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 به پدرم، کنمیم هیکتاب را هد نیا 
 «یاهلل جعفر فیمرحوم عالمه حافظ س»

 
کستان بود ول هیمعروف حنف یاز علما یو فروان و  قیمطالعه و تحق ،یاله تیباعنا یپا

به مکتب محمد و آل و مستبصر شد  ن،یقیبزرگ فر یبا علما یدرپیپ یهابحث و مناظره
که  عهی. او بعد از شوستیپ ؟مهع؟محمد  هینامدار حنف انیاز مفت یکیشدن از طرف پدرش 

متحمل شد وچندبار  یادیز یهاو رنج هایسخت ،راه نیبزرگوارم در ا. پدر شد ریتندرو بود تکف
گرفت. هایریمورد حمله تکف  و غالت قرار 

 از مذهب حق   هایتندرو و هاب یهایلحظه عمر مبارکش در مقابل حنف نیتا آخر یو
کرد و با آن «یاثنا عشر» در مقابل غالت و فرقه  نیها مناظره و مکاتبه داشت. همچندفاع 

نمود و اعتقادات  حیو تشر نییرا مستدل تب عیتش نیاعتقادات راست «یالله یعل»منحرف 
کرمشرکانه آن  .دها را نقد 

گذشته ول شیب و خاطر علما و  ادیاز  شیهایمناظرها و سخنران یاز چهل سال از رحلتش 
کستان نرفته اس عهیجامعه ش نیو مردم متد عهیبزرگان ش  ت.پا

 .«شاد روحش»
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 درآمد

اهلل  ةیبق مایسال نیمحمد و آله الطاهر یصالة والسالم علالو  نیالحمد هلل رب العالم
 ؟جع؟یاالعظم الحجة بن الحسن العسکر

مات مذاهب اسالم یکی ؟جع؟موعود یبه مهد دهیعق گر ما مصادر  یاز مسل  است. ا
را  قتیحق نیا م،یکن یرا بررس عهیاهل سنت و ش یریو تفس یاعتقاد ،یخیتار ،یثیحد

گفت، حضرت رسول  تیکه درباره مهدو یکس نیکه نخست میابییم و اوصاف او سخن 
کرم؟ص؟ بود؛ بنابرا کرم؟ص؟ اول یشخص نب نیا  بود. دهیعق نیا روجم نیا

و  ؟جع؟یمربوط به شخص امام مهد اتیاز جزئ ینظرها در برخاختالف یبا وجود برخ 
 نین چنبه آمد یمذاهب اسالم یحکومت آن حضرت، اما تمام لیظهور و تشک یچگونگ
 دهیعق نیا سندگان،یاز نو یدر آخرالزمان باور دارند و بر خالف نظر بعض یتیشخص

عالمان  دگاهیو د ییت با مراجعه به منابع روایواقع نیندارد و ا عهیاختصاص به مذهب ش
 .شودیروشن م یخوببه یمذاهب اسالم

و  هیمالک ه،یحنبل ه،یاهل سنت )شافع یعالمان و دانشمندان چهار مذهب اصل 
 یبر شمرده و حت یدارند، آن را از جمله اعتقادات اسالم حیتصر تیواقع نی( به اهیحنف
 اند.دانسته زین نید یآن را ضرور یبرخ

 اند.را متواتر دانسته تیمهدو ثیفرق مختلف اهل سنت، احاد یعلما
را  تیاصل مهدو ر،یدر دوره اخ ژهیوو به یاسالم سندگانیاز نو یوصف، برخ نیا با

عنوان به تیمستشرقان است، به انکار مهدو یهادگاهیبرگرفته از د لیدال یو با برخ نپذیرفته
 اند.کرده یمعرف عهیپرداخته و آن را برآمده از تفکرات ش یاسالم یادهیعق

سنت، اثبات  اهل ییدر مجامع روا تیمهدو اتیو روا ثیاحاد یحاضر با بررس کتاب
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 یهاباور، از سده نیبودن ا یبر اسالم حیو تصر ؟جع؟یمام مهدکه اعتقاد به ا کندیم
کنون وجود داشته و در همه منابع مهم اهل سنت منعکس شده  خیتار نینخست اسالم تا

 و واضح است. یهیهمانند انکار امور بد تیواقع نیگرفتن ا دهیناد نیاست؛ بنابرا
موعود؟جع؟ را در منابع و مصادر  یحضرت مهد یشناسکتاب مصداق نیا نیهمچن

در منابع اهل  ؟جع؟موعود یداق مهدکه مص رساندیو به اثبات م کندیم یاهل سنت بررس
 است. عهیش یمورد ادعا یسنت همان مهد

از  یاخچهیکتاب شامل تار نیکتاب مشتمل بر هفت فصل است. فصل اول ا نیا
کاتب است. سپس فصل دوم، با و م انیاد ریو سا یدر مذاهب اسالم تیمهدو دهیعق

منابع  دگاهیاز د ؟جع؟موعود یمصداق مهد« عشر یاثن یخلفا»معروف به  اتیتمسک به روا
در  ؟جع؟یَنَسب حضرت مهد انیب فهی. فصل سوم وظشودیم یو مصادر اهل سنت بررس

شود.  نییتب ؟جع؟موعود یمصداق مهد زین لهیوس نیمنابع اهل سنت را بر عهده دارد تا به ا
کتاب، اوصاف جسم بر منابع اهل سنت  هیحضرت را با تک گاهیو جا یمعنو ،یفصل چهارم 

را در منابع اهل سنت  ؟جع؟یظهور حضرت مهد می. فصل پنجم، عالکندیم انیب
فصل  تیو در نها کندیم حیعصر ظهور را تشر یهایژگیکند. فصل ششم، ویوجو مجست

ل پاسخ به چند پرسش مهم است. ت،یمهدو یریتفس اتیروا یهفتم، عالوه بر بررس  متکف 
گ یقبول حضرت حق و پسند خاطر حضرت ولمنوشته  نیا دوارمیام  ردیعصر؟جع؟ قرار 

 انشاءاهلل. د؛ینفرما بینصیخالصانه خود ب هیرا از ادع ریوحق
  یفیر سصغا یعل

 مقدس قم
 9288 ریت 08مصادف با  9449القعده  یذ 08



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :فصل اول

 مهدويت در اسالم و مکاتب ديگر عقیده تاريخچه

 





 

 

 

 مهدويت در اسالم عقیده
یت و  مسئلهه که نیست پوشید ،نظران و ارباب دانشبر پژوهشگران، صاحب مهدو

حیاتی اسالم و از  بسیار مسائلی از یک، آخرالزماندر  ؟جع؟ظهور حضرت مهدى اندیشه
ن و اعصار مت سنی در طیه شیعه و کعموم مسلمانان است  اعتقادات قطعی مادى بر قرو

 دانند.داشته و آن را جزء عقاید قطعی خود می نظراتفاق ،این عقیده
شود محسوب می ینبنیاد از اعتقاداتو  مهماز مسائل  وجود این عقیده در میان شیعیان

 ؛اندبه این عقیده شناخته شده از همه ان مذاهب اسالمی، شیعیان بیشدر می روو از این 
همه ه کبه شیعه ندارد بل اختصاصهرگز در اسالم  ؟جع؟ظهور حضرت مهدى ولی عقیده به

 دارند. نظراتفاق ؟جع؟عقیده به ظهور حضرت مهدىفرق اسالمی در 
ن ابن م علی ممر  االعصار، افة من اهل االسالکالمشهور بین ال ان  اعلمه »گوید: میخلدو

ه البد   د الدین و یظهر العدل و یتبعه آخرالزمان من ظهور رجل من اهل البیت یؤی   يف ان 
 9«.ياالسالمیة و یسمی بالمهد کالممال المسلمون یستولی علی

باید در آخرالزمان مردى از خاندان  هکمیان عموم مسلمانان  شهرت یافته زمان  مرور به
مسلمانان از او  ،دسازمیار کآش عدل و داد را و دکنمیین را تأیید د که نمایدپیامبر ظهور 

ى خوا  .نامندرا مهدى می و او یایند اسالمی استیال شورهاىکبر  ،ردکند هپیرو
ی استفاده میاز مجموع منابع معتبر حدیثی و تا یخی شیعه و سن   مسئله که شودر

یت و عقیده به ظهور حضرت مهد یات دین مقدس اسالمیک ،؟جع؟ىمهدو  ی از ضرور
ن استکمنه کاست  ه بر کعقیده دارند  ،عموم امت اسالمی روازاین ؛ر آن از آیین اسالم بیرو

 ،ردهکظهور  «مهدى»خاندان پیامبر به نام  در آخرالزمان مردى از گزیرنا رسیده،اساس روایات 
                                                

 .800ـ  808، صص 0خلدون، ج مقدمه ابن ۔ 5
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ط شکبر همه  او از  سازد.زمین را پر از عدل و داد  سراسر و دکندین را تأیید  ، هدشورها مسل 
 است. ؟اهع؟و از نسل حضرت فاطمه؟ص؟ رمکدودمان پیامبر ا

از منابع را چند روایت  ،نظر مسلمین و  عالم اسالمشدن تفصیلی اتفاقمشخص براى 
 نیم.کمی بیانسنی  شیعه و

 منابع شيعه
 5 .«يرنکفقد أن ير القائم من ولدکمن أن»: فرمود؟ص؟رمکپیامبر ا

که س قائم کهر   رده است.کار کرا انن ه مکند به راستی کار کان من استاز فرزندان را 
 حین یأذن اهّلل كا و ذلال تقوم الساعة حّتی یقوم القائم الحّق منّ »: فرموددر حدیثی دیگر 

ه انّ ! فأتوه و لو علی الثلج فعباد اهّلل اهّلل ، اهّللكله و من تبعه نجا، و من تخّلف عنه هل عّزوجّل 
 0.«يخلیفت عّزوجّل و خلیفة اهّلل

ه کند و این هنگامی است که قائمی از ما به حق قیام کشود تا هنگامی قیامت برپا نمی
وجل، خداى ى کسی ک .اذن ظهورش دهد عز  سی از او تخلف کیابد و ند نجات که از او پیرو

گرجا باشید او را درکهر ؛ از خدا بترسید اى بندگان خدا .شود کند هالک چه مجبور یابید 
ى کهنید کت کبرف حر شوید رو وجلاو خلیفه خداى  چرا  و جانشین من است. عز 
کهکردهروایت  ماید و او از صلب این نصاحب ما ظهور می: »فرمود؟ع؟ امام صادق اند 

ند کپر می آنگاه فرمود: زمین را از عدل (نموداشاره ؟ع؟ دست به موسی بن جعفر با)است 
 1.«دشوه از ظلم و ستم پر شده باشد و دنیا براى او هموار میکگونه همان

 منابع اهل سنت
یت در منابع بزرگ روایی اهل سنت قدیم  در هر منبع ودارد اى جایگاه ویژه ،مسئله مهدو

                                                

 .02، ح 82، ص 09ـ بحاراالنوار، ج 5
 .20ص  09ـ همان، ج 0
 .00ـ الغیبة، ص 1
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 هاىات و ویژگیخصوصی ،اوصاف درباره یروایات بسیار ،و جدید روایی اهل سنت
 است.نقل شده  ؟جع؟حضرت مهدى

 ند.اهداد اختصاص موضوعاین  خاصی را بهتاب یا باب ک ،ین منابع روایی اهل سنتا
یت را ب ،منابع اهل سنتاز بعضی  تاب ک»ن اعنو با ایصورت مجموعههروایات مهدو

 اند.آورده 1«يالمهدباب ما جاء فی »یا  0«يباب المهد» با عنوانو بعضی  5«يالمهد
گاه محدثین و در دید موضوعمهم و حیاتی بودن این  از نشان پرداختن به چنین ابوابی،

بیان  نقل شده از طریق آنان با صراحت روایات برخی از هک جایی تا داردبزرگان اهل سنت 
 .است؟ص؟ محمد ار رسالت حضرتکار حضرت مهدى انکه انک هردک

 :کنیممی نقلدر ادامه  سنت را اهلروایات از  چند نمونه
ى از پیامبر ا جابر بن عبداهلل  ير خروج المهدکمن ان» ه فرمود:کرد کروایت  ؟ص؟رمکانصار

نازل ؟ص؟ ند به آنچه بر محمدکار کظهور مهدى را ان سکهر  3؛«فر بما ُانزل علی محّمدکفقد 
یده است.کشده   فر ورز

 اهل سنت به مضمون این حدیث فتوا دادند. یگروهی از علما
یمألها  ياهل بيت لو لم یبق من الّدهر ااّل یوم لبعث رجاًل من»در جاى دیگر فرمود:  حضرت؟ص؟

گر از عمر دنیا جز ی 1؛«جورا ما ملئتکعداًل  ت بیخداوند مردى از اهل ه باشدروز باقی نماند کا
 ه پر از ظلم و ستم شده باشد.ک گونههمانند کعدل و داد  را برانگیزد تا زمین را پر ازن م

                                                

 .0داوود، ج ـ سنن ابي5
 .99عون المعبود، ج  ـ 0
 ؛ بغیة الباحث.0؛ تحفة االحوزى، ج 1 ؛ مجمع الزوائد، ج1ـ سنن الترمذى، ج 1
ة، ج  ـ 3  .9، ج 80، باب 920، ص 2ینابیع المود 
 .028ص  0ج  ،سنن ابوداود ـ 1
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 5؛«خلیفة یحثی المال حثّیا الیعّده عددا يآخر اّمت يون فیک»در جاى دیگر فرمود: همچنین 
 شمارد.ند و آن را نمیکمی فراوان بخششه کآید اى میخلیفه ،در پایان روزگار امت من

به  تنها اند،ردهکنقل ؟مهع؟ بیتو امامان اهل ؟ص؟رمکه شیعه و سنی از پیامبر اکدر روایاتی 
به سخن  هاى آن حضرت نیزخصوصیات و ویژگیاوصاف، از ه کنشده بل تفاکا لیاتکر کذ

 .میان آمده است
گرامی اسالم؟ص؟ دوران تنهایی و در همان عصر غربت ،طبق متون اصیل اسالمی  ،رسول 

فراتر  العربتاپرستی از مرز جزیرةیکو  توحیدین یه آکس باور نداشت که هیچکدر روزگارى 
ى اسالمرود،  ظلم  اتمام دوران و گسترش عدل و انصاف ،سرانجام بشر ،آینده جهان ،از پیروز

 .راندفر سخن میکو 
دى   و اندتفسیر و تأویل شده طبق احادیث به وجود مهدى کهریم کقرآن  ازآیات متعد 

معرفی مهدى  و به هموثق خود آورد در منابع اسالمیمحدثان ه کصدها حدیث معتبر و متواتر 
ى حموعود و پایه یت در کدهد نشان می ،اندومت واحد جهانی پرداختهکگذار ه عقیده مهدو

 چه اندازه اهمیت دارد.تا اسالم و میان مسلمین 

 اتب ديگرکان و ممهدويت در ادي
 ومی و همگانی است و اختصاصمرى عمعقیده به ظهور مصلحی جهانی در پایان دنیا ا

طبیعی  طوربهه کهر انسان  وه بر اشتیاق درونی و میل باطنیندارد. عالخاصی  قوم و ملتبه 
سرمنشأ اسر جهان است، سر ل و برقرارى نظام صلح و امنیت درومت حق و عدکخواهان ح

یشهکاین اعتقاد  یخ به مردم  در ؟مهع؟شائبه پیامبران الهینویدهاى بی، دارهن و ر طول تار
 خواهان جهان است.آزادى مؤمن و

ه در آخرالزمان و کمردم وعده دادند  به یشخو رسالتتمام پیامبران بزرگ الهی در دوران 
                                                

 .482، ص 0صحیح مسلم، ج  ـ 5
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مردمان جهان را از ظلم ظالمان و  ،لح بزرگ جهانی ظهور خواهد نمودمص ،در پایان روزگار
یشه سراسر در عدالتی رادینی و بیبی ،فساد ،دستم ستمگران نجات خواهد دا ن کجهان ر

 رد.کجهان را پر از عدل و داد خواهد  و کرده
سابقه  ،اتب مختلف جهانکنزد بسیارى از م ،عقیده به ظهور منجی و مصلح بزرگ !آرى

لیمیان و زرتشتیان کمسیحیان، مسلمانان،  دیرین دارد و تمامی پیروان ادیان بزرگ عالم از
 همه و همه بدان عقیده دارند. ،هاى الحادىتبکیروان مگرفته تا پ

گون گونا  ،درباره نام آن بزرگوار ،جهان اتب مختلفکاقوام و م ،ملل ،پیروان ادیان و مذاهب 
ها ملت ،هاتبکم ،پیروان سایر ادیان و« مهدى موعود منتظر»انان او را مسلم ؛نظر دارنداختالف

بخش نجات» ،«رهاننده بزرگ» ،«مصلح غیبی» ،«جهانیمصلح »وى را  ،هاى محرومو توده
ومت واحد جهانی بر کیل حکتشلی، کاوصاف  دربارهلی نماند ومی «منجی اعظم»یا  «آسمانی

 دارند. نظراتفاق آخرالزمانو ظهور او در اصالحی  هاىبرنامه ،ىاساس عدالت و آزاد
عرصه  پا به 5«یانسهک»از  آخرالزمانمصلح ه ک دارند باور «اوستا»تعالیم س بر اساشتیان تزر

 0گیتی نهاده و جهان را خواهد آراست.
علت عدم  صراحت، بهت خودمندرجا زس یهودیان در بخشی اتاب مقدک «عهد عتیق»

گناه دانسته ورى در منجالغوطه را بختیالهی و نجات آدمیان از شور نزول رحمت ب فساد و 
کتاب، به انصاف و رعایت اصول  آدمیانگرایش  خداوندى راعدالت  شرط تحقق است. این 

 1ند.کظهور منحصر می در و راه نجات را کردهنی معرفی انسا
مؤمنان  را بشارت داده و خداوندتحقق عدالت الوقوع بودن قریب ،از تورات یدیگر بخش

گوید: انصاف را نگاه داشته عدالت را خداوند چنین می» :خواندمی ارا به اجراى عدالت فر
                                                

یاچه هامون. 5  ـ در
کتاب اوستا، وندیداد، فرگرد 0  .0، قطعه 8ـ 
 .08ـ عهد عتیق، اشعیا، باب 1
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 5.«است یکشف شدن عدالت من نزدکات من و منجن مدنه آکزیرا  ؛جارى نمایید
 0.«وارث زمین خواهند بود ،و اما نسل شریر قطع خواهد شد صالحان»: گویدهمچنین می

کهمی انجیل گردانش ه برا آخرالزمان  عالیم؟ع؟ حضرت عیسی گوید   :گفتچنین شا
ت اسم من از شما جهها بهشت و جمیع امتکآنگاه شما را به مصیبت سپرده و خواهند »

کنند و از یکدیگر نفرت نندک نفرت . در آن زمان، بسیاری لغزش خورده، یکدیگر را تسلیم 
کنند.  پیامبران دروغینگیرند. بسا  گمراه  گناهبهظاهر شده، بسیاری را  ت بمح ،جهت افزودنی 

وت کاین بشارت مل نجات یابد و به ،ندکس تا انتها صبر کن هر یکل ؛سرد خواهد شد یبسیار
 1«.خواهد رسید آنگاه انتها ؛شود ها شهادتیدر تمام عالم موعظه خواهد شد تا بر جمیع امت

زنی سینهجمیع طوایف زمین آنگاه عالمت پسر انسان در آسمان پدید آید و در آن وقت »
از آن روز  ... اما 3؛آیدل عظیم میقوت و جال با ،ابرهاى آسمان ه برک بینندانسان را و پسر کنند 

ئ ،س اطالع نداردکهیچ ،و ساعت  1«.جز پدر من و بس ،ه آسمانکحتی مال
مصلح و  جهان در انتظار :نداهردکا اعالم ارکفالسفه و دانشمندان بزرگ غربی نیز آش

پرچم و  یکها را زیر گرفته و همه انسان امور را به دست ه زمامکنجات دهنده بزرگ است 
گرد آورد یک  .شعار 

 ه آن راکان در انتظار مصلحی است گوید: جهفیلسوف مشهور انگلیسی می ،برتراند راسل
 0آورد.شعار در یکپرچم و  یکدر زیر 

                                                

 .9، بند02ـ همان، اشعیا، باب 5
 .08ـ 00، بند 28همان، مزامیر، باب ـ 0
 .94ـ 8، بند 04انجیل متی، باب عهد جدید، ـ 1
 .22. همان، بند  3
 .22ـ همان، بند 1
 .2المهدى الموعود و دفع الشبهات عنه ص  ـ 0
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ى گوید: می« انیشتین»انشمند بزرگ د  گیرد و مردمان را صلح و صفا فرا ه سراسر جهکروز
 5.وست و برادر باشند دور نیستدیگر دیکبا 

 ت مهدى از ديدگاه صحابه و تابعینظهور حضر
گر ما بخواهیم این  کنون ؟ص؟ خداعصر رسالت رسولاز را  مسئلها  بینیمیم، میکنبررسی تا 

یت و ظهور حضرت مهدى مسئلهه اصل ک گذشته بین در چهارده ق ؟جع؟مهدو رن 
تابعین و  سپس تابعین  ،تابعین ،؟ص؟خداو صحابه بزرگ رسول است بودهمسلمانان مطرح 

ها اوصاف و نشانه ،م مشخصاتروایات مربوط به آن حضرت را با تما ،سایر طبقات روات
گردآورى نموده تابکرا در  هاآنعلما و محدثان بزرگ اسالمی نیز  اند.نموده روایت هاى خود 

ی برخیو  ی تألیف تابک ،خصوصاز آنان در این  حت   اند.کردههاى مستقل 
یادى از یخ، تفسیر، عقاید، ک شواهد بسیار ز ادب در الم و حتی شعر و کتب حدیث، تار

یم  یت و حقیقت این اعتقاد بزرگ اسالمی است ه نشانه اصالتکدست دار  کاین ؛مهدو
 نیم:کنقل میرا  هاآنقسمتی از 

ه جوانی کاین رسد جزجهان به پایان نمی و شودنمی ها و روزها سپرىشب» گوید:میعباس ابن
 .انگیزدشود و خود فتنه برنمینمیها ه دستخوش فتنهکگیرد امور را به دست می بیت زماماز ما اهل

 شوند و جوانان شما به آنه پیرمردان شما از آن محروم میکگفته شد: چگونه است 
 0.«ایدنمس بخواهد عطا میکبه هر که آرى این امانت خدا است گفت:  رسند؟می

 ه منظور همان مهدىکدهد توضیح می ،نقل شدهعباس ابنه از کروایات صریحی 
 1.است ؟جع؟موعود

                                                

 .8ـ همان ص 5
 .922؛ منتخب االثر، ص 028ح  ،244ـ  242 صـ المالحم و الفتن، ص0
 .028ح ،240ص  ؛422ح ،042ص  ؛028ح ،988ص ؛099ح ،929ص ؛900ح ،920ص ؛24ح ،88ـ82صص ،الفتنالمالحم وـ 1
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او نازل از آسمان بر  ؟ع؟ه حضرت عیسیکسی است کمهدى » گوید:بن عمر می عبداهلل
 5.«خواندمی شود و پشت سر او نمازمی

فرمود: امامان بعد از من دوازده ه کشنیدم ؟ص؟ خدارسولاز » گوید:عثمان بن عفان می
ت از ما ؟ع؟ حسین از فرزندان هاآنه ُنه نفر کفرند ن است.  (بیتاهل)هستند و مهدى این ام 

یسمان الهی تمس   کتمس   هاآنه بعد از من به کس کر ه  هاآنس از کجسته و هر  کجوید به ر
گزیده دورى  0.«است گزیند از خداى تعالی دورى 

ت واى بر این امت از دسکه فرمود: شنیدم  ؟ص؟رمکاز پیامبر ا» گوید:حذیفة بن یمان می
ه خداوند کد. هنگامی نترسانرا می هاآنشند و کرا می ه بندگان خداکپادشاهان ستمگرى 

 کش و عنود را هالکگرداند همه ستمگران سر ه عظمت و عزت اسالم را بازکند ک اراده
اند، اصالح ه تباه شدهکامت را پس از آن  چه بخواهد قادر است. او اینر هراو به کسازد می
گر از !اى حذیفه .ندکمی ى  خداوند ،باشد روز باقی نمانده یکعمر دنیا جز  ا آن روز را به قدر

خداوند  نماید. ارکشود و اسالم را آش کبیت من جهان را مالز اهلمردى اد تا کنطوالنی می
ف نمی ازهرگز   1«.دکنوعده خود تخل 

ه زمان حضرت مهدى را که نمیرم تا آنکبسیار دوست داشتم » گوید:طاووس یمانی می
گنه و شوداران افزوده میکویکپاداش ن ن زمان بهزیرا در آ ؛نمک کدر گناه  اران جلوگیرى کاز 

گیرد سخت می ارگزاران خود بسیارکبر  ،ندکفراوانی بخشش می آن حضرت مال را به .شودمی
 3«.مهربان است و بر بینوایان بسیار رؤوف و

                                                

 .988ح  ،902ـ همان، ص 5
کفایة األ0  .82ص  ،ثرـ 
 .080، ص 2؛ ینابیع، ج 00، ح 02، ص 09؛ بحاراالنوار، ج 20ص  ،ـ بشارة االسالم1
 .902، ح 909، باب 940؛ المالحم و الفتن، ص 942عقد الدرر، ص  ـ 3
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 5«.برترى دارد ؟مهع؟بر بسیارى از پیامبران ؟جع؟قطع حضرت مهدى طوربه» گوید:سیرین میابن
ى ک یابمهمه پیامبران می (بتک)من مهدى را در اسفار » گوید:عب االحبار میک ه در داور

 0«.وجود ندارد او هیچ ستم و تباهی
اخالق و است در  ؟امهع؟طالبه از نسل علی بن ابیکمهدى قائم » گوید:جاى دیگر می در

خداى تعالی آنچه به  .چون عیسی بن مریم است ،وهکو ش ل و سیما، هیبتکاوصاف، ش
 1«.خواهد داد داده به او نیز با اضافات بیشترى ؟مهع؟پیامبران

پشت سر او  ؟ع؟حضرت عیسیه کآن شخص بزرگوارى » گوید:صعصعة بن صوحان می
؟ع؟ و نهمین نفر از فرزندان حسین؟ص؟ خدارسول گزارد، دوازدهمین نفر از عترتمینماز 

ن و مقام ظاهر کنماید، در بین رطلوع می به از مغرکاست خورشید فروزانی  است. او
ى عدل را برقرار میمی کپا (ستمگراناز وجود )را زمین  ،دشومی ى اگونهبهنماید، سازد و ترازو

 3«.ردک نخواهد به فرد دیگرى ستم یه هیچ فردک
ید شهید وسیله ما شود و بهوسیله ما شناخته میخداوند به» فرماید:می ؟ع؟حضرت ز

د مصطفیهستیم سوى خدا ما راهنمایان به .شودیده میپرست  ؟ع؟علی  مرتضی ؟ص؟،. محم 
ظاهر ؟مهع؟ خداوند او را بعد از امامت امامان معصوم ... ؛ستا قائم این امت از ماو مهدى 

 1«.ه پر از ظلم و ستم شده استکگونه همان ندکدنیا را پر از عدل و داد می و او نماید
ه کبودم   (یفه عباسیخل) ند: روزى در نزد ابوجعفر منصور کسیف بن عمیره نقل می

گفت: اى سیف رد و بهکسخن  آغاز ،خود از آسمان به نام مردى از اى نندهکبه ناچار ندا !من 

                                                

 .948عقد الدرر، ص  ـ 5
 .49، ص همان ـ 0
 .4، ح 92، باب 942؛ غیبت نعمانی، ص 08، ح 002، ص 00بحاراالنوار، ج  ـ 1
 .90، ح 00االمام المهدى، ص  ـ 3
 .88ذیل حدیث  ،029ص  ،42ج  ،بحاراالنوار ـ 1
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 رد.کابوطالب ندا خواهد  فرزندان
ه جان در کگفت: آرى، به خدایی  نی؟کگفتم: اى امیر شما هم این مطلب را روایت می

گوش خودکدست قدرت اوست   ام. شنیده ه من این موضوع را با دو 
این حدیث حق  !گفت: اى سیف نشنیده بودم.این گفتم من این حدیث را پیش از 

ه منادى به نام مردى کنماییم، بدان  ه آن را اجابتکست ما سزاوارتریم است و چون چنین ا
 رد.کاز عموزادگان ما ندا خواهد 

گر این مطلب را از محمد بن  .گفت: آرى اى سیف ؟؟اهع؟گفتم: مردى از فرزندان فاطمه ا
گوینده محمد بن علی تو بازگو نمی ده بودم، آن را براى( نشنی؟ع؟علی )امام باقر نمودم، ولی 

ى زمین است و در   5.«رد؟کمانند او پیدا  سی راکتوان جا میکهمه رو
گوید: پدرم بداهللع گانعباس و از نواده خود از بنیکسلیمان بن اسحاق   بن عباس است 

ن الرشید بودم کرد کبراى من نقل  ى نزد هارو از مهدى و عدالت او سخن به میان ه که روز
گمان من این است کسخن در این باره به درازا  ؛آمد گفت:  ن الرشید  ه کشید. آنگاه هارو

ید چنین می شماها موعود است ولی من به همان مهدى  (مهدى عباسی) ه پدر منکپندار
لمطلب براى من عباس و او از پدرش عباس بن عبداه پدرم از پدرانش از ابنک گویمشما می

 خطاب به عباس فرمود: ،ه پیامبرکرد کنقل 
ى خواهد داد ودوازده نفر از فرزندان من امام خواهند بود !اى عمو» گوارى رو  . حوادث نا

 شود واز فرزندان من است ظاهر میه کروزگار بسیار سختی فرا خواهد رسید، آنگاه مهدى 
گونه ند همانکا پر از عدل میاو سراسر زمین ر .نمایداصالح می ،شب یکخداوند امر او را در 

 0.«ندکومت میکپر از ستم شده است. آنگاه هر چه خدا بخواهد در زمین ح هک

                                                

کافی، ج 228؛ ارشاد، ص 992عقدالدرر، ص  ـ 5  .028، ص 0؛ 
 .208، ص 0ج  ،ـ فرائد السمطین0
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گفتار دانشمندان بزرگ اهل تسنند ؟جع؟حضرت مهدى  ر 
کنون گروهی از علماى اهل تسنن را در ا  :یمکنمیبیان  مهدی؟جع؟ باره حضرتآراى 

و قد وقع اتفاق الفرق من المسلمین أجمعین علی ان  الدنیا و » :معتزلیالحدید ـ ابن ابى 1
به  ،لیفکه دنیا و تکهاى مسلمانان اتفاق دارند تمام فرقه 5؛«لیف الینقضی اال  علیهکالت
 نماید. ه مهدى ظهورکرسد مگر اینیان نمیپا

ه در کی است سکه مهدى ک دارند نظر اتفاقهمه دانشمندان  ـ محمد امین سویدى: 2
 0روایات درباره مهدى و ظهور او فراوان است. .نمایدد و زمین را از عدل پر مینکمی آخرالزمان قیام

ه خدا او را به سوى حق کسی کمهدى یعنی  «:لسان العرب»تاب کمنظور نویسنده ـ ابن 3
صورت ه بهکار رفته کگذارى اشخاص به مهدى به قدرى در ناملمه کرده باشد. کهدایت 

به همین نام  را در آخرالزمان بشارت داده ظهور او ؟ص؟رمکه پیامبر اکمهدى  .تاسم درآمده اس
 1.نامیده شده است

ارت داده است در آخرالزمان ظهور او را بش؟ص؟ خداه رسولکمهدى موعود  اثیر:ـ ابن 4
 3آمد. خواهد

اند در ظهور او را داده ه بشارتکمهدى موعودى  «:تاج العروس»تاب کـ زبيدى نویسنده  5
 1.یارانش قرار دهد جملهآید، خداوند ما را ازان میآخرالزم

در نسل  ؟امهع؟در موقع ازدواج علی و فاطمه؟ص؟ خدات دعاى رسولکبر ی:کم حجرابنـ  6
ه ؟امهع؟و فاطمه شد و از نسل علی آن دو بزرگوار ظاهر یا رفتند و ه از این دنکاى آمدند عد 

                                                

 .82، ص 92ـ  شرح نهج البالغه، ج 5
 .24ـ سبائك الذهب؛ منتخب االثر، ص 0
 ، ماده هدى.204، ص 90لسان العرب، ج  ـ 1
 «.هدى»، ماده 204، ص 0نهایة، ج  ـ 3
 .420، ص 92ـ  تاج العروس، ج 1
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گر در میان آیندگاه از نسل علی و فاطمهک خواهند آمداى هم عده  سی جز مهدىک ؟اهع؟ه ا
 5«.بس بود ؟ص؟پیامبر ت دعاىکموعود نبود براى ظهور بر

او  .است ؟ع؟رىکاز فرزندان امام حسن عس ؟جع؟حضرت مهدى الدین ذهبی:ـ شمس 7
 ؛ندکخداوند اذن ظهورش دهد و زمین را پر از عدل و داد  هکموجود و حاضر است تا روزى 

 0.باشد ه از ظلم و ستم پر شدهکگونه همان
 دو ؛ندهست ند چهار نفرکردومت که در سراسر دنیا حکپادشاهانی  الدین قرطبی:ـ شمس 8

ندر )ذوالقرنین( بودند و دو نفر کمؤمن حضرت سلیمان و اس افر. دو نفرکنفر مؤمن و دو نفر 
خواهد  کتمام جهان را مال ،نفر پنجمی هم از این امت النصر و در آیندهفر نمرود و بختاک

 1.است؟ع؟ شد و او حضرت مهدى
روند و نابودى میاز بین  ؟جع؟ها در موقع ظهور حضرت مهدىفتنه ـ مقدسی شافعی: 9

یادى  ؛است ىمنوط به ظهور حضرت مهد هاآن تکزیرا احادیث ز را  هاآن ،ه علماى این ام 
ه کدهند دهند و مژده میمهدى بشارت می اند به ظهور حضرتهاى خود نوشتهتابکدر 

هاى بلند در وهکه کنماید را آماده می ومت اوکه زمینه حکانگیزد ا برمیخداوند شخصی ر
وه و دشت و تمام ک کدهند و او مالمی ىاو را یار یکاز دور و نزد ؛برابر او خراب خواهد شد

 3.ندکمی و سراسر زمین را پر از عدل و دادد شوزمین میره ک
ى )معروف به خواجه پارساى(: 11 ها ه از دیدهک الزمانصاحبحضرت مهدى  ـ بخار

ه کى رسیده است احادیث بسیار .دارد فراوانمناقب  ،ن و در هر زمانی حاضر استپنها
ند و دین اسالم و شریعت کروشن می جا رار وجودش همهنو ،شودمهدى ظاهر می

                                                

 .922الصواعق المحرقه، ص  ـ 5
 .988، ص 9ـ  المهدى الموعود المنتظر، ج 0
 .228التذکرة، ص ـ  1
 .0ص  ،دیباچه ،عقدالدرر ـ 3
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دى ت کند و سراسر مملکخدا جهاد می ه باید در راهکگونه آن .نمایدرا تجدید می؟ص؟ محم 
 اران است.کروزگار پرهیز سازد، روزگار اومی کها پالودگیاسالمی را در زمان خود از آ

حق را راه  هکاند وهش و سرزنشی پیراستهکر نه به امامت او معتقدند از هکسانی ک
گام برداشته ،پیموده امامت و  اند.ی او به شاهراه هدایت رسیدهاند و به راهنمایبه روش او 

 ،رستاخیز از روز وفات پدر بزرگوارش تا روزیابد. او وسیله او پایان میپیشواى امت اسالمی به
 نمایداو را در امامتش تصدیق می گزارد وپشت سر او نماز می ؟ع؟امام است. حضرت عیسی

دى است دعوت می که همان شریعت پاکو مردمان را به دین و شریعت او   5.ندکمحم 
گاه باشید  الدین عربى:ـ محی 11 د ولی او رکظهور خواهد  ه مهدى موعود قطعا  کبدانید و آ

ید و آن را پر از عدل و ه آنگاه او بیاکزمین پر از ظلم و ستم شده باشد  هکشود مگر اینظاهر نمی
ش امام  ،است ؟اهع؟از نسل حضرت فاطمهو ؟ص؟ رمکا ند. او از عترت رسولکداد  جد 

 0.است؟ع؟ رىکپدرش امام حسن عسو ؟ع؟ حسین

 صحت احاديث مهدويت از ديدگاه علمای بزرگ اهل سنت
 ظهور و قیام در صحت احادیثدر اینجا بیانات صریح تعدادى از بزرگان اهل سنت را 

یت نقل می  نیم:کمهدو
 ؟جع؟حضرت مهدىدرباره سه حدیث هر یک از  مورد دراو  (:297ـ ترمذى )متوفاى  1

گوید: چهارمین حدیث می مورد درسپس  1.«و و صحیح استیکاین حدیثی ن»گوید: می
 3.«و استیکاین حدیثی ن»

                                                

 .08کشف االستار ص  ـ 5
 .022، ص 0ـ  الیواقیت و الجواهر، ج 0
 .022ح  ،022ص  ؛000و  002ح  ،020ص  ،4ج  ،ـ  سنن ترمذى1
 .0020، ح 024ـ همان، ص 3
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که نخست حدیثی  (:322ـ حافظ ابوجعفر عقیلی )متوفاى  2  ؟جع؟حضرت مهدى دربارهرا 
خوبی غیر از این و با  هاى بسیارمهدى حدیث درباره»گوید: داند سپس مییف میضع ،آورده

 5.«الفاظی دیگر وجود دارد
ى )متوفاى کـ حا 3  ؟جع؟دیث حضرت مهدىپانزده حهر یک از  درباره او نظر (:415م نیشابور

 0.«اندردهکرا نقل ن صحیح است ولی بخارى و مسلم آن حدیثاسناد این »این است: 
 1.«ترین اسناد را داردصحیح ،؟جع؟هاى خروج حضرت مهدىحدیث» (:458بيهقی )متوفاى ـ 4
ی  (:516یا  511ـ بغوى )متوفاى  5  یک «الصحاح»در فصل  «مصابیح السنة» تابکدر و

 3.رده استکنقل  پنج حدیث «الحسان»یث و در فصل حد
سنة الخلفاء »حدیث »گوید: « هدا»ذیل ماده « النهایة»تاب کدر او  (:616اثیر )متوفاى ـ ابن 6

و  ردهکه خداوند او را به سوى حق رهنمون کسی است کمهدى  .از این ماده است «المهدیین
پیامبر  هکآن مهدى  .هاى معروف و رایج شده استلذا از نام است؛ رفته ارکعنوان نام افراد به به

 1«.به همین نام خوانده شده است، آخرالزمان داده استبشارت آمدن او را در ؟ص؟ خدا
را صحیح  ؟جع؟حضرت مهدى دربارههاى ه حدیثکسی است کبیان  ،این سخن

 بداند. ه متواترکبل
 ؟جع؟مهدى باره حضرتماجه دراو ذیل حدیث ابن (:671ی )متوفاى کـ قرطبی مال 7

مهدى از عترت »ه حدیث ک ندکتصریح می همچنین 0«.اسنادش صحیح است»گوید: می

                                                

 .9008، رقم 002، ص 2ـ  الصغفاء الکبیر، ج 5
کم، ج  ـ 0  .000و  008 ، 004، 002 ،002، 020، 424، 408، 402 ،440 ،440، 408 ص، ص4مستدرك حا
 .908ص  ،ـ  االعتقاد و الهدایة الی سبیل الرشاد1
 .4090، 4092، 4092ح  ،482 ـ480 صص ؛4988ح  ،400ص  ،ـ مصابیح السنة3
 .004ص  ،0ج  ، ـ النهایة فی غریب الحدیث و االثر1
 .يالمهد يباب ما جاء ف ،824ص  ،ـ  التذکرة0
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 5.تر استصحیح از حدیث محمد بن خالد الجندى ،«ستاز فرزندان فاطمه ا و من
هاى خروج مهدى حدیثگوید: می« منهاج السنة»تاب کدر : (728تیمّیه )متوفاى ـ ابن 8

ی( به ه ک مه حل   0.صحیح است ،ندکاحتجاج می هاآن)عال 
م در که حاکهاى مهدى در مورد همه حدیثوی  (:748ـ حافظ ذهبی )متوفاى  9

 1.رده استکرده و به صحت دو حدیث تصریح کوت کرا صحیح دانسته س هاآنش کمستدر
گنجی شافعی )متوفاى  11 نقل  ؟جع؟حدیثی را از ترمذى در مورد حضرت مهدى (:658ـ 

گوید: این حدیث گنجی نیز درباره ؛ته استه ترمذى آن را صحیح دانسکرده ک صحیح اش 
مهدى پیشانی بسیار »درباره حدیث  ی. و3است و حدیث دیگرى را نیز چنین دانستها. است

نسبت به حدیث  گنجی، 1.صحیح است و ویکاین حدیث ثابت، نگوید: می« دروشن دار
 0.و صحیح است ویکاین حدیثی ن :گویدمی، «مهدى حق و از فرزندان فاطمه است»

برخی  ؟جع؟،حضرت مهدى دربارهی یهابا نقل حدیث (:751قّیم )متوفاى ـ حافظ ابن 11
 1.ددانمی صحیحرا دیگر  و بعض ویکرا ن هاآناز 

 ر موردرده و دکنقل  ؟جع؟حضرت مهدى دربارهحدیثی او  (:774)متوفاى کثیر ابنـ  12
 5صحیح دارد. اسنادى قوى و حدیث، گوید: اینمیندش س

 چند باو است و یکاین حدیثی نگوید: می بارهدر این ماجه ابنسپس با نقل روایتی از 
                                                

 .829ص  ،ـ  همان5
 .099ص  4،ج  ،منهاج السنة ـ 0
 .000 و 000 صص ،4ج  ،ـ  تلخیص المستدرك1
 .409ص  ،اخبار صاحب الزمان يالبیان ف ـ 3
 .022ص  ،ـ همان1
 .402ص  همان،ـ 0
 .229و  208، 208، 202م ارقا ،920ـ  922 صـ المنار المنیف، ص1
 .00ص  ،9الفتن و المالحم، ج  يـ  النهایة ف5
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 5.روایت شده است ؟ص؟طریق از پیامبر
گوید: میدر آخرالزمان  ؟جع؟نسبت به قیام حضرت مهدى (:793ـ تفتازانی )متوفاى  13

 0.شده است هاى صحیحی واردحدیث رهدر این با
ی  (:817ـ نورالدین هیثمی )متوفاى  14 را  ؟جع؟هاى حضرت مهدىحدیثتعدادى از و

یان  آورده و به صحیح  1.رده استک اعتراف هاآنو موثق بودن راو
اى دیگر با رمز و دسته 3«صح»بعضی احادیث مهدى را با رمز  (:911ـ سیوطی )متوفاى  15

 است. دانسته (حسن) 1«ح»
احادیث از بعضی  :ردهکاز او نقل « االذاعة»تاب کدر  قنوحی (:1251انی )متوفاى کـ شو 16

 متواتر است. هکمهدى صحیح و بل
ی ـ ناصرالدین البانی )معاصر(: 17 ا در گوید: ام  می« يحول المهد»اى با عنوان در مقاله و
یادى از کصحیحی نقل شده  هاىه حدیثکمهدى باید دانست  مسئله  هاآنه اسناد تعداد ز

 0.صحیح است

 اهل سنت تواتر احاديث مهدويت از نگاه دانشمندان
کالم  یم اهل سنت را  ی ازدانشمنداننیکو است  احادیث  متواتر بودن ت،ه باصراحکبیاور

 :نداهردکرا ادعا  ؟جع؟حضرت مهدى
ى ـ1  تابکشیخ حمود در  (:329ها و عالم دوران خویش )متوفاى بزرگ حنبلی ،بربهار

                                                

 .02ـ  همان، ص 5
 .290ص  ،0ج  ،ـ  شرح المقاصد0
 .094و  092، 998ـ  990 ص، ص8ـ  مجمع الزوائد، ج 1
 .8040و  8044 ،8049م ارقا، 480، ص 0ج  ،ـ  الجامع الصغیر3
 .1031ح  ،010و  315 صـ همان، ص1
 .244، ص يـ  حول المهد0
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« شرح السنة»تاب ک بربهارى در :گویدمی« المنتظر يهدر المکاالحتجاج باالثر علی من ان»
سر قائم  آید ... و پشتمید او فرو نویسد:می« سی بن مریمایمان به فرود آمدن عی»عنوان  ذیل

د نماز می  5.گزاردآل محم 
توان اعتقادى نمیواحد  پس بر پایه حدیث ،یعنی اعتقاد« ایمان»ه واژه کپوشیده نیست 

 .استوار ساخترا 
گوید: می« يالشافعمناقب » تابکدر او  (:363محمد بن حسین ابرى شافعی )متوفاى  ـ2

یان بسیاررا توسطمتواتر اخبار  او از  .آیده مهدى میکنقل شده است از مصطفی؟ص؟  یو
با عیسی  ،ندکرا از عدل پر می زمین و یابدهفت سال سلطنت می ،است ؟ص؟خاندان پیامبر

ى میکنماید و براى خروج می  0.دهدشتن دجال او را یار
ی  (:671ی )متوفاى کقرطبی مال ـ3  20تفسیر آیه  ذیل« ام القرآنکالجامع الح»در تفسیر و

 1است.متواتر  ،است؟ص؟ ه مهدى از خاندان پیامبرکاخبار صحیح بر این :گویدمیتوبه  ورهس
یت،در متواتر بودن احادیث او  (:742الدین المزى )متوفاى حافظ متقن جمال ـ4  مهدو

 3.است دلیل و برهان آورده
 1.ندکمی تأییدمتواتر بودن احادیث را از دیگران نقل و  (:852حجر عسقالنی )متوفاى ابن ـ5
ى )متوفاى شمس ـ6 ى از  :اندردهکچند تن از دانشمندان اعالم  (:912الدین سخاو سخاو

یتمهد هاىه به تواتر حدیثکسانی است ک  ارىابوالفیض غم .رده استکتصریح  و
ید عبدال« المقاصد» تابکعربی فارسی در  عالمه شیخ محمدگوید: می رحمان و محقق ابوز

                                                

 .00ص  ،المنتظر يـ االحتجاج باالثر علی من انکر المهد5
 .89ـ  التذکرة، ص 0
 .902و  909 ص، ص0ج  ،ـ  الجامع الحکام القرآن1
 .0909، رقم 942، ص 00ج  ،ـ  تهذیب الکمال3
 .200ص  ،2ج  ،فتح البارى شرح صحیح البخارى ـ 1
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ى نسبت داده این« منهج المقاصد» تابکبن عبدالقادر فاسی در   5.اندمطلب را به سخاو
مله هایش از جتابکدر  سیوطی ،به نوشته غمارى شافعی (:911( سیوطی )متوفاى 7

 یتمهدهاى به تواتر حدیث ،«االزهار المتناثرة»و  «االحادیث المتواترةاثرة فی کالفوائد المت»
 0.رده استکتصریح 

کتفا می  کنیم:به جهت اختصار، فقط به ذکر نام سایر دانشمندان ا
 1؛(974حجر هیثمی )متوفاى ( ابن8
 3؛(975متقی هندى )متوفاى  (9
 1؛(1113)متوفاى رسول برزنجی شافعی ( محمد11
 0؛(1182( شیخ محمد بن قاسم بن محمد جسوس )متوفاى 11
 1؛(1183( ابوالعالء عراقی فاسی )متوفاى 12
 5؛( شیخ سفارینی حنبلی13
 1؛(1216( شیخ محمد بن علی صبان )متوفاى 14
 52؛(1351انی )متوفاى ک( شو15

                                                

 .8ص  ،المنتظر يـ  المهد5
 .422ص  ،ـ  ابراز الوهم المکنون0
 .99باب  9فصل  ،920ـ  948  صالصواعق المحرقه ص ـ 1
 .902ـ  980 صص ،آخر الزمان يـ  البرهان علی عالمات مهد3
 .08ص  ،ـ  االشاعة الشراط الساعة1
 .008ح  ،002ص  ،ـ  نظم المتناثرین الحدیث المتواتر0
 ـ همان.1
 .942ص  ة،ـ  االذاع5
 .900 و948، 940ص ص ،ـ  اسعاف الراغبین1

 المنتظر و الدجال و المسیح. يتواتر ما جاء ف يـ  التوضیح ف52
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 5؛(1291( مؤمن بن حسن بن مؤمن شبلنجی )متوفاى 16
 0؛(1314متوفاى )ها مفتی شافعی ،زینی دجالن( احمد 17
ى )متوفاى 18  1؛(1317( سید محمد صدیق حسن قنوجی بخار
 3؛(1345ی )متوفاى کتانی مالکمحمد بن جعفر  ( ابوعبداهّلل19

 اهل تسنن انديشهدر ؟ع؟ تولد حضرت مهدى
گرچه ان از دودم ؟جع؟ه مهدى موعودکاهل سنت عقیده دارند قریب به اتفاق  ا

کهاست  ؟مهع؟علوى و از نسل امام حسین ،فاطمی، ؟ص؟پیامبر  آخرالزماندر  اما معتقدند 
 نماید.جوانی دنیا را پر از عدل و داد می و در سنینشود میمتولد 

ه  سانی ک ،دانندمی ؟ع؟را از نسل امام حسین ؟جع؟ه حضرت مهدىکدر میان این عد 
مال کبا  ،مالحظه رعایت امانت در نقل حدیث و بیدار یا به کوجدانی پا ه باکبوده و هستند 

مام و از نسل ا ؟ص؟پیامبر که از دودمان پاکاند: این مهدى موعودى گفته صراحت
گفتار  نیست.؟ع؟ رىکفرزند برومند امام حسن عس سی جزک ،است؟ع؟ حسین خالصه 

یم:می ادامهبرخی از آنان را در   آور
 (:326)متوفاى ثلج بغدادى ـ ابن ابى 1

اب حضرت ولی عصردر بغداد می یسته و معاصر نو  گفته خطیب  بوده ؟جع؟ز و به 
یخ والید و م»تاب کدر  .استاد ابوالحسن دارقطنی معروف بوده است ،بغداد بغدادى در تار

چنین  ،بردنام می؟ع؟ رىکفرزندان ابومحمد امام حسن عس ه ازکآنجا « ئمهصفات اال

                                                

 .908و  908ص ص ،ـ  نور االبصار5
 .099ص  ،0ج  ،ـ  الفتوحات االسالمیة0
 .990ص  ،ـ  االذاعة1
 .008ح  ،000  ـ 000 صص ،ـ  نظم المتناثر من الحدیث المتواتر3
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د، موسی، فاطمه و عایشه است فرزندان» نویسد:می یمه کح ،نام مادر امام قائم ... او محم 
گویند نرجس و سوسن ؛است  5.«هم 

 (:346ـ علی بن حسین مسعودى )متوفاى  2
یخ خود   نویسد:چنین می ؟جع؟درباره حضرت مهدى ،«مروج الذهب»در جزء چهارم تار

در ؟مهع؟ طالبعلی بن ابیبن حسین بن  ...هجرى ابومحمد حسن بن علی  022در سال »
ت و او پدر حضرت مهدى منتظر سالگی وفات یاف 08خالفت معتمد عباسی به سن  زمان
 0«.دوازدهم شیعه امامیه است امام

 (:458ـ احمد بن حسن بيهقی شافعی )متوفاى  3
 ىگروه دیگر نویسد:چنین می ؟جع؟درباره حضرت مهدى« شعب االیمان»تاب کدر 

 متولد شده هجرى قمرى 000ن سال وعود در روز جمعه نیمه ماه شعباگویند: مهدى ممی
ت و قائم منتظر است. ب به حج  ه به کرى است کن الحسن العسمحمد ب ،او امام ملق 

گروه،شدسامرا داخل و از انظار مردم پنهان  سرداب گویند: و هستند و میمنتظر خروج ا . این 
یخ ظاهر می زنده است و گونه نماید هجهان را پر از عدل و داد می .شوددر آینده تار ه پر کمان 

ى در این مدت ط ... .شده است از ظلم و ستم منع عقلی  ،والنیطول عمر او و باقی ماندن و
گروهی از اه هستندشیعه امامیه  گروه، این .عیسی و خضر مانند بقاى ؛ندارد شف نیز کل و 

 1.موافقت دارند در این عقیده با ایشان
 (:536احمد جامی )متوفاى  ـ شیخ 4

ه مهدى موعود را پسر کسانی است کجمله از ،شیخ احمد جامی ،عارف معروف و مشهور
« ینابیع المودة»قول صاحب  ره بنا بکایشان در اشعارى  .داندمی ؟ع؟رىکحسن عسامام 

                                                

 .92ـ 8 صص ،موالید االئمه ـ 5
 .990ص  4،ج  ،ـ  مروج الذهب0
 .92باب  ،900ص  ،9ج  ،الموعود المنتظر يالمهد ـ 1
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 5.است ردهکسروده است این عقیده را اظهار  درباره دوازده امام و مهدى موعود
ى )متوفاى ـ  5  (:616فخرالدین راز

 ؛ندمنتظران ،سیزدهم نویسد:هاى شیعه چنین میهمارش فرقضمن ش« الفرق»تاب کدر  او
ه از نظرها کاو است  رى ویژه فرزندکه امامت بعد از امام حسن عسکاینان چنان عقیده دارند 

 0هستند. امامیه زمان ما بر این مذهب ؛شودمیغایب است و روزى ظهور و حاضر 
ى )متوفاى  6  (:627ـ شیخ فریدالدین عطار نیشابور

ى در  و به این حقیقت  هعارى سروداش ،گانهدوازده ائمهدر شأن « مظهر الصفات»تاب کو
 1.ه استردک اعتراف

 (:638الدین عربى )متوفاى ـ محی 7
و از نسل  ؟ص؟رمکت رسول امهدى از عترگوید: میچنین  ؟جع؟درباره حضرت مهدىاو 
 است،؟ص؟ خدانام رسولاو هم ...رى است کاست. جدش حسین و پدرش حسن عس فاطمه

 3.نندکن و مقام با او بیعت میکمسلمانان در بین ر
 ـ شیخ عبدالرحمان صوفی: 8

ی  ر آن آفتاب کذ» نویسد:چنین می ؟جع؟ضرت مهدىراجع به ح« مرآت االسرار»در و
 ،حق امام بر ،احمدى کپادین و دولت، آن هادى جمیع ملت و دولت، آن قائم مقام 

ى امام دوازدهم از .ابوالقاسم محمد بن الحسن  که ولد بودمادرش ام   .استبیت اهل ائمه و
ن سنه خمس و خمسین و مأتین والدتش شب جمعه پانزدهم ماه شعبا .نرجس نام داشت

                                                

 .202  ـ 248ص ص ،2ج  ،ینابیع المودة ـ 5
 بخش فرقه شیعه. ،ـ  الفرق0
 .209  ـ 202ص ص ،2ج  ،ینابیع المودة ـ 1
 .02مبحث  ،022ـ  020ص ص ،0ج  ،ـ  الیواقیت الجواهر3
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من را (000)  5.«واقع شد (سامرا)ى در سر 
 (:651الدین محمد بن طلحه شافعی )متوفاى مالکـ  9

حجت بن  درباره ،باب دوازدهم« مطالب السؤول فی مناقب آل الرسول»تاب کدر او 
 ...029رى متولد در سال کابومحمد حسن عسنویسد: می ؟جع؟حضرت مهدى الحسن

ت ى اختصاص داده کبسیار بزرگی  منقبت و مزی  ه مهدى از کاین است  ...ه خداوند به و
 .نسل او و فرزند اوست

الرضا  يعل ل بن محمد القانع بنکابوالقاسم محمد بن الحسن الخالص بن علی المتو»
 ،طالبيبن اب بن علی المرتضی امیرالمؤمنین يکبن الحسین الز ...اظم کال بن موسی

 0.«اتهکو بر علیهم السالم و رحمة اهلل الصالح المنتظر ة الخلفالحج   يالمهد
گنجی شافعی )متوفاى  11  (:658ـ حافظ محمد بن یوسف 

ی  ابومحمد  نویسد:می ؟ع؟رىکامام حسن عس بارهدر« فایة الطالبک»تاب معروف کدر و
گذاشت  پسر از خود یک .دشسامرا مدفون اش واقع در شهر در خانه ...رىکحسن العس باقی 

و  بریمد را با نام او به پایان میتاب خوکه ما کعلیه است  صلوات اهلل «منتظرامام »و او 
ى بحث میج گانه راجع به و  1.نماییمدا
ل 11  (:672الدین رومی )متوفاى ـ موالنا جال

 3.ه استردکاظهار را و عقیده خود  هدر دیوان شمس تبریزى اشعارى در این مورد سروداو 
 (:681شافعی )متوفاى ان اشعرى کخلـ ابن 12

ی یخ مشهور  و  نویسد:پایان شرح حال آن حضرت میدر « عیانوفیات األ»در تار

                                                

کشف االستار5  .020ص  ،9ج  ،الموعود المنتظر ي؛ المهد40ص  ،ـ 
 .299  ـ 228ص ص ،مطالب السؤولـ  0
کفای1  .400ص  ،الطالب ةـ  
 .209ص  ،2ج  ،ینابیع المودة ـ 3



 

 

29 
چه

یخ
تار

 
ده

عقی
 

یگر
ب د

کات
 و م

الم
 اس

ت در
دوی

مه
 

و معروف  (هبه اعتقاد شیعه امامی)دوازدهمین امام  ،رىکابوالقاسم محمد بن الحسن العس»
« مهدى»و « قائم»، «منتظر»ه شیعه اعتقاد دارد او کسی است کاو همان  .حجت است به

 5«.پنج ساله بود ،هجرى قمرى است. هنگام وفات پدرش 000والدتش در سال  ... .است
 (:731مستوفی قزوینی )متوفاى  اهّللـ حمد 13

بن علی  ...رى کالمهدى محمد بن حسن العس»نویسد: درباره امام دوازدهم میاو 
یم امام بود و شب چهار سال و ن .دوازدهمین امام است و خاتم معصومین ،المرتضی

( به سامرا متولد شده، چون 000شعبان سنة خمس و خمسین و مأتین ) شنبه منتصفپنج
گذشت در رمضان 8  0«.( غایب شد024ربع و ستین و مأتین )أ سال 

 (:748الدین محمد ذهبی )متوفاى ـ حافظ شمس 14
حسن بن علی الجواد بن رضا علوى نویسد: میخود تاب کمورخ متعصب معروف در این 

هجرى(  022در این سال ) ،دارند هاآن ه رافضیان عقیده به عصمتکثناعشر امامان ای از یک
 1«.او پدر منتظر ایشان محمد بن الحسن است .یافت وفات

 (:913شاه مشهور به میرخواند )متوفاى ـ محمد خواوند 15
ی  یخ و چنین « بن الحسن بن علیر احوال محمد کذ»عنوان  ذیل «روضة الصفا»در تار

ى را حجت قائمنیت او ابوالقاسک نویسد:می  منتظر و ،دىمه ،م است و امامیه و
ی به اسم رسول و م .گویند الزمانصاحب ی به کوالدت امام مهدى مسم  آن حضرت  نیتکن 

من رأى»در  بود و حق ساله پنج ،وفات پدر هنگام .بود 000نصف شعبان سنه  در شب «سر 
امام  ،مت داد و در حال طفولیتکح ،یحیاى پیغمبرن وچهم ،سبحانه او را در صغر سن

                                                

 .020ش  ،982ص  0،ج  ،وفیات االعیان ـ 5
گزیده، ص 0 کتاب نقل ه ، ب022ـ  تاریخ   .«؟جع؟ظهور حضرت مهدى»از 
 .22ـ  09حوادث  ،992ص  ،98ج  ،ـ  تاریخ االسالم1



تنهاترین مسیر
 

 

 

21 

ام  ه عیسی را درکگردانید، چنان گردانید ،یکودکای   5.نبی مرسل 
 (:911اشفی )متوفاى کـ ماّل حسین  16

محمد بن الحسن،  نویسد:درباره حضرت مهدى می «الشهداءة روض»تاب ک انتهایدر  او
ى ابوالقاسم و نک .امام دوازدهم است منتظر  ،مهدى ،قائم ،ـ حجتامامیه لقبش ـ به قولیت و

من  عشر است.اثنی ائمهخاتم  ،و به مذهب ایشان است الزمانصاحبو  ى در سر  والدت و
ى نوشتهکور است کدر شواهد مذ ...رأى بوده  َجاَء اْلَحق ُّ  :بود ه چون متولد شد بر ذراع و

وًقاَوَزَهَق اْلَباِطلُّ ِإن َ اْلَباِطَل َكاَن   0.1َزهُّ

 (:942)متوفاى 2ـ خواند میر  17
ی  ر کذ»نویسد: چنین می ؟مهع؟معصومین ائمه حالضمن شرح« السیرحبیب »تاب کدر و

در سامرا  000در نصف شعبان  ...تولد همایون آن  ،مد بن الحسنامام مؤتمن ابوالقاسم مح
علیه و آله تحف الصالة و  خیرانامنیت و نام با حضرت کم در اتفاق افتاد و آن امام ذواالحترا

حجت و قائم  و الزمانصاحبنتظر و خلف صالح و موافقت دارد و مهدى و م ،السالم
 1«.جمله القاب آن جناب استاز

 (:953الدین محمد بن طولون دمشقی )متوفاى ـ شمس 18
 نویسد:چنین می ؟جع؟حال حضرت مهدىشرح ضمن« عشراالئمة االثنی»تاب کدر او 

 امام ،طالببن علی بن ابی ...الحجة المهدى ابوالقاسم محمد بن الحسن بن علی الهادى 
قائم و مهدى  ،مام منتظر دوازدهم به عقیده شیعه و معروف به حجت است. شیعه او را ا

                                                

کتاب نقل ه ، ب08ص  ،2ج  ،ـ روضة الصفا5  .«؟جع؟ظهور حضرت مهدى»از 
 .09ـ اسراء،  0
کتاب نقل ه ، ب098ص  ،الشهداءـ روضه1  .«؟جع؟ظهور حضرت مهدى»از 
کتاب  3  است.« روضة الصفا»ـ دخترزاده میرخواند، مؤلف 
کتاب نقل ه ، ب992ـ  922ص ص ،0ج  ،ـ حبیب السیر1  .«؟جع؟ظهور حضرت مهدى»از 
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سنش بعد از  است. هجرى قمرى بوده 000نیمه شعبان سال  ،والدت او روز جمعه .داندمی
 5.پنج سال بود ،پدر

ى شافعی ـ شیخ عبداهّلل 91  (:1172)متوفاى  1شبراو
ی   نویسد:می ؟جع؟درباره مهدى موعود« االشراف االتحاف بحب  »تاب معروف کدر و

 امام .گویند مهدى منتظر اوست .است ابوالقاسم محمد حجت ،دوازدهمین امام از امامان
ب به مهدى شد.متولد  000حجت بن الحسن در نیمه شعبان سال  ،محمد  ،قائم ،او ملق 
 1«.است و مشهورترین لقب او همان مهدى است الزمانصاحبخلف صالح و  ،منتظر

 (:1251ـ قاضی جواد ساباطی حنفی بصرى )متوفاى  21
ی  ى محمد  :گویندامامیه میسد: نویمی بعد از ابراز عقیده« براهین ساباطیه»تاب کدر و و

نام نرجس در سامرا در زمان نیزى به کهجرى از  000ه در سال کرى است کالحسن العس بن
 نید آنچه شیعه امامیه راجع بهبدا ... .شدسپس غایب  ،معتمد عباسی متولد شده خالفت

گفتار پیامبر مطابقت داردگوحضرت مهدى می  3.یند با 
ى حنفی بلخی )متوفاى  21  (:1294ـ شیخ سلیمان قندوز

 ؟جع؟اجع به مهدى موعودر ،چندین بابدر ه ک« ینابیع المودة»ارزش تاب پرکصاحب 
گفته است ؟ع؟رىکدوازدهم و پسر امام حسن عس امام عنوانبه  88ن باب در پایا ،سخن 

ق  ،ادمیان دانشمندان موثق و مورداعتمنویسد: می ؟جع؟مهدى والدت حضرت درباره محق 
م است  هجرى  000در شب پانزدهم ماه شعبان سال  ؟جع؟والدت حضرت قائم هکو مسل 

                                                

 .998ص  ،االثنی عشرـ  االئمة 5
یاست جامع األزهر  رسید. 9928او در سال  ـ  0  به ر
 .988ص  ،االتحاف بحب االشراف ـ 1
 .00ص  ،کشف االستار ـ 3
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 5.است در شهر سامرا اتفاق افتاده
 ـ سید مؤمن شبلنجی بصرى: 22

ر کدر ذنویسد: چنین می ؟جع؟معرفی مهدى موعود تبه مناسب «االبصار نور»تاب کدر او 
نیزى کادرش م ،طالببن علی بن ابی ...بن الحسن الخالص بن علی الهادى  اقب محمدمن

ى نرجسکبود  یعه به او نیه او ابوالقاسم است و شک .گفتندصیقل یا سوسن می ،ه به و
د و مشهورترین گویمی الزمانصاحبمنتظر و  ،قائم ،صالح خلف ،مهدى ،حضرت حجت
 0.مهدى است ،لقب آن حضرت

 لی )معاصر(:کـ خیرالدین زر 23
ی محمد »نویسد: چنین می ؟جع؟،رعنوان حضرت مهدى منتظ ذیل« االعالم»تاب کدر  و

حجت و صاحب  ،منتظر ،الزمانصاحب ،رى بن علی الهادى ابوالقاسمکالعس بن الحسن
 1«.ه پدرش وفات یافت او پنج سال داشتکهنگامی  .در سامرا متولد شد سرداب است.

 راويان احاديث مهدويت از صحابه
یت از صحابهر اجمالی کفقط ذ اینک یان احادیث مهدو یم را می راو هاى تابکه در کآور

 ند از:عبارت (ترتیب زمان به)آنان  .اندشده بیانمرجع اهل سنت 
 (؛99شهیده ) ؟اهس؟حضرت فاطمه زهرا ـ 9
 (؛90متوفاى )معاذ بن جبل  ـ 0
 (؛02متوفاى )قتاده بن نعمان  ـ 2
 (؛02متوفاى )عمر بن خطاب  ـ 4

                                                

 .222ص  2ج  ،ینابیع المودة ـ 5
 .900ص  ،ـ  نوراالبصار0
یت ـ 1  .080ص  ،0ج  ،امامت و مهدو
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 (؛20متوفاى )ابوذر غفارى  ـ 0
 (؛20متوفاى )عبدالرحمان بن عوف  ـ 2
 (؛20متوفاى )بن مسعود  عبداهلل ـ 8
 (؛20متوفاى )عباس بن عبدالمطلب  ـ 0
 (؛20متوفاى )عثمان بن عفان  ـ 8

 (؛22متوفاى )سلمان فارسی  ـ 92
 (؛28متوفاى ) طلحة بن عبداهلل ـ 99
 (؛28متوفاى )عمار بن یاسر  ـ 90
 (؛42شهید ) ؟ع؟طالبحضرت علی بن ابی ـ 92
 (؛02متوفاى )تمیم الدارى  ـ 94
 (؛02متوفاى )عبدالرحمان بن سمرة  ـ 90
یة  ـ 92  (؛02متوفاى )مجمع بن جار
 (؛00متوفاى )عمران بن حصین  ـ 98
 (؛00متوفاى )ابوایوب انصارى  ـ 90
 (؛04متوفاى )مبر اغالم پی ،ثوبان ـ 98
 (؛00متوفاى )عایشه  ـ 02
 (؛08متوفاى )ابوهریرة  ـ 09
 (؛29شهید ) ؟ع؟حضرت امام حسین ـ 00
 (؛20متوفاى )سلمه ام   ـ 02
 (؛20متوفاى )بن عمر بن خطاب  عبداهلل ـ 04
 (؛20متوفاى )بن عمرو بن عاص  عبداهلل ـ 00
 (؛20متوفاى )بن عباس  عبداهلل ـ 02
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ید بن ارقم  ـ 08  (؛20متوفاى )ز
 (؛82متوفاى ) کعوف بن مال ـ 00
 (؛84متوفاى )ابوسعید خدرى  ـ 08
 (؛84متوفاى )جابر بن سمرة  ـ 22
 (؛80متوفاى )انصارى  جابر بن عبداهلل ـ 29
 (؛09متوفاى )ابوامامة باهرى  ـ 20
 (؛02متوفاى )بن منذر بن جارود  ـ بشر 22
 (؛02متوفاى )بن حارث بن جزء زبیدى  عبداهلل ـ 24
 (؛89متوفاى )سهل بن سعد ساعدى  ـ 20
 (؛82متوفاى ) کانس بن مال ـ 22
 (؛922متوفاى )ابوالطفیل  ـ 28

یم مانند:کو افراد دیگر  یخ وفاتشان را در دست ندار  ه تار
 ؛حبیبهام ـ 20
افابی ـ 28  ؛الجح 
 ؛(خداچوپان رسول)ابوسلمی  ـ 42
 ؛لیلیابو ـ 49
 ؛ـ ابووائل 40
 ؛ـ حذیفه بن اسید 42
 ؛ـ حذیفه بن یمان 44
 ؛حرث بن ربیعـ  40
 ؛ـ ابوقتاده 42
 ؛ـ زر بن عبداهلل 48
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 ؛ـ زرارة بن عبداهلل 40
 ؛اوفیبن ابی ـ عبداهلل 48
 ؛ـ العالء 02
 ؛ـ علقمة بن عبداهلل 09
 ؛ـ علی هاللی 00
 ؛ـ قرة بن اباس 02
ة جهنی ـ عمرو 04  5.بن مر 

                                                

 .48  ـ 48 صص ي،الفکر االسالم يالمنتظر ف يـ  المهد5





 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 : فصل دوم 

 گانهدوازده یخلفا مسئله و ؟جع؟امام مهدى





 

 

 

 درآمد
بحث  ،در مصادر اهل سنت ؟جع؟امام زمان کبر وجود مبار« اثنا عشر»داللت احادیث 

فصل  یک است،مطرح شده  مسئلهن در ای یه نظریات مختلفکتوجه به اینبا .است یمهم
شش مرحله در  ،نظربراى تبیین و بررسی بحث مورد اختصاص دادیم. مسئلهبه این را  املک

 :کنیمبحث را تبیین می
گون مطرح شده آشنا میه بهکمتن احادیث اثناعشر با : اّول گونا  شویم.صورت 
 بررسیهم سند چند حدیث را  ؛ارنددو حسن سند صحیح  ،اثناعشر: اغلب احادیث دوم
 .کنیممیرجالی 

 چه ،دننکرا توصیف می گونه خلفاچ ،ه احادیث اثناعشرکنیم ک: مشخص میسوم
گرفته شده و نام ها برای آنهایی ویژگی  .است شده بیان صورت صریحبه خلفایک از دام کدر نظر 

 نیم.کو دانشوران بزرگ اهل سنت را مطرح می احادیث اثناعشر عمده اقوال علما : دربارهچهارم
اثناعشر  یو مصادیق حقیقی خلفاافراد  کرده،بررسی تطبیقی  را گانهدوازده ی: خلفاپنجم

 شویم.جویا می را
را دوازدهمین  ؟جع؟حضرت مهدى چگونهه احادیث اثناعشر کدهیم : توضیح میششم

 ند.کمعرفی می خلیفه
 نیم:کر میکته را ذکسه ن ،ه در بحث وارد شویمکقبل از این

 .یافتیمسنت  ی اهلیاز منابع روارا دیث حنمونه  48 ، حدودـ در بررسی احادیث اثناعشر 9
ى و ناقل حدیث اثناعشر از پیامبر اـ عمده 0 صحابی  ،جابر بن سمرة ،؟ص؟رمکترین راو
هم در این نقل  یته اصحاب دیگراحترام واال دارد. الب ،ه نزد اهل سنتکاست  اهلل رسول
 ، عبایة بنکبن مال ، انس؟امهع؟طالببن مسعود، علی بن ابی هللعبدامانند  ،دارند سهم
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 بن عمر، ابوالجلد و ابی جحیفه. ربعی، ابن عباس، عبداهلل
گرچه اغلب منابع و مصادر اهل سنت این روایات را مط 2 خاطر حذف ا بهند ام  اهردکرح ـ 

 ردیم.ک انتخاببیست مصدر را براى بحث  ،ییاز همه مصادر و منابع روا رارکت

 متن احاديث اثناعشر
از  نمونه 48 حدود ،اهل سنت روایی در منابع ،ردیمک بیان این فصله در مقدمه کچنان

د نرسانمطلب را می یکاحادیث این  ،گرچه در مجموع و نتیجه ؛یافتیمرا  احادیث اثناعشر
ا  :دارند اختالف ،در ظاهر تعبیرات و اوصاف ام 

لمة لم کرا فقال امیاثناعشر ون یک: یقول؟ص؟ يبسمعت الن   :عن جابر بن سمرة قال» ـ 9
 5.«هم من قریشل  که قال ان   ياسمعها فقال اب

مر هذا األ یقول: ان   فسمعته؟ص؟ يبعلی الن   يت مع ابعن جابر بن مسرة قال: دخل»ـ  0
ما  يفقلت الب قال ي  عل الم خفیکم بل  کخلیفة قال ثم تاثناعشر فیهم  يیمض حتی يالینقض

 0.«قریش هم منل  کقال؟ قال: 
اس ماضیا ما ولیهم مر الن  أیقول: الیزال ؟ص؟ يبسمعت الن   :عن جابر بن سمرة قال»ـ  2

 1.«هم من قریشل  ک ...رجال  اثناعشر 
یقول: الیزال االسالم عزیزا الی ؟ص؟ سمعت رسول اهلل :یقولعن جابر بن سمرة »ـ  4
 3.«هم من قریشل  ک ...خلیفة عشر اثنی

عشر اثنیین عزیزا منیعا الی : الیزال هذا الد  ؟ص؟قال رسول اهلل :عن جابر بن سمرة»ـ  0

                                                

 .928ص  ،0ـ  صحیح بخارى، ج 5
 .2، ص 2ـ  صحیح مسلم، ج 0
 ـ همان.1
 .228ص  ،0داود، ج سنن ابی ـ 3
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 5.«من قریش همل  ک ...خلیفة 
ون یکو أاعة وم الس  ی تققائما حت  ین : الیزال الد  ؟ص؟قال النبی :عن جابر بن سمرة»ـ  2

 0.«هم من قریشل  کخلیفة اثناعشر م یکعل
یا ابا عبدالرحمان هل سألتم  :بن مسعود و هو یقرئنا القرآن فقال له رجل عن عبداهلل»ـ  8
قال نعم و لقد سألنا  ...بن مسعود  فقال عبداهلل ؟ة من خلیفةهذه االم   كتمل مک ؟ص؟اهللرسول
 1.«اسرائیلية نقباء بنعد  کاثناعشر فقال  ؟ص؟اهللرسول
ین لن هذا الد   ان   :الوداعةحج يیقول ف؟ص؟ سمعت رسول اهلل :عن جابر بن سمرة قال» ـ 0

 ...خلیفة اثناعشر  يمن امت ییمضی مخالف و ال مفارق حت   هالیضر  ظاهرا علی من ناواه  یزال
 3.«قریش هم منل  ک

ین لن یزال ظاهرا علی لد  هذا ا ان   :الوداعةفی حج ؟ص؟سمعت یقول :عن جابر بن سمرة قال» ـ 8
ه مخالف و ال مفارق حت   من ناواه  1.«هم من قریشل  ک ...أمیرا اثناعشر  يمن امت یی یمضالیضر 

خلیفة اثناعشر ون یکین قائما حتی : الیزال الد  ؟ص؟قال رسول اهلل :عن جابر بن سمرة»ـ  92
 0.«من قریش

 1.«هم من قریشل  کخلیفة اثناعشر  يون بعدیک: ؟ص؟قال رسول اهلل :عن جابر بن سمرة»ـ  99
 5.«هم من قریشل  کامیرا اثناعشر  يون بعدیک: ؟ص؟قال رسول اهلل :عن جابر بن سمرة»ـ  90

                                                

 .4،   ص 2صحیح مسلم، ج  ـ 5
 ـ همان.0
 .029ص  ،4ج  ،المستدرك ؛280ص  ،9مسند احمد، ج  ـ 1
 .80، ص 0المستدرك، ج  ـ 3
 .08ص  ،همان ـ 1
 .02ص  ،ـ  همان0
 .80ص  ،ـ  همان1
 .920، ص 2سنن ترمذى، ج  ؛80 ـ80ص ص ،ـ  همان5
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یعا ظاهرا علی من عزیرا منمر : الیزال هذا األ؟ص؟قال رسول اهلل :عن جابر بن سمرة»ـ  92
 5.هم من قریشل  کاثناعشر  كی یملناواه حت  

 0.«هم من قریشل  کمیرا أاثناعشر ون یکی مر صالحا حت  الیزال هذاأل ...»ـ  94
 1.«هم من قریشل  کخلیفة اثناعشر ة لهذا االم   ...»ـ  90
 3.«هم من قریشل  کخلیفة اثناعشر ی یقوم و مقاربا حت  أمر مؤالی الیزال هذا األ ...»ـ  92
 1.«ةهم تجتمع علیه االم  ل  کخلیفة اثناعشر م یکون علیکی ین قائما حت  الیزال هذا الد   ...»ـ  98
 0.«هم من قریشل  ک ...خلیفة اثناعشر ی یقوم ة ظاهرا حت  الیزال امر هذه االم   ...»ـ  90
صالحا  يتمر ام  أفقال: الیزال ؟ص؟ يبعند الن   ينت مع عم  ک :جحیفه قاليعن اب»ـ  98

 ما قال يان امامکو  يلمة و خفض بها صوته فقلت لعم  کخلیفة ثم قال اثناعشر ی یمضی حت  
 1.«قریش هم منل  ک ي  نا بی :قال ؟یا عم  

 5.«فیقتل الدجال ینزل روح اهلل ا ثم  مهدی  اثناعشر ون یک: ؟ص؟يبقال الن   :عب االحبارکعن »ـ  02
خلیفة اثناعشر ون منها یکی ة حت  هذه االم   ك: التهل؟ص؟يبقال الن   :الجلديعن اب»ـ  09

د یعیش احدهما دین الحق منهم رجال هم یعمل بالهدى ول  ک ربعین أن من اهل بیت محم 
ثین سنة  1 .«سنة و اآلخر ثال

                                                

 .82ص  ،0ج  ،مسند احمد ـ 5
 .929 ـ 88ص ص ،همان ـ 0
 .922ص  ،همان ـ 1
 .928ص  ،همان ـ 3
کتاب المهد0داود، ج سنن ابی ـ 1  .228، ص ي، 
 .098ص  ،92مستدرك، ج الـ  0
 .982ص  ،0مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ج  ؛090ص  ،ـ  همان1
 .904، ص 92فتح البارى شرح صحیح البخارى ، ج   ـ5
 .همانـ  1
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م یکون علیکی ین قائما حت  : الیزال هذا الد  ؟ص؟قال رسول اهلل :عن جابر بن سمرة» ـ 00
 5.«يو من اهل بیتأ يهم من  ل  کة تجتمع علیه االم   همل  کاثناعشر 

 0.«هم من قریشل  ک ...خلیفة عشر اثنیلی إاالسالم الیزال عزیزا  ان   ...»ـ  02
 1.«هم من قریشل  کن حضینا أمیرا غیر أاثناعشر  يون بعدیک ...»ـ  04
خلیفة قال: قد اثناعشر ة هذه االم   كذا حدث بحدیث: یملإعن عیسی بن یونس »ـ  00

 3.«ر و عمر و عثمان و علی و عمر بن عبدالعزیزکبوبأخمسة  مضی من هوالء
ر کبوبأخلیفة اثناعشر م یکون فیک ؟ص؟بن عمر یقول سمعت رسول اهلل عن عبداهلل»ـ  02

 1.« قلیالاال   يبعد یق الیلبثد  الص  
ال  و  قلیاال   يیق الیلبث بعدد  ر الص  کبوبأخلیفة اثناعشر یقول:  ؟ص؟رسول اهلل ...»ـ  08

 :قال ؟یعیش حمیدا و یموت شهیدا فقال رجل: من هو یا رسول اهلل صاحب رحا دار العرب
 0.«عمر بن الخطاب

ثمان فقال: و أنت لی عإالتفت  ر و عمر ثم  کبابأر کفذ ،خلیفةاثناعشر ون یک ...»ـ  00
بیده لئن خلعته التدخل الجنة  ينفس يذال  و  ه اهللکساکتخلع قمیصا  اس انالن   كسیأل

 1.«سم الخیاط يی تلج الجمل فحت  
ن عالیزال هذا الد   ... :عن جابر بن سمرة»ـ  08 لی من ناواهم علیه ین عزیزا منیعا ینصرو

                                                

کتاب المهدوداـ  عون المعبور شرح سنن ابی5  .048ص  ،99ج  ي،د، 
 .920ص  ،داود الطیاسیـ مسند ابی0
 .282جعد، ص ـ  مسند ابی1
 .908ص  ،9داود، ج عبید االجرى البیـ  سؤاالت ابی3
کتاب السنة، ص 1  .024ـ  
 .044 ـ همان، ص0
 .04ص  ،9المعجم الکبیر، ج  ؛298ص  0المعجم االوسط، ج  ؛ـ  همان1
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 5.«هم من قریشل  ک ...خلیفة  عشرةلی اثنیإ
 0.«هم من قریشل  کو خلیفة أمیرا أاثناعشر ون یکی الیزال االسالم ظاهرا حت   ...»ـ  22
ه من عاداه أو من ناواهالیزال هذا الد   ...»ـ  29 میرا أاثناعشر  كی یملحت   ین صالحا الیضر 

 1.«قریش هم منل  ک
اثناعشر یمضی منهم ی ها حت  مرها ظاهر علی عدو  أة مستقیم التزال هذه االم   ...»ـ  20
 3.«قریش هم منل  کخلیفة 
 1.«من قریشاثناعشر  كی یملعلیاء حت   ية و فکمس يمر فالیزال هذا األ ...»ـ  22
 0.«هم من قریشل  ک ...هم من خذلهم ما الیضر  قی  اثناعشر ة ون لهذه االم  یک ...»ـ  24
ی یمضی ه مخالف و ال مفارق حت  مر ظاهرا علی من ناواه الیضر  الیزال هذا األ ...»ـ  20

 1.«من قریش خلیفةاثناعشر 
 5.«هم من قریشل  ک ...اثناعشر ی یقوم ة ظاهرا حت  مر هذه االم  أالیزال  ...»ـ  22
 1.«هم من قریشل  ک ...خلیفة اثناعشر ون یکی مرها حت  أة مستقیم التزال هذه االم   ...»ـ  28
ابون بین ذ  کیخرج  ون اثناعشر خلیفة من قریش ثم  یکی ین قائما حت  الیزال الد   ...»ـ  20

                                                

 .04ص  ،90حبان، ج ـ  صحیح ابن5
 .022ص  ،9المعجم االوسط، ج  ـ 0
 .908ص  ،4ج  ،ـ  همان1
 .028ص  ،2ج  ،ـ  همان3
 .990ص  ،0ج  ،ـ  همان1
 ـ  همان.0
 .982ص  ،0ـ  المعجم الکبیر، ج 1
 .همانـ  5
 همان. ـ 1
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 5.«اعةیدى الس  
هم تجتمع علیه ل  کة م اثناعشر خلیفیکون علیکی ین قائما حت  الیزال هذا الد   ...»ـ  28

 0.«ون الهرجیک قریش ثم   هم منل  کة االم  
 1.«اسرائیلية نقباء بنعد  کة اثناعشر خلیفة هذه االم   كیمل ...»ـ  42
 3.«من الخلفاء عدد نقباء موسی يون بعدیک ...عن ابن مسعود: »ـ  49
وا ماجت کذا هلإعشر من قریش فاثنیلی إین قائما لن یزال هذا الد   ... :نسأعن »ـ  40

 1.«رض بأهلهااأل
ان کب بن لؤى عکياثناعشر من بن كذا ملإ ... :بن عمرو بن العاص رفعه عبداهلل»ـ  42

 0.«یوم القیامة لیإالنقف و النقاف 
 1.«هاشميبنهم من ل  ک ...اثناعشر خلیفة  يبعد ... :جابر بن سمرة»ـ  44
 ین ان  الوصی  سید  يین و علبی  نا سید الن  أ :؟ص؟قال رسول اهلل :عن عبایة بن ربعی»ـ  40

 5.«يو آخرهم القائم المهد يلهم علو  أ اثناعشر يبعد يوصیائأ
ماء و أنا الس   أنا :؟ص؟اهللقال رسول :یقولعباس ابنسمعت  :صبغ بن نباته قالعن األ»ـ  42

 1.«و هم اثناعشر يو آخرهم المهد يلهم علأو   يو عترت يبیتاهل  ئمة منالبروج فاأل

                                                

 .988ـ  همان ص 5
 .020ـ  همان ص 0
 .20، ص 90کنزالعمال، ج  ـ 1
 .22ص  همان، ـ 3
 ـ  همان.1
 .902، ص 92ـ  فتح البارى، ج 0
 .228ص  ،492داود، ج سنن ابی ؛80ص  ،0ج  ،مسند احمد ؛290ص  ،0ـ ینابیع المودة، ج 1
 .292، ص 0، ج المودة ینابیع ـ 5
 .004، ص 2ـ همان، ج 1
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و  يلهم أنت یا علو  أاثناعشر  يئمة بعداأل ؟ص؟:قال رسول اهلل :طالبيبن اب يعن عل»ـ  48
 5.«رض و مغاربهاعلی یدیه مشارق األ یفتح اهلل يقائم الذآخرهم ال

 ،اما با این چهل و هفت حدیثهاى احادیث اثناعشر از این عدد بیشتر است گرچه نمونه
 ردیم.کتفا کلذا فقط به این عدد ا ؛دنمی دارک تفاوت

 بررسى رجالى احاديث اثناعشر
قدیم و  حدیثیثر منابع کو ا شتهدا یاهل سنت مقام مهم رواییاحادیث اثناعشر در منابع 

گر  امر این ؛نداهاختجدید به این احادیث پرد ولی  نباشدو معتبر بودن حدیث  نشانه صحتا
 .استاین حدیث حتمی بودن ب به صحت و حقیقت یقر

چند  ،نیمکو اعتقاد پیدا  کرده ه بیشتر به صحت و واقعیت این احادیث اذعانکبراى این
دو منبع  ،و حدیثی اهل سنت رواییاز منابع  نیم.کاحادیث را بررسی رجالی می ایننمونه از 

نتخاب ا را مقام واال دارندبوده و معتبر ها نزد آنکه  «صحیح مسلم» و «صحیح بخارى»
و دومی « میراأاثناعشر »لمه کی حامل یکه کدو حدیث  ،از این منابع اهم اهل سنت. نیمکمی

 نم.کبراى بررسی رجالی انتخاب میرا است « اثناعشر خلیفة» لمهکحامل 
 حديث از صحيح بخارى ـ 1

معت جابر بن س کحدثنی محمد بن المثنی حدثنا غندر حدثنا شعبه عن عبدالمل»
ه ان   ي:بأ لمة لم اسمعها فقالکفقال  ،میراأون اثناعشر یکیقول:  ؟ص؟يبسمعت الن   :سمرة قال

 0.«هم من قریشل  کقال 

 تب رجال اهل سنتکبررسی رجالی از 
و  شعبه )بن حجاج( ،غندر )محمد بن جعفر( ،المثنیمحمد بن  ،در سند این حدیث

                                                

 .280ص ـ همان، 5
 .908ص  ،0ـ  صحیح بخارى، ج 0
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 د.ناهآمد بن عمیر کعبدالمل
 5.«ث بصرة ثقة صدوقة ابوموسی الغنرى محد  الحافظ الحج  » مثنی:محمد بن 

 0.«صدوق ةان ثقک ،اسمه محمد بن جعفر» غندر:
 1.«بن حجاج ثقة ةشعب» شعبه:

 3.«بن عمیر ثقة کعبدالمل» :کعبدالمل
 ت.یسنبحث به  اصال  نیاز شخدا بود در مورد وثاقته صحابی رسولکجابر بن سمرة 

 امال  صحیح و معتبر است.کاهل سنت  این حدیث از نظر  سند :نتیجه
 ـ حديث از صحيح مسلم 2

ن( عن حصین عن جابر الطحا حدثنا رفاعة بن الهیثم الواسطی حدثنا خالد )ابن عبداهلل»
ی حت   يقضالین مرهذا األ فسمعته یقول: ان  ؟ص؟ يبعلی الن   يمع ابدخلت  بن سمرة قال:

 :ما قال؟ قال يبفقلت أل :قال ،علی   یالم خفکم بل  کت قال ثم   فیهم اثناعشر خلیفة يیمض
 1.«هم من قریشل  ک

 بررسی رجالی
حصین بن و  الطحان خالد بن عبداهلل ،رفاعة بن الهیثم الواسطی ،در سند این حدیث

 .نداهآمد عبدالرحمان
 0 ؛«ثقة مقبول» رفاعة بن الهیثم الواسطی:

                                                

 .989ص  ،98ـ  تهذیب الکمال، ج 5
 .082ص  ،8الطبقات الکبرى، ج  ـ 0
 .200ص  ،0ـ  تهذیب الکمال، ج 1
 .290، ص 9تهذیب التهذیب، ج  ـ 3
 .2ص  ،2ـ  صحیح مسلم، ج 1
 .220ص  ،9ـ  تقریب التهذیب، ج 0
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 5؛«ثقة» الطحان: خالد بن عبداهّلل
 0.«ثقة» حصین بن عبدالرحمان:

 صحیح است. اهل سنت،این حدیث هم از نظر  سند :نتیجه

 ؟دنگوياحاديث اثناعشر چه مى
نظر سند بررسی را ازه شده چند نمونرکدیث اثناعشر ذهفت حوه از چهلکبعد از این

یم بدانیم  نیم.کمتن این احادیث را از جهات مختلف بررسی می کردیم،  ه درکقصد دار
چه  هاآن براى ؟نندکرا توصیف می ونه خلفاچگ ؟دنگویاین احادیث چه می حقیقت

گرفت یی راهاویژگی  ؟نداهردکطرح مرا  خلفایک از دام کند و نام اهدر نظر 
 الف ـ توصيف خلفا

دال  ،لماتک این هکند اهمعرفی شد یلمات مختلفکدیث با ح وهفتچهلدر این  خلفا
 .؟ص؟ استبر خالفت و جانشینی پیامبر

 1.است آمدهمرتبه در این احادیث  08 «خلفا»یا  «خلیفه»کلمه  :خلیفه و خلفا
 3 .است ر شدهکذ «امیر»لمه کهفت مرتبه  حدودا   امیر:

 1.است آمده «کیمل» و «کمل»لمه کسه مرتبه  :کمل
 0 .بیان شده است «یقوم»و  «قیم»لمه کدو مرتبه  قیم و قائم:

                                                

 .292ص  ،8الطبقات الکبرى، ج  ـ 5
 .024، ص 9التعدیل و التجریح، ج ـ  0
کردیم رجوع شود؛ احادیث 1 که ما بیان  ، 20، 22تا  04، 02، 09، 98تا  90، 92تا  92، 0تا  4، 0ـ به متن احادیثی 

 .44و  49تا  28، 20
 .29و 22، 04، 94، 90، 8، 9احادیث  ـ 3
 .42و 22، 92احادیث  ـ 1
 .22و 24احادیث  ـ 0
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 5 .است ر شدهکذ« ائمه»لمه کدو مرتبه  :ائمه
 0.وارد شده استمرتبه  یک «ولی»کلمه  ولی:

 1.آمده است« اوصیاء»لمه کمرتبه  یک اوصیاء:
 3.است رفته ارکبراى این دوازده نفر به « مهدى»کلمه هم مرتبه  یک مهدى:

ن توصیف با  ،در دو مقاماین دوازده نفر  اى:لمهکبدون توصیف  مطرح  ای خاصهلمکبدو
 ؛ ماننددانتزاع شو هااز آناوصاف باال تواند میه کند اهشد مطرح ایگونهبه هرچند ؛اندهشد

 1.«...م اثناعشر یکون علیک»
گى  خليفههاى دوازده ب ـ ويژ

گون گونا  ه این اوصاف براىک همطرح شددر احادیث اثناعشر براى این دوازده نفر  یاوصاف 
 یخلفا قیما در بررسی تطبی است. مهم بسیار ،گانه واقعیدوازده یردن خلفاکو پیدا  آنانشناخت 

 :آوریمدر ذیل می را اوصاف و فضائل این خلفا ی ازلیست بریم.بهره میگانه از این اوصاف دوازده

 اى و نسلیهاى قبیلهویژگیـ  1
 .هستندهمه از قبیله قریش  0؛«هم من قریشل  ک» ـالف

 .هستندعب بن لوى کاز اوالد  1؛«عب بن لوىک يمن بن» ـب
 .هستندهاشم همه از قبیله بنی 5؛«هاشميهم من بنل  ک» ـج

                                                

 .48و  42احادیث  ـ 5
 .2حدیث  ـ 0
 .40حدیث  ـ 1
 .02حدیث  ـ 3
 .40و 02احادیث  ـ 1
 .40و 20، 28، تا 08، 04، 02، 98، 90، 92تا  9احادیث  ـ 0
 .42حدیث  ـ 1
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 هستند؛بیت و عترت من از اهل 0؛«يهل بیتأو من أ يهم من  ل  ک ؛يو عترت يمن اهل بیت» ـد
 بیت من هستند.از من یا اهلهمگی 

 هاى معنوى و عظمتـ ویژگی 2
 نند.کعمل می ،همه به هدایت و دین حق 1؛«هم یعمل بالهدى و دین الحقل  ک» ـالف

 ند.کاجماع می هاآنامت بر  3؛«ةهم تجتمع علیه االم  ل  ک» ـب
 .هستنداسرائیل بنی ینقباتعداد مانند  1؛«اسرائیلية نقباء بنعد  ک» ـج
 .هستند ؟ع؟حضرت موسی ینقباتعداد مانند  0؛«ة نقباء موسیعد  ک» ـد
 هاآنآخرین فرد از  1؛«رض و مغاربهاعلی یدیه مشارق األ یفتح اهلل يذآخرهم القائم ال  » ـه

 ند.کفتح میرا رب زمین غشرق و او  کدست مبار اه پروردگار بکقائم است 

 هاآنبعد از  احوالـ  3
( نازل ؟ع؟روح خدا )حضرت عیسی هاآناز  پس 5؛«فیقتل الدجال ل روح اهللینز   ثم  » ـالف

 شد.کشود و او دجال را میمی
 شوند.ظاهر می دروغگویان ،پیشاپیش قیامت هاآنبعد از  1؛«اعةالس   يابون بین یدذ  کیخرج  ثم  »ـ ب
 ند.کخودش را نابود می زمین همه اهل ،میرندمی هاآنوقتی  5؛«بأهلهارض وا ماجت األکذا هلإف»ـ ج

                                                                                                                   

 .44حدیث  ـ 5
 .42و 00احادیث  ـ 0
 .09حدیث  ـ 1
 .28و 98احادیث  ـ 3
 .42و  8احادیث  ـ 1
 .49 حدیث ـ 0
 .48حدیث  ـ 1
 .02 حدیث ـ 5
 .20حدیث  ـ 1
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 در احادیث اثناعشر رشده خلفاکذ هاینامج ـ 
سه تن از اصحاب  نام ،بن عمر است عبداهلل هاآنه عمده ناقل کدیث حسه  اصحاب: نام

کرده است. ل فقط  دیثدر ح را صراحتا  بیان  ر و کاسم ابوب ،حدیث دومدر  0آمده؛ «رکابوب» ناماو 
 .3ه استآمد «عثمان»عمر و  ،رکدر حدیث سوم اسم ابوب و1ر شدهکهم ذبا «عمر»

سه  ،دیثدر طریق سند این سه حه کدهیم شرح می در بحث بررسی تطبیقی خلفاته: کن
ى هستند   ند.اهضعیف شمرده شدها را اهل سنت آنه کراو

و عباس ابن ؟ع؟،طالبعلی بن ابی هاآنه ناقل کدیث حسه در  :؟مهع؟بيتاهل هاینام
با صراحت بیان  ؟جع؟حضرت مهدى وامیرالمؤمنین علی؟ع؟ نام  ،هستندعبایة بن ربعی 

 گونه است:دیث ایناحای از یکمثال عبارت  عنوانبه 1شود.می
 0 .«و آخرهم القائم ينت یا علألهم ّو أ اثناعشر يئمة بعداأل»

 قائم است. هاآن ینو آخر هستیتو  هاآن ینلاو   !اى علی نفرند؛ دوازدهبعد از من  انامام

 گانهدوازده ینقد و بررسى تطبیقى خلفا
گرچه احادیث اثناعشر تعداد ا کمطرح را گانه دوازده یصفات و چند نام از خلفا ،ا ردند ام 

 سانیکچه « خلیفةاثناعشر »حقیقی ه باالخره مصادیق کباقی است  جاى خوددر پرسش  این
ومت را کزمام ح ؟ص؟د از پیامبره بعکافرادى هستند  ،گانهدوازده یهستند؟ آیا منظور از خلفا

گر ما این افراد را  چه از گرفتند؟ ا گانه دوازده یخلفا عنوانبهطریق مشروع یا نامشروع به دست 
                                                                                                                   

 .40 حدیث ـ 5
 .02حدیث  ـ 0
 .08 حدیث ـ 1
 .00حدیث  ـ 3
 .48و  42، 40احادیث  ـ 1
 .48 حدیث ـ 0



تنهاترین مسیر
 

 

 

12 

 .شودطبق نمیمن هاآن رر شد بکه در احادیث ذکهایی از اوصاف و ویژگی ، بسیاریبپذیریم
 با ه چند حدیثک هستند ؟مهع؟بیتامامان اهل ،گانهدوازده یاز خلفا مراده کبا این

ا این مطلب با بعض ،دداراشاره  آنبه  تصراح است؛  سازگارنااهل سنت احادیث  ی ازام 
 رد.کتحلیل و بررسی  مشکل راباید  بنابراین

ه ک است بهتر ،گانهدوازده یفامصادیق حقیقی خلبیان تحلیل و بررسی و به د وروقبل از 
قضاوت درست و  شاید این امر ما را به ؛آشنا شویم بارهبزرگ اهل سنت در این  یآراى علمابا 

 ند.کتر یکنزد ،مکمح
 اهل سنت در مورد احاديث اثناعشر یاقوال علما

 اثناعشراحادیث مورد  دردوازده قول  ،بزرگ اهل سنت یتب علماکدر  جووجستبا 
اهل  ینظرات علما ،بعد از ارائه این اقوال .دهیماین اقوال را به ترتیب ارائه می ه همهکیافتیم 

 نیم.کتحلیل میتجزیه و  سنت را

 قول اّول
 نویسد:می« فتح البارى»تاب کحجر در ابن

گفتکند کبطال از مهلب نقل میابن» ه در رابطه با این کدیدم سی را نکمن هیچ  :ه او 
 یخلفا و امرا ،منظور از حدیث اند:گفته یگروه ؛چیزى معین قطع داشته باشد حدیث به

گفته .رسندیعنی بعد از دیگرى به امارت می ؛است متوالی این اتفاق در زمان  اند:قوم دیگرى 
چه من لی آنو ؛دوازده مدعی خالفت دارد مان،زمان امت مسل یکیعنی در  ؛افتدمی واحد

قدر م اینه مردکهاى عجیب خبر داده هبعد از خودش از فتن ؟ص؟ه پیغمبرک استگمان دارم آن 
گر منظور پیامبر :گفت .خواهند داشتدوازده امیر  ،زمان یک ه درکشوند نده میکپرا ر از غی ؟ص؟ا

ده وقتی ایشان از این امر خبر ندا ،دننکارها میکدوازده امیر فالن  ه اینکگفت می این بود حتما  
 «.هستندها در زمان واحد ه اینکهمان بود  ه منظور ایشانک فهمیممیپس ما 
ه از طرق حدیث غیر کسی است کالم آن کاین »گوید: الم مهلب میکحجر بعد از نقل ابن
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ى چیزى نمی از شده ا در صحیح مسلم نقله شما روایاتی رکشناسد درحالیروایت بخار
جمله ازاست  خلفیهدوازده ه مربوط به والیت کر شده کصفاتی ذ ،ه در آن روایاتک دانیدمی
همه ه کصفت دیگرى نقل شده  ،در روایت دیگر . همچنین«االسالم عزیزا منیعا ونکو هو »

ه ایشان کر شده کذد وداهمین حدیث از ابی .نندکاتفاق می هاآنخالفت  والیت و رمردم ب
 ردهکبه این صورت نقل  هاز جابر بن سمرطریق اسماعیل از ابوخالد از پدرش  این حدیث را از

و  «ةهم تجتمع علیه االم  ل  کون علیهم اثناعشر خلیفة یکی ین قائما حت  هذا الد   الیزال» :است
 ر شدهکه در آن ذکند کسود بن سعید و او از جابر بن سمره نقل میأ صورت دیگر ازبرانی بهط

 5.««عداوة من عاداهمهم التضر  » است:

 مقول دو
گفته ند:کنظر قاضی عیاض را نقل می ،حجرابن ه در کتوجه به این: بااست قاضی عیاض 
ل این :شودمی مطرحده آمده دو پرسش عدد دواز ،حدیث  0ه این حدیث با ظاهر حدیث سفینهکاو 

جبان و غیره آن را صحیح و ابن هردکرا نقل  ه اصحاب سنن آنکحدیث سفینة  .ندکتعارض می
ه در سی کو ما دیدیم « یت استکبعد از آن ملو بعد از من خالفت سی سال است و» :دادندمی

ام چهارگانه یمدت خالفت خلفا ؟ص؟رسال بعد از پیامب  خالفت حسن بن علی است. و ای 
 این عدد بودند. زبیشتر ا ،نده امور خالفت را به دست گرفتکیی هاآن ؟ص؟ه بعد از پیامبرکم ایندو

ل این استجواب پرسش ا گوید:میعیاض در مقام جواب هر دو پرسش  قاضی آن  :و 
ه در حدیث کیخبر داده شده خالفت نبوت است درحال حدیث سفینة از آن ه درکخالفتی 

م این است . جواب پرسش دواست شدهنداده با خالفت نبوت تقیید خالفت  جابر بن سمرة
گفت ؛من است الغیر لیفهه بعد از من فقط دوازده خک ردکن منحصر ؟ص؟ه پیامبرک ه ایشان 

                                                

 .900، ص 92ـ  فتح البارى، ج 5
کنیه او ابا عبدالرحمان بود.0  ـ سفینة، خادم پیامبر؟ص؟ بود؛ اسمش مهران و 
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یاد شدن خلفا اند پسیفهعد از من دوازده نفر خله بک است  .نیستاز این عدد مانع  ز
گر این را قکصدق می ،پس به نظر من این حدیث بر هر ولی ه کنیم احتمال دارد کبول نند ا

 یاز این افراد خلفاه استحقاق خالفت دارند. کآن افرادى هستند  ،از امامان عدول منظورش
گذشتند  5شود.امل میکقبل از قیامت این عدد  پس حتما   ؛اربعه 

 مقول سو
گرچهاین قول  ل ه یبش ا ل تفسیر کاست  در این شاست ولی امتیازقول او  ه در قول او 

 .است بود و اینجا از وقوع و مصادیق خبر داده شده حدیث
گفتهرده کطور ارائه را این علمااز نظر بعضی  ،حجرابن کهاست: برخی  در زمان ها این اند 

ه در ک تاداف قاین امر در قرن پنجم اتفا .شوندنده میکها پراخاطر این و مردم به هستندواحد 
م کرئیس مصر و حا ،خلیفه بودند و در همان زمان عنوانبهنفر  شش ،منطقه یکاندلس در 

ارج و خو ،در دیگر مناطق جهان ینچنهم ،بودند عباسی در بغداد هم مدعی خالفت
 0.ها داشتندها هم دولتعلوى

 قول چهارم
ه کاحتمال دارد منظور از حدیث این باشد  :گویدمی هکاست  حجرابن شخصنظر 
همه م و کمح ،ه امور خالفتکزمانی  هستند؛ فر در مدت عزت خالفت و قوت اسالمدوازده ن

 مردم به خلیفه زمان متفق باشند.
قرار  تأییدمورد  «ةهم تجتمع علیه االم  ل  ک» ه بعضی احادیث با ذیلکاین مطلبی است 

که این چیزى  .دهندمی یخاست  میه مضطرب اه امور خالفت بنیکته تا اینشوجود دا ،در تار
اضطراب این  .بود آن زمان خالفت ولید بن یزید .ها پدیدار شدفتنه امیهدر میان بنی ؛شد

                                                

 .همان ـ 5
 .نـ هما0
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بود  پس تا زمان ولید بن یزید این عدد موجود و صحیح ؛پا شدبر یدولت عباس تاباقی ماند 
گرچه  5«.اعلم از منظور حقیقی حدیث اهللو است. محتمل اینجا وجوهی دیگر هم ا

ل را رد می حجرابنجا همین در زمان  ،ه مرادکقول  این: گویدو میند کبا شدت قول او 
زیرا در  ؛ستمهلب است ولی این قول مردود اقول  وجود دارند، گانهدوازده یخلفا ،واحد

گانه دوازده ید اما با بودن خلفاننکاجتماع می این خلفا ربهمه مردم ه ک است احادیث آمده
 .شود نه اجتماعمی افتراق مردم محقق ،زمان یکدر 

 قول پنجم
لوجه ا عنوانبهجوزى است و ابوالحسین بن منادى هم ابناین قول  ه ردکارائه  ،سه وجهاز  و 

 ردهکها( اشاره )دولتو اصحابش به والیاتی  بعد از خود ؟ص؟پیامبر ،در این حدیثاست: 
 یاقع ایشان به عدد خلفاپس در و است؛مربوط  ؟ص؟پیامبر هامور اصحاب پیامبر بزیرا  است؛

ه این مربوط به خالفت ک است« الوالیة» ،«ینالیزال الد  »رده و منظور ایشان از کاشاره  امیهبنی
 منتقل شد. شدیدتر بودند هاایناز ه کها این خالفت به افرادى بعد از این واست  دوازده نفر

لین خلیفه  یه است و آخرین خلیفه ،امیهبنیاو  در این  .مروان الحمار است ،یزید بن معاو
یه و ابن زبیر را حساب نمی صورت تعدادشان سیزده نفر چون  ؛نیمکاست و ما عثمان، معاو

چون  ؛نیمکامیه خارج میبنی یم را از خلفاکبن ح ین مروانچنهم .ها صحابه بودندینا
. با خارج استبیشتر ظن در صحابی بودن او  ؛ه صحابی بوده یا نهکتالف است اش اخدرباره

 .درست شد امیهبنی یعدد خلفا ،مکحدن مروان بن رک
بزرگ  هاىهاى عظیم و جنگفتنه ،ارج شدامیه خه خالفت از دست بنیکبعد از این

بیان  و ردهک تأییدد آن را آورده ووداه ابکمسعود ه حدیث ابنکو این چیزى است  اتفاق افتاد
ثین  تدور» کند:می ثین  و سّت أرحی االسالم لخمس و ثال وا فسبیل کن هلإثین فو سبع و ثالأو ثال

                                                

 .902ـ  همان، ص 5
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گفت «... یقم لهم دینهم لهم سبعین عاما نإو  كمن هل قول  درمراد از دین  :خطابی 
گفته «كالمل» ،«یقم لهم دینهم» ؟ص؟پیامبر امیه بنی کبه مدت مل اشاره ،این نظراز  :است او 
 5رد.کعباس انتقال پیدا به بنی هاآنه بعد از کاست 

 قول ششم
که تابش ک ئی ازاین مطلب را در جز ویه کوجه دوم ابوالحسین بن المنادى است قول، این 

کرده و میاست  ؟جع؟مهدىحضرت مربوط به احادیث  ى حدیث ااحتمال دارد معن :گویدارائه 
تاب کمن در  .ندکخروج می زمانه در آخرکد نبعد از مهدى باش خلیفهه این دوازده کاین باشد 

 کمل ،پنج فرد ،برکسبط ا میرد بعد از او از اوالدمهدى میه وقتی کدانیال این مطلب را یافتم 
آخرین نفر از  هاآنبعد از  ،شوندمی کمل ،پنج نفر ،د سبط اصغراز اوال هاآنبعد از  ،شوند)پادشاه( می

پسر او  ،شخص آن بعد از ،دهدشخصی را وصی قرار می برکسبط اصغر براى خالفت از سبط ا
 .استمهدى  امام هاآناز  یکشوند و هر امل میک کدوازده مل ،با این حساب ؛شودسلطان می

گفتابن ه اسم ک مطلب استرده این کنقل عباس ابنه او از کصالح در روایت ابی :منادى 
د بن عبداهلل ،مهدى  نجات هاسختیت او این امت را از همه پروردگار به دس ...است  محم 

 هکآید امر خدا درباره دوازده نفر می ،بعد از آن .شوندها نابود میدهد و با عدالت او همه ظلممی
ه غیر از کطالب( و پنج نفر از اوالد حسین و آخرین نفر شش نفر از اوالد حسن )بن علی بن ابي

بعد از »االحبار نقل شده عب ک ه ازکچنانند کفساد در زمان راه پیدا می ،ردُم که او  است؛ هاآن
 0رساند.شود و دجال را به قتل مینازل می اهللروح هاآنه بعد از کند تدوازده مهدى هس من

 قول هفتم
در  گانه خلفاوجود دوازده ،مراد از حدیث ن بن منادى است:یوجه سوم ابوالحس ،این قول

                                                

 ـ  همان.5
 .904ـ همان، ص 0
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گرچه ،دننکعمل می ها به حقه اینک استتا قیامت تمام مدت اسالم  ها ایام خالفت این ا
اباجلد  بحرانبیر خود از طریق ابیکمسود در مسند  هکاز حدیثی  مطلب . ایننیستمتوالی 

ه کد نشومی نفر خلیفهدوازده  هاآن از اینکه تاشود نمی کاین امت هال» :شودمی تأییدآورده 
ی از یکه ک هستندمحمد  بیتدو نفر از اهل هاآندر  .نندکهمه به هدایت و دین حق عمل می

یعنی  «ون الهرجیکثم »این جمله بنابر ؛«ندکو دیگرى سی سال زندگی میچهل سال  ،آن دو
 .ها خروج دجال استآن فتنه جملهاز ؛است ه مربوط به قیامتکشوند پا میهی بهایفتنه

 5شود.می ه دنیا نابودکد تا اینننکخروج میجوج أجوج و مأی هاآنبعد از 
 ی برای قول هفتميدأیت

گوید: میو شمارد را ارجح می وجه سوم ،منادىاز سوى ابنارائه شده در سه وجه  حجرابن
است احادیث آمده  این چون در شود؛میید یأت ،احادیث صحیح ی ازوجه از طرف بعض این

اطاعت مردم به  ،ه مراد از اجتماعکتوضیح مطلب این است  .«تجتمع علیه الناس لهمک»
یخ واقع شده همه مردم ب آنچه در .است هاآنبیعت  خاطر ر اجتماع کبواب ر ]خالفت[تار

ه امر کردند تا اینکعلی اجتماع  رب سپسعثمان و  راز آن ب پس ،عمر ربعد از آن ب ،ردندک
گرفت صفین پیش آمد مین در جنگکح یه آن روز عنوان خالفت   .و معاو

یه اجتماعبه مردم  ،بعد از علی در موقع صلح حسن یه به پسر او ک معاو ردند و بعد از معاو
ه به خالفت کاو قبل از این هکنگرفت بلار براى حسین انجام کاین  .ردندکیزید اجتماع 

 .کشته شد ،برسد
 د وردنکبن مروان اجتماع  کعبدالمل مردم به خالفت ،وقتی یزید مورد اختالف واقع شد

گرفتند چهار پسر او کته. بعد از عبدالملشکزبیر ابنسپس   هاآنبعد از  .مورد اجتماع قرار 
زمان  ،بین سلیمان و یزید .عد از او هشام به امر خالفت رسیداز او یزید و ب پس ،سلیمان

                                                

 ـ  همان.5
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ه ک بودند راشدین یفت نفر بعد از خلفااین ه .خالفت عمر بن عبدالعزیز هم است
تغییر  انپا شد. احوال امت مسلمهب هانهبعد از آن فت ؛همان ولید بن یزید است ،دوازدهمین

 5.ردندکاى اجتماع نو مردم به هیچ خلیفه ردک

 قول هشتم
مُّ اْثنَي َعَشَر َنِقيًباآیه  ذیل شثیر در تفسیرکالدین بن حافظ عماد ث حدی 0َوَبَعْثَنا ِمْنهُّ

این منظور از  گوید:و می هآوردت صحیحین و متن احادیث مسلم را از روای هسمر جابر بن
عدالت به  هاآن .نندکه حق را اقامه میک صالح است یفهبشارت در مورد دوازده خل ،حدیث

 د.باش بعد از دیگرى هاآنو ایام خالفت  متوالی باشند کهد و الزم نیست ننکمردم رفتار می با
 ؟مهضر؟عثمان و علی ،عمر ،رکابوب هاآن ؛به این روش بودند یفهاز این دوازده نفر چهار خل

 عباسبنی یلفاهمین طور از امامان و بعضی از خ ،ها عمر بن عبدالعزیز هم بوداز این .بودند
ه در کها مهدى است اینجمله از .ها استپا شود والیت اینره قیامت بکقبل از این .بودند

سم پدرش مثل اسم او مثل اسم من و ا :فرمود ؟ص؟ه پیامبرکبشارت داده  ،موردش احادیث
 1با ظلم و جور پر شده بود. چهچنانند کبا عدل و قسط پر میزمین را  او .من استاسم پدر 

 قول نهم
بزرگ اهل  دو عالماز  یقول ،تاب مهدىکآبادى در عظیم، «عون المعبود»تاب کصاحب 

ىیتور ،سنت  يهذا الحدیث و ما یعتقبه ف يالسبیل ف» :گویدو میند کرا مطرح می شتی و نوو
م الخلیفة علی ون السهم هم المستحق  المقسطین منهم فان   یحمل علین أهذا المعنی 

 3هم علی الوالء.قدر ان   نإن یکونوا علی الوالء و أالحقیقة و الیلزم 
                                                

 .280ـ  289 صص ،2ج  ،ـ  همان. همه این اقوال در تحفة االحوازى، المبارکفورى5
 .90ـ مائده/ 0
 .282ص  ،0ـ  تحفة الالحوزى، ج 1
 .040ص  99عون المعبود، ج  ـ 3
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کردندر معندرست راه  و  عادل یخلفاحدیث را به ه باید کاین حدیث همین است  ا 
 .دارنداسم خلیفه را استحقاق و اهلیت ها آنچون در حقیقت  ؛ردکحمل دادگر 

کمی تفاوت هم  النووى مضمون این حدیث به هر والی صدق  هرچند» :داردرا همین نظر با 
 .ه استحقاق خالفت دارندک باشند یعادل یهاه مرادش آن والیکتمال دارد ند ولی احکمی

 5 شود.میقبل از قیامت تمام  این عدد دانیم و حتما  می اند راذشتهگکه ها چند نفر از این
 يف فالتحقیق» عنوانبهحقیقی خود را نظر ت ،عون المعبودصاحب  ،آبادىعظیمجا همین

یه،  : بعد از خلفاندکارائه می« هذه المسألة عبدالعزیز  عمر بن ،چهار پسر او ،کعبدالملمعاو
 0.هستنداثناعشر  یخلفا ،کو ولید بن یزید بن عبدالمل

 قول دهم
 یاز خلفا: »گویدمیناعشر اث ید حدیث خلفادر مور ،محدث معروف اهل سنت ،ابوداود

گذشته و  پنج گانه،دوازده  1علی و عمر بن عبدالعزیز بودند. ،عثمان ر،عم ،رکابوب هاآننفر 

 قول یازدهم
چهار » :گویدمیالدین سیوطی در شرح این حدیث جالل ،مفسر عظیم اهل سنت

یه ،حسن ،خلیفه )ما  عباس مهدى و دو تا منتظراز بنی ،عمر بن عبدالعزیز ،زبیرابن ،معاو
بیت از اهلاو  .مهدى است ،ی از منتظرینیکه کگانه هستند دوازده ینیم( خلفاکانتظار می

 3«.است بیان نشده یاست و دیگر منتظر محمد

 قول دوازدهم
در خود را نظر تحقیقی  ،اهل سنت یبا نقد و بررسی نظرات دیگر علما «ینابیع»صاحب 

                                                

 همان. ـ 5
 .042ص  ،همان ـ 0
 .908ص  ،9داود، ج ـ  سواالت االخوى البی1
 .020ص  دیه،ة المحم  ـ  اضواء علی السن  3
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 ند:کارائه میطور این ،حدیث اثناعشر مورد
 ؛بیت و عترت خودش استز اهلگانه ادوازده ائمه ش،بدانید مراد پیامبر خدا از حدیث

چون  ؛نیمکشدند حمل  خلیفهه کن نیست این حدیث را بعد از پیامبر به اصحابی کمم زیرا
 متر بودند.کدوازده عدد  از هاآن

 اینکه لاو  زیرا  ؛نیمکاموى حمل می که ملورا ب حدیثه کن نیست کین ممچنهم
یاد شانعدد ها غیر از عمر بن ه اینک یهاى فاحشظلم به دلیلدوم  ،بودند تراز دوازده ز

هم ل  ک» :پیامبر فرمود؛ زیرا هاشم نبودندیبن از هاسوم این و ردندکبر امت اسالمی روا  عبدالعزیز
وقتی پیامبر  ؛یافتیمرده که او از جابر نقل ک کدر روایت عبدالملرا این مطلب  .«هاشميبن من

هاشم را )به خاطر ه مردم خالفت بنیکبراى این ؛ردندکوتاه کجمله رسیدند صدا را  به این
 قلبی( دوست نداشتند. ینه و بغضک

هم از عدد  هاآنزیرا  ؛نیمکعباس حمل بنی کملو ه این حدیث را بهکن نیست کمم
یادکمذ ْربَى یهآمتر کبودند و  ترور ز َة فِي اْلقُّ ا اْلَمَود َ

ْجًرا ِإل َ
َ
ْم َعَليِه أ كُّ لُّ

َ
ْسأ

َ
ْل َلا أ را ساء کو حدیث  قُّ

بیت و عترت گانه اهلدوازده ائمها به ه این حدیث رکپس الزم است  ؛ردندکرعایت 
از نظر  ی،قتا ،اورع  ،اجل ،هاى خودشان اعلمدر زمان هاآنزیرا فقط  ؛نیمکحمل  ؟مهع؟پیامبر

 شانو اجداد آبا به وسائط هاآنعلوم  ؛رم بودندکانزد خدا  و از نظر حسب افضل ،نسب اعلی
ه اهل کاست  گونهاین .و لدنی بودن عنوان وراثتهب ،متصل بود ؟ص؟رمکپیامبر ا هاآنبه جد 

کند و ترا شناخت هاآنشف و توفیق کتحقیق و اهل  و علم  ائمه ،؟ص؟مراد پیامبر هکردند کید أ
کتاب و  بسیارثقلین و احادیث  حدیث .استبوده بیتش گانه از اهلدوازده که در این  دیگر 

 د.ندهبه این معنی شهادت و ترجیح میکتب دیگر مذکورند 
منظور  ،«ةهم تجتمع علیه االم  ل  ک»آمده  هه در روایت جابر بن سمرک ؟ص؟این قول پیامبر



 

 

29 
لفا

ه خ
سئل

 و م
؟جع؟

دى
 مه

مام
ا

 ی
زده

دوا
انه

گ
  

 5.ندکاقرار میقائم ها در زمان ظهور مهدى ه امت به امامت همه اینکاست  این ؟ص؟پیامبر
 نقد و بررسى

شبیه  که دارندهم  یاقوال دیگر ،ردیمکارائه  را بزرگ اهل سنت یاز اقوال علمادوازده قول 
ه ک یفهدوازده خله آن کشد ل براى ما حل نکولی این معما و مش است قولهمین دوازده 

یخی هستند؟ واالیهاى دام شخصیتکخبر داده  هاآن کاز وجود مبار ؟ص؟پیامبر  تار
گون این اقوال اختالف گونا  یکدر  یفهلاند این دوازده خه بعضی قائلکبا این ؛دندارهاى 

ولی ه این قضیه اتفاق افتاده کردند کدر این مورد به قرن پنجم اشاره  گروهی هستند؛ زمان
ه کیفتراق امت است درحالمستلزم ا زیرا ؛دننکبا صراحت این قول را رد می علمااز  رخیب

 ند.کاجتماع می هاآنبر امت  :فرمود ؟ص؟پیامبر
 برخی .ردندکداخل  یفهدر این دوازده خلرا بودند  یصحابه ک اییخلف ،علما ی ازبعض

ی اهل علمااز  ایعده دانستند. یفهامیه را داوزده خلبنی کفقط ملوو ردند کصحابه را خارج 
که  سنت ه ک کسانی .خواهند بود ؟جع؟هدىبعد از زمان امام م یفهدوازده خلبر این باورند 
چند یعنی  ؛هم اختالف دارند دانندمیاثناعشر  یخلفاجزء امیه را بنی کو ملو راشد یخلفا

خاطر به  علما ای ازعده .دننکخارج میرا د بعضی ننکداخل میرا  یهامبنی کاز ملونفر 
تواند ه فقط والی عادل و مقسط میک بر این باورند در احادیث اثناعشر ی موجودهاویژگی

 افتد.می داشته باشد و این اتفاق تا قیامتعنوان خلیفه 
 یمک ه فاصلهکرسند یا اینمتوالی به خالفت می صورتبه این خلفا :گویندبعضی می

اثناعشر  یفالاز خ ایعدهه کدیگر نظرشان این است  رخیب .بردندنام را  هاآنباهم دارند و 
ه از کآخرین نفر مهدى است  ،در این صورت ؛دنآیقیامت میروز تا  یدیگر و عده هآمد

 .ندکدنیا را پر از عدل و حق می و است ؟ص؟بیت رسول خدااهل

                                                

 .082ص  ،2ینابیع المودة، ج  ـ 5
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کرد از ،گروهی اعشر اثن یرا خلفا ؟مهع؟بیتاهل ائمه ه،خصوصیات احادیث اثناعشر استدالل 
 ردند.کشدت رد اثناعشر به یامیه را تحت عنوان خلفاه و بنیخالفت صحابو  دانستند

 اهل سنت یعلما ینتيجه بررسى آرا
 را در پی دارداین نتیجه د شوه در آراى علماى اهل سنت مشاهده میکاختالف فاحشی 

ه ک ی رامصادیق .یستنداثناعشر متفق ناهل سنت در شرح و بیان مصادیق حدیث  ه علماىک
ن نص و دلیل بوده  ردندکمطرح  لذا ما  ؛نداهدرکفقط نظرهاى شخصی خودشان را ابراز و بدو

حدیث به  توانند در شرح اینو نمی حیران و سرگردان بودهها این هکتوانیم بگوییم می
 حقیقت و واقع برسند.
یشتی ى و صاحب ینابیع ،البته نظر تور به مضمون  یکتر و خیلی نزداز همه به نسبتا   ،نوو

و ما از  بودها مهم اینجکه در خصوص تحلیل و نقد صاحب ینابیع هب ؛اثناعشر بود احادیث
 نیم.کاستفاده می اونقد 
گىآراى علماى اهل سنت نقد   هاى احاديثبا ويژ

اثناعشر بودند  ییق خلفاثریت علماى اهل سنت در صدد بیان مصادکه اکمالحظه شد 
گون و مصادیق این  .نیست نظراز شش بیش  هامجموع این دیدگاه کردند.مطرح  ی راگونا

یم:در بوته نقد می و کردهبه ترتیب مطرح  دیدگاه راشش   گذار

 نظر اّول
هشت شر آورده و در مورد اثناع یخلفا جزءرا  چهارگانه یخلفاه کنظر قاضی عیاض 

که گفته ماندهخلیفه باقی  شوند.مت ظاهر میاقی تا است 
ى ،منادىابن ،حجرابن  یخلفا وطی با ایشان موافقند ثیر و سیوکابن ،آبادىالعظیم ،نوو
 .دانندمیاثناعشر  یخلفادر را داخل  یصحاب

 و عمر ،رکابوب تصراح بازیرا  ؛مطلب است مؤید این ،اثناعشرحدیث  48از سه حدیث 
بن  عبداهلل ،عمده ناقل این احادیث .اندهبردنام اثناعشر  فایخلمصادیق  عنوانبهرا عثمان 
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 :نیمکمطرح می ی از احادیث را اینجایک .عمر است
 ر و عمر ثّم کبابأر کون اثناعشر خلیفة فذیک: اهّللسمعت رسول :بن عمر یقول عن عبداهّلل»

 5..«..اهّلله کساکن تخلع قمیصا أاس النّ  كفقال: و أنت سیال لی عثمانإالتفت 
گفتکبن عمر نقل شده  از عبداهلل  آیند؛می یفه: داوزده خلفرمود پیامبر خدا کهشنیدم  :ه 

 مردم از تو :دفرمورد و کعثمان توجه به  سپسو  نمود بیانر و عمر کایشان اسم ابوب پس
 . ...شيکب )خالفت( ه پروردگار تو را پوشانیدهک لباسیخواهند آن می
 و بررسی نقد

به دو  دانندمیاثناعشر  یخلفا جزءرا  راشد یخلفاه کعلماى اهل سنت  ثرکا :لاشکال اّو 
همه به هدایت و دین حق  ،«هم یعمل بالهدى و دین الحقل  ک»در حدیث آمده  ـ9 است: دلیل

ها را از اینبه همین دلیل اهل سنت  هستند.عادل و مستحق خالفت  بنابراین ؛دننکعمل می
هم کل  »در احادیث ویژگی دیگر  ـ0. دانندمی و مستحق خالفت دانسته عادل و مقسط یخلفا

س اختالف کهیچ و ندکاجتماع می هاآناز  یکبر هر امت  هک است «ةتجتمع علیه االم  
ن شک ند اهردکعلماى اهل سنت تصریح  ثرکااز همین رو  ؛ندکنمی  دراش یخلفاکه بدو

 رده بود.کاجتماع  هاآنبه خالفت امت چون  هستند؛ عشرااثن یخلفادر داخل 
 ؟ردکنظر صرف هاویژگیسایر شود به خاطر دو ویژگی از آیا میکه پرسش ما این است 

ثریت علماى کا کنند؛ بنابراینمیر کذرا الی است متو هاآنه خالفت ک اییفهدوازده خل ،احادیث
را با اختالف مطرح  یفهدوازده خل نامو  را پذیرفتهاثناعشر  یخلفا اهل سنت به متوالی بودن خالفت

 بقیه خلفا است؟ شده بیانخلیفه  عنوانبه یصحاباینجا فقط چهار  . چگونه است که درنداهردک
 .است خبر داده آناز  ؟ص؟ه پیامبرکنیست  ایسلسله این همان شایدهستند؟  دامک

ش را همه اهل ،ود و زمینشنازل می اهللروح ،از سلسله خلفاکه بعد خبر داده  ؟ص؟پیامبر

                                                

کتاب السنه، ص 5  .044ـ  
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بیت هاشم و اهلبنی ،قریشاز بنی نفرند؛ دوازده ،اسرائیلبنی یمانند نقبا خلفا ؛ندکمی نابود
 بیتهاشم و اهلبنیاز  راشد یغیر از حضرت علی؟ع؟ خلفا کهدرحالی؛ هستند ؟ص؟پیامبر
 .نبودند ؟مهع؟پیامبر

مردم  اجتماع ه است،بعه محقق شدار یخالفت خلفااجتماع مردم به ه کفرض شده 
یخ درککه درحالی ؛دننباشاین امر  امخالف ب ایمالحظهه عده قابلکاست  زمانی  تب تار

سعد بن  ؛ندکتصریح می ،مخالف عنوانبهرا  یعده سرشناس و مهم، رکبوقضیه خالفت اب
 ، سلمان،؟ع؟طالبعلی بن ابیلمؤمنین عباده رئیس انصار، زبیر، عباس عموى پیامبر، امیرا

ى   تا لحظه مرگ این خالفت را قبولسعد بن عباده  .مخالف این امر بودند ...و ابوذر غفار
گرفته شد. ،نجه و تهدیدکش ،رد و از بقیه با زورکن  بیعت 

 ،یتخلیفه دوم را با وص ،به خالفت او حاصل نشداجتماع مردم ه ک ایهمین خلیفه
نند کمیخالفت نامزد  خلیفه  .ه از اصحاب و مردم امت اسالمی رضایت بگیردکاین بدو

 ،دهدحق انتخاب خلیفه می هاآنبه دهد و فقط یل میکتش شورایی ،مرگ ، هنگامدوم
 ند.کقتل میبه ندهند تهدید  ار را با توافق انجامکه این کتیصوردر

هاى مختلف شهرمردم از  زیرا ؛دارد اجتماع امت را خصوصیت ؟ع؟فقط خالفت علی
شته کد از بع .رده بودندکال عثمان در دارالخالفه اجتماع رفتار عم   به اسالمی براى اعتراض

از  و ردندکبه خالفت مجبور آن حضرت را  ،آوردند هجوم ؟ع؟علی به سمت ،شدن عثمان
مردم مناطق مختلف اسالمی بیعت  ازکه بود  ؟ع؟فقط علی .ردندکتمام را حجت  ،راین نظ

 .محقق شدگرفت و اجتماع مسلمین بر امر خالفت او 
آمده اثناعشر  یخلفا عنوانبهدر آن  سه تن از خلفا نامه ک دیثاین سه ح: اشکال دوم

 ال اساسی دارند:کاشچند  است
ى ـ 9 ضعیف شمرده  ،از سوى علماى رجال اهل سنت احادیثدر سند این سه راو
اختالط و  ه همه متهم بهک ،بن صالح هالل و عبداهللبن ابیسعید  ،ربیعة بن سیف اند،شده
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 5.هستندداراى ضعف 
 ند ولی دیگران مانند جابر بن سمره،اهبن عمر نقل شد ـ این سه حدیث فقط از عبداهلل0

 ... عبایة بن ربعی و ،عباسجلد، ابنحجیفه، ابیاالحبار، ابیعبک، ؟ع؟امیرالمؤمنین
 ند.اهردکخلفا را چنین نقل ن امیاس

 در دومی ،رکببوحدیث فقط اسم ا یکدر  ؛ـ این سه روایت از نظر مضمون توافق ندارند 2
 .آمده استعمر و عثمان  ،رکابوب نامر و عمر و در سومی کابوب نام

اربعه را تحت  یخلفا ،جوزى و صاحب ینابیععلماى اهل سنت مانند ابن از ـ بعضی 4
 .ها تحت این عنوان نیستنده اینکید داشتند کو تأ هاثناعشر نیاورد یخلفا عنوان

 نظر دوم
 اثناعشر یهمه مصادیق خلفا ... آبادى وعظیم ،حجرابنعلماى اهل سنت مانند  ی ازگروه

چهار  :اقوال این است ردیم. خالصهکمطرح  به تفصیل در سابقرا  یشاناقوال ا ؛ردندکرا مطرح 
یزید و  ،سلیمان ،پسر او ولیدچهار  ،بن مروان کعبدالمل ،یزید بن معاویه ،معاویه د،راش یفهخل

 0.هستند اثناعشر یتحت عنوان خلفا ،کهشام و دوازدهم ولید بن یزید بن عبدالمل
یه را از این عنوان خا ،آبادىمانند عظیم رخیب د و عمر بن ننکرج مییزید بن معاو

 1.شودمیل که این عدد تکآورند تا اینمیتحت این عنوان  عبدالعزیز را
 به نظر .ه در احادیث اثناعشر مطرح شدکاست  «ةهم تجتمع علیه االّم کلّ » ویژگی ،دلیل این قول

 هستند.عشر ااثن یها خلفاا اینلذ ؛ردهکاجتماع  هاآنه امت بر کور هستند کهمین افراد مذ ،گروهن ای
 بعض طرق يییده بقوله فألت يوجه القاضأارجحها الثالث من » :گویدمی حجرابن

نقیادهم إالمراد باالجتماع  ان   كیضاح ذلإاس و الن   هم یجتمع علیهل  کالحدیث الصحیحة 
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عشر و الثانی ... يعل عثمان ثم   عمر ثم   ر ثم  کب يالناس اجتمعوا علی اب الذى وقع ان   لبیعة و
 5.«... كهو الولید بن یزید بن عبدالمل

رده به نظرم وجه سوم که ه قاضی عیاض براى شرح حدیث اثناعشر ارائکآن وجوهی از 
هم یجتمع علیه لّ ک» :گفته شده ،ه در بعضی طرق احادیث صحیحکبراى این ارجح است

د و ننکاطاعت می هاآنز ا ،ه با بیعتکمراد از اجتماع این است توضیح مطلب آنکه « اسالنّ 
عثمان  راز آن ب پس ،عمر ربعد از آن ب ،رکابوب ]خالفت[ر ه مردم بکشده همین است  آنچه واقع

کردندعلی  ربسپس و   . ...است  کولید بن یزید بن عبدالمل ،دوازدهمین خلیفه ...اجتماع 
 و بررسی نقد

 :ددار بسیاری هایاالت مهم و ضعفکاین قول هم اش
 ه است؛ اى نشدتوجه ى دیگر احادیث اثناعشرهاویژگی دیدگاه بهدر این  :ال اّولکاش

ه آخرین کبعد این 0؛«جالفیقتل الّد  ل روح اهّللینزّ  ثّم »: ی از احادیث اثناعشر آمدهیکدر  مثاال  
 شد.کمی شود و ایشان دجال رایم( نازل می)عیسی بن مر اهللوحر ،خلیفه از دنیا رفت

ها همه از دنیا اینوقتی  1؛«رض بأهلهاوا ماجت األکذا هلإف» است: در حدیث دیگر آمده
 شود.پا میند یعنی قیامت برکزمین همه اهلش را نابود می ،رفتند

شد و  نازل اهللنه روح ،کبن عبدالمل ولید بن یزید ،از دوازدهمین خلیفه پسطبق این نظر 
گذشتقرن ،نه قیامت آمد  ه این همان افراد یا سلسلهک است واضح ؛نیفتاد یهیچ اتفاق و ها 

 .نیست خبر داده هاآناز  ؟ص؟ه پیامبرک ییخلفا
 هاشمبنیهمه از 3؛«هاشميبنهم من لّ ک» :احادیث اثناعشر آمدهبرخی در  همچنین
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 .هستندبیت و عترت من از اهل 5؛«و عترت يمن اهل بيت»آمده  یدر حدیث دیگر .هستند
 مهدى است. هاآن ینعلی و آخر هاآن ینلاو   0؛«يو آخرهم المهد يلهم علّو أ»ین چنهم

ر از علماى اهل سنت ب بسیاریکه در احادیث ذکر شده و دیگری ویژگی مهم  :دوماشکال 
به هدایت و دین  خلفا همه1است؛« هم یعمل بالهدى و دین الحقکلّ »ند اهکرد استدالل آن

 که ملوکندارند  اعتقاداز علماى اهل سنت  بسیاری ،خاطر این ویژگیبه؛ دنکنحق عمل می
اهل بزرگ علماى  هکموجب شد امر این  .اثناعشر باشند یعنوان خلفا در امیه داخلبنی

ها فت اینه ایام خالک یعنی الزم نیست ؛توالی ایام خالفت خلفا شدند قائل به عدم ،سنت
به  کااین افراد صالح و پ ،هاى مختلفه تا قیامت در زمانکبل دباش یدیگربعد از ی یک

 خلیفه شناخته شوند. عنوانبه ق دارندح ورسند خالفت می
 :شودبیان میعلماى اهل سنت تن از عبارات چند 

گفت سوممنادى در وجه ابن ة االسالم جمیع مد   يیفة فخلعشر اثنیالمراد وجود  ان  »: خود 
م مدت در تمافه دوازده خلیوجود مراد  3؛«امهمی  أن لم تتوالی إالقیامة یعملون بالحق و  لی یومإ

 متوالی نباشد. هاآنخالفت  روزگار گرچهد ننکه به حق عمل میک است اسالم تا قیامت
ئمة العدل و أون المراد من یستحق الخالفة من یکن أفیحتمل » :ویدگمیقاضی عیاض 

پس احتمال دارد  1؛«اعةة قبل قیام الس  تمام العد   د منربعة و الب  منهم الخلفاء األ قد مضی
خالفت  ه استحقاقکشوند می یفهافرادى خل ،عدل ائمهاز که مراد از حدیث این باشد 

گذشتند و بقیه حتما  ک چهارگانه یخلفا هاآناز  ؛دارند  .رسندتا روز قیامت به خالفت می ه 
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یشتی و را  همین نظر  کملوند و رید داکتأبه ویژگی عدل و قسط آنان  ،اندهى هم دادونوتور
 5.نداهردکر نکذ را امیهبنی

ه کند بلاهردکر نکذتحت عنوان خلفاى اثناعشر را امیه ملوک بنیثیر و سیوطی هم کابن
و قائل به عدم توالی  نمودهول کبقیه را تا قیامت مو ه،ردکر کعباس را ذدو نفر از بنی یا یک

بن عبدالعزیز را عادل و عامل  امیه فقط عمربنی کثیر و سیوطی از ملوکند. ابناهشد خالفت
 .0نداهاثناعشر آورد یو ایشان را تحت عنوان خلفا دانسته به حق

ه به مردم روا کهایی ظلم خاطرهب امیهبنی که ملوکرده کشدت اعتراض هصاحب ینابیع ب
 كن یحمله علی الملوأن کو الیم» :اثناعشر نیستند یوجه تحت عنوان خلفاهیچبه داشتند

 هاشميبنونهم غیر کعبدالعزیز و ل  عمر بناعشر و لظلمهم الفاحش ااّل ه لزیادتهم علی اثنمویّ األ
 امیهبنی که حدیث اثناعشر را به ملوکن نیست کمم 1؛«هاشميبنهم من لّ ک :قال يبالنّ  ّن أل

یادتر از این هاآن چوننیم کحمل  هاى فاحشی ظلم ،غیر از عمر بن عبدالعزیز بودند و عدد ز
فرمود:  ؟ص؟پیامبرزیرا  ؛هاشم نبودندبنی آنان از دلیل اینکه. همچنین بهمردم روا داشتندبه 

 .هستندهاشم یهمه خلفا از بن
گمکهمان ویژگی : ال سومکاش از  (اجتماع مردم)تطبیق شده  هاآنردند به کان ه اینها 

یم ؟جا ثابت استک یخی به این بنا دار  در سابقه کرا  چهارگانه یبحث خلفا ؟چه دلیل تار
یخی هیچ وقت ا امیهبنی کاما ملو ،ردیمک نقد  یتکاینجا ملو .جتماع مردم نداشتنداز نظر تار

 ،چه بخواهند یا نهه دولت برسد و مردم پسر یا عزیز او ب ،یعنی بعد از مردن سلطان ؛مطرح بود
 است؟« اجتماع مردم»این  یجاکشوند. مجازات می گرنهبپذیرند و باید

 اسالم یى روایات و نصوص تاریخی همه علماه از روکبل ،خالفت مطرح نبود بر اینکهعالوه 
                                                

 .000ص  ،99ج  ،ـ عون المعبود5
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 فقط سی سال بود. ؟ص؟خالفت بعد از پیامبر شد ویت آغاز کملو ،معاویهزمان از  که نداهردکتصریح 
سنن و مسانید آن را بیان ثر اصحاب که اکمیان اهل سنت در « سفینه»حدیث معروف 

 این است: دانندمیروات او را ثقه و صدوق  ،همه و هردک
حدثنا شریح بن نعمان: اخبرنا حشرح بن نباته عن سعید بن جمهان حدثنی سفینة عن »

ثون سنة ثم  م  أفی  : الخالفةرسول اهلل  ين فیکلم  ي:قال الحافظ سیوط ك.بعد ذل كمل تی ثال
ثین بعد صلی اهللالث  5«.یام الحسنأ الخلفاء االربعة و م اال  و سل   علیه و آله ال

حافظ  .یت استکآن ملوفرمود: خالفت در امت من سی سال است بعد از  ؟ص؟پیامبر
 یافقط خالفت خلف ؟ص؟بعد از پیامبردر سی سال گوید: این حدیث می سیوطی در شرح

 بود. بن علی حسنومت کح روزگارو  چهارگانه
ون یکبوة ى بعد انقضاء خالفة الن  أ» نویسد:منادى در این مورد می ،سنتعالم بزرگ اهل 

ال  كو المخالفون ملو بعمله للسنةما هو لمن صدق علیه هذا االسم اسم الخالفة ان   ن  ا ألکمل
 سفینة ان   المدخل عن يف يو أخرج البیهق ي.ا یستحقوا بالخلفاء لخلفهم الماضمخلفاء ان  

ل الملو ی كاو   0.«...ةمعاو
بر ه اسم خالفت فقط کى اینبرا ؛یت آمدکملو ،ه زمان خالفت نبوت تمام شدکبعد از این

 کاین ملو ؛بودند نه خلفا کند و مخالف سنت ملوکه به سنت عمل میکصادق است  کسی
 مقدمهبیهقی در  .گذشته بودند پادشاه پس ازکه ه ک شدندخلیفه  عنوان مستحقاین  خاطربه

له کرده ک سفینة نقل یه بود ،ملک یناو   .معاو
یه آغاز شد. با وجود ملوملوکیت با این حساب  ار کاجتماع مردم در  ال  یت اصکاز معاو

گفته احادیث هکنیست بل  ار باشد.که خالفت در کاجتماع مردم در صورتی است  ،بر 
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 نظر سوم
 یمصادیق خلفا در شرح ...منادى و ابن ،جوزىعلماى اهل سنت مانند ابناز بعضی 

یه تا مروان حمار آورد امیهبنی کفقط ملو ،اثناعشر مروان  ،کز این ملوا .نداهرا از یزید بن معاو
اثناعشر مطرح  یخلفا عنوانبهدوازده نفر را  ،کردند و بقیه ملوکعنوان خارج  م را ازکبن الح

 .است امیهبنیخلفاى  ،«اثناعشر خلفاء»از  ؟ص؟ه منظور پیامبرکگفتند  تصراح با ردند وک
أن قوله الیزال کو  میهأيبنلی عدد الخلفاء من إ كشار بذلأه ان  کف» :گویدمیجوزى ابن

ل أولی و من األ لی صفة أخرى أشد  إینتقل  خلیفة ثم   ن یلی اثناعشرألی إى الوالیة أن الذی و 
یه و آخرهم مروانی  مأيبن  5«....الحمار ه یزید بن معاو

 و بررسی نقد
اهل سنت بزرگ علماى ثر کانظر مخالف  ،عجیب و غریب دیدگاهاین  :لاشکال اّو 

مخالف  ،و صاحب ینابیع ابوداود ،سیوطی ،ىونو ،ثیرکابن ،حجرابن ،قاضی عیاض ؛است
 ،کثیرابن ،ردهکر نکه را تحت این عنوان ذیامبنی کملو اصال   ،قاضی عیاض این نظر هستند.

عظیم  ،حجرابنند. اهردکر کبن عبدالعزیز را ذعمر فقط  امیهبنی کسیوطی از ملو و ابوداود
صاحب  .نداهردکاثناعشر مطرح ن یخلفا عنوانبهرا  امیهبنی کهم ملو علما آبادى و دیگر

  .تحت این عنوان باشند امیهبنی کان ندارد ملوکه امکرده کمخالفت  با شدتهم ینابیع 
 یکفقط  .هاى احادیث اثناعشر استمخالف همه ویژگی طورکلیبهاین نظر  دوم:اشکال 

مانند  یافراد ؛ه این هم عمومیت داردک« هم من قریشلّ ک»ند کتطبیق می هااین رویژگی ب
 .را دارندعباسی هم این ویژگی  یخلفا

هم لّ ک»بزرگ اهل سنت  ینزد علمااحادیث اثناعشر خیلی مهم  هایویژگیاز  ییک م:سواشکال 
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ى ونو ،توریشتی ،کثیرابن ،قاضی عیاض ،به خاطر همین ویژگی؛ است 5«بالهدى و دین الحق یعمل
 .ننده عدل و حق باشندکه همه این افراد باید صالح و اقامه ک ید داشتندکتأینابیع و صاحب 

خلیفة صالحا یقیم عشر اثنیو معنی هذا الحدیث البشارة بوجود » :گویدمیکثیر ابن
گانهدواز یخلفاه پیامبر در مورد کحدیث این است  معنای 0؛«منهمالحق و یعدل  اى ده 

 .نندکعدالت رفتار می هنده حق هستند و در بین مردم بنکاقامه  ه صالح وکبشارت داده 
یشتی  ن یحمل علی أحدیث و ما یعتقبه فی هذا المعنی هذا ال يالسبیل ف» :گویدمیتور

در این  کارراه 1؛«...السم الخلیفة علی الحقیقة هم هم المستحقونن  إلمقسطین منهم فا
که این معنا را میحدیث  در   هک استعادل و دادگر  یخلفاآن بر حمل رسانند، و احادیثی 

  .مستحق اسم خلیفه هستندها اینحقیقت 
 د؟نشو خواندهه خلیفه کاهلیت دارند  امیهبنی کآیا ملو ،دیث اثناعشراحانظر از قطع

خلیفه  عنواناهلیت  امیهبنی کلوه مکدارند  نظربزرگان اهل سنت اتفاق ثریت یا همهکا
وایت معروف سفینة ر .اندهاخبار و احادیث از آن خبر داده کاست  یندارند و این حقیقت

منادى و  ،ىونو ،حافظ سیوطیو علمای بزرگی همچون رد کمطرح  تصراح همین امر را با
 شود:گ بیان میبزر یعلماعبارات چند تن از  دارند.ید کاین امر تأ ربیهقی ب

 الخلفاء االربعة و م اال  سل   علیه و آله و اهلل یبعد صلن فی الثالثین یکلم  :يقال الحافظ سیوط»
گفت: سی سال بعد از پیامبرس 3؛«الحسن امای    .است فقط چهار خلیفه و ایام حسن ،یوطی 

ما هو لمن لخالفة ان  اسم ا ا الن  کون ملیکة بو  الن  ى بعد انقضاء زمان خالفة أ ي:قال المناد»
ما سموا بالخلفاء لخلفهم ال خلفاء ان   کنة و المخالفون ملواالسم بعمله للس   صدق علیه هذا
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گفت:  5؛«يالماض  ؛ار آمدکیت بر سر کملو ،ه زمان خالفت نبوت تمام شدکبعد از اینمنادى 
 کملو سنت ینمخالف ؛ندکعمل ه به سنت کصادق است  کسیخالفت براى  زیرا اسم

 .گذشته بودند کخلف مل نامیده شدند چونخلیفه  .نه خلفا هستند
ل الملوأ ان   :فی المدخل عن سفینة ي  أخرج البیهق» ی کو   يه ةبو  و المراد بخالفة الن   ةمعاو

لین او   :ردهکسفینة نقل  مدخلبیهقی در  0؛«الخمسة يمنحصرة ف يو ه املةکالفة الالخ
یه ،کمل ه در پنج نفر منحصر است کاست  املک خالفت ،است و مراد از خالفت نبوت معاو

 .(؟ع؟حسنامام و  ؟ع؟علیامام  ،عثمان ،عمر ،رک)ابوب
که این بنابر سی سال است  ؟ص؟پیامبر بعد ازخالفت  ،به نظر علماى اهل سنتثابت شد 

یه آغاز ملوکیت  .ور استکپنج نفر مذ درمنحصر و   کها به خاطر این ملوو این شداز معاو
قدر به آن بلکه ه فقط مخالف سنت بودندکنه این؛ مخالف سنت پیامبر بودند هکند هست

 :گرفتند که عنوان شرالملوکردند کمردم ظلم و تعدى 
ذبت کلیفة قال ن بخیکا لم علی   هوالء یزعمون ان   ان   :قلت لسفینة :داودفی روایة ابی »

من به  :آمده داودودر روایت اب1؛«كمن شر الملو كمروان بل هم ملو يبن يیعن الزرقاء ياستاه بن
گفتم  :گفت !نبوده اهلل خلیفه رسول ،ه علیکنند کگمان می هااین :سفینه خادم پیامبر 

 .ها بدترین پادشاهان هستنده اینکبل ،گویندمیدروغ  مروان()بنی زرقاءبنی
این  و آفت دارد یآفت یر دینه 3؛«ةین بنوامی  دین آفة و آفة هذا الد   ل  کل ان  عن ابن مسعود: »
 .استامیه یبن ،دین

ه ک خوردغصه می و ها خبر داشتیت اینکاز ملو ؟ص؟ه پیامبرکشود ها معلوم میاز روایت

                                                

 ـ  همان.5
 .02، ص 90عین المعبود، ج  ؛ـ همان0
 .282 ـ280ص ص ،2تحفة الالحوزى، ج  ـ 1
 .08ص  ،94کنزالعمال، ج  ـ 3
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 است: تسلی قلبی داده ؟ص؟شوند و پروردگار به پیامبرسوار می ها بر منابراین
فأوحی  كة علی منابرهم فساءه ذلمی  أ يبن؟ص؟ بیى الن  أبن المسیب قال: رن سعید ع»

ا ِفْتَنًة : ما دنیا اعطواها فقرت عینه و هو قوله تعالیالیه ان   اهلل
َريَناَك ِإل َ

َ
ِتي أ

ْؤيا ال َ َوَما َجَعْلَنا الر ُّ
اِس  گفتکاز سعید بن مسیب نقل شده  0؛«5ِللن َ یا دید  ؟ص؟پیامبر :ه  بر امیه ه بنیکدر رؤ

گوار  ؟ص؟این امر بر پیامبر اند.نشسته  منابر این فقط دنیا  :ردکپروردگار به ایشان وحی  بود؛نا
که  پروردگار است وحی، سخنآن  .شد شادمان ؟ص؟پیامبرپس  ؛ها داده شده به اینکود ب

یای: فرمود که به تو نشان دادیم، فقط برا یو ما آن رؤ  .آزمایش مردم بود یرا 
 کبدترین ملو وآفت دین  ،ف سنت مخال ،امیهبنی کملو ،روایات و اقوال علما بر اساس

 اى ندارند.بودند و از آخرت هم بهره
، نداهردکها را تحت عنوان خلفاى اثناعشر مطرح این ،علماى اهل سنت گونه برخی ازچ
حمل حدیث خلفاى  ،ه صاحب ینابیعکبراى همین است ! داردتعجب و تأسف  واقعا  

ة موی  األ :ن یحمل علی الملوأن کو الیم» گفت:و دانست می محال امیهبنی کاثناعشر را بر ملو
 1«....و لظلمهم الفاحشعشر اثنیلزیادتهم علی 

 نظر چهارم
دارد اثناعشر خلفاى بعد از  رد: احتمالکوجه دوم ارائه  عنوانبهالمنادى این نظر را ابن

ر از اوالد امام بعد از امام مهدى هفت نف .ندکه در آخر زمان ظهور میکباشند مهدى  امام
 .رسندبه خالفت می ؟ع؟نفر از اوالد امام حسین و پنج ؟ع؟حسن

 ـ0 شده است دانیال نوشته تابکدر  ـ9 کند:بیان می کدو مدر ،او براى اثبات این نظر

                                                

 .22 /ـ اسراء5
کنزالعمال، ج 0  .08، ص 94ـ 
 .082ص  ،2ینابیع المودة، ج ـ  1
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 5«.جالفیقتل الّد  اهّلل ل روحینزّ  ا ثّم ون اثناعشر مهدیّ یک»عب است کحدیث از 
 و بررسی نقد

 کزیرا استدالل به هر دو مدر ؛ردهکید نأیاز بزرگان اهل سنت این نظر را تس کهیچ ظاهرا  
 ضعیف است. به داللیل زیر،

 زیرا همه این ؛براى ما اعتبار نداردو تاب مقدس یهود است کتاب دانیال از کل: او  
گرفتهکمدى در این هاى عه تحریفکدانیم و می بوده م منسوخکها در حتابک  تب صورت 

 د.ننکدیث این مطلب را شرح میاحاقرآن و  هک است
 هکاثناعشر باشند  یخلفااند همان تب دانیال نوشتهکه در کجا معلوم خلفایی کاز دوم: 

 ؟است خبر داده هاآناز  ؟ص؟پیامبر
ر کذ ه در آنک «ياثناعشر مهد»چون  ؛خالف این نظر استبراالحبار عبکسوم: حدیث 

هم یعمل لّ ک» این مطلب اشاره شده در روایات دیگر هم به کاست  ویژگی بازر آن خلفا ،شده
 .0«بالهدى و دین الحق

دجال را  ود شونازل می اهللروح ،ه بعد از این دوازده مهدىکاالحبار آمده عبکدر حدیث 
مهدى  در زمان (عیسی بن مریم) اهلله روحک متفق هستندمه علماى اسالم ه .شدکمی

ه نماز اقام ،آن حضرت به اقتدا باو  شودنازل می ،ندکزمان ظهور میه در آخرکمصطلح 
ان هم ،خلیفه دوازدهمین ،حدیث بر اساس این .ردکخواهیم  ه در ادامه اشارهکند کمی

ینه بعد از  هستندقبل از آن حضرت  ،یفهمهدى معروف است و یازده خل این مطلب در  .و
 است: ان شدههم بی یاحادیث دیگر

علی  ذى یفتح اهّللالّ و آخرهم القائم  ينت یا علألهم ّو أاثناعشر  ي: االئّمة بعداهّلل قال رسول»

                                                

 .904، ص 92ـ  فتح البارى، ج 5
 .نـ هما0



 

 

82 
لفا

ه خ
سئل

 و م
؟جع؟

دى
 مه

مام
ا

 ی
زده

دوا
انه

گ
  

 5.«رض و مغاربهااأل یدیه مشارق
هستی و آخر  اى علی تو هاآن ینلاو   نفر هستند؛دوازده  ،بعد از منائمه فرمود:  ؟ص؟پیامبر

 ند.کفتح میرا زمین  غربو  شرقپروردگار به دست او  هکقائم است  هاآن

 نظر پنجم
 .نداهردکخلفاى اثناعشر مطرح  عنوانبهرا  ایعده ،و سیوطیکثیر ابن ،دو مفسر اهل سنت

 ،عباس و مهدى در آخرالزمانبنی ی ازبعض ،عمر بن عبدالعزیز ،چهارگانهخلفاى  ،کثیرابننزد 
عمر بن  ،زبیرابن ،معاویه ،حسن ،چهارگانهخلفاى  ،سیوطی ند.هست اثناعشر یخلفا

 0.است ردهکاثناعشر مطرح  فایخل عنوانبهمنتظران را  تن مهدى از عباسیین و دو ،بدالعزیزع
 و بررسی نقد

قائل به توالی  هرا  نند و ظاکامل کها نتوانستند عدد خلفاى اثناعشر را این : لاشکال اّو 
مجموعه این زیرا  است؛ه این نظر خالف ظاهر احادیث اثناعشر کنیستند  خالفت هم

 ند.کرا تبیین می بودن خالفت خلفا متوالی احادیث،
ندارند و  نظراتفاقاثناعشر آوردند  فایخل عنوانبهه کدر افرادى  این دو عالم: دوماشکال 

 ند.اهردکمطرح نهیچ دلیلی هم  براى آوردن این افراد
گفته خودش از ویژگی احادیث اثناعشر کثیر ابن: سوماشکال   هم یعمل بالهدىلّ ک»تا حدى در 
حت حق و عدل بودند ت ه افراد صالح مقیمکاین عنوانبهرده و این افراد را کاستدالل  «و دین الحق
حادیث اثناعشر را فراموش هاى دیگر اجا ویژگیولی ایشان در همین اثناعشر آورده یعنوان خلفا

 .هاآنبیت و عترت بودن از اهل وبودن  هاشمبنیاز  ،هاآناجماع امت بر  مثل است؛رده ک
 ید تحت عنوان خلفانتوانمی امیهبنی کصحابه یا ملوآیا ه ک: بحث اینچهارماشکال 

                                                

 .080، ص 2ینابیع المودة، ج  ـ 5
 .020دیة، ص ة المحم  اضواء علی السن   ؛282ص  ،2تحفة الالحوزى، ج  ـ 0
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 کملو ؛نیمکه دوباره مطرح کنیازى نیست و ردیم ک بیانمفصل  را اثناعشر باشند یا نه
 هایویژگیاز کدام هیچ  ،هم بدتر بودند امیهبنی کملو ه اینجا مطرح شدند ازکعباس بنی

 بودند. هاشمبنیاز جز اینکه نداشتند را احادیث اثناعشر 

 نظر ششم
 .هستندعشر ااثن یخلفا ،به ترتیب؟ع؟ تا حضرت مهدى؟ع؟ از حضرت علی ؟مهع؟بیتاهل ائمه

کرده تصراح با ،علماى اهل سنت مانند صاحب ینابیع رخی ازاین نظر را ب  5.اندمطرح 
ناظر به مذهب اثناعشریه  ،ه حدیث اثناعشرکخاطر اینبه محدیث اهللولی بعضی دیگر مثل

کهچنان می 0.نداهردکال کاش نظراست به این   ،دیثاحاه این کند اهردکاعتراف  هاآن نماید 
 د.ننکرا اثبات می ؟مهع؟بیتاهل ائمه

هاشم، من بنی ل من بنیک»ها از قبیل همه ویژگی ،هاى احادیث اثناعشراز نظر ویژگی
مطابقت  امال  ک شانای رب «من اهل بیتی و عترتی و یعمل بالهدى و دین الحق لهمکقریش، 

یت بر صراحاحادیث اثناعشر از  ه بعضیکبل ،ندکمی  :دارد و
 اثناعشر يبعد يوصیائأ سید الوصیين اّن  يبیين و علد النّ نا سیّ أ: اهّلل رسولقال عن عبایة بن ربعی »

اوصیا  سرورانبیا هستم و علی  سرورفرمود: من  ؟ص؟پیامبر خدا 1؛«يو آخرهم القائم المهد يلهم علّو أ
ل ک هستند دوازده تن ،بعد از من یاوصیا .ستا  است. مهدى قائم هاآنعلی و آخر  هاآنه او 

و  يلهم علأّو  يو عترت يبيت هلأة من ئّم فاأل ماء و أنا البروجأنا الّس : قال رسول اهّللعباس ابنعن »
از  ائمه ها هستم.جها و برمن آسمان :فرمود ؟ص؟پیامبر خدا 3؛«و هم اثناعشر يالمهد آخرهم

ل ک هستندمن  بیت و عترتاهل  .نفرنددوازده  هاآنمهدى است و  هاآنآخر  علی و هاآنه او 
                                                

 .282، ص 2ـ  ینابیع المودة، ج 5
 .042 ـ 040ص ص، 99عون المعبود، ج  ـ 0
 .292ص  ،0ینابیع المودة، ج  ـ 1
 .004ص  ،2ج  ،همان ـ 3
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 ائمهیا  خلفا ه مراد ازک دهندمی این مطلب گواهی بره کداریم  ىدیگربسیار احادیث 
 :حدیث سفینةو  ثقلینمعروف به حدیث  مانندهستند،  ؟مهع؟بیتاهل ائمه همان ،گانهدوازده

رض و و األماء الّس حبل ممدود ما بين  تاب اهّللک ،م خلیفتینیکف كتار يانّ  :اهّلل قال رسول»
فرمود: من در میان  ؟ص؟پیامبر خدا 5؛«ی یردا علی الحوضهما لن یفترقا حتّ و انّ  ياهل بيت يعترت

کشیدهه کتاب خدا ک ؛گذارمشما دو خلیفه می است و عترت و  زمینو  آسمانبین  طنابی 
 شوند.میحوض بر من وارد  نارک دره کتا وقتی شوند هم جدا نمی ازاین دو هرگز  .بیت مناهل

ل َث َم  0؛«بها نجا و من تخلف عنها غرقکمثل سفینة نوح من ر يهل بيتأ: مثل اهّللقال رسول»
ه از کسی کسی بر آن سوار شد نجات یافته و آن که هر کشتی نوح است کبیت من مثل اهل

 رد غرق شد.کدورى  آن
ل کاحادیثی  همچنین  ند:کمی داللت؟ع؟ بودن حضرت علیه بر خلیفه او 

 هستی. تو بعد از من ولی هر مؤمن !اى علی 1؛«يل مؤمن بعدک ينت ولأ يیا عل»
 ست.ابعد از من علی ولی شما  !هاى بریر 3؛«يم من بعدکیّ ا ولعلیّ  یا بریرة اّن »
سی بر امر خالفت با علی کهر 1؛«انکائنا من کا علی الخالفة فاختلفوه من قاتل علیّ »

 ه باشد.کجا نید هرک جنگد شما با او مخالفتمی
بر راه و  دهندهبیممن  0؛«يالمهتدون من بعد يیهتد يیا عل كو ب ينا المنذر و علی الهادأ»

کننده  شوند.با تو هدایت یافتگان هدایت میبعد از من  !اى علی هستم. هدایت 

                                                

 .420ص  ،9ـ  الجامع الصغیر، ج 5
 .002ص  ،0ج  ،ـ  همان0
کنوز الحقائق، ص 1  ینابیع المودة.از به نقل  022ـ  
 .همان ـ 3
 .902ـ  همان ص 1
 .08ص  ،0ـ  الجامع الصغیر، ج 0
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 اشکاالت و پاسخ
 .عارض استم این نظرکه با آمده دیث اثناعشر احااز بعضی در و عثمان  عمر ،ابوبکر : ناملاشکال اّو 

ل ال را درکاین اش: پاسخ  یاز نظر علما معارض احادیثه کجواب دادیم  گونهاین نظر او 
 .اعتبار ندارند هاآندر سند  یفضع یسه راو دلیل وجودبهرجال اهل سنت 

که ، درحالیبود «ةم  تجتمع علیه األ همل  ک»در احادیث اثناعشر ویژگی مهم  :ال دومکاش
 ، اجماع نکردند.؟مهع؟بیتائمه اهلامت بر 

این  ؟ص؟مراد پیامبر: پاسخ داده است ،صاحب ینابیع ،عالم بزرگ اهل سنتـ 9 :پاسخ
 5.نندکاقرار می ائمهدوازده  همه مردم به امامت ،ر قائم و مهدىه در زمان ظهوکاست 
بر اهل زمان ها آن هر یک از لمیتافضلیت و اع ،ارجحیت پذیرفتن ،منظور از اجتماعـ  0

چون خالفت همان ادامه  ؛اهل سنت این مطلب را قبول دارند ه همه علماىک خودش است
اعتراف همه علماى  به دارد.تقوى و عدالت ویژه  ،علمبه ه نیاز کاست  ؟ص؟برنامه پیامبر

 :استعبارت صاحب ینابیع  شاهد بر این مدعا داشتند.را  درجهترین کامل حضرت ،اسالم
 اانوکهم یته و عترته الن  من اهل بعشر ثنیة االئم  ن یحمل هذا الحدیث علی األأمن  فالبد  »

 رمهم عند اهللکهم و أورعهم و أتقاهم و أعالهم نسبا و أفضلهم حسبا و أزمانهم و أجل   أعلم اهل
 0.«هم و بالوارثة و الدینةآبائهم متصال بجد   ان علومهم عنکو 

 ؛نیمکحمل  ؟مهع؟بیت و عترت پیامبرگانه اهلدوازده ائمهه این حدیث را به کالزم است 
از  ،از نظر نسب اعلی ی،اتق ،اورع ،اجل ،هاى خودشان از همه اعلمدر زمان هاآن زیرا فقط

 هاآنبه جد   شانآبا و اجداد واسطهبه  هاآنرم بودند و علوم کنزد خدا ا و افضل حسبنظر 
 .نوراثت و لدنی بود عنوانبه ،بود متصل ؟ص؟رمکپیامبر ا

                                                

 .082ص  ،2ینابیع المودة، ج  ـ 5
 همان. ـ 0
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 امام مهدى دوازدهمین خلیفه
 عنوانبه ؟مهع؟بیتاهل ائمهبات گانه و اثدوازده یدر ضمن بحث بررسی تطبیقی خلفا

مان دوازدهمین ه ؟جع؟ه حضرت مهدىکواقعی حدیث اثناعشر روشن شد  مصادیق
احادیث از بعضی  .نداهاثناعشر و دیگر احادیث از ایشان بشارت داد ه حدیثکخلیفه است 

 :دننکدوازدهمین خلیفه مطرح می حضرت مهدى را آخرین و ت،صراح اثناعشر با
 ؟ص؟پیامبر خدا 5؛«يو آخرهم القائم المهد يلهم علّو أاثناعشر  يبعد يوصیائأ اّن  ... :قال رسول اهّلل»
 است.قائم  مهدى هاآن ینعلی و آخر هاآن ینه اولک نفرنددوازده  ،بعد از من یاوصیا ... :فرمود
و هم  يو آخرهم المهد يلهم علّو أ يو عترت ياهل بيتة من ئّم فاأل ... :قال رسول اهّلل»

لهست بیت و عترت مناز اهل ،امامان ... :فرمود ؟ص؟پیامبر خدا 0؛«اثناعشر علی  هاآن ینند او 
 .نفرنددوازده  هاآن .مهدى است هاآن ینو آخر
 ؟جع؟ه مخصوص به امام مهدىکند اهردکمطرح  یی راهاویژگی ،احادیث رخی ازب

 است: ؟جع؟امام مهدى ،ه آخرین خلیفهکند کمی این مطلب اثبات ؛است
ه کشوند روح خدا )عیسی بن مریم( نازل می هاآنبعد از  1؛«فیقتل الدجال ثم ینزل روح اهّلل»

 د.شکایشان دجال را می
 ند.کمیرند زمین اهل خودش را نابود میمی هاآنوقتی  3؛«رض بأهلهاوا ماجت األکفاذا هل»
قائم  هاآن ینآخر 1؛«رض و مغاربهاعلی یدیه مشارق األ یفتح اهّلل يذو آخرهم القائم الّ »

 ند.کیزمین را فتح م شرق و غرب ،ه پروردگار به دست ایشانکاست 

                                                

 .292ص  ،0ـ همان، ج 5
 .004، ص 2همان، ج ـ 0
 .904، ص 92ـ  فتح البارى، ج 1
کنزالعمال، ج 3  .22، ص 90ـ  
 .280، ص 2ینابیع المودة، ج  ـ 1
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طی و صاحب ینابیع تصریح الدین سیوجالل ،کثیرابناهل سنت مانند بزرگ علماى 
دوازدهمین  عنوانبه ؟جع؟حضرت مهدى رباصراحت ب ،این حدیث اثناعشر هکند اهردک

 .ندکخلیفه داللت می
ه بشارت داده شد ،در احادیث شادربارهه کها مهدى است از این :گویدمیکثیر ابن

او زمین را با  .استپدر من  نام مانندپدرش  ناممن و  نام ماننداو  نام :فرمود ؟ص؟پیامبر .است
کهند کدل و قسط پر میع  5.است با جور و ظلم پر شده چنان 

                                                

 .282، ص 2تحفة الالحوزى، ج  ـ 5



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :فصل سوم

؟جع؟حضرت مهدىنسب 





 

 

 

 درآمد
گرچه  ،اسالم ینزد علمادر آخرالزمان  ؟جع؟هاى بشارت به ظهور حضرت مهدىروایت ا

 ا درام   ،اندردهکتصریح  هاآنرا قطعی دانسته و به تواتر  هاآنصحت  زیرا ؛ار و واضح استکآش
ه با این اختالف شناخت دقیق کاختالف عمیق وجود دارد  ،هاى نسب حضرتروایت

 ل است.کبراى مسلمین مش حضرت

شش دسته  ؟جع؟ از دیدگاه اهل سنت،حضرت مهدىنسب صحیح شناخت براى 
 :یمکنمی و بررسی و بحث کردهنقل  اهل سنت رواییتب کرا از روایات مختلف 

 ؛عبداهلل شنام پدر ـ9

 ؛مهدى از نسل عباس ـ0

 ؛( از نسل فاطمه2

 ؛البیت و عترت( از نسل اهل4

 ؟ع؟؛نسل امام حسن( از 0

 .؟امهع؟رىک( از نسل امام حسین و امام عس2

رسند ه مخالف هم به نظر میکتشخیص و بررسی احادیثی است  ،ما در این فصل هدف
ل و مانعی کو مش شتهیگانگی دا ینوع ،ه با وجود اختالف در مضمونکهایی حدیث اما

ه کهایی حدیث مانندشوند، نمید بحث ننکی در نسب آن حضرت ایجاد نمییشناسا براى
ه کهایی حدیث یا 5؛دننکنانی، قریشی و هاشمی مطرح میکرا  ؟جع؟حضرت مهدى

                                                

ل. ،44ـ  40ص صعقد الدرر،  ـ 5  باب او 
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 5.دننکحضرت را از فرزندان عبدالمطلب معرفی می
ی نیست کچون ش ؛دننکنمی ایجاددر نسب حضرت  یهیچ اختالف ،احادیث گونهاین

هاشمی از قریش و هر  هر ،است فرزند هاشم ؟ص؟رمکجد پیامبر ا ،عبدالمطلب حضرتکه 
 نانه است.کقریشی از 

 عبداهلل شنام پدر
ت با همه روایپنج  .دارند یند متون مختلفاهردکنقل  ه نام پدر حضرت را عبداهللکروایاتی 
 متن و سند روایت .کنیممیو بعد از آن همه روایات را بررسی سندى و متنی  کردهمتون نقل 

ل را یم اما در ربی میع او  کتفا می سایر روایات،آور  کنیم.فقط به ترجمه فارسی ا

 روايت اّول
ر یعنی ابن کبوبأعمر بن عبید حدثهم حدثنا محمد بن العالء حدثنا  حدثنا مسدد، ان  »

موسی بن  حدثنا یحیی عن سفیان حدثنا احمد بن ابراهیم حدثنا عبداهلل عیاش حدثنا مسدد
هم ل  کبن موسی، عن فطر المعنی واحد  ابراهیم، حدثنی عبیداهلل احمد بن خبرنا زائدة حدثناأ

الیوم  كذل ل اهّلل یوم لطّو قال: لو لم یبق من الدنیا ااّل  ؟ص؟يبعن النّ ، م، عن زر عن عبداهللعن عاص
 0.«يبيه اسم أبأو اسم  يء اسمه اسمیواطی ي)أو( من اهل بيت يمن ی یبعث فیه رجالحتّ 

گر از زمان دنیا فرمود ؟ص؟رمکپیامبر ا تا ند کمی طوالنیروز باقی ماند خداوند آن روز را  یک: ا
 پدرش نام پدرم است. نام من و نامه نام او کانگیزد بیت من مردى را بره از دودمان یا اهلکاین

 روايت دوم
مبر ه پیاکبن مسعود روایت شده  النجود از زر بن جیش از عبداهللاز عاصم بن ابی

                                                

 .يباب خروج المهد ،9220ص  ،0ماجه، ج سنن ابن ـ 5
 .228ص  ،0داود، ج سنن ابی ـ 0
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ه نام او نام من و کانگیزد ه خداوند مردى را برمیکرود مگر ایندنیا از میان نمی :فرمود ؟ص؟رمکا
 5.پدر من است نام پدرش نام

 روايت سوم
 :فرمود ؟ص؟ه پیامبرک ردکبن مسعود نقل  النجود از زر  بن جیش از عبداهللاز عاصم بن ابی

 نام من وند نام او کم پادشاهی خاندان من بر همه مرده مردى از کشود مگر آنقیامت بر پا نمی
 0.نام پدرش نام پدر من است

 روايت چهارم
نام من و فرمود: مهدى نامش  ؟ص؟رمکه رسول اکمسعود روایت شده از ابن از عاصم از زر

 1.پدرش نام پدر من است نام

 روايت پنجم
: مهدى نامش فرمود ؟ص؟خدارسوله کنعیم بن حماد به سند خودش از ابوالطفیل آورده 

 3.پدرش نام پدر من است نام من و نام

 و تحليل بررسى
د بن » آخرالزماننام مهدى  :گوینده میکسانی شده کدستاویز  ،این احادیث محم 

را در نکاتی  .م بر ادعاى آنان نیستکدلیل مح ،از این احادیث یکهیچ .است« عبداهلل
 :کنیممیروایات بیان  اینبررسی 

                                                

ص  ،90المصنف، ج  «.يو اسم ابیه اسم اب يرجال  یواطئ اسمه اسم ال تذهب الدنیا حتی یبعث اهلل و»ـ 5
 .092ح  ،922، ص 92المعجم الکبیر، ج ؛ 98482، ح 980

 .282ص  ،9ـ  تاریخ بغداد، ج 0
 .289همان، ص  ـ 1
 .9202ح  ،228، ص 9الفتن، ج  ـ 3
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 ته اّولکن
ل تا چهار عاصم مورد  و ردهکمسعود روایت ابنالجنود از عاصم بن ابی م،حدیث او 

 :استرجال و حدیث درباره او به این شرح  ائمهنظرات  .حدیث است ائمهاختالف 

گفت  عبداهلل گفت: او مردى صالح و  ،ه از پدرم درباره او پرسیدمکفرزند احمد بن حنبل 
گفت:  قارى قرآن  .«لیس به بأس»بود. نسائی هم 

 .«حدیثه يالخطاء فثیر ک: »گویدمیا درباره احادیث او ام   دانستهمحمد بن سعد ایشان را ثقه 

 .«ةحدیثه اضطراب و هو ثق يف»یعقوب بن سفیان: 

 .«رهکحدیثه ن يف»خراش: ابن

 .« سوء الحفظال  إن فیه یکلم »ابوجعفر العقیلی: 

 5.«ءحفظه شی يف»دارقطنی: 

این  و اضطراب دارند و هاى او خطاموثق بوده اما حدیث ،عاصمشخص ه کمعلوم شد 
 هستند.ساقط از اعتباراحادیث او  از این رو .خاطر بدى حافظه او بوداضطراب به

ثان ضعیف استسند  بن سعد  رشدین ،ی از رواتیکچون  ؛حدیث پنجم به اتفاق همه محد 
 :نداهشمرد اهل سنت او را ضعیفعلم رجال ه همه بزرگان کرشدین( است مهدى )رشدین ابی

 ند.که از چه شخصی روایت میکاحمد بن حنبل: او توجهی ندارد 

 یحیی بن معین: حدیثش نباید نوشته شود.

 ابوزرعه: حدیثش ضعیف است.

                                                

 .889 و082ص ص، 8ـ  تهذیب الکمال، ج 5
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 ر است.کابوحاتم: حدیث او من

یادى دارد.الت و ناشایستیکجوزجانی: مش  هاى ز

 5.سنائی: حدیثش رها شده و نباید نوشته شود

 ته دومکن
نقل  ؟ص؟مسعود و دیگران از پیامبره همین ابنکد ندیگرى وجود داربسیار احادیث 

 اسم پدر او اسم پدر»جمله  و پایان یافته «نام او نام من است»آن احادیث با جمله  .نداهردک
 :وجود ندارد هاآندر « من است

 ؟لص؟يبالن  عن  ثنا مسدد ثنا یحیی عن سفیان عن عاصم عن زر عن عبداهلل»: ابوداود
 0.«ياسم یواطئ اسمه يالعرب رجل من اهل بيت كی یملنیا حتّ الّد  يو التنقضأالتذهب قال: 

ی است بر عرب یکه نام او با نام من که مردى از خاندان من کرود مگر آندنیا از بین نمی
 شود.می فرمانروا

بن عمر بن ابان ثنا یوسف  حدثنا محمد بن السرى عن مهران الناقد، حدثنا عبداهلل»طبرانی: 
بن مسعود  یزید األعور عن عمرو بن مرة عن زر بن جیش عن عبداهلل الشیبانی ثنا ابو بن حوشب

 1.«يسمیوافق اسمه ا يرجل من اهل بيت كی یملنیا حتّ التذهب الّد ؟لص؟: قال رسول اهّلل :قال

گون از  « يیوافق اسمه اسم» یا «ياسماسمه »ه فقط جمله کاحادیثی  گونا دارند با طرق 
کند. اهمختلف نقل شد اصحاب یم:؟ص؟ ناقل از پیامبر با مال  هفت نوع روایات دار

                                                

 .989، ص همان ـ 5
 .922، ص 0داود، ج یسنن اب ـ 0
 .288ص  ،9مسند احمد، ج  ؛922، ص 92ـ معجم الکبیر، ج 1



تنهاترین مسیر
 

 

 

911 

 5؛بن مسعود روایات عبداهلل ـ9
 0؛طالبعلی بن ابی ـ0
ى ـ2  1؛ابوسعید الخدر
 3؛سلمهام   ـ4
 1؛ابوهریره ـ0

 0؛بن عمر عبداهلل ـ2

 1.( حذیفه8

 .اندکردهگونه احادیث این دصحت اسنا بهى بزرگ اهل سنت تصریح علما

گرچه ق او موث  شخصیت  زیرا ؛ندارد لیکا مشام   وجود دارد« عاصم»حدیث  یکدر سند  ا
بر  ،نباشد یصحیح دیگر ه احادیثکلذا در صورتی  ؛بود طاثیرالخک ،در حدیثفقط  بود و 

یا  «ياسمه اسم ئیواط»جمله ه فقط کدر این دسته احادیث  .شودحدیث او اعتماد نمی
 وجود داردالسند احادیث صحیح ،با تصریح بزرگان اهل سنت ،دارند« يیوافق اسمه اسم»
 (.نیستآنجا عاصم ه در کند )اهبا طرق مختلف نقل شد ...بن مسعود و  عبداهلل ه ازک

نام او »ابوهریره فقط با لفظ سلمه و ، ابوسعید خدرى، ام  ؟ع؟حدیث از علیگوید: ترمذى می

                                                

 .88ص  ،4ـ  سنن الترمذى، ج 5
 ـ همان.0
 ـ همان.1
 ـ همان.3
 ـ همان.1
 .02عقد الدرر، ص  ـ 0
 .942ـ  ذخائر العقبی، ص 1
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در  :ندکاین لفظ اضافه میسپس بعد از نقل حدیث ابن مسعود با  ،روایت شده« من است نام
 5.و و صحیح استیکن ،این حدیث .و ابوهریره روایت شدهسلمه ام   از علی، ابوسعید، بارهاین

نقل « نام او نام من است»حدیث از ابن مسعود فقط با جمله  ،«کمستدر»م نیز در کحا
 0.این حدیث با شرط شیخین صحیح است :گویدمیو سپس کرده 

ن « مصابیح السنة»بغوى در  .رده استک تأییدم را کذهبی هم سخن حا حدیث را بدو
 .1و استیکن ،: حدیثگویدمیرده و کنقل « پدر من است نامپدر او  نام» جمله اضافه

 را بزرگان حدیث« پدر من است نامپدر او  نام»این اضافه : ندکمقدسی شافعی تصریح می
ن آن اضافه  یو .اندردهکروایت ن گروهی از بزرگان حدیث در : گویدمیپس از نقل حدیث بدو

 ،«سنن»ابوداود در  ،«جامع»جمله ابوعیسی ترمذى در از ؛اندگونه آوردهبه همین شانهایباتک
 3.ر بیهقی و شیخ ابوعمور دائیکابوب حافظ

ید درستی نقل خودش از بزرگانی مانند طبرى، احمد بن أیهاى دیگرى در تحدیث او
بن عمر و  بن مسعود، عبداهلل ر و بیهقی به نقل از عبداهللک، حافظ ابوبابوداودترمذى،  حنبل،
 1.آوردمی حذیفه

همین  ،ند احمد در چند مورددر مس :گویدمیه مقدسی شافعی کاست دلیل همین  به
 0.است پایان یافته« نام او نام من است»ه با جمله کمسعود نقل شده ابن حدیث از

                                                

 .020، ص 4ـ  سنن ترمذى، ج 5
 .440ص  4مستدرك، ج الـ  0
 .480ـ  مصابیح السنة، ص 1
 .0، باب 09عقدالدرر، ص  ـ 3
 .02ـ  09همان ص  ـ 1
 .448 و422، 288، 282ص ص ،9ـ مسند احمد، ج 0
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من نام او نام »فقط لفظ  ،مسعود از چند طریقآن را از ابن «بیرکالمعجم ال»طبرانی هم در 
، 92090، 92098، 92090، 92094: است هاى ذیل آوردههایی به شمارهحدیث در« است
 .92022 و 92008، 92008، 92002، 92000، 92002، 92009 ،92002، 92098

 ته سومکن
گر جمله   امکان ،بودمسعود متن اصلی روایت ابن جزء« نام پدرش نام پدر من است»ا

هر  ؛باشند ردهکآن را حذف  ،ه نام برده شدندکهاى معروف ه همه این شخصیتک نداشت
 .رده باشندکالنجود هم روایت یه آنان از عاصم بن ابکچند 

یتاین جمله یا از سوى پیروان و یاران حسنی  محمد بن عبداهلل ها به منظور اثبات مهدو
یت محمد تأییدعباس جهت بن حسن مثنی و یا از سوى طرفداران بنی  عبداهلل بن مهدو

احتمال  این .ابوجعفر منصور عباسی به حدیث ابن مسعود از طریق عاصم افزوده شده است
ندزبان ُک بن حسن مثنی  ه بدانیم محمد بن عبداهللکشود می یکزمانی بیشتر به حقیقت نزد

طفیل افزوده و روایت را چنین نقل الپیروانش دروغ دیگرى به روایت ابو به همین جهتبوده و 
 5؛«يبأ اسمبيه أاسم  ...لسانه  ير ثقاًل فکفذ يوصف المهد؟لص؟ رسول اهّلل اّن » اند:ردهک

این حدیث را محققین اهل  نام پدرم است.ندى است ... نام پدرش کمهدى در زبانش 
 0.نداهسنت ضعیف شمرد

نام پدرش نام پدر »احادیث »: ندکسعد محمد حسن تصریح می ،استاد دانشگاه االزهر
امامیه او این جعل را به شیعه که  داردبسیار تعجب جای البته  «.هستند مجعول «است من

 1.است نسبت داده

                                                

 .222ص  ،0آخرالزمان، ج  يعالمات مهد يالبرهان ف ـ 5
 .000ـ  همان؛ الفتن، ص 0
 .28االسالم، ص  يالمهدي ف ـ 1
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 مهدى از نسل عباس
حضرت  مانع تشخیص دقیق نسب ،اهل سنت رواییدر منابع روایات  ی ازگروه

عباس  ،رمکپیامبر ا یه مهدى از فرزندان عموکگوید این روایات می ؛است ؟جع؟مهدى
 مهدى از فرزندان ابوطالب، علی،که د ننکتصریح می یروایات فراوانکه درحالی ،است

 است. ؟مهع؟و حسین فاطمه، حسن

 هستند: مورد اعتماد ه تا چه اندازهکنیم کو بررسی می کردهاین روایات را نقل 

 لحديث اّو 
 5.«مهدى از فرزندان عمویم عباس است» 

دارقطنی گوید: منادى شافعی می 0.گوید: این حدیث ضعیف استسیوطی می بررسی:
محمد بن ولید  ،در رجال آن گوید:میجوزى ابن. حدیث آحاد آورده است عنوانبهآن را 

گوید: حدیث را اش ابنه دربارهکمقرى است  یاد، در آنومکعدى  اسناد متون را  و دزدى ز
 1.گوید: او دروغگو استمیاش ر دربارهمعشابن .ندکمی دگرگون

 حديث دوم
رده کعباس را چنین نقل  خطاب به عمویش؟ص؟ خداه سخن رسولکعباس حدیث ابن

سی کو او همان  یابدمیرد و با پسرى از فرزندان تو پایان کخداوند اسالم را با من آغاز » است:
 3.«ردکعیسی بن مریم به او اقتدا خواهد  هکاست 

آن را نویسد: در مورد او می ذهبی وجود دارد؛در سند این حدیث محمد بن مخلد  بررسی:
                                                

 .8040، ح 280ص  ،0ـ  الجامع الصغیر، ج 5
 همان. ـ 0
 .080ص  ،2ـ  فیض القدیر شرح جامع صغیر، ج 1
 .2020ص  ،2ـ  تاریخ بغداد، ج 3
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و عجیب است  بودهاو سبب عدم سالمت این حدیث  .ردهکمخلد عطار روایت  از محمد بن
یخ خود در خطیبه ک وت او در کگویا س .رده ولی ضعیف نشمرده استکایت کآن را ح ،تار

ى کبه جهت رسوایی آش ،شخص توصیف این  5.باشدار حال و

 حديث سوم
 پنج فراوصد و سییکه سال کهنگامی  !اى عباس :؟ص؟رمکفضل از رسول احدیث ام  

 0.منصور و مهدى تعلق خواهد داشت ،رسد آن سال به تو و فرزندانت ازجمله سفاح

در سند این حدیث احمد بن راشد هاللی قرار گوید: ذهبی درباره این حدیث می بررسی:
ى ازکدارد  رده است کخبر باطلی را از روایت خیثم از طریق حنظله نقل  ،سعید بن خیثم ه و

ى نادانی جعل کسی است ک احمد بن راشد ...  1.رده استکه این حدیث را از رو

ومت عباسیان در کچون ح ؛ردهکذهبی در سخن خود به نادانی احمد بن راشد اشاره 
اطالعی هجرى اتفاق افتاد و این نشانه بی 920ه در سال کهجرى آغاز نشده بل 920سنه 

 مرانی عباسیان است.کنسبت به زمان آغاز ح جاعل حدیث

این حدیث مجعول  گوید:ند و میکعباس نقل میسیوطی از ابنرا مین روایت نظیر ه
 3.است« غالبی»ست و متهم به جعل آن ا

اسناد  طریقاین گوید: رده و میکروایت عباس ابناز  کآن را به نقل از ضحاکثیر ابن
این بنابر ؛نشنیده استعباس ابنبه طریق هیچ چیزى از  کزیرا ضحا ؛است ضعیفی

                                                

 .08ص  ،9ـ  میزان االعتدال، ج 5
 .22ص  ،9ـ  تاریخ بغداد، ج 0
 .88، ص 9ـ  میزان االعتدال، ج 1
 .420ـ  424ص ص، 9ـ  اللئالی المصنوعة، ج 3
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 5.است ور منقطعکحدیث مذ

که  یالسندرند و از نظر متن با روایات صحیحل داکاین روایات از نظر سند مش نتیجه:
مورد  ،گروه حدیث . ایندارند معارضه و مناقضه ،مهدى از اوالد فاطمه است :دنگویمی

 اعتماد محققین اهل سنت نیست.

 ؟اهع؟مهدى از نسل حضرت فاطمه
یادى   ؟جع؟مهدىحضرت د ننکه داللت میکدر منابع اهل تسنن وجود دارد احادیث ز

نزد علماى اهل سنت  ،ه همه این احادیثکجالب این است  .است ؟اهع؟از اوالد فاطمه
اى از ند. نمونهاهردکم به تواتر کح هاآنمحققین درباره  بزرگان واز بعضی  بوده والسند صحیح

 :شوده بیان میاداماین احادیث و بررسی رجالی در 

 سلمهروايت سعيد بن مسّيب از اّم 
ب قال: » یقول:  سمعت رسول اهّللفقالت:  ي  رنا المهدکفتذاسلمه  ام  ا عند ن  کعن سعید بن المسی 

ب  0؛«من ولد فاطمه ّي المهد بودیم و درباره مهدى صحبت سلمه ام  پیش  گوید:میسعید بن مسی 
 .مهدى از اوالد فاطمه است :فرمودشنیدم  ؟ص؟من از رسول خدا گفت:سلمه ام   هکردیم کمی

یاد بن کشیبة، احمد بن عبدالملر بن ابیکابوب ،ت این حدیثروا ی، ز ق  ، ابوالملیح الر 
ب بیان، علی قین رجال  هستند. بن نفیل و سعید بن المسی  اهل همه این روات نزد محق 

 1.هستند ثقه و صدوقسنت، 

از  ه فرمود: مهدىکشنیدم  ؟ص؟رمکاز پيامبر ا :نقل شدهسلمه ام  از  داودوین در سنن ابچنهم

                                                

 .042ص  ،2ـ  البدایة و النهایة، ج 5
 .9220، ص 0ماجه، ج ـ  سنن ابن0
 .492، ص92ج ؛499، ص 4ج ؛980، ص9تهذیب الکمال، ج ؛000و  290ص، ص9ـ  الی تقریب التهذیب، ج1
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 5.از فرزندان فاطمه استو عترتم 

بن جعفر  احمد بن ابراهیم و عبداهلل ،غیر از رجال حدیث قبلی ،در رجال این حدیث
 0.است شده تصریحها اینبودن ثقه  بهه ک وجود دارندالرقی 

هم روایت  3مکو حا 1انی، طبرابوداودماجه و سلمه را غیر از ابناین دو طریق حدیث ام  
اى از عده .نداهردکاز صحیح مسلم نقل را این حدیث  0و متقی هندى 1حجرابن .نداهردک

 1.نداهردکنقل را صحت و تواتر این حدیث  بزرگان اهل سنت نیز

 وايت عبدالّرزاق و قتاده از سعيدر
زاق بن همام  ب پرسیدم: آیا آمدن مهدى حق میعبدالر  گوید: من از سعید بن مسی 

گفتم: از چه  ؛گفت: بله است؟ او گفتم: از کاو حق است.  گفت: مردى از قریش.  سی است؟ 
گفت: از بنی دام قبیلهک گفتم: از قریش؟  گفت: از فرزندان هاشمبنیدام کهاشم.  ؟ 

گفتم: از  عبدالمطلب گفتم: از دام فرزندان عبدالمطلبکاست.  گفت: از فرزندان فاطمه.  ؟ 
گفت:  دام فرزندک  5.بس استبراى شما  همین مقدارفاطمه؟ 

 1.است از قتاده هم نقل شده ،همین روایتمضمون 

                                                

 .928، ص 4داود، ج سنن ابی ـ 5
 .922و  22ص ص، 9ـ  تهذیب الکمال، ج 0
 .028ص  ،02ـ  المعجم الکبیر، ج 1
 .008ص  ،4مستدرك، ج ال .  3
 .922ح  ،99الصواعق المحرقة، باب .  1
 .024، ص 94کنز العمال، ج . 0
 .480، ص 2؛ مصابیح السنة، ج 8049، ح 280، ص 0؛ الجامع الصغیر، ج 402ـ  البیان، ص 1
 .988ـ  المالهم، ص 5
ل ـ 1  .44ح  ،عقدالدرر، باب او 



 

 

؟جع؟
دى

 مه
ت

ضر
ب ح

نس
 

912 

 ار، حسن بنکبن صفوان، عمر بن محمد بن ب امیة بن صفوان، عبداهلل ،این روایترجال 
ثقه و صدوق  ،مقبول هاآنه همه ک بودهیحیی ابوعلی الجرجانی و عبدالرزاق بن همام 

ب .هستند  5.شودفقیه بزرگ اهل سنت محسوب می هم سعید بن مسی 

 ؟مهع؟بیت و عترتمهدى از اهل
: فرمود ؟ص؟پیامبر خدا 0؛«لیلة يف مّنا اهل البیت یصلحه اهّلل ّي : المهد؟ص؟قال رسول اهّلل»

 .کندمیاصالح  یخداوند امر او را در شب .بیت استمهدى از ما اهل

گون در منابع اهل سنت بسیار گونا همه یا اغلب این  .ندهست این قبیل احادیث با متون 
 .دانندمیصحیح یا حسن  ،محققین اهل سنت احادیث را

 بررسىتحليل و 
 است:گونه اینرجال و متن تفصیلی حدیث  .نیمکحدیث باال را بررسی رجالی می ،نمونه عنوانبه

بن محمد ثنا یاسین عن ابراهیم  يشیبه ثنا ابوداود الظفري حدثنا عثمان بن اب»ماجه: ابن
 .«لیلة يف ا اهل البیت یصلحه اهّللمنّ  ّي : المهدقال رسول اهّلل :قال يابیه عن عل عن ةالحنفیبن 

 بررسی رجال
 1.حافظ شهیر ةشیبه: ثقعثمان بن ابی

 3.عابد ةابوداود اطفرى )عمر بن سعد(: ثق

                                                

یخ بغداد،  020 ص ،92 ؛  التهذیب الکمال، ج088و  224، 092، 928 صص ،9 ـ  تقریب التهذیب، ج5 ؛  تار
 .000 ، ص99ج

 .9228، ص 0ماجه، ج ـ  سنن ابن0
 .224، ص 9ـ  تقریب التهذیب، ج 1
 .890ص  همان، ـ 3
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 5.)الحجلی(: صالح ال بأس به یاسین

 0.ةابراهیم بن محمد بن حنفیه: ثق

 1.عالم ةمحمد بن حنفیه: ثق

 طالب: صحابی بزرگ.علی بن ابی

 امال  صحیح است.ک ،ه این حدیثکبررسی این شد  نتیجه

درباره  رانیم و نظرات دانشمندان اهل سنت کچند حدیث دیگر را مطرح میدر ادامه 
 :نیمکمی نقل هاآن

 لحديث اّو 
گر بیش از   بیت راخداوند در آن روز مردى از اهل ،روز از عمر دنیا باقی نمانده باشد یکا
 ه پر از ظلم و جور شده است.کچنان آن ،ندکه زمین را پر از قسط و عدل کرد کمبعوث خواهد 

 3؛آن را احمد در مسند است ؟امهع؟طالبه ناقل آن حضرت علی بن ابیکاین حدیث 
ى درباره آن  .نداهردکنقل  1و بیهقی 0ابوداود 1،شیبهابیناب ن گویدمیابوالفیض غمار : بدو

 5.حدیث صحیح است این کش

                                                

 .080همان، ص  ـ 5
 .00ـ  تاریخ الثقات، ص 0
 .990، ص 0ـ  تقریب التهذیب، ج 1
 .88ص  ،9ـ  مسند احمد، ج 3
 .98484، ح 980، ص 90المصنف، ج .  1
 .4002، ح 928، ص 4داود، ج یسنن اب.  0
 .982االعتقاد، ص  .  1
 .480ـ  ابراز الوهم المکنون، ص 5
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 حديث دوم
بیت ه مردى از اهلکانجام نخواهد رسید و دنیا پایان نخواهد یافت تا آن سرروزگاران به 

 ند.کومت کاسمش نظیر اسم من است بر عرب ح هکمن 

رده و ابوداود و طبرانی هم آن را نقل کمسعود نقل از ابن احمد از چند طریقاین حدیث را 
گنجی شافعی آن را صحیح .نداهردک  5.داندمیو بغوى آن را حسن  دانسته ترمذى و 

 حديث سوم 
 ند و هفت یا نه سالکسپس مردى از عترت من ظهور می ؛شودزمین از ظلم و ستم پر می

 0.دکنرا پر از عدل و داد میو زمین  کردهی یفرمانروا

 3.داندمی این حدیث را صحیح نیزم کحا 1.اندصحیح و ثقههمه رجال این حدیث 

 چهارم حديث
 و آن وقت مردى از عترت ؛پر خواهد شد زمین از ظلم و ستم ،رسده روز قیامت فرا کپیش از آن 

کههمان کند،میبیت من آن را از عدل و قسط پر اهل  1.است پر از ظلم و دشمنی شده گونه 

 0.اندآن را صحیح دانسته ،بر شرط شیخین م و غمارى بناکحا

                                                

، 9المعجم الکبیر، ج  ؛4002ح  ،928ص  ،4داود، ج یسنن اب ؛440 و422، 288، 282ص ص، 9ـ مسند احمد، ج 5
 .3052، ح 310، ص 1مصابیح السنة، ج  ؛ 355البیان، ص ؛ 0012، ح 121ص  ،3سنن ترمذى، ج  ؛090، ح 920ـ 924ص ص

 .82، ص 2مسند احمد، ج  ـ 0
 .499، ص 0الضعفاء، ج  يالمغنی ف ؛028و  0292، ص 9ـ  تقریب التهذیب، ج 1
 .000ص  ،0ج  ،ـ  المستدرك3
 .2004ح  ،082ص  ،0ج  ،حبانصحیح ابن ؛22ص  ،2ـ  مسند احمد، ج 1
 .00ابراز الوهم المکنون، ص  ؛008ص  ،4مستدرك، ج الـ 0
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 ؟ع؟مهدى از نسل امام حسن
یم کدر همه فقط یک روایت  ند مهدى از نسل کمی تصریحه کتب حدیث اهل سنت دار

دارد. ال کاست. این روایت نزد محققین اهل سنت از جهات مختلف اش ؟ع؟حسن امام
 روایت این است: متن

ن»  قیس عن شعیب بن خالد عنيبن المغیره قال: ثنا عمرو بن اب حدثت عن هارو
اه ما سم  کهذا سید  يابن لی ابنه الحسن فقال: ان  إو نظر  ؟ع؟يقال: قال عل اسحاقياب

ی باسم نب ؟لص؟يبالن    يلق و الیشبهه فالُخ  يم یشبهه فکی  و سیخرج من صلبه رجل یسم 
 5.«رض عدال: یمأل األةقص رکذ ثم   .لقالَخ 

او  ؟لص؟امبرپی هکفرمود: این فرزندم آقا است چنانو به فرزندش حسن نگریست  ؟ع؟علی
ه در کنام پیامبرتان آمد هم در آینده از نسل او مردى به جهان خواهد .را بدین عنوان نامید

ه کداستان او را شرح داد  آنگاه .شبیه او نیست خلقتخلق و خوى شبیه او است ولی در 
ى زمین را پر از   رد.کداد خواهد عدل و و

 بررسىتحليل و 
که دررجال  «بأس بهال»و  «ثقه»همه  ؛لی ندارندکمشاند، صراحت نام برده شدهبهاین روایت  ی 
 :ل داردکروایت از دو لحاظ دیگر مش سند این 0.هستند

ن بن مغیره براى کسی ک ـ9 گفت ؛مجهول است ،ردهکنقل  ابوداوده از هارو از  :چون او 
ن نقلکچه  ؛نداهردکهارون بن مغیره حدیث   رده معلوم نیست.ک سی این حدیث را از هارو

 طالبه حدیث را از زبان علی بن ابیکزیرا ابواسحاق  ؛منقطع است ،سند این حدیث ـ0

                                                

 .408ح  ،920ص  ،4داود، ج سنن ابی ـ 5
 .289، ص 0تهذیب الکمال، ج   ؛844 و 828 صص، 9ج  ؛022ص  ،0ـ  تقریب التهذیب، ج 0
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ى چنان  .نامش اسحاق سبیعی است ،ردهکروایت  یان ه منذرى در شرح این حدیث بکو
چون در هنگام شهادت آن  ؛نشنیده است ؟ع؟حدیث هم از حضرت علی یکحتی  5ردهک

او دو سال از خالفت عثمان  ،حجرابنبه قول  ت.شش یا هفت سال داشته اس او ،حضرت
 پس این حدیث ضعیف است. 0؛آمد باقی مانده به دنیا

معارض طرق اهل سنت رسیده  ه ازکحدیث با روایات بسیارى  ی،سندضعف غیر از 
 مانند ؛است ؟ع؟ه مهدى از فرزندان امام حسینکتصریح شده روایات  هاآندر  .است

 حدیث حذیفة بن یمان:

گر از رسول خدا براى ما خطبه» اى ایراد فرمود و در آن از حوادث آینده خبر داد و افزود: ا
روز را چنان طوالنی خواهد  یکخداوند بزرگ آن  باشد، روز باقی نمانده یکبیش از  عمر دنیا

م من است. آنگاه سلمان برخاست و انه همکند کمردى از نسل من در آن روز قیام  هک کرد
و با دست  ؛دام فرزند تو خواهد بود؟ حضرت فرمود: از این پسرمکاو از  !رسول خدا اى :پرسید

 1.«حسین زد خود بر پشت

ى شافعی این حدیث را .اختالف دارد ،داودواین حدیث در نقل از اب به اسناد خود  خسرو
این  صحیح گوید:میلفظ حسین در آن آمده است و  ،جاى نام حسنهبرده و کاز ابوداود نقل 

بر  ؟ع؟است به جهت تصریح امیرالمؤمنین علی؟ع؟ ه مهدى از نسل حسین بن علیکاست 
 گیرد.داود قوت میواحتمال تصحیف در حدیث اب ،با چنین نقلی 3.آن

                                                

 .4909ح  ،920، ص 2داود، ج یـ  مختصر سنن اب5
 .922شماره  ،02ص  ،0تهذیب التهذیب، ج  ـ 0
ل.40عقد الدرر، ص  ؛208ح  ،940ـ  المنار المنیف، ص 1  ، باب او 
 .920  ـ 920 صتهذیب اسنی المطالب، ص يـ  اسمی المناقب ف3
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 ی؟امهع؟رکو امام حسن عس مهدى از نسل امام حسین
 درآمد

یته کدو نبیان ه وارد بحث شویم کقبل از این  :ضرور

 لته اّو کن
رده کمعرفی ؟ع؟ را از نسل امام حسن ؟جع؟ه مهدىکحدیثی  ،ه معلوم شدکچنان

 است؛ ؟اهع؟فاطمهاز نسل  ؟جع؟ه مهدىکدارند  نظراتفاقفریقین  یطرف از نیست.درست 
پسر  دو ؟اهع؟ه فاطمهکاست زیرا  ؟ع؟از نسل حسین ؟جع؟ه مهدىکشود واضح می بنابراین

 بیشتر نداشت. ؟امهع؟(امام حسن و حسین)

 ته دومکن
به با شواهد و احادیث باالخره  ،مفصل بحث شد« اثناعشر» مسئلهه کدر فصل قبل 

الحسن مهدى بن ه، تصریح شدکه دانستیم  ه وپی برد گانهدوازده ائمهسلسله صحیح 
 .است ؟ع؟از نسل امام حسین ؟امهع؟رىکالعس

 بررسى مستندات
ه کاحادیثی  شودمیمشاهده  دنشواهل سنت بررسی  رواییوقتی منابع  ،تهکبعد از این دو ن

و  هاى مختلف از صحابهبا عبارت کهد بسیار است ننکمعرفی می ؟ع؟مهدى را از نسل حسین
 اند از:در نقل این احادیث عبارتم یسهصحابه و بزرگان  است. اهل سنت آمده بزرگان

 ؟امهع؟ـ علی بن الحسین 4 بن عمر عبداهلل ـ2بن عباس  عبداهلل ـ0 ؟ع؟طالبیـ علی بن اب9
ـ سلیم بن قیس 0سلمان فارسی  ـ8 ؟امهع؟ـ محمد بن علی2 ؟امهع؟ـ علی بن موسی الرضا0

صبغ بن ـ ا92 خدرىـ ابوسعید 90 ـ علی هاللی99  جابر بن یزید جعفی ـ92ـ حذیفه 8الهاللی 



 

 

؟جع؟
دى

 مه
ت

ضر
ب ح

نس
 

999 

 .5ابووائل شقیق بن سلمه ـ90ـ ابوایوب انصارى. 94نباته 

 ، قندوزى، مقدسی،حجرابنصباغ، جوزى، ابناند از: ابنمندان اهل سنت عبارتدانش
اثیر، ، ذهبی، ابنبه، مسعودى، ابن صبانقتیالحدید، مؤمن شبلنجی، ابنبن ابیبرزنجی، ا

ن، دارقطنی، فریدوجدى، خوارزمی و ابن  .0...خلدو

 ند،اهردکمعرفی  ؟ع؟رىکه مهدى را از اوالد و پسر امام حسن عسک یدانشمندان اهل سنت
گنجی شافعی، ابناند از: مسعودى، ابنعبارت ن، فریدوجدى، ان، ابنکخلاثیر،  خلدو

 .1...و   حجرابنقندوزى،  بستانی،

کتابشه کجالب است  را از  ؟جع؟ه مهدىکاز بزرگان اهل سنت نفر  998 ،علی دوانی در 
دانند با مشخصات می ؟ع؟رىکنسل امام حسن عس از ا  خصوصو  ؟ع؟نسل امام حسین

 3.است آورده شانتبکو  امل همراه اقوالک

 نیم:کمی را بیانبرخی از احادیث و اقوال دانشمندان اهل سنت  ،به مناسبت این موضوع

 و علی هاللی با الفاظعباس ابن ،ابوایوب انصارى ،ابوسعید خدرى ،از سلمان فارسی ـ9
 چنین نقل شده است: ؟ص؟متفاوت از رسول خدا

لین داده نشده  یکه به هیچکشش خصلت داده شده  ،البیتبه ما اهل !اى فاطمه» از او 
یافت نخواهد  یکو هیچ ه کو مهدى این امت  ...مگر ما خاندان  ردکاز آخرین هم آن را در

او نماز خواهد خواند از ماست. سپس بر شانه حسین زد و فرمود: مهدى  عیسی پشت سر

                                                

کبیر المودة؛ ینابیع ؛في تهذیب اسنی المطالب ـ اسمی المناقب5  الفصول المهمة. ر؛عقد الدر ؛معجم 
یخ ابن ؛دائرة المعارف القرین العشرین ؛الکامل ؛البالغهشرح نهج ؛البیان ؛ـ  االشاعة0  . ...؛ و خلدونتار
 ـ همان.1
 ـ  مهدى موعود و دانشمندان عامه.3
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 5.«بود امت از نسل این خواهد

مهدى از » ه در آن چنین آمده:کند کنقل می ؟ع؟مقدس شافعی روایتی از حضرت علی ـ0
گاه باشید  .فرزندان حسین است  0.«ردکخواهد  غیر وى بگرود خداوند وى را لعنت س بهکه هر کآ

بر جد  خود » رده:کنقل  ؟ع؟به اسناد خود از امام حسین «المناقب خوارزمی»قندوزى از  ـ2
ه تو نُ  خداوند از نسل !مرا به ران خود نشاند و به من فرمود: اى حسین ؛وارد شدم ؟ص؟اهللرسول

 در فضل و منزلت نزد خدا هاآنهمگی  .ایشان استه نهمین آنان قائم کامام قرار داده است 
 1.«ندهست سانیک

ى از امام رضا ـ4 خلف صالح از فرزندان حسن بن علی » ند:کچنین نقل می ؟ع؟قندوز
 .«سالم خدا بر ایشان باد .مهدى خواهد بود ،رىکعس

 3.استنیز آمده ی نابونعیم اصفها «االربعین»تاب که این حدیث در کند کآنگاه تصریح می

 ند:کروایت می ؟ع؟همچنین قندوزى از امام رضا ـ0

 بعد از علی فرزندش حسن و بعد از ،بعد از محمد فرزندش علی ،محمد فرزندم ،امام پس از من»
ظهورش  نشینند و در ایامه در ایام غیبتش، مردم به انتظارش میکحسن فرزندش حجت قائم است 

 1.«ندک ه از ظلم و ستم پر شده از عدل و داد لبریزکه زمین را همچنان کنند تا آنکاطاعتش می

 گوید:می چنین «مکو بنا تختم ال ب»: فرموده ک ؟ع؟الحدید در شرح سخن حضرت علیابن ابی

                                                

 .082ـ  080ص صالفصول المهمه،  ؛020ـ  029 صـ  البیان، ص5
 .920، ص 4عقد الدرر، باب  ـ 0
 .920، ص 84، باب 2ینابیع المودة، ح  ـ 1
 .922همان، ص  ـ 3
 .992ـ  990ص ص ،02همان باب  ـ 1
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ثانکه در آخرالزمان ظهور خواهد کاست اى به مهدى اشاره ،المکاین »  رد و بیشتر محد 
ى از فرزندان کمعتقدند  ى کار نمیکاصحاب معتزلی ما آن را ان .فاطمه استه و نند و به نام و

ى اعتراف اهردکتبشان تصریح ک در ند. قاضی القضاة از اهردکند و بزرگان ایشان به وجود و
 ندکنقل می ؟ع؟حضرت علی ازابوالقاسم اسماعیل بن عباد با اسنادى مفصل  فاةکافی الک

ى را و نشانه دانستهاو را از فرزندان حسین  ،را بردمهدى  ایشان نام که کردها و اوصاف و  بیان 
 5«.رده استکتاب غریب الحدیث نقل کبن قتیبه در  حدیث را عبداهللهمین  ...

رم و از کمهدى از عترت رسول ا» گوید:می ؟جع؟حضرت مهدى ین عربی دربارهالد  محی
 0.«استرى کجدش حسین و پدرش حسن عس .نسل فاطمه است

( ؟ع؟رىکاو )امام عس»دهد: ادامه می ؟ع؟رىکر احوال امام عسکپس از ذ ،هیثمی حجرابن
هنگام  حضرت عمر .نامش ابوالقاسم محمد الحجة بود هکفرزند از خود باقی نگذارد  یک جز

 1«.مت را آموخته بودکحال خداوند به او حپنج سال بود ولی درعین ،وفات پدرش

 بحث نتيجه
یاز ؟ص؟ رمکه پیامبر اکه مهدى موعودى کبت شد اثتا اینجا  و  ؟مهع؟بیتاز اهل هخبر داد و

 تصریح بعضی روایات و دانشمندان با .است؟ع؟ و امام حسین ؟اهع؟حضرت فاطمه از اوالد
 .است؟ع؟ رىکایشان فرزند امام حسن عس ،اهل سنت

که اجماعی بودن  به سنتثر دانشمندان اهل کالبته ما از بررسی اقوال همه یا ا این مسئله 
ه او همان فرزند امام کاما این بریم.پی می ؟ع؟ است، حسین از اوالد امام ؟جع؟امام مهدى

ثریت کا اختالفی است.رد کاست یا از اوالد و نسل ایشان ظهور خواهد  ؟ع؟رىکحسن عس
                                                

 شانزدهم. ذیل خطبه ،000 ـ  009ص ص ،9البالغه، ج شرح نهج  ـ 5
 .02مبحث  ،020ص  ،0ـ  الیواقیت و الجواهر، ج 0
 .229، ص 0صواعق محرقه، ج  ـ 1
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 ؟ع؟،رىکعس امام حسنبالفصل ه فرزند ک اندقاطع نگفته طوربه اهل سنت دانشمندان
قائل  دانشمندان اهل سنت، ا  ظاهر .نداهه به شیعه نسبت دادکبل ،مهدى موعود است

 .نمودخواهد  قیامقیامت متولد و  نزدیک به زمانه ایشان کهستند 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :چهارمفصل 

 ؟جع؟اوصاف حضرت مهدى





 

 

 

 درآمد
 ،ه در مورد اوصاف جسمانیک وجود داردبسیارى احادیث اهل سنت  رواییتب کدر 
در این فصل این احادیث  ند.اهردکبحث  ؟جع؟ماالت حضرت مهدىکفضائل و  ،معنوى

 نیم.کبحث و بررسی میرا 

 وجود دارداهل سنت  رواییتب که در ک ؟جع؟مهدىحضرت ماالت ک عمده اوصاف و
 اند:در پنج عنوان خالصه شده

 ؛اوصاف جسمانی ـ9

 ؛گستریعدالت ـ0

 ؛سرور اهل بهشت ـ2

 ؛ر و عمرکافضل از ابوب ـ4

 بخشش مهدى. ـ0

 اوصاف جسمانىـ 1
 هکند اهردک تصریحو  همورد اوصاف جسمانی حضرت وارد شداحادیث و روایاتی در 

 .داردشیده کو بینی  است 5پیشانیگشاده ،حضرت

 :کنیمو بررسی می دهآورباره در ایندو حدیث 

                                                

 مو.ـ پیشانی فراخ و بی 5
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 حديث اّول
 هکند کخدرى نقل می ابوسعید ازنضره از ابی هبن تمام از عمران القطان از قتادل سه

از  زمین را ،بينی استشیدهکپيشانی و گشادهمهدى از نسل من است »فرمود: ؟ص؟ پیامبر خدا
 5.«ندکمی ىینروااو هفت سال فرما .ه از جور و ظلم پر شده باشدکرد چنانکعدل و داد پر خواهد 

 بررسی رجال حدیث
 0.است جبان او را در ثقات آورده: ابنسهل بن تمام بن بزیع

ثقه و برخی ضیعف او را برخی  ؛اختالف دارند درباره او حدیث ائمه :عمران القطان
 ه این احادیث از طریق غیر اوکدارد  یبسیار احادیث. ضعف او معلوم نیستت عل   1.دندانمی

 رد.کتوان اعتماد بر حدیث او می پس ؛دننکمی تأییدو مطلب حدیث او را  انددانستهصحیح را 

 3.اساحفظ الن   :قتاده )العبدى(

 1.ةثق :نضرهابى

گفته است:  ،مکحا شرط مسلم و هذا حدیث صحیح علی »بعد از نقل این حدیث 
ى هم این  .این حدیث طبق شرط مسلم صحیح است  0؛«یخرجاهلم محمد بن طلحه عدو

 .1داندمی حدیث را صحیح

                                                

 .928ص  4،ج  ،داودسنن ابی ـ 5
 .924ص  ،0ـ  تهذیب الکمال، ج 0
 .280ص  ،94ج  ،ـ  همان1
 .020، ص 0ـ  همان، ج 3
 .092ص  ،0ج  ،همانـ  1
 .008، ص 4ـ  المستدرك، ج 0
 .290ـ  مطالب السؤول، ص 1
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رده کرا جید توصیف  ابوداوداو اسناد رجال  5«.دباسناد جی   ابوداودرواه »: گویدمیقیم ابن
 .1است ردهکسیوطی صحیح توصیف  و 0دانستهرا صحیح حدیث گنجی هم این  .است

 حديث دوم
ه داراى کالبیت است مهدى از ما اهل :رم فرمودکه پیامبر اکاز ابوسعید خدرى نقل شده 

ه از کد چنانرکقسط و عدل خواهد  زمین را پر از .مو استشیده و پیشانی فراخ و بیکبینی 
 3.شده استظلم و ستم پر 

حدیث را عبدالرزاق این  1است. نقل شدههم ق دیگر یحدیث با پنج طردو این مضمون 
دانسته  صحیح، رط مورد نظر مسلمبر اساس شهم  مکحااست. رده ک از ابوسعید خدرى نقل

 .0رده استکروایت  «شف الغمهک»را در  است. اربلی نیز آن

 گستریعدالتـ  2
که بیان میمال صراحت کاین مطلب با  ؟جع؟امام مهدى دربارهاحادیث بسیارى  کنند 
هدف اصلی  عنوانبه یالفاظ دیگر بااین وصف  کند.از عدل و داد میحضرت، زمین را پر 

خاطر این وصف باعظمت و هدف واالى امام، به .است مطرح شده ؟جع؟حضرت مهدى
 .است مستضعفان جهان براى یدادگر الهی معرفی شده و نوید عنوانبهایشان 

دو . دارد اهل سنت و در خصوص این وصف وجود رواییتب کدر احادیث بسیار 

                                                

 .929ـ  المنار المنیف، ص 5
 .994اخبار صاحب الزمان، ص  يـ  البیان ف0
 .002، ص 0ـ  جامع الصغیر، ج 1
ه، ج  ؛008، ص 4مستدرك، ج ال ؛02880، ح 280، ص 99ـ  المصنف، ج 3  .008، ص 2کشف الغم 
 .008الفتن، ص  ؛008، ص 4المستدرك، ج  ـ 1
 همان. ـ 0
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 :کنیممیو بررسی  هردکتاب مسند احمد بن حنبل انتخاب کاز حدیث را 

 لحديث اّو 
ی بوأالنضرة حدثنا  بوأثنا » عن  يالناج الصدیق يبأشیبان عن مطهر بن طهمان عن  ةمعاو

 یمأل ... يهل بيتأرجل من  كی یملو التقوم الساعة حتّ  :اهللقال: قال رسول يسعید الخدري بأ
 5.«ما ملئت ظلماکاالرض عدال 

زمین را از  ...بیت من ه مردى از اهلکتا این شودقیامت برپا نمی :فرمود ؟ص؟پیامبر خدا
 ه از ظلم پر شده باشد.کسازد چنانمی عدالت پر

 0.اندهمه ثقه «مطر بن طهمان الوراق»غیر از  ،در رجال این حدیث: بررسی رجال
گرچه مطر بن طهمان الوراق یحیی بن سعید   ولی یحیی بن 1؛را به سوء حفظ نسبت دادها

و  کندمعرفی میابوحاتم او را صالح الحدیث  است.دانسته او را صالح  ،معین و ابوزرعه
 3.داندمی جبان او را ثقهابن

د این حدیث ؤماند مطرح شدهه از طرق مختلف کمشابهه این متن  احادیث دیگر ی 
 این حدیث صحیح است. هستند؛ پس

 دانند.می «حسن»این حدیث را  0،احمد حمزة الزین و 1برخی از علماى اهل سنت همچون جاسم

                                                

 .98ص  ،2ـ  مسند احمد بن حنبل، ج 5
 .499، ص 0المغنی فی الضعفاء، ج ؛ 922 و 404ص ص، 9ج  ؛029، ص 0ـ  تقریب التهذیب، ج 0
 .928، ص 90ـ  تهذیب الکمال، ج 1
 ـ همان.3
 .080، ص 0ـ  برهان، ج 1
 .00، ص 92ـ  المسند، ج 0
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 حديث دوم
علی بن  ازحجاج  ازالطفیل ابی ازبزه قاسم بن ابی ازفطر )بن خلیفه(  ازحجاج و ابونعیم 

گر از دنیا  فرمود: اهللرسول ،کندنقل می ؟ع؟طالبابی ى نمانده باشدجز ا خداوند مردى را  ،روز
 5.ه از جور پر شده باشدکطور رد همانکخواهد  انگیزاند و زمین را از عدل پراز ما بر می

ضعیف  1 .هستند بقیه ثقه و 0شده مطرححجاج ضعف فقط  ،رجال این حدیث بارهدر
یلذا این حدیث از طریق  ؛چون ابونعیم ثقه است ؛بودن حجاج ضرر ندارد  .است صحیح و

 .3داندرا با هر دو طریق صحیح می ، حدیثرکاحمد شا

 بهشت سرور اهلـ 3
که  یکی از اوصاف نقل شده درباره حضرت مهدی؟جع؟ در منابع اهل سنت آن است 

ی  اند:ردهکنقل  کاز انس بن مالحدیثی را ماجه و دیگران ابن، سرور اهل بهشت است. و

ة بن عبد» یاد  يالمجید بن جعفر عن عل سعد بن عبدالوهاب حدثنا  ثنا هدی  بن ز
قال:  كطلحة عن انس بن مال يبأبن  بن عبداهللعمار عن اسحاق  بن ةرمکعن ع يالیمام

و جعفر  يو عل ةنا و حمزأالمطلب سادة اهل الجّنة  یقول: نحن ولد عبد؟لص؟ سمعت رسول اهّلل
 1.«يالمهد و الحسن و الحسین و

عبدالمطلب، سروران  : ما فرزندانفرمود ؟لص؟گفت: شنیدم رسول خدا کانس بن مال
 حسین و مهدى. ،حسن ،جعفر ،علی ،حمزه ،من ؛بهشت هستیماهل 

                                                

 .022، ص 9همان، ج  ـ 5
 .982، ص 9ـ  تقریب التهذیب، ج 0
 .152، ص 1ج  ؛511و  503ص ص، 51تهذیب الکمال، ج  ؛55، ص 0همان، ج  ـ 1
 .882، ح 022، ص 9ـ  المسند احمد، ج 3
 .009، ص 9جمع الجوامع، ج  ؛099ص  ،2ج  ،مستدركال ؛باب قیام مهدى ،9220ح  ،0ج  ،ماجهـ  سنن ابن1
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 رجال حدیث

 5؛هدیة بن عبدالوهاب: ثقة

 0؛صدوق ةسعد بن عبدالحمید بن جعفر: ثق

یاد الیمامی: ثق  1؛ةعلی بن ز

 3؛ةرمة بن عمار: ثقکع

 1؛ةطلحة: ثقبن ابی اسحاق بن عبداهلل

 : صحابی.کانس بن مال

گنجی شافعی هم این حدیث را  .استصحیح از نظر اهل سنت، : این حدیث نتیجه
 .0داندمیصحیح 

 ر و عمرکافضل از ابوبـ 4
ل علیه ّم هذه األ يون فیکعن عوف، عن محمد قال:  ةاسام بوأ»  1؛«ال عمر ر وکبوبأة خلیفة الُیَفّضَ

 ندارند. ر و عمر بر او برترىکه ابوبکاى خواهد بود گوید: براى این امت خلیفهمحمد بن سیرین می

                                                

کتاب 5  .042، ص 8الثقات، ج ـ  
 .88ص  ،8ـ  تهذیب الکمال، ج 0
 .929ص  ،92ج  ،ـ  همان1
 ـ  همان.3
 .08ص  ،0ج  ،ـ  همان1
 .82ـ  البیان، ص 0
 .28220ح  ،092ص  ،8ـ  المصنف، ج 1
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 رجال حدیث

 5؛ة)حماد بن اسامه(: ثق ابواسامه

 0؛: ثقةاعرابىجمیله عوف بن ابى

 .سیرین(: تابعی معروف)ابن محمد

 .دانندصحیح می ... و 3بستوى 1همین روایت را سیوطی : این روایت صحیح است.نتیجه

 1.است مطرح شده در برخی روایات اهل سنتافضلیت مهدى بر بعضی انبیا هم 

 بخشش مهدىـ 5
 :کنیممیحدیث را مطرح و بررسی رجالی  درباره این وصف، دو

 حديث اّول
 يبن حجر السعد يحدثنا بشر بن المفضل و حدثنا عل يالجهضم يحدثنا نصر بن عل»

قال سعید قال:  يعن اب ةنضر يالهما عن سعید بن یزید عن ابک (ابن علیه)حدثنا اسماعیل 
 0.«المال حثیا الیعده عددا یم خلیفة یحثک: من خلفائ؟لص؟اهّلل رسول

ه مال کخواهد بود  اىاز خلفاى شما خلیفهفرمود: ؟لص؟ پیامبر خدا :گویدابوسعید می
 شمارد.ند و نمیک( به مردم ارزانی میک)چون خا

                                                

 .900ص  ،0ـ  تهذیب الکمال، ج 5
 .808ص  ،9ـ  تقریب التهذیب، ج 0
 .988ص  ،0ـ  الحاوى للفتاوى، ج 1
 .112المنتظر، ص  يـ  المهد3
 .988عقدالدرر، ص  ـ 1
 .900، ص 0ـ  صحیح مسلم، ج 0
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 رجال حدیث

 5؛ة: ثقنصر بن علی جهضمی

 0؛عابد ة: ثقمفضلبشر بن 

 1؛حافظ ة: ثقسعدىعلی بن حجر 

 3؛: ثقة حافظاسماعیل بن علیه

 1؛ة: ثقسعید بن یزید

 0.ة(: ثقک)منذر بن مال ابونضرة

 .1داندگنجی هم این حدیث را صحیح می : این حدیث صحیح است.نتیجه

 حديث دوم
ی ابو» آخرالزمان  يیخرج ف قال:؟لص؟ يبسعید عن الن   ينضرة عن اب يعن داود عن اب ةمعاو

ه کاى خواهد آمد در آخر روزگار خلیفه :فرمود ؟لص؟رمکپیامبر ا 5؛«خلیفة یعطی الحق بغیر عدد
 ن شمارش ارزانی خواهد داد.مال را بدو

                                                

 .042ص  ،0ـ  تقریب التهذیب، ج 5
 .922ص  ،9ج  ،ـ  همان0
 .208ـ  همان، ص 1
 .82، ص 0ـ  همان، ج 3
 .228ص  ،ـ  همان1
 .092ص  ،ـ  همان0
 .998ـ  البیان، ص 1
 .28208، ح 090ص  ،8ـ  المصنف، ج 5
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 5«.آخرالزمان خلیفة یقسم المال و الیعده يون فیک» :در بعضی روایات آمده

 رجال حدیث

 0؛)محمد بن خازم(: ثقةابومعاویه 

 1؛هند قشیرى(: ثقة متقن)بن ابی داود

 3؛ة(: ثقک)منذر بن مال ابونضرة

 : صحابی معروف.ابوسعید

شیبة در این حدیث را ابن ابی .هستندهمه رجال از ثقات و : حدیث صحیح است نتیجه
 ى آورده است.وضمن احادیث مهد

                                                

 .900ص  ،0مسلم، ج ـ  صحیح 5
 .82ص  ،0ـ  تقریب التهذیب، ج 0
 .002ص  ،9ج  ،ـ  همان1
 .092، ص 0ـ  همان، ج 3





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :فصل پنجم

 ؟جع؟حضرت مهدىظهور عالیم





 

 

 

 درآمد
 ـ2 ؛سازان ظهورمقدمه ـ0 ؛هاى سیاهپرچم ـ9 شود:بحث میدر این فصل عنوان  دهیاز

امر خدا و نزول  ـ2 ؛مهدی امام عیسی ـ0 ؛یهکقتل نفس ز ـ4 ؛دورزمین فرو میدر ه کرى کلش
 .اشراط الساعةـ 92 ؛خروج دجال ـ8 ؛مرد صالح ـ0 ؛ امت موجب عظمت ـ8 ؛عیسی

 شود.می مطرحبحث رجالی هم  ،هاضمن بحث و ارائه روایات این عنوان

 هاى سیاهپرچمـ 1
 اند:این احادیث دو دسته

 ؛هاى سیاه از سوى مشرقپرچم ـالف

 هاى سیاه از خراسان.پرچم ـب

 هاى سياه از سوى مشرقـ پرچمالف
کرد: گویندمیمحمد بن یحیی و احمد بن یوسف » زاق  روایت   ازثورى سفیان  ازعبدالر 

اء خالد  گفت:ثوبان  ازجی  رالسماء ابی ازقالبه ابی ازحذ  نزد  فرمود:؟لص؟ رسول خدا که 
کدامشان  ؛اندپسر خلیفه ،جنگند و هر سهشما سه نفر میمعدن   .رسدنمیبه معدن هیچ 

 ه سابقهکجنگند ى میطورا شما پس ب ؛شودهاى سیاه از طرف مشرق خارج میسپس پرچم
 او که هنگامی :فرمود و در ادامهه یادم نیست کر فرمود کچیزى را ذپیامبر؟لص؟ سپس  .ندارد

گرچهنید کبیعت  اورا ببینید با  ى برف باشد ا  5.زیرا او خلیفه خدا مهدى است ؛افتادن بر رو

                                                

 .9228، ص 0ماجه، ج ـ  سنن ابن5
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 بررسی رجالی

 5است؛ جبان او را در ثقات آوردهابن. : صدوقمحمدى بن یحیى

 0؛: ثقةاحمد بن یوسف

 1؛حافظ مصنف شهیر ة: ثقصفانیعبدالرزاق بن همان 

ىسفیان   3؛حافظ فقیه عابد امام ة: ثقثور

 1؛ة: ثقحّذاءخالد 

 0؛فاضل ةید الجرمی(: ثقبن ز )عبداهلل قالبهابى

 1؛ة)عمرو بن مرثد(: ثق رجیاسماء ابى

 .یو صحاب؟ص؟ : غالم پیامبرثوبان

گنجی امال  صحیح است.کاین حدیث سند : نتیجه  1،مکحا 5،بزرگان اهل سنت مانند 
 دانند.صحیح میاین حدیث را  هم ...و  5بشوى 52،جاسم

                                                

 .080، ص 9ج  ؛222، ص 98ـ  تهذیب الکمال، ج 5
 .088، 9ـ  تقریب التهذیب، ج 0
 .224ـ  همان، ص 1
 .224ـ  همان، ص 3
 .484ـ  همان، ص 1
 .840ص ـ  همان، 0
 ـ  همان.1
 .88اخبار صاحب الزمان، ص  يـ  البیان ف5
 .303، ص 3ـ  المستدرك، ج 1

 .013، ص 0الزمان، ج  يعالمات مهد يـ  البرهان، ف52
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بن مسعود از پیامبر نقل  عبداهللاز ماجه ابندر سنن  حدیثمشابه این  یحدیث دیگر
 اند.صحیح و ثقه ،از نظر اهل سنت آن همه روات هک 0شده است

 هاى سياه از سوى خراسانپرچم ـب
ید  از یکشر ازیع کو گفتثوبان  ازقالبه ابی ازعلی بن ز  :فرمود ؟لص؟خدا: رسولکه 

به سوى آن  شوند پسه خارج میکهاى سیاه را از سوى خرسان دیدید ه پرچمکهنگامی 
 1.خدا مهدى در آن است بشتابيد زیرا خلیفه

 بررسی رجالی

 3؛حافظ عابد ة: ثقیع بن الجراحکو

 1؛: صدوقبن عبداهّلل یکشر

 .1صالح الحدیث ةثق 0: ال بأس بهعلی بن زید بن برعان

 اند.ه بررسی شدند و ثقهکبقیه همان رجال حدیث قبلی هستند 

 1مک، حا5بزرگانی مانند سیوطیهم این حدیث را  : این حدیث هم صحیح است.نتیجه

                                                                                                                   

 .510المنتظر، ص  يـ  مهد5
 .222، ص 0ماجه، ج ـ  سنن ابن0
 .088ص  ،0ج  ،ـ مسند احمد1
 .004ص  ،0ـ  تقریب التهذیب، ج 3
 .498ص ، 9، ج همانـ 1
 .222ـ  تاریخ الثقات، ص 0
 .010ص  ،51ـ  تهذیب الکمال، ج 1
 .424ص  ،9ـ  فیض القدیر، ج 5
 .120، ص 3ـ  المستدرك، ج 1
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 دانند.می صحیح ... و 5اسماعیل شافعی

تب متعدد کمی تغییر الفاظ با طرق مختلف در کاحادیث متعدد با  ،مشابه این حدیث
 0.ه استآمد

 اند؟ساختهعباس بنىآيا اين احاديث را 
گمان  زیرا  ؛ساخته و رواج داده استعباس بنیه این احادیث را کاند ردهکبرخی 

 عباسیین بوده است. متعلق به ،سیاه هاىپرچم

گمان با  یخی باطل استتوجه به این  ومت عباسیین این کزیرا قبل از ح ؛شواهد تار
نام حارث بن سریع در زمان ی شخصی بهحت   ،استمسلمین معروف بوده  احادیث بین

 .ردهکمعرفی « األسودالرایات صاحب »خود را  ،حمارعصر خالفت مروان  و در امیهبنیدولت 
 1.شته شدکحمار در عصر دولت مروان  وهجری قمری  900 سالاو در 

 برداشت ه ابومسلم خراسانیکسیاه  هاىآن پرچم ،هاى سیاهگوید: این پرچممیکثیر ابن
ه وقت کسیاه دیگرى است  هاىه این پرچمکنیست بل ،ردکرا سرنگون  امیهبنیو دولت 

 3.شودظهور مهدى نمودار می

 سازان ظهورـ مقدمه2
الغفار  عبد صالح قاال: حدثنا ابو ي، ابراهیم بن سعید الجوهريحدثنا حرملة بن یحیی المصر»

                                                

 .551الفتن، ص  يـ  السنن الواردة ف5
المنار المنیف، ص  ؛082، ص 2البدایة و النهایة، ج  ؛20، ص 0الحاوى للفتاوى، ج  ؛092، ص 2ـ دالئل النبوة، ج 0

 .908االذاعه، ص  ؛80، ص 0آخرالزمان، ج  يعالمات مهد يالبرهان ف ؛20209، ح 029، ص 94کنزالعمال، ج  ؛922
 .982المنتظر، ص  يـ  المهد1
 .48ص  0الفتن و المالحم، ج  يـ  النهایة ف3
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ان حارث بن  بن ، عن عبداهلليعمرو بن جابر الحضرم ةزرع يعن اب ة، حدثنا ابن لهیعيبن داود الحر 
 5.«سلطانه يیعن يالناس من المشرق فیوّطئون للمهد یخرج :؟ص؟ول اهللقال: قال رس يجزء الزبید

زمین مردمی از مشرق: فرمود؟ص؟ ه رسول خداکند کبن حارث الزبیدى نقل می عبداهلل
 ند.کسازى میزمینه ،ومت مهدىکو براى سلطنت و ح کردهقیام 

 بررسی رجال

 0؛: صدوقحرملة بن یحیى

 1؛ة: ثقابراهیم بن سعید الجوهرى

 3؛فقیه ة: ثقابوصالح عبدالغفار بن داود الحّرانی

 1؛: صدوقلهیعهابن

 .داننداو اختالف است برخی او را ثقه نمی : دربارهه عمرو بن جابر الحضرمیزرعابى
ى حدیث او را صحیح ترمذ .خودش ثقه است امااست  شیعه بودنخاطر ضعف او به

 داند؛نمیموجب ضعف را زیرا مذهب  0؛نددامی

 : صحابی.بن حارث بن جزء الزبيدى عبداهّلل

                                                

 .920، ص 0ماجه، ج ـ  سنن ابن5
 .980ص  ،9ـ  تقریب التهذیب، ج 0
 .08ص  ـ  همان،1
 .28ـ  همان، ص 3
 .002ص  همان،ـ 1
 .92، ص 0، ج همانـ  0
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 .5داندصحیح میآن را گنجی شافعی هم  : این حدیث صحیح است.نتیجه

 دورزمین فرو مىدر ه کرى کلشـ 3
 حديث اّول

 يعن قتادة عن صالح اب ياب يالمثنی حدثنا معاذ بن هشام حدثن حدثنا محمد بن»
ی از خلفا یکهنگام مرگ : ؟لص؟يبعن الن   يبزوج الن   ةسلمام  عن صاحب له عن  الخلیل

ى می گروهی از مردم مه میکگریزان به سوى م دهد و مردى از اهل مدینهاختالف رو ه کرود و 
ى م ن میینزد و ن و مقام با او کسپس میان ر ؛راه داردکاو اکه درحالی آورندآیند و او را بیرو

گسیل می ریانی از شام براى نبرد باکآنگاه لش .دننکبیعت می در صحراى  هاآندارند ولی او 
د آن ننکاین وضع را مشاهده می ،ه مردمکهنگامی  .رونده و مدینه به زمین فرو میکمیان م

گروه ىنزد او میهاى مردم عراق وقت ابدال شام و  سپس مردى از  ؛نندکبیعت می روند و با و
گسیل کلش د وآیمی لب هستند پدیدک هاى او از قبیلهه داییکقریش  ریانی به سوى آنان 

کلبیه را نبینند سانی ک .یابندغلبه می هاآنریان بر کشود و آن لشمی  حسرتکه غنائم 
ت مردم بر وفق سن   پردازد و در میانآن ثروت می رد به تقسیم همهآنگاه آن م خورد.د نخواه

ت هفت .شودم در سراسر زمین مستقر میند و اسالکرفتار می ؟ص؟پیامبر سال در میان  مد 
 «.خوانندند و مسلمانان بر او نماز میکآنگاه فوت می ،ماندمردم می

ى نه سال زندگی خکاند ردهکبرخی از هشام روایت  گوید:می ابوداود گروهی  رد وکواهد ه و
 0.سر خواهد بردهاند هفت سال بگفته

                                                

 .922اخبار صاحب الزمان، ص  يـ  البیان ف5
 .928، ص 4داود، ج سنن ابی ـ 0
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 بررسی رجالی

 5؛ان من االثباتکصدوق حجة  ة: ثقمثنیمحمد بن 

 1دانند؛میقانع و یحیی بن معین او را ثقه ابن 0.: صدوقمعاذ بن هاشم

 3؛حدیثال يامیرالمؤمنین ف :()هشام بن ابی عبداهلل ابى

 1؛ثبت ة: ثقبن دعامه ةقناد

 0؛ة: ثقالخلیلمریم ابىصالح بن ابى

 ؛: مجهولصاحب له

 رم.کپیامبر ا : زوجهسلمهاّم 

 .استخاطر فرد مجهول )صاحب له( ضعیف : این حدیث بهنتیجه

 دومحديث 
 ةبن القبطی اهلل شیبه حدثنا جریر عن عبدالعزیز بن رفیع عن عبید يحدثنا عثمان بن اب»

گونه است چ !برد پرسیدم: اى پیامبر خداه زمین فرو میکریانی کلش درباره :ةسلم عن ام  
ن در کبرد و لمی ریان فروکر آمده باشد؟ فرمود: همراه لشکراه همراه آن لشکه با اکسی کحال 

                                                

 .989ص  ،98ج  ،ـ ، تهذیب الکمال5
 .982ص  ،0ـ  تقریب التهذیب، ج 0
 .550ص  ،55ـ  تهذیب الکمال، ج 1
 .008، ص 98ج  ،ـ  همان3
 .08، ص 0التهذیب، ج  ـ  تقریب1
 .02، ص 8ـ  تهذیب الکمال، ج 0
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تی   5.«انگیزده دارد برمیکروز قیامت به وفق نی 

 بررسی رجالی

 0؛حافظ شهیر ة: ثقشیبهعثمان بن ابى

 1،تابکصحیح ال ة)بن عبدالمجید(: ثق جریر

 3؛ة: ثقعبدالعزیز بن رفیع

 1.ة: ثقبن قبطیه عبیداهّلل

 .استصحیح پس حدیث  هستند؛ثقه از نظر اهل سنت، این حدیث رجال : نتیجه

شه، صفیه، یسلمه، عاق مختلف از ام  یدر مسند احمد با ده طر ،رکاحادیث فرو رفتن لش
 0.حبیبه هم روایت شده استاین حدیث از ام   .)زن قعقاع( آمده است هبقیر حفصه و

 1؛«يالمة خروج المهدداء فهو عیاذا خسف بالجیش بالب»گوید: بن عمرو می عبداهلل
 همان عالمت ظهور مهدى است. ،بیدا فرو رود سرزمینر در که لشک هنگامی

ى از علماى ح  جملهاز ؛دانندمی؟جع؟ امام مهدى دیث دربارهاین احادیث را بسیار

                                                

 .920ص  ،4داود، ج سنن ابی ـ 5
 .224ص  ،9ـ  تقریب التهذیب، ج 0
 .008ص  ،90ـ  تهذیب الکمال، ج 1
 .082، ص 99ـ  همان، ج 3
 .000ص  90، ج همانـ 1
 .290ص  ،8مجمع الزوائد، ج  ـ 0
 .22ص  ،0ـ  الحاوى للفتاوى، ج 1
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 .... و  1مقدسی شافعی 3،سیوطی 1،متقی هندى 0،عبدالرزاق 5،سجستانی ابوداود

 یهکقتل نفس زـ 4
 ي  عمر بن قیس الماح يقال: حدثن ي  الجهنبن نمیر قال: حدثنا موسی  حدثنا عبداهلل»

 :؟لص؟يبن اصحاب الن  فالن رجل م يمجاهد قال: حدثن يقال: حدثن

س در آسمان و زمین کهر .دوشته شک «یهکنفس ز»ه کرد تا آن زمان کمهدى قیام نخواهد 
شادمانه  آیند وپس مردم به سوى مهدى می ؛شوندشندگان او خشمگین میکاست بر 

گردش می  مهدى .چرخندگرد عروس می ه در شب عروسی شادمانهکچنان ،چرخندگردا
ت در زمان والیت و کزمین را از عدل و داد پر می  ومت او از چنان نعمتی برخوردارکحند و ام 

 0.«است مند نبودهاز آن بهرهه هرگز درگذشته کد شومی

 بررسی رجال

 1؛ة: ثقبن نمیر عبداهّلل

 5؛عابد ة،: ثقجهنیموسی 

 5؛ةوفی(: ثقک)ابوالصباح  ماحیعمرو بن قیس 
                                                

 .928ص  ،4ج  ،داودابیسنن  ـ 5
 .113ـ  115ص ص ،55ـ  المصنف، ج 0
 .011ص  ،0آخرالزمان، ج  يعالمات مهد يـ البرهان ف1
 .00ص  ،0ـ  الحاوى للفتاوى، ج 3
 .525ـ  عقدالدرر، ص 1
 .28240ح  ،094ص  ،8المصنف، ج  ـ 0
 .040ص  ،9ـ  تقریب التهذیب، ج 1
 .000، ص 0ـ  همان، ج 5
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 0.العلم يالتفسیر و ف يامام ف ة،مخزومی(: ثق)بن جبیر ابوالحجاج  مجاهد

گرچه او از جماعتی از  لیرده است وکن بیانرا کننده روایتصحابی  ناممجاهد در اینجا  ا
 صحابه شنیده است. بزرگان

 دانند.هم صحیح می ...و  3جاسم 1،این حدیث را بستوى .است: حدیث صحیح نتیجه

 مهدى اماِم عیسىـ 5
گونه ،تحت این عنواناحادیث   و کردهرا بیان  مسلمانانامام از  ،برخی بعد از نزول عیسی :انددو 

 د.ننکبیان می ؟جع؟نماز خواندن عیسی پشت سر حضرت مهدى ،برخی دیگر با صراحت

 امام شما از شماـ الف
قتادة  يونس عن ابن شهاب عن نافع مولی ابیر حدثنا اللیث عن یکحدثنا ابن ب»

 ن اباهریرة قال:ع ياالنصار

عیسی بن مریم نازل شود  هکنید آن وقت، وقتی کمیچه فرمود: ؟لص؟ رمکحضرت رسول ا
 1.«و امام شما از شما باشد

 بررسی رجالی

 0؛در ثقات آوردهاو را جبان یر مخزومی(: ابنکبن ب یر )یحیی بن عبداهللکابن ب

                                                                                                                   

 .944ص  ،94الکمال، ج ـ  تهذیب 5
 .908ص  ،0ـ  تقریب التهذیب، ج 0
 .094المنتظر، ص  يـ  مهد1
 .030ص  ،0ـ  البرهان، ج 3
 .020، ص 4ـ  صحیح بخارى، ج 1
 .020ص  ،8کتاب الثقات، ج  ـ0
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 5؛ة: ثقلیث

 0؛ة: ثقییکایونس بن یزید 

 1؛هتاثقاجاللته و  یمتفق عل ،الحافظ ،: الفقیهزهرىشهاب ابن

ىقتادة نافع مولی ابى  3؛ة: ثقانصار

 : صحابی معروف.هابوهریر

 : این حدیث صحیح است.نتیجه

ه نقل شد هاز ابوهریر ،عبارتاختالف در کمی با در صحیح مسلم دیث مشابه این ح
 احمد محمد 0،بزرگان اهل سنت چون اسماعیل شافعی .اندثقه آنروات  ه همهک 1است
بغوى در مورد حدیث مسلم  .دانندرا صحیح می هاآن 1گنجی شافعی و 5جاسم 1،الزین
  .52«هذا حدیث متفق علی صحته» :است گفته

 ـ اقتدای حضرت عیسی؟ع؟ به حضرت مهدی؟جع؟ب

                                                

 .448ص  90ـ  تهذیب الکمال، ج 5
 .928، ص 02ـ  همان، ج 0
 .922ص  0ـ  تقریب التهذیب، ج 1
 .020، ص 0التهذیب، ج ـ  تقریب 3
 .009، ص 0ـ  صحیح مسلم، ج 1
 .022الفتن، ص  يـ  السنن الواردة ف0
 .88ص  ،90ج  ،ـ  مسند احمد1
 .115ص  ،0ج  ،آخرالزمان يعالمات مهد يـ  البرهان ف5
 .525ـ  البیان، ص 1

 .200، ص 0ـ  شرح السنة، ج 52
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 قال: ریم حدثنا ابراهیم بن عقیل عن ابیه عن وهب بن منبه عن جابرکحدثنا اسماعیل بن عبدال»
نماز اقامه  گوید: بیا براى ماشود پس امیرشان مهدى میمریم نازل می: عیسی بن فرمود ؟لص؟رمکرسول ا

 5.«این امت است ریم خدا بهکخاطر تشان بر برخی امیر هستند این بهدهد نه همانا برخین. جواب میک

 ی رجالبررس

 0؛ة: ثقریمکاسماعیل بن عبدال

 1؛ة: ثقابراهیم بن عقیل

 3؛ة)ابیه(: ثق عقیل بن معقل

 1؛ة: ثقمنبهوهب بن 

 : صحابی معروف.جابر

دیث را بسیارى از محققین این ح .است: این حدیث هم از نظر اهل سنت صحیح نتیجه
مابن 1،جاسم 0،مانند بستوى اهل سنت  .دانندصحیح می... و  5قی 

یم مانند  یاحادیث صریح دیگر  سیرین:ابن روایتبر همین مطلب دار

                                                

 .24، ص 0، ج يللفتاو يـ  الحاو5
 .980ص  ،0 ـ  تهذیب الکمال، ج0
 .920ـ  تاریخ الثقات، ص 1
 .948، ص 92ـ  تهذیب الکمال، ج 3
 .082، ص 0ـ  تهذیب التهذیب، ج 1
 .900المنتظر، ص  يـ  مهد0
 .110ص  ،0ج  ،آخرالزمان يعالمات مهد يـ البرهان ف1
 .920ـ  المنار المنیف، ص 5
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مهدى از این امت است و او  5؛«؟ع؟یؤم عیسی بن مریم ة و هو الذىمن هذه االم   يالمهد»
 امام است. ؟ع؟ه براى عیسی بن مریمکسی است ک

 0.صحیح است ،اسناد این حدیث

منا الذى یصلی عیسی بن مریم » ه فرمود:کند کنقل می ؟ص؟خدرى از رسول خداابوسعید 
 خواند.می نماز اوه عیسی بن مریم پشت سر کاز ماست آن  1؛«...خلفه 

 .1داندمی حسن و بستوى  3 صحیحاین حدیث را البانی 

 0است. همین مطلب با تفصیل حدیثی از حذیفه هم نقل شده

 امر خدا و نزول عیسىـ 6
 حديث اّول

ف عن عمران بن حصین ةعن قتاد ةحدثنا بهز حدثنا حماد بن سلم» رسول : عن مطر 
ه امر کست تا ایناپیروز  بر دشمنانشو بوده گروهی از امتم پیوسته بر حق  فرمود: ؟ص؟خدا

 1«.شودآید و عیسی بن مریم نازل میمی و تعالی کخداوند تبار

                                                

 .288، ص 0ـ المصنف، ج  5

 .020ص  ،0ـ  البرهان، ج 0
 .24، ص 0، ج يللفتاو يـ  الحاو1
 .289ص  ،0ـ  سلسلة االحادیث الصحیحة، ج 3
 .150المنتظر، ص  يـ  مهد1
 .09ص  ،0، ج يللفتاو يـ  الحاو0
 .408، ص 4ـ  مسند احمد، ج 1
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 بررسی رجالی

 5؛ةیم(: ثقک)بن ح بهز

 0؛عابد ة،: ثقحماد بن سلمه

 1؛ثبت ة،)بن دعامه(: ثق قتاده

 3؛فاضل ،عابد ة،شخیر(: ثقبن  )بن عبداهلل مطّرف

 : صحابی.عمران بن حصین

 دانند.می صحیحآن را هم  0مکو حا 1الزین ةحمز .است: این حدیث صحیح نتیجه

  دومحديثى 
کرم؟ص؟: پیامبر ی یأت يتالتزل طائفة من ام  » ا گروهی از  ؛«اهلل امر يظاهرین علی الحق حت 

 ه امر خدا بیاید.کتا این استامتم پیوسته بر حق 

نفر از صحابه با طرق  92داند و این حدیث را میتانی از احادیث متواتره کاین حدیث را 
یة بن ابیاهردکنقل  متعدد سفیان، مغیرة بن شعبه، جابر بن سمرة، معاذ بن ند مانند: معاو

ید بن ارقم، ابیعبداهلل جبل، جابر بن أمامه، ابوهریرة، مرة البهزى، شرحبیل بن السمط، ، ز

                                                

 .928، ص 2ـ  تهذیب الکمال، ج 5
 .900 و 02 صص ،0ج  ؛020، ص 9ـ  تقریب التهذیب، ج 0
 .02، ص 0ـ  همان، ج 1
 .900 ـ  همان، ص3
 .00ص  ،90ج  ،ـ  المسنداالمام1
 .512ص  ،1ـ  المستدرك، ج 0
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 5 . ...و ان بن حصینوقاص، عمرسعد بن ابی عقبة بن عامر ثوبان،

 ؟جع؟جز حضرت مهدىکسی آید می ؟ع؟ه همراه نزول عیسی بن مریمکاین امر خدا 
گذشته بر این مطلب داللت دارند. .نیست  احادیث دیگر و شواهد 

 موجب عظمت اّمتـ 7
ن بن عبداهلل» و حجاج بن شاعر عن حجاج و هو ابن  حدثنا الولید بن شجاع و هارو

 یقول: ه سمع جابر بن عبداهللان  ابو زبیر  يجریح قال: اخبرن ياب محمد عن

و  ؛نندکاى از امتم تا قیامت بر حق قتال می: همواره طائفهفرموده کشنیدم  ؟لص؟رمکاز پیامبر ا
ن. جواب کگوید: بیا براى ما نماز اقامه شود، پس امیرشان میبن مریم نازل می فرمود: عیسی

 0.«ریم خدا به این امت استکخاطر تاین به ؛هستید یربر برخی دیگر امبرخی  دهد: نه شمامی

 بررسی رجالی

 1؛ة: ثقولید بن شجاع

 3؛ة: ثقهارون بن عبداهّلل

 1؛حافظ ة،: ثقحجاج بن شاعر

 0؛ثبت ة،: ثق(محمدابن) حجاج

                                                

 .940، ص 0ج  ،الحدیث المتواتر يـ  نظم المتناثر ف5
 .000، ص 0صحیح مسلم، ج  ـ 0
 .002، ص 0ـ  تقریب التهذیب، ج 1
 ـ  همان.3
 .982، ص 9ـ  همان، ج 1
 .298ـ  همان، ص 0
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 5؛فقیه ة،بن عبدالعزیز(: ثق ک)عبدالمل جریحابن

 .0ة: ثقابوزبير

 است.: حدیث صحیح نتیجه

کمی تغیتب معتبر اهل سنت کاین حدیث در  د و   1 آمده است.ن متدر ر یبا طرق متعد 
ى از علماى اهل  .نداهردکتصریح  هاآنبر درستی و صحت نیز علماى اهل سنت  بسیار

کر 1،جبانابن 3،مانند جاسمسنت  این  ویژهبهبودن این احادیث  بر صحیح... و  0احمد شا
 دارند. نظراتفاقحدیث 

 مرد صالحـ 8
عرض  ؟ص؟رسول خدا به یکشرام کند:روایت می طوالنی یابوامامه باهلی در ضمن حدیث

ثرشان کا .د بودنخواه کم ؟ فرمود: عرب آن روزاستجا کدر آن وقت  عرب !: اى رسول خداکرد
نماز امامشان براى اقامه  هکهنگامی  .صالح خواهد بود یالمقدس و امامشان مرددر بیت

عیسی نماز را اقامه  آید تاامام عقب می ؛شودهمان وقت پسر مریم نازل می ،آیدصبح جلو می
این نماز  .بگذارید ید جلو و نمازیگوید: بفرماگذارد و میم دست میهاى اماعیسی به شانه ،ندک

                                                

 ـ  همان.5
 .090، ص 98ـ تهذیب الکمال، ج 0
 ،؛ السنن الکبرى04ص  0ج  ،آخرالزمان يعالمات مهد ي؛ البرهان ف280، ص 92ـ سبل الهدى الی الرشاد، ج 1

 .029ص  ،90ج  ،جبان؛ صحیح ابن240ص  ،2ج احمد، ؛  مسند 000ص  ،0ج  ،؛ صحیح مسلم000ص  ،92ج
 .022ص  ،0ـ  البرهان، ج 3
 .020ص  ،3ج  ،ـ  سلسلة احادیث صیحیحة الرجال1
 .288ص  ،8ـ  المسند احمد، ج 0
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کردهبه تو  یرا براى اقتدا  5.خواندمی نماز ،پس عیسی همراه مردم پشت سر امام اند؛برپا 

گفته فالمراد به  «و امامهم رجل صالح»الحدیث  يا فو ام   ياسناده قو»اند: برخی 
« رجل صالح» لمهکاسناد این حدیث قوى است و مراد از  0؛«التصریح به ما جاءکالمهدى 

 .ه احادیث دیگر هم داللت دارندکچنان است مهدى ،در حدیث

 1.داندمیگنجی شافعی هم این حدیث را صحیح 

 خروج دجالـ 9
 :حدثنا شعبه عن النعمان بن سالم قال يحدثنا اب يبن معاذ الغبر حدثنا عبداهلل»

قال رسول  بن عمر سمعت عبداهلل :عاصم بن عروة بن مسعود ثقفی یقول سمعت یعقوب بن
و اربعین أو اربعین شهرا أاربعین یوما  يث اربعین ال ادرکفیم يتام   ي: یخرج الدجال فاهلل

 3.«هکبن مسعود فیطلبه فیهل انه عروةکعیسی بن مریم  فیبعث اهلل ،عاما

دانم من نمی .ماندمی تا چهلو ند ک: در امت من دجال خروج میفرمود م؟لص؟رکپیامبر ا
ند و او شبیه کمی سپس خداوند عیسی بن مریم را مبعوث .چهل ماه یا چهل سال ،چهل روز

 ند.کمی کرا هال اوند سپس کعیسی دجال را طلب می است.عروة بن مسعود 

 بررسی رجالی

 1؛ة: ثقگویدمی ابوحاتم .: حافظغبرىبن معاذ  عبداهّلل

                                                

 .084عقدالدرر، ص  ؛9229ص  ،0ج  ،ماجهـ  سنن ابن5
 .00ـ  القول المعتبر، ص 0
 .992ـ البیان،  ص 1
 .029، ص 0ـ  صحیح مسلم، ج 3
 .44ص  ،8تهذیب التهذیب، ج  ـ 1



تنهاترین مسیر
 

 

 

928 

 5؛ة: ثق(غبرى)معاذ بن معاذ  ابى

 0؛ة)بن حجاج(: ثق شعبه

 1؛، صالح الحدیثة: ثقنعمان بن سالم

 3.: ثقةیعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود ثقفی

بعضی  .استخروج دجال در منابع اهل سنت موجود  بارهدر یروایات بسیاراحادیث و 
الصفن الدجال »فرمود:  ؟ص؟رمکپیامبر ا یمثال در روایت ؛روایات در مورد توصیف جسمانی او است

ل لیس بأه ان   يان قبلکصفة لم یصفها من  وج   یصورت و صفت بدنما و زشت 1؛«عورأعور و اهلل عز 
 .همثل او نبود یاعور ه هیچکاعور است  ایگونهبهاو  ه.سی نداشتکه دجال دارد قبل از او ک

 چشم دارد. یک ،ه در وسط صورتکند اهردکگونه شرح ینرا ااعور بودن او  ،بعضی روایات

فر کبین دو چشمان او  0؛«ف ر کتبوب بین عینیه که مان  »گویند: بعضی روایات می
 .ه استنوشته شد

 .ه شده استیفیت فریب دادن مؤمنین وارد شدکو  االغشروایات عجیب و غریب در توصیف او و 

م کانذر يار و ان  الن   ية هها الجن  ار فالتی یقول ان  ة و الن  ء معه بمثال الجن  يه یجعور و ان  أه ان  »
 بهشتاین  :گویدآید و میو جهنم مي بهشتاو با مثال  .او اعور است 1؛«ما انذر به نوح قومهک

                                                

 .802، ص 0ـ  التعدیل و الجرح، ج 5
 .900، ص 9ـ  تاریخ الثقات، ج 0
 .440ص  ،0التعدیل، ج ـ  الجرح و 1
کتاب الثقات، ج 3  .000ص  ،0ـ  
 .900، ص 9ـ  مسند احمد، ج 1
 .940، ص 0ـ  صحیح بخارى، ج 0
 .99ص  ،4ج  همان، ـ 1
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 .ردکانذار را نوح قومش  کهنم کطور شما را انذار میمن همان .جهنماین و است 

یادى از زنان بی اسالم بر او غلبه  شوند ولی باالخرهپیرو او می 5یهود و گمراهانسواد، عده ز
لقاتلون جزیرة العرب فیفتحها  :؟ص؟وقاص قال رسول اهلل يبن اب ةعن نافع بن عقب» ند.کمی
تقاتلون  م ثم  کل اهلل وم فیفتحهاتقاتلون الر   م ثم  کل تقاتلون فارس فیفتحها اهلل م ثم  کل اهلل

 0.ومی یفتح الر  الیخرج الدجال حت   :فقال جابر :قال .مکل الدجال فیفتح اهلل

 پیروز هاآننید سپس خداوند شما را بر کفرمود: شما با جزیرة العرب جنگ می ؟ص؟رمکپیامبر ا
ها از آن با رومی پس ؛ندکپیروز می هاآننید خداوند شما را بر کها جنگ میبا فارس سپس ؛ندکمی

 ونید کمی ند بعد از آن شما با دجال جنگکپیروز می هاآنخداوند شما را بر  ،نیدکجنگ می
 ند.کنمیخروج  ه روم فتح نشودکدجال تا وقتی  :گویدد. جابر مینکخداوند شما را پیروز می

ى مسلمان ند. در سنن کصورت تفصیلی مطرح میبه یها بر دجال را روایتاین پیروز
صحبت  آخرالزمانهاى از فتنه ؟ص؟رمکوقتی پیامبر اآمده: رافع ماجه در حدیث ابیابن
 ر پرسید:کالعسبنت ابی یکشرام ،ردکمی

و امامهم  هم ببیت المقدسو جل  ین العرب یومئٍذ؟ قال: هم یومئٍذ قلیل أف !یا رسول اهلل»
بن مریم الصبح  ییصلی بهم الصبح اذ نزل علیهم عیسرجل صالح فبینما امامهم قد تقدم 

بالناس فیضع عیسی یده بین  يلیتقدم عیسی یصلالقهقرى  يص یمشکاالمام ین كذل فرجع
قال ذا انصرف إُاقیمت. فیصلی بهم امامهم ف كها لتقدم فصل فان   له: تفیه ثم یقولک

هم ذو سیف ل  ک يوراءه الدجال معه سبعون الف یهودفیفتح، و  : افتحوا الباب؟ع؟عیسی
الماء و ینطلق هاربا. و یقول  يما یذوب الملح فک مجلی و ساج. فاذا نظر الیه الدجال ذاب

                                                

 .980، ص 0صحیح مسلم، ج  «.یتبع الدجال من یهود اصبهان سبعون الفا :قال»ـ 5
 .980، ص 9ـ  مسند احمد، ج 0
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 5«.ه عند باب اللد الشرقی فیقتلهکفیدر ضربة لن تسبقنی بها. كیف يل : ان  ؟ع؟عیسی

 خواهند بود و کم؟ فرمود: عرب آن روز استجا کب در آن وقت عر !اى رسول خدا
ه امامشان براى کهنگامی  است.صالح  یامامشان مرد هستند.ثرشان در بیت المقدس کا

آید تا عیسی نماز را اقامه امام عقب می شود.پسر مریم نازل می ،آیدنماز صبح جلو می اقامه
این نماز  ؛ارذبفرما جلو و نماز بگ :گویدگذارد و میهاى امام دست میعیسی به شانه ،ندک

 .خواندسر امام نماز می عیسی همراه مردم پشت .پا شده استبر براى اقتداى به تو 

در دجال  پشت .شودپس در باز می .نیدکدر را باز  :گویدوقتی نماز تمام شد عیسی می
ند )از کعیسی نگاه می وقتی دجال به هستند.مسلح ی هزار یهودو همراه او هفتاد  است

شود و از آب ذوب می در که نمکشود چنانرعب و عظمت و جالل عیسی( ذوب می
سی قبل از که هرگز کدارم  یمن براى تو ضربت :گویدحضرت عیسی می .ندکوحشت فرار می

 رساند.ت میکهال گیرد و بهسپس عیسی او را نزد باب شرقی می نزده است؛ تومن به 

دجال را  ،ه عیسی نماز را پشت سر مرد صالح خواندکبعد از ایناست در این حدیث آمده 
با روایات صحیح  ؟خوانداو نماز می یه عیسی در اقتداکیست کآن مرد صالح  شد.کمی

نیست و در این مورد  ؟جع؟سی جز حضرت مهدىک ،ه آن مرد صالحکردیم ک بحث
 .است بارها مژده داده ؟ص؟پیامبر

و »الحدیث  يا فو ام   يقو اسناده»گوید: میدر مورد این حدیث تر طاهر القادرى کد

اسناد این حدیث قوى است  0؛«ما جاء التصریح بهک يفالمراد به المهد «مامهم رجل صالحا
 .احادیث دیگر داللت دارد هکچنان ؛مهدى است ،در حدیث «رجل صالح» لمهکو مراد از 

                                                

 .9202، ص 0ماجه، ج ـ سنن ابن5
 .00ـ  القول المعتبر، ص 0
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دجال  آید وپدید می ؟جع؟به زمان ظهور مهدى نزدیک ،فتنه دجال ،این روایاتبر اساس 
 شود.می کهال ؟ع؟به دست عیسی بن مریم ؟جع؟ل ظهور حضرت مهدىیدر اوا

 اشراط الساعةـ 11
 5.(: عالمت، جمعش أشراطیکشرط )بالتحر: شرطلغوی ى امعن

داللت  شوند ومی ققحه قبل از روز قیامت مکند ی هستمنظور عالمات :اصطالحیى امعن
 0.دارندبر وقوع قیامت 

منظور زمانی  ،دهد ولی در اصطالح شرعیمی روزو  شبى جزء اهمان معن ،: از نظر لغتالساعة
 1گویند.می ساعة ن راآخاطر سرعت حساب در روز قیامت هب .شودپا میره در آن قیامت بکاست 

کرده است:قیامت  برایریم هم در موارد مختلف از اطالق ساعة کقرآن  لَُّك  استفاده 
َ
يْسأ

اَعِة  اسُّ َعِن الس َ اَعُة  و 3الن َ  .1اْقَتَرَبت  الس َ

 :اندردهکدر دو نوع تقسیم  را« اشراط الساعة»سنت بحث اهل یعلما

 :گونه است: اشراط الساعة در دو تقسیم اول

هاى متطاوله متحقق ه قبل از قیامت در زمانک هستند اشراط صغرى: عالماتی ـ9
 قبض العلم، ظهور جهل، شرب خمر. مثل ،شوندمی

متحقق  کنونتا و شوندحقق میقیام قیامت م نزدیکه ک هستند برى: عالماتیکاشراط  ـ0
                                                

 .208ص، 8ـ  لسان العرب، ج 5
 .402، ص 0غریب الحدیث، ج  يالنهایة ف ـ 0
 .928، ص 0ـ  لسان العرب، ج 1
 .22ـ احزاب، 3
 .5ـ قمر، 1
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 5مأجوج. مثل ظهور دجال، نزول عیسی، خروج یأجوج و ؛اندنشده

 0:اندردهکسه قسم  ،اشراط الساعة را از حیث ظهور ،سنتعلما اهلاز بعضی  :تقسیم دوم

 ؛ه ظاهر شده ولی منقضی شدهکقسمی  ـ9

 ؛ه ظاهر شده ولی باقی استکـ قسمی 0

 است. ظاهر نشدهکنون ه تاکـ قسمی 2

ه فقط مخصوص به ذات کجمله علوم غیبی و پنهانی است روز قیامت ازبه علم  بدون شک،
نظر قطع ،شده است ه در روایات مطرحکدانیم را می یاست. ما فقط همان عالمات و امارات خداوند

 .است ؟جع؟مهدىقبل از قیام امام  هاعالمت ولی این است؛ حقق شده یا نشدهه مکاز این

 کنیم:برخی از این روایات را بیان می

یرفع العلم و یثبت الجهل الساعة ان  من الشراط :؟ص؟قال رسول اهلل :قال ،كعن انس بن مال»
 قبض ،ه علمک: از عالمات قیامت این است فرمود؟ص؟ رمکپیامبر ا 1؛«تشرب الخمور و یظهر الزنا و

 .شودعلنی میارى کو زنا و بد شدهنوشیده  هاکنندهمست د،شوو جهالت اثبات می شده

 3؛«للمعرفة ال  إمن اشراط الساعة ان یسلم الرجل علی الرجل الیسلم علیه  ان  »: روایت دیگر
که د: فرمو؟ص؟ رمکا پیامبر ه کدیگرى  انسان فقط به انساناز عالمات قیامت این است 

 .(شودمعدوم می سنت سالم مؤمنین)ند کآشناست سالم می

                                                

 .204ـ  تذکرة، ص 5
 .04ـ  02، صص 2ـ  فتح البارى، ج 0
 .00، ص 0؛ صحیح مسلم، ج 00، ص 9صحیح البخارى، ج  ؛90، ص 2ـ  مسند احمد، ج 1
 .42، ص 9ـ مسند احمد، ج 3
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مردها  5؛«قیم واحد ون لخمیس امرئةیکیذهب الرجال و یبقی النساء حتی »روایت دیگر: 
 ماند.مرد قیم می یک ،ه براى پنجاه زنکتا اینماند میرند و زنها باقی میمی

داخل  ازو غیره خواندن بدون نماز ه شخص کست ا در روایت اینقیامت  نزدیکییکی از عالمات 
 .کندمیپیدا تدریج تحقق هیا ب شدهحقق ه یا مک است عالمت از عالماتیاین  .شودمسجد رد می

که میلی کطور هب گفت   ؟جع؟ظهور حضرت مهدى عالیمد از نتوانمی عالمات اینتوان 
در روایات  است. لی مطرح شدهکقبل از ظهور او فساد و ظلم عام و  چون ؛هم باشند

گر  ؛«ما ملئت جورا  و ظلما  کقسطا   االرض عدال  و ألیم» :خوانیممی د آن همه نکایشان ظهور ا
 ند.کبراى اهل زمین اقامه می انصاف را عدالت و و کردهظلم و فساد را نابود 

 هم مطرح ؟جع؟مهدىظهور حضرت  عالیمه در ک هستند عالماتی ،اط الساعةراش
تحقیقی اهل سنت  تبکدر روایات و  . ...و  دجالخروج  ،نزول عیسی بن مریم مثلاند شده

 :اندمطرح شده ؟جع؟ظهور حضرت مهدى عالیمها هم از اشراط الساعة و هم از این

ن؟ قالوا کتذا ما :ر فقالکعلینا و نحن نتذا يباطلع الن   :قال يحذیفة بن اسید غفار عن» رو
ن قبلها عشر آیات فذ ،ر الساعةکنذ ها لن تقوم حتی ترو الدابة و  ر الدخان و الدجال وکقال: ان 

ثة خوسفات:؟ع؟ غربها و نزول عیسی بن مریمطولع الشمس عن م  و یأجوج و مأجوج و ثال
نار تخرج من الیمن  کخسوف بجزیرة العرب و آخر ذل خسوف بالمشرق و خوسف بالمغرب

 0.«الناس الی محشرهم تطرد

 عالیمعیسی بن مریم از  ه خروج دجال و نزولکردیم کروایات اهل سنت بحث  درما قبال  
مهدى و اشراط  ظهور عالیم ،ها دو عنوان دارندپس این ؛است ؟جع؟مهدىظهور حضرت 

                                                

 .00، ص 9؛ صحیح بخارى، ج 982، ص 2، ج همانـ 5
 ماجه.؛  سنن ابی082ـ  صحیح مسلم، ح 0



تنهاترین مسیر
 

 

 

952 

عالمات  اصطالح اهل سنته قبل از این عالمات )ب ؟جع؟مهدىظهور حضرت  .الساعة
 نآند و بعد از کمؤمنین را بسیج می ،ه ایشان براى قتل دجالکگیرد صورت می (برىک

 ند.کایشان اقامه نماز میند و پشت سر کدر زمان ایشان نزول می ؟ع؟حضرت عیسی

رى لهذا العالمات کقبل ذ»نویسد: الدین محمود میمعاصر اهل سنت صالح دانشمند
یجتمع  يالعالمات فهو الذون سابقا  لهذه یکظهوره  الن   يبرى تحدثت عن المهدکال العشر

 5.«و یصلی خلفه؟ع؟ عیسی لقتال الدجال، ثم ینزل علیه المؤمنون

لین عالمت بزرگ را او   ؟جع؟خود ظهور حضرت مهدى ،اهل سنت یعلمااز بعضی 
 اند.آورده حسابه قیامت ب

ل اشراط الساعة ال ان  »نویسد: میالشلبی  مصطفی ابوالنصر  برى و عالماتها کمن او 
 0«....ي المهد العظمی ظهور

 است؛ قرب قیامت تمشود قطعا  عاله بعد از ظهور حضرت محقق میک عالیماز بعضی 
 آتش از یمن.از مغرب و خروج  خورشید، طلوع دودمأجوج،  یأجوج و مثل خروج

 مثل قبض ،ندهست کلی عالیماز بعضی  :نیمکالساعة را سه قسم می عالیمبحث  :نتیجه
 ؟جع؟مهدىظهور  عالیملی از کطورهها ب... این علم، جهالت، ظرب خمر، ظهور فحشاء و

بعضی  .فساد عام مطرح است ،از ظهور حضرت قبل ،روایاتبر اساس چون  ؛ندهست هم
هم  ؟جع؟ظهور حضرت مهدى عالیمیسی از نزول ع دجال و قیامت مانند خروج عالیم

د از ظهور ه بعک عالیمبعضی  است. تصریح شدهها به آن ه در روایاتکشوند حساب می
 .است قیامت نزدیک شدن عالیمقطعا  از  شودمحقق میحضرت 

                                                

کبرى، ص  صغریـ  اشراط الساعة 5  .80و 
 .900شراط الساعة، ص أـ  صحیح 0



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل ششم:

حضرت مهدی؟جع؟ عصر ظهورهای ویژگى





 

 

 درآمد
که عصر ظهور حضرت مهدى بررسی در این فصل د نکنرا توصیف می ؟جع؟روایاتی 

کردیمما این فصل را به پنج عنوانشوند. می  : ، تقسیم 
 ـ عظمت ملت اسالم؛9
ى بشریت؛ـ بی0  نیاز
 ـ انقالب اقتصادى؛2
ى زندگی می4  کنند؛ـ مردگان آروز
 نظیر.ـ زندگی بی0

 عظمت ملت اسالم
بمرو ثنا سعید بن مسعود ثنا النضر بن  اخبرني ابوالعباس محمد بن احمد المحبوبي

 ؟لص؟: رسول خدامان بن عبید ثنا ابوالصدیق الناجي عن ابي سعید الخدريسلی شمیل ثنا
یادى را می .کندمهدى ظهور می ،فرمود : در آخر امت من گیاه  ،فرستد و زمینخداوند باران ز

ن می خود را ى صحت به مردم ارزانی میدهد و مال را از بیرو پایان فزونی  دارد،رو چهار
 5 کند.او هفت یا هشت سال زندگی می رسد.عظمت میه اسالم ب یابند و ملتمی

 بررسی رجالی 
  0 : محدث مرو.محبوبىابوالعباس محمد بن احمد 

ىسعید بن مسعود  ن ب مسعود در ذیل نام ابوحاتم 1.او را در ثقات آورده ،حبان: ابنمروز

                                                

 . 000ص  ،4ج  ،ـ  المستدرك5
 . 082ص  ،0الذهب، ج  ـ  شذرات0
کتاب الثقات، ج 1  . 089ص  ،0ـ  
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  5.است دانستهرا صدوق  ، اوسعید بن مسعود
  0.ثبت : ثقة،نضر بن شمیل

  1: ثقة.)السلمی البصرى( ان بن عبیدسلیم
  3: ثقة.ابوصدیف ناجی

ىابوسعید   .: صحابی معروفخدر
کم : این حدیث صحیح است. بسیارىنتیجه  0البانی 1از علماى اهل سنت همچون حا
 دانند. صحیح مینیز آن را  1و بستوى

که ابناین بر دیگر شاهد  : فرمود ؟لص؟پیامبر کند:میماجه نقل عنوان حدیث است 
گرنهمهدى در میان امت من پدید می کوتاه باشد هفت و  گر دوران ظهور او  نه سال  آید ا

که هرگز نظیر آن شنیدهچنان متنعم میخواهد بود و آنگاه امت من در آن روزگار آن  شوند 
ثروت  شود.ها اندوخته نمیدارد و چیزى از آنهاى خود را ارزانی میزمین طعمه .نشده است

ک ،وار در دسترس مردم خواهد بودن روزگار خرمنآ در  آید ومرد نزد مهدى می ه یکبدان سان 
  5.گوید بگیرگوید اى مهدى چیزى به من ببخش او میمی

  1هم صحیح است.این حدیث  سند

                                                

 . 80ص  ،4ـ  الجرح و التعدیل، ج 5
 . 040ص  ،0ـ  تقریب التهذیب، ج 0
 . 908ص  4ـ الرازى، الجرح و التعدیل، ج 1
 . 922ص  ،9تقریب التهذیب، ج  ـ 3
 . 000ص  ،0ج  ،ـ  المستدرك1
 . 105ص  ،0ـ  سلسلة االحادیث، ج 0
 . 501المنتظر، ص  يالمهد ـ 1
 . 928ص  ،0ج  ،ماجهسنن ابن ـ 5
 . 402، ص 2 ؛  ج8، ص 94؛ ج  020، ص 98؛ ج 20، ص 98تهذیب الکمال، ج  ـ 1
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 نیازى بشريتبى

عن ن زیاد ثنا العالء بن بشیر عن ابي الصدیق الناجي ثنا عبدالرزاق ثنا جعفر عن المعلی ب»
در  دهم؛ا را به ظهور مهدى بشارت می: شمفرمود ؟لص؟رسول خدا :سعید الخدري قال ابي

که مردم بامیان امت من مبعوث می ها خیزند و زلزلههم به مخالفت و ستیز برمی شود در زمانی 
ى می  .که از ظلم و جور پر شده باشدسازد چنانمی او زمین را از عدالت و برابرى پر .دهدرو

کنان زمین از او راضی میآس  نماید. طور صحیح تقسیم میرا به او مال .شوندمانیان و سا
ى در میان مردم،پرسید: معنی تقسیم صحیح ثروت چیست؟ فرمود: بهمردى   طور مساو

د: پس خداوند دلسپس فرمود عدالتش همه را فرا  کندنیازى میرا پر از بی ؟ص؟هاى امت محم 
که می کسی با صداى بلند صدا بزند، هرکسدستور میگیرد تا آنجا  ج مالی دارد احتیا دهد 

کس جز یک )خازن( برو و بگو من  : نزد نگهبانخیزد، سپس فرمودنفر برنمی برخیزد، هیچ 
کنی فرستاده که مالی به من عطا  کرده  گوید : بریز و سپس می مهدى هستم و مهدى به تو امر 

کندکه نمیریزد قدر از مال به دامنش میآن برد بیرون می پس مال را ؛تواند آن را حمل 
ت  ترین فرد ازکارترین و حریص: من طمعگویدد میکه پشیمان است و با خودرحالی ام 

ا جز من ،بودم ؟ص؟محمد پس  ؛کسی آن را قبول نکرد همه آنان به این مال فرا خوانده شدند، ام 
ا ازها را پس میگردد و مالباز می شود: ما چیزى گفته می کند و سپس به اواو قبول نمی دهد ام 

کسی بخشیدیم باز حکومتی هفت یا نه سال درنگ  گیریم. آن حضرت در چنانپس نمیرا به 
کردن نیستمی   5.خیرى در زندگانی نیست بعد از او :یا فرمود ؛کند و بعد از او خیرى در زندگی 

  بررسی رجالی 
  0.مصنف شهیر ،حافظ حمیرى(: ثقة، )بن همان بن نافع عبدالرزاق

  5.زاهد ،: صدوق)بن سلیمان( جعفر
                                                

 . 28ص  ،2ج  ،مسند احمد ـ 5
 . 088ص  ،9تقریب التهذیب، ج  ـ 0
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  0.زاهد ،: صدوقالمعلی بن زیاد
  1: ثقة.العالء بن بشیر المزنی

 3: ثقة.ناجیابى الصدیق 
ىابوسعید   : صحابی معروف. خدر

گنجی نتیجه و حمزه  1«صحیح»: این حدیث از نظر سند صحیح است. این حدیث را 
 د. دانمی 0«حسن»الزین 

  1.ندهست صحیح ها همخدرى نقل شده که آن طریقبا دو طریق دیگر هم از ابوسعدى این حدیث 

 انقالب اقتصادى
 حفصه عن حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثنا محمد بن مروان العقیلي ثنا عمارة بن ابي

ید العمی عن ابي صدیق الناجي مهدى در  فرمود :؟ص؟ : رسول خدا خدريسعید ال ابي عن ز
گر دوران ظه .آیدمیان امت من پدید می گرنه نه سالا کوتاه باشد هفت و   خواهد بود و ور او 

که هرگز نظیر آن شنیده نشدهچنان متنعم میآنگاه امت من در آن روزگار آن است.  شوند 
گار روز ثروت در آن شود.نمی ها اندوختهدارد و چیزى از آنهاى خود را ارزانی میزمین طعمه

که فالن مرد نزد مهدى می : اى گویدمی آید وخرمن وار در دسترس مردم خواهد بود بدان سان 

                                                                                                                   

 . 920ـ همان، ص5
 . 020ص  ،0ـ همان، ج 0
 . 029ص  ،90تهذیب الکمال، ج  ـ 1
 . 922، ص 92المسند، ج  ـ3
 . 909ـ  البیان، ص 1
 . 502ص  ،52ج   ،مسند احمدال ـ 0
 .00ص  ،2مسند احمد ج  ـ 1
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 5.گوید : بگیراو می .چیزى به من ببخش !مهدى

 بررسی رجالی 
 0ثقة. :جهضینصر بن علی 

 1ثقة. محمد بن مروان العقیلی:
 3ثقة. عمارة بن ابى حفصه:

 اند.دانسته برخی ثقه برخی او را ضعیف و ؛نظر دارندایشان اختالف حدیث، درباره ائمه :زید العمی
 1.داندمی ثقه او را و حسن بن سفیاندانسته دارقطنی او را صالح اما علت ضعف او ذکر نشده 

 0: ثقة.ناجیابى صدیق 
ىابوسعید   : صحابی معروف. خدر

 صحیح است. از نظر اهل سنت : این حدیثنتیجه 
 :اندصحیح و ثقه رجال آن در سنن ترمذى از ابوسعید خدرى نقل شده که همه یحدیث دیگر

گفته است که پس از پیامبرابوسعید خدرى   ؛بعضی از وقایع روى دهد ؟لص؟: بیم داشتیم 
کند مهدى ظهور می ،: در میان امت منفرمود حضرتپرسیدم. از آن حضرت در این باره  بنابراین

گوید: اى مهدى به آید و میمی مردى به سوى مهدى پس ،کندو پنج یا هفت یا نه سال زندگی می
که توان حمل قدر ریخته می. آناو بر یزید : در دامنگوید، به من بده. میمن بده  1را ندارد. آنشود 

                                                

 . 9228ص  ،0ج  ،ماجهسنن ابن ـ 5
 . 20ص  ،98ـ  تهذیب الکمال، ج 0
 . 020ص  ،98همان، ج   ـ1
 . 8، ص 94همان، ج  ـ 3
 . 400، ص 2همان، ج  ـ 1
 . 922ص  ،9تقریب التهذیب، ج  ـ 0
 . 922ص  ،4ج  ،سنن ترمذى ـ 1
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 است بلکه : این حدیث حسنگویدطنجی می 5.داندترمذى این حدیث را حسن می
 0است.اصل این حدیث متواتر 

 آرزوى زندگى  و  مردگان
ى از پیامبر خدا که ایشان فرمودنقل می ؟ص؟ابوسعدى خدر  : کند 

که سختشود بالیسلطان بر امت من نازل میدر آخرالزمان بالى سختی از جانب  تر از ی 
که زمین بر آنشنیده نشده است، به آن  شود.جور و ستم میتنگ شده و پر از ها طورى 

پس خداى عزوجل مردى از خانواده مرا  یابند،م نمیپناهگاه و دادرس از ظلم و ست مؤمنین
کند چنان فرستد تامی کنین  .که از ظلم و ستم پر شده استزمین را پر از عدل و داد  سا

گیاهان خود را برایش .هستند آسمان و زمین از او راضی یاند و آسمامی زمین تمام  ن بارانش رو
کند و از جهت هفت یا هشت یا نه سال در بین مردم زندگی می .فرستدپی فرو میدررا پی

که خدا بر اهل زمین ى زندگی می خیراتی   1.کنندنازل نموده مردگان آرزو
کم این حدیث را صحیح می  لذا به بررسی رجالی تفصیلی احتیاجی ندارد.  3داندحا

 نظیر زندگى بى
ابي سعید  عن ید العمی عن ابي الصدیق الناجيعن ز معاویة و ابن نمیر عن موسی الجهني ابو

کوتاه .بود : مهدى در امت من خواهدفرمود ؟ص؟: رسول خداقال الخدري  ،عمرش طوالنی باشد یا 
ر خواهد نمود زمین را از داد و عدالت پ پس یا نه سال فرمانروایی خواهد نمود؛هفت یا هشت 

. دهدزمین برکات خود را بروز می ،کندمی از جور پر شده باشد. آسمان باران خود را نازلکه چنان
                                                

 ـ  همان. 5
 . 092ص  ،0ـ  تهذیب سنن ترمذى، ج 0
 . 420ص  ،4ج  ،ـ  المستدرك1
 ـ همان. 3
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 5.اندقبل از آن چنین زندگی نکرده کند کهچنان زندگی می: امت من در زمان مهدى آنگفت

 بررسی رجالی 
 0ر الهمدانی ابوهشام الکوفی( : ثقة.بن نمی )عبداهلل نمیرابن

 1)ابوسلمة الکوفی( : ثقة. موسی الجهنی
ید العمی و ابو بحث درباره گذشت. صدیق ز  ناجی 

 . 3داندمی« حسن»بستوى این حدیث را  این حدیث هم صحیح است و

                                                

 . 28208ح  ،090ص  ،8ـ  المصنف، ج 5
 . 040ص  ،9تقریب التهذیب، ج  ـ 0
 .  000ص  ،0همان، ج  ـ 1
 . 988المنتظر، ص  يالمهد  ـ3





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هفتم:فصل 

 روايات تفسیرى مهدويت و پاسخ به چند پرسش





 

 

 درآمد
که در فصول قبلی بررسی  باقی مانده ؟جع؟حضرت مهدىبه اعتقاد  امطالبی در ارتباط ب

که در تفاسیر روایی اهل سنت ذکر شده  برخیاست.  نشده  آیات ذکر باهمراه از روایات مهدویت 
که هنوز بر زبان که مسلما   شبههپاسخ چند همچنین  .شودمی  همان شك و تردیدهایی است 

گاهان جارى می  اند.تمسک جستهها و دالیلی واهی و سست ها به بهانهشود و آنمعدودى از ناآ
 : شودى سه پرسش بحث میصل دربارهف در این

 ؟ تخالی اس ؟جع؟مهدىحضرت  یی در موردها( چرا صحیحین از حدیث9
 ؟ ( آیا عیسی همان مهدى است0
گفته2 ن در تضعیف حدیثابن ( چرا بعضی به   ؟جع؟هاى مربوط به حضرت مهدىخلدو

 ؟ ضعیف شمردن چیستاین یت د و واقعنکنمی توسل

 روايات تفسیرى مهدويت
در تفاسیر مختلف  ؟جع؟حضرت مهدى ،از روایات امام زمان ایبخش قابل مالحظه

این روایات را در ذیل آیات متعدد  تمفسیرین بزرگ اهل سن که موجود است اهل سنت
کرده کمبار اند و این آیاتآورده یت تفسیر و تطبیق  که بر چند تفسیر  .اندرا بر مهدو تفحصی 

یتکه  معتبر اهل سنت انجام شده ترتیب ه چند نمونه ب ،از این آیات و روایات مهدو
 .شودهاى قرآن مجید نقل میسوره

ْم ـ 9 وَلِئَك َما َكاَن َلهُّ
ُّ
هُّ َوَسَعى فِي َخَراِبَها أ ْن يْذَكَر ِفيَها اْسمُّ

َ
ِه أ ْن َمَنَع َمَساِجَد الل َ ْظَلمُّ ِمم َ

َ
ْن َوَمْن أ

َ
 أ

ْم فِي اْلآِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم  ْنيا ِخْزي َوَلهُّ ْم فِي الد ُّ ا َخاِئِفيَن َلهُّ
وَها ِإل َ لُّ  .5يْدخُّ

احتمام و  خرابی آنذکر خدا در مساجد منع و در  مردم را ازکه  سک کیست ستمکارتر از آن

                                                

 .994ـ بقره، 5
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این  .باشند کبیمنا و کآیند جز آنکه ترسنادر مساجد مسلمین  نبایدگروه  این .کوشش نماید
 .خواهند داشت در آخرت عذابی بسیار سخت  شود وگروه در دنیا ذلت و خوارى نصیب 

 :است ردهوآ یروایت ،در ذیل این آیه ابن جریر طبرى در تفسیر خود
ى قوله: لهم فحدثنا موسی قال: ثنا عمرو قال، ث» اما  یالدنیا خز ينا اسباط، عن السد 

هم اذا قام المهد يخزیهم ف  5«....ی فتحت القسطنطنیة قبلهم فذلك الخزو  يالدنیا: فان 
یهها آن یبراذلت در دنیا  ى بر عمور  رومیه و قسطنطنیه است. ،قیام مهدى و پیروز

کرده 1شوکانی و 0سیوطی  اند.هم روایت طبرى را نقل 
يِقيَن َواـ 0 ِ د  ِبييَن َوالص ِ هُّ َعَليِهْم ِمَن الن َ ْنَعَم الل َ

َ
ِذيَن أ

وَلِئَك َمَع ال َ
ُّ
وَل َفأ سُّ َه َوالر َ َهَداِء َوَمْن يِطِع الل َ لش ُّ

وَلِئَك َرِفيًقا
ُّ
َن أ اِلِحيَن َوَحسُّ  .3َوالص َ

فرموده  ها لطف و عنایت کاملآن رکه خدا ب ند البته با کسانياطاعت ک که خدا و رسول را کسی
 نیکو رفیقانی هستند. هان چآنشهیدان و نیکوکاران محشور خواهند شد و  ،صدیقان ،پیغمبران ازجمله

کم حسکانی در ذیل این آیه  یت بسیار شریف،حا که  یروایات مهدو از  ایه نمونهبآورده 
 :کنیممی ها اشارهآن

 يمحمد بن احمد بن یعقوب... عن اب اخبر نا محمد بن عبداهلل بن عبید اهلل قال: اخبرنا»
 يبن اب يالنبیین( محمد و من )الصدقیق( علعباس هذه اآلیة فقال )عن  عباس تال ابن

ین )و حسن اوئك جعفر و من )الصالحین( الحسن و الحس طالب و من )الشهداء( حمزة و
 1.«انهزم يف يرفیقا( فهو المهد

                                                

 .228، ص9جامع البیان، ج  ـ5
 .920، ص9الدر المنثور، ج ـ 0
 .920، ص9ـ  فتح القدرى، ج1
 .28. نساء،  3
 .980 ، ص9ـ  شواهد التنزیل،ج1
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رت علی بن ضح« صدیقین»و از  ؟ص؟ر خدا حضرت محمدپیامب« نبیین»منظور از
حضرت امام حسن و « صالحین»جناب حمزة و جعفر و از « شهداء» و از ؟ع؟طالبابی

 است. در زمان خودشان ؟جع؟مام مهدىا «نیکو رفیق»و از  ؟امهع؟حسین
مشابه این روایت هم  کرده و سندهاى مختلف نقل را بام حسکانی عین همین روایت کحا

که در آن کرده    5.است ذکر شده «؟ص؟القائم من آل محمد» ،«حسن اولئك رفیقا  »ها منظور از نقل 
مُّ اْثَني َعَشَر َنِقيًباـ 3 هُّ ِميَثاَق َبِني ِإْسَراِئيَل َوَبَعْثَنا ِمْنهُّ َخَذ الل َ

َ
  .0َوَلَقْد أ

 ها برانگیختیم.گرفت و دوازده بزرگ میان آن پیماناسرائیل از بنیوند همانا خدا
کرده و اروایت معروف ائمه اثن ،کثیر در ذیل آیهابن عشر را از حدیث جابر بن سمره نقل 

اسمه  ئه یواطاالحادیث الوارده بذکره فذکر انّ  يبه ف المبشر يمنهم المهد و الظاهر اّن » گوید:می
 1«....؟ص؟ يالنب اسم
که   که درباره یکی از ظاهر این است  در احادیث بشارت  اواین )دوازده نفر( مهدى است 
 ست.ا ؟ص؟پیامبر خدا نام مانندایشان  نامکه  بیان شدهشده و  داده

َدى َو ـ 4 وَلهُّ ِباْلهُّ ْرَسَل َرسُّ
َ
ِذي أ

َو ال َ وَن  هُّ ْشِركُّ ِه َوَلْو َكِرَه اْلمُّ ل ِ يِن كُّ ِ ِ ِليْظِهَرهُّ َعَلى الد   .3ِديِن اْلَحق 
 ادیان عالمهمه هدایت فرستاد تا بر رای دین حق ب که رسول خود را بااست او خدایی 

کافران ناراضی و مخالف باشند.هر ؛تسلط و برترى دهد  چند مشرکان و 
وَن ذیل  شدر تفسیرقرطبی  ْشِركُّ ِه َوَلْو َكِرَه اْلمُّ ل ِ يِن كُّ ِ ذاك » :کندمیاز السدى نقل   الد 

  1.«و ادى الجزیةأاالسالم  يدخل ف الیبقی احد اال  ، يعند خروج المهد

                                                

 .988ـ همان، ص5
 .90ـ مائده، 0
 .9490،چاپ 24، ص0ـ  تفسیر القرآن العظیم، ج1
 .22ـ توبه،3
 .909، ص0ـ  الجامع االحکام القرآن، ج1
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که مهدى خروج می همه ادیان خواهد تسلط دین حق بر زمانی ى ککند و هیچ بود  س رو
 دهد.شود یا جزیه میمسلمان میمگر اینکه زمین باقی نخواهد بود 

محمد  ناقل آن زیرا ؛ستنیصحیح «  عیسیاال   يالمهد»ایت که رو کندسپس بحث می
کید می ؛مجهول است ،بن خالد جندى کهبلکه روایت صحیح متواتر بر این مطلب تأ  کند 

کرم   5است. ؟ص؟مهدى از عترت پیامبر ا
ْمِرَنا َرَشًداـ 5

َ
ْنَك َرْحَمًة َوَهيْئ َلَنا ِمْن أ َنا آِتَنا ِمْن َلدُّ وا َرب َ َوى اْلِفْتيةُّ ِإَلى اْلَكْهِف َفَقالُّ

َ
 .0ِإْذ أ

که جوانآن ه در حق ما ب بارالها تو :کردند درخواستان در غار پنهان شدند از درگاه خدا گاه 
کامل مهی   ایلطف خاص خود رحمتی عطا فرما و بر  ا ساز.ما وسیله رشد و هدایت 

کرده:  سیوطی در ذیل این آیه روایت از ابن عباس نقل 
یه عن ابن عباس قال»  1.«يَاعوان المهداصحاب الکهف  ؟ص؟:قال رسول اهلل :اخرج مردو

کهف ؟ص؟پیامبر خدا  .؟جع؟ هستنداعوان و انصار حضرت مهدى ،فرمود: اصحاب 
ِذ ـ 6

ْم فِي اْلَأْرِض َكَما اْسَتْخَلَف ال َ هُّ اِلَحاِت َليْسَتْخِلَفن َ وا الص َ ْم َوَعِملُّ وا ِمْنكُّ ِذيَن آَمنُّ
هُّ ال َ يَن َوَعَد الل َ

 .3... ِمْن َقْبِلِهْم 
که در زمینشونیکوکار  ایمان آورد وکه کسانی از شما به  وندخدا خالفت  د وعده فرمود 

 جانشین پیشینیان خود شدند. ،صالح پیامبران سلف هایتکه امدهد چنان
کند و در از جابر بن سمره نقل می« عشرائمه اثنا»ر ذیل آیه حدیث معروف کثیر دابن
کنیته  ؟ص؟اسمه یطابق اسم رسول اهّلل يالذ يو منهم المهد»: گویدمیحدیث  تطبیق کنیته  و 

                                                

 .900ـ همان، ص5
کهف، 0  .92ـ 
 .290، ص4ـ  در المنثور، ج1
 .00ـ نور، 3
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کما ملئت جورا و ظلما   االرض عدال و یمأل مهدى است  ،این ائمه دوازدگانهجمله از 5«.قسطا  
کنی ؟ص؟پیامبر خدا نام مانند او نامکه  زمین  او .است ؟ص؟پیامبر خدا هکنی همچونایشان  هو 

که از جوطور از عدل و داد پر میرا همان  شده است. ر و ستم پرکند 
وَن ـ 7 رُّ ْم َلا يْشعُّ ْم َبْغَتًة َوهُّ ِتيهُّ

ْ
ْن َتأ

َ
اَعَة أ ا الس َ

وَن ِإل َ رُّ  .0َهْل يْنظُّ
گهان به سراغشان آید  که قیامت نا  ؟خبر باشندبي غافل و کهدرحالیآیا جز این انتظار دارند 

یت تعدادی از ،سیوطی ذیل این آیه جود و  ،تقسیم مال ،که توصیف عدالت روایات مهدو
 : کنیمبیان می عنوان نمونهبه مورد را است. یک آورده راکند سخاوت ایشان می

رکم بالمهد ؟ص؟:قال رسول اهلل :قال يسعید الخدر يباعن »  تيام يیبعثه اهلل ف يُابش 
کما ملئت جورا  و ظلما  و یرضی  الزمان و زالزل فیمأل علی اختالف من االرض قسطا  و عدال  

کنوا ا؟ قال بالسویة بین االرض یقسم االرض ضحاها فقال له رجل ما ضحاه منه السماء و سا
 1«.غنی و سعیهم عدله... ة محمدقلوب ام   الناس و یمأل

 ؟ خالى است مهدويت یهاحديث چرا صحیحین از
کرد عا  که صحیح اهبعضی اد  حضرت مهدى ثبت  حدیثی درباره ،بخارى و مسلمند 

عا الزم است پیش از بررسی این ا .3نداهنکرد  : شود اشاره نکتهچند به د 
 اّولنکته 

کتاب را با ی کندمی تصریحکتاب صحیحش  بخارى درباره صد هزار حدیث ککه این 
کرده از این بیشتر بودندنوشته و حدیث صحیح که رها   ،این تصریحنابرب ؛هاى صحیحی را 

                                                

 .290، ص2ـ  تفسیر القرآن العظیم، ج5
 .22ـ زخرف،0
 .08، ص2ـ  درالمنثور، ج1
 . 49و المهدیة، ص يالمهد ؛028 ـ020 صص ،ـ  االمام الصادق3
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 علت ضعف نبوده. نکرده به آنچه را نقل
 دومنکته 

عا نکرد کیهیچ  . هستند روایاتی که در صحیحین نقل نشده ضعیف اندهاز علماى اهل سنت اد 
  مسونکته 

که علماى اهل سنت از   ند شرطی مبنی بر لزوماهکردبیان متواتر  یاصحیح حدیث تعریفی 
که بخارى و یبلکه حدیث متواتر ندارد؛ی در یکی از آن دو یا حت  وجود آن در صحیحین و   را 

بهترین نمونه  .شوددار نمیماى اهل سنت متواتر بودن آن خدشهند نزد علاهمسلم نقل نکرد
ة ةالمبشر ةالعشر» حدیث ى  «بالجن  که بخار ولی نزد اهل سنت  همسلم آن را نقل نکرد یااست 

 . استهاى متواتر حدیث از
 چهارمته نک

 ، روش سلطنت حضرت و مطالب بسیار دیگر بدیهیهاى ظهوراوصاف حضرت، نشانه
کلمه که نیاز حتمی به ذکر  چون منظور و مراد  ؛ها نیستدر تمامی این حدیث« مهدى» است 

کامال  روشن است از کتابی دیگر یصحیح حدیث مثال   ؛احادیث  که در آن  در  روایت شده 
کلمههدى هاى مصفتی از صفت باشد و همین  آورده« يالمهد» موعود در آخرالزمان با 

ى یا مسلم نقل ى و  .ذکر شده باشد« رجل»و به جاى آن  حدیث در بخار گر به صحیح بخار ا
کنیم ده کهمیها حدیث مجمل در مورد حضرت مهدى مسلم مراجعه  دیگر علماى  یابیم  

 اند.ها را به حضرتش نسبت دادهاهل سنت آن
را چهار تن از علماى مورد وثوق و  «حّق و هو من ولد فاطمه يالمهد»که حدیثاین ترعجیب

کتاب کرداطمینان اهل سنت در  مراجعه به  فانه بالی متأسند واههاى خود از صحیح مسلم نقل 
کتابچاپ  عبارتند از :  آن چهار نفر .یابیماثرى از آن نمی ،هاى موجود و در دسترس امروزى این 

کتاب الصواعق المحرقةهـ 884حجر هیثمی )متوفاى الف: ابن  ،باب یازدهم ،.ق( در 
ل  . 922 صفحه ،فصل او 



 

 

929 
ش

پرس
ند 

ه چ
خ ب

پاس
ت و 

دوی
 مه

رى
سی

ت تف
وایا

ر
 

الـه 880: متقی هندى حنفی )متوفاى ب کنز العم  کتاب   صفحه ،94جلد  ،.ق( در 
 . 20220حدیث  ،024

ان )متوفاى ج د علی صب  کتاب اسعاف الراغبینـه 9022: شیخ محم   . 940 صفحه ،.ق( در 
ى مالکی )متوفاى  د ى حمزاو کتاب مشارق االنوار ـه 9222: شیخ حسن عدو .ق( در 

 . 990 صفحه

 مهدويت در صحیحین
که در ارتباط با حضرت مهدى تفسیر حدیثبه بخشی از  هاى صحیح بخارى و مسلم 

 : کنیماشاره می شده است
 فرود آمدن حضرت عيسى درباره

که رسول خدا فرمود :  کردند  نتم أکیف »بخارى و مسلم هر دو با اسناد خود از ابوهریره نقل 
 5«.مامکم منکمإنزل ابن مریم فیکم و  ذاإ

گر پسر مریم بر شما فروچگونه  ؟ که امامتان از شما باشدد آید، درحالیاید ا
گفت: شنیدم  جابر بن عبداهلل صحیح مسلم با اسنادش از که  گروهی پیامبر فرمودآورده   :

فرود  : پس عیسی بن مریمفرمود .کننداز امتم آشکارا تا روز قیامت بر اساس حق پیکار می
گوید آید. فرماندهمی که بعضی ازگویداز بگذار می: بیا و برایمان نمگروه  شما  : خیر به درستی 

گرامی  0.داشت این امت بر دیگران امیر هستندبه پاس 
کتا گر به دیگر  کنیمبا که روایات فراوانی می ،هاى حدیثی اهل سنت مراجعه  یابیم 

که تا روز فرماندهو آن امام کنند صریحا بیان می  کنندى حق پیکار مییامت بر پایهق گروهی 

                                                

باب نزول  044ح  ،922ص  ،9ج  ،مسلم صحیح ؛020ص  ،اسرائیل نيما ذکر عن بـ صحیح بخارى،  باب 5
 عیسی بن مریم. 

 ، باب نزول عیسی. 048، ح 928، ص 9ـ  صحیح مسلم، ج 0
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 نیست. یدیگر کس ؟جع؟جز حضرت مهدى
که بر کندنقل میشیبه از ابن سیرین ابن ابی کسی است  عیسی : مهدى از این امت و همان 

 5.کندبن مریم امامت می
 : رسول خداکندنقل میعمرو دانی در سنن خود به اسنادش از حذیفه ابونعیم از ابی

گویی آب از موهایش  ،که عیسی بن مریم فرود آمدهافکند درحالیمهدى نظر می»فرمود: 
گوید .: جلو برو و با مردم نماز بگذارگویدپس مهدى می چکد،می تنها براى : نماز پس عیسی 

  0«.گزارداست. پس عیسی پشت سر مردى از فرزندان من نماز می شما بر پا شده
کس به شرح کند متوجه می هاى صحیح بخارىهر  که هممراجعه   نظر دارنداتفاق هشود 

 1حضرت مهدى است. ،در حدیث بخارى« االمام»لغت معناى  که تفسیر و
كه مال  پاشدها را مىكسى 

گفت :  ن عبداهللخود از جابر بصحیح مسلم با اسناد  که   ؟ص؟رسول خداآورده است 
که مال رافرمود  3.کندپاشد و هیچ شمارش نمیمی : در آخر امت من جانشینی خواهد بود 

کتاب ،صفت پاشیدن مال هیچ  ،ها و روایات اهل سنتمبالغه در فراوانی است و در 
 .جز حضرت مهدى ندارد موصوفی

نقل  ؟ص؟خدرى از رسول خدا با اسنادش از ابوسعید نیکو دانستهه کحدیثی را ترمذى 
که فرمودمی که مهدى : کند  که فرمود( پس مردى نزد در امت من است به درستی  ... )تا آنجا 

کردن او در  پس به اندازه .به من بده ؛به من بده !اى مهدى گوید :او آید و می توان حمل 

                                                

 . 98480ح  ،980ص  ،0المصنف ج  ـ 5
 . 09، ص 0، ج يللفتاو يـ  الحاو0
ص ص ،92، ج يالعینی عمدة القار ؛498، ص 0السارى، ج  ارشاد ؛000  ـ 002 ص، ص2فتح البارى، ج  ـ 1

 . 48ـ  44 ص، ص4علی صحیح البخارى، ج  يفیض البار ؛42 ص 28
 . 20ص  ،90ج  ،ىوـ  صحیح مسلم به شرح النو3
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 5.ریزدپیراهنش پول می
 0.ها طریق دیگر نیز روایت شده استاز ابوهریره و ابوسعید خدرى و از ده این حدیث

 ؟ مان مهدى استه ؟ع؟آيا حضرت عیسى بن مریم
به حدیثی از محمد بن خالد جندى متوسل  ؟جع؟بعضی منکران ظهور حضرت مهدى

کهمی  .دانسته است ؟ع؟حضرت مهدى را همان پیامبر خدا حضرت عیسی بن مریم شوند 
از یونس بن عبداالعلی از شافعی از محمد بن خالد جندى از ابان بن  ماجهیث را ابناین حد

که فرمود ؟ص؟بن مالك از پیامبر خدا صالح از حسن بصرى از انس کرده   :  نقل 
ت و سختی آن، و در دنیا جز به پستی ره نمیکار افزونی نمی پیماید و مردم جز یابد جز شد 

ى نمی به شود و جز عیسی بن قیامت جز براى مردم بدسگال و شر  بر پا نمیآورند و بخل رو
 1.مهدى نیست مریم

 نقد و بررسى
که چگونه جملهابن، حافظبسی تعجب است از شخصیتی چون  که جندى ماجه  اى را 

کرده یعنی  به  .پوشیده مانده است اواز نظر «  عیسی بن مریمااّل  يو ال مهد»حدیث اضافه 
که پیامبر همه روایات صحیح و متواتراین روایت مخالف  :اشکال اّول بارها  ؟ص؟است 

گذشت.هدر فصل این احادیث .فاطمه یا اهل بیت من است مهدى از اوالد :فرمود  اى قبلی 
ن جمله روایات معتبر دیگرى نیز این :دوماشکال  کرداضافه حدیث را بدو  ؛نداهشده نقل 

                                                

 . 0020ح  ،022ص  ،4ج  ،ـ  سنن ترمذى5
، ص 2دالئل النبوة، ج  ؛404، ص 4مستدرك، ج ال ؛02ص  ،2ج  ،مسند احمد ؛982، ص 90المصنف، ج  ـ 0

یخ بغداد، ج ؛024 البدایة و ؛ 022ص  ،اخبار صاحب الزمان يالبیان ف ؛4باب  ،29عقدالدرر، ص  ؛40، ص 92تار
 . 048، ص 2النهایة، ج 

ج  را در« مهدى حق و از فرزندان فاطمه است»ماجه حدیث ابن .4228ح  ،9242ص  ،0ج  ،ماجهسنن ابن ـ1
که نزد بزرگان اهل سنت این حدیث صحیح و متواتر تلقی شده 4202ح  ،9220ص  ،0 کرده   . است نقل 
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کم با اسن که دقیقا   ادشان ازمانند روایت طبرانی و حا ن آن  ابوامامه  با همین الفاظ ولی بدو
کم آن را صحیح دانسته و گویددرباره جمله اضافی است و حا : این حدیث داراى اسناد اش 

 .5اندصحیح است ولی آن دو آن را نقل نکرده
 اضافی آورده و سخنان دانشمندان اهل حدیث را با جمله «المنار المنیف»قیم نیز در ابن

ى چنین  ،مبنی بر اینکه فقط محمد بن خالد جندى کندمیآن را نقل  سنت درباره راو
گفته حدیثی : این محمد بن کندی.ق( را چنین نقل مـه 222آبرى شافعی )متوفاى  است و 

 معروف و شناخته شده نیست. ،منقول و علم حدیث یعلما خالد نزد
 .محمد بن خالد در نقل این حدیث تنها است: آورداظهارنظر بیهقی را چنین می قیمابن

گفته درباره ابوعبداهلل در اسناد حدیثش اختالف او مجهول و ناشناخته است.  :ستااش 
 . 0تر استهاى مربوط به خروج مهدى صحیحو اسناد حدیث است ...

کرده بوعمرو و ابوالفتوح ازدى دربارههاى احجر هم نکوهشابن  1است. محمد بن خالد را نقل 
که او منکر و نادرست است و دیگر گویدمیدر جاى دیگر چنین  یو کرده  : سنائی تصریح 

کرده هاحافظ کید  که حدیثتأ که هاى قبلی )یعنی آناند  کردهها  کهتصریح  مهدى از  اند 
 3.تر استاسنادشان صحیح (استفرزندان فاطمه 

گفته استمیذهبی  گفته است و ابوعبداهللتی : حدیث منکر و نادرسگوید: ازدى  کم   :حا
حدیثی نادرست  « عیسی بن مریمااّل  يو ال مهد»گویم ناشناخته و مجهول است و من می

که ابن کرده استاست   1.ماجه نقل 

                                                

کم ج ـ  مست5  . 442ص  4درك حا
 ،. 200، ح 922ص  ؛204، ح 908المنار المنیف، ص  ـ 0
 . 020ح  ،900ص  ،8تهذیب التهذیب، ج  ـ 1
 . 924الصواعق المحرقة، ص  ـ 3
 . 8488ح  ،020ص  ،2ـ  میزان االعتدال، ج 1
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گفتهگویدمیقرطبی   هاى این باب تعارض دارد. با حدیث « عیسیااّل  يو ال مهد»اش : 
د بن خا یو که محم  ی یجولد را نکوهش و از حدیث او عیبپس از نقل سخنان افرادى 
در نص  بر خروج مهدى از  ؟ص؟هاى نقل شده از پیامبر: حدیثگویدمیچنین  اندکرده

ها پس باید بر اساس آن ؛تر از این حدیث استثابت و صحیح خاندانش و فرزند فاطمه،
کرد نه این یقض  5.روایت کاوت 

که گویدمیه تیمیابن توسط ابن ماجه و در آن آمده  «عیسی بن مریم ااّل  يال مهد»: حدیثی 
 0.حدیثی ضعیف است ،نقل شده

  ؟جع؟مربوط به حضرت مهدى احاديثخلدون در تضعیف ابن گفته
ن تعدادى از حدیثابن هاى مربوط به حضرت مهدى را صحیح و تعدادى را خلدو

ن ابنکالم این  است. شمرده ضعیف که خلدو یخش است  بعضی  است.تصریح به آن در تار
سائح  0،جبهان 1،محمد فرید وجدى 3،ابوزهرة 1،مانند احمد امین ،منکران ظهور حضرت

ن به صحت تعدادى از حدیثتصریح ابن ...و  1لیبایی تنها  وگرفته دیده اها را نخلدو
 اند.هاى او را مورد توجه قرار دادهتضعیف

گرد احمد و  علما»گوید: میهاى آن حضرت حدیث امین درباره سعد محمد حسن شا
گستردهرا به روایاتاین دسته از  ،منتقدین حدیث کردهطور  اند و و نادرست خوانده اى نقد 

                                                

 . 829ص  ،0ـ  التذکرة، ج 5
 . 920 ـ  929ص ص، 4ـ  منهاج السنة، ج 0
یة، ص  يـ  المهد1  . 920و المهدو
 . 011ـ  االمام الصادق، ص 3
 . 355ص  ،52ـ  دائرة معارف القرن العشرین، ج 1
 .402 ـ  488 صـ  تبدید الظالم، ص0
 ـ  مقاله تراثنا و موازین الفقه. 1
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ن ابنعالمه  ت آنخلدو   5«.انداخته است ها را دوربه شد 
ن این حدیثابن: »گویدسائح اللیبایی می کرده و یکایخلدو  ها راآن کها را با نقد دنبال 

 0«.شمرده است ضعیف
 نقد و بررسى

ن هیچفرض آنکه ابن ربا این همه ب  ،باشد ها را صحیح ندانستهاز این حدیث کیخلدو
کافی نیستهآیا تصریح دیگر علماى حدیث و درایت به صحت و تواتر آن  ؟ ا 

که تخصص ابن از طرف دیگر با  خلدون در تاریخ و مطالب اجتماعیتوجه به این واقعیت 
  اهمیت و بزرگ جلوه داده و به آن استنادگونه باچند حدیث این دربارهنظر او  دچرا بای ،است

حدیث را بررسی و  02تنها است حضرت مهدى  که در موردهاى ؟ او از میان انبوه حدیثدوش
نفر را نام  8 ها فقطو از آن همه راویان این حدیثا است. حدیث را ضعیف شمرده 98و  کردهنقد 

ک ر، ابنبرده  کم، طبرانی و ابویعلیه عبارتند از: ترمذى، ابوداود، بز   .1موصلی ماجه، حا
که این حدیث 40بدین ترتیب حداقل  کردهدانشمندى  انداخته  اند، رها و دورها را نقل 

که او    نورالدین ،و آخرین نفر (.قـه 022متوفاى )« الطبقات»مؤلف  ،سعدلین آنان ابناست 
 است.  (.قـه 028متوقاى )هیثمی 

که حدیث 28از  همچنین را برگزیده  نفر 94ها به آنان اسناد داده شده است فقط صحابی 
کرده استو از همین تعداد هم حدیث  .3هاى اندکی را نقل 

گرفت. شدید بزرگان اهل سنت مؤاخذهمورد  شنادرست اتخاطر نظرخلدون بههمین ابن  قرار 
ى معزى ث معاصر ،ابوالفیض غمار کالم ابن  ابراز الوهم المکنون من»کتاب   ،شافعی محد 

                                                

 . 28االسالم، ص  يف ةالمهدی ـ 5
 ـ  مقاله تراثنا و موازین الفقه. 0
 . 00فصل  ،000ص  ،9خلدون، ج ـ تاریخ ابن1
 همان.  ـ 3
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ن که اظهارنودر این زمینه را « خلدو کسانی  ن را دستاویز نظرهاى ابنشته و در پاسخ به  خلدو
 : گویداند میهکرد خود

که این تو گشتهامروز مردمی هستند  اند و این لذا در نادانی فرو رفته ؛اتر بر آنان مخفی 
ظهور مهدى او را باز  هکنندمنکر و نفی .یر دانش به دور انداخته استاز مسها را آن ،جهل

که از علت د درحالیکنهاى در این زمینه حکم قطعی میبه ضعف حدیث د ودارمی
العضعفشان بی داند و حتی از مقدمات این و شاید معنی حدیث ضعیف را هم نمی بوده اط 

که حتی ش تهی از حدیثاکوزه و پیمانه ؛ندارد علم شریف هم تصورى هاى متواترى است 
ن در مورد هاى ابننوشته ،آویز او در این افکارتنها دست نیاز به شرح و توضیح ندارد و خلدو

که به دنبالش ها و دلیلهم بهانهآن ؛ها استتعدادى از این حدیث رانه  هاى دروغین و مزو 
یان ثقه آنهاى انداختن هاى درهم آمیخته و از اعتبارنیش که به راو کرده ساختگی  ها وارد 

ن خود جاییحال آنکه ابناست.  گسترده خلدو ند سهم و تواحدیث نداشته و نمی در وادى 
سی مشکالت حدیث توان به او اعتماد نمود و براى بررمی رو چگونهایننصیبی از آن برگیرد. از

کرد که بایبه او مراجعه  که در هر فن و دانشی از  ،ه شدوارد خان ،از در د؟ و از آنجا  حق آن است 
ضعیف شمردن حدیث را جز از حافظین و  لذا صحیح یا ؛متخصصین آن یارى جست

 5.نقدکنندگان زبردست آن نباید پذیرفت
ی سپس  هاى تعدادى از حافظین و نقدکنندگان حدیث در مورد صحت و تواترگفته و

 کند. هاى حضرت مهدى را نقل میحدیث
کر شیخ احمد ن ابن: گویدمی شا که هیچ اطالعی از آن ندارد وارد شد و در رشتهخلدو اى 

گیرد ى را بر عهده  کار کرد  که در مقدمه .که اهل آن نیست تالش   ،کتابش آورده او در فصلی 
ى مرتکب شده است هاى شگفت و اشتباهاتگوییتناقض واقع سخن چون در ؛آشکار

                                                

 . 442ابراز الوهم المکنون، ص  ـ 5
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گف گر از  ه و بررسی قرار میاطالع پیدا  هاى آنانتهمحدثین را نفهمیده است و ا کرد و مورد تفق 
 5.کردداد چنین مطالبی را بیان نمیمی

ن ابن :گویدمی شیخ عباد یخ نویس است نه از رجال حدیثخلدو پس صحیح یا  ؛تار
بلکه اعتماد به افرادى است چون  ؛اعتبار و ارزشی ندارد ،احادیث ضعیف شمردن او در مورد

که تیمیة، ابنابن بیهقی، عقیلی، خطابی، ذهبی، م و افراد دیگر اهل روایت و درایت  قی 
 0.انددانسته  هاى مهدى را صحیحبسیارى از حدیث

ن ابنهاى که به ضعیف شمردنان حال آنهربه ل شدهخلدو که به متوس  اند باید بدانند 
ل شدندارزش مسست و بی دلیل زیرا حتی خود او از همان مجموعه بسیار محدود  ؛توس 

که عبارت ،انتخابی خود هاىحدیث  اند از : چهار حدیث را صحیح دانسته 
که در این مورد9 کم از طریق عون المرابی از ابوصدیق ناجی از ابوسعید خدرى   ( روایت حا

ن ابن کامل اختیاخلدو کرده و حتی با یسکوت  کندکلمه نتوان کر  چون همه  ؛سته آن را نقد 
گر ؛آن نزد تمامی اهل سنت مورد اطمینان و ثقه هستند رجال چه تصریح به صحت آن لذا ا

  1.سکوت او خود نوعی اعتراف به صحت آن است نکرده ولی
که 0 کم از طریق سلیمان بن عبید از ابوصدیق ناجی از ابوسعید خدرى  ( روایت حا

ن ابن  . 3اسنادش صحیح است :گویدمیاش دربارهخلدو
کم از علی بن ابی2 کم با شرط درباره ؟امهع؟طالب( روایت حا شیخین آن را  ظهور مهدى که حا

که ذکر شده اسناد آن صحیح استهمان: گویدمیاش دربارهخلدون ابنصحیح دانسته و    1.گونه 

                                                

ب باالحادیث الصحیحة الواردة ف»ـ مقاله 5 کذ   . «يالمهد يالرد علی من 
 همان.  ـ 0
 . 024ص  ،9ج  ،خلدونـ تاریخ ابن1
 . 024ص  همان، ـ 3
 . 020ص  ،ـ همان1
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 ىدربارهخلدون ابن. سلمه( روایت ابوداود سجستانی در سخنش از صالح بن خلیل از ام  4
 5.نیست هاآن گونه طعن و غمزى دربارهکه هیچ استی صحیح لرجالش رجا: گویدمیاسنادش 

                                                

 .020ـ همان ص 5





 

 

 نامه کتاب

کریم  قرآن 
 کتاب مقدس؛

 اوستا؛
ل، البالغه؛ ابن ابیشرح نهج .9 الحدید معتزلی؛ دار إحیاء الکتب العربیة، قاهره، چ او 

 .ق.ه 9208

 .ق.ه 9288چا، الکرام؛ دار صادر، بیروت، بیاثیر، ابوالحسن بن ابیالکامل في التاریخ؛ ابن .0

اثیر، ابوالسعادات مبارک بن محمد الجزری، المکتبة النهایة في غریب الحدیث؛ ابن .2
 .ق.ه 9202چا، السالمیة، قاهره، بیا

بلبان الفارسی، علی بن بلبان؛ مؤسسة بلبان؛ ابنحبان بترتیب ابنصحیح ابن .4
 م. 9888چا، الرسالة، بیروت، بی

ة؛ ابن .0 تیمیه، احمد بن عبدالحلیم بن تیمیه؛ مکتبة ابن تیمیة، منهاج السنة النبوی 
 م. 9880قاهره، چ اول، 

 .ق.ه 9424حجر، احمد بن علی بن حجر؛ دارالفکر، بیروت، چ اول، تهذیب التهذیب؛ ابن .2

یخ ابن .8 ن؛ ابنتار ن؛ دار الکتب خلدو ن، عبدالرحمن بن محمد بن خلدو خلدو
 جا.چا، بیاللبنانی، بیروت، بی

ن؛ ابنمقدمه ابن .0 ن؛ دار نهضة خلدو ن، عبدالرحمن بن محمد بن خلدو خلدو
 تا.چا، بیمصریة، قاهره، بی

بکر بن خلکان، ابوالعباس احمد بن محمد بن ابیاالعیان و ابناء الزمان؛ ابنوفیات  .8
 م. 9840چا، خلکان؛ مکتبة نهضة مصریه، قاهره، بی
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صباغ، علی بن محمد بن احمد ابنالفصول المهمة في معرفة احوال االئمة؛  .92
 م. 9800چا، المالکی؛ دار االضواء، بیروت، بی

یه،  طاووسالمالحم و الفتن؛ ابن .99 ی، ابوالقاسم علی بن موسی؛ المطبعة الحیدر الحل 
 .ق.ه 9220چا، نجف، بی

 تا.چا، بیکثیر الدمشقی؛ دار الحدیث، قاهره، بیالنهایة في الفتن و المالحم؛ ابن .90

ینی؛ دار الکتب العلمیة، ماجه؛ ابنسنن ابن .92 ماجه، ابو عبداهلل محمد بن یزید القزو
 تا.چا، بیبیروت، بی

ل، المالحم؛ ابن .94 ی، احمد بن جعفر بن محمد؛ دار السیره، قم، چ او   .ق.ه 9490مفاو

ل،  .90 یان، قم، چ او  ه، محمود؛ مؤسسه انصار ی  دیة؛ ابور  م. 9880اضواء علی السنة المحم 

 تا.چا، بیاالمام الصادق؛ ابوزهره؛ دار المعارف، قاهره، بی .92

جعد، دار الکتب العلمیة، بیروت، جعد، ابوالحسن علی بن جعد؛ ابیمسند ابی .98
 م. 9882چا، بی

شیبه؛ دار شیبه، ابوبکر عبداهلل بن محمد بن ابیالمصنف فی االحادیث و اآلثار؛ ابی .90
 .9880بیروت، چ دوم،  الکتب العلمیة،

یة؛ احمد امین، دار المعارف، قاهره، چ اول،  .98  .ق.ه 9209المهدي و المهدو

 تا.چا، بیر الفکر ، بیروت، بیمسند احمد؛ احمد بن حنبل؛ دا .02

کشف الغمة في معرفة االئمة؛ اربلی، ابوالحسن علی بن عیسی؛ تحقیق: سید هاشم  .09
تی؛  تبریز، چ اول،   .ش.ه 9202رسولی محال

 .ق.ه 9420لسان العرب؛ ابن منظور، محمد بن مکرم؛ ادب الحوزة، قم، چ اول،  .00

جا، نا، بیتحقیق: احمد البزار؛ بیالتعدیل و الترجیح؛ الباجی، سلیمان بن خلف؛  .02
 تا.چا، بیبی

یاض،  .04 سلسلة االحادیث الصحیحة؛ البانی، محمد ناصرالدین؛ مکتبة المعارف، ر
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حول المهدي؛ البانی، محمد ناصرالدین؛ مجله التمدن االسالمی، دمشق، چ  .00
 .ق.ه 9289القعده، ذی

ی؛ بخاری، محمد بن اسماعیل؛ د .02 ار احیاء التراث العربی، بیروت، صحیح بخار
 م. 9882چا، بی

المهدي المنتظر في ضوء االحادیث و اآلثار الصحیحة؛ بستوی، محمد العلیم  .08
 م. 9888حزم، مکه، چ دوم، عبدالعظیم؛ دار ابن

 م. 9884الفرق بین الفرق؛ بغدادی، عبدالقاهر بن طاهر؛ دار المعرفة، بیروت، چ اول،  .00

 تا.چا، بیثلج؛ دار الکتب العلمیه، بیروت، بیدی، ابن ابیموالید االئمه؛ بغدا .08

یخ بغداد؛ بغدادی، ابوبکر احمد بن علی بن ثابت الخطیب؛ مکتبة السلفیة،  .22 تار
 .ق.ه 9048چا، قاهره، بی

ة؛ بغوی، ابومحمد الحسین بن مسعود؛ دار المعرفة، بیروت، چ اول،  .29  .ق.ه 9428مصابیح السن 

ة؛ بغوی، ا .20  م. 9882بومحمد الحسین بن مسعود؛ دار الفکر، بیروت، چ اول، شرح السن 

 م. 9882انساب االشراف؛ بالذری، احمد بن یحیی بن جابر، دار الفکر، بیروت، چ اول،  .22

 تا.چا، بیالبعث و النشور؛ بیهقی، ابوبکر احمد بن الحسین؛ دار الفکر، بیروت، بی .24

بیهقی، ابوبکر احمد بن الحسین؛ دار دالئل النبوة و معرفة احوال صاحب الشریعة؛  .20
 .ق.ه 9420الکتب العلمیة، بیروت، چ اول، 

 االعتقاد؛ بیهقی، ابوبکر احمد بن الحسین؛ دار الکتب العلمیة، بیروت. .22

 .ق.ه 9428شرح المقاصد؛ تفتازانی، سعدالدین؛ انتشارات شریف رضی؛ قم، چ اول،  .28

رة المعارف العثمانیة، کتاب الثقات؛ تمیمی، محمد بن حبان؛ مجلس دائ .20
 حیدرآباد ـ هند، چ اول.

؛ تحقیق: عبداهلل تهرانی ؛ چاپخانه بهمن، قم، ابی محمد بن الحسنالغیبة؛ طوسی،  .28
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 .ق.ه 9499چ اول، 

تبدید الظالم و تنبیه النیام الی خطر التشیع علی المسلمین و االسالم؛ جبهان،  .42
 .ق.ه 9420ابراهیم بن سلیمان؛ عربستان، چ سوم، 

اسمی المناقب في تهذیب اسنی المطالب في مناقب االمام امیرالمؤمنین علی بن  .49
 تا.چا، بیطالب، جزری، محمد بن محمد؛ نقش جهان، تهران، بیابي

بکر بن قیم؛ دار و الضعیف؛ جوزی، محمد بن ابی المنار المنیف في الصحیح .40
 م. 9800الکتب العلمیة، بیروت، چ اول، 

یتهم؛ جوینی،  فرائد السمطین .42 في فضائل المرتضی و البتول و السبطین االئمة من ذر
 .ق.ه 9422ابراهیم بن محمد؛ مؤسسة المحمودی، بیروت، چ اول، 

االحتجاج باالثر علی من انکر المهدي المنتظر؛ شیخ محمود؛ دار الکتب العلمیة،  .44
 تا.چا، بیبیروت، بی

کم؛ مجمع احیاء ا .40  تا.چا، بیجا، بیلثقافة االسالمیة، بیشواهد التنزیل؛ حسکانی، حا

ی بن العباد؛ دار احیاء  .42 شذرات الذهب في اخبار من ذهب؛ حنبلی، عبدالحی 
 تا.چا، بیالتراث العربی، بیروت، بی

کفایة االثر في النص علی االئمة االثنی عشر؛ خزاز، علی بن محمد بن علی؛  .48
 .ق.ه 9429، قم، چ اول، چاپخانه خیام

 تا.چا، بیاالستار؛ خواجه پارسایی؛ بهمن، تهران، بیکشف  .40

 تا.چا، بیجا، بینا، بیحبیب السیر؛ خواند میر؛ بی .48

ینی؛ مصر، چ اول،  .02  .ق.ه 9202الفتوحات االسالمیة؛ دجالن، احمد ز

السنن الواردة في الفتن؛ الدانی؛ ابوعمرو عثمان بن سعید؛ دار الکتب العلمیة،  .09
 م. 9888بیروت، چ اول، 

 .ق.ه 9422االمام المهدي؛ دخیل، علی محمدعلی؛ دار المرتضی، بیروت، چ دوم،  .00
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یخ العربی،  .02 کثیر، مؤسسة التار البدایة و النهایة؛ دمشقی، ابوالفداء اسماعیل بن 
 م. 9880بیروت، چ اول، 

یخ دول االسالم؛ ذهبی، ابوعبداهلل محمد بن احمد بن عثمان؛ مؤسسة االعلمی،  .04 تار
 .ق.ه 9420هارم، بیروت، چ چ

 تا.چا، بیمهدی موعود و دانشمندان عامه؛ دوانی علی؛ دار الکتب االسالمیة، تهران، بی .00

المغني في الضعفاء؛ ذهبی، محمد بن احمد بن عثمان؛ دار الکتب العلمیة،  .02
 م. 9888چا، بیروت، بی

؛ دار الفکر، بن عثمان ابوعبداهلل محمد بن احمد ،یذهبتلخیص المستدرک؛  .08
 .ق.ه 9280یروت، چ اول، ب

؛ دار الفکر، بیروت، بن عثمان ابوعبداهلل محمد بن احمد ،یذهبمیزان االعتدال؛  .00
 .ق.ه 9200چ اول، 

حاتم؛ دار احیاء التراث الجرح و التعدیل؛ رازی، ابومحمد عبدالرحمان بن ابی .08
 م. 9800چا، العربي، بیروت، بی

 .ق.ه 9222المطبعة الخبریة، قاهره، چ اول،  الدین بن الفیض؛تاج العروس؛ زبیدی، محب .22

 م. 9802االعالم؛ زرکلی، خیرالدین؛ دار العلم للمالیین، بیروت، چ هفتم،  .29

 م. 9880المسند لالمام احمد بن حنبل؛ الزین، حمزة احمد؛ دار الحدیث، قاهره، چ اول،  .20

بیروت، سنن ابي داود؛ سجستانی، سلیمان بن اشعث؛ دار احیاء التراث العربی،  .22
 تا.چا، بیبی

في االسالم منذ أقدم العصور حتی الیوم؛ سعد محمد حسن؛ دار الکتب ة المهدی   .24
 .ق.ه 9282العربی، مصر، چ اول، 

سؤاالت ابي عبید االجری البی داود؛ سلیمان بن اشعث؛ مکتبة دار االستقامة،  .20
 تا.چا، بیبیروت، بی
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 م. 9884لفکر، بیروت، چ دوم، عیسی محمد بن عیسی؛ دار اسنن الترمذی؛ ابو .22

سبائک الذهب في معرفة انساب و قبائل العرب؛ سویدی بغدادی، محمد امین؛ دار  .28
 .ق.ه 9422الکتب العلمیة، بیروت، چ اول، 

یخ الخلفاء؛ سیوطی، جالل .20  م. 9888الدین؛ دار صادر، بیروت، چ اول، تار

دار المعرفة،  ن؛یالدجالل ،یوطیساللئالی المصنوعة في االحادیث الموضوعة؛  .28
 .ق.ه 9422چا، بیروت، بی

دار الفکر، بیروت،  ن؛یالدجالل ،یوطیس؛ الجامع الصغیر في احادیث البشیر النذیر .82
 .ق.ه 9429چ اول، 

 .ق.ه9422چا، کتب العلمیة، بیروت، بیدار ال ن؛یالدجالل ،یوطیسالحاوي للفتاوي؛  .89

 تا.چا، بیدار المعرفة، بیروت، بی ن؛یالدجالل ،یوطیسجمع الجوامع في النحو؛  .80

 .ق.ه 9420دار المعرفة؛ بیروت، چ اول،  ن؛یالدجالل ،یوطیسالدر المنثور؛  .82

سبل المهدي و الرشاد في سیرة خیر العباد؛ صالحی شامی، محمد بن یوسف؛ دار  .84
 م. 9882الکتب العلمیة، بیروت، چ اول، 

ی، عبداهلل بن م .80 الدبیة، مصر، حمد؛ المطبعة ااالتحاف بحب االشراف؛ شبراو
 .ق.ه 9292اول، چ

بي االطهار؛ شبلنجی، مؤمن بن حسن بن مؤمن؛ دار  .82 نور االبصار في مناقب آل الن 
 تا.چا، بیالفکر، بیروت، بی

کابر؛ شعرانی، عبدالوهاب؛ دار المعرفة،  .88 الیواقیت و الجواهر في بیان عقائد اال
 .ق.ه 9280بیروت، چ اول، 

الشراط الساعة؛ حسینی شهرزوری، محمد بن عبدالرسول؛ دار الهجرة، االشاعة  .80
 م. 9880بیروت، چ اول، 

خانه خراسان؛ المهدي الموعود و دفع الشبهات عنه؛ شهرستانی، عبدالرضا؛ چاپ .88
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 .ق.ه 9280چ اول، مشهد، 

 تا.چا، بیجا، بیفتح القدیر؛ شوکانی، محمد بن علی؛ عالم الکتب، بی .02

واتر ما جاء في المنتظر و الدجال و المسیح؛ شوکانی، محمد بن علی؛ التوضیح في ت .09
 تا.چا، بیجا، بیبی

ة؛ شیبانی ابوبکر عمرو بن ابي  .00 عاصم؛ المکتب االسالمی، بیروت، کتاب السن 
 م. 9882اول، چ 

گلپایگانی، لطف .02 اهلل؛ مؤسسة السیدة منتخب االثر في االمام الثانی عشر؛ صافی 
 .ق.ه 9498ل، المعصومه، چ او

 تا.بیچا، اسعاف الراغبین؛ صبان، محمد بن علی؛ دار الفکر، بیروت، بی .04

 م. 0220الدین؛ دار النور الجدید، مصر، چ اول، کبری؛ صالحو الصغری الاشراط الساعة  .00

ف؛ صنعانی، ابوبکر عبدالرزاق بن همام؛ انتشارات المجلس العلمی،  .02 المصن 
 تا.چا، بیجا، بیبی

 م. 9880االوسط؛ طبرانی، سلیمان بن احمد؛ مکتبة المعارف ریاض، چ اول، المعجم  .08

المعجم الکبیر؛ طبرانی، سلیمان بن احمد؛ دار احیاء التراث العربی، بیروت،  .00
 تا.چا، بیبی

 .ق.ه 9202ذخائر العقبی؛ طبری، احمد بن عبداهلل؛ مکتبة القدسی، قاهره، چ اول،  .08

 .ق.ه 9490جا، مطبعة دار الفکر، بیروت، بی جریر؛جامع البیان؛ طبری، ابن .82

 چا، بی تا.تهذیب سنن ترمذی؛ طنجی، محمد بن عیسی؛ دار المعرفة، مغرب، بی .89

الدین محمد بن طولون؛ انتشارات رضی، قم، االئمة االثناعشر؛ طولون، شمس .80
 تا.چا، بیبی

 تا.چا، بیمسند ابی داود؛ طیالسی، سلیمان بن داود؛ دار المعرفة، بیروت، بی .82

کذب باالحادیث الصحیحة اواردة في المهدي؛ عباد، عبدالمحسن  .84 د علی من  الر 
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 .ق.ه 9422، شماره اول، عربستان، 90بن حمد؛ مجلة الجامعة االسالمیة، سال 

یخ الثقات؛ عجلی، احمد بن عبداهلل بن صالح؛ دار الکتب العلمیة، بیروت،  .80 تار
 م. 9804چ اول، 

ی؛ عسقالنی، ابنلفتح الباری بشرح ا .82 حجر؛ دار احیاء التراث العربی، بیروت، بخار
 تا.چا، بیبی

 م. 9880حجر؛ دار احیاء التراث العربی، بیروت، چ اول، لسان المیزان؛ عسقالنی، ابن .88

 م. 9880دار الکتب العلمیة، بیروت، چ دوم،  حجر؛ابن ،یعسقالنتقریب التهذیب؛  .80

، بیروت، دار الزهراء؛ جعفر بن محمد الدینجمالمهدي الموعود المنتظر؛ عسکری، ن .88
 .ق.ه 9288چا، بی

آبادی، محمد شمس الحق؛ دار الکتب عون المعبود شرح سنن ابي داود؛ عظیم .922
 تا.چا، بیالعلمیة، بیروت، بی

الضعفاء الکبیر؛ عقیلی، ابوجعفر محمد بن عمرو بن موسی؛ دار الکتب العلمیة،  .929
 .ق.ه 9424بیروت، چ اول، 

باقر المهدي المنتظر في الفکر االسالمي؛ عمیدی، سید ثامر هاشم؛ ترجمه: محمد .920
 .9202؛ انتشارات مسجد مقدس جمکران، قم، چ اول، محبوب القلوب

عمدة القاري شرح صحیح البخاری؛ عینی، بدرالدین؛ دار الفکر، بیروت، چ اول،  .922
 .ق.ه 9288

ن؛ غمار .924 کالم ابن خلدو ی، ابوالفیض محمد بن صدیق؛ ابراز الوهم المکنون من 
 .ق.ه 9248مطبعة الشرقی، دمشق، چ اول، 

د بن صدیق؛ عالم الکتب، بیروت، المهدي المنتظر؛ غماری، ابوالفیض محم .920
 .ق.ه 9490اول، چ

 م. 0220القول المعتبر في االمام المنتظر؛ قادری، محمد طاهر؛ منهاج القرآن، الهور، چ سوم،  .922
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امه

ن
 

ی، ابوسالم محمد بن طلحه؛  مطالب السؤول في مناقب  .928 آل الرسول؛ قرشی العدو
 م. 9880مؤسسة البالغ، بیروت، چ دوم، 

التذکرة في احوال الموتی و أمور اآلخرة؛ قرطبی، ابو عبداهلل محمد بن احمد؛ دار  .920
 .ق.ه 9420الکتب العلمیة، بیروت، چ اول، 

دار احیاء التراث الجامع الحکام القرآن؛ قرطبی، ابو عبداهلل محمد بن احمد؛  .928
 .ق.ه 9800العربی، بیروت، چ اول، 

ي لشرح صحیح البخاري؛ قسطالنی، شهاب .992 الدین احمد بن محمد؛ إرشاد السار
 تا.چا، بیدار احیاء التراث العربی، بیروت، بی

صحیح مسلم؛ قشیری، ابوالحسین مسلم بن حجاج؛ دار الفکر، بیروت، چ دوم،  .999
 .ق.ه 9280

ة؛  .990  م.9842چا، منشورات بصیرتی، قم، بیقندوزی، سلیمان بن ابراهیم؛ ینابیع المود 

کثیر،  .992 کان وما یکون بین یدی  الساعة؛ قنوجی، محمدحسن؛ دار ابن  االذاعة مما 
 م. 9888بیروت، چ دوم، 

کتانی، ابو عبداهلل محمد بن جعفر؛ دار الکتب  .994 نظم المتناثر من الحدیث المتواتر، 
 ا.تالسلفیة، مصر، چ سوم، بی

کشمیری، محمد انور؛ دار المعرفة، بیروت،  .990 فیض الباری علی صحیح البخاری؛ 
 تا.چا، بیبی

کلینی، محمد بن یعقوب؛ مکتبة االسالمیة، تهران، بی .992 کافی؛   .ق.ه 9200چا، اصول 

کنجی، ابو عبداهلل محمد بن یوسف؛ تحقیق:  .998 البیان في اخبار صاحب الزمان؛ 
 .ق.ه 9424سوم، محمدهادی امینی؛  تهران، چ 

کلیة الدعوة االسالمیة،  .990 تراثنا و موازین النقه؛ لیبائی، علی حسین السائح؛ مجلة 
 م. 9882، 92بیروت، شماره 
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تحفة الالحوذی؛ مبارکفوری، ابی العالء محمد عبدالحمان بن عبدالرحیم؛ دار  .998
 م. 9880احیاء التراث العربی، بیروت، چ اول، 

الزمان؛ متقی هندی، عالءالدین علی بن البرهان في عالمات مهدي آخر .902
 تا.چا، بیجاسم بن محمد؛ دار المعرفة، بیروت، بی تحقیق:الدین؛ حسام

الدین؛ مؤسسة الرسالة، متقی هندی، عالءالدین علی بن حسام کنزل العمال؛ .909
 م. 9808بیروت، چ اول، 

 .ق.ه 9490، چ اول، بحار االنوار؛ مجلسی، محمدباقر؛ دار احیاء التراث العربی، بیروت  .900

یخ روضة الصفا؛ خواند شاه، محمد؛ بی .902  تا.چا، بیجا، بینا، بیتار

 م. 9884تهذیب الکمال؛ مزی، ابوالحجاج یوسف؛ دار الفکر، بیروت، چ اول،  .904

گزیده؛ مستوفی، حمداهلل؛ .900  .ش.ه 9220چا، فروشی محمودی، تهران، بیکتاب تاریخ 

 ی بن حسین؛ انتشارات علمی فرهنگی،مروج الذهب؛ مسعودی، ابوالحسن عل .902
 .ش.ه 9284تهران، چ اول، 

کاظمی، مصطفی؛ .908  تا.چا، بینجف، بی بشارة االسالم؛ 

االرشاد في معرفة حجج اهلل علی العباد؛ مفید، محمد بن محمد بن نعمان؛  .900
 .ق.ه 9492مؤسسة آل البیت، قم، چ اول، 

ف بن یحیی بن علی؛ مکتبة عقد الدرر في اخبار المنتظر؛ مقدسی شافعی، یوس .908
 تا.چا، بیعالم الفکر، قاهره، بی

 م. 0220صحیح اشراط الساعة؛ ابونصر، مصطفی؛ دار ابن حزم، عربستان؛ چ اول،  .922

ی، محمد عبدالرئوف؛ دار الکتب العلمیة،  .929 فیض القدیر شرح جامع الصغیر؛ مناو
 م. 9884بیروت، چ اول، 

بن عبدالقوی؛ دار المعرفة، بیروت،  مختصر سنن ابی داود؛ منذری، عبدالعظیم .920
 تا.چا، بیبی
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 تا.بیچا، بینجف،  لغیبة؛ نعمانی، محمد بن ابراهیم؛ا .922

 م. 9888الفتن؛ نعیم بن حماد؛ دار الکتب العلمیة، بیروت، چ اول،  .924

ی .920 ی؛ نوو لکتب العربی، بیروت، چ اول، دار ا  ؛صحیح مسلم بشرح النوو
 .ق.ه9428

کم نیشابوری، ابو عبداهلل؛ دار الفکر، بیروت،  المستدرک علی الصحیحین؛ .922 حا
 .ق.ه 9280چا، بی

 تا.دائرة المعارف القرن العشرین؛ وجدی، محمد فرید؛ دار المعرفة، بیروت، چ سوم، بی .928

الطبقات الکبری؛ هاشمی بصری، محمد بن سعد بن منیع؛ دار الکتب العلمیة،  .920
 م. 9889بیروت، چ اول، 

دار الکتب العربی، بیروت، بکر؛ لفوائد؛ هیثمی، علی بن ابیمجمع الزوائد و منبع ا .928
 .ق.ه 9420چ سوم، 

د علی اهل البدع و الزندقة؛ هیثمی، احمد بن حجر؛   .942 الصواعق المحرقة في الر 
 .ق.ه 9202قاهره، چ دوم، 

یخ یعقوبی؛ یعقوبی، احمد بن ابی  .949 یعقوب؛ انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، تار
 .ش.ه 9280چ اول، 


