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  مقدمه اول
  درباره این کتاب

مقدمه اول درباره معرفى .  بحث و دو مقدمه است1این کتاب شامل چهار... 
و ...  نکته اساسى است3 ترجمه مباحث آن و اشاره به کتاب و چگونگى تألیف و

 کتاب و مؤلف آن، به 4 و 3مقدمه دوم ضمن عرضه شناخت بیشتر درباره بخش 
پردازد که در  مى» عالئم ظهور«و » مسئله مهدى« کتاب جدید درباره 50معرفى 

  .پذیر گردیده است یک سفر کوتاه زیارتى، تهیه آنها امکان

ز چهار بحث اصلى کتاب، عبارتند از دو مقاله نگارنده، دو بحث نخست ا...
که پیش از ترجمه دو رساله شیخ عبدالمحسن العباد، در مورد مهدى منتظر و 

 سال پیش 37بحث نخست را نگارنده . شود  احادیث مربوط به آن، آورده مى
مصلح بزرگ و «ام که تحت عنوان  نوشته) ش1337ق ـ اسفند .  هـ1378شعبان (

.  سال سوم ماهنامه مجموعه حکمت چاپ شده است2 و 1در شماره » ى ماجهان
گردید و پس از دو سال انتشار، به تعطیل م تأسیس  در ق1332این مجله در سال 

، زیر نظر 1337اما پس از چهار سال، دوره سوم آن از اسفندماه ... کشانیده شد
سید فخرالدین برقعى بود اینجانب آغاز به انتشار نمود ـ صاحب امتیاز آن مرحوم 

ـ اشراف یا سردبیرى اینجانب یک سال ادامه داشت و در این یک سال، مقاالت 
و مقاله من نیز به تناسب همزمان ... اى در آن درج و منتشر گردید زنده و ارزنده

حضرت الدت شدن انتشار نخستین شماره دوره جدید آن با نیمه شعبان و و
  2.زمینه تهیه و منتشر گردیدمهدى علیه السالم، در این 

کوتاه به  کتاب، مقاله مشابه دیگرى در همین زمینه، و نگرشى بحث دوم این
» مصلح جهانى«است که تحت عنوان ) علیه السالم(احادیث وارده درباره مهدى

 مجله ماهانه نامه آستان قدس چاپ مشهد، درج شده است که 4 و 3در شماره 

                                                           
  .استاد ابواالعلى مودودى اضافه شده استدر چاپ چهارم ترجمه بحث . 1
 در بررسى همین موضوع بود که در شماره »در انتظار ظهور«: اهللا طالقانى نیز تحت عنوان مقاله مرحوم آیت. 2

  .اول و دوم سال سوم مجله درج گردید
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 مجله با نیمه شعبان نوشته شد و در شعبان و رمضان باز به علت تقارن انتشار آن
مجله نامه آستان ...  ـ در آن مجله منتشر گردید1339 هـ ـ بهمن و اسفند 1380

ارجمند، خطیب شهیر و نویسنده ت دیرینه، برادر قدس، با همت و سردبیرى دوس
شد و   توانا جناب فخرالدین حجازى، با هزینه آستان قدس رضوى منتشر مى

اى بود ـ و پس از انتقال جبرى ایشان به تهران، وضع مجله   مل مقاالت ارزندهشا
نیز دگرگون شد و طبعاً همکارى قلمى ما و دیگر دوستان با آن مجله، قطع 

  .گردید ـ

بحث دوم به درخواست جناب حجازى تهیه شد و درواقع با مختصرى تکرار 
گونه بازنگرى   و بدون هیچطبیعى، تکمیل کننده بحث نخست بود که اینک از نو 

  .گردد ـ مانند بحث اول ـ تقدیم عالقمندان مى

***  

در مورد این دو بحث باید بگویم که نخست قصد تجدید چاپ آنها را ... 
و در واقع فکر ! ام  سالگى نوشته20نداشتم، چون هر دو را تقریباً در سنین زیر 

طور طبیعى در یک   بههایى که   کردم که با توجه به بضاعت کم و کاستى مى
اما . نخواهد بودآید، تجدید نشر آنها مفید   د مى سال پیش، بوجو35بحث فشرده 

هاى خود نقل   وقتى دیدم که بعضى از اساتید بزرگوار، جمالتى از آن را در کتاب
 و سپس با توجه به تقارن محتوایى بحث علم و عقل آن، با آنچه که 3اند کرده

 و 4اند ید محمد باقر صدر در بحث کوتاه خود نوشتهاهللا س  عالمه شهید، آیت
همچنین تشابه استدالل این دو نوشتار، با آنچه که عالمه شیخ عبدالهادى الفضلى 

، فکر کردم که تجدید 5در کتاب خود، در زمینه طول عمر امام مطرح ساخته است
دگاه چاپ آن دو بحث قدیمى و فشرده هم، قبل از آغاز کتاب مهدى موعود از دی

این ... ایده نباشدف هایى که دارد ـ شاید بى  اهل سنت ـ با اشاره کلّى به کاستى
                                                           

 52، ص 1364خورشید مغرب تألیف استاد فرزانه، محمدرضا حکیمى، چاپ چهارم، دفتر نشر فرهنگ اسالمى، . 3
 اول، ترجمه محمد سپهرى، چاپملى، و جزیره خضراء افسانه یا واقعیت تألیف عالمه سید جعفر مرتضى جبل عا

  . 11 ص 1372دفتر تبلیغات اسالمى قم، 
، با مطرح ساختن )علیه السالم(اهللا سید محمدباقر صدر، در بحث طول عمر حضرت مهدى شهید بزرگوار آیت. 4

اند که تشابه نزدیکى با بحث نگارنده  امکان علمى ـ عملى و امکان عقلى ـ فلسفى به بررسى موضوع پرداخته
بحث حول المهدى، چاپ دوم، مرکز : رجوع کنید به... تر است حث معظم له، مشروحدارد، با این فرق که ب

  . 27 ـ 37فرهنگى اسالمى اروپا، رم، ص 
مهدى، انقالب سخنى پیرامون : مه شده و تحت عناوینالبته گفتنى است که این بحث، سه بار به زبان فارسى ترج
  .ستمهدى و پندارها، پژوهشى پیرامون مهدى، منتشر شده ا

در انتظار امام، حیات و غیبت، تألیف شیخ عبدالهادى الفضلى، ترجمه دکتر حبیب : مراجعه کنید به کتاب. 5
  ... و به بعد53هاى آستان قدس رضوى، مشهد، ص  ، بنیاد پژوهش1372روحانى، چاپ اول 
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گونه تغییرى نه در محتوا و نه در  را تقریباً بدون هیچبود که آن دو بحث 
آورم و تردیدى نیست که اگر امروز ـ و پس از مرور   عبارات، در این کتاب مى

پرداختم، سخن  نگارش آن دو بحث مى سال از تاریخ نوشتن آنها ـ به 37 و 35
گذاریم براى  اما این کار را مى... و عبارات رساتر... براى مطرح ساختن بسیار بود

  !...فرصتى دیگر، اگر توفیق حق یار گردد؟

بحث آورم، چون   دو رساله مىاین دو بحث را پیش از ترجمه : به هر حال... 
و احادیث وارده از طرق » شیعه«یدگاه اول تقریباً جنبه عام دارد و بحث دوم به د

دیدگاه اهل «نماید و آوردن این دو، پیش از آغاز بحث   مى» اشاره«خاص آن، 
و شاید براى شناخت بیشتر اهل تسنن، از ... رسد؟  تناسب به نظر نمى بى» سنت

  !.دیدگاه اهل تشیع مفید باشد

 * * *  

چگونه ام که   ى دادهحث سوم و چهارم، در مقدمه دوم توضیح کافدر مورد ب
دست آمد؟ و چرا ترجمه شد؟ و چرا هم اکنون چاپ  این دو بحث به

این دو بحث، از شیخ عبدالمحسن العباد، نخست در : و خالصه آنکه... شود؟ مى
مجله الجامعۀ االسالمیّه، ارگان دانشگاه اسالمى مدینه منوره چاپ شده و سپس 

 مدینه منوره، منتشر شده است و ما شکل کتابى مستقل در  هـ، به1402در سال 
سازیم سپاریم که روشن  دست چاپ مى ترجمه تقریباً کامل آن را با این هدف به

را ویژه شیعیان ) علیه السالم(مهدىها که اعتقاد به ظهور  بر خالف تصور بعضى
دانند، اصل این اعتقاد، از دیدگاه اهل سنت و تشیع همسان بوده و در صحت  مى

یک از دو  ، در بین هیچ)صلى اهللا علیه وآله( وارده از پیامبر اکرمهاى بشارت
دیدگاه اختالفى وجود ندارد، بلکه اختالف در طُرق و اسناد احادیث، و سپس در 

یعنى اگر در ... بررسى استو است که آن نیز قابل تحقیق » مصداق خارجى«
واحدى را در کلیّت هاى، اتحاد نظر باشد و مصادر ما و اهل سنت، دیدگاه  مسئله

توان به تفاهم رسید  یک مسئله عقیدتى ارائه نمایند، در مورد تعیین مصداق یا مى
  !.کند» حل«خود آن را » مرور زمان«توان آن را مسکوت گذاشت تا   و یا آنکه مى

المسلمین مصر، در مورد اختالفات  شهید استاد شیخ حسن البنّا، رهبر اخوان
فلنتّحد فیما نتّفق و لیعذر بعضنا «: گوید  دارد و مىشیعه و سنى، جمله جالبى

 در آنچه که اتفاق نظر داریم، متحد شویم و در آنچه که ;»البعض، فیما نختلف
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  !اختالف داریم، همدیگر را معذور بدانیم

امیدواریم که برادران اهل سنت، بهویژه نویسندگان وهابى، ـ که خود را سلفى 
هاى خود، امانت را رعایت   یک عمل کنند و در نوشتهنامند ـ به این گفتار ن مى

  !نمایند و از اهانت و تکفیر دیگر مسلمانان خوددارى ورزند

  سه نکته اساسى
. رسد که اشاره به سه نکته اساسى ضرورى باشد در این مقدمه، به نظر مى

هاى   بررسى موضوع طول عمر امام زمان، با معیارها و مقیاس: یکى از این سه
توان براى همیشه به این بحث به  ل است، در حالى که با معیار دیگرى مىمتداو

نکته دوم عبارت از برداشت غیر صحیح حافظ ابن کثیر ... نحو مطلوب پایان داد
أسفانه که مت!.... »سرداب سامراء« هجرى است در مورد 774شافعى متوفى به سال 

ست بعضى از نویسندگان اى در د  بهانهاین برداشت غیر منطقى و غیر معقول، 
و تکذیب عقیده شیعه ! معاصر اهل سنت قرار داده که با سوء استفاده از آن، به ردّ

  ...اند  پرداخته

درباره مهدى ) قدس سره(هاى امام خمینى نکته سوم، مربوط به تحریف گفته
است که باز متأسفانه، گروهى از اهل زر و زور و تزویر و ) علیه السالم(موعود

بال و باور، آنچه را که از اساس دروغ و کذب است،  سیاستمداران بى! نراهاهم
پر داده و سپس به داورى نشسته و شیعه و تشیع را مورد حمله و انتقاد قرار 

  .اند داده

ما در این مقدمه، با نظر به اینکه اصل کتاب مورد توجه برادران اهل سنت، در 
اى کوتاه ولى مستند، به هر  شارهکوشیم ا  داخل و خارج قرار خواهد گرفت، مى

سه موضوع داشته باشیم تا فردا، و در روز حساب، عنداهللا هیچ عذرى براى کسى 
  :گوییم یل، پیش از آغاز، مىو به همین دل! باقى نماند

  !اال قد بلّغت، اللّهم فاشهد

اى بخواهند به نشر  اگر پس از این روشنگرى منصفانه و برادرانه، باز عده
هاى موهوم و ساختگى، در رابطه با معتقدات شیعه بپردازند، باید پذیرفت  اندیشه

و ... فى قلوبهم مرض فزادهم اهللا مرضاً: دیگرانند، یا آنکه» آلت فعل«که آنها واقعاً 
  ...این بیمارى درونى و قلبى را درمانى متصور نیست

  ـ طول عمر امام1



٩ مهدی موعودمصلح جهانی و 

هاى گوناگونى    متأخر، بحثدر رابطه با طول عمر امام زمان، علماى متقدم و
اند، ولى تکیه بر یک اصل اساسى به نظر  هاى مختلف مطرح ساخته  از دیدگاه

این اصل اساسى در رابطه با ... نیاز سازد رسد که ما را از هر نوع استداللى بى مى
خروج دجال، : و دیگر عالئم آخر زمان، مانند) علیه السالم(مسئله ظهور مهدى

» شیخ عبدالمحسن العباد«و غیره، مورد استناد و تأکید ) لسالمعلیه ا(حنزول مسی
شیخ عبدالمحسن در پاسخ مخالفان ...  است»ایمان به غیب«قرار گرفته و آن مسئله 

مفهوم واقعى ایمان به غیب، مستلزم آن است که ما : گوید  یا منکرین، بحق مى
ست، بپذیریم، وگرنه در نقل شده ا)صلى اهللا علیه وآله(آنچه را که از پیامبر اکرم

  ... ایمان خود باید شک داشته باشیمصحت

ها و   نامیم، در واقع برداشت  مى» درک عقل«آنچه را که ما : اصوال باید گفت
هاى ذهن ماست که با توجه به مسائل و مقدمات نوعاً مادى، آن را   دریافت

گیرد و یا    مىو آنچه را که خارج از این چهارچوب قرار... پنداریم مى» عقالنى«
  .نامیم مى» غیر عقالنى«کنیم،   ما چگونگى آن را درک نمى

با این منطق و برداشت، بسیارى از امور غیر طبیعى و خارق العاده که در قرآن 
که همه خواهد بود، در حالى » غیر عقالنى«ها تصریح شده است، مجید به آن

» ایمان به غیب«روشن پذیرند، چون مصداق  مؤمنان و دین باوران، آنها را مى
  .باورداشت چیزهایى است که در قرآن مجید آمده است

ها، از دیدگان علمى  هاى اندیشمندان و نویسندگان در این رابطه  البته استدالل
مفید و مؤثر است اما تکیه بر همان اصل اساسى ـ » تقریب اذهان«یا فلسفى، براى 

هاى    خمان دین باور را از پیچ وتواند پاى چوبین استداللی ایمان به غیب ـ مى
منفى و جنبى هاى  موجود رها سازد و از مطرح شدن بسیارى از پرسش

  .عمل آورد جلوگیرى به

تواند  اگر کسى ایمان به غیب ندارد، چگونه مى: به عبارت صریحتر و روشنتر
 ساله 950مسئله اصحاب کهف، سرد شدن آتش بر ابراهیم، طول عمر و بقاى 

ن قوم خود، گرفتارى یونس در شکم ماهى، اژدها شدن عصا، شکافته نوح در میا
شدن دریا براى عبور موسى و غرق شدن فرعونیان، انشقاق آسمان، معراج، سیر 

االقصى، بردن انسان به آسمان براى حفاظت و   مسجد یک شبه از مسجدالحرام به
ا به هم هاى پرنده که گوشت آنه افتادن جسد بر روى تخت، زنده کردن مرغ
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ها مسئله مشابه را که در قرآن مجید مطرح شده است، باور  مخلوط شده بود و ده
نماید؟ و اگر اینها را باور دارد، اعتقاد به عمر هزار ساله یا دو هزار ساله، که 

اى بیش نخواهد بود و  خواست خالق هستى از نیستى باشد، امر سهل و ساده
. بودبیولوژیک یا فیزیولوژیک، نخواهد نیازى حتى به مطرح شدن مسائل علمى 

اهللا آقا بزرگ تهرانى،   هاى چاپ نشده شیخ اجازه ما، مرحوم آیت در یادداشت
آمده که )علیه السالم(تفسیر و بررسى کوتاهى از آیه مربوط به حضرت یونس

  :تواند مسئله مورد بحث ما را روشنتر سازد ترجمه آزاد و خالصه آن مى

 از عادت طبیعى چگونه است؟ توجه به قصّه یونس امکان طول عمر خارج
فالتقمه الحوت و هوملیم فلوال انّه کان من المسبّحین للبث فى بطنه «: تواند روشنگر باشد مى

اگر حضرت یونس «: فرماید  اینکه خداوند در کالم صادق خود مى.»الى یوم یبعثون
مانجا باقى گفت، تا روز رستاخیز در ه در شکم ماهى تسبیح حق را نمى

کند؟ قدرت حق تعالى در نگهدارى یونس تا  ، چه چیزى را اثبات مى»ماند مى
تردید توان حفظ و   روز رستاخیز، یک تصریح قرآنى است و همین قدرت، بى

  6.نگهدارى کسى را دارد که مصلح جهانى در آخر زمان خواهد بود
  !ـ افسانه سرداب2

ویسندگان اهل سنت به شیعه هاى موهومى که بعضى از ن یکى از افسانه
سردابى  در »مهدى موعود«دهند این است که گویا شیعه اعتقاد دارد  نسبت مى

  !و روزى از آنجا ظهور خواهد نمود! در سامراء، پنهان شده

، ضمن پذیرفتن صحت احادیث منقول از !شیخ عبدالعزیز بن عبداهللا بن باز
، نیشى !دى منتظر، طبق مقتضاى طبیعت، درباره مه)صلى اهللا علیه وآله(پیامبر اکرم

مهدى آخر الزمان یکى از «: نویسد  مى» ابن کثیر«نقل از  زندو به بر شیعه مى
خلفاى راشدین و امامان راستین است ولى او همان منتظرى نیست که به پندار 

  7»!در سرداب است و امیدوارند که او روزى از آنجا بیرون آید(!) رافضه 

متوفى به » حافظ ابن کثیر«ست که شیخ بن باز آن را از قول اى ا این افسانه
کند و شیخ عبدالمحسن العباد هم در کتاب خود، آن را    هـ نقل مى774سال 
آورد و بعضى دیگر از نویسندگان معاصر هم بدون بررسى دقیق و تحقیق  مى

                                                           
  . آخر کتاب مراجعه شود1به پیوست . 6
ظر تألیف شیخ حمود بن عبداهللا التویجرى، چاپ دوم، عربستان األحتجاج باألثر على من أنکر المهدى المنت. 7

  .4 و 3 هـ، مقدمه شیخ عبداهللا بن باز، صفحه 1406سعودى، 
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ارک ، در صورتى که اگر به منابع و مد8!کنند تکرار مى» طوطى وار«الزم آن را 
شد که شیعه به همچو  خوبى روشن و آشکار مى نمودند، به شیعه مراجعه مى

علیه (اى اعتقاد ندارد و مسئله تولد و زندگى ائمه شیعه و حضرت مهدى افسانه
در بیوتاتى در سامراء که سردابى هم دارد، ربطى به پنهان ـ شدن و ) السالم

 انصاف بودند، ان اهل تحقیق وو البته اگر این آقای. زندگى مستمر در آن ندارد
بررسى نمایند که آیا توانستند خود به عراق و سامراء بروند و از نزدیک  مى

کشند و به انتظار ظهور مهدى   مى! شیعیان شب در آنجا با اسبان خود صف
  ایستند؟ مى

پردازیم، به   نقل قول بعضى از علماى بزرگ معاصر شیعه مى ما در اینجا، به
ى اهل خرد و تحقیق، مفید باشد و آنها یا این حقیقت را از ما امید آنکه برا

یکى از مراجع عالیقدر شیعه ... بپذیرند و یا آنکه خود به بررسى مستقیم بپردازند
  :نویسد ید صدرالدین صدر در کتاب خود مىاهللا س  آیت

شود که شیعه امامیّه، یاگروهى   از کتاب الصواعق المحرقه چنین استفاده مى.. «
پندارند که مهدى منتظر در سرداب پنهان شده و آنها در انتظار  ز آنان، چنین مىا

بیرون آمدن وى هستند و با اسبان خود، در کنار سرداب ایستاده و خواستار بیرون 
  !آمدن وى هستند

کرد؟ و به گمان من  ایکاش نویسنده مدرک خود را در این زمینه ذکر مى
طور  بهق را هم از نزدیک ندیده و نیامده و عرابیرون » حجاز«نویسنده هرگز از 

فهمید که این ادعا  خوبى مى را هم زیارت نکرده است وگرنه به» سامرّاء«قطع 
  9»...هرگز صحت و حقیقت ندارد

یکى از «: نویسد در همین رابطه مىاهللا صافى گلپایگانى  لطفاهللا شیخ   آیت
شیعه : گویند  ت این است که مىافترائات مغرضین و دشمنان شیعه و اعداء اهل بی

معتقد است امام در سرداب غیبت کرده و در سرداب باقى است و از سرداب 
ایستند تا   ظاهر خواهد شد و هر شب بعد از نماز مغرب بر در سرداب مى

                                                           
بالمنتظر الذى و هو أحد خلفاء الراشدین و االئمۀ المهدیین، و لیس هو : (... نویسد مىابن کثیر در کتاب خود . 8

اء فان ذالک ماال حقیقۀ له وال عین وال اثر ویزعمون انه محمد تزعمه الرافضه و ترتجى ظهوره من سرداب سامر
الفتن و المالحم، الواقعه فى آخر الزمان (» ...بن الحسن العسکرى و انه دخل السرداب و عمره خمس ستین

، فصل فى ذکر 45 هـ، ص 1414تألیف حافظ، ابن کثیر شافعى، تحقیق یوسف على بدیوى، چاپ اول دمشق، 
  ).یکون آخر الزمانالمهدى الذى 

 و مهدى منتظر ـ ترجمه فارسى کتاب 157 هـ ق، ص 1358المهدى، تألیف صدرالدین صدر، چاپ اول، تهران، . 9
  .228 ش، ص 1334فوق ـ توسط مهدى فقیه ایمانى، چاپ اصفهان، 
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  !شب آیندهشوند تا   ند، سپس متفرق مىستارگان نیک آشکار گرد

ونه توضیح نیستیم، همه گ  ما در تکذیب و رد این افتراء، محتاج به هیچ
خلدون و ابن حجر جعل و بر اساس  گونه افترائات از امثال ابن دانند که این مى

انگیزه دشمنى با شیعه و انحراف از اهل بیت و تمایل به بنى امیه و دشمنان 
  .خاندان رسالت است

 این نویسندگان و کسانى که بعد از آنها آمدند تا زمان ما، به جاى اینکه عقاید
افتراء دست آورند، به جعل و  هایشان به و کتابو آراء شیعه را از خودشان 

پرداخته و یا جعلیات و افترائات و پیشینیان را مالک و میزان درباره عقاید شیعه 
  ...سازند دهند و خود و دیگران را گمراه مى و معرفت آراء آنها قرار مى

ى است، بلکه کتب و از شیعه احدى نگفته امام در سرداب سامراء مخف
  10.»...نمایند همه این نسبت را تکذیب مى... روایات شیعه

  :نویسد  اهللا ابراهیم امینى در این زمینه مى و آیت

این نسبت دروغ محض و از روى عناد صادر شده است و شیعیان چنین ... «
در هیچ روایتى گفته نشده که امام دوازدهم در سرداب زندگى . اى ندارند  عقیده

هم چنین مطلبى را یک از دانشمندان شیعه  هیچ. کند  مىکند و از آنجا ظهور  ىم
  11».اند نفرموده

پسندند که بر   این است آراء بعضى از علماى شیعه و اگر گروهى این را مى
راست ما باز آنان را به پیمودن راه ... هایى به شیعه بدهند حقیقت، نسبتخالف 

  ...کنیم دعوت مى
  !پیامبران؟» عجز «ـ قدرت مهدى و3

 با تحریف عمدى 12»وعاظ السالطین«و » فقهاء الملوک«در عصر ما، ناگهان ... 
، مدعى شدند که امام خمینى !، در اوج غرض)قدس سره(هاى امام خمینى  گفته

تکمیل شریعت «و » قدرت و توانایى برتر امام زمان«و ! »عجز پیامبران«معتقد به 
و در این زمینه مدرک رسمى آنان، کتب و آثار ، !باشد مى» در زمان ظهور وى

نیست، بلکه روزنامه الرأى العام کویت، وابسته به ) قدس سره(مینىخود امام خ
آرى آنها با استناد به این .  هـ ـ است1400 شعبان 17، مورخ !عراق سابق

                                                           
  .204 ـ 205، ص 1349اهللا صافى گلپایگانى چاپ تهران،  نوید أمن و امان، تألیف لطف. 10
  .204، ص 1371گستر جهان، تألیف ابراهیم امینى، چاپ دوازدهم، قم، داد. 11
  !...و علماء الشرطۀ! فقهاء السلطه:  قول برادران مصرىو به. 12
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  :اند  هاى زیر، به تکفیر امام پرداخته  در کتاب;روزنامه

دکتر زید العیص، : تألیف! ى ضوء الکتاب و السنۀالخمینى و الوجه اآلخر ف
 و ماذا آفتى علماء المسلمین فى 50 و 49 هـ، صفحه 1413چاپ دارالیقین، مصر، 

و مسألۀ . 12و  11، بغداد، صفحه وجیه المدینى، چاپ سوم: الخمینى تألیف
، دکتر ناصربن عبداهللا بن على القفارى: التقریب بین اهل السنۀ و الشیعه تألیف

نهج :  و246 و 245 هـ، صفحه 1414جلد دوم، چاپ دوم، دارطیبه للنشر ریاض 
 هـ، 1405، چاپ دارعمار، !گروهى از شیوخ: تألیفخمینى فى میزان الفکر االسالمى 

اهللا،   محمد مال: ، و الخمینى و تفضیل االئمه على االنبیاء تألیف47 تا 45صفحه 
ه، المهدى، الدروز تاریخ و وثائق، الشیع:  و کتاب26 و 25 هـ، ص 1404چاپ 
 هـ، فصل دوم، صفحه 1408شیخ عبدالمنعم النمر چاپ چهارم، قاهره، : تألیف
  ... و207

اند، بلکه، پیش  کرده! »قیام«ها نیست که در این رابطه  و البته فقط این کتاب
 دربار شاه فهد و شاه حسن و شاه حسین و شاه مبارک» فقهاء الملوک«از آنها این 

! همین فقهاء: و صدام بودند که اعالمیه و تکفیر نامه صادر کردند و عجیب آنکه
خواستار تحقیق و بحث و گفتگو با وى » سلمان رشدى«در مورد ! و مفتیان

و براى همین هدف، وزیر اوقاف مصر را به لندن فرستادند که با رشدى ! شدند
رابطۀ رباره امام خمینى، از مکه، اما د! تبرئه نمود» ارتداد«دیدارى کرد و او را از 

دعوۀ و در مغرب علماى دربارى در مجله ! اى صادر کرد  بیانیهالعالم االسالمى 
حبیب «اى منتشر ساختند و در تونس، مفتى دربار بورقیبه، شیخ  استنکاریهالحق 

رابطۀ همه جالبتر، حقوق بگیران صدام در و از ... دفتوایى مشابه دا» بلخوجه
  !!بودند که فتوایى بر ضد امام صادر کردند! ى العراقالعلماء ف

ها و فتواها، پا را  هاى فوق، ضمن نقل همان بیانیه و اکنون نویسندگان کتاب
و » خرافه«از این هم فراتر نهاده و اصوال منکر وجود مهدى منتظر شده و آن را 

 که منکر  که با مطالعه این کتاب، روشن خواهد شد13اند  پنداشته» امرى موهوم«
مهدى منتظر، از دیدگاه اهل سنت و جماعت، خود منکر پیامبر شده و ایمان 

رجوع شود به کتاب شیخ (کاملى ندارد و از راه راست دور شده است 

                                                           
ضمن نقل و نقد احادیث خودشان به ردّ ... الشیعه، المهدى: شیخ عبدالمنعم النمر، در فصل دوم کتاب خود. 13

  ).235 تا 212رجوع شود به کتاب وى، از صفحه (! آنها و تکذیب مسئله مهدى پرداخته است
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  ).عبدالمحسن العباد

* * *  

جا خواهد بود که  پس از آنکه از نوع اتهام این آقایان، آگاه شدیم بسیار به
را در ) قدس سره(بیانات روشنگر بعدى امام خمینىمتن بیانات نخستین و سپس 

این زمینه، نقل کنیم تا روشن شود که چگونه دشمنان وحدت اسالمى، بدون 
هاى امام خمینى و فقط با استناد به خبر یک روزنامه  توجه به متن اصلى گفته

  :شوند تکفیر نامه هم صادر کنند منحوس، حاضر مى

ا به همه مسلمین و به همه ملت ایران تبریک این عید سعید، پانزده شعبان ر«
  .کنم عرض مى

ماه شعبان ماه بزرگى است که در آن، در سوم آن، بزرگ مجاهد عالم بشریت 
به عرصه ارواحناله الفداء پا متولد شد و در پانزده آن، حضرت مهدى موعود 

 و قضیه غیبت حضرت صاحب، قضیه مهمى است که به ما ;وجود گذاشت
فهماند منجمله اینکه براى یک همچو کار بزرگى که در تمام دنیا   مىمسائلى را

در تمام بشر نبوده کسى االّ مهدى موعود . عدالت به معناى واقعى اجرا بشود
اهللا علیه که خداى تبارک و تعالى ذخیره کرده است براى بشر، هر یک از   سالم

 این بود که اجراى انبیاء که آمدند، براى اجراى عدالت آمدند و مقصدشان هم
موفق نشدند بعد از انبیاء و اولیاى بزرگ، نند، لکن عدالت را در همه عالم بک

و این یک . پدران حضرت موعود، کسى نبوده است که اجراى عدالت را بکند
موجودى است که ذخیره شده است براى یکى همچو مطلبى و لهذا به این معنا، 

داء بزرگترین عید مسلمین است و عید مولود حضرت صاحب ارواحناله الف
  .بزرگترین عید براى بشر است نه براى مسلمین

ترین عید است براى بزرگ) صلى اهللا علیه وآله(اگر عید والدت حضرت رسول
خواست توسعه بدهد   از باب اینکه موفق به توسعه آن چیزهایى که مىمسلمین 

 خواهد کرد و در تمام اهللا علیه این معنا را اجرا نشد، چون حضرت صاحب سالم
عالم زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد به همه مراتب عدالت، به همه مراتب 

اهللا علیه   دادخواهى، باید ما بگوییم که عید شعبان، عید تولد حضرت مهدى سالم
وقتى که ایشان ظهور کنند تمام بشر را از . بزرگترین عید است براى تمام بشر

  .کند  مىها را راست  د، تمام کجىآور  انحطاط بیرون مى
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 همچو نیست این عدالت همان که ماها از آن »یَمْلَأ الْاَرْضَ عَدْال بَعْدَ ما مُلِئَتْ جَوْراً«
فهمیم که نه یک حکومت عادلى باشد که دیگر جور نکند، این هست امّا،  مى

 اآلن زمین ـ و بعد از »لِئَتْ جَوْراًیَمْلَأ الْاَرْضَ عَدْال بَعْدَ ما مُ«باالتر از این معناست، معنى 
این، از این هم بدتر شاید بشود ـ پر از جور است، تمام نفوسى که هستند 
انحرافات در آنها هست، حتى نفوس اشخاص کامل هم در آن انحرافاتى هست 
ولو خودش نداند در اخالقها انحراف هست، در عقاید انحراف هست، در اعمال 

کند انحرافش معلوم است و ایشان   هایى هم که بشر مىانحراف هست و در کار
ها را مستقیم کنند و تمام این انحرافات را  مأمورند براى اینکه تمام این کجى

 از این »ما مُلِئَتْ جَوْراًیَمْلَأ الْاَرْ ضَ عَدْال بَعْدَ «برگردانند به اعتدال که واقعاً صدق بکند 
از اینکه آن اعیاد، اعیاد مسلمین است این جهت این عید، عید تمام بشر است بعد 

عید، عید تمام بشر است، تمام بشر را هدایت خواهند کرد انشاءاهللا و ظلم و جور 
دارند به همان معناى مطلقش، از این جهت این عید،  را از تمام روى زمین برمى

عید بسیار بزرگى است که به یک معنا از عید والدت حضرت رسول که 
ورى در این و ما باید ط. عیاد است، این عید به یک معنا بزرگتر استبزرگترین ا

خودمان را مهیّا کنیم از براى آمدن آن اهللا توجه کنیم که  روزها و در این ایام
توانم اسم رهبر روى ایشان بگذارم، بزرگتر از این است،  من نمى. حضرت

 نیست، ایشان را توانم بگویم که شخص اول است براى اینکه دومى در کار نمى
است، آنى » مهدى موعود«توانیم ما با هیچ تعبیرى، تعبیر کنیم االّ همینکه  نمى

است که خدا ذخیره کرده است براى بشر و ما باید خودمان را مهیّا کنیم از براى 
یم انشأاهللا به زیارت ایشان، طورى باشد که روسفید اینکه اگر چنانچه موفق شد

اند در کشور ما و  هایى که اآلن به کار گرفته شده م دستگاهتما. ایشانباشیم پیش 
امیدواریم که در سایر کشورها هم توسعه پیدا بکند، باید توجه بر این معنا داشته 

  14.اهللا علیه  باشند که خودشان را مهیا کنند براى مالقات حضرت مهدى سالم

 * * *  

ار شوروى هستیم، گرفتار ما عالوه بر اینکه گرفتار آمریکا هستیم و گرفت... «
ها که در رأس روحانیت  کنند، بعضى بعضى اشخاصى که دعوى اسالمى مى

                                                           
 هـ مطابق با 1400به مناسبت نیمه شعبان ) قدس سره( پیام امام; 207 ـ 208، ص 12صحیفه نور، ج . 14

  . شمسى7/4/1359
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کنند،  بعضى ممالک واقع هستند، گرفتار آنها هم هستیم، آنها هم ما را تکفیر مى
اینهااگر چنانچه . کنند کنند و دنبالش تکفیر مى  آنها هم کلمات ما را تعبیر مى

گویند و به   وب است که مطالعه کنند، بفهمند چه مىواقعاً خطا کار هستند، خ
کنند؟ و اگر معتمد هستند و در مقابل یک کشور اسالمى،  نفع چه کسى کار مى

کند که بین همه برادرها را متصل کند و  در مقابل یک کشورى که کوشش مى
ى که او را تکفیر نکند، اینهایاو، . نکندهمه را با هم آشتى بدهد، این او را تکفیر 

کنند و مع االسف در لباس مفتى و یا مفتى اعظم هستند،  این طور سمپاشى مى
دانند که این کارها بر ضد اسالم و بر وفق میل ابرقدرتهاست؟ اینها  اینها نمى

کنند؟ اینها که  دانند که دانسته یا ندانسته براى ابرقدرتها دارند خدمت مى نمى
کنند، چطور اینهادر مقابل  ارند خدمت مىدانسته یا ندانسته براى ابرقدرتها د

 ایستند و تکفیرى کرده است، نمى» سادات«و آنهمه جنایاتى که » سادات«
ما که از امام مهدى که قوه اجرایى اسالم است صحبت نشنیدیم ما از آنها؟ 

گوییم که عدل در زمان او فراگیر خواهد شد و از طرف خود آنها  کنیم و مى مى
 ما که »یَمْلَأ الْاَرْضَ قِسْطاً وَ عَدْال بَعْدَ ما مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جَوْراً«: ست کههم همین معنا ه
گوییم که انبیاء موفق نشدند اجرا کنند مقاصد  گوییم و مى راجع به آنها مى

د مسائل انبیاء آورد که اجرا کن خودشان را و خداوند در آخر زمان کسى را مى
کنند فالن گفته   ت به اجانب یا نفهمیده تأویل مىها براى خدم بیچارهرا، این 

این بسیار ناگوار است براى . کند شریعت را است که حضرت مهدى تکمیل مى
تابع پیغمبر . دانیم که تابع اسالم است  ما حضرت مهدى را یکى از افرادى مى. ما

 کند این  اسالم است، لکن تابعى است که نور چشم پیغمبر اسالم است و اجرا مى
 )صلى اهللا علیه وآله(مطالبى را که حضرت رسول اکرم

چرا اینها باید در حجاز، در کویت، در بعضى جاهاى دیگر تأویل . فرموده است
کنند حرفها را و بر ضد یک مملکت اسالمى که کوشش دارد همه برادرها را با 
هم مجتمع کند و کوشش دارد دست ابرقدرتها را از سر ممالک اسالمى کوتاه 

خواهند تفرقه بین  ند؟ آنها در خدمت ابرقدرتها دانسته یا ندانسته هستند و مىک
دانند که نباید تفرقه بین مسلمین انداخت و بر خالف  اینها نمى. مسلمین بیندازند

خداى نخواسته در خدمت ابرقدرتها ها مطلع نیستند یا اینکه نص قرآن است؟ این
مى در محیطى که خودشان هستند، به خواهیم که همه ممالک اسال هستند؟ ما مى
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حسب حکم اسالم، همه باهم باشند و همه متحد بشوند تا اینکه آسیبى براى آنها 
  .واقع نشود

شما دیدید وقتى که در ایران ملتمان اتحاد پیدا کرد، چه قدرت بزرگى را 
خواهیم که یک میلیارد جمعیت دنیا از مسلمین، این طور با  ما مى. شکست داد

و نه قضیه ماند   دیگر باقى مىاگر متحد بشوند نه قضیّه قدس. متحد بشوندهم 
افغانستان و نه قضایاى دیگر و اگر چنانچه وعاظ السالطین بگذارند و اتحاد ما را 
به هم نزنند، انشاءاهللا پیروز خواهیم شد و دول اسالمى و ممالک اسالمى پیروز 

  15.»...خواهند شد

هـ و  1400، در نیمه شعبان )قدس سره( امام خمینىاین بود متن کامل بیانات
سپس بیانات تکمیلى ایشان در عید فطر همان سال در افشاى سوء نیت کسانى 

 و ما با نقل کامل 16!اند را از شاهان خود گرفته» مفتى اعظم«یا » مفتى«که لقب 
د هاى خو آنها، امیدواریم که برادران متدین و مسلمان از اهل سنت، در داورى

نسبت به شعیه، به مدارک خود آنان رجوع کنند و با استناد به اقوال دشمنان یا 
  !.عناصر مغرض، به داورى ننشینند

 * * *  

 وزیر وقت امور مذهبى الجزائر مولود قاسم نایت بلقاسمدر اینجا باید از مرحوم 
 1400به نیکى یاد کنم که به هنگام صدور فتاوى بر ضد امام خمینى، ـ به سال 

عنوان نماینده امام خمینى در وزارت ارشاد اسالمى  هجرى ـ به اینجانب ـ که به
به الجزائر رفته بودم ـ این امکان را » کنفرانس اندیشه اسالمى«براى شرکت در 

هاى بزرگ جهان اسالم   داد که در حضور هزار و پانصد نفر از علماء، شخصیت
خ حبیب بلخوجه مفتى تونس که و دانشجویان الجزائرى ـ و در حضور همین شی

را ) قدس سره(هاى امام خمینى حقیقت موضوع و گفتهبه کنفرانس آمده بود ـ 
بیان کنم و در همان شب، متن سخنان اینجانب از تلویزیون سرتاسرى الجزائر که 

                                                           
در جمع نمایندگان و سفراى کشورهاى ) ره( بیانات امام خمینى ; 287 و 286، ص 12صحیفه نور، ج . 15

  .ش20/5/1359 هـ  مطابق با 1400 عید فطر، رمضان اسالمى، به مناسبت
، با کسب اجازه از ایشان، )قدس سره(پس از مراجعت از آن سفر و گزارش کار کنفرانس به محضر امام خمینى.  16

ـ 1: خطاب االمام الخمینى حول: متن کامل دو سخنرانى ایشان را درباره قدس و مسئله مهدى، تحت عنوان
مرکز االعالم العالمى للثورۀ االسالمیه فى «: ، از سوىمسئله المهدى المنتظرـ 2 ،مسئله تحریر القدس

این مرکز، نخستین نهاد پس از پیروزى انقالب اسالمى بود که ... چاپ و در سراسر دنیا منتشر ساختیم» ایران
هاى سیاسى،  یش تفرقهو متأسفانه با پیدا... ها و اهداف انقالب اسالمى، در سطح جهانى پرداخت با نشر اندیشه

  !!.این نهاد نیز توسط دوستان؟ به تعطیلى کشانده شد
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هاى یومیه  قابل رؤیت در تونس و مغرب هم هست پخش شد و سپس روزنامه
د و توطئه دشمنان وحدت اسالمى و تقریب بین الجزائر، آن را منتشر ساختن

شک این امر ناشى از عالقه آن مرد نیک سرشت   مذاهب اسالمى، خنثى شد و بى
و الم و انقالب اسالمى بود که در یک کنفرانس جهانى برادران اهل سنت، به اس

به نوشته جرائد الجزائر در حضور هزار و پانصد نفر، به ما امکان داد که دروغها 
  17.هاى دشمنان اسالم را افشاء کنیم و حقیقت را بر عموم روشن سازیم  تهمتو

 * * *  

در پایان مقدمه اول ضرورى است اشاره کنم که اگر پیگیرى قاطعانه و 
صادقانه مدیریت محترم مؤسسه اطالعات حضرت آقاى دعائى و همکارى 

شد و  چاپ مىنه ترجمه کتاب به این زودى آماده » اطالعات«انتشارات مؤسسه 
  !گرفت  نه با این سرعت در اختیار عالقمندان قرار مى

هدایت و رستگارى و » همگان«کنم و براى  بدینوسیله از همه آنان تشکر مى
  .دوام توفیق، از خداوند متعال خواستارم

  
  سیدهادى خسروشاهى  

   هـــ1404 رمضان 7جمعه،: تهران

                                                           
  .شودطه است، مراجعه  آخر کتاب که همراه با اسناد مربو2براى آشنایى بیشتر در این زمینه، به پیوست . 17
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  مقدمه دوم
م حج، همراه شهید استاد مطهرى، مرحوم سید  سال پیش بود که در موس27

على شاهچراغى، دکتر شریعتى، سید غالمرضا سعیدى و چند نفر دیگر براى 
  .شگاه رفتیمبه این دان» دانشگاه اسالمى مدینه منوّره«بازدید 

از نشر » گله«نائب رئیس دانشگاه، و » شیخ ناصرالعبودى«مالقاتى رخ داد با 
نصیحتى الى کلّ اخ «که تحت عنوان » ر جابر الجزائرىشیخ ابوبک«اى از   رساله
حسن «و با » برادرانه«مذاکره با شیخ ناصر، در محیطى ... چاپ شده بود! »شیعى
قیافه . در اتاق وى بود» شیخ عبدالمحسن العبّاد«اتّفاقاً . پایان یافت» تفاهم

بى او سخنرانى جال: شیخ ناصر گفت که! داشت و سکوت کرده بود» عبوسى«
روى میز خود برداشت اى از مجله را از    و سپس نسخهدرباره مهدى منتظر دارد،

... همانجا ورق زدم. شده بودم، تحویل داد» سخنگوى گروه«و به اینجانب که 
عقیدۀ اهل السنّۀ و األثر فى المهدى «: اى داشت مبسوط، تحت عنوان مقاله

در اوّل » حسینیه ارشاد«ن تشکر کردیم و دسته جمعى به مقر کاروا. »المنتظر
بحثِ واقعاً . بعدازظهر، مقاله را در اتاقم مطالعه کردم. برگشتیم» شارع ابوذر«

در دانشگاه مفید، تحقیقى و جالبى بود که نخست توسط شیخ عبدالمحسن العبّاد 
داشت » شیخ بن باز«سخنرانى مطرح شده بود و تعلیقى از عنوان  اسالمى مدینه به
 هیأت علمى، 18»قعده«شب در !  و نیشى گزنده بر ضد شیعهدر تأیید بحث

خیلى مسرور شدند و استاد . محتواى کلّى مقاله را بر دوستان تعریف کردم
چون اعتقاد این آقایان به مسئله . خوب است آن را ترجمه کنید: مطهرى گفت

. مهدویّت و نشر آن در میان مردم، تأثیر مثبتى در ایجاد تفاهم خواهد داشت
پیشنهاد استاد را پذیرفتم و مجله را با خود به ایران آوردم و نخست خالصه آن 

                                                           
همه ـ در چند سفرى که من بودم ـ شبها بعد از پایان » حسینیّه ارشاد«اعضاى هیأت علمى کاروان حج . 18

سعیدى، محمد تقى رى، سیّد غالمرضا شهید استاد مطه: با شرکت» مقهى«اى داشتند در یک  مراسم، قعده
شریعتى، دکتر على شریعتى، فخرالدین حجازى، استاد صدر بالغى، استاد شیخ عبداهللا نورانى، مرحوم 

  ...السالم شاهچراغى و اینجانب حجت
که بعضى از » قلیانى عربى«و » مزاح«لمى، فرهنگى، فقهى، همراه با ع... رفت در این جلسات از هر درى سخن مى

  .زدند بر آن مى» پکى«دوستان اهل دود، 
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شد، چاپ کردیم   منتشر مى» قم«را در دو شماره از مجله الهادى که به عربى از 
بر عهده من بود، یک ربع قرن به تأخیر افتاد تا » تعهدى«ولى ترجمه آنکه تقریباً 

ه آن به مناسبت نیمه شعبان، در چند سال گذشته که توفیق حق یار شد و ترجم
  ...منتشر گردید» اطالعات«شماره از جریده شریفه 

در قم با ... شکل کتابى مستقل بودند بعضى از دوستان خواستار چاپ آن به... 
شیخ عباد : کردم، گفت برادر محقق و گرانمایه جناب رسول جعفریان صحبت مى

تواند مکمّل همین بحث باشد و   که مىمقاله مشروح دیگرى در همین زمینه دارد 
که در دو جلد بزرگ، از سوى کتابخانه هل السنّه االمام المهدى عند ا: در کتاب

 کتاب را که در 19...امیرالمؤمنین اصفهان در بیروت چاپ شده، نقل شده است
بحث شیخ در ... طور امانت از ایشان گرفتم ایران کمیاب و یا نایاب است، به

الردّ على من کذّب باالحادیث الصحیحۀ : ب جدید بود تحت عنوانواقع یک کتا
 هــ ترجمه 1414 که ما به ترجمه آن پرداختیم و تا نیمه رجب الواردۀ فى المهدى

طور   هــ به1414پایان یافت و قرار شد همراه بخش اوّل، به مناسبت نیمه شعبان 
  .چاپ و منتشر گردد» اطالعات«مستقل از سوى مؤسسه 

 منهاى مقدمه، مجموعه ترجمه دو کتاب شیخ عبدالمحسن العبّاد ـ و دو ...
مؤسسه « سال پیش بود ـ براى حروفچینى به 37بحث خودم را که مربوط به 

اى پیش آمد و   ى غیر مترقّبه»زیارت عمره«و ناگهان ... تحویل دادم» اطالعات
من در مدینه به  بود، چرا که» امدادى از غیب«از ده سال سلب توفیق، این، پس 

گشتم ولى همین امر موجب گردید در  دنبال کتاب شیخ عبدالمحسن العباد مى
» أشراط الساعۀ«: و یا» مهدى«ها کتاب جدید درباره   مدینه ـ و سپس مکه ـ ده

اند و در    سال گذشته تألیف و چاپ شده15دست آورم که اغلب آنها در  به
ه دو بحث شیخ عبدالمحسن العبّاد همین تحقیق و بررسى معلوم شد که مجموع

شکل  ستقل بهطور م هــ به  1402مدینه منوره به سال » مطابع الرشید«هم در 
: ویلیهالردّ على من کذّب باألحادیث الصحیحۀ الواردۀ فى المهدى : کتابى تحت عنوان

عبدالمحسن بن : ، کالهما به قلمعقیدۀ اهل السنّۀ و اآلثر فى المهدى المنتظر
رساله نخست از .  صفحه است222کتاب جمعاً در . بّاد، چاپ شده استحمدالع

                                                           
هاى جدیدى که در این زمینه  به ضمیمه کتاب» مجمع جهانى اهل البیت«ایکاش این کتاب گرانسنگ را .  19

فى المهدى الثر،  السنۀ و اموسوعۀ اهل«تألیف و منتشر شده است، یکجا و در چند مجلد، تحت عنوان 
  ...منتشر سازد که کمک شایانى در روشن شدن حقایق، در سطح جهانى خواهد نمود» المنتظر
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شود و   کتاب را شامل مى222 تا 153 و رساله دوم از صفحه 152 تا 5صفحه 
  !اى است که ترجمه آن را در این مقدمه خواهم آورد  داراى مقدمه دو صفحه

 * * *  

دانشگاه اسالمى  هـ، بدون تعیین وقت قبلى، به 1414 شعبان 4روز شنبه ... 
ولى ... مدینه، براى دیدار شیخ ناصر العبودى و شیخ عبدالمحسن العباد رفتم

در مکه » رابطۀ العالم االسالمى«معلوم شد که شیخ ناصر، هم اکنون نائب رئیس 
حىّ «بازنشسته شده و در » کورى«به علت مکرمه است و شیخ عبدالمحسن هم 

و بعضى ! به وعظ و امامت مشغول است» وسمسجد السّالم القدّ«در » الفیصلیّۀ
  !...جلسه درس دارد» مسجد النّبى«ها هم در  شب

به راننده تاکسى گفتم ! براى دیدار شیخ عبدالمحسن، انتظار تا شب، دیر بود
و باألخره مسجد و منزل شیخ را پیدا کردیم و با وى ... برود» حى الفیصلیّۀ«که به 

  :به گفتگو پرداختم

  نیم؟خواهیم چاپ ک ام و مى را ترجمه کردهـ بحث شما 

  !نه نخست ترجمه را بفرستید! ـ کجا؟ در ایران

  دانید؟  شما که فارسى نمى! ـ براى چى جناب شیخ

  !دانند کسانى هستند که فارسى مى! ـ ممکن است تغییراتى داده شده باشد

ا م. کردیم اگر قصد تغییرات بود خود کتابى مستقل تألیف مى! ـ نه جناب
  ...اى داریم و حداقل تا کنون پنجاه کتاب تألیفى و ترجمه! خود استادیم

  !ـ خوب، پس تغییر ندهید

ایم تا دیدگاه اهل سنّت را در مورد مهدى   ما مطالب شما را ترجمه کرده! ـ نه
البته ممکن است مطالب صرفاً تخصصى و فنى را که ... در اختیار عموم قرار دهیم

نباشد ـ مانند بحث حدیث شناسى ـ در ترجمه نیاورده براى عموم قابل فهم 
باشیم که در کل درصد قابل توجهى نیست و به هر حال اصل مطالب را ترجمه 

! جناب شیخ!... آوریم نه در متن  ایم و اگر نظرى داشته باشیم در پاورقى مى کرده
چاپ شده، آیا اضافاتى هم در چاپ مستقل شکل کتاب    بحث شما بهشنیدم که
  دارید؟

  !اى کوتاه فقط مقدمه! ـ نه

  گویید تا در کتاب بیاوریم؟ ـ از زندگى خود چیزى نمى
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  !ذکْریّات و معلومات: ام، تحت عنوان  در آخر کتاب آورده! ـ نه

  ـ پس گفتید که اضافاتى ندارید؟

  .که مهم نیست! ـ نه، فقط دو صفحه در اول و دو صفحه در آخر

حتى ناشر نه نیافتم، ر هیچ کتابفروشى در مدیمن کتاب شما را د! ـ جناب شیخ
  شما دارید؟ . اى ندارد  است نسخه» دارطیبه للنشر«آن هم که 

  !ـ نه، من یک نسخه فقط براى خودم دارم

اى  ـ در کتابخانه دانشگاه اسالمى مدینه که شما نائب رئیس آن بودید، نسخه
  شود؟ یافت مى

  !یجوز! یجوز! دانم ـ نمى

  نیم عکسى به یادگار بگیریم؟توا مى! ـ جناب

  !ـ نه، الیجوز

* * *  

کنم و  از او خداحافظى مى...  سال پیش بود27شیخ همان شیخ عبوس  . .  .
خداوند ... روم تا در نماز جماعت شرکت کنم سوى مسجدالنبى مى با تاکسى به

امام خمینى را غریق رحمت فرماید که با فتواى خود در وجوب شرکت در نماز 
اهل سنت و نگذاشتن مهر و سجده بر همان سنگ یا فرش موجود در جماعت 

چه بعضى مسجد، گام بس بزرگى در راه تقریب و وحدت اسالمى برداشت، گر 
  !...از کوردالن را خوش نیامد

البته ناگفته نباید گذاشت که متأسفانه هنوز بودند بعضى از ایرانیان که به 
. ترک نموده و به کاروان خود برمى گشتندهنگام آغاز اذان و یا نماز، مسجد را 

  ...ها، این وضع تکرار نشود  که امیدواریم با هدایت روحانیون محترم کاروان

 * * *   

سوى  باز با تاکسى به...  در مدینه است1414عبان  ش5امروز یکشنبه ... 
  !روم دانشگاه اسالمى مدینه مى

کتاب را ... کنند خورد مىو با خوشرویى بر! مسئولین کتابخانه عبوس نیستند
فتوکپى دو صفحه اول و دو صفحه آخر آن را ... دهند  در اختیار من قرار مى

  .باید اجازه دهد» عمید دانشگاه«شود که  معلوم مى... خواهم مى

رفته است که » نمایشگاه کتاب«شیخ به بازدید . روم مى» مکتب عمید«به 



٢٣ مهدی موعودمصلح جهانی و 

فرصت !... ردد تا اجازه دهد برگهمان روز در دانشگاه افتتاح شده است، باید
فقط چهل ناشر از سعودى، در آن . روم به بازدید نمایشگاه مى! مغتنمى است
و کتابى به پنجاه » أشراط الساعۀ«و » مهدى«: چند کتاب جدید درباره. غرفه دارند

مسئلۀ التقریب، بین اهل  صفحه هم تحت عنوان 800ریال سعودى در دو جلد و 
محتوا، اکاذیبى بر ضد شیعه،  نام جالبى داشت، امّا خرم که  مى20السنّۀ و الشیعه

هاى جدید بود و در   تهمت و افترا، تکرار ناسزاهاى پیشینیان و افزودن دروغ
واقع در راستاى اهداف امپریالیسم و صهیونیسم و براى ایجاد اختالف تألیف شده 

  ...است

چون کتاب «دهد که   مىبرمى گردم، اجازه » مکتب عمید«نزدیک ظهر به ... 
 سوى  به! کنم و با چهار صفحه فتوکپى  تشکر مى!... است، فتوکپى بدهند» چاپى

دو صفحه آخر کتاب خالصه ... پردازم و به ترجمه آن مى... گردم برمى» کاروان«
  : باشد، چنین است  شیخ عبدالمحسن که شرح زندگى وى مى

المحسن بن عبداهللا بن من، نیازمند خداوند، عبدالمحسن بن حمد بن عبد«
هاى عدنانى هستم و  حمد بن عثمان آل بدر، از خاندانى وابسته به یکى از قبیله

  » الزلفى« هــ در شهر 1353در ماه رمضان 

خواندن و نوشتن و سپس . ام ـ سیصد کیلومترى شمال ریاض ـ به دنیا آمده
 به نخستین هـ1368قرائت قرآن را در نزد اساتید محل یاد گرفتم و در سال 

هـ تحصیل دروس ابتدایى را به  1371رفتم و در سال » الزلفى«مدرسه ابتدایى 
پایان بردم و براى دوره دبیرستان، به مؤسسه علمى ـ ریاضى در دانشکده ریاض، 
پیوستم و شاگرد اول شدم و سپس در امتحان نهایى، در دانشکده حقوق، در میان 

هـ به تدریس در مؤسسه علمى   1380در سال و ! هشتاد نفر، باز شاگرد اول شدم
 اسالمى مدینه منوره توسط شیخ محمد پس از تأسیس دانشگاه. ریاض پرداختم

انتخاب شدم و از سال » کُلیّۀ الشریعه«تدریس در بن ابراهیم آل الشیخ براى 
  ! هــ در آن به تدریس پرداختم که تا امروز ادامه داشته است1381

عنوان نائب رئیس دانشگاه  به» ملک فیصل«سط تو.  هـ 1393در سال 

                                                           
علیه شیعه چاپ شده است بلکه، » سعودى«این تنها کتاب جدیدى نیست که از سوى جاهالن و مغرضان در . 20

عى آکنده ازحقد و کینه و نفرت ضد اسالمى، ها کتاب ضد شی ده! و تفاهم! متأسفانه على رغم ادعاهاى دوستى
هاى دشمنان، در بالدى که داعیه اسالم خواهى دارند، چاپ شده که  با استناد به اکاذیب قدیمى و یا کتاب

  ... برد و نشر آنها با هیچ معیارى هم سازگار نیست هرگز بر تفاهم و دوستى راه نمى



٢٤ مهدی موعودمصلح جهانی و 

در این مقام بودم که دو سال اول آن .  هـ 1399اسالمى، منصوب شدم و تا سال 
را مسئول دوم و پس از انتقال شیخ بن باز به ریاست مراکز علمى و افتاء، مسئول 

 این شش سال،البته در طول . ان مدت هم از تدریس باز نماندماول شدم و در هم
شمارى در دانشگاه انجام دادم که از آنجمله تبدیل دانشگاه از یک   خدمات بى

سپس برگزارى دوره لیسانس و دکتراى . نهاد دولتى، به یک مؤسسه علمى بود
هاى اسالمى و  قرآن، حدیث، بررسى: هاى  دانشگاه را بنیان نهادم و دانشکده

شجو از سوى دانشگاه، لغت عربى را تأسیس کردم و براى پذیرش بیست هزار دان
فرانس ریزى نمودم و چاپخانه دانشگاه را تأسیس کردم و نخستین کن برنامه

برگزار نمودم و تعدادى مؤلّفات و » دعوت و تربیت مبلّغ«جهانى را درباره 
این مختصرى از زندگى من بود که براى ذکر . چندین فرزند دختر و پسر دارم

ند متعال راستگویى و اخالص و تحصیل نعمت الهى، بازگو نمودم و از خداو
  21.»انه سمیع مجیب. علم و عمل به آن را مسئلت دارم

اى او  نوبت به مقدمه دو صفحه! »مقامات شیخ«و اکنون پس از شناخت 
این دو صفحه درباره علت !... دیر شود» ایران«ترجمه آن شاید در ... رسد مى

بر چاپ » بن باز«خى چون تألیف کتاب، چگونگى چاپ نخست آن و اصرار شیو
  :مستقل آن است

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
اهللا و سلم و بارک على عبده و رسوله نبیّنا محمد و على آله و  الحمدهللا رب العالمین و صلى

 .اصحابه و تابعیهم باحسان، الى یوم الدین
دستم   بهاى در ماه ربیع االوّل سال هزار و چهار صد هجرى، توسط پست، بسته: اما بعد

رسال شده بود و شامل به آدرس من ا» قطر«هاى شرعى  رسید که از سوى ریاست دادگاه
هاى شرعى قطر بود و  رئیس دادگاه» شیخ عبداهللا بن زید آل محمود«سه نسخه از رساله 

  .بود» المهدى ینتظر، بعد الرسول خیر البشر«نام آن 
طور آشکار از بعضى نویسندگان   آن بههنگامى که آن را مطالعه کردم، دیدم که نویسنده

گونه خبرگى در احادیث  قرن چهاردهم تقلید و دنباله روى نموده، در حالى که آنان هیچ
و شناخت صحیح و غیر صحیح آنها را ندارند و با تکیه بر ) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر

اند و به   پرداختهاساس عقلى به انکار و تکذیب احادیث وارده درباره مهدى هاى بى شبهه
این نیز بسنده نکرده و به مقام شامخ علماى پیشین و پسین جسارت ورزیده و ادّعا نموده 

اند و این نوعى دنباله روى از  کرده که علماء و فقها و محدّثان پیشین، از یکدیگر نقل مى
یث، حُسن و سپس باز ادعا نموده که علماى پیشین همواره درباره راویان حد! پیشینیان است

                                                           
مدینه منوره، ، چاپ اوّل، مطابع الرشید، ... الوارده فى المهدىد على من کذب باالحادیث الصحیحهکتاب الرّ. 21
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دروغى از قول طور عمد،  اند که یک فرد با ایمان، بتواند به رده و باور نکردهظن به کار ب

اند،  و به همین دلیل، احادیث گونه گون مربوط به مهدى را نقل کرده! رسول خدا نقل کند
قید  پایه دیگرى که با قلمى گستاخ و بى هاى بى و گفته!... در حالى که آنها ساختگى است

از این رو، من تصمیم گرفتم که این مطالب را بنویسم و . و شرط آنها را بیان داشته است
اد به ظهور بسیارى از اشتباهات و اوهام او را در این رساله روشن سازم و اثبات کنم که اعتق

مطلبى است که احادیث صحیحى به آن داللت دارند و اهل سنّت و مهدى در آخر الزمان، 
  .ه و امروز، به آن اعتقاد دارند، مگر تعداد اندکى که قابل اعتنا نیستنداثر، در گذشت

هاى مختلف در موارد متعدد رساله خود تکرار نموده است، من  و چون او مطالب را با عبارت
اى انتخاب  نقاط بحث را تحت چهل عنوان مورد بررسى قرار داده و براى هر کدام شماره

گون  هاى گونه ام که عبارت و البته سعى کرده!  باشمان کردهرا کمى جبر» تکرار«کردم تا 
  ...متعدد وى در یک موضوع را، در زیر یک شماره توضیح دهمو 
مدینه منوره چاپ شد، به این ترتیب که » الجامعۀ االسالمیه«این پاسخ، نخست در مجله 

 در شماره 40 تا 24 هــ و از شماره 1400 مورخ ماه رجب 45 در شماره 23 تا 1از شماره 
  22. هــ درج گردید1401 مورّخ محرم 46

طور مستقل چاپ کنیم و در  سپس گروهى از بزرگان پیشنهاد کردند که این بحث را به
هاى علمى و  طلیعه آنها جناب شیخ عبدالعزیز بن عبداهللا بن باز، رئیس کل مراکز بررسى

 حمید، رئیس مجلس اعالى قضاء شیخ عبداهللا بن محمد بنوت و ارشاد، جناب افتاء و دع
قرار داشتند که مرا به این امر ترغیب نمودند و حتى چندین بار در مورد چاپ آن از من 

کنم و از  و اکنون آن بحث را با اضافاتى کوتاه در بعضى موارد، تقدیم مى! سؤال کردند
 دفاع از آن خواهم که مرا توفیق دهد که به سنت نبوى خدمت کنم و به خداوند عزّوجل مى

بپردازم و از او مسئلت دارم بر همگان توفیق تفقّه در دین، تعظیم شریعت و پیروى از آن را 
  .عنایت فرماید

 انه سمیع مجیب
   هــ1402عبدالمحسن العباد ـ : مدینه منوره

 * * *  

به امید آنکه بزودى در . و خداى را سپاس که ترجمه کتاب تکمیل گردید... 
و گامى باشد در راستاى اهداف وحدت طلبانه اسالمى که ایران چاپ شود 

الهى برتر و » مکر«تردید   اند ولى بى دشمنان مشترک، سخت در کمین آن نشسته
  !انّ ربک لبالمرصاد: باالتر خواهد بود و

  )1372دیماه ( هـ 1414 شعبان المعظم 5

  سیدهادى خسروشاهى: مدینه منوره

* * *  

باز ... پذیرد پایان مى» عمره مفرده« اعمال ;رسیم  به مکه مکرمه مى... 

                                                           
  !.اى از کتاب شیخ مقدور نشد ترجمه از روى متن مندرج در دو شماره مجلّه است و تهیه نسخه. 22



٢٦ مهدی موعودمصلح جهانی و 

ام، اما هنوز به دنبال کتابى  گردم، چند کتاب خریده ها را مى کتابفروشى
کتاب : ها در این زمینه است  از بهترین کتاب23گردم که به نوشته مؤلّفى مى

االحادیث الوارده فى المهدى، فى میزان الجرح و التعدیل تألیف شیخ عبدالعلیم 
یک از  القرى است، هیچ بدالعظیم که رساله فوق لیسانس وى در جامعۀ امبن ع

ناچار براى پیدا کردن مؤلف آن، روز سه شنبه ... ناشرین مکه هم کتاب را ندارند
  :روم در مکه مکرمه مى» جامعۀ ام القرى« هــ به 1414 شعبان 7

  !م بن عبدالعظیم؟ ـ کلیۀ الدعوۀ؟دکتر عبدالعلی

بلى او : گوید مى! با اخالقى بهتر از اهل مدینه» عهد العلمىالم«مسئول قسم 
! قسم الدعوۀ: کند کار مى» رابطۀ العالم االسالمى«در اینجا بود ولى اکنون در 

، خوش !نعم24...االخ من ایران؟! اهال و سهال! رسد تر از همه مى جوانى مؤدب
  امرى هست؟. آمدید

. کنم   در دانشگاه تدریس مى.هستم» حسن الصبیعى«: پرسم جنابعالى؟ مى
  .عموى من نائب رئیس دانشگاه است

به اتاق سرپرست . شوم  از کتاب و مؤلف آن جویا مى... شوم  خوشحال مى
 جوانى... کند؟ او هم خبر ندارد  رود و از او سؤال مى مى» کلیۀ الدعوۀ«

جه با تو. برومکنم که به رابطه   خداحافظى مى!... شیخ در رابطه است: گوید مى
رسانم راه  من مى! گوید، نه حسن مى... به سابقه آشنایى با بعضى از اعضاى آن
با حسن به رابطه ... خارج از مکه است... دور است، در ساختمان قبلى نیستند

شیخ سرور الصبان و شیخ صالح القزّاز ـ هر دو رئیس رابطه : گویند مى. رویم مى
رهبر (پرسم  حمود الصّواف مىاز شیخ محمد م! اند  ـ خیلى وقت پیش مرده

ن عبدالکریم قاسم در بغداد محکوم به المسلمین عراق، که در دورا فرارى اخوان
از راه سوریه به مکه رفت و مقیم شد و استاد اعدام شد و از زندان فرار کرد و 

هاى پیش از انقالب که مشرّف  و عضو رابطه بود و در سال» کلّیۀ الشریعه«
رفیقى ... دیدم و در رابطه هم  نماز مسجدالحرام او را مىشدم هر شب در  مى

  ...)شفیق و برادرى با اخالص بود

شیخ صفوف؟ از او خبرى نیست، گویا ! گویند او هم سال قبل مرده است مى

                                                           
  . از کتاب دوم خود23شیخ عبدالمحسن العبّاد، در ذیل شماره . 23
  !شنوم را از تابعین عربستان سعودى مى» األخ«سفر، کلمه ار است که در این و البته این براى اولین ب. 24



٢٧ مهدی موعودمصلح جهانی و 

کار االسالمى    العالمشیخ اسد شهاب که در روزنامه! از مملکت رفته است
دى؟ بلى او نائب رئیس رابطه شیخ ناصر العبو. کرد؟ او در اندونزى است مى

» قسم الدّعوۀ«شیخ عبداهللا العقیل که مسئول ! است، اما اکنون در مکه نیست
ولى او هم در ! در رابطه است؟» قسم الدّعاۀ«اوقاف کویت بود و اکنون مسئول 

  .مرخصى است

کمى هم : گوید  با حوصله عربى مى... برگردیم! برادر: گویم به حسن مى
خود ! یا اخى دیدید: گوید  زند و با خوشحالى مى  س تلفنى مىصبر کنید و سپ

من اصال به خاطر ! بلى حتماً!... خواهید او را ببینید؟ شیخ عبدالعلیم هست، مى
در طبقه سوم ساختمان مفصّل و !... ام و مزاحم شما  کتاب او این همه گشته

اخالق نیکویى . یابیم بخش تبلیغات، شیخ را مى» رابطۀ العالم االسالمى«جدید 
کتاب او رساله براى اخذ درجه فوق لیسانس ! دارد، اهل بلد نیست و از هند است

تألیف شده و هنوز چاپ نشده و مخطوط است و فقط » امّ القرى«از دانشگاه 
خواهم   از او مى!... اى زیراکس کرده و به دوستان داده و دیگر ندارد چند نسخه

... نویسد نامه را مى! اى به ما بدهند یسد تا نسخهاى به دبیرخانه دانشگاه بنو نامه
همه ! دهد از سوى مؤلف مانعى نیست اجازه مى» القرى نظام جامعه امّ«که اگر 

نامه ... کنم و خداحافظى حتى در امور تبادل فرهنگى؟ تشکر مى! جا بروکراسى؟
نگ اما فردا به هتل ز... دهد که فورى تهیه کند دهم، قول مى  را به حسن مى

آدرس حوزه ... شود زند که کتاب چون مفصّل است هفته دیگر حاضر مى مى
و قول ... دهم تا هر وقت حاضر شد بفرستد را مى» وزارت متبوع«علمیه قم و 

  ! دهد مى

  مکۀ المکرمه 

   هـ1414 شعبان 10جمعه 

* * *  

 کتابفروشى مدینه منوره، مکه مکرمه و جدّه و چهل غرفه نمایشگاه 25از ... 
 25»أشراط الساعه«و » مهدى«کتاب در دانشگاه مدینه جمعاً سى جلد کتاب درباره 

                                                           
: مدینه منوّره یافتم که چاپ هند بود تحت عنوان» مکتبۀ االیمان«یادم نرفته بگویم که دو کتاب هم در . 25

که هر دو ، تألیف ابن کثیر )علیه السالم(مسند االمام علىو جلد اول ) علیها السالم(مسند فاطمۀ الزهراء
مجمع «هر دو مسند را به قصد ... براى نخستین بار از روى نسخه خطى موجود در حیدرآباد چاپ شده است

االسالم والمسلمین جناب تسخیرى اهداء نمودم به امید  خریدم و پس از مراجعت به حجت» جهانى اهل البیت
  .چاپ شود» مسند اهل البیت«عنوان  ، به)علیه السالم(مسند امام علىآنکه به ضمیمه جلد دوم 



٢٨ مهدی موعودمصلح جهانی و 

طور مستقل درباره مسئله مهدى است و یا در  کنم که موضوع آنها یا به تهیه مى
به بررسى احادیث مهدى پرداخته و ) اشراط الساعه(» عالئم ظهور«ضمن بیان 

  :ها به قرار زیر است  این کتابفهرست. اند  اغلب آنها را صحیح و متواتر نامیده

، تألیف شیخ یوسف بن )علیه السالم(عقدالدرّر فى اخبار المنتظر و هو المهدىـ 1
، تحقیق ) هـ658متوفى به سال (یحیى بن على بن عبدالعزیز المقدسى الشافعى 

 1405از شیخ مهیب بن صالح بن عبدالرحمن البودینى، چاپ اردن، مکتبۀ المنار، 
  ).صفحه بزرگ   430در (هــ 

شیخ حمود بن عبداهللا :  تألیف26،االحتجاج باالثر على من انکر المهدى المنتظرـ 2
در ( هــ 1406یجرى، چاپ دوم، ریاض، مکتبۀ دارالعلیان الحدیثه، بن حمود التو

  ).  صفحه بزرگ420

شیخ مصطفى ابوالنصر الشلبى، چاپ اول، : ، تألیفصحیح اشراط الساعۀـ 3
  ). صفحه بزرگ432در ( هــ 1413لسوادى، جده، مکتبۀ ا

شیخ یوسف بن عبداهللا بن یوسف الوابل، چاپ سوم، : ، تألیفاشراط الساعۀـ 4
  ).بزرگحه  صف484در ( هـ 1414دار ابن الجوزى، دمام، عربستان 

عقیدۀ اهل السنۀ و االثر فى المهدى المنتظر و الرّد على من کذّب باالحادیث ـ 6 و 5
شیخ عبدالمحسن بن حمد العباد، چاپ اول، : ، تألیفدۀ فى المهدىالصحیحۀ الوار

  ). صفحه بزرگ202در ( هـ 1402مطابع الرشید، مدینه منوره، 

شیخ محمد بن احمد بن اسماعیل المقدم، : ، تألیفالمهدى حقیقۀ الخرافهـ 7
  ). صفحه بزرگ240در ( هـ 1413چاپ چهارم، مصر، اسکندریه، 

شیخ عبداللطیف : ، تألیفعیسى، الدّجال و المهدى المنتظر: عالمثالثۀ ینتظر هم الـ 8
  ). صفحه بزرگ144در ( هـ 1406عاشور، الریاض، مکتبۀ الساعى و مکتبۀ القرآن، 

شیخ حمّود : ، تألیفاِتحاف الجماعۀ بما جاء فى الفتن و المالحم و اشراط الساعۀـ 9
  . هـ1394ن عبداهللا التویجرى، مطابع الریاض، چاپ اول، ب

شیخ جزاع الشمرى، دارالبحوث : ، تألیفعالمات الساعه فى القرآن و السَنۀـ 10
  . هـ 1403العلمیه، کویت، چاپ اوّل، 

                                                           
تر از ردیّه  این کتاب با تقریظى از شیخ عبداهللا بن باز، در ردّ رساله شیخ بن محمود منتشر شده و مشروح. 26

  .شیخ عبدالمحسن العباد است و ظاهراً رساله بن محمود را سطر به سطر پاسخ داده است



٢٩ مهدی موعودمصلح جهانی و 

شیخ محمد على الصابونى، الجزایر، : ، تألیف27المهدى و اشراط الساعهـ 11
  . هـ 1410شرکۀ الشهاب، چاپ دوم، 

المهدى و الدجال و نزول المسیح فى اقامه البرهان فى الرّد على من انکر خروج ـ 12
المعارف، ریاض، چاپ  عبداهللا التویجرى، مکتبۀ شیخ حمّود بن: ، تألیفآخر الزمان

  . هــ1405اول، 

شیخ : ، تألیفمختصر االخبار المشاعه فى الفتن و اشراط الساعه و اخبار المهدىـ 13
  .  هـ 1405عبداهللا بن سلیمان المشعل، مطابع الریاض، 

شیخ رفاعى : ، تألیفاحادیث آخر الزمان و عالمات الساعه... دَر الدعوۀقَـ 14
 360در ( هــ ، 1412، سرور، مکتبۀ الحرمین للعلوم النافعه، قاهره، چاپ دوم

  ).صفحه بزرگ

دکتر عمر سلیمان االشقر، مکتبۀ : ، تألیفالیوم االخر، القیامه الصغرىـ 15
 صفحه بزرگ چاپ 900د، جمعاً در جل  این کتاب در سه( هـ1407الفالح،کویت،

  ).صفحه، ویژه عالئم ظهور آخرالزمان است300شده وجلد اوّل، در

شیخ امین حاج محمد احمد : ، تألیفاشراط الساعه، الصغرى و الکبرىـ 16
مکتبۀ دارالمطبوعات الحدیثه، جده، چاپ ) استاد دانشگاه ام القراى، مکّه مکرمه(

  ).رگ صفحه بز148در ( هـ 1412اول، 

شیخ محمد : ، فتن و اهوال آخر الزمان، ابن کثیر، تلخیص و تعلیقالنهایهـ 17
 372در (هــ ـ   1410احمد عبدالعزیز، مکتبه التراث االسالمى، قاهره، چاپ اول، 

  ).صفحه بزرگ

حافظ، ابواسماعیل بن کثیر : ، تألیفالفتن و المالحم الواقعۀ فى آخر الزمانـ 18
در (یوسف على بدیوى، دارابن کثیر، دمشق، چاپ اول، : قشافعى، تحقیق و تعلی

  ). صفحه بزرگ336

عبداللطیف عاشور، : ، حفاظ، ابن کثیر، تحقیق و تعلیقعالمات یوم القیامۀ ـ 19
  .28) صفحه رقعى142در ( هـــ 1408مکتبۀ القرآن، قاهره، چاپ اول، 

                                                           
الجزایر  هــ ، منتشر شده و چاپ دوم آن در 1401له توسط مکتبۀ الغزالى دمشق به سال چاپ اول این رسا. 27

  .به طبع رسیده است
نهایۀ البدایۀ و النهایه فى الفتن و : این کتاب، عالوه بر سه چاپ مختلف فوق، یک بار هم تحت عنوان. 28

 هــ ، توسط مکتبه النصر الحدیثه، در ریاض چاپ 1968شیخ محمد فهیم ابوعبیه، در سال :  با تحقیقالمالحم
 بهوسیله دارالکتب الحدیثه مصر، النهایه، الفتن و المالحم: شده و یک بار دیگر با تحقیق دکتر طه زینى، با نام

  .تر است هاى اخیر منقّح  چاپبه چاپ رسیده است، ولى



٣٠ مهدی موعودمصلح جهانی و 

مه، مکتبۀ دکتر عبدالباقى احمد محمد سال: ، تألیفبین یدى الساعۀـ 20
  ). صفحه بزرگ182در  (1401المعارف، ریاض، چاپ اول، 

لیلى مبروک، دارالمختار : ، تألیفعالمات الساعۀ، الصغرى و الکبرىـ 21
  ). صفحه بزرگ204در  . ( هـ1406االسالمى، قاهره، 

 120در ( هــ ، 1414، سعید اللحام، دارالفکر اللبنانى، عالمات الساعۀـ 22
  ).صفحه بزرگ

، ابوالخیر محمد بن عبدالرحمن بن محمد شمس أشراط الساعۀ... القناعۀـ 23
مجدى السید ابراهیم، مکتبۀ القرآن، قاهره، مکتبۀ الساعى، : الدین السخارى، تحقیق

  ). صفحه بزرگ96در ( هــ 1406ریاض، 

العالمه شیخ محمد السفارینى، : ، تألیفاهوال یوم القیامۀ و عالماتها الکبرىـ 24
  ). صفحه بزرگ128در ( هـ 1410سۀ الکتب الثقافیه، لبنان چاپ چهارم، مؤس

عبداللطیف عاشور، مکتبۀ القرآن، : ، تألیفالمسیح الدّجال، حقیقۀ الخیالـ 25
  ). صفحه بزرگ96در ( هــ 1408قاهره، مکتبۀ الساعى، ریاض، قاهره، چاپ اول، 

یم ناصر، مطابع دارالمدنى، شیخ الرشید ابراه: ، تألیفالمسیح الدجّال بینناـ 26
  ). صفحه بزرگ112در ( هــ 1413جده، چاپ اول 

مصطفى : ، تألیفنزوله آخر الزمان و قتاله الدّجال) علیه السالم(المسیح عیسىـ 27
 80در ( هــ 1409عبدالقادر عطاء، مکتبۀ التراث االسالمى، قاهره، چاپ اول 

  ).گصفحه بزر

دکتر محمد : ، تألیفو قتله الدجّال) یه السالمعل(فضل المقال فى نزول عیسىـ 28
ابوالفداء السیدبن عبدالمقصودبن عبدالرحیم االثرى، : هراس، تحقیق وتعلیق  خلیل

  ). صفحه بزرگ80در (هـ  1413مکتبۀ السنه، قاهره، چاپ دوم، 

عبداهللا شیخ : تألیف، عالمات القیامۀ الکبرى، من بعثۀ النبىّ حتى نُزول عیسى ـ 29
  ). صفحه رقعى200در  (1406، مکتبۀ التراث االسالمى، قاهره، چاپ دوم، حجاج

السید محمد بن رسول الحسینى البر زنجى : ، تألیفاالشاعۀ ألشراط الساعۀ ـ 30
 هــ 1393مکتبۀ المشهد الحسینى، القاهره، )  هــ1103متوفى در مدینه (الشافعى 

 دارالکتاب العلمیه، چاپ دوم، افست،(، ) صفحه رقعى190در (، چاپ اول
  ). هــ1410بیروت، 

* * *  



٣١ مهدی موعودمصلح جهانی و 

هاى اخیر  سى کتاب جدیدى است که در سال» شناسى اجمالى  کتاب«این ... 
از سوى برادران اهل سنت منتشر شده و همان طور که اشاره کردیم بعضى از آنها 

» اشراط الساعۀ«کند و بقیه درباره   طور مستقل درباره حضرت مهدى بحث مى به
اند که یکى از آن عالئم، ظهور مهدى است و هر   به بحث پرداخته) م ظهورعالئ(

  ...ر این زمینه دارندها، فصلى د یک از کتاب

غیر از (عالوه بر اینها که نویسنده در مکه، مدینه و جدّه آنها را تهیه کردم 
هاى دیگرى هم  نام کتاب) کتاب شیخ عبدالمحسن العباد که نسخ آن نایاب بود

ست منابع و مراجع چند کتاب زیر آمده است که براى استفاده عموم، نام در فهر
  :کنیم  آنها را از چهار کتاب مفید و مفصل زیر نقل مى

  .، چاپ اردن)علیه السالم(عقدالدرّر فى اخبار المنتظر و هو المهدىـ 1

  .، چاپ قاهرهالمهدى حقیقۀ الخرافهـ 2

  .م، دارابن الجوزى، چاپ دمااشراط الساعۀـ 3

  .، مکتبۀ السوادى، چاپ جدهصحیح أشراط الساعۀـ 4

ها نیز عمدتاً از متأخرین اهل سنت است و در مورد  البته این کتاب
شیخ «ره مهدى و یا عالئم ظهور هاى علماى متقدم اهل سنت دربا کتاب

توانند  مندان مى در کتاب خود، فهرستى آورده است که عالقه» عبدالمحسن العباد
هایى که اسامى آنها در چهار کتاب فوق   اینک نام کتاب. مراجعه کنندبه آن بخش 
  : آمده است

سید محمد صدیق حسن : ، تألیفاألذاعۀ لما کان و مایکون بین یدى الساعۀـ 31
  . هـ 1399القنوچى النجارى، لبنان، دارالکتب العلمیه، 

 شرکۀ شیخ محمد سالمه جبر، کویت،: ، تألیفاشراط الساعۀ و اسرارهاـ 32
  . هـ 1401الشعاع، چاپ اول، 

شیخ انور شاه الکشمیرى، تحقیق : ، تألیفالتصریح بما تواتر فى نزول المسیحـ 33
شیخ عبدالفتاح ابوغدّه، مکتب المطبوعات االسالمیه، حلب، سوریه، : وتعلیق
  . هـ 1385

بداهللا شیخ ابوالفضل ع: ، تألیف)علیه السالم(عقیدۀ اهل االسالم فى نزول عیسىـ 34
  .مکتبۀ القاهره: محمد الصدیق الغمارى، ناشر

شیخ مجد الدین المبارک، بن االثیر : ، تألیفالنهایۀ فى غریب الحدیث و االثرـ 35



٣٢ مهدی موعودمصلح جهانی و 

طاهر احمد الزاوى و محمود محمد الطناحى، دارالفکر، چاپ : الجزرى، تحقیق
  . هـ  1399دوم، 

شیخ : ، تألیفمهدىادیث الخلدون، فى اح ابراز الوهم المکنون من کالم ابنـ 36
  .  هـ1347احمد بن محمد بن الصدیق، مطبعۀ الشرقى، دمشق 

صالح الدین عبدالحمید الهادى، : ، تألیفحقیقۀ الخبر عن المهدى المنتظرـ 37
  .مکتبۀ التاج، طنطا، مصر

حامد محمود محمد لیمود، : ، تألیفسید البشر یتحدّث عن المهدى المنتظرـ 38
  .اهرهمطبعۀ المدنى، ق

شیخ عبداهللا حجاج، دارالعلوم : ، تألیفالقول الفصل فى المهدى المنتظرـ 39
  .للطباعه، قاهره

ابوالعباس احمد بن : ، تألیفالقول المختصر فى عالمات المهدى المنتظرـ 40
  .محمد بن حجر المکى الهیثمى، مکتبۀ القرآن، قاهره

ام، ، طبعۀ اسماعیل تمشیخ ابوالفضل الغمارى: ، تألیفالمهدى المنتظرـ 41
  .قاهره

عبدالقادر احمد عطاء،دارالعلوم : ، تألیفالمهدى المنتظر بین الحقیقۀ و الخرافۀـ 42
  . هـ 1400للطباعه، قاهره، چاپ اول، 

عبدالمعطى عبدالمقصود، دارنشر الثقافه، : ، تألیفالمهدى المنتظر فى المیزانـ 43
  .اسکندریه، مصر

المکتب اصرالدین االلبانى، چاپ شیخ ن: ، تألیفیحۀسلسلۀ االحادیث الصحـ 44
  .االسالمى، بیروت

ابن حجر الهیثمى : ، تألیفالقول المختصر فى عالمات المهدى المنتظرـ 45
  ).33چاپ اردن، ص ... عقد الدرر(الشافعى، مخطوط 

على بن عبدالملک حسام : ، تألیفالبرهان فى عالمات مهدى آخر الزمانـ 46
هاى مکه و ریاض  نسخى از آن در کتابخانه( الهندى، مخطوط الدین المتقى

و خوشبختانه اخیراً در دو جلد چاپ شده ) 33ص ... موجود است، عقدالدرر
  .است

احمد بن زینى دحالل، : ، تألیفعقد الدرر فى تحقیق القول بالمهدى المنتظرـ 47
 هجرى 1304: مخطوط، موجود در کتابخانه جامعۀ الملک سعود، تاریخ کتابت



٣٣ مهدی موعودمصلح جهانی و 

  ).24ص ... عقدالدّرر(

الشیخ االقسرایى، : ، تألیفتلخیص البیان فى عالمات مهدى آخر الزمانـ 48
 7، 62/240به شماره . ، مدینه منوره»عارف حکمت«مخطوط، موجود در کتابخانه 

  .ـ ق

على بن سلطان القارى، مخطوط، موجود در : ، تألیفرسالۀ فى حق المهدىـ 49
  ).220المهدى حقیقۀ الخرافۀ، چاپ قاهره ص (اسکندریّه » یهالبلدّ«کتابخانه 

شیخ اشرف على : ، تألیفالخطاب الملیح فى تحقیق المهدى و المسیحـ 50
  ).52ص ... نقل شیخ عبدالفتاح ابوغده در حاشیه کتاب التصریح به(التهانوى 

، شیخ محمد بن عبدالعزیز المانع: ، تألیفتحدیق النظر بأخبار المنتظرـ 51
  ).34عقد الدّرر، ص ( مخطوط، موجود در دارالکتب المصریه

شیخ : ، تألیفاالحادیث الواردۀ فى المهدى فى میزان الجرح و التعدیلـ 52
کلیۀ «خطوط، موجود در کتابخانه  هــ ، م1398عبدالعلیم بن عبدالعظیم، سال 

  .، مکه مکرمه»ام القرى«دانشگاه » الشریعه

مرعى بن یوسف الکرمى : ، تألیفى المهدى المنتظرفرائد فوائد الفکر فـ 53
  ).اى در کتابخانه پاریس موجود است نسخه(مخطوط، )  هــ1033(الحنبلى 

دهلوى، اهللا  ه ولىشاه رفیع الدین، فرزند امام شا: ، تألیفأمارات الساعۀـ 54
  ). هــ 1412، 41، ص، 19ماهنامه المنصورۀ، چاپ الهور، شماره (م ... چاپ هند

سید ابواالعلى مودودى، به زبان اردو، چاپ الهور : ، تألیفالبیاناتـ 55
عالمات المهدى : قسمتى از این کتاب به زبان عربى ترجمه شده و تحت عنوان(

ى مودود.  آمده است48 تا 36، صفحه 19، چاپ الهور، شماره المنصورهدر مجله 
، چاپ دارالفکر، و احیائهموجز تاریخ تجدیدالدین بحثى نیز درباره مهدى در کتاب 

: و همچنین در کتاب...  به بعد آن کتاب، آمده است30دمشق دارد که از صفحه 
  .).هــ1399ختم النبوّۀ و ظهور المهدى، چاپ الهور، 

مسئله    پنجاه کتاب جدید درباره» استقصاء ناقص«ترتیب و در یک  بدین... 
ند ک ذهن خطور مى   البته بهاین سؤال ... آید  دست مى مهدى و عالئم ظهور، به

ترین  سوى متعصب  ازآن هم ... که چرا این همه توجه به مسئله مهدى؟
ها مشرک  مانند شیعه  هاى اهل سنت، که حتى دیگر اهل سنت را هم گروه



٣٤ مهدی موعودمصلح جهانی و 

  خوانند؟ مى   !»کافر« و از سوى دیگر منکر مهدى را 29نامند؟ مى
االسالمیه الجامعه «دهحصیل کرت» جهیمان« هــ 1400یادم آمد که در سال 

را » محمد بن عبداهللا القحطانى«، در قیامى در مسجد الحرام »بالمدینه المنوره
اى هم   مهدى موعود خواند و مردم را بر بیعت با او، دعوت کرد و خود رساله

اند، باید اثبات  و اکنون که او و یارانش کشته شده... درباره ظهور مهدى دارد
و ... نیست» محمد بن عبداهللا القحطانى«ست، اما او شود که مهدى موعودى ه

اند که  هاى خود به این نکته اشاره کرده بعضى از مؤلفان به صراحت در کتاب
  ....استمحسن العباد خود از آن جمله شیخ عبدال

بن محمد   جهیمان«: طور اشاره باید گفت اما جهیمان و قحطانى کیستند؟ به
در مسجد الحرام ـ یا مسئول اشغال آن ـ » تحصن«مغز متفکر » بن سیف العتیبى

او سالیان دراز عضو گارد ملى عربستان بود . رود شمار مى   هــ به1400در سال 
و سپس به دانشگاه اسالمى مدینه راه یافت و به تحصیل و تکمیل دروس اسالمى 

ضى از کشورهاى پرداخت و داراى تألیفات و مقاالت بسیارى است که در بع
یازده رساله از آثار وى، تحت ى خلیج فارس به چاپ رسیده و مجموعه اسالم
 توسط رفعت سید رسائل جهیمان العتیبى ـ قائد المقتحمین للمسجد الحرام بمکه: عنوان

 42آورى و در مصر چاپ شده است که از آن جمله رساله   احمد، جمع
، از طرق اهل است که با استناد به احادیث» مهدى منتظر«اى وى درباره  صفحه

داند و منکر آن را کافر  سنت، ظهور مهدى را از دیدگاه وهابیت قطعى مى
  30!ردشما مى

محمد بن عبداهللا «دست گرفتن امور مسجد الحرام،  پس از به» جهیمان«
عنوان مهدى موعود به حضار معرفى نمود و از آنها خواستار  را به» القحطانى
گرى ـ  خواستار احیاى دعوت سلفى» اناالخو«آنها تحت عنوان !... بیعت شد

رسائل جهیمان براى آشنایى با اندیشه و تفکر این گروه به کتاب . وهابیت ـ بودند

                                                           
الدین و شیخ محمد عبده تا شیخ حسن البنّاء، شیخ  چند کتاب هم در این زمینه خریدم که از سید جمال. 29

، مشرک !همطراز شیعهرا ... محمد عماره وزالى، مودودى، شیخ حسن الترابى، فهمى هویدى و محمد الغ
فرید بن احمد بن : دعوۀ االخوان المسلمین فى میزان االسالم، تألیف: از این جمله است کتاب! خوانند مى

ى فى میزان االسالم، الدین االفغان دعوه جمال:  هــ و کتاب1414منصور آل الشبیب، چاپ ریاض، دارالمنار، 
محمد عماره فى میزان اهل السنه و : و کتاب.  هـ 1403تألیف مصطفى فوزى غزال، چاپ اول ریاض، دار طیبه، 

 الخراشى، چاپ سلیمان بن صالح: الجماعۀ و کتاب فهمى هویدى فى میزان اهل السنۀ و الجماعۀ، هر دو تألیف
عنوان  هاى اسالمى معاصر، به ها، رهبران عمده حرکت کتاب و عجیب آنکه در این ;هــ 1414! »دارالجواب«

رافضى مرتد «و خود سیّد نیز یک ... اند ـ زیر سؤال رفته! الدین افغانى ـ مکتب افغانى پیروان گرایش جمال
  !معرفى شده است؟

  242 تا 201، چاپ مصر، ص رسائل جهیمان العتیبى. 30



٣٥ مهدی موعودمصلح جهانی و 

فهد «، تألیف زلزال جهیمانم و کتاب 1988 چاپ قاهره، مکتبۀ مدبولى، العتیبى
 م و نشریات 1987، »منظمۀ الثوره االسالمیه فى الجزیرۀ العربیه«، چاپ »القحطانى

  .، چاپ عربستان سعودى، مراجعه شودخواندعوۀ اال: درون گروهى آنان
طلبانه، تردیدى نیست که مهدى این گروه،  هاى اصالح البته منهاى اندیشه

که مورد انتظار اهل تشیع و تسنن است، ) صلى اهللا علیه وآله(مهدى آل محمد
تل و کشتار، ثمرى نبود و قیام آنها در مسجد الحرام قیامى نابخردانه بود و جز ق

همان موقع، ) قدس سره(و امام خمینى... توانست داشته باشد  پیشاپیش، نمى
  ...گیرى بسیار منطقى و صحیحى در این زمینه داشتند  موضع

 * * *  
ـ یعنى گفتند مسئول ! در کنسولگرى خبرى نیست. آیم  مى» جدّه«روز شنبه به 

ما شده در وزارت و ! همکارروم که  آن نیست؟ ـ سراغ برادر صباح زنگنه مى
اکنون سفیر ایران در سازمان کنفرانس اسالمى است که مقرّ اصلى آن در جده 

االسالم والمسلمین   او معاون فرهنگى وزارت ارشاد در دوران حجت... (قرار دارد
ها   دکتر خاتمى بود و مانند وزیر، سعه صدر دارد، اهل علم و فرهنگ است و اُفق

زنم و  همراه او به چند کتابفروشى سر مى) چند زبان آشنایى داردبیند و با  را مى
الدین و  و چند کتاب درباره سید جمال! »اشراط الساعه«چند کتاب جدید درباره 

  .و خدا را سپاس! پر بار بود» یک روز و شب جده«... خرم مى! اخوان المسلمین
است و قسمت ما خدا کریم ... کرد؟» حمل«ها را چگونه باید  و اکنون کتاب

هواپیما آماده ... شوم  المللى جده مى  صبح زود عازم فرودگاه بین31. . .  چنین
اى را ـ هر کدام با چند چمدان سوغاتى و ما با  است که چهارصد حاجى عمره

افتم که گاهى  یاد دوران طاغوت مى... دو کارتن کتاب ـ به ایران برگرداند
خوابیدند تا  و روزى در جده مىهم د! هاى درجه یک  هاى کاروان حاجى

خداوندى را سزاست که بته همه سپاسها مر و ال... و سپاسى دیگر! هواپیما برسد
چنین توفیقى را عنایت فرمود که هر چه هست از اوست و یا هر چه هست 

  !و لیس فى الدّار غیره دیّار: هاى اوست جلوه
  

   هــ1414صبح جمعه، نیمه شعبان 
  روشاهىتهران ـ سیدهادى خس

                                                           
  ید که چو وابینى خیر تو در این باشدشا***غمناک نباید بود از طعن حسود اى دل. 31

  اوضاع چنین باشد» قسمت«در دائره *** جام مى و خون دل هر یک بکسى دادند



٣٦ مهدی موعودمصلح جهانی و 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1  
  

  

  مصلح بزرگ و جهانى

  
  سیدهادى خسروشاهى



٣٧ مهدی موعودمصلح جهانی و 
  
  
  
  
  

  مصلح بزرگ و جهانى
  فوتوریسم

 یعنى اعتقاد به دوره آخر الزمان و انتظار ظهور منجى غیبى و 32،فوتوریسم
مصلح جهانى و بزرگ، از جمله مسائلى است که در اصول عقاید ما، جاى مهمى 

  .را اشغال کرده است

مذهب (زور استریانیسیم : هاى آسمانى اى است که در کیش  سم عقیدهفوتوری
کاتولیک، : و سه مذهب عمده مسیحیت) مذهب یهود(و جودائیسم ) زردشت

طور کلى در میان مدعیان نبوت، به مثابه یک اصل  پروتستان، ارتودوکس و به
در . ..اند  مسلم قبول شده و همگى باالتفاق بشارت ظهور همچو مصلحى را داده

در » مهدى«این راستا، دو مذهب عمده اسالم ـ تشیّع و تسنّن ـ هم در ظهور یک 
  . دوران واپسین زمان، اتفاق نظر دارند

متأسفانه در دوران توسعه تسلط و نفوذ استعمار و در طول تاریخ استثمار ملل 
با اشکال » مهدویت«مسلمان از جانب توسعه طلبان بین المللى، مسئله 

ى، مورد سوء استفاده قرار گرفته و دشمنان ما تحت همین عنوان، ا مختلفه
هاى سختى بر پیکر اصول عقاید و در نتیجه به استقالل سیاسى و اقتصادى  ضربه

  . اند ما، وارد آورده

طلبى،   اگر در قرون گذشته مدعیان قالبى مهدویت براى ارضاى شهوت جاه
مهدویت و سازندگان نواهاى اند،  کرده هى قیام مىدنیاپرستى و شهرت خوا

اند، در مرحله اول  سر در آورده» نبوت جدید«بابیت در قرون ما، که سرانجام از 
اند، و شاهد صدق ما این است که   و از پشت مرزها الهام گرفته» ماوراء بحار«از 

دیگران بوده » تحت قیمومیت«هایى برخاسته که  این نواها بیشتر در سرزمین
  .است

و مذاهب آسمانى دیگر، ) اعم از شیعه و سنى(طور کلى   ان بهاگر مسلمان
ایدآلیسم، نحط هاى م معتقد به آمدن یک مصلح خدایى و بزرگ هستند، سازمان

                                                           
32 .Futurism   



٣٨ مهدی موعودمصلح جهانی و 

اند از فرصت سوء استفاده نموده و در ارسال   کمونیسم، کاپیتالیسم هم خواسته
  !عمل آورند تشریک مساعى به! »مهدى موعود«

اند عالوه بر اینکه نگذارند  ین وسیله کوشش کردهدر واقع استعمارگران بد
اطالع آنها از حقایق یک عقیده جهانى و نجات بخش آگاه شوند، مللى را  ملل بى

هاى  هم که شایسته رهبرى فکرى و اجتماعى جوامع انسانى بوده و داراى ذخیره
ه فکرى عمیق و جامع االطرافى هستند، از منابع فالح و رستگارى خود دور کرد

دست آوردن منابع ملى آنها و بازارهاى اقتصادى براى خود، و با  و به منظور به
اى در بین مردم، و همچنین تجزیه و تفرقه در بین یک  هاى عقیده ایجاد تزلزل

  .به مقاصد سوء و ضد بشرى خود دست یابند» امت اسالم«نام  واحد جهانى به

دانیم که حتى   کرى مىولى ما که مسلمان هستیم و خود را صاحب طرز ف
د تواند صلح بین المللى را با تشکیل اردوگاه سوم، بلوک میانه، و جبهه متح مى

بین دو قطب ـ و با ایجاد تعادل سیاسى جبرى، در ) پان اسالمیزم(مسلمین 
گونه مسائل  به وجود آورده و تأمین کند، بایستى از این(متجاوز شرق و غرب ـ 

بستگى تام دارد، شدیداً دفاع کنیم و به روشنگرى ) که با عقیده و طرز فکر ما
  .مردم بپردازیم

براى همین منظور، و به جهت تصادف انتشار اولین شماره از دوره جدید 
 با نیمه شعبان، روز تولد پیشواى جهانى ما، روزى که براى همه مسلمانان 33مجله

که پیشواى و بالخصوص شیعیان، یک روز تاریخى و بسیار بزرگى است، روزى 
براى بسط عدل و داد، و یخى اسالم، و ما براى گسترش دادن به رسالت تار

اجراى عدالت اجتماعى در سراسر روى زمین، و براى پیروزى قطعى و همه 
این بحث اجمالى را شروع کردیم، و امیدواریم که ... جانبه دین حق، به دنیا آمد

ع گردد که پاى بند هوى و این مقاله مختصر، مورد توجه و دقت کسانى واق
هوس نیستند، و موجب شود که جوانان ما تحقیقات بیشترى در عقاید خود 

ناپذیر ما، فریب تبلیغات مدعیان  بنمایند، و با درک حقایق ایدئولوژى خلل
  .دروغین مهدویت را نخورند

نویسیم، به مثابه یک مقدمه کوتاه و  و البته آنچه که ما فعال در این باره مى

                                                           
 1337 هجرى ـ اسفندماه 1378 شعبان 15 چاپ قم، منتشره به تاریخ مجموعه حکمتمجله ماهانه . 33

  .شمسى



٣٩ مهدی موعودمصلح جهانی و 

ختصر است، و امیدواریم که در آینده بتوانیم این مبحث را از تمامى جهات، م
  .طور کامل و مشروح مورد بررسى و تجزیه و تحلیل قرار دهیم به

  نظر کلى و اجمالى به تاریخ فوتوریسم
مذاهب    تمامهاى تئولوژیک   حثفوتوریسم یکى از مسائلى است که در ب

  .رباره آن بحث و گفتگو شده استد) رشته تئولوژى بیبلیکال(آسمانى 

در » مهدى متمهدى«هایى که به مناسبت ظهور  در طى کنفرانس» دارمستتر«
در )  هجرى1302مطابق جمادى االولى ( میالدى 1885سودان در فوریه سال 

شکل کتابى مستقل   حضور عده کثیرى برگزار گردید و سپس گفتارهاى او به
  :گوید چاپ شد، مى

نهاد؟  بنیان چگونه شریعت خود را) اهللا علیه و آله  صلى(حمد دانید که م مى«
سه دیانت بیگانه ! وقتى که او ظهور کرد، در عربستان عالوه بر شرک ملى باستانى

نکته مشترکى که در این ... آئین یهود، دیانت عیسوى، کیش زردشت: موجود بود
یعه بود که شد عبارت از اعتقاد به یک وجود فوق الطب سه دیانت یافت مى

بایستى در آخرالزمان ظهور کند و نظم و عدالت رفته را به جهان باز آرد و مقدمه 
  .خلود و سعادت دائم انسان را فراهم سازد

 بحثى را که مربوط به این موضوع است یسوعزندگى شما همگى در کتاب 
بر مطابق تعالیم این سه دیانت پیش از ظهور منجى باید نیروى بد : اید خوانده

  34.»جهان حکمفرما شود

البته بشاراتى که در این باره در کتب آسمانى مقدسه و کتب مدعیان نبوت 
، اءاشعی، صفیناه، حکى، زند، زبور: شمار است که از کتب غیر اسالمى  وارد شده، بى

 را دانیال، انجیل یوحنا، جاماسب) هند(دید و پاتکیل ، انجیل متى) هند(شاکمونى 
توان نام برد و ما در اینجا فقط چند آیه از آنها را براى نمونه   مىعنوان نمونه، به

  35:کنیم نقل مى

شریران منقطع ) 9(«: گوید مى) علیه السالم(زبور داود) 37(در مزمور 
متواضعان ) 11... (شدشوند، اما متوکالن به خداوند وارث زمین خواهند  مى

شریران شمشیر را ) 14(زمین شده از کثرت سالمتى متلذذ خواهند شد وارث 
                                                           

  .چاپ تهرانجهانسوز، ، ترجمه محسن )دى مهدویتمبا (6 و 5ص » دارمستتر«، تألیف  قرن13مهدى در . 34
به ) بشارت پنجاهم (286تا ص ) بشارت سى دوم (232 ص بشارات عهدینبیشتر این بشارات در کتاب . 35

  .تفصیل نقل شده است، رجوع شود



٤٠ مهدی موعودمصلح جهانی و 

هاى ایشان شکسته خواهد  کشیدند، تا آنکه مظلوم و مسکین را بیندازند، کمان
متبرکان خداوند وارث زمین خواهند شد اما ملعونان وى منقطع ) 22(شد 

  .»عاصیان عاقبت مستأصل و عاقبت شریران منقطع خواهند شد) 38(خواهند شد 

لشگر اهریمنان «: ر این باره آمده استدر کتاب زند کتاب مذهبى زردشتیان د
پیروزى با  دائم در روى خاکدان محاربه و کشمکش دارند و غالباً با ایزدان

شود و اهریمنان را  آنگاه فیروزى بزرگ از طرف ایزدان مى... اهریمنان باشد
و بعد از پیروزى ایزدان و برانداختن تبار اهریمنان، عالم ... سازند منقرض مى

  ».ه سعادت اصلى خود رسیده بنى آدم بر تخت نیکبختى خواهند نشستکیهان، ب

مردى بیرون آید از زمین «: گوید  در کتاب جاماسب نامه شاگرد زردشت مى
به دین زرگ ساق، و تازیان از فرزندان هاشم، مردى بزرگ سر و بزرگ تن و ب

  36».و زمین را پر داد کند. جد خویش بود

به منظور گرد آوردن «: گوید  مى7 و 6در آیه  3در کتاب صفیناى نبى، فصل 
آنوقت برگردانیم . وایف بشر بر یک دین حق، سالطین دول مختلفه را نابود کنمط

نام خداى و عبادت کردن ایشان به یک  به قومها لب پاکیزه براى خواندن همه به
  ».روش

 پادشاهى دولت«: گوید  پیغمبر هندوها در کتاب مذهبى خود مى» شاکمونى«
بزرگوار تمام شود و او کسى باشد که » کشن«دنیا به فرزند سید خالیق دو جهان 

هاى مشرق و مغرب دنیا حکم براند و بر ابرها سوار شود، و دین خدا  بر کوه
  ».یک دین شود و دین خدا زنده گردد

چون برق که از مشرق ... «:  آمده است30 و 27 آیه 24در انجیل متى فصل 
گردد، آمدن فرزند انسان نیز چنین خواهد   تا مغرب ظاهر مىآید و  بیرون مى

  ...بود

آید با قدرت و جالل   خواهند دید فرزند انسان را بر ابرهاى آسمان، که مى
  »...عظیم

و چون فرزند انسان در جالل خود «:  گوید21 آیه 25باز در انجیل متى فصل 
                                                           

  م توسط آقاى بهرام1919ها را از روى متن اصلى آن به زبان پهلوى که در سال  صادق هدایت این بشارت. 36
 در تهران 1323به سال زند و هومن یسن : گورانکلسر در بمبئى چاپ شده است ترجمه نموده که تحت عنوان

. ترجمه صادق هدایت آمده استنیز ضمیمه همان کتاب، به » جاماسب«هاى  بشارتترجمه . چاپ شده است
عالئم نام  ایت ـ در کتابى به، با اضافاتى از آقاى حسن قائمیان ـ دوست و همکار هد1342این بشارتها در سال 

  .البته هر دو کتاب خواندنى است.  نقل شده استظهور



٤١ مهدی موعودمصلح جهانی و 

  ».واهد گرفتخواهد آمد با جمع مالئکه مقدسه بر کرسى بزرگى قرار خ

علیه (در یکى از اناجیل مورد قبول مسیحیان پروتستان ضمن وصایاى مسیح
: اى شمعون خداى به من فرمود«: گوید  به شمعون پطرس این طور مى) السالم

و . کنم به سید انبیاء که بزرگ فرزندان آدم و پیمبر امى عربى است ترا وصیت مى
ار شود و مانند سیل جهان را پر بیاید ساعتى که فرج قوى گردد و نبوت بسی

  37».کند

دهد که در زمان رستاخیز جهانى پیشواى ما،   بشارت فوق به ما نشان مى
انقالب آید، و   به مرحله اجرا در مىهدف انبیاء یک مرتبه در سراسر روى زمین

پر » همانند سیل«شود که جهان را   اى قوى و نیرومند مى روحانى به اندازه
  .کند مى

 اجمالى از شهادات و بشارات انبیاء الهى یامدعیان نبوت که براى این بود
اند و هر   ننامیده» مهدى«نام  نمونه نقل شد، و البته همه ادیان، مصلح جهانى را به

 ولى از 38نام مورد پذیرش همان کیش معرفى کرده است مذهب و کیشى او را به
ن فهمید که مقصود همه توا خوبى مى قرائن و آیات قبلى و بعدى همان کتب، به

  .از دودمان رسالت اسالمى است» مهدى«آنها همان 
  اسالمفوتوریسم از نظر 

اسالم که آخرین و کاملترین کیش آسمانى است، این موضوع را بیشتر و 
آیاتى که در قرآن شریف آمده و به این موضوع تفسیر . کاملتر تشریح کرده است

 بعضى از آنها اکتفا کرده و تفصیل و کیفیت نقل شده است زیاد است، و ما تنها به
  :دهیم داللت آنها را به کتب تفاسیر حواله مى

  39.»حونولقد کتبنا فى الزّبور من بعد الذّکر انّ األرض یرثها عبادى الصال«ـ 1

ایم که وراثت و حکومت   نوشته) ذکر(بعد از تورات ) داود(ما در کتاب زبور «
  .» صالح خواهد بودجهانى از آن بندگان برگزیده و

  40»المشرکونسوله بالهدى و دین الحقّ لیظهره على الدّین کلّه ولو کره هو الّذى أرسل ر«ـ 2

اوست آن خدایى که رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا سرانجام «
                                                           

که نخست از علماى محقق مسیحى » فخر االسالم«، تألیف 199 کتاب انیس االعالم ص 2رجوع شود به ج . 37
  .بود و بعداً مسلمان شد و این کتاب را در رد مسیحیت تحریف شده تألیف نمود

  . قرن، تألیف مستشرق فرانسوى دارمستتر13تاب مهدى در رجوع شود به ک.  38
  .105قرآن مجید، سوره انبیاء، آیه . 39
  .9قرآن مجید، سوره صف، آیه . 40



٤٢ مهدی موعودمصلح جهانی و 

  ». باشند کفار کراهت داشته دین خود را بر هر دینى برترى دهد، ولو اینکه

اهللا بقوم یحبّهم ویحبّونه أذّلۀ  ن آمنوا من یرتّد منکم عن دینه فسوف یأتىیا ایّها الّذی«ـ 3
اهللا  اهللا و ال یخافون لومۀ الئم ذلک فضل على المؤمنین أعزّۀ على الکافرین یجاهدون فى سبیل

  41.»یؤتیه من یشاء واهللا واسع علیم
از او خدا (اید کسى که از شما از دینش برگردد  اى کسانى که ایمان آورده«
آورد که هم خدا آنها را دوست  و بزودى جمعیتى را روى کار مى) نیاز است  بى
دارد و هم آنها خدا را، در مقابل مؤمنان خاضع و در برابر کافران سربلندند،  مى

ترسند این فضل   کنند و از سرزنشِ سرزنش کنندگان نمى در راه خدا مجاهده مى
  42».داناستا واسع و خد. دهد خواهد مىخداست که به هر کس ب

وعداهللا الّذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنّهم فى األرض کما أستخلف الّذین «ـ 4
من قبلهم و لیمکنّن لهم دینهم الّذى أرتضى لهم و لیبدلنّهم من بعد خوفهم أمنا، یعبدوننى و ال 

  43.»یشرکون بى شیئا
اند وعده  مل صالح انجام دادهخداوند به آنهایى که از شما ایمان آورده و ع«
دهد که به آنها خالفت روى زمین دهد، همچنان که به کسانى که قبل از آنها  مى
کند، همان دینى که براى  اند داده است و دین آنها را در زمین جایگزین مى بوده

پرستند و  سازد، آن روز مرا مى آنها پسندیده و ترس آنها را به امنیت مبدل مى
  ».سازند  ریک من نمىچیزى را ش

  و اما احادیث
اخبار و احادیثى که در کتب سنى و شیعه در موضوع ظهور مصلح جهانى ما، 

شمار   اى است که بایستى گفت بى  با تمام خصوصیات آن وارد شده به اندازه
 کتاب معتبر عامه وخاصه، اخبار مربوطه مندرج است که 150در متجاوز از . است

  : کتب اهل سنتاز 

، ص 2ج  (ترمذى، )89، ص 4ج  (ابوداود، )158، ص 2 ج (ح بخارىصحی
و ) 199، ص 3ج  (مروج الذهب مسعودى، )90، ص7ج  (اثیر تاریخ ابن، )270

  )...311ص  (خلدون مقدمه ابن

قرب ، من الیحضره الفقیه، بحار االنوار، خصال صدوق، البالغه نهج: کتب شیعهو از 
                                                           

  .54سوره مائده، آیه . 41
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  . به بعد428، ص 5بینیم، رجوع شود به تفسیر بزرگ المیزان ج  را امروز به چشم مىکه همه ما آنها 
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٤٣ مهدی موعودمصلح جهانی و 

عنوان نمونه  توان به را مى...  وفسیر على بن ابراهیمت، ارشاد القلوب، کافى، االسناد
  .ذکر کرد

 به این موضوع اشاره فرموده و از البالغه نهجدر مواردى از ) علیه السالم(على
سرانجام فتنه «: »فَلَیفرجنّ اهللا الفتنۀ برَجل منّا أهل البَیت... «: فرماید جمله در جلد اول مى

  ».برد ى از ما اهل بیت، از میان مىو فساد عالم را خداوند توسط مرد

توانید در کتب فریقین به تفصیل، مطالعه نمایید، در این   اخبار مربوطه را مى
  .شود مقال به علت مراعات اختصار از نقل آنها خوددارى مى

  مسئله اجماعى و اتفاقى
عنوان  با اینکه روشن است که همه مسلمانان در این عقیده متحدند، ولى به

دو نمونه از اقوال بزرگترین علماى اهل سنت را در این زمینه ذکر شاهد، 
  : نیمک مى

  :گوید  در این باره مىالبالغه نهجشارح » ابن ابى الحدید«

موضوع آمدن مهدى موعود منتظر، قبل از انقضاء عالم متفق علیه مسلمانان «
شناسى در مقدمه خود   خلدون عالم بزرگ جامعه  و همچنین ابن44.»است

گوید که در میان مسلمانان در تمام قرون معروف بوده که مردى از خاندان  ىم
با نام مهدى ظهور خواهد کرد و عدل و داد را در دنیا ) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر

  45.آشکار خواهد ساخت

 امیه تاریخ شیعه و علل سقوط بنىمستشرق شهیر آلمانى در کتاب » فان فلوتن«
  :گوید  در این باره مى

. مسلماً اعتقاد به ظهور مهدى و انتظار او در بدو امر مختص به آل بیت نبوده«
هاى  فکر مهدى منتظر، چنان در بین اهالى سنت شیوع یافت که یادبود مهدى

بدون . کلى از لوح خاطر آنها زدود  دیگر را مانند سفیانى و قحطانى و دیگران به
ان از نفوس مسلمانان بیرون نرفته شک پیشگویى راجع به اینها و انتظار ظهور ایش

  46.»است

مندى به مهدى و تأثیر آن در سقوط دولت  عقیده«این مستشرق بعد درباره (

                                                           
  .535، ص 2شرح نهج البالغه، ج . 44
اول (، چاپ تهران 652 و ترجمه فارسى پروین گنابادى، ص 311ص ) عربى( خلدون، چاپ مصر مقدمه ابن. 45

  )).لیه السالمع(، اخبار و اقوال مربوط به امام زمان52فصل 
  .، چاپ تهران150سید مرتضى هاشمى حائرى، ص : آلمانى ترجمه» فان فلوتن«تاریخ شیعه تألیف . 46



٤٤ مهدی موعودمصلح جهانی و 

  ).پردازیم نقل آن نمى کند که براى احتراز از تفصیل، به  بحث مى» اموى

نظر اال معلوم شد که مسئله مورد بحث ما، از نقطه پس با این شواهد اجم
. گونه جاى شک و شبهه نیست ثابت و قطعى است که هیچاى  دینى به اندازه

درباره این مسئله مهم، به حدى ) از طرق شیعه و سنى(اخبار و احادیث وارده 
یک از مسائل دینى ما، این اندازه روایت   توان ادعا کرد که در هیچ  است که مى

نونى یکى از بزرگان ک) غیر استقصایى(طورى که از تحقیق  وارد نشده است و به
 در  هزار روایت و حدیث3آید، مجموعاً متجاوز از   دست مى حوزه علمیه قم به

 که با توجه به 47شده است،این باره از پیغمبر اسالم و پیشوایان دیگر ما، وارد 
  .توان در صحت آنها تردید کرد اصول و قواعد علم حدیث، نمى

  انتهاى خدا مسئله سنّ یا مظهرى از قدرت بى
هاى سابق و قرون گذشته،  ر طول تاریخ، خصوصاً در دورانافراد مسن د

 سال 950» طوفان«را تا قبل از » نوح« عمر قرآن مجیدبسیار دیده شده است، مثال 
ما » «ألف سنۀ االّ خَمسین عاماقَد أرسَلنا نوحا الى قَومه فَلَبث فیهم وَ لَ«: فرماید  گفته و مى

 سال، 50ان آنها هزار سال، به استثناى نوح را بر قوم خود فرستادیم و او در می
شمرد و اما  را بالغ بر سه هزار سال مى» ذوالقرنین«تورات عمر » .سر برد به

از این شواهد در گوشه و کنار تاریخ، . داند  سال مى1200تاریخ اسالمى آن را 
شود ولى قبل از همه شواهد و مثالها، بایستى   حتى در دنیاى امروز هم پیدا مى

کند، قدرتى    ماده حیاتى ایجاد مى48قدرتى که در پروتوپالسم:  داشته باشیمتوجه
خواهد او را عالم به  کند و مى که از اسپرماتوزوئید و اوول، بشر متفکر خلق مى

رازهاى آفرینش و طبیعت برداشته و حتى او کنه و حقیقت اشیاء نموده و پرده از 
انگیز جهان هستى را به وجود   تو یا نظم حیر... وجود مسلط کندرا بر جهان 

هاى مختلف زمین  آورد و آن را اداره نماید و یا بتواند با یک جهش دوران
و از ) کالعهن المنفوش(بنماید، » پشم زده شده«شناسى را زیر و زبر نموده و مانند 

این قدرت صاحب همان نیرویى هم ... همه باالتر، از عدم، هستى به وجود آورد
انسانى و عدالت جراى اصول اى را هم، براى ا د انسان برجستههست که بتوان

ها و حکومتها مأیوس شد، و   اجتماعى، در وقتى که بشریت از همه مرامها، مکتب

                                                           
  .اهللا صافى گلپایگانى رجوع شود به مجله ماهانه درسهایى از مکتب اسالم، سال اول، شماره سوم، مقاله آیت. 47
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٤٥ مهدی موعودمصلح جهانی و 

  .سوى خدا دراز کرد، حفظ نماید دست نیاز به

کسانى که در این مسئله شک و تردید داشته باشند، به نظر ما هنوز ایمان 
اند، زیرا یکى از مسلمیات و بدیهیات   ت مطلقه او نیاوردهیقینى به خداوند و قدر

تواند آن را به   این است که خدا بر هر چیزى قادر است و تنها با اراده محض، مى
چیز احاطه دارد و بر او بر همه «:  چرا کهمرحله عمل، و تحقق خارجى در آورد

  ».شىء قدیرانّه بکلّشىء محیط و أنّه على کلّ« ;»انجام هر کارى تواناست
  !گوید؟ علم و عقل چه مى

اکنون که بحث ما بر خالف تصمیم مفصل شد، اجازه بدهید که این بحث را 
پیشرفت : طور خیلى اجمالى از نقطه نظر علمى و عقلى نیز بررسى کنیم به

آمد، ممکن الوقوع  روزافزون علوم کارهایى را که قبال محال و ممتنع به نظر مى
  .رد زیادى به آنها تحقق خارجى و عینى هم بخشیده استساخته و حتى در موا

و همین امر اخبارى را که درباره کیفیات مربوطه به قیام و ظهور پیشواى 
 ;اند، براى مردم مادى هم تا حدى قابل فهم و قبول نموده است  جهانى وارد شده

 اند، و از جمله سرعت موشک هایى که اخیراً ساخته مثال سرعت جتها و موشک
هاى نورى   سرعتهاى غیرعادى و  ان حرکتشاهد خوبى براى امک» رویا«

  ...تواند باشد مى

حتى یک قرن پیش اصال قابل تصور نبود که آهن و آلومینیوم چند صد تنى، با 
دو قرن پیش باور کردنى . صدها مسافر، در هوا پرواز کند و روى آب حرکت کند

کند، در شرق بتوان شنید و یا  نبود که صداى کسى را که در غرب صحبت مى
  !قابل قبول نبود که حتى خود گوینده هم با تمام حرکات و ژستهایش دیده شود

هاى بسیار دور، به   و نوشتجات از مسافتو از همه باالتر، انتقال عکسها 
کند که سرعت   اند، بر ما ثابت مى  هاى خاصى که تهیه کرده  واسطه دستگاه

امرى ... دیده شدن مشرق از مغرب، و بالعکس وحرکت امام زمان و یارانش، 
ظاهر  کامال ممکن خواهد بود و علم خودش شاهد این امر است و دستگاه به

  ...ساده تلفن و تلویزیون نمونه عملى آن

گوییم صداى پیشواى ما را اهل هر زبانى، به زبان خود خواهد  اگر ما مى
و ها   سات بین المللى گوشىجلایم، زیرا هم اکنون در  شنید، چیز گزافى نگفته

گیرد که بیانات ناطقین را به همان زبانى  دستگاههایى مورد استفاده قرار مى



٤٦ مهدی موعودمصلح جهانی و 

و اکنون، کامپیوتر خود مسئله ... دهد که خواهان آن است تحویل مستمع مى
خواهد انجام دهد و چیزهاى تازه   ترجمه را بدون دخالت مستقیم انسان مى

البته اینها . عت هر روز شاهد تحقق آنها هستیمدیگرى که در عالم علم و صن
هایى است که عملى شده و قابل   هایى است از پیشرفت علوم، و واقعیت نمونه

  .محترم به آنها اشاره کردیمتقریب ذهن خوانندگان انکار نیست و ما تنها براى 

کند و با  هایى که علم براى ازدیاد عمر بشر مى  از سوى دیگر، کوشش
را » امتناع طول عمر«دست آمده است مسئله  ى که در این زمینه بهپیشرفتهای

علماى بیولوژى طى آزمایشهایى که در روى برخى از اعضاى . منتفى ساخته است
توان آنها را بهوسیله داروها و مواد   زنده حیوانات انجام دادند، فهمیدند که مى
ناقص بشرى، تا این و وقتى که علم : الزم، بیش از حد معمولى زنده نگه داشت

حد بتواند پیشروى کند، آیا عقالنى است که ما معتقد به یک سلسله امور 
  غیرعادى و خدایى نشویم؟

اصوال با توسعه علوم به اصطالح غریبه، اسپیریتوالیسم، اسپیریتیسم، مانیتیزم، 
که امروز در سراسر جهان کامال رایج و معمولى شده و مورد ... هیپنوتیزم و

ه قرار گرفته و دانشمندان این علوم بدین وسیله ارواح را براى انجام استفاد
کنند، براى مردم مادى هم ثابت شده که  کارهاى مهم و غیر عادى استخدام مى

طورى که چندى پیش، یک مرتاض  انجام دادن امور غیر عادى محال نیست، به
د را در زیر سر برد و دیگرى چندین هفته خو هندى چندین روز در زیر آب به

خاکها مدفون ساخت و پس از آن، هر دو، زنده از زیر آب و خاک بیرون آمدند، 
دانیم ادامه حیات انسان، بدون اکسیژن، و در زیر آب یا خاک، از   در حالى که مى

  ....لحاظ علمى مقدور و معقول نیست
  و امروزعلم دیروز 
 بشر با همه پیشرفتهایى که در »وما اُوتیتم من العلم االّ قلیال«: فرماید قرآن مى

علوم کرده هنوز نتوانسته خیلى از مسائل راکشف و حل کند زیرا هنوز هم علم 
ایم که به اسرار  خیال کرده... «: گوید مى» موریس مترلینگ«. بشرى ناقص است

ایم، هنوز اسرار ذّرات برق و الکترون بر ما   هاى کوچک و اتم پى برده ذره
ساخته شده و داراى دانیم که یک ذرّه برق یا الکترون از چه  نمىمجهول است ما 

کند و  چه ترکیباتى است؟ زیرا الکترون به قدرى کوچک است و طورى فرار مى



٤٧ مهدی موعودمصلح جهانی و 

ایم آن را به  شود که ما هنوز نتوانسته  چنان با سرعت به اطراف پراکنده مى
 و همچنین و به تنهایى مورد معاینه و تحقیق قرار بدهیم! تنهایى دستگیر کنیم

نام دارد داراى چه ترکیباتى » فوتون«دانیم که یک ذره نور که به زبان التینى  نمى
 صدا یا فوتون را به تنهایى است؟ ما هنوز عاجزیم که یک ذره کوچک از امواج

  49».دهیممورد تجزیه تحقیق قرار 

 آنچه تاکنون از... افسانه راز بزرگ هنوز الینحل است«: گوید  مى» انشتاین«
زبان ا آموخته است و ما با اصول ایم بسیار چیزها به م کتاب طبیعت خوانده

دانیم که در مقابل مجلداتى که خوانده و   ولى با اینهمه مى... ایم  طبیعت آشنا شده
  50».فهمیده شده هنوز از حل و کشف کامل مطالب خیلى دوریم

راه  چیست؟ و کنیم، اما همین فکر مى» فکر«ما ... «: گوید  مى» الماریونف«
  51».داند کس آن را نمى  رویم ولى این عمل عضالت ما چیست؟ هیچ مى

یک جهل ما اى است ولى   علم ما همچون قطره«: گوید مى» ویلیام جمس«
  »!دریاى عظیم

که یکى از اساتید دانشکده پزشکى فرانسه است، در مقدمه » شارل ریشه«
مروز هر قدر توسعه و صحت علوم ا... «: نویسد   مىهاى روحى رد پدیدهکتاب 

هاى متعددى از نقاط   وى سپس مثال(پیدا کند، باز همواره نقصانى آشکار دارد 
اگر از یک مرد بربرى یا یک دهقان : افزاید و مى) تاریک علوم امروز را ذکر کرده

بکنیم، یک دهم مطالبى را هم یعت مصرى سؤالى درباره معلومات او از جهان طب
دانم که روزگارى بیاید  داند، و من مى نویسند، نمى بتدایى مىهاى ا  که در کتاب

که علماى عصر ما در مقابل آن دوران، مانند دهاتى بربر باشند در مقابل اساتید 
  .»!...دانشگاه فرانسه

اگر علم امروز و اکتشافات : هدف ما از نقل این سخنان آن است که بگوییم
اى را مثال   کشف کند که موجود زندهاى را  بشرى عصر ما نتوانسته است ماده

امرى غیر ممکن، غیر  چنین شود که اصال هزار سال زنده نگه دارد، این دلیل نمى
، »عدم الوجدان الیدل على عدم الوجود«: منطقى و غیر عملى است و به قول معروف

اى سست و  زیرا معتقدات علمى دانشمندان قرون گذشته در عصر ما به اندازه
                                                           

  14رود؟ چاپ تهران، ص  روح به کجا مى. 49
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٤٨ مهدی موعودمصلح جهانی و 

عنوان یک تئورى باطل، غلط و   توان از آنها تنها به ده که امروز مىارزش ش  بى
اصول پذیرفته شده علم هیأت قدیم ـ بطلمیوسى ـ از : اساس نام برد  بى

  .دارترین اصول علوم پیشین است خنده

را جزء تجزیه ناپذیر معرفى کرده بود و در تعریف آن » اتم«علم تا دیروز 
ولى ما دیدیم که » صر که قابل تقسیم نباشدکوچکترین جزء یک عن«: گفت مى

 52»!آفتابى در یکى ذره نهان«: و دیدندکه... را شکافتند» اتم«دانشمندان قرن ما 
  هاى دیگرى را کشف نکند؟  است و از کجا که فردا شگفتى

پیما بسازد و حتى  توانست قمر مصنوعى و موشک کیهان  علم سابقاً نمى
کوشد که پاى بشر، این موجود دو  مروز علم مىتصورش هم خنده آور بود، اما ا

طور کلى اگر در قرون  و به... پا و نشناخته را حتى به کرات آسمانى باز کند؟
صورت یک تئورى  به اکتشافات و اختراعات علمى امروز را ولو گذشته یکى از

 کردند، دستگاه انگیزیسیونى پاپ او را تکفیر کرده و و فرضیه براى مردم بیان مى
شد، و مردم هم عالوه بر بیزارى  ـ الحاد ـ بر پیشانى او زده مى» آته ئیستى«داغ 

  .دانستند جویى از او، او را یک فرد مالیخولیایى و دیوانه مى و کناره

 را روى همین عنوان کشتند، ولو اینکه گالیله کپلر، کپرنیک، ولتر، کانت، گالیله
اما او دیگر » چرخد ین مىباز هم زم«: در دم مرگ هم دو مرتبه نوشت

... و البته ما شواهد زیادى از نوع گالیله و کانت. توانست منشأ اثرى باشد نمى
توانیم آنها را در صفحات تاریک تاریخ قرون وسطى و تاریخ   داریم که مى

  .محاکمات دستگاه انگیزیسیونى پاپ و دربار مذهبى واتیکان، پیدا کنیم

کند و   لم امتناع تحقق این امور را نفى مىطور کلى معلوم شد که ع پس به
هاى مختلف امکان وقوع آن را،  هاى بیشترى در زمینه شاید در آینده با پیشرفت

  ...براى مردم مادى هم ثابت کند

هاى روز افزون علم روزى تمام حقایق  آرى ما یقین داریم که موفقیت
افات جلوه داده ایدئولوژى ما را ـ که روزگارى براى گروهى موهومات و خر
دین «آالیش و  شده بود ـ روشن خواهد ساخت و اسالم با همان چهره بى

  .بودن خویش، تجلى خواهد کرد» فطرى

                                                           
52 .  

  آفتابیش در میان بینى***دل هر ذرّه را که بشکافى 



٤٩ مهدی موعودمصلح جهانی و 

  از لحاظ عقلى؟
بینند که   خواهند زیر بار حق و حقیقت بروند و مى ها که نمى شاید بعضى

کند،  مىپیروى از احکام الهى سدهاى فراوانى در راه امیال نفسانى آنها ایجاد 
  .تواند آنها را قبول نماید و نمى! کند عقل، این مسائل را درک نمى: گویند مى

ما براى آنکه چگونگى و علت اساسى این حرفها را پیدا کنیم ناچاریم که 
  :مقدمه کوتاهى براى تبیین مسئله بیاوریم

چیست؟ و کدام عقلى این » عقل«قبال باید توجه داشت که مراد از درک 
طور کلى مسائل مربوط به سورناتورالیست ـ ماوراءالطبیعه ـ را   بهمسئله و

تواند قبول کند؟ اگر مقصود از درک عقل، درک و احساس یک سلسله  نمى
کند، و طبق میل نفسى  افکار و خیاالتى است که در مخیله انسان خطور مى

ه خواهد از هر چیزى ک کند، و در واقع مى  ى را رد مىبعضى را قبول و بعض
هاى شهوى و حیوانى او حدودى قائل شود، آزاد شود، و به  براى خواهش

) تمایل به عیاشى، میگسارى، هرزه درایى(از پیروان ارگیاستیک : اصطالح امروزى
اگزیستانسیالیسم است، ما آن عقل را اصوال عقل » باید خوش بود«و فلسفه 

تواند   هیچوجه نمىدانیم و درک و عدم درک، قبول و عدم قبول آن هم به نمى
  .اى داشته باشد مدرکیت و حجیت براى اثبات و نفى مسئله

به نظر ما، عقل که یک نیروى باطنى و غیر مادى است ـ و شاید همین نیرو 
قید، و تابع جنبه حیوانى   تنها وجه تمایز انسان و حیوان باشد ـ اگر آزاد و بى
له دیدن و درک حقیقت انسان گردد، صفات اصلى و حقیقى خود را که از جم

تواند امام زمان را قبول کند، خدا   دهد، و عالوه بر اینکه نمى است، از دست مى
و به تعبیر قرآن چشم و گوش و قلب آنها مهر خورده است و . را هم قبول ندارد

اهللا على قلوبهم و على سمعهم و  ختم«: پذیر نیست یا بیمارى درونى آنها درمان
فى قلوبهم مرض فزادهم اهللا مرضاً و لهم عذاب ألیم «و » ...على ابصارهم غشاوۀ

شود، قلب   آرى در این هنگام است که نور عقل خاموش مى» بما کانوا یکذبون
هم .. «کند و   گردد، و دیگر نور حقیقت و معرفت را درک نمى  تاریک مى
  .»الیفقهون



٥٠ مهدی موعودمصلح جهانی و 

و  یک مشرب فلسفى صحیحى است 53گوید فلسفه اتومیسم  عقل کذائى، مى
البراتوارها دیده هاى آزمایشى  ت و ابزار و دستگاهتا وقتى که خدا در زیر آال

را هم قبول نخواهد » فوتوریسم«او را هم قبول ندارد و مسلم همچو عقلى ! نشود
  .داشت

اما اگر مقصود از عقل، و درک آن، عقلى باشد که تحت شرایط تربیتى خاصى 
ارى از مسائل را قبول دارد که عقل تربیت و تکامل یافته است، این عقل بسی

  .کند قید و عقل مادى آزاد، آن را باور نمى  بى

عقل انسانى ما عالوه بر اینکه خداى ندیده را باور دارد و به آن صمیمانه و 
صادقانه ایمان آورده است، براى آن خداى ازلى و ابدى قدرتى نیز قائل است که 

یلیونها سال هم بتواند تحت شرایط تواند مخلوقى را بیافریند که حتى م مى
همتا،  انتها و بى  آیا یک نیروى ازلى و ابدى، یک قدرت بى. خاصى، زنده بماند

تواند موجود زنده ابدى خلق کند؟ عقل ما به این مسئله جواب مثبت  نمى
تواند   گوید کسى که ماده حیاتى را در پرتوپالسم دمیده است،مى دهد و مى مى

  .اید و انسان را هزاران سال زنده نگه داردآن را ابدى هم بنم

هاى علوم و با توجه به اندک بودن  و از طرفى عقل ما با دقت در موقعیت
خوبى در  کند ـ به معلومات و ادراکات بشرى، چنانچه قرآن هم به آن تصریح مى

یابد که این امر ـ اعتقاد به امور غیبى، اعجاز، فوتوریسم و مسائل غیر عادى  مى
لق بر آنها ـ هرگز اشکالى ندارد، و بر فرض هم اگر دیگران چگونگى آن را متع

ئل درک نکردند، او باور دارد که این موضوع هم کامال واقعیت دارد و مانند مسا
هست ولى براى بشر، هنوز زیاد دیگرى است که پشت پرده عالم وجود 

  .چگونگى آن مخفى است

بیند   رسد که مى  مى» ایقان«له وقتى تقویت شده و به مرح» ایمان«این 
اند که با عالم ماوراءالطبیعه، با  مخبرین این امر، پیغمبران و اولیاء و کسانى بوده

بیند بسیارى از مسائلى را که  هستى بخش عالم هستى ارتباط ویژه داشتند و مى
کردند، امروز کم کم صحت آنها بر  ها گفته بودند و مردم ظاهربین باور نمى آن

  .شود  روشن مىهمه 

                                                           
53 .Atomisme :ها  سیستم فلسفى که به موجب آن، جهان و کل عالم هستى، در نتیجه ترکیب تصادفى اتم

 قبل از میالد، بانى این مشرب فلسفى است و مادیگرایان 5 یونانى قرن بوجود آمده است و ذیمیقراط فیلسوف
  ...عصر ما هم در واقع پیروان این مشرب هستند



٥١ مهدی موعودمصلح جهانی و 

تربیت شده مکتب تربیتى و انسان سازى اسالم، که باز » انسان کامل«براى یک 
هم تحت شرایط تربیتى خاصى، از تمام صفات و اخالق ضد انسانى، و از تمامى 

اى مسلم و بدیهى است که از  رذائل اخالقى پاک شود، این موضوع به اندازه
  .تر است زنده بودن خودش براى او بدیهى

براى یک فرد کامل، براى یک مؤمن واقعى، علم به این : به عبارت دیگر
رسد و البته ارتقاء به  مى» شهود«هم گذشته و به مرحله » یقین«مسئله از مرحله 

طور اجمال دانسته شد، آنچه که  ، پس به»سروپایى نیست کار هر بى«آن مقام 
» عقل«بلکه آنچه که واقعاً تواند قبول کند، عقل نیست  خدا و امام زمان را نمى

است درک و قبولش هم عقالیى و قطعى و حتمى بودن موضوعى را که مخبرین 
اند،  صادق، به حد تواتر، در هزار سال یا هزاران سال پیش از آن خبر داده

کند، خصوصاً وقتى که آثار و عالئم پیشین را ـ که باز همان مخبرین  تصدیق مى
تواند باور کند که منکرین این   بیند، دیگر نمى العین مىاند ـ به رأى  گزارش داده

شود که   اى از قرآن مجید را متذکر مى و آیه... امر، عقل سلیمى داشته باشند
و لقد ذرأنا لجهنم کثیرا من الجنّ و األنس لهم قلوب الیفقهون بها و «: فرماید مى

کاأل نعام بل هم أضلّ لهم أعین الیبصرون بها و لهم آذان ال یسمعون بها، اُولئک 
  ».اولئک هم الغافلون

  فوتوریسم و تقویت روحیه ما
گذشته از واقعیت و حقیقت این امر، باید توجه داشته باشیم که اعتقاد به 
وجود مصلح جهانى و امام زمان، ما را همیشه و در همه مبارزات اجتماعى 

 باشیم، خواهیم دید که حمایت خواهد نمود، زیرا اگر ما واقعاً معتقد به امام زمان
همیشه یک پشتیبان نیرومندى داریم که ما را در کارهاى اجتماعى، اگر براى خدا 

  .کند  باشد، یارى مى

هاى  شک نتیجه اعتقاد به امام زمان این نیست که ما از تمامى کوشش و بى
اى نشسته و انجام همه کارها را حواله به  اجتماعى دست برداریم و در گوشه

کنند  مام زمان کنیم و اصوال امام زمان از افراد عاطل و باطلى که صبح مىظهور ا
و به امور مسلمین اهتمام نمىورزند بیزار است و یک فرد مسلمان معتقد، همیشه 

کند و به زندگى خوشبین و  در کوشش و فعالیت است و براى خدا کار مى
دل و داد، آزادى و امیدوار است و همیشه منتظر تعمیم عدالت و امنیت، بسط ع



٥٢ مهدی موعودمصلح جهانی و 

  .برادرى، و توسعه اساس دین توحید، در جامعه بشرى است

صورت ظاهر  داند که تمام تحوالت اجتماعى دنیا به یک مسلمان معتقد مى
براى برقرارى و ایجاد صلح و عدالت است، اما یقین دارد که این آرمان مقدس 

و هر قانون بشرى، جز در سایه قانون قرآن و حکومت اسالم عملى نخواهد شد، 
  .مفاسدش بیشتر از مصالح احتمالى آن خواهد بود

یک مسلمان باور قطعى دارد که تنها سیستم اجتماعى عادالنه توأم با تمام 
براى ترین قوانین را   صفانههاى مشروع بشرى و تنها قانونى که من خواست

ست و به انسانها آماده کرده است، رژیم حکومتى اسالم و قانون الهى قرآن ا
داند که مجرى قوانین، توسعه دهنده عدالت  همین دلیل، مسلمان معتقد مى

اجتماعى، یعنى مصلح جهانى و پیشواى بزرگ ما مطلوب تمام بشریت خواهد 
  ...بود و طرز فکر ما تنها طرز فکر جهانى خواهد شد

  گفتار مستشرق آلمانى
 تقویت روحیه ما دارد، اشاره کردیم که اعتقاد به امام زمان تأثیر زیادى در

: را در این باره بخوانید» ماربین«اینک گفتار فیلسوف و مستشرق معروف آلمانى 
از جمله مسائل «: گوید  ماربین در آخر کتاب خود درباره فوتوریسم شیعه مى

اجتماعى بسیار مهم که همیشه موجب امیدوارى و رستگارى شیعه تواند گردید، 
  . عصر و انتظار به ظهور اوستهمانا اعتقاد به وجود حجت

خود را و قرن دیگر کامال اثرات چون معتقدات مذهبى در ملل شرق زمین تا د
توان گفت که در این مدت و با اینهمه جمعیت و اسباب  خواهد بخشید و مى

طبیعى شیعه پیشرفت محیرالعقولى نموده و از حیث عده و نیرو و قدرت، مقام 
  .اول را حائز خواهد شد

اى  تى اگر آثار معتقدات مذهبى از بین برود، شیعه داراى آن سرمایهو ح
خواهد بود که ماوراى قواى طبیعه و عارضیه، مذهب شوکت و اقتدار و قوت و 

  54».حکومت خود را در عالم نگه دارند
  خاتمه و تذکر

                                                           
:  هجرى قمرى در تبریز، تحت عنوان1328ترجمه کتاب ماربین، مستشرق معروف آلمانى، در سال . 54

، 50 و 49 کتاب، صفحه 7مطلب فوق در فصل .  چاپ شده استرولیسیون بزرگ یا سیاست الحسینیه
 سال 28در شماره » سیاست اسالمى«این قسمت زیر عنوان . آمده است» فلسفه مذهب شیعه«: تحت عنوان

  . چاپ کلکته هم آمده استحبل المتین روزنامه 17



٥٣ مهدی موعودمصلح جهانی و 

هاى ضد انسانى خود از هیچ   ها و توطئه استعمارگران براى اجراى نقشه
کنند و براى ایجاد تفرقه و انشعاب بین مسلمین همواره   نمىجنایتى خوددارى

» !مهدى موعود«اند که از این مسئله هم سوء استفاده کنند، از طرفى   کوشیده
را » احمد کسروى تبریزى«و » احمد امین مصرى«اند و از طرف دیگر  فرستاده

و بعد (نند اساس قلمداد ک  اند که اصول عقاید شیعه را موهوم و بى مأمور ساخته
غالم احمد «استعمار براى ملل مسلمان ما در پاکستان !) خود برانگیخته شوند

» حسینعلى مازندرانى«و » محمد على شیرازى«ـ قادیانیگرى ـ و در ایران » قادیانى
اند تا در راستاى  ـ بابیگرى بهائیگرى ـ و در بالد دیگر، کسان دیگرى را تراشیده

ته درست است که اینها و تمامى مدعیان دروغین اهداف آنان کار کنند والب
اند، اما باید ما بیدار باشیم و گول نیرنگها را   مهدویت رسوا و مفتضح شده

نخوریم و نگذاریم که جوانان ما به دام بیفتند و توجه داشته باشیم که قرار نیست 
 علیه(براى اصالح ظهور کند و از نظر اسالم، مهدى موعود! هر روز یک مهدى

که از دودمان رسالت است هنوز ظهور نکرده است و تمام مدعیان از ) السالم
 ـ مهدى موعود یکى 1زیرا . اند  ویى بیش نبودهگ  صدر اسالم تا به امروز، دروغ

ـ اگر یکى را بپذیریم و 2 ;اند ها نفر مدعى مهدویت پیدا شده تاکنون دهاست و 
واهد بود و اگر همه را قبول کنیم الزم خ» ترجیح بال مرجح«دیگرى را قبول نکنیم

ـ براى هر کشور و شهرى یک مهدى ظهور نخواهد 3 ;نقض غرض خواهد شد
ـ مهدى اسالم وقتى ظهور کند، پیروز خواهد شد و این مدعیان همگى 4 ;!کرد

موجب صلح بین المللى و ) علیه السالم( ـ مهدى اسالم5 ;اند شکست خورده
 ;اند  اینها باعث آشفتگى اوضاع مردم شدهعدالت جهانى خواهد شد، ولى همه

ـ مهدى اسالم براى ترویج دین اسالم قیام خواهد کرد و ادعاى نبوت نخواهد 6
نبى «اند و سپس  شده» مهدى«اند و بعد  بوده» باب«نمود، اما اغلب مدعیان، اول 

  ... شان گردیده است و بهاء بودن همه و همین تناقضات، موجب بى» !جدید

اع ما ورت ما از خداوند بزرگ و توانا خواهانیم که علوم را در اجتمبه هر ص
ارجدارترین توسعه دهد و در سایه تفکر منطقى، ما را به حقایق عالیترین و 

ترین  مکتب ارشادى موجود جهان آشنا سازد و بخصوص مولود همایون ارزنده
 پر اضطراب و انسان هستى را براى اثبات عقیده پاک خود بر جهان بحران زده و

متشنج ما، مبارک گرداند و ما را تأیید فرماید که شایستگى برخوردارى از افکار 



٥٤ مهدی موعودمصلح جهانی و 

  .آن یکتاى وجود را داشته باشیم

  ».سالم و احترام بر مصلح بزرگ جهانى«

دودمان انسانیت، جلوه عقل و نور الهى، ذخیره سالم و احترام بر مظهر کمال «
  ».رسالت اسالمى

  ».ر انسان دوست مکتب فطرى و اجتماعى اسالمدرود بر بنیادگذا«

  هـ 1378 نیمه شعبان - حوزه علمیه : قم

  55سیدهادى خسروشاهى

                                                           
  .1338 فروردین 2 و شماره 1337چاپ قم سال سوم، اسفند » مجموعه حکمت«ماهنامه . 55



٥٥ مهدی موعودمصلح جهانی و 
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  موعود جهانى، مهدى مصلح

  
  سیدهادى خسروشاهى



٥٦ مهدی موعودمصلح جهانی و 
  
  
  
  
  

  مهدى موعود
  مصلح جهانى از نظر اسالم

ود اسالم که آخرین و کاملترین ادیان آسمانى است به مسئله مهدى موع
اهمیت خاصى قائل است و بیشتر از ادیان و مذاهب دیگر آن را تبیین و تشریح 
کرده است و آیاتى که در قرآن شریف آمده و به این موضوع تفسیر شده زیاد 

 از 55و آیه  از سوره صف 9 از سوره انبیاء و آیه 105آن جمله آیه است که از 
  56.باشد   از سوره مائده مى54سوره نور و آیه 

الوه بر آیات، در اخبار فریقین ـ شیعه و سنى ـ روایات زیادى در این رابطه ع
وارد شده و تا آنجا که از تحقیق و تتبع غیر استقصایى یکى از دانشمندان حوزه 

 هزار روایت و حدیث در این مسئله و 3آید، متجاوز از  دست مى علمیه قم به
نقل شده ) علیه السالم(دىهبر اکرم و ائمه موضوعات مربوط به آن از پیغم

   57.است

 657مثال فقط درباره اصل موضوع ظهور مصلح جهانى و حضرت مهدى 
صحیح بخارى، سنن ابن ماجه، سنن : حدیث از کتب عامه و اهل تسنن از قبیل

ابى داود، سنن ترمذى، منتخب کنزالعمال، مسند احمد، ینابیع المودۀ، الصواعق 
  58.نقل شده است... قه والمحر

اند،  هایى که درباره این موضوع بحث و روایات آن را نقل کرده  لبته کتابا
اهل تسنن و در  کتاب معتبر 60االثر متجاوز از  ببسیار است مثال در کتاب منتخ

که از اکابر علماى 59هاى معتبر خاصه نام برده شده  کتاب از کتاب100حدود 
  :نام برد د زیر راتوان افرا  عنوان نمونه مى  اهل سنت و ائمه آنان به

                                                           
 از ص 5ترجمه فارسى فصل  (13تدالل به این آیات به تفاسیر شیعه و بحار االنوار ج براى اطالع از کیفیت اس. 56

ن به تفسیر بزرگ  سوره مائده و مختصرى از اخبار وارده درباره اوضاع آخرالزما54و راجع به آیه ) 34 ـ 48
  .مراجعه شود به بعد 428، ص 5المیزان تألیف استاد بزرگوار عالمه طباطبائى، ج 

 و مجله ماهانه االثر فى االمام الثانى عشر منتخب: اهللا صافى گلپایگانى در کتاب اهللا شیخ لطف آیت. 57
قواعد علم حدیث، اند و البته با توجه به اصول و   به این امر پرداخته3اره ، ط قم، سال اول، شممکتب اسالم

  .توان در صحت آنها تردید کرد هرگز نمى
  . به بعد141، ص 2، چاپ قم، فصل ى عشراالثر فى االمام الثان منتخب. 58
  . 292رجوع شود به مقدمه منتخب االثر و کتاب بشارات عهدین، ص . 59



٥٧ مهدی موعودمصلح جهانی و 

احمد ابن داود، ابن ماجه، ترمذى، بخارى، مسلم، نسائى، بیهقى، ماوردى، 
اثیر،  طبرانى، سمعانى، رویانى، ابن قتیبه، ابن معرى، ابن عساکر، کسائى، ابن

حاکم، ابن جوزى، شارح معتزلى، ابن صباغ مالکى، ابن مغازلى، شافعى، محب 
  ...الدین طبرى، شبلنجى و

  و مسئله متفق علیه.. .تواتر
شود که مسئله مهدى یکى از موضوعاتى است   ترتیب کامال معلوم مى بدین

هم گذشته است و با وجود رُواتى که احادیث مربوطه » تواتر«که اخبار آن از حد 
» تواتر«اند و با توجه به اینکه علماى شیعه و سنى، همگى دعوى   را روایت کرده

اى    مسئله مورد بحث از نقطه نظر اسالمى به اندازهشود که اند، روشن مى  نموده
  .اى نیست  گونه شک و شبهه  ثابت و قطعى است که جاى هیچ

کوفى،  تابعى، مدنى، مکى، بصرى، صحابى،: و در میان رُوات همه گونه افراد
عنوان نمونه نام  شوند که از آن جمله افراد زیر را به یافت مى... سنى، و شیعى و

  :بریم مى

، عبداهللا بن مسعود، ابوسعید )علیه السالم(اهللا بن عباس، على بن ابیطالبعبد
بن خطاب، عمار بن    الخدرى، ابوذر غفارى، سلمان فارسى، جابر انصارى، عمر

بن عفان، زید بن ثابت، زید بن    یاسر، ابوایوب انصارى، سعید بن مالک، عثمان
، )علیها السالم(الزهرافاطمۀ عد بن زراره، واثلۀ بن اسفع، ابوهریره، أرقم، أس
  60...السلمه و   عائشه، ام

در کتاب خود بعد از دعوى تواتر روایات در این باب، » طبرسى«مرحوم 
اند،  اخبارى را که علماى عامه و راویان ایشان در صحاح و مؤلفات خود آورده

  61.کند  نیز قول به تواتر روایات را نقل مى» شافعى«نقل نموده و از 

امام ابوالقاسم محمد «: نویسد در این باره مى» هلول بهجت افندىقاضى ب«
المهدى، تا به حال زنده بوده و در وقتى که خدا اذن دهد ظهور خواهد نمود، 
ظهور امام علیه السالم، میان امت چون متفق علیه است در این کتاب به شرح 

  ».دالیل نیازمند نیستیم

آل محمد در میان امت اسالمیه مسئله ظهور مهدى قائم «: افزاید وى سپس مى
                                                           

لدین، ط ا ، تألیف محمدرضا شمسالمصلح المنتظر، و 1، تألیف محمدرضا الطبسى، جالشیعۀ و الرجعۀ. 60
  .37نجف، ص 

  . به بعد720، ص 12، فصل 2قم، ج ، تألیف سید اسمعیل طبرسى نورى، ط جدید، کفایۀ الموحدین. 61



٥٨ مهدی موعودمصلح جهانی و 

من مات ولم «متفق علیه بوده و محتاج تشریح و محاکمه نیست، چون حدیث 
متفق علیه علماى عامه و خاصه » یعرف امام زمانه فقد مات میتۀ الجاهلیۀ

شود که به وجود صاحب  باشد، بنابراین هیچ فردى از افراد اسالم پیدا نمى مى
  62...»اشته باشدعصر و زمان اقرار ند

موضوع آمدن «: نویسد شارح معروف نهج البالغه، ابن ابى الحدید معتزلى، مى
  63». استمهدى موعود قبل از انقضاء عالم متفق علیه میان همه مسلمانان

مغربى مورخ و جامعه شناس معروف اسالمى در مقدمه خود » خلدون ابن«
ام قرون معروف بوده است این آنچه در میان عموم مسلمانان و در تم«: نویسد مى

است که ناچار باید در آخرالزمان مردى از خاندان پیغمبر ظهور کند و دین را 
تأیید بخشد و عدل و داد را آشکار سازد و مسلمانان از او پیروى خواهند کرد و 

  64»...نامند  او را مهدى مى

اما «: یسدنو مى کتاب خود در این باره مستشرق شهیر آلمانى در» فان فلوتن«
او ملقب به مهدى بود ـ یکى . مسیح ناجى در نزد شیعیان معروف و مشهور است

از القاب شرف در آغاز کار ـ ولى دیرى نپایید که این عنوان، مخصوص آن ناجى 
البته اعتقاد به ظهور مهدى و انتظار او در بدو امر مختص به آل . از اهل بیت شد

در بین اهالى سنت شیوع یافت که یادبود بیت نبود و فکر مهدى منتظر چنان 
 کلى از لوح خاطر آنها هاى دیگر را مانند سفیانى و قحطانى و دیگران، به  مهدى

راجع به این امر و انتظار ظهور ایشان از نفوس زدود و بدون شک پیشگویى 
  65».مسلمانان بیرون نرفته است

  نام مهدى و عدد ائمه  تصریح به
                                                           

بهلول بهجت )ترکیه(تشریح و محاکمه در تاریخ آل محمد، تألیف مورخ شهیر سنى و قاضى زنگنه زورى . 62
  .141 و 139 فارسى، ص 7افندى، ط 

قد «:  ابن ابى الحدید این موضوع را در ذیل کالم; 525، ط مصر، ص 2شرح نهج البالغه، ابن ابى الحدید، ج . 63
گوید به نظر من مراد از این  بعد از آنکه مى» بس للحکمۀ جنتها بقیۀ من بقایا حجته، خلیفۀ من خالئف انبیائهل

  .کالم، مهدى موعود باشد، نوشته است
، ص 1 و ترجمه فارسى به قلم پروین گنابادى، ط تهران، ج 311، ط مصر، ص )عربى(خلدون  مقدمه ابن. 64

ئله مهدى مورد اتفاق در میان تمام علما و مذاهب اسالمى است، رجوع شود راجع به این موضوع که مس. 625
 و غایۀ المأمول، 46ص )  هــ1342سال (، ط دهلى، 2صحیح ترمذى، ج : هاى علماى عامه از قبیل به کتاب

، ص 2، ب )هــ 1312( و اسعاف الراغبین تألیف صبان، ط مصر 362، ص 5تألیف شیخ منصور على ناصف، ج 
الصواعق المحرقۀ، ابن حجر عسقالنى، ط جدید  و 155 مصر، ص 7 نوراالبصار، تألیف شبلنجى، ط  و140

 درباره فضائل اهل البیت که روایات زیادى از اکابر اهل 12ذیل آیه ( و به بعد 160، ص ) هــ ـ مصر1375(
، و سبائک 211، ص2جدحالن، ط مصر،   و الفتوحات االسالمیه تألیف احمدزینى206و ص ) کند سنت نقل مى

  ... و78الذهب، سویدى، ص 
سید مرتضى هاشمى حائرى، ط تهران، : تاریخ شیعه و علل سقوط بنى امیه، تألیف فان فلوتن آلمانى، ترجمه. 65

  .150ص 



٥٩ مهدی موعودمصلح جهانی و 

انان دوازده نفر بوده و تعداد آنها مانند نقباء بنى درباره اینکه ائمه مسلم
مثال .  دوازده نفر است، صدها حدیث از عامه و خاصه نقل شده است66اسرائیل

 حدیث و اینکه تعداد آنها مانند نقباء بنى اسرائیل 271 نفرند، 12درباره اینکه ائمه 
ل آنها على  حدیث و اینکه او133 حدیث و اینکه اول آنها على است، 40است، 

 نفر بوده و آخر آنها مهدى 12 حدیث و اینکه ائمه 91و آخر آنها مهدى است، 
علیه ( نفر آنها از اوالد امام حسین9 نفر بوده و 12 حدیث و اینکه ائمه 94است، 
 نفر آنها از اوالد 9 نفر بوده و 12 حدیث و اینکه ائمه 139است، ) السالم
 حدیث 107مى مهدى قائم آل محمد است، بوده و نفر نه) علیه السالم(حسین

  67.نقل شده است

البته روایات در این زمینه نیز همانند اصل موضوع، خیلى بیشتر از این ارقام 
فهرست و ارقام احادیث این قسمت را » بشارات عهدین«است و مؤلف محترم 

  68.بیشتر از اینها نقل کرده است
  و تحریف کتاب... اسماء ائمه

وارد شده است که ائمه دوازده نفر خواهند بود که » فریقین«اخبار گفتیم در ... 
این موضوع را شما در . على بن ابیطالب نخستین آنها و مهدى آخرین آنهاست

کفایۀ ، الیواقیت و الجواهر، الفتوحات المکیّۀ، مودۀینابیع ال: کتب عامه و خاصه از قبیل
توانید مطالعه  مى.. ل األمامه و کافىدالی، غایۀ المرام، 13بحار االنوار ج ، االثر

  .بفرمایید

عبارت المهدى : ین صدر در کتاب خود به ناماهللا سید صدرالد مرحوم آیت
  :نویسد نقل کرده و سپس مى» اسعاف الراغبین«را در این موضوع از » فتوحات«

الیواقیت و این عبارت را بسیارى از علماى ما و علماى اهل سنت از کتاب «
اند و لکن در چاپ اخیر آن کتاب، بدان برخورد   نقل کردهمکیهفتوحات 

  69».اند نکرده

  :نویسند   مىاالثر منتخبلف محترم و مؤ

                                                           
  .12ولقد أخذاهللا میثاق بنى اسرائیل و بعثنا منهم اثنى عشر نقیبا ـ قرآن مجید، سوره مائده آیه . 66
  .10 ـ 17االثر فى االمام الثانى عشر، ص  منتخبرجوع شود به . 67
  .285 و 284، تألیف دکتر محمد صادقى، چاپ تهران، ص بشارات عهدین. 68
 البته تحریف کتاب یک مؤلف ; 97، ط تهران و ترجمه فارسى، ط اصفهان، ص 66ص ) عربى (المهدى. 69

اقدام خائنانه براى تحریف حقایق است و باید اند، یک  عالیقدر، از سوى کسانى که اقدام به نشر مجدد آن کرده
  ....عمل آورند علماى بزرگوار با آن برخورد جدى به



٦٠ مهدی موعودمصلح جهانی و 

کند ولى در    همین عبارات را نقل مىأسعاف الراغبیندر » شیخ محمد صبان«
مصر آن را چاپ کرده، این عبارات تغییر » دارالکتب العربیه«نسخه فتوحات که 

  70؟داده شده است

شود که دست تعصب حتى حاضر شده است که کتب  از اینجا معلوم مى
هاى  بزرگان را تحریف کرده و سپس منتشر سازد، ولى معلوم نیست که با کتاب

مهم دیگرى که قبال این موضوع و موضوعات مشابه آن را از مدارک اصلى نقل 
  !توانند بکنند؟ اند، چه مى  نموده

» سید عبدالوهاب شعرانى« از  فى بیان عقاید االکابرالیواقیت و الجواهردر کتاب 
که شرح مشکالت فتوحات مکیه عارف مشهور محى الدین عربى است، این 

کند و در مقدمه کتاب هم  موضوع را از متن کتاب محى الدین نقل مى
  :نویسد مى

 که به خط خود محى الدین بوده، فتوحات المکیهمن این کتاب را از کتاب «
و اینک ما آن قسمتى را که مورد بحث است از طبع دوم آن » ام  دهتلخیص کر

مصر چاپ شده است، ترجمه و » االزهریه« هــ در مطبعه 1307کتاب که در سال 
  :کنیم نقل مى

 در بیان اینکه جمیع اشراط قیامت که شارع به ما خبر داده، حق 65مبحث «
د خروج مهدى و نزول است و قبل از قیام ساعت حتماً عملى خواهد شد، مانن

 255مهدى که از اوالد امام حسن عسکرى است و در نیمه شعبان سال . عیسى
مریم اجتماع کند پس عمر  بن هجرى به دنیا آمده و زنده خواهد ماند تا با عیسى

و عبارت ... ( سال است703باشد    هجرى مى958آن حضرت اکنون که سال 
خروج مهدى حتمى است، :) ین است از فتوحات ا366الدین در باب  شیخ محى

کند و زمین را پر از  ولى بعد از اینکه عالم با جور و ظلم و ستم پرشود قیام مى
نماید و اگر از دنیا فقط یک روز مانده باشد، خداوند آن روز را   عدل و داد مى

صلى اهللا علیه (اهللا  مهدى از عترت رسول. طوالنى سازد تا این خلیفه قیام کند
بن على بن ابیطالب و    اهللا عنها است، جد او حسین  از اوالد فاطمه رضىو) وآله

پدرش امام حسن عسکرى و او فرزند امام على النقى و او فرزند امام محمد تقى 
و او فرزند امام على الرضا و او فرزند امام موسى الکاظم و او فرزند امام جعفر 

                                                           
  .فتوحات مکیهمؤلف کتاب » محى الدین عربى« در ضمن شرح حال 329، زیرنویس ص االثر منتخب. 70



٦١ مهدی موعودمصلح جهانی و 

مام زین العابدین و او فرزند امام صادق و او فرزند امام محمد باقر و او فرزند ا
  71»...اهللا عنه است حسین فرزند على بن ابیطالب رضى

* * *  

 الخطاب فصل از کتاب 451ص » شیخ سلیمان بلخى قندوزى «ینابیع المودۀدر 
مطالب  از کتاب 471 از سید عبدالوهاب شعرانى در الیواقیت و ص 470و ص 
 و ص فصول المهمه و از کتاب یان گنجىبو از کتاب » الدین طلحه کمال «السئول

مطالبى نقل کرده که همگى به این ...  از ابن خشاب واربعین حافظ ابى نعیم از 491
  . اند  همسئله تصریح نمود

هاى خود  همچنین بسیارى از علماء و بزرگان برادران سنى ما در کتاب
کان در ابن خل: دانند از قبیل حضرت مهدى را فرزند امام حسن عسکرى مى

) 78ص (سبائک الذهب و محمد امین سویدى در ) 451، ص 1ج  (وفیات االعیان
ص  (اخبار الدولو احمد بن یوسف قرمانى در ) 179ص  (االتحافو شبراوى در 

شذرات و ابوالفالح حنبلى در ) 45، ص 2ج (تاریخ المختصر و ابى الفداء در ) 117
خلدون   و ابن) 146ص (بصارنوراالو شبلنجى در ) 141 ـ 150، ص2ج (الذهب

و ) 107، ص2ج (مرآت الجنانو یافعى در تاریخ ) 115، ص4ج(در تاریخ خود 
، روضۀ الصفا و میرخوند در تاریخ) 232، ص1ج(ابن الوردى در تاریخ خود 

  72)...59، ص3جدید، ج ط(

و عبدالرحمن » العسکرى«ماده ) 438، ص 6ج  (المعارف دائرۀفرید وجدى در 
ذیل ) ط بیروت(خود المعارف  دائرۀ و پطرس بستانى هم در واهد النبوهشجامى در 

  .احواالت امام حسن عسکرى، همین موضوع را نوشته است

هاى فارسى نیز که در این چند سال اخیر درباره این موضوع چاپ   در کتاب
 ;اند   اى از علماى اهل سنت را از کتب خود آنها نقل کرده  اند، اقوال عده  شده

                                                           
ر این کتاب درباره د.  به بعد145، ص 2، ج ) هــ1307سال ( مصر، مطبعه ازهریه 2، ط الیواقیت و الجواهر. 71

این کتاب تألیف عبدالوهاب شعرانى از اکابر علماى . کند امام زمان و کیفیت قیام آن حضرت مفصال بحث مى
استاد عالمه آقاى طباطبائى در ه، این کتاب را از کتابخانه اهل سنت است ـ نگارنده به هنگام نوشتن این مقال

  .به معظم له مرجوع نمودمقم امانت گرفتم و پس از ترجمه مطلب، آن را 
این کتاب . ى او از معتبرترین تواریخ است»روضۀ الصفا«از مؤلفین بزرگ اهل سنت است و تاریخ » میرخوند«. 72

) علیه السالم( در ضمن احواالت عیسى452 ط جدید ص 1در جلد .  جلد در تهران چاپ شده است10اخیراً در 
  »...گزارد و  نماز مىعیسى در زمان ظهور مهدى با او«: نویسد مى



٦٢ مهدی موعودمصلح جهانی و 

  73؟گوید شیعه چه مى: هاى  ین تفصیل رجوع کنند به کتابطالب

و شیعه ) 267 ـ 270ص (االسالم حاج سراج انصارى تبریزى  تألیف حجت
مهدى منتظر یا و ) 86 ـ 88، ص 1ج (در اسالم تألیف سید موسى سبط الشیخ 

  )...96 ـ 99ص(اهللا صدر   آیتالمهدى ترجمه کتاب مصلح جهان
  مĤخذ و مصادر دیگر

توان  اید پذیرفت که درباره این موضوع مهم و مسائل مربوط به آن نمىب... 
ها نوشته شود تا  در یک مقاله مختصر به حد کافى بحث کرد، بلکه بایستى کتاب

دهیم و  حق مطلب ادا شود و روى همین اصل ما به بحث کوتاه خود خاتمه مى
 صحیح:  کتب عامههاى زیر، از براى مزید اطالع و تحقیق مراجعه شود به کتاب

 احمد، مسند ترمذى، جامع ابن ماجه، سنن ابى داود، سنن مسلم، صحیحبخارى، 
 گنجى البیان فى اخبار صاحب الزمان ابن جوزى، تذکرۀ الخواص ابن عساکر، تاریخ

 عالءالدین البرهان فى عالمات آخر الزمان ابن صباغ مالکى، الفصول المهمهشافعى، 
المختصر فى عالمات المهدى  مسعودى، مروج الذهبثیر، ا  ابنتاریخمتقى هندى، 

شیخ سلیمان المودۀ ینابیع  شبلنجى مصرى، نوراالبصار ابن حجر عسقالنى، المنتظر
المحاسن : توان از مدارک زیر استفاده نمود ، مىکتب خاصه و از 74بلخى قندوزى

 و الدین کمال، کلینىالکافى  محمد نعمانى، الغیبۀ حمیرى، قرب االسنادخالد برقى، 
مرحوم ابى جعفر محمد معان االخبار ، عیون اخبار الرضا، االمالى، الخصال، تمام النعمه
البرهان على  شیخ طوسى، الغبیۀشیخ مفید، الفصول العشرۀ ، )شیخ صدوق(بن بابویه 

کراچکى، االستنصار فى النص على االئمۀ االطهار ، صحۀ طول عمر االمام صاحب الزمان
غایۀ  ابن طاووس، المالحم والفتن ابن شهر آشوب، المناقب دیلمى، قلوبارشاد ال
النجم الثاقب و کشف  سید هاشم بحرانى، المحجه فى ما نزل فى القائم الحجه، المرام

البرهان على وجود صاحب الزمان  محدث نورى، االستار عن وجه الغائب عن االبصار
میرزا ن المحجۀ الى تعیین الحجۀ تبی صدرالدین صدر، المهدىمحسن امین عاملى، 

صاحب کتاب جاوید ( میر حامد حسین لکهنو استقصاء االفحامحسن تبریزى، 
 محمد المهدى صافى گلپایگانى، االثر فى االمام الثانى عشر منتخب، )عبقات االنوار

                                                           
 که با هدف پاسخگویى به اباطیل احمد کسروى تبریزى توسط مرحوم حاج گوید؟ شیعه چه مى: کتاب. 73

شکل کتابى   چاپ تهران منتشر گردیده و سپس بهآئین اسالمسراج انصارى تألیف شده و نخست در مجله 
تى از نگارنده این سطور در تبریز، تجدید  هجرى با اضافا1385مستقل چاپ شده است، براى بار سوم در سال 

  .چاپ شده و بعد، بارها به طریق افست، تکثیر شده است، عالقمندان مراجعه نمایند
شود اغلب  براى احتراز از تفصیل از شرح حال مؤلفین و معرفى کتبى که اسامى آنها برده شد، خوددارى مى. 74

  .توانند استفاده کنند ود است، طالبین تفصیل مىهاى اسالمى ایران موج ها در کتابخانه این کتاب



٦٣ مهدی موعودمصلح جهانی و 

مقتضب االثر فى النص على االئمه  شمس الدین، المصلح المنتظرعلى زهیرى نجفى، 
  75... شیخ احمد جوهرى واالثنى عشر

  تکالیف ما در قبال اجتماع
شک براى افراد روشن ضمیر معلوم شد که  با توجه به آنچه که گذشت، بى

مسئله انتظار و ظهور مهدى موعود، یک مسئله عقیدتى مختص به شیعه نیست، 
بلکه این موضوع از نقطه نظر اسالمى کامال ثابت شده و اسناد و مدارک روایى 

اى از اعتقاد به این مسئله سوء استفاده  قابل تردید است، و متأسفانه عدهآن غیر 
کارها را باید به امام زمان واگذار کنیم و باید او بیاید تا امور را : گویند کرده و مى

فکر صحیحى نیست و به مثابه  فکر، طرز ولى به نظر ما این طرز... اصالح کند و
راغ روشن نکند که فردا آفتاب طلوع ماند که کسى در شب ظلمانى چ آن مى

  !خواهد کرد
ما باید توجه داشته باشیم که اعتقاد به وجود امام زمان و زنده بودن آن 
بزرگوار، باید ما را همیشه و در همه اقدامات اجتماعى و کارهاى اصالحى پشت 

یم دل کند، زیرا ما اگر واقعاً معتقد به ظهور امام موعود باشیم، خواه گرم و قوى
دید که همیشه یک پشتیبان قوى داریم که ما را در کارهاى اجتماعى اگر براى 

  .کند و دعاى خیر او همواره همراه ماست خدا باشد، یارى مى
اى از کارهاى  نتیجه اعتقاد به ظهور مهدى و انتظار، نباید این باشد که عده

ه امام زمان اى نشسته و انجام کارها را ب اجتماعى دست بردارند و در گوشه
اصوال امام موعود از افراد عاطل و باطلى که به امور مسلمین اهتمام ! حواله دهند

شنوند و به آنها یارى   نمىورزند و یا صداى استغاثه برادر مسلمان خود را مى
بتوانند به آنها یارى کنند، آورند که    امکانات الزم را فراهم نمىکنند و یا نمى

 فرد مسلمان معتقد، همیشه در کوشش و مجاهده است و بنظر ما یک. بیزار است
کند، به زندگى و آینده خوشبین و امیدوار  همیشه براى خدا و در راه خدا کار مى

همیشه خواستار تعمیم عدالت و امنیت اجتماعى، بسط عدل و داد، آزادى ... است
و برادرى، مساوات و برابرى، توسعه و نشر اساسى دین توحید در تمام 

  .اجتماعات بشرى است
جواب تنها رژیم اجتماعى عادالنه که : د مسلمان معتقد یقین داردیک فر

                                                           
، تألیف و چاپ شده که ذکر نام 1340هاى ارزشمند دیگرى هم پس از نوشتن این بحث در سال  البته کتاب. 75

همه آنها در این بحث کوتاه، مقدور نیست بهویژه که ما در تجدید چاپ این بحث، قصد تغییرات و اضافات 
  ...نداریم



٦٤ مهدی موعودمصلح جهانی و 

ترین  هاى مشروع بشریت است و تنها قانونى که منصفانه  دهنده تمام خواسته
قرآن » قانون الهى«و » رژیم اسالمى«قوانین را براى همه انسانها تهیه نموده است، 

داند که مجرى قوانین،  سلمان معتقد، مىاست و روى همین اصل است که م
توسعه دهنده عدالت اجتماعى، یعنى پیشواى بزرگ و مصلح جهانى ما، مطلوب 

 فکر فراگیر جهانى نهایى همه آحاد بشریت خواهد بود و اندیشه الهى ما تنها طرز
  ».کلّه ولوکره المشرکونلیظهره على الدین «: خواهد شد

از جمله «: نویسد  ق آلمانى در کتاب خود مىمستشر» ماربین«در این رابطه 
مسائل اجتماعى بسیار مهم که همیشه موجب امیدوارى و رستگارى تواند گردید، 
همانا اعتقاد به وجود حجت عصرى و انتظار به ظهور اوست، چه شیعه را عقیده 
بر این است که انسان چون شب در بستر رود به این امید باید بخوابد که صبح 

تأیید او آماده باشد و عقیده   خواب برخیزد، حجت عصر ظهور کرده درچون از
  .دارند که همه مردم و دول روى زمین تابع و تحت حکومت آنها خواهند بود

روند به امید ترقى و  گویا فرد فرد شیعه، بدون استثناء شب که در بستر مى
ها مجتهدین  شیعه. گیرى مذهب و اقتدار خود، صبح از خواب برمى خیزند  عالم

دانند و البته بر دانشمندان اجتماعى روشن است که   را نوّاب عام حجت عصر مى
ناچار . اى در میان فرد فرد ملتى گسترش یافته و رسوخ کند  اگر همچو عقیده

و حرمان عامل همه گونه یأس . روزى اسباب طبیعى براى آنان فراهم خواهد آمد
مى و امیدوارى و قوت قلب از روى نکبت و ذلت است، ولى ضد آنکه پشت گر

اعتقاد ـ که به مثابه یک حاکم طبیعى و فطرى است ـ مایه فالح و نجات 
  76»...گردد مى

بنابراین بر ماست که شب و روز در راه نشر تعالیم اسالمى بکوشیم و در این 
اگر از باشیم که پیروزى با ماست راه از جان نیز دریغ نکنیم و ایمان داشته 

  .یان و مؤمنان باشیمراستگو
  

  حوزه علمیه: قم
  ش . هـ  1339ق ـ  .  هـ  1380شعبان 

  77سیدهادى خسروشاهى

                                                           
قسمت از کتاب این ) فلسفه مذهب شیعه (7آخر فصل » ماربین«مستشرق آلمانى  تألیف مىسیاست اسال. 76

 چاپ رولیسیون بزرگ یا سیاسۀ الحسینیهدر تبریز تحت عنوان . ماربین بارها در ایران چاپ شده است
  . آن دیده شود50 و 49 ص ;شده است 

  .1340 فروردین ماه 4 و شماره 1339 بهمن ماه 3چاپ مشهد، شماره » نامه آستان قدس«مجله . 77



٦٥ مهدی موعودمصلح جهانی و 
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  دیدگاه اهل سنت درباره مهدى منتظر

  
  

  شیخ عبدالمحسن عباد

  
  ترجمه سیدهادى خسروشاهى



٦٦ مهدی موعودمصلح جهانی و 
  دیدگاه اهل سنت درباره مهدى منتظر

  
  
  
  

  درباره این بحث
اصول اى با   جمله مسائلى است که ارتباط ریشهاز »  موعودمهدى«مسئله 

اندیشمندان و پژوهشگران طراز اول مسلمان، از فرق و . اعتقادى اسالمى دارد
هاى دور، با استناد به روایات و احادیث منقول از  مذاهب گوناگون، در گذشته

، به بحث و بررسى چگونگى این مسئله پرداخته و آن )صلى اهللا علیه وآله(پیامبر
  . اند را مورد توجه ویژه قرار داده

ان هاى زر و زور و تزویر، و نویسندگان ناد  هاى حاکمیت ولى هوس
اند، و به دنبال آنان،  ها بوده یامنحرف که همواره در خدمت این حاکمیت

مستشرقان، این چشم و گوش بیدار استعمارگران ـ که هدفى جز تجزیه بالد 
ندان امت اسالم براى به بردگى کشاندن آنها اندازى میان فرز اسالمى و تفرقه

هاى خود، این موضوع اعتقادى  بافى اند ـ با تحریف حقایق و افسانه نداشته
آنان با نشر مقاالت ... اند  ـ بدل کرده! اى خاص ـ ویژه شیعه  اسالمى را به مسئله

 اند، همواره هم بدان داده(!!) هاى علمى  اساس، که نام تحقیقات و پژوهش  بى
  .اند که این مسئله را، امرى فقط مورد قبول مسلمانان شیعه، قلمداد کنند  کوشیده

هاى پیشینیان اهل سنت پیرامون  اگر امروز محققان مسلمان به آثار و نوشته
یابند که این مسئله پیش از آنکه مربوط  خوبى در مى این مسئله رجوع کنند، به

  .مى استباشد، یک مسئله عامّ اسال» مذهب شیعه«به 

براى اثبات این حقیقت و به مناسبت نیمه شعبان، ترجمه سخنرانى جناب 
دانشگاه اسالمى هاى علمى حجاز و استاد  از شخصیت» شیخ عبدالمحسن عباد«

در » عقیدۀ اهل السنۀ و االثر فى المهدى المنتظر«: مدینه منوّره را که تحت عنوان
  .آوریم ست، مىمجله رسمى دانشگاه اسالمى مدینه چاپ شده ا

 مورخ ذوالقعده الجامعۀ االسالمیهاین سخنرانى در شماره سوم سال اول مجله 
 درج شده است که ما با 164 تا 126 میالدى، صفحه 1969 هجرى، فوریه 1388

دریابند که این مسئله، پردازیم تا اهل خرد    بسیار اندک به ترجمه آن مىتلخیص
طور  ، و از طرق راویان احادیث آنان، بهدر منابع و مدارک برادران اهل سنت



٦٧ مهدی موعودمصلح جهانی و 

تواند مورد استفاده  شک این بحث تحقیقى مى و بى. کامل و آشکار آمده است
  .همه پژوهشگران منصف قرار گیرد

 * * *  

 1388مناسبت نخواهد بود که در سفر حج، به سال   اشاره به این نکته بى
لى شریعتى و در دیدار از اهللا مطهرى و زنده یاد دکتر ع هجرى همراه شهید آیت

اى از شماره سوم مجله الجامعۀ االسالمیۀ توسط  دانشگاه اسالمى مدینه، نسخه
داشتم » نذر«به اینجانب اهداء شد و از همان تاریخ، » شیخ ناصر العبودى«استاد 

یک ربع قرن » اداى این نذر«که ترجمه فارسى آن را منتشر سازم، امامتأسفانه 
و خداى را سپاسگزارم که سرانجام توانستم در نیمه شعبان . !..تمام طول کشید

  .امسال به نشر آن اقدام کنم
  واهللا ولى التوفیق

  )هــ1413( شعبان 6حوزه علمیه ـ جمعه : قم
  سیدهادى خسروشاهى

  عقیده اهل سنت درباره مهدى منتظر
سپاس خدایى را که ما را به راه اسالم رهبرى نمود و اگر ما را هدایت 

هایش سپاس  خدا را به خاطر نعمت. یافتیم فرمود، هرگز راه خویش نمى ىنم
خواهیم، و از هوى و هوس  گوییم و از او فزونى فضل و کرمش را مى مى

بریم که هر کس را خداوند هدایت  مان به خدا پناه مى مان و کارهاى زشت نفس
راهنمایى هیچ اه ضاللى بر او نیست و آن کس را که خدا گمراه کند کند، ر

. دهم که خداوند یکى است و شریکى ندارد و شهادت مى. برایش نخواهد بود
اى که پیامبرش را به هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه   خداوند یگانه

و انّک لتهدى الى صراط «: ادیان پیروز گرداند و ـ خطاب به پیامبر ـ فرمود
دهم که محمد بنده  و شهادت مى. »کنى تو به راه راست رهبرى مى«: »مستقیم

دار، او را براى ترین مخلوقات اوست که به بشارت و هش خدا، پیامبر و برگزیده
راه خدا فرا خواند و چراغى تابناک باشد، همه مردمان فرستاده است تا به 

خداوند بهوسیله او اوامر خود را به پایان رساند، پس احکام او عدل است و 
  .گوید، سخن او گفتار الهى است از سر هوى سخن نمىاخبارش صدق که هرگز 

هاى  امت خود را از سرگذشت و اخبار امت) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر



٦٨ مهدی موعودمصلح جهانی و 

 ناگزیر باید آن را» ایمان«گذشته مطلع ساخت، اخبارى که براى رسیدن به مرحله 
 افتاده پذیرفت و باور کرد، و اینکه این اخبار به همان روالى که پیامبرفرمود، اتفاق

صلى اهللا علیه (و همچنین پیامبر. است، زیرا پیامبر گواه این امر بر مردمان بود
از مسائل آینده خبر داد که باید آنها را پذیرفت و باور کرد و اینکه طبق )وآله

هیچ چیزى که انسانها را . آنچه از ایشان نقل شده است، بهوقوع خواهد پیوست
امت را بدان )صلى اهللا علیه وآله(نکه پیامبربه خدا نزدیک سازد نیست مگر ای

راهنمایى و تشویق کرده، و هیچ شرّى نیست مگر اینکه امت را از آن بر حذر 
درود و سالم کامل و شامل خدا بر او و خاندانش و یارانش باد که . داشته است

خداوند افتخار مصاحبت خویش را به آنها بخشید و دیدگانشان را با تماشاى نور 
عت خود منوّر ساخت، نعمت را بر آنان تمام کرد آنگاه که آنان را پرچمداران طل

سانى که تا روز و سالم و درود خداوند بر همه ک... سنت خویش قرار داد
  .واپسین، پیرو راه آنان خواهند بود

از میان مسائل مربوط به آینده ـ که در آخر الزمان هنگام نزول : ... اما بعد
پیوندد ظهور و قیام  لیه الصالۀ و السالم، از آسمان ـ بهوقوع مىمریم ع  بن عیسى

است که نام وى با نام ) رض(مردى از خاندان نبوت از فرزندان على بن ابیطالب
شود، که زمامدارى  نامیده مى» مهدى«یکسان است و ) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر

 علیه و سلم ـ پشت مریم ـ صلى اهللا بن گیرد و عیسى ده مىمسلمانان را بر عه
صلى اهللا علیه (این خبر در احادیث متواتر از پیامبر خدا. گزارد  سر او نماز مى

، مورد قبول تمام امت واقع گشته و اعتقاد بر حجت آن، جز از سوى )وآله
  .، محرز و قطعى گردیده است»افرادى شاذ«

ام  خنرانىمن مناسب دیدم که بحث پیرامون این مسئله، به دو دلیل موضوع س
  :باشد

نیامده بلکه به صحیحین بتفصیل در » المهدى«احادیث وارده پیرامون : نخست
باشد، چه بسا  اجمال نقل شده است، ولى تفسیر آن در دیگر کتب مندرج مى

کاهد، در حالى که این اشتباه   کسى گمان کند که این امر از اعتبار آنها مى
در غیر صحیحین، نزد اهل » حَسَن«و » صحیح«آشکارى است زیرا که احادیث 
  .باشند حدیث مورد قبول و اعتماد مى

عنایت گاهانه یا به تقلید از کسى که اهل  برخى از نویسندگان عصر ما ناآ:دوم



٦٩ مهدی موعودمصلح جهانی و 

من . اند خدشه وارد ساخته» المهدى«به حدیث نبوده، در احادیث وارده پیرامون 
 که اخیراً در مصر به حوذىتحفۀ االبر کتاب » عبدالرحمن محمد عثمان«از توضیح 

» ما جاء فى الخلفاء«او در جلد ششم در باب ... چاپ رسیده است، آگاه شدم
  :گوید در توضیح خود مى) آنچه پیرامون جانشینان آمده است(

توان   مى» مهدى«درباره احادیث وارده پیرامون گروهى از علماء معتقدند که «
مقرون به صحت ) صلى اهللا علیه وآله(تردید داشت، و نقل این احادیث از پیامبر

  !»نیست، بلکه اینها ساخته و پرداخته شیعیان است

در همان جلد ششم » ما جاء فى تقارب الزمن و قصر االمل«وى در باب 
بسیارى از علماى مورد اعتقاد معتقدند، احادیث وارده پیرامون «: گوید مى

به  و منسوب داشتن آنها ساخته باطنیان، شیعیان و نظایر آنان است،» مهدى«
  !»درست نیست) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر

» محیى الدین عبدالحمید«اند، مانند   متأسفانه برخى بیش از این گستاخى کرده
العرف ( در آخرین بخش، الحاوى للفتاوى ـ سیوطىبینیم در تعلیقه خود بر   که مى

برخى محققان  «:گوید  از جلد دوم مى) 166الوردى فى اخبار المهدى، ص 
و از همه خطرناکتر ! ».معتقدند تمام آنچه که پیرامون مهدى و دجّال آمده است

احادیث «: گوید  ابن کثیر، مىالنهایۀاست که در تعلیقى بر کتاب » ابوریّه«نظریه 
پیروزى حق «مربوط به ظهور مهدى و نزول عیسى مسیح و آمدن دجّال، اشاره بر 

  !.»بر باطل است

ین دو امر ـ و چنانکه گفتیم ـ از آنجا که هر مسلمان آگاه وظیفه به خاطر ا
دارد که در تصدیق آنچه پیامبر از آن خبر داده تردیدى به خود راه ندهد، من 

عقیدۀ اهل «:  دادم با عنوانبحث پیرامون این امر را موضوع سخنرانى خود قرار
ان پیشاپیش از چهارچوب و براى اینکه شنوندگ» السنۀ و االثر فى المهدى المنتظر

  :آورم ام آگاه باشند، فهرست آن را چنین مى  اصلى سخنرانى

  .اند  بیان اسامى اصحابى که احادیث مهدى را از پیامبر خداروایت کرده:اول

 بیان اسامى امامانى که احادیث و آثار وارده پیرامون مهدى را در :دوم
  .اند هاى خود آورده کتاب

  .اند  یى که به تألیف پیرامون مسئله مهدى پرداختهبیان اسامى علما: سوم

 بیان اسامى کسانى که از تواتر احادیث مهدى سخن گفته و بازگویى :چهارم
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  .سخنان آنان

  . آمده استصحیحیناى از آنچه در ارتباط با مهدى در   بیان پاره:پنجم

به که در غیر صحیحین آمده بیان برخى از احادیث در مورد مهدى : ششم
  .اى به اسناد برخى از آنان  راه اشارههم

 بیان اسامى برخى از علماء که به احادیث مهدى احتجاج کرده و به لوازم :هفتم
  .آن اعتقاد دارند و بازگویى سخنان آنان

 بیان اسامى کسانى که از انکار حدیث مهدى سخن گفته یا در مورد آن :هشتم
  .اناند و بررسى مختصر سخنان آن تردید روا داشته

رود با احادیث وارده پیرامون مهدى  ى از آنچه گمان مىا بیان پاره: نهم
  .هماهنگى ندارد و پاسخ به آن

  .سخن پایانى: دهم
روایت ) صلى اهللا علیه وآله(ـ اسامى اصحابى که احادیث مهدى را از پیامبر خدا1

  .اند کرده
ى را از من بر اسامى بیست و شش تن از اصحاب که احادیث مربوط به مهد

  :ام، که عبارتند از اند، واقف گشته روایت کرده) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر

  .ـ عثمان بن عفان1

  .ـ على بن ابیطالب2

  .ـ طلحۀ بن عبیداهللا3

  .ـ عبدالرحمن بن عوف4

  .ـ الحسین بن على5

  .ـ ام سلمه6

  .ـ ام حبیبه7

  .ـ عبداهللا بن عباس8

  .ـ عبداهللا بن مسعود9

  .ن عمرـ عبداهللا ب10

  .ـ عبداهللا بن عمرو11

  .ـ ابوسعید الخدرى12

  .ـ جابر بن عبداهللا13
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  .ـ ابوهریرۀ14

  .ـ انس بن مالک15

  .ـ عمار بن یاسر16

  .ـ عوف بن مالک17

  ).صلى اهللا علیه وآله(ـ ثوبان خدمتکار پیامبر خدا18

  .ـ قرۀ بن ایاس19

  .ـ على الهاللى20

  .ـ حذیفۀ بن الیمان21

  .لحارث بن جزءـ عبداهللا بن ا22

  .ـ عمران بن حصین23

  .ـ ابوالطفیل24

  .ـ جابر الصدفى25
 هاى را در کتاب» مهدى«ـ اسامى امامانى که احادیث و آثار وارده درباره 2

  .اند خود آورده
هایشان و بیان آوردن احادیث توسط آنان،  شمار کسانى که من بر کتاب(

  ):باشد  ام، سى و هشت تن مى  واقف گشته

  . خودسنناود در ـ ابود1

  . خودجامعـ الترمذى در 2

  . خودسننـ ابن ماجد در 3

 آن را فیض القدیردر » المناوى« و لوامع االنوار البهیهدر » السفارینى«ئى، ـ النسا4
  .ذکر کرده است

  . خودمسندـ احمد در 5

  . خودصحیحـ ابن حبان در 6

  .المستدرکـ الحاکم در 7

  .نفالمصـ ابوبکر بن ابى شیبه در 8

  .الفتنـ نعیم بن حماد در کتاب 9

  .الحلیۀـ الحافظ ابونعیم در کتاب المهدى و در 10

  .الکبیر و االوسط و الصغیرـ الطبرانى در 11
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  .االفرادـ الدار قطنى در 12

  .معرفۀ الصحابۀـ البارودى در 13

  . خودمسندـ ابویعلى موصلى در 14

  . خودمسندـ البزار در 15

  . خودمسند در ـ الحارث بن اسامه16

  .المتفق و المتفرق و در المتشابهـ الخطیب در تلخیص 17

  . خودتاریخـ ابن عساکر در 18

  .تاریخ اصبهانـ ابن منده در 19

  .االول من الحربیاتـ ابوالحسن الحربى در 20

  . خودفوائدـ تمام رازى در 21

  .تهذیب اآلثارـ ابن جریر در 22

  . خودمعجمـ ابوبکر بن المقرى در 23

  . خودسننـ ابوعمروالدانى در 24

  .الفتنـ ابوغنم الکافى در کتاب 25

  .مسند الفردوسـ الدیلمى در 26

  .فوائد االخبارـ ابوبکر االسکاف در 27

  .المالحمـ ابوحسین بن المناوى در کتاب 28

  .دالئل النبوۀـ البیهقى در 29

  . خودسننـ ابوعمرو المقرى در 30

  .ود ختاریخـ ابن الجوزى در 31

  . خودمسندـ یحیى بن عبدالحمید الحمانى در 32

  . خودمسندـ الرویانى در 33

  .الطبقاتـ ابن سعد در 34

  .ـ ابن خزیمۀ35

  .ـ عمروبن شبر36

  .ـ الحسن بن سفیان37

  .ـ ابوعوانه38

گوید  کند و مى  ذکر مىالعرف الوردىن چهار تن اخیر را در سیوطى اسامى ای
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  .اند، بدون اینکه مدرک خود را ذکر کنند قل کردهکه اینان احادیث مهدى را ن
  :اند ـ بیان اسامى علمایى که به تألیف پیرامون مسئله المهدى پرداخته3

صلى (آورى احادیث وارده از پیامبر گونه که علماى این امت در جمع همان
اند، احادیث پیرامون مسئله مهدى نیز  به تألیف و شرح پرداخته) اهللا علیه وآله

برخى آن را .  بزرگى از این توجه و عنایت را به خود اختصاص داده استبخش
 و غیره، و برخى به مسانید، سنن: اند مانند در تألیفات عمومى شان درج کرده
ها براى حمایت از  تمامى این کوشش... اند  تألیف خاص درباره آن اقدام نموده

  ...  بوده و انجام وظیفه نصیحت کردن به مسلماناندین

  : اند  از جمله کسانى که به تألیف پیرامون آن پرداخته

خلدون در مقدمه تاریخش  خیثمه، و زهیر بن حرب که ابن  ـ ابوبکر بن ابى1
آورى احادیث  ابوبکر بن ابى خیثمه، بنا به روایت السهیلى، در جمع«: گوید مى

  ».وارده پیرامون مهدى زحمت بسیار کشیده است

و در الجامع الصغیر فظ ابونعیم است که سیوطى در ـ و از جمله آنان، الحا2
سیوطى احادیثى را که ابونعیم درباره مهدى .  از وى نام برده استالعرف الوردى

آورى کرده تلخیص نموده و در کتاب خود العرف الوردى درج کرده است،   جمع
  .و احادیث و آثار بسیار زیادى بر آن افزوده است

اند   ألیف پیرامون احادیث مهدى پرداختهـ از جمله کسانى که به ت3
در جلد » العرف الوردى فى اخبار المهدى«نام  وى بخشى را به. است» السیوطى«

  :گوید  آورده است که در آغاز آن مىالحاوى للفتاوىدوم کتاب 

اش، این بخشى است که در آن   سپاس خداى را و درود بر بندگان برگزیده
آورى کردم و در آن چهل حدیثى را  مهدى را جمعاحادیث و آثار وارده درباره 

آورى کرده است، تلخیص نمودم، و آنچه را از قلم افتاده  که الحافظ ابونعیم جمع
احادیث و آثارى که سیوطى . نشان دادم) ک(است بدان افزودم و آن را با عالمت 

پیرامون مهدى آورده بیش از دویست حدیث است، و در آنها حدیث صحیح، 
آورد اسامى   وى هر گاه حدیثى را مى. باشد  ضعیف و مجعول موجود مىحسن،

: گوید افزاید و مثال در یک حدیث مى اند، مى  کسانى که آن حدیث را نقل کرده
اند که از پیامبر  نقل کرده» امّ سلمه«ابوداود و ابن ماجد و الطبرانى و الحاکم از 

» هدى من عترتى من ولد فاطمۀالم«: شنیدم که فرمود) صلى اهللا علیه وآله(خدا
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  ).تمهدى از خاندانم از فرزندان فاطمه اس(

الفتن و ـ از جمله آنان الحافظ عماد الدین ابن کثیر است که، در کتاب خود 4
بخشى جداگانه به بیان مسئله مهدى اختصاص دادم وهللا «: گوید  مىالمالحم

  .»الحمد والمنّۀ

القول المختصر فى است که اثر خود را » ابن حجر مکى«ـ از جمله آنان فقیه 5
این را بیان کرده و از آن االشاعۀ برزنجى در .  نام نهاده استعالمات المهدى المنتظر

  ... ولوامع االنوار البهیهنقل نموده است، همچنین السفارینى در 

اى   وى رساله.  استکنز العمالـ از جمله آنان على المتقى الهندى مؤلف 6
پیش از .  از آن یاد کرده استاالشاعهتألیف نموده که برزنجى در پیرامون مهدى 

 از این رساله نام برده المرقاۀ شرح المشکاۀز در نی» مال على القارى الحنفى«او 
  .است

اند مالعلى القارى  ـ از جمله کسانى که پیرامون مهدى به تألیف پرداخته7
نام نهاده که در االشاعه از  المشرب الوردى فى مذهب المهدىاست که اثر خود را 

  .آن یاد نموده و جمالت بسیارى از آن نقل کرده است

 است که اثر خود را 1033ـ دیگر، مرعى بن یوسف حنبلى متوفاى سال 8
 از او لوامع االنوار البهیهالسفارینى در .  نام گذاردفوائدالفکر فى ظهورالمهدى المنتظر

االذاعۀ لما کان و ما یکون بین ر کتابش د» شیخ صدیق حسن القنوجى«یاد کرده و 
  .اند  و دیگران از او یاد کردهیدى الساعۀ

) علیه السالم(ـ از جمله کسانى که پیرامون مهدى ـ و دو مسئله نزول عیسى9
اند، قاضى محمد بن على شوکانى است که اثر خود  و خروج دجال ـ تألیف کرده

.  نام نهاده استنتظر و الدجال و المسیحالتوضیح فى تواتر ما جاء فى المهدى المرا 
 از آن یاد کرده و مطالبى را از آن نقل و الشوکانى از االذاعۀصدیق حسن در 

 در آن جمله کسانى است که در این باره تألیفى دارد و از تواتر احادیث وارده
  .سخن گفته است

سال  متوفاى سبل السّالمـ دیگر امیر محمد بن اسماعیل صنعانى مؤلف 10
  :گوید   هــ است، صدیق حسن در االذاعۀ مى1182

سید عالمه، بدرالمله، المنیر محمد بن اسماعیل یمانى احادیث مبنى بر خروج «
و در آخر الزمان ظاهر ) صلى اهللا علیه وآله(مهدى ـ و اینکه او از آل محمد
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تعیین زمان خروج او «: گوید   مىسپس» .آورى کرده است  شود ـ را جمع مى
  ».کند  است ولى او پیش از خروج دجال ظهور مىمده نیا
ـ بیان اسامى کسانى که از تواتر احادیث المهدى سخن گفته و بازگویى سخنان 4

  :آنان
: اند ـ از جمله کسانى که نقل متواتر احادیث مربوط به مهدى را نقل کرده1

 الشافعى مناقبالحافظ ابوالحسن محمد بن الحسن ابدى سجزى مؤلف کتاب 
ال «بن خالد جندى راوى حدیث   وى در مورد محمد.  هجرى است363متوفاى 

این محمد بن خالد نزد اهل علم و نقل «: نویسد  مى» مریم بن  مهدى االعیسى
شناخته شده نیست، در بیان مسئله مهدى اخبار متواتر و فراوان از پیامبر 

یامبر است و هفتاد آمده است و اینکه او از خاندان پ) صلى اهللا علیه وآله(خدا
) علیه السالم(کند و عیسى  کند و زمین را پر از عدل و داد مى سال زمامدارى مى

شتابد، و او امام این امت است و  اش مى  آید و براى قتل دجال به یارى مى
  ».گزارد  عیسى پشت سر او نماز مى

  .است این را نقل کرده و بر آن چیزى نیفزوده المناردر کتابش » ابن القیّم«

 نیز در ترجمه محمد بن خالد جندى از او التهذیب تهذیبالحافظ بن حجر در 
در باب نزول البارى  فتحهمچنین در . نقل کرده و چیزى بر آن نیفزوده است

سیوطى در آخرین بخش . مریم متن این حدیث را نقل نموده است  بن عیسى
ده و چیزى بر آن نیفزوده  نیز این را از او نقل کرالعرف الوردى فى اخبار المهدى

 و صدیق فوائد الفکر فى ظهور المهدى المنتظرمرعى بن یوسف در کتابش . است
 این حدیث را نقل کرده االذاعۀ لماکان و مایکون بین یدى الساعۀحسن در کتابش 

  .است

االشاعۀ  که در کتابش 1103ـ از جمله آنان محمد برزنجى متوفاى سال 2
هاى بزرگ روز بازپسین که بسیار  باب سوم در نشانه«: گوید  مىالشراط الساعۀ

  .است، از جمله آن ظهور مهدى و او نخستین نشانه است

هاى گوناگون تقریباً قابل   بدان که احادیث وارده پیرامون او، با روایت
این در روایات فراوان، صحیح و مشهور «: نویسد  تا اینکه مى:  نیستشمارش

: گوید ـ یادآورى  ـ تا اینکه مى. رزندان فاطمه استطور آمده است که او از ف
اینک روشن شد که احادیث وجود مهدى و ظهورش در آخرالزمان و اینکه او از 
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و از فرزندان فاطمه است به سر حد تواتر ) صلى اهللا علیه وآله(خاندان پیامبر خدا
اى  پارهوى پس از اشاره به » .معنوى رسیده، بنابراین انکار آن معنایى ندارد

: گوید خود مىدهد در پایان کتاب مذکور  آخرالزمان روى مىمسائل که در 
غایت آنچه در اخبار صحیح، فراوان و مشهور که به تواتر معنوى رسیده و ثابت «

هاى بزرگ که نخستین آن ظهور مهدى است و اینکه  گشته است، وجود نشانه
زمین را از آنکه از بیداد آکنده آید که  در آخرالزمان مردى از فرزندان فاطمه مى

  ».کند  شده بود، پر از عدل و داد مى

اند، شیخ محمد   ـ از دیگر کسانى که از تواتر احادیث مهدى سخن گفته3
: گوید مىلوامع االنوار البهیه ــ است که در کتابش  ه1188سفارینى متوفاى 

 به حد تواتر معنوى پیرامون ظهور او ـ یعنى مهدى ـ روایتها فراوان نقل شده، تا«
وى » .رسیده تا آنجا که این امر یکى از معتقدات علماى اهل سنت شده است

سپس بعضى از احادیث مربوط به ظهور مهدى و اسامى برخى از اصحاب پیامبر 
حدیث مهدى از اصحابى که «: گوید  اند، ذکر کرده و مى  را که آن را روایت کرده

از پیروانشان به نان ذکر نشد و ام آذکر آنان رفت و دیگر اصحابى که ن
طورى که از مجموع آن علم قطعى مستفاد  هاى متعدد نقل شده است، به روایت

شود، بنابراین ایمان به ظهور مهدى آنچنان که نزد اهل علم تقریر و در  مى
  ».اعتقادات اهل سنت و جماعت تدوین یافته، واجب و ضرورى است

 متوفاى سال» ن على الشوکانىقاضى محمد ب«ـ از جمله آنان 4

وى در کتابش . باشد او مؤلف تفسیر معروف و نیل االوطار مى. است.  هـ1250
احادیث «: گوید مىالتوضیح فى تواتر ماجاء فى المهدى المنتظر والدجال و المسیح 

ها دست یابم، از جمله پنجاه حدیث است   وارده درباره مهدى، که توانستم بدان
شک و   وجود دارد، این احادیث بى» ضعیف منجبر« حسن و که در آن صحیح،

تردید متواتر است بلکه کلمه متواتر بودن درباره مسائلى که کمتر از این حدیث 
لیه صلى اهللا ع(آثار صحابه پیامبر. شناسى، صادق است دارد طبق موازین حدیث

ارد، و د» حکم رفع« که بر مسئله مهدى تصریح دارد بسیار زیاد است، و )وآله
  .»...گذارد گونه بحث و مجال هیچ نوع اجتهادى را باقى نمى جاى هیچ

احادیث وارده پیرامون مهدى «: گوید مى) علیه السالم(در مسئله نزول مسیح
منتظر متواتر است، و احادیث وارده درباره دجال متواتر است، همان طور که 
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  ».ر است متوات)ه السالمعلی(احادیث منقول در مورد نزول عیسى

وى در .  هــ است1307ـ دیگر، شیخ صدیق حسن قنوجى متوفاى سال 5
احادیث وارده پیرامون «: گوید  مىاالذاعۀ لما کان و مایکون بین یدى الساعهکتابش 

رسد و  مهدى، با روایتهایى گوناگون، بسیار زیاد است و تا حد تواتر معنوى مى
ـ سپس . ها موجود استدر سنن و مکتوبات اسالمى چون معاجم و مسند

کند  ماه یا سال ظهور مى تردید مهدى در آخرالزمان بدون تعیین  ـ بى: گوید مى
و در این زمینه اخبار متواتر در دست است و جمهور امت، پشت اندر پشت بر 

ـ . این امر اتفاق نظر دارند مگر کسانى که نظرشان قابل توجه و مورد اعتنا نیست
راین تردید و شک در مسئله آن فاطمى تبار موعود که گوید ـ بناب وى سپس مى

معناست، بلکه انکار آن گستاخى بزرگى  کند، بى ادلّه ظهورش را اثبات مى
  ».خواهد بود در برابر متون فراوان و مشهورى که به حد تواتر رسیده است

اند،  ـ از جمله کسانى که از متأخران درباره تواتر احادیث مهدى سخن گفته6
نظم وى در کتابش .  هــ است1345محمد بن جعفر کتانى متوفاى سال شیخ 

علیه (اند که نزول سرورمان عیسى آورده«: گوید   مىالمتناثر فى الحدیث المتواتر
ـ : گوید در کتاب و سنت و اجماع به اثبات رسیده است ـ سپس مى) السالم

مچنین احادیث خالصه اینکه احادیث وارده پیرامون مهدى موعود متواتر است ه
  »).علیها السالم(مریم بن  وارده پیرامون دجال و نزول سرورمان عیسى

  :اى از آنچه در ارتباط با مهدى در صحیحین آمده است  ـ بیان پاره 5
پیامبر «: کند که مریم از ابوهریره نقل مى بن  ـ البخارى در باب نزول عیسى1
 که فرزند مریم در میان شمایان اید آنگاه  چگونه:  فرمود) وآلهصلى اهللا علیه(خدا

  ».فرود آید و امامتان از خودتان خواهد بود

 خود از ابوهریره همانند حدیث وى در صحیح از االیمانـ مسلم در کتاب 2
  :البخارى را با این عبارت نقل کرده است

چگونه خواهید بود آن زمان که فرزند مریم در میان شماها فرود آید و «
فرموده زئب را وى حدیث بر  و در آن تفسیر ابن ابى. باشدن امامتان از خودتا

با کتاب خداوند ـ «: گوید  نیز وجود دارد، که مى» پیامبر امامتان از خودتان باشد
امامت شما را برعهده )صلى اهللا علیه وآله(تبارک و تعالى ـ و سنت پیامبرتان

  ».گیرد مى
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صلى اهللا (ه او از پیامبر خود از جابر روایت کرده است کصحیحـ مسلم در 3
کنند که تا روز  یک گروه از امت من بر حق پیکار مى«: شنید که فرمود)علیه وآله

آید، پس امیر  فرود مى) علیها السالم(مریم بن عیسى«: و فرمود» .قیامت پیروزند
نه، گروهى از شما بر : گوید عیسى مى. بیا و براى ما نماز بگزار: گوید  آنان مى

  . امیر خواهید بود که خداوند این امت را گرامى داشته استگروهى دیگر

نشده لمه مهدى تصریح  آمده، هر چند در آنها کصحیحیناین احادیث که در 
هاى مردى صالح داللت دارد که امامت مسلمانان را در زمان  است ولى بر صفت

 احادیث سنن و مسندها و غیره در تفسیر این. گیرد  نزول عیسى بر عهده مى
، آمده است و داللت دارد بر اینکه آن مرد صالح صحیحیناحادیث موجود در 

. شود نامیده مى» مهدى«نامیده شده و از اوالد على بن ابیطالب است و » محمد«
 که براى آوردن از آنجا. کند  هاى یکدیگر خود را تفسیر مى بخش» سنت«و 

ست مجالى نیست  آمده اصحیحیناحادیث بیشترى که پیرامون مهدى در غیر 
اى از   اى به آنها داشته باشم و به سخن پیرامون پاره  مناسب دیدم فقط اشاره

  :مدارک آن بسنده کنم

از احادیث معتبر دیگر در این زمینه، حدیثى است که حارث بن ابواسامه در 
کند، امیر  وقتى عیسى نزول مى«: سند خود، از جابر نقل کرده که پیامبر فرمود

نه، شما امیر : گوید بیا براى ما نماز بگزار، عیسى مى: گوید  مى»مهدى«آنان 
 المنارابن القیم در » .هستید و خداوند این امت را با شما کرامت بخشیده است

و همین حدیث داللت دارد . »اسناد این حدیث بسیار خوب است«گوید که  مى
  . است»مهدى«، همان صحیح مسلمدر حدیث منقول در » امیر«که مراد از 

 احادیث بسیارى را در زمینه ظهور االذاعهشیخ صدیق حسن در کتاب خود 
افزاید   مىها، حدیث جابر است و در توضیح آن  هدى نقل کرده که آخرین آنم

تواند باشد و   که مراد از امیر در این حدیث، جز مهدى، کس دیگرى نمى
  .کنند احادیث دیگر، بوضوح آن را تفسیر مى

  :حادیث در مورد مهدى که در غیر صحیحین آمده استـ بیان برخى ا6
فرمود شما را ) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر خدا«: گوید  ـ ابوسعید خدرى مى1

ها برانگیخته   دهم که به هنگام اختالف مردم و زلزله به آمدن مهدى بشارت مى
نده دادى آک  کند همچنان که از ظلم و بى شود و زمین را از داد و عدل پر مى مى
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گردند که وى ثروت را به  شده بود، ساکنان آسمانها و زمین از او خرسند مى
: درستى یعنى چه؟ فرمود  مردى به او گفت به. نماید عدل و دوستى تقسیم مى

را از غنا ) صلى اهللا علیه وآله(هاى امت محمد طور مساوى، و خداوند دل به
  »...گیرد  سازد و عدالتش همه را در بر مى  ماالمال مى

احمد با مدارک ابویعلى باختصار این : گوید   مىمجمع الزوائدالهیثمى در 
  .حدیث را روایت کرده است

: فرمود» المهدى«کند که در پاسخ مربوط به  ـ ابوهریره از پیامبر نقل مى2
. کند آید و زمین را پس از آنکه پر از ظلم و بیداد شده، پر از عدل و داد مى مى

رجال این « نقل کرده و افزوده است که آن را» البزار«ه گوید ک الهیثمى مى
  .همگى مورد اعتماد هستند» حدیث

یکون فى : نقل کرده که فرمود) صلى اهللا علیه وآله(ـ ابوهریره از پیامبر اکرم3
در میان امت من مهدى خواهد بود که در دوران او مردم در رفاه ... امتى المهدى

اند آسمان و زمین،  از آن، شاهد آن نبودهو آسایشى خواهند بود که پیش 
هاى خود را براى عموم عرضه خواهند داشت و نیازهاى مردم توسط وى  نیکى

  .برآورده خواهد شد

 نقل کرده و رجال آن همه االوسطآن را در » طبرانى«گوید که  الهیثمى مى
  .مورد وثوق هستند

تصاص داده است، در  خود کتابى را به اخبار المهدى اخسننـ ابوداود در 4
آخر کتاب المهدى، : نویسد اول کتاب المهدى، و در آخرش مى: گوید اولش مى

و در ذیل آن یک بخش قرار داده و در آن سیزده حدیث آورده است، و حدیث 
  .جابر بن سمرۀ را در صدر کتاب خود جاى داده است

: نیدم که فرمودش) صلى اهللا علیه وآله(از پیامبر خدا«: گوید  جابر بن سمره مى
بر شما حکومت ) جانشین(این دین همچنان پایدار است تا اینکه دوازده خلیفه 

در این «: گوید مىالعرف الوردى فى اخبار المهدى سیوطى در آخرین بخش » ...کنند
  ».است از آن دوازده تن مهدى یکى: هاى علماء که اى است به گفته اشاره

از » ابى زرعۀ«از » عاصم بن ابى النجود« خود از طریق سننـ ابوداود در 5
  :روایت کرده است که پیامبر خدافرمود» عبداهللا بن مسعود«

گرداند تا  اگر از دنیا فقط یک روز باقى بماند خداوند آن روز را طوالنى مى«



٨٠ مهدی موعودمصلح جهانی و 

اینکه مردى از من و از اهل بیت من، برانگیزد که نام او همچون نام من است و 
» .بیداد شده باشد از ظلم و اد کند، پس از آنکه آکندهزمین را پر از عدل و د

 درباره این حدیث چیزى اظهار تهذیب السننابوداود و منذرى و نیز ابن القیم در 
 آن را صحیح دانسته است و منهاج السنۀ النبویهاند، ولى ابن تیمیّه در  نکرده

شناسى  رجال در فصل الحسان آن را آورده و در مصابیح السنۀدر  »االلبانى«
  ».اسناد آن نیکوست«: ، درباره آن گویداحادیث المشکاۀ

 مسند ابوداوددر شرح . چرخد  مى» عاصم بن ابى النجود«این حدیث بر مدار 
ـ » قرّاء سبعه«ابى النجود یکى از «: گوید ضمن نقل اقوالى که درباره او آمده، مى

مرد صالحى بود و «: گوید و احمد بن حنبل درباره او مى» قاریان هفتگانه ـ است
صادق و صالح براى نقل ردى م«ابوحاتم او را . »دهم من قرائت او را ترجیح مى

ابوذرعه او را مورد اعتماد و صالح براى نقل حدیث، معرفى . داند مى» حدیث
اى را در این  البته نقل احادیث مشابه از طرق دیگر، هر گونه شبهه. کند مى

  .سازد  زمینه، مرتفع مى

 تاریخ خود حدیث را نقل نموده و در مورد عاصم مقدمهخلدون در  بنا
در پاسخ » شیخ احمد شاکر«و ! گوید که او حافظه نیرومندى نداشت مى
ن از آراء محدثان آگاه نبوده وگرنه خلدو نویسد که ابن  خلدون مى ابن
تواند موجب ردّ حدیثى بشود که از طرق  بایست بداند که این ضعف، نمى مى
دانیم او یکى از ائمه معروف قاریان  گر هم ثابت شده است در حالى که مىدی

  .قرآن است

تواند   پس آنچه که در مورد عاصم گفته شده است در علم الحدیث نمى
موجب رد حدیث منقول از وى بشود بهویژه که بسیارى از صحابه، حدیثى 

د و سنت صحیح، اند و اصل موضوع از طرق متعد  مشابه در این زمینه نقل کرده
تواند در صحت آنها تردید روا دارد بهویژه که   کس نمى ثابت شده است و هیچ

در صدق و عدل وى کسى شک ندارد و کمى حافظه و یا احتمال اشتباه در 
  .گردد  حفظ، موجب ردّ حدیث نمى

عمران «نقل از  سهل بن تمام بن بدیع به«: گوید  خود مىسننـ ابوداود در 6
پیامبر : کند نقل مى» ابى سعید خدرى«، از »ابى نضره«، از »قتاده«از » القطان
مهدى از من است داراى پیشانى بلند، بینى :  فرمود)صلى اهللا علیه وآله(خدا



٨١ مهدی موعودمصلح جهانی و 

و . که از بیداد آکنده شده باشد عقابى که زمین را پر از عدل و داد کند، پس از آن
  .»کند هفت سال زمامدارى مى

ابوداود با اسناد نیکو آن را روایت کرده و در «: گوید  مىالمنارابن القیم در 
احادیث  در فصل الحسان آن را آورده است، االلبانى در بررسى مصابیح السنۀ

به صحت آن الجامع الصغیر و سیوطى در » اِسناد آن نیکوست«: گوید  مىالمشکاۀ
  .اشاره کرده است

کند   یوسف نقل مىمحمدبن یحیى و احمد بن« خود از سننـ ابن ماجه در 7
که آنها از عبدالرزاق، از سفیان الثورى، از خالد الخداء، از ابى قالبه از ابى اسماء 

سیاه از سوى هاى   پرچم«: ند که پیامبر فرمودا رحبى، از ثوبان حدیث کرده
شما اگر او را ... دهید خورد و با آنها جنگى سخت انجام مى مشرق به چشم مى

  ». مهدى است، حتماً بیعت کنیداهللا، دیدید که خلیفۀ

اسناد «: گوید ، مىسنن ابن ماجهشیخ محمد فؤاد عبدالباقى در تعلیق خود بر 
 آورده المستدرکحاکم نیز آن را در . آن صحیح است و رجال آن مورد اعتماد

اسناد آن «: گوید   ضمن نقل آن مىالفتن و المالحمابن کثیر نیز در کتاب » .است
کند که در آن آمده  حدیثى ذکر مى» ترمذى«و سپس از » صحیح و قوى است

هاى ابومسلم خراسانى نیست، بلکه پرچمهایى است  این پرچمها، پرچم«: است
  ».اهللا عنه، خواهد آمد محمد علوى فاطمى حسنى رضى» مهدى«که همراه آن 

نقل از عبداهللا بن جعفر  احمد بن ابراهیم به: گوید  خود مىسننـ ابوداود در 8
نقل از ابوالملیح الحسن بن عمر بن زیاد بن بیان بن على بن نفیل از سعید  ى بهرق

صلى اهللا علیه (بن المسیب از ام سلمه نقل کرده است که از پیامبر خدا
المهدى من «: »مهدى از عترت من از فرزندان فاطمه است«: شنیدم که فرمود)وآله

نقل کرده » سعید بن المسیب «از» ابن ماجۀ«این حدیث را » عترتى من ولد فاطمه
از : را به یاد آوردیم، ام سلمۀ گفت» مهدى«نزد ام سلمۀ بودیم : است که گفت

ـ المهدى من ولد فاطمه ـ : شنیدم که فرمود) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر خدا
  .مهدى از فرزندان فاطمه است

رده و در  این حدیث را آورده و صحت آن را تأیید کالجامع الصغیرسیوطى در 
در بررسى » االلبانى«.  در فصل الحسان نیز آن را نقل کرده استمصابیح السنۀ

  .اسناد آن نیکو است: گوید احادیث المشکاۀ مى



٨٢ مهدی موعودمصلح جهانی و 

  :گویند   خود مىمسنددر » الحارث بن ابواسامه« و المناردر » ابن القیم«ـ 9

بن منبه، اسماعیل بن عبدالکریم و ابراهیم بن عقیل از پدر خود و او، از وهب 
مریم نزول  بن  عیسى: فرمود) صلى اهللا علیه وآله(اند که پیامبر نقل کرده» جابر«از 
. گوید نه  ، عیسى مىگوید بیا براى ما نماز بگزار  کند و امیر آنان مهدى مى مى

ابن القیم . امیر خود هستید و خداوند این امت را کرامت ارزانى نموده استشما 
  .کند ىاسناد آن را خوب توصیف م

بینیم که سند  با مراجعه به نظریات اهل حدیث، در مورد سند این حدیث، مى
گونه انقطاعى در آن به چشم  است و هیچ» متصل«این حدیث از آغاز تا انجام 

هاى ما  خورد و همه آنها مورد وثوق و اعتماد هستند و در اغلب کتاب نمى
بزرگان علماى ما قرار گرفته احادیث بسیارى از آنها منقول است که مورد قبول 

  .است

رسد و این حدیث، مشابه  مى» جابر«پس سند حدیث بدون هیچ اشکالى به 
 خود آن را آورده و ما قبال آن را نقل صحیححدیث دیگرى است که مسلم در 

مزبور، در حدیث شریف به » امیر«کردیم و من در اینجا باید بگویم که توصیف 
اقع همه احادیثى را که درباره ظهور مهدى در است در و» مهدى«اینکه او 

کند و مراد از  اند، تفسیر مى آخرالزمان، مسلم و بخارى و دیگران نقل کرده
گونه  این حدیث هیچ» رجال«و ما توضیح دادیم که در ... (دهد  آنهارا، توضیح مى
  ).اى وجود ندارد جاى تردید و شبهه

دیث مهدى احتجاج کرده و اعتقاد به ـ بیان اسامى برخى از علمایى که به احا7
  اند و بازگویى سخنان آنان آن را ضرورى دانسته

درباره مهدى «: گوید مى.  هـ 322متوفاى سال » الحافظ ابوجعفر العقیلى«
 در ترجمه التهذیب تهذیبدر » الحافظ ابن حجر«. احادیث نیکوئى وارد شده است

ى در کتابش از او یاد کرده و به حدیث العقیل: گوید   مىعلى بن نفیل بن زارع الهذى
او درباره مهدى که با آن شناخته شده، اشاره دارد و البته درباره مهدى، احادیث 

  .خوب دیگرى، غیر از این طریق وارد شده است

وارده است که احادیث معتقد .  هـ 354متوفاى سال » امام ابن حبان بستى«
هیچ (» ان اال والذى بعده شرّ منهالیأتى علیکم زم«پیرامون مهدى به حدیث 

اختصاص ) رسد مگر اینکه روزگار بعدى از آن بدتر باشد روزگارى فرا نمى



٨٣ مهدی موعودمصلح جهانی و 

  .دارد

 در صحیحش در سخن از حدیثى که بخارى در البارى فتحالحافظ بن حجر در 
صلى (پیامبر خدا«: گوید  روایت کرده و مى» أنس بن مالک« آن را از الفتنکتاب 

رسد مگر اینکه روزگار بعدى از آن    فرمود هیچ روزگارى فرا نمى)اهللا علیه وآله
  ».بدتر باشد تا اینکه به لقاى خدایتان بشتابید

 خود چنین استدالل کرده است که این حدیث صحیحابن حبان در «: وى گفت
شود که درباره دوران ظهور مهدى  أنس در عمومیت خود مربوط به احادیثى مى

از ظلم و بیداد، ، پس از آنکه  زمین را پر از عدل و داد کندوارد شده و اینکه او،
  ».آکنده شده باشد

که «: گوید   هــ در مورد حدیث أنس بن مالک مى388متوفاى » الخطابى«
روز رستاخیز فرا نرسد، مگر آنکه زمان در هم : فرمود) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر
د و این در دوران مهدى و عیسى سال مانند ماه و ماه مانند یک روز گرد! نوردد

  ».خواهد بود

افزاید    به این نکته اشاره دارد و مىۀالمرقاۀ فى شرح المشکامالعلى قارى در 
  .هم خروج کرده است» دجال«که در آن زمان 

 نیز این مطلب را در شرح حدیث فوق تحفۀ االحوذىصاحب » المبار کفورى«
  .آورده است

 هــ پس از سخن در مورد ضعیف بودن 458متوفاى سال » البیهقى«امام 
مریم،  بن  مریم ـ هیچ مهدیى نیست مگر عیسى  بن  المهدى الّا عیسى;حدیث 

الحافظ «این را . تر است ور مهدى صحیحتردید اسناد احادیث ظه بى: گوید مى
 در ترجمه محمد بن خالد الجندى راوى حدیث التهذیب تهذیبدر » ابن حجر

 از او نقل کرده المنارالمنیف فى الحدیث الصحیح والضعیفم در فوق آورده و ابن القیّ
  .است

 باب خاصى الشفا هــ در کتاب معروف خود 544القاضى عیاض، متوفاى 
دارد که شامل سى فصل است و ) صلى اهللا علیه وآله(امبر اکرمدرباره معجزات پی

هدف ما «: ویدگ در بخش اول آن به بیان معجزات و کرامات پیامبر پرداخته و مى
هاى پیامبر است تا مقام آن حضرت در نزد خداوند،  ترین معجزه اثبات عمده
کنیم که قطعى باشد و در   ما در این کتاب فقط مطالبى رانقل مى. روشن گردد



٨٤ مهدی موعودمصلح جهانی و 

، به 23سپس در فصل » .اسناد آنها جاى شک و تردیدى دیده نشود
درباره این فصل مطالبى را ما در «: دنویس هاى پیامبر اشاره دارد و مى پیشگویى

کنیم که هرگز از روى هوى سخن نگفته است و از   آینده از پیامبرى نقل مى
  ».است»ظهور مهدى«آنجمله مسئله 

امام محمد بن احمد بن ابى بکر القرطبى مؤلف تفسیر مشهور متوفاى سال 
ست هیچ مهدیى نی« پس از بیان حدیث التذکرۀ فى امور اآلخره هــ در کتابش 671

اسناد آن ضعیف است و احادیث وارده از «: گوید مى» مریم بن مگر عیسى
در تصریح بر ظهور مهدى از اهل بیت او و از فرزندان ) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر
باشد بنابراین  تر مى ، ثابت است و از این حدیث صحیح)علیها السالم(فاطمه

احتمال دارد که : گوید   او مى.شایسته است احادیث مذکور مورد توجه قرار گیرد
ترتیب  حدیث فوق ناظر بر کمال و عصمت حضرت عیسى باشد و بدین

گردد، سیوطى در آخرین بخش  اختالف ظاهر احادیث و تضاد بر طرف مى
االسالم ابن  شیخ. این سخنان را نقل کرده استالعرف الوردى فى اخبار المهدى 

و اما ... «: نویسد  مى78اج السنۀ النبویۀمنه هــ در کتابش 728تیمیّه متوفاى سال 
حدیثى که ابن عمر از پیامبرروایت کرده که در آخرالزمان مردى از اهل بیت من 

کند که  اش همچون کنیه من است ظهور مى که نامش همچون نام من و کنیه
کند، بعد از آنکه از ظلم و بیداد آکنده شده باشد، و  زمین را پر از عدل و داد مى

  ».ان مهدى استاو هم

شود،  احادیثى که با آن بر ظهور مهدى احتجاج مى: در توضیح باید گفت
کامال صحیح است که ابوداود، الترمذى، احمد و دیگران از حدیث ابن مسعود و 
: غیره روایت کردند، مانند حدیثى که ابن مسعود از پیامبر روایت کرده که فرمود

گرداند تا اینکه   ا آن روز را طوالنى مىاگر از دنیا یک روزى باقى بماند خد«
کند که نامش همانند نام من است  مردى از تبار من یا از اهل بیت من ظهور مى

کند، پس از   و نام پدرش همانند نام پدرم است و او زمین راپر از عدل و داد مى
ل الترمذى و ابوداود از روایت ام سلمه نق» .آنکه از ظلم و بیداد آکنده شده باشد

ابوداود . آمده است» مهدى از خاندانم از فرزندان فاطمه است«اند که در آن،  کرده
او هفت سال بر زمین «: همین حدیث را از ابى سعید نقل کرده که در آن آمده
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٨٥ مهدی موعودمصلح جهانی و 

روایت کرده که او به حسن نگریست و گفت ) رض(و از على » کند حکومت مى
او را نامیده ) ى اهللا علیه وآلهصل(است همان گونه که پیامبر خدا» سید«این پسرم

شود که  نام پیامبرتان نامیده مى است و از تبار او مردى ظهور خواهد کرد که به
او زمین را پر از عدل و داد . در اخالق شبیه اوست و در خلقت همانند او نیست

  ...کند مى

نکار گروهى آن را ا: اند هاى متعدد دچار اشتباه شده البته در این احادیث فرقه
هیچ مهدیى «: اند که پیامبرفرمود کرده و به حدیث ابن ماجه احتجاج ورزیده

، ولى این حدیث ضعیف است، گرچه ابومحمدبن »مریم بن نیست مگر عیسى
ابن ماجه از یونس از . الولید البغدادى بر آن اعتماد کرده، ولى قابل اعتماد نیست

خالد الجندى آن را   محمد بننام الشافعى و الشافعى از مردى از اهل یمن به
و حتى گفته شده که . روایت کرده و او کسى نیست که به روایت او استناد شود

  .شافعى آن را از جندى نشنیده و یونس هم آن را از شافعى نشنیده است

گویند که مراد از این مهدى، همان مهدى  شیعه اثنى عشرى مى: دیگر آنکه
اند که مراد این است که نام او  وجیه کردهموعود آنهاست و حدیث را چنین ت

محمد بن ابى عبداهللا است که در اینجا کنیه حسین بن على را به جاى نام پدر 
غایۀ السول فى نام   در کتاب خود به» طلحه  ابن«و این توجیه را . اند دادهقرار 

  . پسندیده و آن را قبول کرده استمناقب الرسول

به نظر ما مهدى موعود از اوالد «: گوید  ىابن تیمیۀ در آخر بحث خود م
حسن بن على است، همان طور که در حدیث منقول از على بن ابیطالب نقل 

  ».شده است

فصلى در » لصحیح و الضعیفالمنارالمنیف فى الحدیث ا«در آخر کتاب » ابن القیم«
سخن پیرامون احادیث مهدى و ظهور وى و جمع میان آن و حدیث خالد 

  : گوید صاص داده است که در آن مىالجندى اخت

، ابن ماجه در سنن خود از »مریم بن  ال مهدى االّ عیسى«در مورد حدیث «
از الشافعى، از محمد بن خالد الجندى از ابان بن صالح از » یوسف بن عبداالعلى«

نها آن را نقل کرده، که ت) صلى اهللا علیه وآله(الحسن بن انس بن مالک از پیامبر
» ابوالحسین محمدبن حسین االبرى«آن را روایت کرده است و » خالدمحمد بن «

این محمد بن خالد نزد اهل علم و نقل «: گوید   مىالشافعى مناقبدر کتاب 



٨٦ مهدی موعودمصلح جهانی و 

طور متواتر و به حدّ و فور   حدیث ناشناخته است، اخبار ظهور مهدى از پیامبر به
بوده و هفت سال ) لهصلى اهللا علیه وآ(رسیده است و اینکه او از اهل بیت پیامبر

کند و  کند و عیسى ظهور مى  عدل و داد مىکند و زمین را پر از   حکومت مى
گیرد و  دهد و او امامت این امت را بر عهده مى براى کشتن دجّال او را یارى مى

  ».گزارد  عیسى پشت سر او نماز مى

 الحاکم«و » فقط محمدبن خالد این حدیث را آورده«: نویسد بیهقى نیز مى
. که او فردى ناشناخته بوده و اسناد او مورد اختالف است: گوید مى» ابوعبداهللا

از » مُرسل«طور   این حدیث از او، از ابان ابن ابى عیاش، از الحسن، به
 روایت شده است، ولى ارجاع حدیث به محمد بن )صلى اهللا علیه وآله(پیامبر

عیاش ـ هم مورد قبول نیست باشد که او ناشناخته است و ابان ابن ابى   خالد مى
باشد، و از سوى دیگر احادیث دالّ بر ظهور مهدى اسنادشان   مى» متروک«و 

  .تر است صحیح

به عقیده من، طبق حدیث عبداهللا بن مسعود، از «: نویسد ابن القیم مى
د، خدا آن روز را آن اگر از دنیا فقط یک روز باقى بمان) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر

گرداند تا اینکه مردى از من یا از اهل بیت من، برانگیزد که   مىنى قدر طوال
نامش همانند نام من و نام پدرش همانند نام پدرمن باشد و او زمین را پر از عدل 

» الترمذى«و » ابوداود» «.کند همچنان که از ظلم و بیداد آکنده شده باشد و داد مى
ترمذى » .ثى حسن و صحیح استحدی«: نویسد آن را روایت کرده و الترمذى مى

در سرآغاز، حدیث از على و ابى سعید و ام سلمه و ابوهریره را نقل کرده و 
  ».است» صحیح«و » حسن«ین حدیثِ ا«: افزاید مى

در این زمینه حدیثى از حذیفۀ بن السیمانى و ابى «: گوید  مى» ابن القیم«سپس 
عمرو بن العاص و ثوبان و امامۀ الباهلى و عبدالرحمن بن عوف و عبداهللا بن 

  ».انس بن مالک و جابر و ابن عباس و دیگران نقل شده است

آورد که  وى سپس بخشى از احادیثى را که در سنن و مسانید آمده است مى
است و نقل شده، در واقع » ضعیف«اغلب آنها صحیح و معتبر است و آنچه که 

  .، آورده شده استبراى آشنایى ذهن افراد

: چهار نوع است» مهدى«اصوال احادیث مربوط به «: گوید  سپس مىابن القیم
صحاح، حسان، غرائب، مجعول و روى همین اصل، مردم پیرامون این مسئله، 



٨٧ مهدی موعودمصلح جهانی و 

  :چهار دیدگاه پیدا کردند

هواداران این عقیده، به حدیث .  اینکه، مهدى، همان مسیح بن مریم است:اول
دند، ولى ما چگونگى آن حدیث را استناد کر» محمد بن خالد الجندى«منقول از 

تواند مورد  و نمىل نیست بیان کردیم و روشن ساختیم که این حدیث مورد قبو
صلى اهللا علیه (استدالل قرار گیرد، زیرا که عیسى در نظر پیامبر اسالم

ـ است و در احادیث صحیح وارده از    مهدى   بزرگترین هدایت شده ـ)وآله
کند و حکومتش بر اساس کتاب  او نزول مى) وآلهصلى اهللا علیه (پیامبر اکرم

و مانعى ندارد که مهدى از دیدگاه پیامبر، . خدا، برقرار خواهد شد
  .باشد» مریم بن عیسى«

عباسى است که آمده و زمان او نیز به پایان رسیده !  مهدى، همان خلیفه:دوم
اه که هاى سی  کند ـ از جمله حدیث پرچم وى سپس دو حدیث را نقل مى! است

نماید،   آنها اشاره مى» ضعف«شوند ـ و به  از سوى مشرق، خراسان برافراشته مى
توان آنها را   بودن این دو حدیث، نمى» صحیح«افزاید که حتى در صورت   و مى

سندى بر این دانست که خلیفه بنى عباس، مهدى موعود آخرالزمان باشد، بلکه او 
دیانى ـ هدایت شدگان ـ بود که ه مهکه از جمل» عمر بن عبدالعزیز«هم مانند 

  (!)اند رفتهاند و   آمده

داند، و ما هم  امام احمد بن حنبل عمر بن عبدالعزیز را از جمله مهدیان مى
تردیدى نداریم که او یکى از خلفاى مهدى ـ هدایت شدگان ـ بود، ولى هرگز 

که در مهدى منتظر، . توان گفت که او همان مهدى موعود آخرالزمان است نمى
احادیث ذکر شده همراه با خیر و برکت، رشد و تکامل خواهد بود که در قبال او 

هاى  همان طور که در گذشته دجال. در جناح شرّ و ضاللت خواهد آمد» دجال«
توان  اند که هرگز نمى اند، مهدیان کوچکى هم آمده و رفته کوچکى آمده و رفته

  .ى کردتلق» مهدى موعود بزرگ«عنوان  آنها را به

است که در آخرالزمان ) صلى اهللا علیه وآله( او مردى از اهل بیت پیامبر:سوم
کند و در حالى که زمین از ظلم و بیداد آکنده شده، آن را پر از داد و  ظهور مى
حسن بن «زندان کند و اغلب احادیث بر این امر داللت دارد که او از فر عدل مى

  .کند  حدیث درباره ظهور مهدى نقل مىوى سپس چند . است» على بن ابیطالب

مهدى محمد بن الحسن « اما امامیه نظر چهارمى دارند و آن اینکه :چهارم



٨٨ مهدی موعودمصلح جهانی و 

حسن بن «است نه از فرزندان » حسین بن على«موعود، از فرزندان » العسکرى
ها غایب است و او در سامرّا در سردابى   که در شهرها حاضر و از دیده» على

  79!!)(» ...ر است که از آن سرداب روزى بیرون آیدپنهان شد و شیعه منتظ

یهودیان «: نویسد  مىاغاثۀ اللهفّان من مصائد الشیطان: ابن القیم در کتاب دیگرش
هم منتظر قائمى از اوالد حضرت داود هستند که وقتى ظهور کند، دعایى 

ن ظاهراً هما(!) ائم موعودولى این ق(!) میرند خواند که همه مردم جهان مى مى
دجّال موعود باشد که یهودیان در انتظار ظهور آن هستند وگرنه مسیح بن مریم، 
مسیح هدایت است که مسلمانان هم در انتظار نزول وى در کنار مهدى منتظر 
هستند که او از اهل بیت نبوّت است و پس از قیام، زمین را پر از عدل و داد 

  ».اشدسازد، پس از آنکه، پر از ظلم و بیداد شده ب مى

 * * *  

از اخبار به اثبات رسیده «: گوید   هـ مى911متوفاى » ابوالحسن السمهودى«
» ابوداود«. شود که او ـ یعنى مهدى ـ از فرزندان فاطمه است چنین استفاده مى

او از فرزندان امام حسن است و راز آن این است که امام حسن، به «: گوید مى
امامت صرف نظر کرد از این رو قائم به خاطر مالحظه حال امت از جانشینى و 

جانشینى ـ حق ـ به هنگام شدت نیاز، و آکندگى زمین از بیداد از فرزندان او 
که او به آن کس ـ که به ان بندگانش است انتخاب شد و این سنت خداوند در می

اى صرف نظر کند و یا به فرزندانش، چیزى بهتر از  خاطر رضاى الهى از خواسته
در صرف نظر کردن از » حسن بن على«دارد و   نظر کرده ارزانى مىآنچه صرف

  80.»خالفت اصرار ورزید و خداوند این نعمت را به او عطا فرمود

* * *  

القول المختصر فى عالمات المهدى  هـ در کتابش 974 متوفاى ابن حجر مکى
صحیح به دیث آنچه باید باورداشت همان است که در احا«: گوید  مىالمنتظر

سازد و عیسى پشت سر او  ظهور مهدى موعود داللت دارد که دجال را نابود مى

                                                           
ها هرگز در انتظار ظهور آن حضرت از  اى بیش نیست و شیعه این سخن ابن القیم دروغ محض و افسانه. (79

:  و157اهللا سید صدرالدین صدر، صفحه  آیت: تألیف» المهدى«کتاب : سرداب سامرا نیستند، رجوع کنید به
حقق از م» دانشمندان عامه و مهدى موعود«:  و204اهللا صافى گلپایگانى، صفحه  آیت: تألیف» ید امن و أماننو«

اهللا امینى، چاپ دوازدهم صفحه  از آیت» دادگستر جهان«و ! »افسانه سرداب«. 37معاصر على دوانى، صفحه 
  ).ـ مترجم...  و204

  . از سیوطىالصغیر شرح جامع، القدیر المناوى فى فیضنقل از  به. 80



٨٩ مهدی موعودمصلح جهانی و 

  81.»خواند و هر جا ذکر مهدى آمده مراد اوست نماز مى

***  

:  در فصلى تحت عنوانالفتن و المالحمدر کتاب » الحافظ عمادالدین بن کثیر«
ى راشدین این در آخرالزمان خواهد بود و او یکى از خلفا«: گوید   مىذکر المهدى

  » .و ائمه مهدیّین است

» زیدالعمى«از » شعبه«محمدجعفر براى ما بازگو کرد که : گوید مى» الترمذى«
از این بیم : روایت کرده که او گفت» ابوسعید الخدرى«از » الناجى«شنیده که 

صلى اهللا علیه (داشتیم که پس از پیامبرمان اتفاقى پیش آید، از پیامبر خدا
در بین امت من مهدى خواهد بود، او : ر را پرسیدیم، فرمودچگونگى ام)وآله

گفتیم و آن چگونه است؟ . کند کند و پنج، هفت یا نه سال زندگى مى ظهور مى
گوید اى مهدى به من عطا کنید و او هر آنچه  آید و مى  مردى نزد او مى: فرمود
یث بخشد و این حد  تواند حمل کند در دامن خود جمع کند و به او مى مى

صلى اهللا علیه (از پیامبر» ابو سعید الخدرى«اى دیگر از  و به گونه. است» حسن«
بکر بن «ـ که نامش بکر بن عمرو است ولى به او » ابوالصدیق الناجى«و ) وآله
شود ـ روایت شده که بیشترین مدت زمامدارى او نه سال و   گفته مى» قیس

تزارها ها فراوان، کش  ن او میوهدر دورا. کمترین آن پنج یا هفت سال خواهد بود
ها  استوار، دشمن سرکوب و نعمتپربار، ثروت بسیار، حکومت پایدار، دین 

  . ماندنى خواهد بود

***  

، از »حمادبن زید«نقل از   به» حسن بن موسى«: گوید مى» امام احمد«
عبداهللا بن «نزد : برایمان بازگو کرد که» مسروق«و او از » اشعبى«، از »مجالد«
اى : کرد، مردى به او گفت نشسته بودیم و او قرآن را بر ما قرائت مى»» سعودم

اید که این امت چند   پرسیده) صلى اهللا علیه وآله(ابوعبدالرحمن آیا از پیامبر خدا
کس پیش از تو  ام، هیچ از زمانى که به عراق آمده: خلیفه خواهد داشت؟ گفت

) صلى اهللا علیه وآله( پیامبر خداآرى، از: این را از من نپرسیده و سپس گفت
اصل حدیث در . پرسیدیم، فرمود دوازده تن همچون شمار نقیبان بنى اسرائیل

او گفت از . نقل شده و ثابت است» بن سمره   جابر« از حدیث صحیحین
                                                           

  .االشاعۀ ألشراط الساعۀ در البرزنجىنقل از  به. 81



٩٠ مهدی موعودمصلح جهانی و 

کار مردم تا زمانى که دوازده تن بر : شنیدم که فرمود)صلى اهللا علیه وآله(پیامبر
صلى اهللا علیه (سپس پیامبر. رو به راه خواهد بودکنند  آنان حکومت مى

صلى اهللا علیه (سخنانى فرمود که بر من پوشیده ماند، از پدرم پرسیدم پیامبر)وآله
هستند و این لفظ مسلّم فرمود همگى آنان از قریش :  فرمود؟ گفتچه) وآله

است و معناى این حدیث بشارت بر وجود دوازده خلیفه درستکار است که حق 
تردید یکى از آنها، مهدى خواهد بود   و بى. کنند ا برقرار و عدالت را پیشه مىر

  . که پیامبر ظهور او را بشارت داده است

***  

امام االکبر  فقهدر شرح  هـ 1014متوفاى سال » شیخ مالعلى قارى حسینى«
  :نویسد  بن مریم، مى  ابوحنیفه، در مسئله مربوط به خروج دجال و نزول عیسى

کند و سپس به  ظهور مى» حرمین شریفین«مهدى موعود در سرزمین نخست «
گیرد که   قرار مى» دجال«آید و در آنجا مورد محاصره   مى» بیت المقدس«

شتابد و با یک  به یارى او مى» دمشق«از سوى ) علیه السالم(بن مریم عیسى
گزارد تا   سازد و سپس در پشت سر مهدى نماز مى ىضربه، دجال را نابود م

صلى اهللا علیه (امامت و رهبرى او را تأیید نماید و تبعیت خود را از پیامبر ما 
  »...نشان دهد) وآله

***  

  ـ متوفاىفیض القدیر شرح الجامع الصغیرمؤلف » شیخ عبدالرؤوف المناوى«
و فراوان اخبار مربوط به مهدى مشهور «: نویسد  هـ ـ در کتاب خود مى1032

  :گوید  تا اینکه مى» ...اند  ألیف درباره آن پرداختهاست و افراد بسیارى به ت

در » بن مریم هیچ مهدیى نیست مگر عیسى«اخبار مهدى با حدیث : یادآورى«
گفته است، این است که مهدى با » القرطبى«تضاد نیست زیرا مراد، چنانکه 

  » .بن مریم کامل است عیسى

 مریم فى بن و عیسىلن تهلک أمّۀ أنا فى أولها «درباره حدیث » المناوى«
بن مریم در پایان و  امتى که من در آغاز و عیسى(» آخرها و المهدى فى وسطها

مراد از وسط ما قبل آخر «: گوید مى) شود مهدى در وسط آنها باشد، نابود نمى
براى کشتن دجال در زمان مهدى خواهد ) علیه السالم(است، زیرا نزول عیسى

مده است و جمعى از معتمدان قاطعانه آن را بود و عیسى، چنانکه در اخبار آ



٩١ مهدی موعودمصلح جهانی و 

االذى یصلى من«وى درباره حدیث . گزارد  اند، پشت سر او نماز مى  پذیرفته
پشت سر او نماز مریم   بن از ماست آن کس که عیسى(» بن مریم خلفه عیسى

) علیه السالم(امام مهدى) علیه السالم(پس از نزول، عیسى«: گوید مى) گزارد مى
نهد تا مهدى جلو  که قصد نماز گزاردن دارد، پس پا بر عقب مىیابد  را مى

: گوید مى» المناوى«... »گزارد پشت سر او نماز مى) علیه السالم(بیفتد و عیسى
آنچه «: افزاید  مىو این فضل و افتخارى بس عظیم براى این امت است، سپس «

یسى همو امام اى آثار گفته شده که ع در این حدیث آمده است با آنچه در پاره
داند، و چنین   این حدیث را قطعى مى» سعد تفتازانى«. مهدى است، منافات ندارد

کند که امکان جمع میان این دو حدیث وجود دارد و آن اینکه  استدالل مى
نماید تا نشان دهد که او از   اقتدا مى» مهدى«ابتدا به ) علیه السالم(عیسى

به » مهدى«راند، سپس   مى او حکومت کند و طبق شریعت   تبعیّت مىپیامبرمان
  . کند او اقتدا مى

***  

 به لوامع االنوار البهیه و سواطع األسرار االثریه: در کتابش» شیخ محمد السفارینى«
» الدرّۀ المعنیه فى عقدالفرقۀ المرضیۀ«: پردازد که تحت عنوان شرح شعرى مى
  :گوید  آمده است و مى

  ه حق بالشطاط فکلّ***و ما أتى بالنصّ من أشراط

  ) تردید حق است ها بى تمام آن***هایى که در نصّ آمده است عالمت(

  محمد المهدى و المسیح ***منها األمام الخاتم النصیح

  محمد مهدى و مسیح است ***از جمله آن امام خاتم پندآموز(

آمده ـ طور متواتر   از جمله آن عالئم روز واپسین که در اخبار به، یعنى»منها«
هاى بزرگ آخرالزمان و نخستین آن ـ این است که امامى که به  نى از نشانهیع

گردد که هیچ امامى  گفتار و کردار مقتداى امّت و خاتم امامان است، ظاهر مى
خاتم أنبیاست و ) صلى اهللا علیه وآله(همان طور که پیامبر. پس از او نخواهد آمد

 آمد، زیرا او از اعراب اصیل، اهل هیچ پیامبرى پس از پیامبر راست گفتار نخواهد
  . بالغت استفصاحت و 

و امّا محمد المهدى، این نام، مشهورترین اوصاف اوست : گوید  وى سپس مى
در چندین خبر آمده و در برخى از آنها گفته شده که اسمش محمد » محمد«زیرا 



٩٢ مهدی موعودمصلح جهانی و 

نقل )صلى اهللا علیه وآله(و نام پدرش عبداهللا است که در حدیث صحیح از پیامبر
: نامش همانند نام من و نام پدرش چون نام پدر من است: شده که فرمود

از حدیث ابوهریره آن را روایت کرده و عبارت آن چنین است که » ابونعیم«
اگر از دنیا فقط یک روز باقى بماند، خدا آن «: فرمود) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر

کند  ى از اهل بیت من ظهور مىگرداند تا اینکه مرد روز را آن قدر طوالنى مى
که نامش همانند نام من و نام پدرش چون نام پدر من است که زمین را از عدل 

ترمذى، ابوداود، » .کند پس از آنکه از ظلم و بیداد آکنده شده باشد  و داد پر مى
اند همچنین   نسائى، بیهقى و دیگران احادیثى مانند حدیث ابن مسعود، نقل کرده

پذیرد مگر اینکه   نمىدنیا فنا : مسعود آمده است یگر از حدیث ابنوایتى ددر ر
مردى از اهل بیت من حکومت کند که نامش مانند نام من است و زمین را از 

» الطبرانى«... کند، پس از آنکه از ظلم و بیداد آکنده شده باشد قسط و داد پر مى
اند که عبارت آن   ده خود آن را نقل کرسنندر » الترمذى« و المعجم الصفیردر 

، وى گفت »تا اینکه مردى از اهل بیت من بر اعراب حکومت کند«: چنین است
 خود آن را نقل کرده، و سننهمچنین ابوداود در . این حدیث نیکو و صحیح است

، مرفوع حذیفۀو در . آن را روایت کرده است» المهدى محمد«مسعود نیز با نام  ابن
اش اباعبداهللا و از نامهایش احمد بن عبداهللا   مده که کنیهنام او محمد ابن عبداهللا آ
و اما «: گوید اى از روایات آمده است ـ تا اینکه مى است ـ چنانکه در پاره

این صفت او در چندین خبر ثابت گشته » مهدى«گذارى و توصیف او به   نام
ت پیامبر خدا کُنیه او ابوعبداهللا بوده و نسبش به اهل بی«: گوید  ، تا اینکه مى»است
  ».رسد مى

شمار و اخبار بسیارى حکایت از آن دارد که او از  از سوى دیگر، روایات بى
اى احادیث  است و در پاره) صلى اهللا علیه وآله(فرزندان فاطمه زهرا دخت پیامبر

. ر استت است ولى سخن نخست صحیح» عباس«نقل شده که او از فرزندان 
مهدى از «آنچه روایت شده که «: گوید   مىتصرالقول المخدر کتابش » حجر ابن«

حدیثى است عجیب که فقط » الدارقطنى«به قول » فرزندان عمویم عباس است
خبر «: گوید وى مى» .آن را نقل نموده است» محمدبن الولید مولى بن هاشم«
  : عباس با آن منافات ندارد که در آن آورده است از ابن» الرافعى«

ات از پاکیزگانند و خاندانت از  دهم که ذرّیه  مىتو را بشارت! اى عمو«
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، که خداوند با او هدایت را !خلفایند و مهدى در آخرالزمان از خاندان توست
سازد خداوند با خاندان ما این امر را   گستراند و آتش گمراهى را خاموش مى مى

 با همین چندین خبر» حجر ابن» «.برد آغاز نمود و با ذرّیه تو آن را به پایان مى
این اخبار با این امر که مهدى از ذرّیه پیامبر : گوید  مضمون نقل کرده و سپس مى

و از فرزندان فاطمه زهراست منافات ندارد، زیرا ) صلى اهللا علیه وآله(خدا
تر و معتبرتر  احادیثى که در آنها آمده که مهدى از فرزندان اوست بیشتر، صحیح

» مهدى«اینکه : اند امت و بزرگان ائمه ما گفتهاست تا آنجا که برخى از حافظان 
است و هرگز » متواتر«باشد، از مسائل  مى)صلى اهللا علیه وآله(از ذرّیه پیامبر

  .توان با توجه به احادیث دیگر، از آن عدول کرد نمى

از » مهدى«جمع بین این احادیث به این شکل است که : گوید  مى» حجر ابن«
» عباس«به ه او خواهد بود، ولو اینکه از سوى مادر، ل بیت پیامبر و از ذرّیاه

یا از » حسن بن على«پس اینکه در احادیث آمده که او از اوالد . منسوب باشد
است، منافاتى با این نکته » عباس«و یا از خاندان » حسین بن على«فرزندان 

  ».اساسى ندارد که او از اهل بیت پیامبر است

***  

ـ 1: ند که عبارتند ازک  نکته درباره مهدى یاد مىاز پنج» شیخ السفارینى«
هایى که پیش از ظهور مهدى  ـ فتنه4ـ عالئم ظهور او 3ـ سیرت وى 2صفت او 
  . ـ تولد، بیعت، مدت حکومت وسائل مربوط به آن5شود  بر پا مى

سخن : یادآورى«: گوید هاى پنجگانه، مى وى پس از پایان گفتار درباره نکته
، !هیچ مهدیى نیست مگر عیسى: یار گشته تا آنجا که گفته شدهدرباره مهدى بس

دانند و معتقدند که مهدى غیر از عیسى است و  ولى اهل حق این را درست نمى
کند و درباره قیام او روایات  ظهور مى)علیه السالم(اینکه او پیش از نزول عیسى
ى سنت رواج رسیده و در میان علما» تواتر معنوى«بسیار زیاد است و به حد 

وى سپس از برخى . یافته تا اینکه از باورها و معتقدات آنان به شمار آمده است
و اسامى گروهى از اصحاب را که » مهدى«از روایات و احادیث درباره ظهور 

عالوه بر اصحابى که نام «: گوید اند یاد کرده و سپس مى راوى حدیث آن بوده
، روایات متعددى نقل »تابعین«د و همچنین اى که نام آنها ذکر نش بردیم و صحابه

آید و  دست مى شده که از مجموع آنها علم قطعى درباره ظهور مهدى به
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ترتیب ایمان و اعتقاد به ظهور مهدى، آنچناکه نزد اهل علم مقرر است و در  بدین
  » .است» واجبات«اعتقادات اهل سنت و جماعت تدوین یافته، یکى از 

***  

صیانۀ در کتابش  هـ 1326متوفاى » السهسوانى الهندىمحمد بشیر «شیخ 
پس از پایان دوران صحابه، حوادث و «: گوید  مىاالنسان عن وسوسۀ الشیخ دحالن

هایى بهوقوع پیوست که خبر وقوع آنها به امت داده شده بود و آمده بود  بدعت
ـ » نتابعی«رود، ولى در دوران   که هرگاه بدعتى روى دهد، سنّتى از میان مى

اى رواج نیافت، اما پس از دوران   شکل گسترده ها به  پیروان آنان ـ بدعت
ها چیره شد و سنت متروک   پیروان، اوضاع دگرگونى آشکارى پیدا کرد و بدعت

و سنّت همچنان ! کردندید و مردمان بدعت را سنّت و سنّت را بدعت تلقى گرد
) علیه السالم(و عیسى) رض(ماند مگر در دوران ظهور مهدى غریب و بیگانه مى

  ! تا اینکه روز واپسین بر بدکاران فرا رسد

***  

نام   هـ در حاشیه خود به1329متوفاى » شیخ شمس الحق عظیم آبادى«... 
را گروهى از ائمه ما » مهدى«احادیث «: نویسد   مىداود عون المعبود على سنن ابى

 ابویعلى الموصلى نقل کرده ماجه، الحاکم، طبرانى و از جمله ابوداود، ترمذى، ابن
على بن ابیطالب، ابن عباس، ابن عمر، طلحه، : و به گروهى از صحابه چون

عبداهللا بن مسعود، ابوهریره، أنس بن مالک، و ابوسعید الخدرى، ام حبیبه، ام 
سلمه، ثوبان، قرۀ ابن ایاس على الهاللى و عبداهللا بن الحارث بن جزء، اسناد 

وجود دارد، ولى » ضعیف«و » حسن«، »صحیح« احادیث آنان  اسناددارند، و البته
در تاریخ خود، در تضعیف همه » عبدالرحمن بن خلدون«تردید آنچه که   بى

انجام داده، راه درستى نیست، بلکه روش » مهدى«اخبار و احادیث مربوط به 
  ... آمیزى است  اشتباه

***  

 االسالم عقیدۀ:  کتابش هـ در1352متوفاى » شیخ محمد انورشاه کشمیرى«... 
: آورده است» جابر«از ) علیه السالم(مسلم درباره نزول عیسى: فائدۀ«: گوید مى

گروهى از امت من : شنیدم که فرمود) صلى اهللا علیه وآله(از پیامبر خدا: که گفت
مریم فرود  بن رزمند تا روز باز پسین، و چون عیسى همچنان براى غلبه حق مى
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خى از گوید، نه، بر گوید بیا براى ما نماز بگذار، ولى عیسى مى آید، امیر آنان مى
، کشمیرى »استشما بر برخى دیگر امیر هستند و خدا این امت را گرامى داشته 

گیرد تا این  مراد از آن این است که او امامت آن نماز را به عهده نمى: گوید مى
ولى امامت بعدى . ..توهّم پیش نیاید که والیت از امت محمدى سلب شده است

در اقامه نماز، که در بعضى احادیث نقل شده، پس از تثبیت ) علیه السالم(عیسى
 اند که  امامت مهدى منافاتى با والیت امّت نخواهد داشت و البته بعضى هم گفته

گردد و  در این دوران، از امت محمدى محسوب مى) علیه السالم(خود عیسى
  .امامت او هیچ اشکالى ندارد

***  

 در تحفۀ االحوذى شرح جامع الترمذىدر کتاب » شیخ عبدالرحمن المبارکفورى«
  : افزاید مى» مهدى«باب مربوط به احادیث 

من گفتم که احادیث مربوط به ظهور مهدى بسیار زیاد است ولى اغلب آنها «
در این زمینه، بدون تردید » عبداهللا بن مسعود«است، ولى حدیث معتبر » ضعیف«

 و توابعى که دارد، قابل استدالل است و در جمع بندى نهایى احادیث با شواهد
  . »توان در آن شک نمود واهللا اعلم  باید گفت که ظهور مهدى حق است و نمى

***  

هاى بزرگان اهل سنت  این بخشى از مطالبى است که من از نظریات و اندیشه
ده، به آنها دست و أثر، درباره ظهور مهدى و چگونگى استدالل به احادیث وار

  . ام یافته

منظور من از اهل سنت و اثر، اهل حدیث و هر کسى است که راه آنان را 
صلى اهللا علیه (پیموده و مبناى اعتقادى او کتاب خدا و سنت پیامبر اکرم

 رسیده و ثابت شده، ) علیه وآلهصلى اهللا(باشد و آنچه را که از پیامبر خدا)وآله
پسندد،  آنچه را که خود نمى» پذیرش عقل«و بهانه واهى بپذیرد و با خیالبافیها 

و در اینجا باید اضافه کنم که همه کسانى که من از آنها مطلبى نقل . انکار ننماید
اى در میان آنها  کردم، در این مرحله از ثبات نیستند بلکه افراد مختلف العقیده

ل شود باید وجود دارد، ولى به هرحال حق و حقیقت را از هر کسى که نق
 را اهل سنت و أشاعره» مهدى«پذیرفت و باید اعالم کرد که احادیث مربوط به 

  .افرادى شاذ، کسى از اهل سنت در صحت آنها تردید نداردقبول دارند و جز 
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سخن گفته یا در مورد آن » مهدى«ـ بیان اسامى کسانى که در انکار حدیث 8
  .آناناند و بررسى مختصر سخنان  تردید روا داشته

در آخرالزمان » مهدى«چرا فقط در اثبات ظهور : و اکنون اگر کسى بپرسد
منکر ظهور که کسى اى  سخنانى از اهل علم نقل کردى؟ و آیا در جایى ندیده

  مهدى گردد یا حداقل درباره احادیث آن تردید روا داشته باشد؟ 

م پیرامون اى از آنچه را که اهل عل من پاره: پاسخ به سؤال نخست این است
ام، نقل کردم تا ثبات و  اند و بدان دست یافته  در آخرالزمان گفته» ظهور مهدى«

یقین شما افزون شود که عقیده ظهور وى در آخرالزمان همان راه هموار است، و 
بدانید که آن امر حقى است که عدول از آن و یا توجه غیر آن روا نیست و 

) صلى اهللا علیه وآله(پیامبریث وارده از ل علم براى اثبات آن احادپشتوانه اه
است، بنابراین در چنین امرى مجال اظهار نظر شخصى نیست، بلکه تنها راه 

زیرا که این مسئله از امور غیبى . تواند ما را راهنمایى کند  است که مى» وحى«
  . باشد مى

ام   پاسخ سؤال دوم این است که من در میان پیشینیان فقط نام دو نفر را دیده
و این دو تن، . اند  که احادیث مربوط به مهدى را انکار و یا در آن تردید کرده

از او نام » منهاج السنۀ«است که ابن تیمیّه در » ابو محمد بن الولید البغدادى«یکى 
برد، و پیش از این سخن ابن تیمیه را درباره او بازگو کردم که او بر حدیث  مى

گوید   تکیه کرده است و ابن تیمیّه در پاسخ او مى»المهدى االّ عیسى ابن مریم«
و ما در ضمن بازگویى . توان بر آن استناد کرد که به علت ضعیف بودنش نمى

سخنان دیگران به این نتیجه رسیدیم که اگر چنین حدیثى درست هم باشد، جمع 
ابومحمد «البته من به شرح زندگى . استپذیر  میان آن و احادیث مهدى امکان

  .ام و شناختى از او ندارم مزبور دست نیافته» ادىبغد

مورخ معروف است که در میان » عبدالرحمن بن خلدون مغربى«شخص دوم، 
 او مقدمه تاریخمشهور گشته است، من به » مهدى«مردم به تضعیف احادیث 

طور قطع احادیث را انکار نکرده بلکه در صحت   رجوع کردم، معلوم شد که او به
اعتقاد به دالیل آن، تردید در به هر حال انکار آن یا . داشته استآنها تردید 

شیخ صدیق در کتابش االذاعۀ به بررسى . انحراف از حق و به بیراهه رفتن است
تردید مهدى در آخرالزمان ـ بدون تعیین ماه یا  بى: گوید سخنان وى پرداخته مى
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ده و مورد توافق جمهور بو» متواتر«کند، چه اخبار در این باره   سال ـ ظهور مى
تردید درباره این فاطمى : افزاید وى سپس مى. امت از خلف تا سلف است

موعود که دالیل بر صحت آن داللت دارند و یا انکار آن، گستاخى بزرگى است 
  . فراوانى که تا حد تواتر رسیده استمشهور و در برابر نصوص 

یلم در اینجا به آنها اشاره  مالحظاتى دارم که ماخلدون ابنهاى  من بر گفته
  :کنم

شد یک   اگر تردید درباره مهدى از فردى آشنا به حدیث ابراز مى:نخست
آمد تا چه رسد به فردى که خود از کسانى است که اهل  لغزش به شمار مى

در بررسى احادیث المسند » شیخ احمد شاکر«. تخصص و کارشناس فن نیست
اى اظهار  خلدون درباره مسئله ابن«: گوید ىاو م. خوبى این را دریافته است به

اى شده  اى بدان ندارد و در واقع بدون شناخت وارد مسئله نظر کرده که آگاهى
خود، دچار سرگشتگى و اشتباه مقدمه تاریخ در » المهدى«او در فصل . است

» جرح مقدم بر تعدیل«: خلدون این گفته محدثان را که  ابن;آشکارى شده است
گشت هرگز   هاى آنان واقف مى   در نیافته و چنانچه به عمق گفتهاست، اینک

  ».کرد چنین اظهاراتى نمى

: گوید   خود، مىمقدمه تاریخدر » المهدى«خلدون در ابتداى فصل   ابن:دوم
بدان، آنچه میان همه مسلمانان در گذر دورانها مشهور بوده این است که ناگزیر «

کند که دین را تأیید و عدل را آشکار   مىدر آخرالزمان مردى از اهل بیت ظهور
نمایند، و او بر کشورهاى اسالمى حکومت  سازد، مسلمانان از او پیروى مى مى

هاى روز   شود و خروج دجال و دیگر نشانه نامیده مى» مهدى«خواهد نمود و او 
رساند و در  آید و دجال را به قتل مى  رستاخیز و اینکه عیسى پس از او فرود مى

نماید، همه در روایات آمده است و آنها، در این مسئله  اقتدا مى» مهدى« به نماز
آیا : کنند، باید گفت  اند، استدالل مى  به احادیثى که ائمه ما آنها را استخراج کرده

در گذر قرون و اعصار در میان » مهدى«که اعتقاد به ظهور » خلدون ابن«شهادت 
شد؟  خلدون مى  ایست شامل خود ابنب همه اهل اسالم مشهور بوده است، نمى

اندیشند،   خلدون، پس از دانستن اینکه برخالف این مقوله مى ابنتصور و آیا 
  اند؟  نوعى شذوذ و انحراف نیست؟ آیا همه اهل اسالم بر اشتباه توافق کرده

اصوال این موضوع اجتهاد بردار نیست، بلکه این مسئله از امور غیبى است و 
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صلى اهللا (باتش کند مگر با دلیلى از کتاب خدا یا سنت پیامبرتواند اث کسى نمى
، و خوشبختانه دلیل همراه کسانى است که خود اهل تخصص و )علیه وآله

  . شناخت هستند

ما اینک احادیث وارده «: نویسد پیش از نقل احادیث مى» خلدون  ابن «:سوم
احادیثى است که و این تمامى : گوید کنیم و سپس مى در این باره را بیان مى

و در جایى دیگر پس » اند  ائمه ما درباره مهدى و خروجش در آخرالزمان آورده
اند، در حد   ما آنچه را اهل حدیث درباره اخبار مهدى آورده«: گوید  از آن مى

 که با ، من معتقدم او مطالب فراوانى را نادیده گرفته است»ایم توان، جمع کرده
 از ائمه نقل و به اثبات العرف الوردى فى اخبار المهدىدر » سیوطى«مراجعه به آنچه 

از جمله امورى که وى نادیده گرفته حدیثى . گردد رسانده، این امر روشن مى
بیان کرده و گفته است » بن اسامۀ   حادث« از المنارالمنیفدر » ابن القیم«است که 

سخن که اسناد آن نیکوست و ما درباره سند و رجال آن حدیث به تفصیل 
  .ایم  گفته

» مهدى«گروهى از ائمه، احادیث مربوط به «: نویسد که خلدون مى   ابن:چهارم
و سپس » اند  گردد، نقل کرده را از قول اصحابى که احادیث به آنها منتهى مى

توان اشکاالتى را وارد دانست  درباره بعضى از اسناد این احادیث، مى«: گوید مى
مقدم » جرح«در نزد اهل حدیث معروف است که که ما آنها را خواهیم آورد، و 

پس اگر ما ضعفى از راویان احادیث یافتیم، در خود احادیث هم » بر تعدیل است
شک خواهیم کرد و البته هرگز نگویید که این امر ممکن است در راویان 

پشتوانه صحت آنهاست، ولى بقیه » اجماع امت«صحیحین هم صدق کند، زیرا که 
  .»ماند  اى سخن در آنها و اسناد آنها باقى مىچنین نیست و ج

اى از احادیث را نقل کرده و رجال آنها را مورد   خلدون پاره ترتیب، ابن بدین
هستند و خود صحیحین نقد و قدح قرار داده، در حالى که آنها از رجال و راویان 

. !..، نباید صدق بکندصحیحینهرگز در مورد رجال » قدح«گوید که این  وى، مى
خلدون وارد   نماید که ابن را اثبات مى» شیخ احمد شاکر«خوبى نظریه  این به

  . میدانى شده که اهل آن نیست و اصوال شناختى در این زمینه ندارد

گوید   از رجال آن است مى» عمارالدهنى«خلدون مثال در نقد حدیثى، که  ابن
  . است» مسلم« وثوق دانیم او از رجال مورد ، در حالى که مى!است» شیعه«که او 
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صحت دیث مربوط به ظهور مهدى، به خلدون، پس از نقل احا  خود ابن:پنجم
این احادیثى است که ائمه ما آنها را : نویسد کند و مى بعضى از آنها اعتراف مى

اند و اینها، از نظر من، جز در موارد  درباره ظهور مهدى در آخرالزمان، آورده
است، در اینجا باید » خلدون ابن«این نوشته خود . کمى، قابل نقد و قدح بودند

خلدون، به دور از قدح بوده و  که حتى از دیدگاه ابن» موارد کم«گفت که همان 
ثى تواند احادی  اند، براى استدالل و احتجاج کافى است و مى  از نقد مصون مانده

ر که ما تقویت نماید، همان طواند، پشتیبانى و  را که از نقد وى مصون نمانده
نقل کردیم که ضمن بیان تواتر » محمدبن على الشوکانى«قبال قول قاضى 

: در این زمینه پنجاه حدیث وجود دارد که در میان آنها: گوید احادیث، مى
  .وجود دارد» ضعیف منجبر«صحیح، حسن و 

خلدون مطلبى هست که از آن تردید وى در  از سوى دیگر، در سخنان ابن
خلدون در  دهد که ابن  شود و این نشان مى تفاد مىصحت ادعاى خود، مس

دیدگاه خود جزم و ثبات ندارد و درباره موضوعى بحث کرده که شناخت کافى 
  . درباره آن نداشته است

است و » مهدى«خلدون، درباره  اى از مالحظات من بر سخنان ابن این پاره
فکر تألیف آن من امیدوارم که به خواست خداوند، در رساله مستقلى که به 

  . طور مشروح به بحث و بررسى بپردازم هستم، در این زمینه به
  بررسى دیدگاه مودودى

دستم رسید که در آن   بهالبیانات: نام  کتابى به» ابواالعلى مودودى«اخیراً از 
درباره ظهور مهدى، سخن به میان آورده و به نظر من اشکاالتى دارد که به علت 

. کنم اى بسنده مى توانم مطرح سازم و فقط به اشاره  نمىضیق وقت، همه آنها را
احادیثى که نام : احادیث مسئله مهدى بر دو نوع است«: نویسد مودودى مى

اى در  به صراحت در آنها وارد شده و احادیثى که فقط از ظهور خلیفه» مهدى«
نبوده دهد، ولى سند این روایات در آن مرحله از قوت و ثبات   آخرالزمان خبر مى

هم روایتى نقل » امام مسلم«.  خود نقل کندصحیحآنها را در » امام بخارى«که 
  ! »نیامده است» مهدى«کرده که در آن نام 

در پاسخ استاد مودودى باید گفت اگر چه احادیث مهدى به تفصیل در 
ب، کند، زیرا که در غیر این دو کتا  نیامده ولى این امر اشکالى ایجاد نمىصحیحین
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بسیارى دانیم که در سنن وهانیه، احادیث  حد، تواتر نقل شده است و ما مىبه 
آمده که علماى حدیث آنها را نقل کرده و به آنها استدالل نموده و به محتواى 

هاى اصول و فروع ما، مملوّ از احادیث صحیحى   و کتاب;اند آنها اعتقاد یافته
پذیریم و به آنها استناد   ى نیامده ولى همه ما آنها را مصحیحیناست که در 

توانیم آنها را   هاى آنها فراوان است و ما در این مختصر نمى کنیم که نمونه مى
  ... کنیمبیان

احادیث اگر صحیح باشد، باید به مضامین آنها عمل کرد، خواه : و به هرحال
 آمده باشد یا نقل نشده باشد که از آن جمله، احادیث مربوط به صحیحیندر 

  .است» هدىم«ظهور 

توان گفت که در اسالم  نمى«: گوید  خود مىالبیاناتمودودى باز در کتاب 
انان به آن نام مهدویت وجود دارد که واجب است همه مسلم یک مقام دینى به
احادیث صحیحى را که از : در این مورد هم باید توضیح داد» .اعتقاد داشته باشند

گونه   وارد شده، باید بدون هیچ» مهدى«ه دربار) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر اکرم
شک و تردیدى پذیرفت و در این احادیث صحیح آمده است که به هنگام نزول 

مریم، مسلمانان امام و رهبرى خواهند داشت که از اهل بیت پیامبر   بن عیسى
 پس بر هر مسلمانى واجب است که اخبار منقول. شود نامیده مى» مهدى«است و 

اى و از جمله درباره مسائل   را، در هر زمینه) صلى اهللا علیه وآله(از پیامبر اکرم
  .آینده که مسئله مهدى هم از آنجمله است، تصدیق نموده و بپذیرد

پس باید گفت که مسئله مهدى از «: نویسد مودودى باز در کتاب خود مى
عنوان اصلى از عقاید اسالمى اهل  جمله مسائلى نیست که در کتب اعتقادى به

  »!نت تلقى شده باشدس

اخبار  است که باید به همه از عقاید اهل سنت یکى هم این: گویم و من مى
نقل شده، ایمان آورد و اخبار وى ) صلى اهللا علیه وآله(صحیحى که پیامبر خدا

هاى اهل سنت درباره  درباره مهدى هم از جمله این مسائل است و کتاب
  . ساخته استاعتقادات اهل سنت، این حقیقت را روشن 

 1188ـ متوفى به سال » شیخ محمد سفارینى«همان طور که قبال اشاره کردم، 
  :گوید مىۀ المرضیۀ الدّرۀ العنیّۀ فى عقدالفرقنام   اى به  هجرى ـ در منظومه

  فکلّه حق بال بال شطاط***و ما أتى بالنصّ من اُشراط
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  محمد المهدى و المسیح***منها االمام الخاتم الفصیح

از جمله . تردید حق است  آمده است و تمام آنها بى» نص«تهایى که در عالم(
وى سپس در کتاب خود ). آنها، امام آخرین پندآموز، محمد مهدى و مسیح است

یادآورى ـ سخن «: نویسد  این نکته را توضیح داده و مىاالنوار البهیّۀلوامع : به نام
چ مهدیى نیست، مگر درباره مهدى بسیار گشته تا آنجا که گفته شده هی

غیر » مهدى«دانند و معتقدند که   مریم، ولى اهل حق این را درست نمى  بن عیسى
کند و درباره قیام  ظهور مى) علیه السالم(از عیسى است و او پیش از نزول عیسى

ل او روایات بسیار زیاد است و به حدّ تواتر معنوى رسیده و در میان علماى اه
و با ... آنها به شمار آمده استه از باورها و معتقدات سنت رواج یافته تا اینک

آید   دست مى  بررسى مجموعه احادیث منقول، علم قطعى درباره ظهور مهدى به
هاى اعتقادى  و روى همین اصل اعتقاد به ظهور مهدى، همان طور که در کتاب

  » .اهل سنت و جماعت آمده، یکى از واجبات است

هاى  همان طور که در کتاب» مهدى«مسئله :  کهمن در اینجا باید اضافه کنم
اعتقادى اهل سنت و جماعت آمده، در کتب عقیدتى پیروان مذهب ابوالحسن 

مالعلى «ما در قسمت پیشین همین بحث، سخنان . االشعرى نیز ثبت شده است
را که یکى از علماى مذهب اشاعره است، نقل کردیم که در شرح » قارى حنفى

  . آن را ذکر کرده است» کبرالفقه اال«خود بر 
رود با احادیث وارده پیرامون مهدى هماهنگى  اى از آنچه گمان مى ـ بیان پاره9

  :ندارد و پاسخ به آن
ال مهدى االّ « بازگویى سخنان ائمه اهل سنت گفتیم که حدیث ـ هنگام1
، به علت ضعیف »مهدى«با احادیث صحیح وارده درباره » مریم  بن عیسى

دى ندارد ولى اگر به گفته بعضى از علماء، معناى آن این باشد که بودنش، تضا
مریم امکان جمع میان این دو میسّر  بن هیچ مهدى کامل نیست مگر عیسى

را، که احادیث بر آن ) علیه السالم(نیست، و این معنا مهدى بودن غیر عیسى
  .کند داللت دارد، نفى مى

قیام وى براى یارى : ارد از جملهبر آن داللت د» مهدى«ـ آنچه که احادیث 2
دین خدا و آکنده شدن زمین از عدل و داد در دوران او، با پیدایش رجال و 

  .شان با مسلمانان در آن دوران، منافات ندارد پیروانش و خصومت



١٠٢ مهدی موعودمصلح جهانی و 

دهند،   گوید اشرار همراه اغیار به زندگى ادامه مى  اى که مى همچنین ادله
 گسترش عدل و داد ندارد، زیرا آنچه در منافاتى با احادیث مهدى در مورد

احادیث مهدى آمده بر کثرت خیر و نیرومندى مسلمانان و چیرگى و تفوّق آنان 
بر دیگران داللت دارد و این وجود افراد ناپاک و شرور در زمان او را نفى 

و جانشینانش در دوران ) صلى اهللا علیه وآله(ما بر این باوریم که پیامبر. کند نمى
 زمین را پر از عدل و داد ساختند ولى در دوران آنان هم دشمنان زیادى خود

بگو خاص خداست دلیل محکم «: وجود داشتند که هدایت نیافتند و قرآن فرماید
   82.»کرد خواست همه شما را هدایت مى و رسا، اگر مى

برآکنده شدن زمین از ظلم و بیداد در دوران پیش » مهدى«ـ اینکه احادیث 3
وج وى داللت دارد، دلیل این نیست که پیش از وى تمامى کره زمین از از خر

در احادیث صحیحى که ) صلى اهللا علیه وآله(گردد، زیرا پیامبر نیکوکاران تهى مى
نقل شده، خبر داده که گروهى از امّت وى همچنان در راه حق خواهند بود تا 

روایت کرده که » جابر«ز ا» مسلم«از جمله حدیثى که . اینکه فرمان خدا فرا رسد
گروهى از امّتم : شنیده است که فرمود) صلى اهللا علیه وآله(او از پیامبر خدا

آید و   مریم فرود مى بن  آنگاه عیسى. جنگند همچنان در راه حق پیروزمندانه مى
نه، بعضى از شمایان بر : گوید بیا براى ما نماز بگزار و او مى: گوید امیر آنان مى

میرند که خدا این امت را گرامى داشته است، این احادیث و بعضى دیگر ا
اى دوران   داللت دارد که حق همچنان استمرار دارد ولى در پاره» مهدى«احادیث 

یابد، آنچنان که در دوران  شود و حق گسترش مى غلبه از آن اهل حق مى
اى   ارهمریم هست، و در پ بن و دوران مهدى و عیسى) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر

شوند، اما  گردد و اهل حق دچار ضعف مى  گستردگى کمتر مىاز دورانها این
اى است که از زمان  کلّى از هم فرو پاشد و از بین برود، مسئله اینکه حق به

  . تاکنون نبوده و در آینده نیز نخواهد بود) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر

اند که خداوند در هر   دادهدر حدیث صحیح خبر) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر
دوران زمان کسانى را آماده ساخته است که این دین را استوار بدارند و حتى در 

اند و اسالم نمایان بیش از   دشمنان اسالم از همه سو بدان یورش بردهما که 
اند، زمین از اقامه شعائر دین اسالم خالى نگشته  دشمنان واقعى بدان ضربه زده
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١٠٣ مهدی موعودمصلح جهانی و 

  . است
  :پایانىـ سخن 10

اند، و  احادیث فراوان درباره مهدى، که مؤلفان به تألیف درباره آن پرداخته
سنت و جماعت وجوب آن را اهل اند و   متواتر بودن آن را گروهى بازگو کرده

تردید بر واقعیتى ثابت داللت دارد، با توجه به کثرت این احادیث  باور دارند، بى
توان گفت که   ى اهل سنت هرگز نمىها و تعدد طرق و اثبات آن در نوشته

مدلول آن احادیث حقیقت ندارد، مگر از سوى افراد نادان یا مغرور یا کسى که 
در طرق و اسانید آن امعان نظر نکرده و به سخنان اهل علم که گفتارشان مورد 
اعتماد است واقف نبوده است، تصدیق این احادیث جزو اعتقاد به نبوت پیامبر 

است، زیرا تصدیق آنچه او از آن خبر داده، جزو ایمان به )علیه وآلهصلى اهللا (خدا
ألم، ذلک الکتاب «اوست و جزو ایمان به غیب است که خداوند در قرآن کریم 

  .»الریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب

خداوند مؤمنان را به علت ایمان به غیب ستوده است و جزو ایمان به غیب، 
فرموده است، » تقدیر«ر است زیرا آگاهى مردم از آنچه که خداوند اعتقاد به تقدی
  :دو راه دارد

یابیم که  یکى وقوع آن چیز، بنابراین از هر آنچه بوده و اتفاق افتاده، درمى
یابد و وقوع  کرده است، زیرا هیچ چیز وجود نمى» اراده«خداوند آن را 

 و آنچه خدا خواسته، باشنده پذیرد مگر خداوند آن را بخواهد و اراده کند، نمى
  . یابد است و آنچه خدا نخواسته باشندگى نمى

اى که در آینده   اى که در گذشته اتفاق افتاده و مسئله خبردادن از مسئله: دوم
پیوندد پیش از وقوع آن از سوى کسى که از سر هوا و هوس سخن   بهوقوع مى

ر آنچه ثابت شده که ایشان از  بنابراین ه])صلى اهللا علیه وآله(پیامبر[گوید  نمى
اخبار گذشته فرمودند دانستیم که به همان صورت اتفاق افتاده و هر آنچه ایشان 

دانیم که خدا آن را خواسته و ناگزیر باید  اند، مى از وقوع آن در آینده خبر داده
شان درباره اند، بوقوع بپیوندد، مانند اخبار ای به همان نحوى که پیامبر خبر داده

» دجال«و خروج » مهدى«در آخرالزمان و ظهور ) علیه السالم(رود آمدن عیسىف
بنابراین انکار حدیث مهدى و یا تردید روا داشتن درباره آن، ... و دیگر خبرها

امرى است خطیر که از خداوند مسئلت داریم تا لحظه مرگ ما را از آن مصون 



١٠٤ مهدی موعودمصلح جهانی و 

ما را به آراستگى ! خدایا. دبدارد و همواره ما را در راه حق ثابت قدم نگه دار
د و ایمان بیاراى و ما را هدایتگرانى هدایت شده قرار داده و آخر سخن ما، حم

  . سپاس بر خداوند جهان هستى است
  

  و آخر دعوانا ان الحمدهللا رب العالمین



١٠٥ مهدی موعودمصلح جهانی و 
  
  
  
  
  

  »مهدى«عقیده شیخ عبدالعزیز بن باز درباره 
دانشگاه ، قائم مقام ریاست »شیخ عبدالمحسن العباد«پایان سخنرانى پس از 

اسالمى مدینه منوره، جناب شیخ عبدالعزیزبن عبداهللا بن باز، توضیحاتى درباره 
سخنرانى وى مطرح ساخت که از نوار ضبط صوت، پیاده شد و پس از آن، متن 

به اطالع ایشان رسید و اجازه چاپ آن را دادند که متن آن را » تعلیقات«پیاده شده 
  :آوریم ث مىبراى تکمیل بح

  »الجامعۀ االسالمیۀ«مجله 
سپاس خداى را و سالم و درود خدا بر پیامبر و خاندان و یارانش و هر کسى 

... اما بعد. اش هدایت گردید تا روز باز پسین  که راهش را پیمود و به راهنمایى
به خاطر این سخنرانى » بن حمدالعباد شیخ عبدالمحسن«ما از استاد فاضل 

کنیم که در سخنان خود درباره مهدى منتظر، مهدى   شروح تشکر مىارزشمند و م
، البته بر آنچه ایشان به تفصیل سخن گفت. خوبى ادا کرد  حق، حق مطلب را به

احادیث را بیان کرد، و سخنان توان افزود، چرا که او با توجه و دقت   چیزى نمى
 حق هدایت نمود، اهل علم را در این باره نقل نمود و به صواب دست یافت و به

خداوند به خاطر این سخنرانى و تالشى که او مبذول داشت، جزاى خیر دهد و 
اش در این موضوع او را  ثوابش را دو چندان کند و در راه تکمیل و اتمام رساله

یارى دهد، ما ـ انشاءاهللا ـ پس از اتمام آن را به چاپ خواهیم رساند، زیرا که 
در ارزیابى این سخنرانى ارزشمند . اوان استن فرفایده آن سترگ و نیاز به آ

حق و صواب همان است که شیخ عبدالمحسن در این : گویم  مىطور اختصار  به
اند، بنابراین   سخنرانى آن را اظهار کرد، همان طور که اهل علم هم تبیین کرده

مسئله مهدى آشکار و روشن و احادیث درباره آن فراوان بلکه متواتر و مستحکم 
اند، همچنان که استاد  آن را بازگو کرده» تواتر«ست، و از اهل علم بسیار کسان ا

، در این سخنرانى اظهار داشتند به علت کثرت طرق اختالف مخارج، گویندگان
داللت دارد که این راویان و الفاظ این احادیث تواتر معنوى دارد، بنابراین به حق 

محمدبن عبداهللا «ت و او شخص موعود، مسئلهاش ثابت و خروجش حق اس



١٠٦ مهدی موعودمصلح جهانی و 

این امام از . است) رضى اهللا عنه(» طالب بن ابى  بن على  العلوى از ذریه حسن
کند و داد و حق  الطاف خداى عزوجل به این امت در آخرالزمان است، ظهور مى

کند، و خدا بهوسیله او سایه لواى   دارد و از ظلم و بیداد جلوگیرى مى را برپا مى
  . گستراند  و راهنمایى مردمان، مىدر راه عدالت، هدایت حق را بر این امت 

من بر بسیارى از احادیثى که ایشان نقل کردند، آگاهى دارم و در میان آنها 
) نیکو(اند، صحیح و حسن   و دیگران گفته» ابن القیم«و » الشوکانى«همچنان که 

ن محکم است، اما از این میان آنچه سند آ. ام و ضعیف منجبر و اخبار جعلى یافته
باشد یا براى اسناد حدیث دیگرى صحّت » صحیح«، حال چه خود !ما را بس

یابد،  مى» حُسن«باشد، یا براى اسناد حدیث دیگرى » حسن«یابد و چه خود  مى
و یکدیگر را استحکام بخشد، به همین ترتیب احادیث ضعیف اگر منجبر گردد و 

:  پذیرفته است بر چهار قسم استزیرا آنچه نزد آنان. است» حجت«نزد اهل علم 
دارد یا به » حسن«یا خود . خود صحیح است یا به پشتوانه دیگر صحیح است

» متواتر«است، اما » متواتر«گردد و این سواى  محسوب مى» حسن«خاطر دیگرى 
از این » مهدى«تمامش پذیرفته است چه تواتر لفظى باشد یا معنوى و احادیث 

وناگونى الفاظ، معانى، بنابراین تواتر آن از جهت گ. است» متواتر معنوى«قسم 
گردد و اهل علم مورد اعتماد، بر ثبوت و   طرق و تعدد مخارج مقبول مىکثرت 

ایم که اهل علم، چیزهاى فراوانى را با کمتر از   اند و ما دیده تواتر آن، نظر داده
مسئله مهدى اند و حق این است که جمهور اهل علم بر سر ثبوت  این ثابت کرده

اتفاق نظر دارند و اینکه او حق است و در آخرالزمان ظهور خواهد نمود، از اهل 
در مورد . علم اگر کسى نظرى خالف این گفته باشد سخن او مورد اعتنا نیست

هنگام بیان » المائده«خود در سوره التفسیر اسماعیل بن کثیر در کتاب گفته الحافظ 
جاى تأمل : گانه باشد تواند یکى از امامان دوازده مىو اینکه مهدى » نُقبا«اسامى 

این امت مادام که دوازده خلیفه : فرمود)صلى اهللا علیه وآله(وجود دارد، زیرا پیامبر
شان از قریش هستند، همچنان پایدار خواهد   بر آنان حکومت دارند که همگى

  .بود

زمان که دین در این امت همچنان پایدار است داللت دارد : این فرموده او که
دانسته است که این فقط پیش . آنان استوار و احکام خدا جارى و حق فائق است

از انقراض دولت امویان بود، در آخر دوران حاکمیت امویان اختالفاتى بروز کرد 



١٠٧ مهدی موعودمصلح جهانی و 

که به سبب آن مردم دچار دو دستگى شدند و مصیبت بر سر مسلمانان فرود آمد 
شدند یک خالفت در اندلس و یک خالفت در و مسلمانان به دو خالفت تقسیم 

. ددانن ها و شرارتهایى رخ داد که همگان شرح آن را مى  عراق، مصیبت
سپس وقایع . این امت همچنان پایدار است: فرمود) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر

عظیمى بوقوع پیوست که به اختالل در نظام خالفت منجر گردید و بر هر خطه 
مى یک امیر و یک حاکم تسلّط یافت و خالفت اسالمى هاى اسال از سرزمین

درآمد، و در دوران ما این پراکندگى و اختالف » ملوک الطوایفى«صورت  به
و مهدى تاکنون خروج نکرده است، پس چگونه . بیشتر و بزرگتر شده است

است تا خروج مهدى؟ آنکس که تأمل و امعان دار توان گفت که این امر پای مى
؟ به نظر من مراد از دوازده خلیفه، ...راند  نین سخنانى بر زبان نمىنظر کند چ

بن مروان و چهار  خلفاى چهارگانه، معاویه و فرزندش یزید و سپس عبدالملک
باشد که اسالم در زمان آنها گسترش یافت و   فرزندش و عمربن عبدالعزیز مى

 و تفرقه در مورد دین پایدار گردید و حق آشکار شد و جهاد برقراربود و اختالف
... در حجاز و» ابن زبیر«در شام و » مروان«و امارت » یزید«خالفت پس از مرگ 

اى نزد، بلکه دینشان آشکار و امرشان  بر امر دین مسلمانان ضررى و صدمه
  ...پایدار بود

***  
در » ابن کثیر«باشد،  در مورد اینکه خروج مهدى هنگام نزول عیسى مى... 

کنم این امر هنگام نزول مسیح باشد و   گمان مى:  گفته استالفتن و المالحم
زیرا او ارث ابن ابى اسامۀ روایت کرده ناظر و دالّ بر این است حدیثى که الح

امیرشان مهدى است، بنابراین سخن او ناظر به این است که ظهور مهدى : گفت
یات دیگر، و برخى روا» مسلم«اى روایات  از پاره. هنگام نزول عیسى خواهد بود

درباره . شود، بنابراین این حدیث استوارتر و نمایانتر است  همین معنا استفاده مى
صلى اهللا علیه (اینکه او در آخرالزمان خروج خواهد کرد این امر، چنانکه پیامبر

زمینه روشن است و سخن ، معلوم و آشکار است و احادیث در این فرمود) وآله
  . اند که او ناگزیر خروج و ظهور خواهد کرد  تهحق همان است که ائمه و على گف

***  
و مسئله دجال، مسئله روشنتر است و ) علیها السالم(بن مریم در مورد مسیح

مردم ارند و براى موضوع آنها قطعى است و علماى امت در این امر اتفاق نظر د
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اخبار آیند، در این زمینه  اند که مسیح و دجال در آخرالزمان فرود مى بیان کرده
در دست است که همه آنها صحیح و متواتر ) صلى اهللا علیه وآله(متواتر از پیامبر

در آخرالزمان نزول کرده و به شریعت ) علیه السالم(است و اینکه عیسى
. کشد راند و دجال، مسیح گمراهى را مى حکومت مى)صلى اهللا علیه وآله(محمد

 را انکار نماید و ادعا کند همچنین خروج دجال، هر کس که این است و این حق
اشاره دارد، و اینکه » خیر«بن مریم و وجود مهدى به پیدایش   که نزول عیسى

دارد، » شر«وجود دجال و یأجوج و مأجوج و شبیه آن، اشاره به پیدایش 
سخنانش فاسد بلکه در واقع باطل است و نباید گفته شود و هر کس این را 

لب منکر بر زبان آورده است و امرى خطیر بگوید از راه حق منحرف شده و مط
است که آنچه وظیفه این . بیان نموده که در شرع و در اثر و نظر، توجیهى ندارد

فرموده است با قبول و اعتقاد و تسلیم در برابر آن ) صلى اهللا علیه وآله(را پیامبر
ت با کس مجاز نیس پذیرا باشیم، هرگاه خبر منقول از پیامبر خداصحیح باشد هیچ

نظر و اجتهاد شخصى خود با آن مخالفت ورزد، بلکه باید در برابر آن تسلیم 
نه، سوگند به پروردگارت که ایمان نیاورند، «: گردد، چنانکه خداى عزوجل فرمود

حکمى که تو از مگر آنکه در نزاعى که میان آنهاست، تو را داور قرار دهند و 
  83.»م آن گردنددهى هرگز ناخشنود نشوند و سراسر تسلی مى

بن مریم خبر  از دجال، مهدى و از عیسى مسیح) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر
داده و به همین سبب بایسته است آنچه را فرموده، با قبول و ایمان بپذیریم و از 

رساند، باید پرهیز   خودداورى و تقلید کورکورانه که در دنیا و آخرت زیان مى
  .کرد

م همگان را در آنچه رضاى اوست، موفق بدارد از خداى عزوجل مسئلت دار
و به همه ما تفقه در دین و ثبات بر حق عطا فرماید، بار دیگر از جناب استاد، به 

کنم و از خداوند  خاطر سخنرانى ارزشمند و مبسوطى که ارائه داد، تشکر مى
 دست فرماید تا بهه اتمام و تکمیل موضوع یارى مسئلت دارم که ایشان را در را

  .مند گردند طبع سپرده شود، و مردم از آن بهره
  

  .اهللا على عبده و رسوله محمد و آله و صحبه وصلى
  عبدالعزیزبن عبداهللا بن باز
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١٠٩ مهدی موعودمصلح جهانی و 
  
  
  
  
  

 :مؤخّره

  توضیحى کوتاه 
این بود ترجمه تقریباً کامل بحث استاد شیخ عبدالمحسن العباد، درباره ... 

از مجموع متن ... گاه اهل سنت و أثراحادیث مربوط به ظهور مهدى منتظر، از دید
سخنرانى شیخ، شاید یک پنجاهم آن در ترجمه آورده نشد و این یک پنجاهم، 

راویان » شناسى رجال«هاى فنّى ـ تخصّصى درباره   شد به بحث  بیشتر مربوط مى
احادیث که براى عموم، قابل استفاده نبودند و همچنین از نقل احادیثى که چندین 

  .نبود، خوددارى بعمل آمد» ظهور مهدى« شده بود یا مربوط به مسئله مرتبه تکرار

چند جمله کوتاه هم از شیخ، درباره عدم انطباق احادیث با مهدى موعود از 
دیدگاه شیعه، در خالل بحث وى آمده بود که ظاهراً بیشتر با توجه به جوّ حاکم 

وى گنجانیده شده بود ر سخنرانى بر محل ایراد سخنرانى ـ پایگاه وهابیگرى ـ د
  . که ترجمه و نقل آنها هم ضرورتى نداشت

از تالش و کوشش شیخ » شیخ عبدالعزیز بن باز«و در مجموع باید مانند 
در بررسى و تحقیق عمیق این مسئله اسالمى، از دیدگاه اهل » عبدالمحسن العباد«

 خوبى حق مطلب را ادا کرده است و از خداوند سنت، تشکر کنیم که به
  . هاى دوران مصون بدارد خواهیم که همه ما را از شرّ فتنه مى

***  

در مورد تعلیقات شیخ عبدالعزیز بن باز هم که با صراحت و قاطعیّت تمام، 
داند، باید   پذیرد و آن را یکى از معتقدات اصول اسالمى مى  مسئله مهدى را مى

یث، با مهدى موعود اما اصرار ایشان هم بر عدم انطباق احاد... سپاسگزار بود
مورد نظر شیعه، متأسفانه با انصاف و عدل و حق و راه راست سازگار نیست و ما 

یزید «خ، حتى متن سخنرانى ایشان را آوردیم تا روشن شود که چگونه جناب شی
گانه پیامبر  خلفاء و جانشینان دوازدهرا هم حاضر است که جزء » بن معاویه

ى کند، تا حدیث، بر مهدى موعود شیعه انطباق معرف)صلى اهللا علیه وآله(اکرم
  !...نیابد؟



١١٠ مهدی موعودمصلح جهانی و 

خوبى   هر فرد منصف و آگاه از موازین شرعى، و آشنا با تاریخ اسالمى به
و امثال آنها که خالفت اسالمى را به » یزید«، »معاویه«مانند ! داند که خلفایى مى

 پیامبر واقعىنان توانند جانشی ملوکیت بنى امیّه تبدیل کردند، هرگز نمى
از سوى دیگر باید توضیح داد که منظور . شمار آیند به) صلى اهللا علیه وآله(اکرم

از پایدار بودن دین، این است که حداقل در سرزمین اسالم، احکام دین خداوند 
و «: غلبه یابد و پایدار بماند، همان طور که در تفسیر آیه شریفه زیر آمده است

و با حدیث شریف منقول از پیامبر » ق و به یعدلونممّن خلقناهم أمّۀ یهدون بالح
گروهى از امت من تا نزول : هم انطباق دارد که فرمود) صلى اهللا علیه وآله(اکرم

عیسى و ظهور مهدى، همچنان بر حق استوار و پایدارند و در راه استوارى آن، 
  ...رزمند مى

ین نکته دارد که گانه هم کامال داللت بر ا حدیث امامان و جانشینان دوازده
» امام قائم«هاى اسالمى، از برکت وجود  بقاى دین، ولو در بخشى از سرزمین

و اگر منظور استوارى دین در ... رود کلى از بین مى خواهد بود وگرنه دین به
حدیث  آنچنان که شیخ بن باز گمان کرده است ـ این سراسر کره زمین بود، ـ

 زیرا که دین اسالم تاکنون، در سراسر توانست صحیح باشد، طور کلى نمى به
جهان برقرار نشده بلکه حتى در اغلب کشورهاى اسالمى، از جمله محل اقامت 

هاى زر و زور و  هم به مورد اجرا در نیامده است، هر چند که حاکمیت! شیخ
ولى !... دارند! »خادم الحرمینى«و » اسالم پناهى«تزویر در این کشورها، ادعاى 

، ها دهد که این حاکمیت خوبى نشان مى   موجود در این جوامع، بههاى واقعیت
همین دلیل شامل آیات شریفه درباره کسانى نیستند و به » اهللا  حاکم بما انزل«

کنند و خود جناب شیخ، البد تفسیر آن  شوند که احکام الهى را اجرا نمى مى
که جناب شیخ، دین آورتر آن شگفت! تواند بیان کند ولى نمى... داند آیات را مى

بنى امیه، ـ از جمله معاویه و یزیدبن معاویه ـ هم برقرار و ! را در دوران خلفاى
ها، مساجد را  و گویا فراموش کرده است که همین! نامد  داند و مى مى! پایدار

 مورد تجاوز قرار دادند،احکام شریعت را زیر پا ویران ساختند، حرم امن الهى را
و استوارى آن این ! ان جزیه دادند که اگر مفهوم پایدارى دینگذاشتند و به مسیحی

ولى ظاهراً !! باشد باید گفت که هم اکنون نیز، دین در آن بالد استوار و قائم است
آمیز اخیر شیوخ در آن دیار که بعضى از آنها را خود جناب  هاى اعتراض نامه



١١١ مهدی موعودمصلح جهانی و 

  !.ندک  مى  شیخ بن باز هم امضا کرده است، این ادعا را تکذیب

را هم روشن سازد ! »کوران ظاهر«خواهیم که چشم باطن   از خداى بزرگ مى
و آنها ـ و همه ما را ـ به راه راست هدایت فرماید و همواره در این راه، استوار 

  .بدارد
  

  انّه سمیع مجیب و انّه نعم المولى و نعم النصیر
   هـ1413 شعبان 13تهران ـ جمعه 

  سیدهادى خسروشاهى 



١١٢ مهدی موعودمصلح جهانی و 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

4  
  

  

  »مهدى«توضیح درباره احادیث 

  
  شیخ عبدالمحسن العباد



١١٣ مهدی موعودمصلح جهانی و 
  »مهدى«توضیح درباره احادیث 

  
  
  
  

  !پذیرند مهدى را نمى پاسخ بر کسانى که احادیث صحیح پیرامون
آورد،  ، که قلب هر مسلمانى را به درد مى84»جهیمان«در پى وقوع حادثه 

زمان مطرح گردیده است که آیا ها پیرامون ظهور مهدى در آخرال اى پرسش پاره
بعضى از . در این باره صحت دارد یا نه؟) صلى اهللا علیه وآله(احادیث پیامبر

علماء در رادیو و مطبوعات صحت بسیارى از احادیث وارد شده در این 
» بن باز شیخ عبدالعزیزبن عبداهللا«اند و از آن جمله حضرت  خصوص را تبیین نموده

اثبات این لمى افتاء، دعوت و ارشاد است، که در رئیس مراکز تحقیقات ع
مطالبى را ) صلى اهللا علیه وآله(موضوع، با نقل احادیث فراوان و صحیح از پیامبر

اهللا الحرام، تقبیح نموده  اظهار داشته و اقدام آن گروه باطل را در تجاوز به بیت
صلى (النّبىامام و خطیب مسجد » شیخ عبدالعزیزبن صالح«و همچنین جناب . است

بیح نمودن تجاوز هاى نماز جمعه، ضمن تق نیز در یکى از خطبه) اهللا علیه وآله
گناهکار و متجاوز، روشن نمودند که اعضاى این گروه و مهدى ادعایى این گروه 

شان در یک وادى قرار دارند و آن مهدى موعودى که ذکر وى در احادیث آمده 
  .است در یک وادى دیگر

رئیس » شیخ عبداهللا بن زید المحمود«قابل این دفاع از حق، جناب متأسفانه در م
ال مهدى ینتظر بعد : اى تحت عنوان  هم رساله! »قطر«هاى شرعى کشور  دادگاه

نباید به انتظار ظهور ) صلى اهللا علیه وآله( ـ پس از پیامبر اکرمالرسول خیر البشر
ى از برخى نویسندگان ـ منتشر نموده و در آن با دنباله رو! هیچ مهدى نشست

قرن چهاردهم هجرى، که در شناخت صحت و سقم احادیث تخصص و خبرگى 
هاى عقلى، هرآنچه را که درباره حضرت مهدى آمده  ندارند و با تکیه بر شبهه

بودن این احادیث، ن نویسندگان را درباره خرافى است، دروغ پنداشته و گفتار ای
  ...تکرار نموده است

راى نمایاندن اوهام و اشتباهات وى در آن رساله، به نوشتن رو من ب  از این
ام، تا روشن شود که احادیث صحیح بسیارى، بر  این سطور مبادرت ورزیده
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١١٤ مهدی موعودمصلح جهانی و 

ظهور مهدى در آخرالزمان داللت دارد و علماى پیشین و معاصر اهل سنت در 
» شذوذ«این مورد اتفاق نظر دارند مگر آنهایى که از راه حق دور شده و به 

  !اند پیوسته
***  

در اینجا اشاره به این نکته مناسب است که من در گذشته نیز بحثى را تحت 
ام که در شماره سوم سال   نوشته» عقیدۀ اهل السنۀ و االثر فى المهدى المنتظر«عنوان 

منتشر شده » مدینه منوره«هـ در 1388 در ماه ذى القعده الجامعه االسالمیهاول مجله 
  : شود  امل ده بخش ذیل مى بحث فوق ش85.است

احادیث ) صلى اهللا علیه وآله(نقل از پیامبر   در ذکر اسامى صحابه که به:نخست
  . اند مهدى را روایت کرده

 در ذکر نام امامانى که احادیث و آثار وارده درباره مهدى را در :دوم
  . اند  هایشان آورده کتاب

  . تألیفات مستقلى دارند در ذکر اسامى علمایى که پیرامون مسئله مهدى:سوم
و ... اند  در ذکر اسامى علمایى که تواتر احادیث مهدى را بازگو نموده:چهارم

  . نقل سخنان آنان در این زمینه
 که با مسئله مهدى ارتباط صحیحیندر ذکر بعضى احادیث مندرج در : پنجم

  .دارد
 به  درج گردیده استصحیحین در ذکر برخى احادیث مهدى که در غیر :ششم

  .همراه سخنانى پیرامون اسناد این احادیث
در ذکر نام بعضى از علماء که به احادیث مهدى استدالل نموده و به : هفتم

  .وجوب آنها اعتقاد دارند و نقل سخنانشان در این باره
 در ذکر اسامى کسانى که احادیث مهدى را انکار یا درباره آن تردید روا :هشتم
  . رسى اجمالى سخنان آناناند، به همراه بر داشته
رود با احادیث مهدى تضاد دارد و   اى از مطالبى که گمان مى  در نقل پاره: نهم

  . پاسخگویى به آنها
 ظهور مهدى در سخن پایانى در بیان اینکه تصدیق و باور نمودن: دهم

است و اینکه اعتقاد اهل سنت به مهدى، با » ایمان به غیب«آخرالزمان، جزو 
  (!)ه ارتباطى ندارداعتقاد شیع

                                                           
  . این بحث عیناً در بخش قبلى ترجمه شده است ـ مترجم. 85



١١٥ مهدی موعودمصلح جهانی و 
  

  مربوط به مهدى بحث جدید در توضیح و تبیین احادیث
  ـ ظهور مهدى از دیدگاه شیخ عبداهللا بن محمود1

 نام داده و در المهدى ینتظر بعدالرسول خیرالبشرشیخ ابن محمود رساله خود را 
  :نویسد  آن مى14صفحه 

 اعتقادمان باید بر آموزش و! هاى مردم  اى دانشمندان و دانشجویان و توده«
در کار » مهدیى«هیچ ) صلى اهللا علیه وآله(این پایه استوار باشد که پس از پیامبر

  ». هیچ پیامبرى در کار نبوده و نخواهد آمدنیست، همچنان که بعد از پیامبر،

  :گوید   رساله خود مى29او باز در صفحه 

عمل به آن فرا حقیقتى که ما بدان اعتقاد داریم و مردم را به آگاهى و «
آید  هیچ مهدیى نمى) صلى اهللا علیه وآله(خوانیم این است که بعد از پیامبر مى

  ».همان طور که هیچ پیامبر دیگرى نخواهد آمد

  :به نظر من

اند،   که ایشان انتخاب کردهى ینتظر بعدالرسول خیرالبشرالمهد: گذارى ـ در نام1
ه بر انکار ظهور مهدى در وجود دارد که عالو» عمومیت«و » اطالق«نوعى 

در ذهن شنونده انکار نزول » بعدالرسول خیرالبشر«آخرالزمان، از جمله 
اگر در این عبارت . شود در آخرالزمان نیز تداعى مى) علیه السالم(عیسى

آمد، باز  از آن بر نمى  محدودیت وجود داشت که احتمال انکار نزول عیسى
نزول طور صریح  رساله مورد بحث بهدیگر، در از سوى . شد مشکل آسانتر مى

را مطرح نساخته مگر در سیاق سخنان اهل سنت، و از ) علیه السالم(عیسى
آید که رساله وى براى انکار سخنان اهل سنت،   شواهد و قرائن چنین بر مى

علیه ( حدیثى پیرامون نزول عیسى51زیرا در صفحه . تألیف و تدوین یافته است
دست وى و نماز گزاردن وى پشت سر مهدى   ل بهو کشته شدن دجا) السالم

کتابش در » شیخ على قارى«نقل از  به» شیخ ابن محمود« و آمده است
در حالى که شیخ ! است» مجعول« گفته است که این حدیث الکبیره الموضوعات

على قارى مدعى نیست که این حدیث مجعول است، بلکه در کتاب مذکور آمده 
به ثبوت رسیده است که ما ) صلى اهللا علیه وآله(امبراست که این حدیث از پی

  .را خواهیم آورد» شیخ على«عین سخنان 

ور مهدى در آخرالزمان، در واقع دعوت به انکار ـ دعوت به انکار ظه2



١١٦ مهدی موعودمصلح جهانی و 

نقل شده و صحت آنها مسلّم ) صلى اهللا علیه وآله(احادیثى است که از پیامبر اکرم
: خالف آنچه که علماى اهل سنت چونو مسجّل گردیده و پیمودن راهى است 

بیهقى، عقیلى، خطابى، قاضى عیاض، قرطبى، ذهبى، ابن تیمیّه، ابن القیم، ابن کثیر 
  . اند و دیگران، تاکنون آن را پیموده

   قدماى اهل سنت پیرامون اندیشه مهدىـ دیدگاه2
  :  رساله خود مدعى است3شیخ عبداهللا بن محمود در صفحه 

هدى از اعتقادات قدماى اهل سنت نیست و در قرن اول هـ اصوال اندیشه م«
  .»!اند و پیروانشان از این اندیشه یاد نکرده) صلى اهللا علیه وآله(اصحاب پیامبر

نقل   احادیث فراوانى درباره ظهور مهدى در آخرالزمان به: گوییم  در پاسخ مى
ت پیروان بعدى دس به ثبت رسیده و از اصحاب به) صلى اهللا علیه وآله(از پیامبر

توان گفت که در قرن   و با توجه به تواتر آنها چگونه مى. واصل گردیده است
!. و پیروانشان از این اندیشه یاد نکردند؟) صلى اهللا علیه وآله(اول اصحاب پیامبر
 را متواتر )یه السالمعل( احادیث مهدى، دجال و مسیحالتوضیحشوکانى در کتابش 

 نیز به این امر اذعان دارد و االذاعهدر کتابش » صدیق حسن خان«. داند مى
احادیث وارده درباره مهدى که امکان وقوف بر آنها میسر گردیده، «: نویسد مى

باشد که در بین آنها صحیح، حسن، ضعیف و منجبر وجود  پنجاه حدیث مى
اى، متواتر است بلکه اطالق صفت  این احادیث بدون هیچ شک و شبهه. دارد

. کند  ارد کمتر از آنها در کلیه اصطالحات مدوّن در اصول، صدق مىتواتر بر مو
که بر ظهور مهدى ) صلى اهللا علیه وآله(از طرفى، آثار رسیده از اصحاب پیامبر

گونه موارد مجال  دارد، چه در این» حکم رفع«صراحت دارد، بسیار زیاد است و 
  .»اجتهاد نیست

   تسننـ اندیشه ظهور مهدى نزد اهل تشیع و اهل3
  :نویسد مى 3شیخ ابن محمود باز در صفحه 

اند،  نخستین کسانى که از این اندیشه ـ اندیشه مهدى ـ حمایت نموده«
اند و از جمله اعتقادات آنان، ایمان به امام غائب و منتظر است که  شیعیان بوده

ام و او، ام! سازد بعد از آنکه از ستم لبریز گشته باشد  زمین را از داد آکنده مى
این اندیشه از راه همنشینى، همدمى و . دوازدهم محمدبن الحسن العسکرى است

، به اهل تسنن سرایت کرده و در اعتقاداتشان راه یافت ولى جزو اصول !اختالط



١١٧ مهدی موعودمصلح جهانی و 

  .باشد شان نمى  اعتقادى

در پاسخ باید گفت که میان اعتقاد اهل تشیع و اهل تسنن در این موضوع، 
را مهدى در نزد اهل سنت فقط یک امام از جمله زی. تفاوت فاحشى وجود دارد

امامان مسلمانان است و عدالت گستر و شریعتمدار است، در آخرالزمان زاده 
گیرد و خروج دجال و نزول عیسى   شود و رهبرى مسلمانان را به عهده مى مى

اهل تسنن در این مورد به . اما وى معصوم نیست. پذیرد در زمان او انجام مى
جویند که در کتب ایشان   استناد مى)صلى اهللا علیه وآله(ابت پیامبراحادیث ث

دانان و سنت شناسان و   تدوین یافته و صحت و ثبوت آن از سوى حدیث
فرهیختگان مورد اعتماد چون بیهقى، عقیلى، ذهبى، ابن تیمیه، ابن القیم، ابن کثیر 

  .و دیگران تأیید شده است

وى در حوالى نیمه . لعسگرى نام داردولى مهدى شیعیان، محمد بن الحسن ا
همچنان در نیا آمد و در طفولیت وارد زیر زمین شد و  به د]هجرى[قرن سوم 

. باشد  وى در بین امامان دوازده گانه، دوازدهمین امام مى86.آنجا اقامت دارد
حد و حصر   اند و داراى صفاتى بى شیعیان اعتقاد دارند که امامان معصوم

  :آوریم  مونه سخنان دو شخصیت بزرگ شیعه را مىبراى ن. باشند مى

 که از بزرگترین کتب شیعه است و نزد شیعیان الکافىـ کلینى مؤلف کتاب 1
چندین فصل به احادیث .  نزد اهل تسنن داردخارىصحیح بجایگاهى مشابه با 

اى از عناوین این فصول اکتفا  شیعه اختصاص داده است که در اینجا به ذکر پاره
  : مکنی مى

فصل ـ امامان از تمامى علومى که به فرشتگان و پیامبران رسیده است آگاهى 
  .دارند

میرند مگر با اختیار  فصل ـ امامان از زمان مرگشان خبر دارند و نمى
  . خودشان

دارند و ـ گذشته و آینده ـ آگاهى » ماکان و مایکون«امامان نسبت به فصل ـ 
  . هیچ چیز بر آنان پوشیده نیست

هاى مختلف  هایى که از جانب خداوند متعال به زبان  ـ تمامى کتابفصل

                                                           
قى مانند شیخ محسن عباد، این افسانه موهوم را جزو معتقدات شیعه موجب تعجب است که آدم محق. 86

  .ـ مترجم ...اى بیش نیست ما در مقدمه اول از بزرگان شیعه نقل کردیم که این مطلب افسانه... پندارد مى



١١٨ مهدی موعودمصلح جهانی و 

  . نازل گردیده، نزد امامان شناخته شده است

آورى نکرده است و امامان  کس تمام قرآن را جمع فصل ـ بجز امامان، هیچ
  . بر تمامى علوم قرآن واقفند

امان مشود، حق نیست مگر اینکه از ا فصل ـ آنچه پیش مردم حق شناخته مى
  ! نقل شده باشد و هر آنچه از امامان نقل نشده باشد، صحیح نیست

 ;اهللا خمینى رهبر معاصر شیعیان و مرجع عالى آنان، در کتابش ـ آیت2
هاى فقهى وى براى طالب علوم دینى در  حکومت اسالمى که حاوى درس

  :نویسد مى» والیت فقیه« چاپ بیروت تحت عنوان 52نجف است در صفحه 

لوازم مذهب ما این است که امامان ما مقامى دارند که هیچ فرشته یا از «
پیامبر ت، به موجب روایات و احادیثى که نزد ماس. آید  پیامبرى بدان نائل نمى

پیش از این جهان نور بودند و ) علیه السالم(و امامان) صلى اهللا علیه وآله(اکرم
نان منزلت و جایگاهى خداوند آنان را به عرش خود خیره ساخته بود و آنچ

جبرئیل آنچنان که در روایات . مقرّب دارند که جز خدا کسى از آن اطالعى ندارد
از . »سوختم شدم، مى  اگر یک سر سوزن نزدیک مى«: معراج آمده است گفت

 با خدا حاالتى داریم که هیچ فرشته مقرّب یا امامان روایت شده است که ما
  .»گردد  پیامبر مرسل بدان نائل نمى

  !ها؟ ـ ظهور مهدى و فتنه4
  : گوید  رساله خود مى5شیخ ابن محمود در صفحه 

ها و ریخته   پرواضح است که زیانها و مفاسد بزرگى چون برانگیختن فتنه
شدن خون بیگناهان بر اعتقاد به مهدى و اذعان به صحت ظهور وى مترتب 

 واقعه گواهى رو تاریخ مدروس و واقعیت ملموس بر چگونگى این است، از این
از اظهار چنین مطالبى مبرا ) صلى اهللا علیه وآله(بنابراین ساحت پیامبر. دارند
  . باشد، زیرا دین بدون آن هم کامل است مى

اما اعتقاد به بطالن آن و باور نکردن آن، «: گوید  مى37وى سپس در صفحه 
تزلزل و فتنه بخشد و مردم را از  به قلبها آسودگى، شادى، آرامش، و اطمینان مى

  » !.رهاند انگیزى مى

  : پاسخ این ادعا بر چند وجه است

ـ ظهور مهدى در آخرالزمان جزو امور غیبى است که باور داشت آن منوط 1



١١٩ مهدی موعودمصلح جهانی و 

بر اساس نصوص . است) صلى اهللا علیه وآله(به اثبات نص حدیث از پیامبر
مان و نماز ، ظهور مهدى در آخرالز)صلى اهللا علیه وآله(موجود منقول از پیامبر

علماى دانشور و . یده استپشت سر وى به اثبات رس)علیه السالم(گزاردن عیسى
بنابراین باید . اند برجسته بر ثبوت این نصوص صحه گذاردهحدیث شناسان 

را باور کرد، چه از امور گذشته و یا ) صلى اهللا علیه وآله(اخبار رسیده از پیامبر
  . از دید ما پنهان استآینده باشد و چه از امور موجود که 

ها را نگرفته و موجب  ـ انکار ظهور مهدى در آخرالزمان جلوى وقوع فتنه2
ما کان «: فرماید گردد به این دلیل که خدا در قرآن مى امنیت و اطمینان نمى

یک  محمد پدر هیچ(» اهللا و خاتم النبیّین محمد أبا أحد من رجالکم و لکن رسول
و پس از این آیه، ) سول خدا و خاتم پیامبران استاز افراد شما نیست ولى ر

من خاتم (» و أنا خاتم النبیّین ال نبىّ بعدى«: فرمود) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر
، با این حال بسیارى از مدعیان نبوت )پیامبرانم و هیچ پیامبرى پس از من نیست

. ارد گردیده استهاى فراوانى بر مسلمانان و اند و از این رهگذر، زیان پیدا شده
ها و مصائب همواره به امّت مصونیت بخشیده و  ولى آنچه که در برابر فتنه

سالمت، امنیت و رستگارى را تضمین نموده، پایبندى به شریعت الهى و چنگ 
یا ایّها الّذین آمنوا أن «: زدن به ریسمان خداوندى است که خود فرموده است

اى اهل ایمان شما اگر خدا را یارى کنید، (» تنصروا اهللا ینصرکم و یثبّت أقدامکم
و من یتّق اهللا یجعل له «: و فرمود.) خدا هم شما را یارى کند و ثابت قدم گرداند

هر کس خدا ترس شود، خدا راه (... » یحتسب   مخرجا و یرزقه من حیث ال
گشاید و از جایى که گمان نبرد  را بر او مى) از حوادث سخت عالم(بیرون شدن 

انّ اهللا ال یغیّر ما بقوم حتى یغیّروا ما : (، همچنین فرمود...)او روزى عطا کندبه 
خدا حال هیچ قومى را دگرگون نخواهد کرد تا زمانى که خود آن (... » ...بأنفسهم

و ما أصابکم من مصیبۀ فبما کسبت «: ، و فرمود...)قوم حالشان را تغییر دهند
دست  همه از رسد  و مصائب به شما مىو آنچه رنج(» أیدیکم و یعفو عن کثیر

، و نیز .)کند خود شماست در صورتى که خدا بسیارى از اعمال بد را عفو مى
و لینصرنّ اهللا منّ ینصره و ان اهللا لقوىّ عزیز، الّذین أن مکنّاهم فى ... «فرمود 

قبۀ أالرض أقاموا الصّالۀ و آتوا الزکاۀ و أمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر وهللا ع
هر که خدا را یارى کند، البته خدا او را یارى خواهد کرد که خدا را (... » االمور



١٢٠ مهدی موعودمصلح جهانی و 

هاى اقتدار و توانایى است، آنهایى هستند که اگر در روى زمین به آنان  منت
دهند و امر به  به مستحقان مىدارند و زکوۀ   ر و تمکین دهیم نماز بپا مىاقتدا

: ، و فرمود.)دست خداست قبت کارها بهکنند و عا  معروف و نهى از منکر مى
وعداهللا الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنّهم فى االرض کما 
أستخلف الّذین من قبلهم و لیمکننّ لهم دینهم الّذى أرتضى لهم و لیبدلنّهم من 
بعد خوفهم أمنا یعبدوننى ال یشرکون بى شیئا و من کفر بعد ذالک فاولئک هم 

ان آرد و نیکوکار گردد وعده و خدا به کسانى که از شما بندگان ایم(» الفاسقون
چنانکه امم صالح پیمبران سلف جانشین فرمود که در زمین خالفت دهد، 

پیشینیان خود شدند و عالوه بر خالفت دین پسندیده آنان را برهمه ادیان تمکین 
ان ایمنى کامل و تسلط عطا کند و به همه مؤمنان پس از خوف و اندیشه از دشمن

هیچ شائبه شرک و ریا پرستش کنند و بعد از آن هر که  دهد که مرا به یگانگى بى
: فرمود) صلى اهللا علیه وآله(و پیامبر.) کافر شود به حقیقت همان فاسقان تبهکارند

و دیگر )... نماید  به یاد خدا باشید خداوند شمارا حفظ مى(» احفظ اهللا یحفظک«
  )...صلى اهللا علیه وآله(ت پیامبرادله قرآن کریم و سن

اى از دورانها  ـ وجود افراد دیوانه و یا شبه مجنون مدعى مهدویت در پاره3
اند، بر باورداشت آنچه  هاى بسیارى بر مسلمانان وارد ساخته  که زیان

مقصود .  احادیث صحیح مدنظر داشتند، تأثیر ندارددر) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر
در ) علیه السالم(اعتقاد به آن مهدى است که عیسى)  علیه وآلهصلى اهللا(پیامبر

به ثبت رسیده ) صلى اهللا علیه وآله(آنچه از پیامبر. ایستد پشت سر وى به نماز مى
باید مورد تصدیق قرار گیرد و هر مدعى دروغین مهدویت که در بین مسلمانان 

ت که با پذیرش حق، وظیفه ما این اس. کنند، باید نابود شوند  افکنى مى تفرقه
اساس مشتى از افراد مفسد و  باطل را رد کنیم نه اینکه به خاطر ادعاهاى بى
  . نیرنگ باز، حق را مردود و نصوص را کذب بدانیم

  !ـ احادیث ظهور مهدى در صحیحین5
  : نویسد  مى39، 31، 26، 8، 6شیخ ابن محمود باز در صفحات 

در  این است که این احادیث ىیکى از علل ضعف احادیث مربوط به مهد«
، دلیل ضعف صحیحین درج نشده و عدم درج آنها در صحیح مسلم و صحیح بخارى

  » .بخارى و مسلم است: آنها نزد شیخین



١٢١ مهدی موعودمصلح جهانی و 

  :در پاسخ باید گفت

بخارى : ، دلیلى بر ضعف آن در نزد شیخینصحیحینـ عدم درج حدیث در 1
آنها هر آنچه  که در صحاح اند زیرا آن دو هرگز مدعى آن نبوده. م نیستو مسل

یا اینکه از آنها نقل نشده که . صحیح است به تمام و کمال نقل و ضبط شده است
اند، تا بتوان گفت هر آنچه در  آورى کلیه احادیث صحیح را داشته قصد جمع

بلکه بخارى و مسلم برخالف این مطلب تصریح . صحیحین نیامده، ضعیف است
بخارى و مسلم کلیه احادیث «: گوید  مىالحدیث  علومدر کتاب » ابن عمرو«. دارند

از بخارى نقل » .اند  ضبط نکرده و به این امر پایبند نبودهنصحیحیصحیح را در 
در کتاب جامع خودم چیزى جز آنچه صحیح است «: شده که گفته است

نظر   ام ولى به علت کثرت احادیث از نقل برخى احادیث صحیح، صرف نیاورده
هر آنچه نزد من بوده و در «: از مسلم نیز نقل شده که وى گفته استو » ام کرده

ام، صحیح نیست، بلکه من هر آنچه مورد اتفاق همگان بوده، در  این کتاب، آورده
اسماعیلى «: گوید البارى مى فتحدر مقدمه » حافظ بن حجر» «.ام اینجا گرد آورده

در این کتاب جز «: از بخارى روایت کرده و از قول وى گفته استنقل  به
ام، از احادیثى  ام و آنچه از حدیث صحیح فرو گذاشته صحیح نیاورده) حدیث(

 پس از اشاره صحیح مسلمدر مقدمه شرح » نووى» «.ام بیشتر است  که نقل کرده
هایشان به درج احادیث ملزم   ها بخارى و مسلم را طبق شرط  به اینکه بعضى

این الزام در «: گوید  بیاورند، مىحیحینص در کردند اما آن دو نتوانستند آنها را
واقع منطقى نیست، زیرا این دو به ضبط کلیه احادیث پایبند نبودند، بلکه خود 

اند کلیه احادیث را ضبط نمایند و قصدشان این بوده  تصریح دارند که نتوانسته
آورى کنند، درست همان گونه که فقیهى بخواهد  که مجملى از احادیث را جمع

  ».اى از مسائل را گردآورى نماید، نه اینکه همه مسائل را یکجا گرد آورد ارهپ

عدم  از سوى بخارى و عالوه بر این، آنچه عدم ضبط کلیه احادیث صحیح
من صد «: سازد، این گفته خود بخارى است اش به این امر را روشن مى پایبندى

دم، در حالى هزار حدیث صحیح و دویست هزار حدیث غیر صحیح را حفظ کر
با احتساب احادیث )صلى اهللا علیه وآله(دانیم احادیث منتسب به پیامبر  که مى

بر » الحاکم«از سوى دیگر » .کند معلقه، جملگى از ده هزار حدیث تجاوز نمى
اند؟ وى در  گرفته که چرا بسیارى از احادیث را نیاورده» خرده«بخارى و مسلم 
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ث مورد نظر خود را آورده و صحیح دانسته  احادیالمستدرک على الصحیحینکتاب 
 در تصحیح بسیارى از آنها با الحاکم نظر موافق التلخیصدر » ذهبى«است که 
  . داشته است

 موجود است در سایر کتب حدیث شریف صحیحینـ احادیث صحیح که در 2
 سنن، جامع ترمذى، مستدرک الحاکم، صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمه، الموطأ: چون

باشد و   ى داود و نسائى، ابن ماجه، دارقطنى، بیهقى و دیگران نیز موجود مىاب
  .اى بسیار روشن است این نکته

حدیثى که ذاتاً : ـ احادیث پذیرفتنى از سوى محدثان، چهار نوع است3
شود، حدیثى   صحیح است، حدیثى که براى اثبات حدیثى دیگر صحیح تلقى مى

اى اثبات صحت حدیثى دیگر، حسن است، که ذاتاً حسن است و حدیثى که بر
اما حدیث ...  و غیره وجود داردصحیحینپس معلوم است که حدیث صحیح در 

حافظ بن «علماء و از جمله .  موجود استصحیحیندر غیر ) قابل قبول(حسن 
خبر آحاد که به «: گوید   با ذکر این انواع چهارگانه، مىالفکر نخبۀدر شرح » حجر

ناپذیر باشد، ذاتاً صحیح  صورت کامل ضبط و انحراف  قل و بهواسطه فرد عادل ن
این نوع نخستین، حدیث پذیرفتنى در بین انواع چهارگانه است، زیرا . است

حدیثى که ذاتاً . القاعده باید داراى صفات فوق الذکر باشد  حدیث صحیح على
 مرتبه دوم از آن حدیثى است که از. صحیح است در مرتبه نخست قرار دارد

بود طرق فراوان واصل و سستى آن برطرف شده باشد که این نیز صحیح خواهد 
وقتى حدیث به اثبات از طرق فراوان نیاز نداشته باشد . اما صحت آن ذاتى نیست

دست آید که قبول مطلب  اى به چنانچه در یک حدیث قرینه   ذاتاً حسن است و
ست اما نه ببخشد، در این صورت این حدیث نیز حسن ا   را ارجحیت

  »...ذاتى   حسن

اند که   ـ علماء، حدیث صحیح را برحسب قوّت به هفت رتبه تقسیم کرده4
  : به قرار ذیل است

  . ى که بخارى و مسلم بر سر آن توافق دارندـ حدیث صحیح1

ـ حدیث صحیحى که بخارى به تنهایى و جداى از مسلم، آن را 2
  .است   آورده

  .است   ى و جداى از بخارى آن را آوردهـ حدیث صحیحى که مسلم به تنهای3
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  .ـ حدیث صحیحى که از نظر هر دو مشروط بوده، آن را نیاوردند4

ـ حدیث صحیحى که از نظر بخارى مشروط بوده و وى آن را نقل نکرده 5
  .است

  .است  نیاوردهظر مسلم مشروط بوده و وى آن را ـ حدیث صحیحى که از ن6

و یا یکى از آنها، مشروط نبوده و ـ حدیث صحیحى که از نظر هر دو 7
  !. اند  هیچکدام آن را نقل نکرده

ابو عمرو و ابن «گانه حدیث صحیح، توسط   هاى هفت بندى رتبه این تقسیم
و دیگران الفکر  نخبۀدر شرح » حافظ ابن حجر« و الحدیث علومدر کتاب » الصالح

گانه نخست،  هاى سه ها جز رتبه   از این رتبهصحیحیندر . ذکر گردیده است
 نقل شده و صحیحینچیزى نیامده است و چهارتاى باقیمانده فقط در خارج از 

ها این بوده است که به احادیث   روش علماء در همه دوران. باشد موجود مى
طور   احتجاج نموده و بهصحیحینصحیح و بلکه احادیث حسنه موجود در خارج 

این احادیث باشد، بى کم و مطلق به آنها عمل کنند و هر آنچه مورد داللت 
» عشره مبشره«در امور اعتقادى، حدیث مثال . د و معتبر بوده استکاست ارزشمن

نیست، با این وجود صحیحین در سنن و مسند امام احمد و غیره آمده، ولى در 
همچنین حدیث منکر و نکیرـ که در قبر از مرده . اهل سنت بدان اعتقاد دارد

  . نیامده، اما اهل سنت باز به صحت آن اعتقاد دارندینصحیحکنند ـ در  سؤال مى

باشد صحیحین شود که احادیث صحیح چه در   ـ از آنچه گذشت روشن مى5
در عین حال، بعضى احادیث . یا نباشد، باید مورد تصدیق و عمل قرار گیرد

» جابر«، صحیح مسلماز جمله در . مهدى اساساً در صحیحین هم آمده است
ال تزال طائفۀ «: شنید که وى فرمود) صلى اهللا علیه وآله(از پیامبر) هاهللا عن رضى(

مریم  بن  فینزل عیسى: من أمّتى یقاتلون على الحقّ ظاهرین الى یوم القیامۀ، قال
بعضکم على بعض اهللا علیه و سلّم فیقول أمیرهم تعال صلّ بنا، فیقول ال أنّ  صلى

مت من تا روز قیامت همچنان در راه حق گروهى از ا. (»أمراء تکرمۀ اهللا هذه االمه
رهبر آن گروه به . آید  فرود مى) علیها السالم(مریم  بن رزمند، سپس عیسى مى

) علیه السالم(عیسى. بیا تا پشت سر تو به نماز بایستیم: گوید عیسى مى
از سوى ت این امت خیر، شما رهبر یکدیگرید، و این گرامیداش: گوید مى

ایستد در    امیر ـ رهبر ـ که عیسى پشت سرش به نماز مىنام این). خداوند است
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ذکر گردیده » مهدى«آمده است » مسند حارث ابن ابى اسامه«حدیث جابر که در 
مریم فرود  بن  چون عیسى«: فرمود)صلى اهللا علیه وآله(پیامبر: گوید مى» جابر«و 

. ماز بایستیمبیا تا پشت سر تو به ن: گوید  به عیسى مى» المهدى«آید، رهبر آنان 
خیر، شمایان رهبر یکدیگرید که این گرامیداشت : گوید مى) علیه السالم(عیسى

پس از ثبت متن و سند این حدیث » ابن القیم«. »این امت از سوى خداوند است
  ».سند این حدیث بسیار خوب است«: نویسد در کتاب المنارالمنیف مى

  ـ احادیث مهدى در کتب معاصران 6
  :گوید  مى8د در صفحه شیخ ابن محمو

نقل ماى محدّث و فقهاى پیشین، معموال از یکدیگر حدیث از طرفى، عل
از . نماید  کرده، آن را به شیوه روش پیشینیان با همان وضعى که دارد، بازگو مى

 سعد طبقات ابننیز نقل قول شده که وى آنچه را الزم داشت از » امام احمد«
این مطلب در . گردانید  پس آن را به وى باز مىنمود و س استفاده کرده و نقل مى

چنانچه «: گفت مى» امام احمد«به » شافعى«. شرح حال ابن سعد آمده است
» ...حدیثى را به ثبت رسانیدى آن را به من واگذار تا در کتاب خود ثبت نمایم

اکنون که . اند کرده البته علماى هر دورانى، به همین ترتیب از یکدیگر نقل مى
ه بدین منوال است، جاى شگفتى ندارد که احادیث مهدى در کتب معاصران قضی

ترمذى و ابن ماجه دیده شود، زیرا این حدیث از یک کتاب سر : چون» ابى داود«
برآورده و در صد کتاب دیگر سرایت یافته و اشتباه یک عالم، به یکصد عالم 

 اهل تحقیق و کنند و  چون مردمان از یکدیگر پیروى مى! منتقل گشته است
. شود جزو اهل علم قلمداد نمى» مقلد«اجتهاد در بین توده مردم کم شمارند و 

  :گوییم  در پاسخ به این اظهارات مى

خطرناک » شیخ ابن محمود«ـ این سخن، بیش از دیگر مندرجات رساله 1
گونه اباطیل مورد حمله  زیرا محدثان و فقهاى پیشین این امت با این. باشد مى

این امر متأسفانه . گیرد شوند و حرمت و منزلتشان مورد تعدّى قرار مى  ىواقع م
خدا . دلیل بر این است که دژهاى مسلمانان از درون مورد تهدید واقع شده است

  :گوید بیانات مشهود خود مىرا که در یکى از »  طحاوىامام«رحمت کند 

اثر و فقه و نظر نباید از علماى پیشین و پیروان متأخر آنان که اهل خبر، «
هستند، جز با نیکى یاد کرد، هر کس به بدى از آنان یاد کند خود به بیراهه رفته 
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  » .است

تألیف رفع المالم عن االئمۀ األعالم نام  رساله بزرگى به» ابن تیمیه«االسالم  شیخ
این » الدین قاسمى شیخ جمال«و ... طور مکرر به چاپ رسیده است نموده که به
سوى آن بار سفر بسته  یان آن دانسته است که اگر در چین باشد بهکتاب را شا

  . عمل آید  شود و با چنگ و دندان در حفظ آن کوشش به

از یکدیگر حدیث : ـ علماى متحدث و فقهاى متقدم، طبق گفته شیخ محمود2
نقل کرده و آن را به شیوه تقلید از پیشینیان با همان وضعى که دارد، بازگو 

رو یک حدیث از یک کتاب سر بر آورده و در صد کتاب   از ایننمایند و مى
گردد زیرا مردم  دیگر سرایت یافته و اشتباه از یک عالم به یکصد عالم منتقل مى

نمایند و اهل تحقیق و اجتهاد در بین عامه مردم کم   تقلید مى) از دیگران(
ار شخصیت و براى مثال چه... شود  شمارند و مقلد جزو اهل علم قلمداد نمى

اگر ... اند بزرگ امام شافعى، امام احمد، امام ترمذى و امام ابن ماجه از آن جمله
طور معمول این چنین مقلّد باشند و مقلّد هم جزو اهل علم شمرده نشود  آنان به

چنین مطالبى را ! پس اهل علم چه کسانى هستند؟ ما انتظار نداشتیم جناب شیخ
: که در پاسخ آن باید گفت! مطرح نموده استرا ن عنوان کنند و متأسفانه شیخ آ

و چه !! روى به هندوستان است  این ره که تو مى! اى اعرابى  ترسم نرسى به کعبه
  !تابد  اش روى برمى اند که برخى سخنان از گوینده خوب گفته

امام ابى «در روایت احادیث مهدى از » امام ابن ماجه«و » امام ترمذى«ـ 3
طور کلى در سنن خود از ابى داود روایت  به» ابن ماجه«. اند هتقلید نکرد» داود

عنوان یکى از رجال یاد  اما ترمذى در جامع خود، از امام ابى داود به. نکرده است
 به شرح حال ابى التهذیب تهذیبدر » حافظ ابن حجر«همان طور که . کرده است

 خود الجامعترمذى در . نامد داود اشاره دارد و او را از رجال ترمذى و نسائى مى
از این سه، دو حدیث . آورد  سه حدیث مى» آنچه درباره مهدى آمده«در فصل 

معناى واحدى دارند و لفظ هر دو با عبارات حدیثى که ابى داود در سنن خود 
ى در این دو حدیث، با شیوخ ابى داود ولى شیوخ ترمذ. نقل کرده، مطابقت دارد

 از طریق ابى داود روایت نکرده است وحدیث ترمذى آنها راتفاوت دارند و 
 سنن ابى داودبنابراین حدیث مهدى از کتاب .  نیستسنن ابى داودسوم، اصال در 

ابى داود به ترمذى و ابن ماجه ! به کتاب ترمذى و ابن ماجه راه نیافته و اشتباه
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اگر ترمذى در جامع خود، براى مثال از ابى داود حدیثى . منتقل نگشته است
نیست ن خود آن را نقل کرده است، این لزوماً بدان معنا ورده که ابى داود در سنآ

که وى حدیث را با همان وضعى که داشته، نقل کرده است، زیرا این دو از 
اند وانگهى ممکن است مطلب نَقْلى اشتباه نبوده و  دانشمندان و نقّادان برجسته

قبیل موارد، باید اسناد بررسى و صحیح بوده باشد و براى حصول اطمینان در این 
از سوى دیگر، از وجود حدیث در کتب متعدد . نظر صاحبنظران آگاه روشن شود

»  ابن حجرحافظ«. گردد و از طرق مختلف قوّت و تواتر آن مستفاد و روشن مى
بهترین شیوه استناد این است که حدیث متواتر در «: گوید  مىالفکر نخبۀدر شرح 

اول حدیث نزد علماى شرق و غرب به کثرت یافت شود، کتب مشهور و متد
اگر حدیثى از . سپس صحت انتساب از گردآورندگان آن باید به قطعیت برسد

طرق متعدد به اثبات برسد، دیگر احتمال تبانى و همدستى بر سر دروغپردازى از 
هاى  و نمونه. گردد رود و صحت انتساب حدیث به علم یقین بدل مى بین مى
  . »مر در کتب مشهور فراوان استاین ا

امام «یکى هم این است که » ابن محمود«ـ از دیگر موضوعات مورد اشاره 4
گرفته سپس آن را باز   به وام مى» ابن سعد«احادیث را از طبقات » احمد
در » واقدى«منشى » محمد بن سعد«در شرح حال » خطیب بغدادى«. گردانید مى

نماید و از قول  ذکر مى» ابراهیم حربى«نقل از  ، سند دیگرى را بهتاریخ بغداد
سوى ابن  را به» حنبل ابن اسحاق«احمدبن حنبل هر جمعه «: گوید حربى مى

گرفت و تا  کرد و دو بخش از حدیث واقدى از وى تحویل مى سعد روانه مى
فرستاد و دو بخش دیگر  کرد و سپس پس مى جمعه بعدى آنها را مطالعه مى

رفت و   کرد و بدانجا مى اگر قدم رنجه مى«: گوید  ابراهیم مى» گرفت  تحویل مى
» ابراهیم حربى«این سخن » .داد براى او بهتر بود به این احادیث گوش فرا مى

  .آمده است» محمدبن سعد«در شرح حال تذکرۀ الحفاظ در » حافظ ذهبى«توسط 

ا به ر» واقدى«هایى از حدیث  بخش» امام احمد«شود که   از اینجا روشن مى
گرفت تا آن را مطالعه و مرجوع نماید و از این کار، قبول احادیث  امانت مى

شود، زیرا واقدى نزد اهل حدیث بسیار   ضعیف و تقلید از واقدى مستفاد نمى
» واقدى«همگان بر ضعف «: گوید   درباره او مىالمیزاندر » ذهبى«. ضعیف است

وى با «: گوید باره واقدى مى درالتقریبحافظ ابن حجر در » .اتفاق نظر دارند
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امام احمد شخصاً واقدى » .وجود دارا بودن بضاعت علمى فراوان، متروک است
و دیگران در شرح حال » الخطیب«گویى متهم نموده است که  را به دروغ

به حدیث » امام احمد«شاید به همین دلیل . اند این مطلب را نقل کرده» واقدى«
رفت تا از زبان وى حدیث  مى» ابن سعد«د و نزد کر واقدى چندان اعتنایى نمى

کرد تا آن را مطالعه و   هایى از آن بسنده مى را بشنود و به امانت گرفتن بخش
سپس مرجوع بدارد و از این طریق با حدیث واقدى آشنا شود، اما در عین حال 
به صحت احادیث واقدى اطمینان نداشت، زیرا واقدى را مورد اعتماد 

   .دانست نمى

اگر حدیثى نزد : گفت نقل از شافعى که به امام احمد مى ـ این گفته وى به5
بیهقى در » .تو به اثبات رسید، آن را به من واگذار کن تا در کتاب خود ثبتش کنم

عبداهللا بن احمد بن « این معنا را آورده و با اسناد آن به الشافعى مناقبکتاب 
شماها در علم شافعى به ما گفت «: پدرم برایم تعریف کرد: نویسد مى» حنبل

اگر حدیثى صحیح باشد به من اطالع دهید، . حدیث و رجال از من آگاهترید
، تا اگر صحیح باشد به نزد »شام«یا » بصره«باشد یا » کوفه«خواه راوى آن اهل 

چون احمد بن حنبل اهل عراق بود، به رجال «: افزاید سپس بیهقى مى» .وى بروم
احمد از نظر شافعى در شناخت رجال از اهل . ران آگاهتر بودآن دیار از دیگ

. »کرد  اى وى مراجعه مىه رو در مورد آنان به گفته عراق آگاهتر بود، از این
چون از : گفت  شافعى را شنیدم که مى«: گوید  مى» حرمله«نقل از  سپس بیهقى به

: کنم گفت ىبغداد بیرون شدم کسى باتقواتر، پرهیزکارتر، داناتر ـ و گمان م
  !.»تر ـ از احمدبن حنبل نیافتم  فقیه

. توان امام شافعى را ناقل حدیث ضعیف قلمداد کرد با این تفاصیل، نمى
شافعى فقط مایل بود، احادیث صحیحى را که در اختیارش نبود، از امام احمد 

این امر با . جویا شود تا به هر آنچه حدیث صحیح دالّ بر آن بود، عمل نماید
از جمله این گفته . در مسائل بسیار از شافعى نقل شده است، هماهنگى داردآنچه 
این مطلب با . کردم اگر حدیث در آن ـ مسئله ـ صحیح باشد قبول مى: وى

صلى اهللا (عملکرد شافعى و سایر امامان که به احادیث صحیح واصله از پیامبر
 حدیث صحیح نزد امام بنابراین هرگاه. اعتماد دارند، همخوانى دارد) علیه وآله

. کرد ىشد، امام شافعى آن را نقل و بدان استناد م احمد با ذکر سند ثبت مى
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مذمت نیست روش آرمانى در علم و عمل همین است و این موجب نکوهش یا 
  .بلکه باید موجب تحسین و تمجید گردد

این عادت، یعنى قبول احادیث ضعیف را به » شیخ ابن محمود«ـ اگر 6
داد، یا اینکه این مطلب را از کتب دانشمندان که در این دوره   نسبت مىمعاصران

شد، زیرا در  کرد، باز چندان از راه راست منحرف نمى  تدوین یافته، نقل مى
عنایت و توجه مبذول ) صلى اهللا علیه وآله(دوران معاصر کمتر به حدیث پیامبر

دین جهت شرح آید، ب عمل نمى شده و تمیزى در صحت و سقم احادیث به
از سوى دیگر امکان بررسى و تطبیق راه و رسم . حال رجال مجهول مانده است

بسیارى از . علماى جرح و تعدیل در قبول یا ردّ حدیث، هنوز میسر نشده است
کنند و با   افراد به شناسایى احادیث مدوّن در کتب علماى مورد اعتماد اکتفا مى

  .پردازند  قلید مىقبول قضاوت آنان درباره حدیث، به ت

بودن  آشنایى با مقبول یا مردود اکنون که اغلب طالبان علوم این دوران، براى
تر، بلکه الزم است حدیث شناسان  اند، شایسته  حدیث به تقلید روى آورده

عقیلى، ذهبى، ابن تیمیه، ابن القیم و دیگران، مورد تقلید قرار : برجسته چون
زیرا که نماز بهتر از خواب و . اند دیث نبودهگیرند نه آنهایى که اصال اهل ح
نباید طبیبان حاذق و ماهر را کنار گذاشت و . باالدست بهتر از پایین دست است

  !به مدعیان طبابت مراجعه کرد
  !ـ تناقص در احادیث مهدى7

  :نویسد  رساله خود مى12 و 6شیخ ابن محمود در صفحه 

اینها با یکدیگر تناقض، تضاد، یکى از علل ردّ احادیث مهدى این است که «
چون براى «: گوید  مى51و باز در صفحه » !تفاوت و ناهماهنگى دارند

کند که صفت  آورى آنها کوشش کنید از میان آنها بیست مهدى قد علم مى  جمع
صلى اهللا (پیامبرفاوت دارد و این به یقین دلیل آن است که هر یک با دیگرى ت

وى سپس براى توضیح . ر زبان جارى نساخته استاین احادیث را ب) علیه وآله
صلى اهللا (یک مهدى هست که پیامبر: گوید آورد و مى ادعاى خود مثالهایى مى

  .»هیچ مهدى پس از من نیست مگر عیسى ابن مریم«: اش گفت  درباره) علیه وآله

ابن «چون ه که علمایى پاسخ ما این است که در بین احادیث مهدى همان گون
اند احادیث صحیح، حسن، ضعیف و مجعول وجود   دیگران بیان نمودهو» القیم
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شود استناد کرد، زیرا این قبیل احادیث  به احادیث ساختگى و ضعیف نمى. دارد
ولى احادیث صحیح که پیرامون آنها اتفاق نظر . ارزش توجه و استدالل ندارد

علیه (ل عیسىشود که در آخرالزمان، هنگام نزو وجود دارد به شخصى مربوط مى
 محمدبن عبداهللاو . شود از آسمان و خروج مسیح دجال، ظاهر مى) السالم

ما را از نامش و نام ) صلى اهللا علیه وآله(است که پیامبر» مهدى«موصوف به 
بر وى اطالق نموده » مهدى«پدرش آگاهى داده و در چندین حدیث، صفت 

از او خبر داده، ) ى اهللا علیه وآلهصل(بنابراین ما وظیفه داریم آنچه را پیامبر. است
کس از اهل سنت و جماعت از این  تا آنجا که من اطالع دارم، هیچ. باور کنیم

وى اعتقاد دارد از . احادیث، برداشتى مشابه برداشت شیخ ابن محمود نکرده است
هر حدیثى که نام مهدى در آن ذکر گردیده تعدد موصوفان به مهدى مستفاد 

کنند و ردّ و انکار آنها ضرورت   این احادیث تضاد پیدا مىشود و بنابر مى
در کنار شرّ است، الف » الدجّال«یابد، ولى ما معتقدیم همان گونه الف و الم  مى

هم در جانب خیر و نیکى است و از هر حدیثى که ذکر دجال با » المهدى«و الم 
دجالى که در زیرا . شود  ها مستفاد نمى صفات متعدد در آن آمده، تعدد دجال

احادیث متواتر ذکر خروج وى آمده، یکى است و متعدد نیست و در احادیث 
مهدى نیز همین طور بوده و یکى است و متعدد نیست و . وى تباین وجود ندارد

  .ندارد   در احادیث وى هم تباین وجود

المهدى االّ «البته اهل سنت براى اثبات ظهور مهدى بر حدیث 
تعارض  اند، زیرا با احادیث وارده درباره عیسى ل نکردهاستدال» مریم  بن عیسى

کنیم حدیث  فرض اند که این حدیث ضعیف است و اگر هم  دارد و گفته
ى کامل و معصوم نیست »مهدى«صحیحى باشد، منظور از آن این است که هیچ 

این مطلب طبق گفته علمایى مانند قرطبى و ابن القیم و . مریم بن  جز عیسى
  87.کند نمى   ت ظهور مهدى غیر معصوم را نفىدیگران ثبو

  ـ تفاوت در دانش دانشمندان 8
  :نویسد   رساله خود مى13شیخ ابن محمود در صفحه 

با » مجمع البحرین« آمده است که موسى وقتى در صحیح بخارىدر «
رودررو شد و از رفتار ذوالقرنین و قتل نوکر و ساختن دیوار » ذوالقرنین«

                                                           
  . داند ـ مترجم  مىتوجه داریم که این دیدگاه ویژه اهل سنت است وگرنه شیعه، امام را معصوم. 87
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احمت براى بینوایان شاغل در کشتى، به تنگ آمد و کاسه مخروبه و اعمال مز
اى : صبرش لبریز شد، خواست تا از ذوالقرنین دور شود و رو به وى کرد و گفت

تو دانشى از خدا دارى که من به آن ناآگاهم و من دانشى از خدا دارم که ! موسى
پدید سان تفاوت در دانش دانشمندان   بدین: سپس افزود. تو از آن ناآگاهى

  .»کنند اند، اختالف نظر پیدا مى آید و آنان در آنچه دریافته مى

ار ذکر شده و کامال روشن سه ب» ذوالقرنین«بینیم در اینجا نام  چنانچه مى
نام . »ذوالقرنین«است نه » خضر«است که همراه موسى در این داستان جناب 

  .آمده استصحیح بخارى عنوان همراه موسى در حدیث  خضر به
  ـ ابن تیمیه و ظهور مهدى 9

 پس از سخنانى در رابطه با انکار حدیث 13 و 12شیخ ابن محمود در صفحه 
   :گوید  مهدى مى

االسالم ابن تیمیه به صحت ظهور  ها بگویند که شیخ اما اى بسا بعضى«
اى است که صحت دیدگاه و درایت آشکارش  مهدى اعتقاد دارد و او عالم فرزانه

االسالم را  آرى من نیز گفتار شیخ: در پاسخ باید بگویم. استمورد گواه همگان 
ام که در آن ثبت شده که هفت حدیث به روایت ابى داود پیرامون مهدى   دیده

هایش  االسالم بودم و از گفته  من هم در آغاز جوانى بر باور شیخ. آمده است
با !  گردیدمعلوم فنون مطلعسیدم و از تأثیر پذیرفتم، ولى چون به چهل سالگى ر

هاى آن آشنا و واقف شدم و بحمداهللا سرانجام این  ها، تضادها و اختالف سستى
صلى اهللا علیه (اعتقاد ناپسند از ذهنم پاک شد و کامال دریافتم که پس از پیامبر

  » .یى در کار نیست»مهدى«و کتاب خدا هیچ ) وآله

  : افزاید  شیخ ابن محمود مى

اند که چون غرق شود،  شتى همانند دانستهلغزش عالِم را به غرق شدن ک«
سخن شیخ ترتیب باید گفت که با این  و بدین. شوند  آن غرق مىگروه کثیرى با

االسالم، چه بسیارند علماء و توده مردم که با اعتقاد به صحت ظهور مهدى غرق 
. »کردند  االسالم استناد مى  اند، زیرا در دیدار با آنان همواره به سخن شیخ گشته

شاید این سخن در آغاز «: گوید  االسالم مى وى سپس براى عذرخواهى از شیخ
یعنى پیش از گسترش آگاهى و پختگى وى ! االسالم سرزده باشد جوانى از شیخ
خواهد بود و » مأجور «به هر حال او مجتهد است و از این بابت! در علوم و فنون
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 باشد و مقلد و سخنى بگوید که رجحان آن ضعیفچه بسا یک عالمِ محقق 
دنباله رو او در حصول اجر و رساندن بار به سرمنزل مقصود به پایه و مرتبه او 

چه بسیارند علمایى که در اوایل . نرسد پس بر مقلد فرض است که اجتهاد کند
اند و بعدها ضعف گفتارشان بر خودشان هم معلوم گردیده  جوانى چیزهایى گفته

  ! »!.اند  اند، سخن دیگر رانده و آنگاه برخالف آنچه قبال گفته

  :اسخ گفتتوان پ  به این سخن از چند جهت مى

! قبل از رسیدن به چهل سالگى» شیخ عبداهللا بن محمود«تردید آنچه که   ـ بى1
زیرا . بر آن اعتقاد داشته از آنچه که بعد از چهل سالگى بر آن شده، بهتر است

االسالم را    بعد شیخوى تا پیش از چهل سالگى راه علماى محدث قبل و
اى کاش به دانش اندوزى خود در علوم و فنون ! خدا توفیقش دهد... پیمود مى

  . تر است نمود، زیرا تواضع براى طالب علم زیبنده اى نمى اشاره

بدین سبب است که » ابن تیمیه«االسالم  وى از شیخـ پوزش خواهى 2
 صحت ظهور مهدى در  قائل بهمنهاج السنۀ النبویۀاالسالم در کتاب  شیخ

ترین  ترین و محققانه این کتاب از بهترین، گرانسنگ. آخرالزمان بوده است
شاید این سخن : رو سزاوار نیست گفته شود از این. هاى ابن تیمیه است کتاب

این از ! در آغاز جوانى پیش از گسترش آگاهى و پختگى از وى سر زده است
نیست که به سى نخستین ک» ن تیمیهاب«االسالم  یک سو، و از دیگر سو شیخ

اى  پیش از او علماى برجسته. صحت ظهور مهدى در آخرالزمان، قائل شده باشد
بیهقى، خطابى، ابن حبان، عقیلى، ابوالحسین األبرى، قاضى عیاض، قرطبى : چون

  . اند و دیگران، بر همین عقیده بوده

نکه سخن  رساله خود، بر ای71ـ اشاره وى در اینجا و در صفحه 3
بوده است، » اجتهاد«االسالم پیرامون صحّت ظهور مهدى به مقتضاى  شیخ

است، مجال اجتهاد نیست، » امور غیبى«پذیرفتنى نیست، زیرا در این امر که از 
و شناسایى نصوص ) صلى اهللا علیه وآله(بلکه اعتقاد به آن به ثبوت نص از پیامبر

 بستگى دارد که این کار فقط از عهده مقبول، مردود، صحیح و سقیم: و تمیز دادن
بیهقى، عقیلى، ذهبى، ابن : حدیث شناسان خبره و متبحّر در علم حدیث مانند

  . نیست  آید و از عهده سایرین ساخته تیمیه، ابن القیم و مانند آنها، برمى

در ور مهدى پس از اشاره به کثرت احادیث وارده در صحت ظه» شوکانى«
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آثار برجاى مانده از اصحاب «: گوید  مى» تواتر«ن به حد آخرالزمان و رسیدن آ
که درباره مهدى صراحت دارد، بسیار زیاد است و ) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر
  .»اى مجالى براى اجتهاد وجود ندارد  دارد، زیرا در چنین مسئله» رفع«حکم 

  خلدون  ـ اندیشه مهدى و ابن10
  :  خود گفته است رساله34 و 19شیخ ابن محمود در صفحه 

اش به تدقیق و تحقیق درباره احادیث مهدى پرداخته  خلدون در مقدمه ابن«
  !»و حکم به ضعف آن داده است

  :پاسخ این است که

اى از این احادیث و نقل آنها  خلدون پس از اذعان به صحت پاره ـ ابن1
این است احادیثى که امامان ما در خصوص ظهور مهدى در «: گوید مى

این احادیث به اعتقاد من، جز اندک و یا کمتر از اندک آنها، . اند لزمان آوردهآخرا
احادیث فراوانى را » خلدون  ابن«البته باید یادآور شد که ... »قابل انتقاد نیست

  .نادیده گرفته و یا از آنها آگاهى نیافته است

نگار است و از رجال حدیث شناس نیست، از  یک تاریخ» خلدون  ابن«ـ 2
در این . توان به گفته وى اعتماد کرد رو در تصحیح و تضعیف احادیث نمى ینا

بیهقى، عقیلى، خطابى، ذهبى، ابن تیمیه، ابن القیم و دیگران : رشته، علمایى چون
ئل به آنان، جملگى قا. باشند  که اهل روایت و درایت هستند، مورد اعتماد مى

رجوع » خلدون ابن«بنابراین کسى که به . اند  صحت بسیارى از احادیث مهدى
سوى آب  کند، مانند کسى است که از دریاهاى لبریز از آب روى برگرداند و به

خلدون در نقد احادیث بر وفق کار طبیبان حاذق و  کار ابن! باریکه روى آورد
  .  طبابت شباهت داردمجرب نیست، بلکه بیشتر به کار یک مدعى دروغین

راه نیکویى را پیموده » مسند امام احمد«در اخراج احادیث » شیخ احمد شاکر«
شده که مرد خلدون در واقع وارد میدانى   ابن... «: گوید  مىخلدون و درباره ابن

در حقیقت او دچار ... گونه اطالعى در این زمینه ندارد آن میدان نیست و هیچ
شده است تا آنجا » مهدى«خود، در موضوع » مقدمه« در گمراهى و اشتباه عجیبى

درک نکرده و » جرح مقدم بر تعدیل است«گویند   که جمله اهل حدیث را که مى
کرد، هرگز دچار این   درستى سخن آنان را درک مى نفهمیده است و اگر به

  .»شد اشتباهات نمى
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احادیث که  دیل و داورى دربارهدر میدان جرح و تع» خلدون ابن«وارد شدن 
کدام ضعیف است و کدام نیست در حالى که خود اهل علم الحدیث نیست، 

هاى او را مستند   موجب گمراهى گروهى از کسانى شده است که گفته
خلدون از رموز علم حدیث و خیره سرى  اطالعى ابن  پس بى... اند پنداشته

الفتوى در » هابن تیمی«االسالم  اى شباهت دارد که شیخ پیروان وى، به مقوله
فقیه، نیمه طبیب و گویند نیمه متکلّم، نیمه  مى:  آن را حکایت نموده استالحمویّه

اولى ادیان را، : کشانند مى، بیش از هر کس دیگر دنیا را به تباهى !نیمه نحوى
. کشاند دومى بلدان را، سومى ابدان را و چهارمى زبان را به تباهى مى

ندان برجسته در علم تاریخ است، اما در علم خلدون گرچه یکى از دانشم  ابن
، کسى که !فتوا دهنده» متبوعان«حدیث از پیروان و تابعان فتوا گیرنده است، نه از 

اى ندارد، هر   اى، مهارت ندارد، همانند کسى است که از آن هنر بهره در رشته
  .ها تبحّر داشته باشد چند که در دیگر رشته

 هرکارى به اهل فن رجوع شود و در پس همان طور که الزم است در
تردید باید به حدیث شناسان و علماى  شناخت صحت و سقم حدیث هم بى

در مقدمه کتاب الجرح و التعدیل » حافظ ابن ابى حاتم«... آگاه رجوع کرد
چون به تبیین طبقات ـ راویان ـ و شرح حال آنان و تباین مراتبشان «: گوید مى

دانشور و پژوهشگرند از آنانى که سزاوار نقد و نکوهش نیاز پیش آید، آنهایى که 
آثار صحیح و : شوداگر گفته «: گوید  چنین مىوى هم» .شوند اند، بازشناخته مى

اى  با نقد علماى فرهیخته: شوند، پاسخ این است  سقیم از چه راهى شناخته مى
ان و که خداوند این فضیلت را بدانها اختصاص داده و این معرفت را در هر زم

چنانچه بحث را به دو قرن هشتم و نهم که ... ».مکانى به آنها ارزانى داشته است
 هـ وفات 732زیسته است ـ والدت بسال   خلدون در بین این دو قرن مى ابن

ترین علماى محقّق در حدیث  بینیم که برجسته  هـ ـ محدود کنیم، مى808
این دو قرن دار فانى را آشنایى کافى دارند، در ه با صحت و سقم آن شریف ک
تیّمیه،    ذهبى، ابن: حافظان و حدیث شناسان مورد اعتماد چون. اند  وداع گفته

اند و همگى با   زیسته  ابن القیم، ابن کثیر و ابن حجر عسقالنى در این قرن مى
استناد به ثبوت احادیث صحیح به صحت ظهور مهدى در آخرالزمان قائل 

هاج مناالسالم ابن تیمیه در کتاب  ، شیخص المستدرکتلخیذهبى در کتاب . اند بوده
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 و المنارالمنیف فى الحدیث الصحیح والضعیفالقیم در کتاب    ، ابنالنبویۀالسنۀ 
. اند تعدادى از احادیث مهدى را صحیح دانستهنهایۀ و التفسیر کثیر در کتاب   ابن

ابى «جمله سخنان اى از گفتارهاى اهل علم از   پارهالبارى  فتحابن حجر در کتاب 
  . نموده استهدى، نقل را مبنى بر تواتر احادیث م» الحسین ابرى

  ـ ابن القیم و احادیث مهدى11
 پیرامون حدیث صحیح و المنارالمنیفنقل از ابن القیم در   شیخ ابن محمود به
  : ضعیف گفته است که

  .»!داند ابن القیم احادیث مهدى را ضعیف مى«

ابن «هاى   درج بخشى از گفتهرساله خود پس از 9در صفحه » ابن محمود«
هاى اساسى وى ـ ابن القیم ـ این است که  یکى از حرف«: نویسد مى» القیم

وى سپس در صفحه » .ادعاهاى ظهور مهدى مجهول در عالم غیب، حقیقت ندارد
اند که باید   رو علماى متقدم و متأخر پیشاپیش متوجه شده از این«: افزاید   مى19

بدین سبب به !  مهدى را انکار نمایند تا مردم فریب آنها را نخورنداحادیث
اند که این  تصحیح و بررسى، جرح و تضعیف این احادیث پرداخته و نشان داده

بسته شده )صلى اهللا علیه وآله(به پیامبر! زندیقان دروغگوقبیل احادیث از سوى 
صحیح و ضعیف با نقد در فصل المنارالمنیف در کتاب » ابن القیم«عالمه ! است

  » .این احادیث، اشکاالت آنها را روشن ساخته است

  : نیز آورده است35ابن محمود در صفحه 

ما مشاهده کردیم که در بین علماى پیشین و دانشور که در معرفت و اعتصام «
را » خلدون  ابن« به کتاب و سنت مقامى شامخ دارند، هستند کسانى که سخن

که از ضعف المنارالمنیف جمله عالمه ابن القیم در کتاب نمایند، از   تأیید مى
  » .احادیث مهدى یاد کرده است

گوید، احادیث  القیم، آنچنان که ابن محمود مى ابن: در پاسخ باید بگوییم
در مورد حدیث صحیح و المنارالمنیف داند بلکه در کتاب  مهدى را ضعیف نمى

 ، حسن، ضعیف و ساختگىضعیف گفته است که در این احادیث حدیث صحیح
مشتبه شده و ضعیف » محمودشیخ ابن «دانم چگونه قضیه بر  نمى. وجود دارد

درباره » ابن القیم«دانستن احادیث را به ابن القیم نسبت داده است؟ زیرا سخنان 
ابى «از جمله، وى سخنان . باشد  صحیح و ثابت بودن آنها روشن و صریح مى
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 هـ مبنى بر تواتر احادیث مهدى را نقل کرده و 363متوفاى سال » الحسین أبرى
الشافعى  مناقبابى الحسین ابرى در کتاب . تعلیقى هم بر آن ننگاشته است

به حد ) صلى اهللا علیه وآله(اخبار حاکى از ذکر مهدى توسط پیامبر: گوید مى
است و هفت » اهل بیت«پیامبر فرمودند که مهدى از . تواتر و وفور رسیده است

سازد و چون  رمانروایى همى کند و زمین را از عدل و داد آکنده مىسال ف
او امامت این . برون آید در قتل دجال به مهدى یارى نماید) علیه السالم(عیسى

... ایستد پشت سرش به نماز مى) علیه السالم(گیرد و عیسى  امت را برعهده مى
رباره ظهور مهدى سند احادیث د: نقل نموده است» بیهقى«از سوى دیگر او از 

آورد و  هایى از این احادیث را مى نمونه» ابن القیم«سپس . تر است صحیح
ابى امامۀ «، »حذیفۀ بن الیمان«: در این باب احادیثى وارد شده از: افزاید مى

اَنَس بن «، »ثوبان«، »عبداهللا بن عمروبن العاص«، »عبدالرحمن بن عوف«، »الباهلى
 که بعضى آنگاه او چندین حدیث آورده... و دیگران» ابن عباس«و » جابر«،»مالک

اى از  اند و البته پاره و دیگران آنها را روایت نموده» سنن و مسانید«از مؤلفان 
» ابن القیم«. آنها صحیح و تعدادى ضعیف است که براى استیناس نقل شده است

صحیح، حسن، عجیب و : این احادیث چهار نوع است«: افزاید آنگاه مى
: گوید آورد و در گفتار سوم مى او گفتارهایى هم پیرامون مهدى مى» .اختگىس
از فرزندان حسن بن على ) صلى اهللا علیه وآله(وى مردى از اهل بیت پیامبر«

کند وقتى که زمین از ظلم و ستم لبریز  است که در آخرالزمان ظهور مى
ادیث بر این مطلب اکثر اح» .سازد گردد، پس آن را از قسط و عدل آکنده مى مى

است، نکته ظریفى است، ) علیه السالم(و اینکه وى از فرزندان حسن. داللت دارد
رو خداوند   در راه خدا از خالفت صرفنظر کرده بود و از این» حسن«زیرا 

مأموریت برپایى خالفت را به یکى از اعقاب ایشان واگذار نمود تا خالفت حق 
میان بندگان است این سنت الهى در .  بگستراندا دارد و عدالت را در زمینرا برپ

که هر کس به خاطر خدا از چیزى صرفنظر کند، خداوند به وى و خاندانش از 
که در المنارالمنیف در » ابن القیم«البته بخشى از متون سخنان . بخشد آن بهتر مى

دسترس ما موجود است، صراحت دارد که وى به صحت احادیث ظهور مهدى 
ابن «، از سخن »ابن محمود«مان معتقد بوده است و برخالف ادعاهاى در آخرالز

  .وى این احادیث را ضعیف دانسته باشده آید ک  هرگز بر نمى» القیم
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  :نویسد   رساله خود مى19شیخ ابن محمود در صفحه 

اند، عالمه   از جمله کسانى که از این احادیث ـ احادیث مهدى ـ انتقاد کرده«
و سپس » !ابن القیم در المنارالمنیف در فصل احادیث صحیح و ضعیف است

وى . استاالعتصام مؤلف کتاب » شاطبى«این کسان، و از جمله «: افزاید مى
مهدیه و امامیّه را از گروه اهل بدعت شمرده است و منظور وى از مهدیه، کسانى 

  »...نمایند  است که صحت ظهور مهدى را باور مى

ما دیدیم که در بین علماى متقدم «: نویسد   رساله خود مى35و باز در صفحه 
و دانشور که در معرفت و اعتصام بر کتاب و سنت مقامى شامخ دارند، هستند 

که در » عالمه ابن القیم«نمایند، از جمله  را تأیید مى» خلدون  ابن«کسانى که سخن 
و از جمله امام !... د کرده استاز ضعف احادیث مهدى یاالمنارالمنیف کتاب 

. ، مهدیّه و امامیه را جزو بدعت گذاران برشمرده استاالعتصامشاطبى در کتاب 
براى اثبات . کسانى هستند که معتقد به ظهور مهدى هستند» مهدیون«از نظر وى، 

و پس از ا» .کنیم  حجّت و از بین بردن شبهه و بهانه، متن سخنان او را نقل مى
همچنین «: گوید  بدعت و اهل هوا و هوس مىیرامون پیروان سخن گفتن پ

ها به این شخص منسوب شده  کسانى که از مهدى مغربى ـ بسیارى از بدعت
او در واقع از . »شوند  اند در زمره گناهکاران محسوب مى  است ـ پیروى کرده

او برد تا به آنهایى که بر  کنند نام مى  کسانى که از این شخص پیروى کرده و مى
برخى از مردم به علت روى «: گوید  همو مى! گیرند، پاسخ داده باشد اشکال مى

اند،  اب پیامبردور و منحرف شدهگردانى از دلیل و اعتماد به افراد، از جاده اصح
آنها به دنبال هواهاى خود رفته و از صراط مستقیم به بیراهه گام و در واقع 

رقه مهدیه این است که اعمال مهدى شان مذهب ف«: افزاید وى باز مى. »اند نهاده
دهند، حال چه موافق با شریعت باشد چه مخالف؟، بلکه از  را حجت قرار مى

دانند که هر کس   اى از زنجیره ایمانشان مى  این هم پا فراتر گذاشته وى را حلقه
شود و حکمش همانند حکم کافر  با آن مخالفت ورزد تکفیر مى

  .»گردد مى   اصلى

سان حجت برکسانى که ادعا دارند پیش از  بدین«: گوید   سپس مىابن محمود
خلدون کسى از علماى احادیث مهدى را ضعیف ندانسته است، تمام  ابن
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  .»!گردد و آنها پاسخى بر گفتن ندادند مى

پیش از » شاطبى«و امام » ابن القیم«ولى پاسخ این گفته شیخ محمود که امام 
اند، این است که آنچه در این   یف دانستهاحادیث مهدى را ضع» خلدون ابن«

م شاطبى در خصوص اما. شود، صحّت ندارد نسبت داده مى» ابن القیم«رابطه به 
مهدى «سخن شاطبى پیرامون زیرا . نیز آنچه به وى منسوب شده صحیح نیست

. کند، ربطى ندارد به موضوع احادیث مهدى که در آخرالزمان ظهور مى» مغربى
در خصوص . و جماعت به صحت و ثبوت این احادیث قائلندعلماى اهل سنت 

مبنى بر اینکه برخى از مردم به علت روى گردانى از دلیل ) ره(هاى شاطبى   گفته
دور شده و ) صلى اهللا علیه وآله(و اعتماد به رجال، از جاده اصحاب پیامبر

راهه گام هواهایشان رفته و از صراط مستقیم به بیرا به دنبال اند زی منحرف شده
این سخنان زیباست، ولى بر علمایى که از روى حساب و کتاب سخن ... اند نهاده
گویند منطبق نیست، بلکه بر کسانى انطباق دارد که از دلیل روى برتافته و از  مى

ده ! براى اثبات این مطلب«: گوید وى بالفاصله مى... اند هواهایشان پیروى نموده
ها ـ قویترین آنها ـ گفتار کسانى است که پیروى از آوریم که یکى از آن  مثال مى

اند و از براهین رسالت  دانستهپدران در اصل دین را بازگشت به همان دین 
اند ما پدرانمان را بر این امت ـ راه ـ  اند و گفته وحجت قرآن و دلیل عقل آورده

  »....ایم یافته

امام معصوم ـ طبق دوم، نظر امامیه است در پیروى از «: گوید وى سپس مى
! باشد) صلى اهللا علیه وآله(ادعایشان ـ هرچند که برخالف دستورات پیامبر محمد

اند،   سان نه شریعت را بر رجال بلکه رجال را بر شریعت حاکم ساخته آنان بدین
داشته الى که قرآن نازل شده است تا در میان تمام و عموم خالیق حاکمیت در ح
 سوم به دومى پیوسته است و آن مذهب فرقه مهدیه گروه: گوید  سپس مى. باشد

شان را چه مخالف و چه موافق شریعت باشد، حجت قرار   است که اعمال مهدى
اى از زنجیره ایمانشان  اند، بلکه از این هم پا فراتر گذاشته و وى را حلقه داده
شود و حکمش همانند حکم   دانند که هر کس با آن مخالفت ورزد تکفیر مى مى
پایان سخن . (»ایم گردد در این باره قبال مثالهایى ذکر نموده  فر اصلى مىکا
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بسیار روشن و آشکار . تهاى دهگانه را آورده اس   وى سپس بقیه مثال88)شاطبى
فرقه «مغربى ـ را به تفسیر خاص است که وى مهدیه ـ یعنى پیروان مهدى 

سومى «: گوید ل مىـ دانسته است و به همین دلی   گذار  گروه بدعت   ـ» مبتدعه
شان را چه  به دومى پیوسته است و آن مذهب مهدیه است که اعمال مهدى

وى این مطلب را در » !.دهند مخالف و چه موافق شریعت باشد، حجت قرار مى
آورد و به تقدم آن اشاره   دهد و مثالهایى مى گفتارى که قبال آوردیم توضیح مى

وى خود را امام منتظر به «: نویسد مىربى او سپس پیرامون مهدى مغ. نماید مى
نمود یا در مهدى   که هر کس در عصمتش شک مىطورى  آورد به  شمار مى

وى احادیث ترمذى و ... دانست داشت، کافر مى منتظر بودن وى تردید روا مى
دانست و مدعى بود که همو  ابى داود درباره فاطمى را مربوط به خود مى

  .»!تردید همان فاطمى است  بى

  : نویسد  درباره او مى» شاطبى«

هاى فراوانى در دین خدا  وى عالوه بر ادعاى مهدویت و معصومیت، بدعت«
بر روى هاى خود بیان نمود و حتى  جود آورد و سپس آنها را در خطبهبه و
این سخن نزد مهدویه سومین عبارت از شهادت است، پس هر کس . ها زد  سکه

وى قتل را در .  تردید روا بدارد، کافر استبدان ایمان نیاورد یا در آن شک و
شود  داند مشروع دانست که شامل هیجده مورد مى مواردى که شرع مجاز نمى

عدم امتثال امر وى، سه بار تکرار عدم حضور به هنگام موعظه گویى : از قبیل
به نظر » ...و! رسد در کسى آشکار شود، به قتل مى» مداهنه«وى، و همچنین اگر 

کسانى : تحلیل مرامشان گفته استى اینها را از فرقه مهدیه دانسته و در من شاطب
شان را چه موافق و چه مخالف شریعت باشد حجت قرار دادند  که اعمال مهدى

اند و در واقع او مقصود خود را از فرقه مهدیه را  بدعت گذار ـ بوده» مبتدعه«
از فرقه مهدیه، آن گونه بنابراین منظور شاطبى . شکل فوق تفسیر نموده است به

را باور » مهدى موعود«ادعا دارد، کسانى نیست که ظهور » شیخ ابن محمود«که 
نیست که امامان اهل سنت و » شاطبى«یسته امامى چون این سخن شا. نمایند مى

عقیلى، خطابى، أبرى، ابى حبان بستى، قاضى عیاض، : حدیث چونعلماى 

                                                           
عا نیز مانند ادعاهاى این آقایان در مورد امامیّه کذب محض یا تهمت خالص است و ما در این کتاب، این اد. 88

  .ـ مترجم... قصد بررسى آنها را نداریم
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یم، ابن کثیر و دیگران را به علت اینکه به صحت قرطبى، ابن تیمیّه، ذهبى، ابن الق
ترتیب شاطبى هرگز  بدین. ظهور مهدى در آخرالزمان قائلند، بدعت گذار بخواند

احادیث مربوط به ظهور مهدى را تضعیف نکرد، و معتقدان به آنها را اهل بدعت 
 و ...ه استدانست» مبتدعه«و هواداران وى را از » مهدى مغربى«ننامیده، بلکه 

احادیث ظهور مهدى در آخر زمان، اصوال عدم اشاره شاطبى، در این مورد، به 
دانسته   گذارد که وى این احادیث را قطعى و صحیح مى  جاى تردید باقى نمى

  . است
  ـ شیخ محمدبن عبدالعزیز المانع و احادیث مهدى13

  : رساله خود گفته است70شیخ ابن محمود در صفحه 

 اینکه وى حقیقت  که به بطالن مسئله مهدى ومن نخستین کسى نیستم«
» شیخ محمدبن عبدالعزیز المانع«چه، از استادمان . ندارد، قائل شده باشم

اى دیدم که در آن، پیرامون بطالن مسئله مهدى و اینکه وجودش حقیقت   رساله
بنابراین . ندارد و همه احدادیث آن بسیار ضعیف است، به تحقیق پرداخته است

  ».قرار گیرد! دى را انکار نماید، نباید مورد انکارهر کس مه

 به تبعیت از الکواکب الدریهدر کتاب » شیخ محمدبن مانع«پاسخ این است که 
احتمال تضعیف احادیث مهدى را داده است و این گفته وى » خلدون ابن«سخن 

  :گوید در کتاب مزبور بر این امر داللت دارد، که مى

خلدون رجوع  سئله به تحقیق بپردازد به مقدمه ابنهر کس بخواهد در این م«
ولى شیخ محمد پس از » خوبى از عهده اداى مطلب برآمده است نماید که وى به

تحدیق نام  اى به  دقت بیشتر در موضوع، در نظریه خود تجدید نموده و رساله
» یهدارالکتب المصر«آن در ألیف نمود که نسخه خطى تالنظر باخبار االمام المنتظر 

عون و بررسى » خلدون ابن«وى در این رساله پس از ذکر سخن . موجود است
عون من معتقدم نظر مؤلف کتاب «: گوید در شرح سنن ابى داود مىالمعبود 
درباره این حدیث در مقایسه با نظر کسانى که همه این » عالمه هندى «المعبود

ابراین هر کس بر بن. اند، به صواب نزدیکتر است احادیث را ضعیف دانسته
واقف ) صلى اهللا علیه وآله(یا غیر اینها از پیامبر حدیثى از این احادیث صحت

گردید، وظیفه دارد آن را بپذیرد و به مدلول آن معتقد شود و هر کس که از روى 
اى ندارد، و  گونه احادیث پیدا کند، چنین وظیفه تحقیق یقین بر ضعیف بودن این
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یابیم،  عمل آوریم در مى  طور اخص دقت الزم را به بهاگر ما در احادیث مهدى 
احادیثى که نام مهدى در آنها به صراحت نیامده از احادیثى که نام مهدى در آنها 

همان سخن سفارینى را الکواکب رو در   از این. قویتر است صراحت قید شده، به
دیثى که ولى صحت احا. تمامى احادیث وارده در این باره صحیح است: ام  آورده

احادیث «ام  نام مهدى در آنها قید نشده، نزد علماء ثابت نشده است و من نگفته
تا این تعمیم شامل آن مجموعه از احادیث نشود که » وارده در خصوص مهدى

بنابراین در بین احادیثى که نام مهدى قید نشده . نام وى در آنها ذکر نشده است
رو ما به  از این. و ضعیف وجود داردبلکه صفات وى بیان گردیده، حدیث قوى 

نام وى محمدبن . یقین به ظهور مردى از اهل بیت در آخرالزمان اعتقاد داریم
عبداهللا است و زمین را به همان سان که از ظلم و بیداد آکنده شده از قسط و 

همچنین منظور از این سخن که ما به آمدن مهدى معتقد . سازد  عدل آکنده مى
بدین جهت نباید محمدبن . ثابت نشده است» مهدى«ست که لفظ نیستیم، این ا

گذارى وى به  البته نام. بنامیم» دىمه«شود   عبداهللا را که در آخرالزمان ظاهر مى
نزد اهل » مهدى«نیست، زیرا به نظر من لفظ این نام هم جایز است، اما واجب 

الکواکب ت شاید بعضى گمان کنند که مقصود از عبار. حدیث ثابت نشده است
اند، اما این طور  اعتقاد مطلق به نیامدن مهدى باشد، آنچنان که بعضى امامان گفته

نیست، بلکه مقصود از آنچه بیان نمودیم این است که این لفظ به اثبات نرسیده 
ام پدرش عین نام پیامبر و است، بلکه آنچه ثابت شده این است که نام وى و ن

بنابراین ایمان به این امر بر همگان واجب . است) لهصلى اهللا علیه وآ(پیامبرپدر 
اى از علماء در این مسئله از راه اعتدال خارج  عده«: افزاید تا آنکه مى» .است

اند تا آنجا که تعدادى از احادیث  شده و گروهى در انکار زیاده روى کرده
اند  رزیدهاى هم در اثبات مبالغه و در مقابل، عده. اند صحیح را هم انکار نموده

!. اند  را نیز پذیرا شدههاى دروغین  تا آنجا که احادیث ساختگى و داستان
امیدوارم که با این توضیح و تبیین، اشکال مرتفع گردد و مقصود روشن شود و 

  » .باهللا التوفیق

همه احادیث » شیخ ابن مانع«شود که  سان روشن مى بدین«: گویم  من مى
داند   ز روى یقین و اعتقاد بعضى را صحیح مىداند بلکه ا  مهدى را ضعیف نمى

صلى (بعضى احادیث که لفظ مهدى در آنها آمده، از پیامبر: کنم  و من اضافه مى
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چون عیسى «): رض( است مانند حدیث موضوع جابر ثابت شده) اهللا علیه وآله
بیا تا پشت : گوید  به وى مى» مهدى«فرود آید رهبرشان ) علیها السالم(ابن مریم

  »...به نماز بایستیمسرت 

سند : گوید  مى» ابن القیم«.  آمده استحارث ابن اسامهاین حدیث در مسند 
در سنن خود از » ابى داود«این حدیث حسن است، و دیگر حدیثى است که 

مهدى : فرمود) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر: روایت کرده که گفت» ابوسعید خدرى«
داود   ابى«: گوید القیم درباره این حدیث مىابن . از ماست و پیشانى بلندى دارد

االحادیث « در فصل مصابیح السنهدر » بغوى«با سند خوب آن را روایت کرده و 
  ».آن را آورده است» الحسان

  گوید؟  ـ ابواالعلى مودودى چه مى14
  :گوید  رساله خود مى9شیخ ابن محمود در صفحه 

بهترین کسى که هدف را . ندا علماى متأخر در این باره فراوان سخن گفته«
اى تحت  وى در رساله. است» ابواالعلى مودودى«خود مشخص نموده است 

: احادیث در این مسئله بر دو نوع است: گوید  مىالبیانات عن المهدى عنوان 
احادیثى که واژه مهدى به صراحت در آنها قید شده و دیگر احادیثى است که 

اسالم را آید و پرچم   در آخرالزمان مىخبر داده است که اى  فقط از خلیفه
سند هر دو روایت از این دو نوع آن قدر قوى نیست که با . سازد  پراهتزاز مى

ترازوى امام بخارى در سنجش و نقد روایات ثابت شود، زیرا وى در صحیح 
فقط یک » امام مسلم«همچنین . خود، هیچ روایتى از آنها را ذکر نکرده است

ا را ذکر نموده که در آن هم واژه مهدى به صراحت نیامده روایت صحیح از آنه
با تأویل بعید ممکن نیست که در اسالم یک منصب : گوید مودودى مى. است

واجب شده است بدان ایمان بیاورد و نام مهدیه باشد که بر هر مسلمان  نى بهدی
ت مترتب بر عدم ایمان به آن، نتایج اعتقادى و اجتماعى گوناگونى در دنیا و آخر

عقیده : آنچه در این زمینه شایان ذکر است این است که: گوید  و سپس مى. گردد
مهدى جزو عقاید ضرورى اسالم نیست و هیچ کتابى از کتب عقاید اهل سنت 

  !.»آن را ذکر نکرده است

  : در پاسخ باید گفت

.  نیامده است، تأثیرى بر پذیرش آن نداردصحیحینـ اینکه احادیث مهدى در 1
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که صحیح باشد، پذیرفتنى ) صلى اهللا علیه وآله(یرا هر یک از احادیث پیامبرز
 توضیح داده 5 باشد یا نباشد، این نکته قبال در شماره صحیحیناست خواه در 

  . شده است

توان حتى با تأویل بعید از این روایات استنباط کرد  ـ این سخن وى که نمى2
و باید هر شود   ه به مهدیه شناخته مى یک منصب دینى وجود دارد ککه در اسالم

مسلمان بدان ایمان بیاورد و بر عدم ایمان به آن تعدادى از نتایج اعتقادى و 
اجتماعى در دنیا و آخرت مترتب است، پاسخش این است که از احادیث صحیح 

دست   به)صلى اهللا علیه وآله(شود که اخبارى از پیامبر پیرامون مهدى استنباط مى
علیه (است که از وجود یک امام براى مسلمانان به هنگام نزول عیسىما رسیده 

صلى (نام این امام و نام پدرش عین نام پیامبر و پدر پیامبر. حکایت دارد) السالم
بر هر . شود وى از اهل بیت نبوّت است و مهدى نامیده مى. است) اهللا علیه وآله

دهد ـ   در آینده روى مىمسلمان واجب است که در امور غیبى ـ از جمله آنچه
طور مطلق باور کند که اخبار  را به)صلى اهللا علیه وآله(اخبار رسیده از پیامبر

  . ز از این قبیل استرسیده پیرامون مهدى و دجال وغیره نی

در این زمینه شایان ذکر است که عقیده مهدى «ـ درباره این سخن وى که 3
»  عقاید اهل سنت نیامده استیک از کتب جزو عقاید اسالم نیست و در هیچ

باید گفت که از عقاید اهل سنت باور کردن همه اخبار صحیح واصله از 
  . که از جمله اخبار واصله پیرامون مهدى است. است) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر

ایمان به ظهور مهدى واجب «: نویسد  در کتاب عقیدتى خود مى» سفارینى«
علم مقرر گردیده و در عقاید اهل سنت و است به همان گونه که نزد اهل 

متوفاى سال » شیخ حسن بن على بر بهارى حنبلى«. »جماعت تدوین یافته است
طبقات  هـ در عقیده مثبت خود درباره مهدى، که در شرح حال وى در کتاب 339

  .آمده، این موضوع را بیان و ذکر نموده است» ابن ابى یعلى حنبلى« تألیف الحنابله
  »المنار«گاه محمد رشید رضا، بنیانگذار مجله دـ دی15

  :  رساله خود گفته است70شیخ ابن محمود در صفحه 

که نقل شد، » شیخ محمدبن عبدالعزیز المانع«ابن محمود پس از نقل سخنان 
بنیانگذار مجله المنار » محمد رشید رضا«اى جالب از  همچنین رساله«: گوید مى

وى در .  دعوى مهدى به تحقیق پرداخته استدیدم که در آن پیرامون بطالن
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که همه احادیث دارد   تفسیر المنار هم با اشاره به بطالن دعوى مهدى اظهار مى
 63، 62ابن محمود در صفحات » .طور قطع صحت ندارد  واصله در این مورد به

درباره بطالن احادیث مهدى » محمد رشید رضا«هایى از اظهارات   گوشه64و 
احادیثى پیرامون مهدى «: کند   نقل مى64ست، از جمله در صفحه نقل نموده ا

به اعالل » خلدون  ابن«آمده که قوت سند آنها مورد تأیید قرار نگرفته است، ولى 
هر کس در اخبار و آثار واصله پیرامون . و تضعیف همه آنها اهتمام ورزیده است

یابد که همه  ناسد، درمىها و منابع آنها را بش مهدى منتظر تتبّع نماید و سرچشمه
  . »!نقل گردیده است» شیعه«این اخبار از 

  : در پاسخ باید گفت

به بطالن احادیث مهدى بر پایه تضعیف این » محمد رشید رضا«اعتقاد شیخ 
پیش از این من توضیح دادم که . استوار است» خلدون ابن«احادیث از سوى 

و نقد صحت و ضعف خلدون جزو کسانى نیست که در زمینه داورى  ابن
احادیث بشود به وى اعتماد کرد، زیرا وى از آگاهان و کارشناسان علم الحدیث 

  . نیست

ـ ادعاهاى وى پیرامون نقل همه احادیث مهدى از شیعه، به این دلیل مردود 2
است که احادیث مهدى در بسیارى از کتب معتبر سنن و مسندها نقل شده که 

صلى اهللا علیه (به پیامبر) رض(یق اصحاب گرامىاسناد ذکر شده در آنها از طر
ولى احادیث شیعه، طبق ادعاى شیعیان، به امامان معصومشان . شود ختم مى) وآله

برسد، ولى احادیث صحیح )صلى اهللا علیه وآله(گردد و چه بسا به پیامبر ختم مى
رد و از است، ربطى به شیعه ندا) صلى اهللا علیه وآله(ما درباره مهدى که از پیامبر
محمدبن الحسن «وانگهى مهدى در نزد شیعه، . شیعه هم نقل نشده است

 ولى مهدى اهل سنت نامش و 89پنهان است! باشد که در سرداب مى» العسکرى
بنابراین اعتقاد اهل . است) صلى اهللا علیه وآله(نام پدرش عین نام و نام پدر پیامبر

در یک شان   د شیعیان به مهدىاسنت درباره مهدى در یک وادى قرار دارد و اعتق
  !.وادى دیگر

درباره انکار ظهور مهدى در » محمد رشید رضا«تردید پندارهاى شیخ  ـ بى3

                                                           
قبال هم اشاره شد که شیعه به همچو افسانه موهومى اعتقاد ندارد و متأسفانه عقاید شیعه به هنگام نقل، . 89

  . جمشود ـ متر طور عمد تحریف مى به
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آخرالزمان یک اشتباه آشکار است، و از آن خطرناکتر اشتباه وى در مورد انکار 
من به خود . به آسمان و نزول او در آخرالزمان است) علیه السالم(صعود عیسى

دهم، ولى خواننده  را نمى» محمد رشید رضا«زگویى و بررسى سخنان زحمت با
تحت عنوان » رضامحمد رشید «دهم که در پاسخ به   ىاى ارجاع م را به رساله

توسط شیخ حیّا و فى نزوله و قتل الدّجال ) علیه السالم(فصل المقال فى رفع عیسى
  ...، تألیف یافته است»محمد خلیل هراس«

امابعد، در آغاز «: گوید  هراس پس از حمد و ثناى الهى مىدر این رساله شیخ
این قرن یا پیش از آن، گروهى پیدا شوند که مردم را به آزادى فکرى فرا خوانده 

احیاى مفاهیم افراد این گروه براى . صالحگرى دینى شدندو پیشتاز روند ا
بیات وارده کردند ولى در این میان به انکار بسیارى از غی صحیح دینى تالش مى

در نصوص صریح و متواتر در کتاب الهى و سنت مبادرت ورزیدند و این امر 
این . موجب آن گردید که اثبات قطعى و روشن بودن این غیبیات ضرورت یابد

افراد در انکار و عدم پذیرش خود، جز تندروى فکرى و غرور عقلى سندى در 
ر هاى فلسفه اعتزالى که ب بر اثر تأثیرگذارى این گروه، جریان. دست ندارند

سنت استوار است، نشو و نما یافته و فتنه آن داورى عقل درباره اخبار کتب و 
باوران که به سخنان پرطمطراق دل  طورى که برخى از زود فراگیر گشته است به

شوند، از این جریانات تأثیر  بندند و از اسامى و عناوین سرمست مى مى
، من بنا به انجام وظیفه بیان مطلب که بهوسیله آن از به همین دلیل. اند  پذیرفته

شوم، مناسب دیدم که احقاق حق کنم و براى این دورشدگان از راه  گناه پاک مى
ناپذیر به   ار نیست، زیرا با ادله جدلهدایت بیان نمایم که این امور خدشه برد

روا بدارد، رسیده است، و هر کس براى ردّ آنها تالش نماید و در آن طعن ثبوت 
گشاید تا دیگر   دینش را در معرض خطر قرار داده و در عین حال درى را مى

گونه در  این. مسائل دینى که ثبوت کمترى دارد، آماج طعن و حمله قرار گیرد
گیریم که اوّل و آخر ندارد و مسائل عقیدتى، در  برابر موجى از انکارها قرار مى

وى سپس با ذکر » .شود نظرها واقع مىکلیّت خود هدف هوسبازیها و اختالف 
پرداخته و احادیث نزول وى و صعود عیسى به آسمان و نزول بعدى وى آیات 

و مجملى از گفتارهاى ) رض(اى آثار واصله از اصحاب پیامبر   قتل دجال و پاره
وى آنگاه جهت پاسخگویى به مؤسس المنار . امامان و علماء را آورده است
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هاى  شگفتا از این مرد که تا مدت«: گوید  و در آن مىکند فصلى را مطرح مى
مدید پرچم دفاع از اسالم برضد همĤوردان و مخالفان از دیگر ادیان در دست 

بود و با ) سلف (برافراشته و با قلم و زبان پاسدار مذهب و عقیده پیشینیان
 در چنین و معانى اسالم را تجدید و احیاء نموده است، اینتدریس، بسیارى از 

گونه  انتها فرو غلتد و در فهم آیات و احادیث، این  این مسئله حق، در گودالى بى
محمد «طور نابخردانه سردرگم شود و در این مسئله سمعى از سخنان استادش  به

براى اینکه بر وى ظلمى روا نداشته باشیم، متن عبارات وى را . تأثیر بپذیرد» عبده
پس » شیخ هراس«. »نشینیم بحث و بررسى مىکنیم سپس پیرامون آن به  نقل مى

درج مختصرى از و » محمد عبده«و شیخ » محمد رشید رضا«از پاسخگویى به 
هاى وى درباره انکار صعود  و گفته» شلتوت«بر » شیخ محمد حامد الفقى«پاسخ 

در پاسخ به » عبداهللا بن الصدیق الغمارى«عیسى و نزول وى، گفتار شیخ 
  . سترا آورده ا» شلتوت«

نقل » شیخ محمد عبده«از استادش » محمد رشید رضا«در بین موضوعاتى که 
نموده و قضیه را بدون ارائه توضیح، با سکوت برگزار کرده است، از همه بدتر 

پیرامون مسیح دجال و «:  است317 صفحه 3این گفته وى در تفسیر المنار جلد 
دجال، «: ل شد و او گفتاز وى سؤا) علیه السالم(دست عیسى کشته شدن وى به

سمبل خرافات، دجل پردازیها و زشتیهاست که با تقریر صحیح شریعت و فهم 
قرآن بزرگترین راهنماى ما به این . شود  رود و نابود مى  اسرار آن، از بین مى

بهترین بیان کننده چگونگى ) صلى اهللا علیه وآله(حِکَم و اسرار بوده و سنت پیامبر
  .»اصالح نیازى ندارندسانها با رجوع به آن، دیگر به بنابراین ان.  استآن

علیه (مادام که شیخ محمد رشید رضا پیرامون عیسى: در اینجا باید گفت
در این پرتگاه عمیق سقوط کرده است جاى تعجب ندارد که در خصوص )السالم

  . گونه سقوط نماید و راه پستى بپیماید مهدى نیز این
   محمدفرید وجدى هاى عقلى چهارگانه ـ شبهه16

  : گوید  مى20شیخ ابن محمود در صفحه 

مؤلف دایرۀ المعارف قرن بیستم از جمله کسانى است که » محمدفرید وجدى«
سپس دوست دارد که بر » ابن محمود«!. اند  احادیث مهدى را ضعیف دانسته

نویسد که محمدفرید   مجموعه معلومات خود بیفزاید و در همین راستا مى
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با استناد به چند شبهه عقلى، همه ) 788 صفحه 8جلد (اب مزبور، وجدى در کت
داند و چنانکه معلوم است اکثر  احادیث وارده پیرامون دجال را ساختگى مى

 موجود است و در جایى صحیح مسلم و صحیح بخارىاحادیث مربوط به دجال در 
لم  با یک چرخش قصحیحینکه احادیث دجّال با وجود کثرت و نقل آنها در 

شود، پس بدون شک   باطل و یا مجعول خوانده مى» محمدفرید وجدى«بهوسیله 
احادیث مهدى نیز باید باطل اعالم گردد، زیرا که از لحاظ صحت و کثرت به 

  . رسد  پاى احادیث مربوط به دجال نمى

محمدفرید «هاى عقلى چهارگانه  مناسبت نباشد که شبهه در اینجا شاید بى
ها  وى با تأکید بر این شبهه. رد بحث و بررسى قرار گیردبه اختصار مو» وجدى

گوید که این احادیث ارزش بحث و بررسى  تازد و مى  به احادیث دجال مى
  .ندارند

  :گوید وى مى

اینکه . ماند  هاى دروغین مى آنچه درباره دجال آمده است بیشتر به اسطوره«
بخواند و به پرستش خود فرا ا به راه بیفتد و مردم را مردى با پاى پیاده در شهره

تا هر که را بخواهد در یکى از آن دو ! همراه خود بهشت و جهنم را داشته باشد
صلى اهللا (و شأن و مقام پیامبر. بیفکند، تمامى این امور عقل پسند و منطقى نیست

واالتر از آن است که چیزى را عنوان نماید که با بداهت نظر سازگار ) علیه وآله
افتند  پاى دجال راه مى  غیر این صورت این بهشت و جهنم که پابهنباشد، در

  »...اند یا خیالى؟  آیا اینها مرئىاى هستند  دیگر چه صیغه

صلى اهللا (پیامبر» اخبار صحیح«شود که  این شبهه با این بیان پاسخ داده مى
عقل با نقل . درباره دجال مورد پذیرش عقل سالم است و مردود نیست)علیه وآله

اگر میان عقل و نقل بر سر موضوعى اتفاق و تطابق حاصل . صحیح تضاد ندارد
نقل » سهل ابن حنیف«نشود، باید عقل را متهم کرد همچنان که در صحیحین از 

یا ایها الناس اتهموا رأیکم على «: فرمود) صلى اهللا علیه وآله(شده است که پیامبر
اندام کند رأیتان را متهم کنید ـ ـ اى مردم چون رأى در برابر دین عرض » دینکم

با سند الفتح در » حافظ«و ) رض(نقل از على    بهسنن ابى داودعالوه بر این در 
لو کان الدین بالرأى لکان مسح أسفل «: خوب از على نقل کرده است که فرمود

پشت ـ اگر دین مطابق رأى این و آن باشد مسح کردن » الخفّ اولى من أعاله
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یک سو، و از دیگر سو دست زدن بر روى آن خواهد بود ـ این از نعلین بهتر از 
. پذیرد ها متفاوتند، چه بسا یکى چیزى را بپذیرد که دیگرى آن را نمى عقل

مورد » تابعین«و ) رض(احادیث ثابت پیرامون دجال از سوى اصحاب گرامى 
که آنچه را تصدیق قرار گرفته و عقل آنان، آن را پذیرفته است، بنابراین عقلهایى 

پذیرد، به بیمارى سختى گرفتار آمده است که درمانى جز  آنها پذیرفتند نمى
  .راه پیشینیان اُمّت نداردچنگ زدن به قرآن کریم و سنت و پیمودن 

هاى  زند، از جمله بزرگترین فتنه امورى که از دجال سر مى: و سوم آنکه
 و آزمون بندگان در آن این امور به اذن خدا، براى امتحان. حیات دنیوى است

دهد و از نظر عقلى محال و ناممکن نیست، اما اینکه برخالف   زمان روى مى
نام گرفته » فتنه«امور متعارف و معهود است، آرى درست است و به همین دلیل 

هر کس آگاه باشد که خدا بر انجام هر چیزى قادر است و پیامبر . است
این   گشاید با بیان وى هوا و هوس زبان نمىکه از ر) صلى اهللا علیه وآله(راستگو

و مدینه،   افتد و جز مکه  احادیث از ظهور دجال خبر داده است که به راه مى
دهد و   در تصدیق این امر تردیدى به خود راه نمى... شود و وارد کلیه شهرها مى

  .باور دارد که این امر، طبق خبرى که پیامبر داده، اتفاق خواهد افتاد

اش واژه  گنجد که یک مرد نابینا بر پیشانى چگونه در عقل مى«: گوید او مى
مردم قیام سواد آن را بخوانند، و او میان  قش بسته باشد و باسواد و بىن» کافر«

کند و آنان را به پرستش خود فرا خواند و دعوتش رواج یابد و مردم سر در چنبر 
لى وى تا بدان مرحله برسد کدام انسان است که انحطاط عق! اطاعتش فرو برند؟

» کافر«اش باحروف درشت واژه  که به الوهیت مردى عجیب الخلقه که بر چهره
  .»یابد؟  نوشته شده، اعتقاد پیدا کند و چنین دعوتى در میان کدامین نسل رواج مى

ى است که وى در ردّ نصوص صحیح های این یکى از شبهه: گویم من مى
نم این بیچاره چگونه فراموش کرده است که دا  نمى. بدان استناد جسته است

ها آنگاه که بصیرتها کور شود، دیگر هیچ سودى ندارد زیرا این دیده نیست   دیده
. گراید سویى مى  شود بلکه بصیرت دلهاست که به خاموشى و بى  که کور مى

شود با این دلیل که عقلش رواج دعوت  وى چگونه نصوص متواتر را منکر مى
آیا وى مثال ملموس در این زمانه را . داند؟ ل سخنانش را بعید مىدجال را و قبو

شریعت حاکمیت ندارد؟ با اینکه ر کشورهاى وابسته به اسالم بیند که در اکث نمى
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شود کسانى که با حکم الهى حکومت  آیات قرآن با رساترین صدا تالوت مى
اهللا فاولئک هم و من لم یحکم بما انزل «: نکنند، کافرند و ستمکارند و فاسق؟

و «، همچنین »و من لم یحکم بما انزل اهللا فاولئک هم الظالمون«و نیز » الکافرون
فال و ربّک ال «: و همچنین» من لم یحکم بما انزل اهللا فاولئک هم الفاسقون

م حرجاً مما یؤمنون حتّى یحکمّوک فیما شجر بینهم ثم ال یجدوا فى أنفسه
اهللا حکما  فحکم الجاهلیّۀ یبغون و من أحسن منأ«: ، و»یسلّموا تسلیماقضیت و 

بنابراین کسانى ... و آیات دیگرى که در این رابطه نازل شده است» لقوم یوقنون
بصیرتى از  یابد و از روى بى  که دعوت دجال در آخرالزمان در بین آنان رواج مى

کنند، از جنس همین معاصران ما هستند که در این دوران،   وى تبعیت مى
گونه  کنند و قرآن این  اند، با اینکه قرآن را تالوت مى یرتشان را از دست دادهبص

دهند، ولى با این   مى به این آیات از رادیو گوش فرا آیات صریح دارد و آنها
ما اشبه اللیله بالبارحه ـ امشب ... رانند وجود، از روى شریعت اسالم حکم نمى

  ! عجب شباهتى به دیشب دارد ـ

چرا قرآن از این مسیح دجال چیزى نگفته است؟ آیا از «: گوید وى مى
چنین بزرگ و عظیم ـ آنچنان که احادیث ساختگى داللت دارند ـ  اى این  فتنه

کند ولى ظهور آن  عمل آید؟ قرآن ظهور موریانه را ذکر مى  نباید در قرآن ذکر به
ت، ذکر اوسفتنه انگیزى در بین مردم همراه دجال را که بهشت و جهنم براى 

  » !کند؟ نمى

و ما «: فرماید پاسخ این شبهه این است که خداوند متعال در قرآن کریم مى
ـ آنچه را که رسول فرماید بگیرید و » أتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا

أال انّى «: فرمود) صلى اهللا علیه وآله(آنچه را که نهى نماید دورى کنید ـ و پیامبر
 همراه من است 90ـ قرآن بر من نازل شده و همانند آن» و مثله معىأوتیت القرآن 

سنت و قرآن دوشادوش یکدیگرند و از هم جداناپذیرند، هر کس به سنت ... ـ
هر کس ادعاى جدایى سنت از قرآن را . ایمان نیاورد به قرآن ایمان نیاورده است

ها و چگونگى آنها   عرکوجاى قرآن تعداد نمازها و دارد باید به او گفته شود در ک
این امور در سنّت تبیین و توضیح شده که سنت همگام، مبیّن و !. اى؟ را یافته

سنت از دیرباز با دشمنانى روبرو بوده است که در . توضیح دهنده قرآن است
                                                           

  .منظور سنت است ـ مترجم. 90
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دارند و   اینان در سنت شک و تردید روا مى. حقیقت با قرآن دشمنى دارند
اما خداوند همواره علمایى را تربیت . ندکوشند آن را از قرآن جدا نمای مى
ان هاى دشمن هاى شبهه کند تا به دفاع از سنت برخیزند و با ارائه دلیل رشته مى

مفاتح وى رساله جالبى تحت عنوان . آنان استرا پنبه سازند که سیوطى از جمله 
: ستتألیف کرده و پس از سپاس خدا در آغاز آن گفته االجنّۀ فى األحتجاج بالسنّۀ 

آگاه باشید ـ خدا شمایان را رحمت کناد ـ که در علم امورى است همانند دارو «
شود مگر به هنگام  درمان ساز و نظرهایى خأل پُر کن که از آنها یاد نمى

  . ضرورت

ى ـ کند که سنت پیامبر و احادیث مرو یک گوینده زندیق سخن فرسایى مى
اخص طور  یست و حجت بهخدا بر علو شرف آن بیفزاید ـ قابل احتجاج ن

آگاه باشید ـ خدا شمایان را «: گوید  السیوطى سپس مى. »در قرآن است) فقط(
رحمت کناد ـ هر کس حجت حدیث پیامبر را چه در گفتار و چه در کردار با آن 
شروط معروف در اصول، منکر شود کافر است و از دایره اسالم خارج و با یهود 

. شود هاى کفار محشور مى اوندى با یکى از فرقهو نصارى یا بسته به اراده خد
. دیث صحیح استاین ح: امام شافعى روزى حدیثى را روایت کرد و گفت

آیا تو به آن معتقد هستى؟ امام ! اباعبداهللاى : شخصى رو به وى کرد و گفت
اى؟ آیا مرا در حال خروج   آیا مرا نصرانى یافته! اى مرد: شافعى برآشفت و گفت

اى؟ که حدیثى را از   اى؟ آیا در سینه من عالمت صلیب دیده  دیدهاز کلیسا
اى ارزشمند   این رساله سیوطى رساله! پیامبر روایت کنم و بعد بدان قائل نشوم؟

  . و سودمندیست

منشأ این گفته وى که این احادیث ساختگى است به یک حدیث طوالنى باز 
. نقل نموده است) هللا علیه وآلهصلى ا(از پیامبر» النّواس بن سمعان «گردد که مى

میان شام و عراق خارج » خله«در این حدیث از دجال خبر داده شده که از منطقه 
علیه (زند، سپس عیسى  شود و دست به کارهاى عجیب و غریبى مى مى

آنگاه به عیسى فرمان داده . آورد کند و از پاى درمى او را دنبال مى)السالم
شوند و او  نامیده مى» یأجوج و مأجوج«ت قومى که شود که براى فرار از دس مى

پس آنها : گوید  تا آنکه مى... پناه ببرد» طور«تاب رویارویى با آنها را ندارد به کوه 
ما هر آنچه در روى زمین بود نابود ساختیم، پس بیایید آنهایى را هم : گویند مى
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تاپ شود، خداوند سوى آسمان پر چون تیرهایشان به! که در آسمانند نابود کنیم
  ! گرداند  همان تیرها را آلوده به خون باز مى

اگر به بافت این داستان با نگاهى منتقدانه بنگرید «: گوید وى در اینجا مى
کنید که مجعول است و شخصى که آن را ساخته است، میان ممکن و  تردید نمى

ن بطالن این دلیلِ روش. گذارد  هاى الهى وخیالبافى، فرقى نمى  محال و بین سنت
حدیث این است که سازنده آن به سبب کوته بینى گمان برده است که 

! هاى مردم تا روز قیامت همچنان تیروکمان و تبرزین و غیره خواهد بود  سالح
وى از این نکته غافل مانده که هنوز هفت قرن از ساخت این حدیث نگذشته 

 شش قرن پسین، دیگر و تفنگ وارد میدان کارزار شده و در» باروت«است که 
هاى دستى و   هاى ماکسیم، بمب ذکرى از تیروکمان نبوده است، زیرا توپ

هاى  زا، دینامیت و راکت هواپیما ـ و موشک اى، گازهاى سمى و آتش  خوشه
  » .هاى آن دوران شده است دور پرواز ـ جایگزین سالح

وسط که نویسنده مدعى ساختگى بودن آن است، ت» نواس بن سمعان«حدیث 
 آمده و یکى از احادیث متواتر درباره دجال است که صحیحدر » امام مسلم«
ن را اى که وى آورده و آ  شبهه. آن را ساختگى دانسته است» محمدفرید وجدى«

» یأجوج و مأجوج«دلیل ملموس جعلى بودن این حدیث برشمرده این است که 
نند در حالى که ک هاى قدیمى است، استفاده مى از تیروکمان که جزو سالح

در پاسخ به این شبهه باید گفت !. گونه سالحها خبرى نیست اکنون دیگر از این
که سالح مذکور در حدیث توسط یأجوج و مأجوج هنگام ظهورشان در 

هاى ویرانگرى که   بقاى تمدن مادى و سالح. آخرالزمان حتماً استفاده خواهد شد
مان باقى نماند و ه بسا تا آن زدر این دوره پدیدار شده است، قطعى نیست، چ

برود، خداوند آگاهتر است که کدامیک از این شاید قبل از آن تاریخ، از بین 
احتمال از بین رفتن آنها بیشتر است، زیرا . رود  ماند یا از بین مى  سالحها مى

ها و متداول  کارگیرى اسب، تیروکمان، شمشیر، نیزه احادیث صحیحى پیرامون به
هاى راحت و  با اینکه انسانها معموال سوارى. ى نقل شده استشدن اسب سوار
هاى ویرانگر در جنگ را به اسب سوارى و غیره ترجیح  استفاده از سالح

هاى عادى به دلیل عدم وجود    این سالحکارگیرى دهند ولى چه بسا به مى
دانم که این بیچاره چگونه به خود  و من نمى... هاى ویرانگر صورت گیرد  سالح
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اجازه داده است که این حدیث را انکار نماید و ادعا کند که ساختگى است، آن 
این سالح . هم تنها به این دلیل که نام یک سالح قدیمى در آن ذکر گردیده است

در )صلى اهللا علیه وآله(طور قطع در آن زمان موجود خواهد بود، زیرا پیامبر به
دوران در  الحها و خودروهاى اینوجود س. این حدیث از این امر خبر داده است

هاى احتمال   از جمله نشانه. آخرالزمان قطعى نیست بلکه یک امر احتمالى است
هاى بزرگ و  شنویم که دولت  نابودى این سالحها، این است که از رادیوها مى

صنعتى از بیم تمام شدن ذخایر نفتى در جستجوى منابع انرژى با یکدیگر به 
ا جایگزینى براى نفت پیدا کنند تا که آخراالمر از این تمدن اند ت رقابت برخاسته

اى به   در اینجا یک شوخى با مزه! مادى، انبوهى از آهن سرد روى دستشان نماند
این قاطرهاى : گفت شنیده بودم که مىى آید که آن را از شخص یادم مى

شوند و موجب   ها گاهگاهى سدّ راه اتومبیلها مى صاحب که در جاده  بى
گردند، اگر نفت به اتمام برسد خواهید دید که مردم براى  صادفات مرگبار مىت

شکنند و وقت دادگاهها را با اقامه و دعوا به خاطر  تصاحب آنها سرودست مى
من این قاطر را از پدرم و پدر : گیرند و چه بسا یکى بگوید تصاحب آنها مى

فایده  حرفى که انشاءاهللا بىالبته من به خاطر این پر!... ام  بزرگم به ارث برده
قصدم این بود که درباره . خواهم پوزش مىز خوانندگان محترم نباشد ا

در رابطه با انکار احادیث پیرامون » محمدفرید وجدى«اساس  هاى بى شبهه
اى که  چنین شبهه. دجال و ادعاى ساختگى بودن آنها به بحث و بررسى بنشینیم

  91. آمده، در واقع جاهلیت قرن بیستم استمالمعارف قرن بیست دائرۀدر کتاب 
  ـ تقلید از دیگران17

) هجرى(به سخنان یکى از نویسندگان قرن چهارم دهم » ابن محمود«شیخ 
این نویسنده، ... استناد ورزیده بدون آنکه حتى یک بار، نام وى را فاش نماید

را که » ودابن محم«من ابتدا سخنان .  استاالسالم ضحىمؤلف کتاب » احمد امین«
کنم و سپس اصل سخن احمد امین در  اش آورده است نقل مى در رساله

                                                           
البته مترجم قصد دخالت در صحت و سقم حدیث مزبور که در کتب برادران اهل سنت نقل شده است، ندارد . 91

طور کلى باید گفت که در بین  ولى به... هاى شیخ عبدالمحسن العباد است و در اینجا، هدف فقط ترجمه نوشته
احادیث مجعول و ساختگى، ضعیف و غیرقابل ) صلى اهللا علیه وآله(رماحادیث منقول و منسوب به پیامبر اک

و اجازه ندهند که با استناد، کم نیست و بر اهل حدیث است که احادیث صحیح را از احادیث مجعول جدا سازند 
چگونگى احادیث صحیح هم تردید روا کم در  و کم... نشر احادیث ساختگى در اعتقاد مردم سستى پدید آید

و به هرحال شکى نیست که احادیث صحیح و متقن را باید پذیرفت و احادیث مجعول و غیرمنطبق با ... ددارن
  . ـ مترجم» !باید به دیوار کوبید«قرآن را به تعبیر ائمه بزرگوار ما، 
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  . آورم  را مىاالسالم ضحى

اندیشه مهدى، علل سیاسى، «: گوید   مى37در صفحه » ابن محمود«شیخ 
شیعیان از . گیرد اجتماعى و دینى دارد و جملگى از عقاید شیعه سرچشمه مى

  .  بیت، خود این اندیشه را ابداع کردندهمان ابتداى دور شدن خالفت از اهل

ها و شور و شوق آنان نسبت به   شیعه با سوء استفاده از ساده اندیشى توده
دین و دعوت اسالمى، از این جنبه ظاهر الصالح شروع به تبلیغ نمودند، احادیث 

روایت کردند و از طرق ) صلى اهللا علیه وآله(و آنها را از قول پیامبر! را جعل
 به اسناد این احادیث استحکام بخشیدند و مردم خوش قلب و ساده مختلف

رجال شیعه هم چون این احادیث به . اندیش هم این احادیث را باور کردند
اى زشت شکل گرفت که با  سان توطئه بدین. مصلحتشان بود، سکوت نمودند

 و هاى منسوب پیامبر مفسده انگیزى افکار مردم را با احادیث جعلى و داستان
این روند گمراه سازى افکار مردم و تسلیم .  پر ساختند92اهل بیت و کعب االحبار

هاى مکرر در   آنان در برابر توهمات، تأثیر نامطلوبى داشته است انقالبها و حرکت
زیرا در هر دوران یک مدعى یا مدعیانى . تاریخ اسالم، زاییده همین تأثیرات بود

و چون جمعى !  که همان مهدى موعود هستندنمایند آورند و ادعا مى سر بر مى
تمام . شوند هاى فراوان مى  انگیزى آیند، سبب ساز فتنه  از مردم گرداگرد آنان مى

این نظریه نه با . اینها پیامد یک اندیشه خرافى موسوم به نظریه مهدى است
در کتاب » احمد امین«! و استاد» .هاى الهى هماهنگى دارد و نه با عقل سالم  سنت
اندیشه مهدى، علل «: نویسد   مى242 و 241سوم صفحه جلد االسالم  ضحى

سیاسى، اجتماعى و دینى دارد که به نظر من از شیعه نشأت گرفته است و آنان 
رهبرى باهوش . پس از خروج خالفت از دست اهل بیت آن را ابداع کردند

ن نسبت به دین ها و شور و شوق آنا  شیعیان با سوء استفاده از ساده اندیشى توده
و دعوت اسالمى، از این جنبه ظاهر الصالح شروع به تبلیغ نمودند، احادیث را 

 این جعل و آنها را از قول پیامبر روایت کردند و از طرق مختلف به اسناد
مردم خوش قلب و ساده اندیش این احادیث را باور . احادیث استحکام بخشیدند

 به مصلحتشان بود، سکوت اختیار رجال شیعه هم چون این احادیث. کردند

                                                           
او یکى از علماى تابعین است که یهودى بود و بعد ... کعب االحبار غلط مشهورى است و کعب الحبر صحیح. 92

  .ـ مترجم) 417فرهنگ معین، صفحه:  ک.ر! (لمان شدمس
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  .»کردند

حدیث مهدى، یک حدیث «: گوید   مى343احمد امین سپس در صفحه 
خرافى است و نتایج خطرناکى به خاطر آن در زندگى مسلمانان به وجود آمده 

شد و  افکار مردم با احادیثى که نقل مى«: گوید  مى344وى در صفحه » .است
فصل بزرگ در ها لبریز گردید و یک  ها و قصهانشد و داست  نامیده مى» مالحم«

کتب مسلمانان باز شد که در آن اخبار وقایع از هر رنگ و شکل و از اخبار 
اى زشت  سان توطئه بدین. اعراب و رومیان گرفته تا جنگ با ترکان وجود دارد

هاى   شکل گرفت که با مفسده انگیزى افکار مردم را با احادیث جعلى و داستان
این روند گمراه سازى .  به پیامبر و اهل بیت و کعب االحبار پرساختندمنسوب

  » ...افکار مردم و تسلیم آنان در برابر توهمات، تأثیر نامطلوبى داشته است

، بر »احمد امین«! پس از نقل سخنان شیخ ابن محمود و سخنان راهبرش استاد
قل نموده و آن را به را ن» متبوع«عین سخنان » تابع«شود که  خواننده روشن مى

البته چنین سخنانى در حقیقت اگر به کسى منسوب . خود منسوب داشته است
ابن «وانگهى شیخ . شود جز زشتى و عیب و کسر شأن چیزى در بر ندارد

گیرد که چرا از یکدیگر تقلید   بر پیشینیان و پسینیان امت خرده مى» محمود
 8 و 5که در صفحات ان شود آنچن ىکنند؟ زیرا مقلد جزو اهل علم قلمداد نم مى

دهد از کسانى چون  اش آمده است، ولى در عین حال به خود اجازه مى  رساله
تقلید کند، یعنى از کسانى که اساساً با علم » محمدفرید وجدى«و » احمد امین«

پس اگر کسى از متخصصان چون ترمذى، عقیلى، ! اند شریف حدیث بیگانه
یم، ابن حجر عسقالنى و دیگران تقلید کند، جزو اهل ذهبى، ابن تیمیه، ابن الق

شود، در این صورت کسى که رهبرانش بیگانه از علوم اسالمى،   علم شمرده نمى
شوند؟ و چه  چون محمدفرید وجدى و احمد امین باشند، چگونه توصیف مى

  نامى باید بگیرند؟

  الکالب یَمرُّ بِهِ على جِیَفِ ***وَ مَن جَعَلَ الغراب لَهُ دَلیال

سوى مردار  کالغ او را به!***هاى کالغ پیش برود هر کس با راهنمائى(
  !)سگان راهنمایى خواهد کرد

در بررسى این سخنان که سنگینى آن بر دوش استاد احمد امین و شیخ ابن 
  :ار دارد، باید بگویمطور مشترک قر محمود به
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 از عقاید شیعه اند که اندیشه مهدى  گفته» متبوع«و » تابع«ـ آنچه که 1
گیرد و شیعیان ابتدا خود این اندیشه را ابداع کردند و با سوء   سرچشمه مى

ها و شور و اشتیاق آنان نسبت به دین و دعوت  اندیشى توده استفاده از ساده
اسالمى، از این جنبه ظاهر الصالح شروع به تبلیغ نمودند و احادیث را جعل و 

 طرق مختلف به اسناد روایت کردند و از) علیه وآلهصلى اهللا (آنها را از قول پیامبر
مردم خوش قلب و ساده اندیش این احادیث را . احادیث استحکام بخشیدنداین 

این سخنان به منظور زیر سؤال بردن پیشینیان، دانشمندان و راویان ... باور کردند
وى این امت آورده شده است تا گفته شود که آنان ساده اندیش بودند و از ر

. تردید بسیار خطرناک است پذیرند، چنین سخنى بى سادگى موضوعات را مى
است که همانا » نقل شده«به معناى زیر سؤال رفتن » ناقل«زیرا زیر سؤال بردن 

در مقابل این سخن که بدترین سخن . است) صلى اهللا علیه وآله(سنت پیامبر
که از بهترین سخنان پیرامون اهل حدیث » ابوبکر خطیب بغدادى«است، سخنان 

  :نویسد مىشرف اصحاب الحدیث بغدادى در کتاب . شود است در زیر نقل مى

هاى شریعت قرار داده و بهوسیله آنان،   خداوند متعال اهل حدیث را ستون«
خداوندند اى آنان در بین خالیق امن. اى را از ریشه کنده است هر بدعت نکوهیده
روند، در حفظ ملت  شمار مى و امت به) ه وآلهصلى اهللا علی(و واسطه میان پیامبر

هایشان   اجتهاد دارند، نورشان درخشان، فضایلشان پویا، آیاتشان عیان و حجت
هر جماعتى به هوا و هوسى تمایل دارند و از آبشخور آن مایه . استوار است

اى بدان روى آورند مگر اصحاب حدیث، سالح   گیرند یا با ستایش از نظریه مى
است، از ) صلى اهللا علیه وآله(شان پیامبر  اهللا، حجتشان سنت و اسوه تاباینان ک

) صلى اهللا علیه وآله(هواها گریزانند و به دیدگاهها توجه ندارند، هرآنچه از پیامبر
گردد زیرا که آنان امانتدار هستند، آنان دادگر،   روایت کنند مورد قبول واقع مى

 در حدیثى اختالف نظر پدید آید، باید به باشند، اگر پرچمدار و نگاهدار دین مى
آنان رجوع شود و چون اظهار نظر نمایند، نظرشان هرچه باشد مورد قبول خواهد 

زاهد، فاضل، ارجمند و خطیب هر عالم فقیه، امام بلند پایه، . اجرا در آیدبود و به 
 هر. بلند آوازه از جمله آنان است که شمارشان بسیار و راهشان مستقیم است

کند که به آنان اعتقاد دارد و در ابراز نظر مخالف   بدعت گذارى تظاهر مى
هر کس بر ضد ایشان توطئه چیند، خداى سرکوبش کند و . جسارت نمىورزد
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و هر کس از آنان روى . هر کس با آنان عناد بورزد خدا از وى روى برگرداند
 گزیند رستگار ىآید و هر کس از آنان دور برگرداند ضررى بر آنها وارد نمى

هر کس نسبت به آنها نظر سوء . ارشاداتشان نیازمند استفرد دیندار به . شود نمى
  . »دارد سرانجام نابود شدنى است که خداوند بر یاریشان تواناست

را پاسدار دین قرار داده و » طایفه منصوره«خداوند «: گوید باز مى» بغدادى«
ت، زیرا آنها به شرع مبین پایبندند و به نیرنگ معاندان را از آنان دور ساخته اس

نمایند، پس در شأن آنان است که حافظ آثار باشند و  اصحاب و پیروان اقتدا مى
صلى اهللا علیه (آنچه پیامبررا بپیمایند و دریاها را درنوردند تا صحراها و بیابانها 

واها دست آورند و اقتباس نمایند، پذیراى نظرها و ه تشریع فرموده به) وآله
اند و با ضبط و نقل   نیستند زیرا در قول و عمل پذیراى شریعت محمدى شده

اند تا بنیان آن را استوار نگاه  احادیث از سنت ختمى مرتبت پاسدارى نموده
اساس ربط   چه بسیارند ملحدانى که قصد دارند شریعت را با امور بى. دارند

پس . کنند  دفاع مىالهىب حدیث از شریعت دهند اما به خواست خدا اصحا
اینها نگهدارندگان ستون سنت و متولیان امر آن هستند که چون دفاع از سنت 

» اهللا  حزب«محمدى ضرورت یابد از بذل جان دریغ نورزند و در واقع اینها 
اهللا هم   اهللا اال ان حزب اولئک حزب«: تردید رستگارانند اهللا، بى هستند و حزب

  .»المفلحون

پس از » ابن محمود«... راجع به اهل حدیث است» غدادىخطیب ب«این گفتار 
پردازد  ناگهان خودسرانه به عیبجویى از اهل حدیث مى» احمد امین«با ! همنوایى

  :گوید  اش مى  رساله23و در صفحه 

ولى علماى پیشین اغلب نسبت به ناقالن حدیث حسن ظن دارند و از کسى «
) صلى اهللا علیه وآله(د که از زبان پیامبردانن که به خدا ایمان آورده است، بعید مى

به دروغ مطلبى را نقل نماید، و به همین دلیل بسیارى از احادیث گوناگون، 
» شوکانى«طورى که به گفته  اند، به متضاد و مختلف را پیرامون مهدى ذکر نموده

در » ابن کثیر«و لوامع االنوار در » سفارینى«. ه حدیث بالغ گردیده استبه پنجا
انشاءاهللا من پیرامون این موضوع . اند  بسیارى از این احادیث را آوردهالنهایۀ 

  !.سخن خواهم گفت

هاى  و داستان! افکار مردم با احادیث رمان وار«: ـ این سخن احمد امین2
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گشوده شد » مالحم«نام  اى لبریز گردید، و باب بزرگى در کتب مسلمانان به قصه
رومیان و اخبار جنگ با گ و اخبار اعراب و یع رنگارنکه در آن اخبار وقا

را » مالحم«اندازد زیرا باب   این سخن بیشتر آدمى را به هالکت مى» ...ترکان
دانیم مکاتیب سنت نبوى و کلیه احادیث و  نماید، در حالى که مى انکار مى

گیرد و بسیارى از  در زیر مجموعه این باب ـ مالحم ـ قرار مى» غیبیات«اخبار 
  .ث مندرج در این باب در صحیحین و غیره وجود دارداحادی

اند که نظریه مهدى با سنت آفرینش الهى و عقل صحیح  ـ این دو گفته3
» نظریه«توان نام  گونه امور نمى بر این: که در پاسخ باید گفت! هماهنگى ندارد

ل قبو. اطالق نمود، زیرا از امور غیبى است که در آن جایى براى اظهار نظر نیست
این قبیل امور به صحت احادیث پیامبربستگى دارد که صحت احادیث ظهور 

عقل سالم با نقل صحیح . مهدى در آخرالزمان مسجل و محرز گردیده است
تبعیت عقل از . اختالفى ندارد بلکه با آن هماهنگ است زیرا عقل تابع نقل است

. است» عالم مجتهد «از» عامى مقلّد«نقل به تعبیر بعضى از علماء همانند تبعیت 
ظهور مهدى در آخرالزمان با سنت آفرینش الهى هماهنگى دارد، زیرا سنت خداى 

اى  متعال این است که حق همواره با باطل در ستیز باشد و خداوند در هر زمانه
گاه از   سازد که زمین هیچ فردى را جهت اعتالء بخشیدن به دین مأمور مى

ردى از امت محمداست که خداوند در زمان مهدى ف. شود حجت قائم خالى نمى
 بهوسیله او دینش را از آسمان،) علیه السالم(خروج دجال و فرود آمدن عیسى

که هرگز ) صلى اهللا علیه وآله(در این باره اخبار صحیحى از پیامبر. نماید  مىیارى 
  ...گوید، نقل گردیده است  از خود چیزى نمى

  ـ احادیث مهدى از شیخ ابن محمود 18
کلیه احادیث مهدى را جزو احادیث ساختگى و مجعول » ابن محمود«شیخ 

خواند و  مى» جعلى« رساله خود احادیث مهدى را 4ى در صفحه و. دانسته است
  :نویسد  مى6سپس در صفحه 

آنگاه پس از ! »من نخستین کسى نیستم که این احادیث را دروغ دانسته باشم«
این احادیث و احادیث فراوان دیگر، «: گوید  اى شبهات در انکار آن مى ذکر پاره

صلى اهللا علیه (علماى محقق را به یقین رسانده است که اینها از زبان پیامبر
جعل شده و از انبان نبوت بیرون نیامده و جزو سخنان پیامبر نیست، بنابراین )وآله
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 در وى» .نباید به آنها اعتنا کرد تا چه رسد به اینکه مورد تصدیق قرار گیرد
به مقتضاى تحقیق در احادیث مهدى و بررسى روایات، «: نویسد  مى11صفحه 

شود که آن قدر تعارض، اختالف، ناهماهنگى، اشکاالت و  به یقین معلوم مى
و . کند شود که عدم صالحیت آنها را ثابت مى آشفتگى در این احادیث دیده مى

م به جعلى و ساختگى اند تا حک  به همین دلیل علماى محقق معاصر بر آن شده
بدهند و اینکه این احادیث )صلى اهللا علیه وآله(بودن این احادیث از زبان پیامبر

جزو سخنان پیامبر نبوده و ساحت ایشان از اظهار چنین احادیثى مبرّا است، زیرا 
اى از آنها روشن و  ورود شبهه در آنها به یقین ثابت و دروغپردازى در پاره

  . آشکار است

اکثر علماى متأخر بهویژه آنهایى که «: افزاید  مى16در صفحه » حمودابن م«
اند که به احتمال قوى کلیه این احادیث به  در شهرهاى بزرگ اقامت دارند گفته

 ادامه 19وى در صفحه » .منسوب گشته است) صلى اهللا علیه وآله(دروغ به پیامبر
 تفحّص احادیث مشکوک رو علماى متقدم و متأخر با تحقیق و از این«: دهد مى

صلى (را ردّ و جرح و ضعف آن را و اینکه توسط زندیقان دروغگو، از زبان پیامبر
ابن  «27 و 24در صفحات » .اند جعل شده است، بیان نموده) اهللا علیه وآله

 27وى در صفحه . این احادیث را خرافات توصیف نموده است» محمود
 پنجاه حدیث در بین اهل سنت جعل نادانى باعث شده تا جاهالن«: نویسد مى
کلیه احادیث در این باره ضعیف است که «: گوید   مى29سپس در صفحه » .کنند

به احتمال قوى از زبان پیامبرجعل شده و ایشان در این باره حدیثى بیان 
هاى  احادیث مهدى، مانند داستان«: گوید   مى31وى در صفحه » .اند نفرموده

و » .تعداد آنها را بیش از پنجاه حدیث شمرده است» شوکانى«. هزارویکشب است
گ در آستانه رسیدن به علماى متأخر شهرهاى بزر«: نویسد  مى36در صفحه 
آنگاه در » .اند  ساختگى و مجعولهستند که احادیث مهدى ضعیف، ! اتفاق نظر

دعوى مهدى از ابتدا تا انتها، روى کذب صریح واعتقاد «: گوید  مى58صفحه 
اپسند استوار است و آن در اصل، سخنى خرافى است که روى زبانها زشت و ن
احادیث دروغین این نظریه در راستاى اهداف سیاست ایجاد رعب و . افتاده است

  ».وحشت، تهیه و تنظیم گردیده است

***  
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اش در رابطه با تکذیب  در رساله» ابن محمود«این بود بخشى از سخنان شیخ 
 و گویا همه این احادیث، ساختگى، مجعول، دروغین، و ردّ کلیه احادیث مهدى،

نگارنده پیرامون این !! هاى هزار و یکشب است  حدیث خرافات و به مثابه داستان
  : آورم ها توضیحى دارم که در زیر مى  گفته

هاى متعددى  گونه عبارات در بخش ـ تکرار این قبیل سخنان و آوردن این1
تعداد صفحات ث افزایش حجم و باال رفتن محمود، فقط باعاز رساله شیخ ابن 
  !رساله شده است

اى   ـ حدیث ساختگى، حدیثى است که در سندش یک راوى شناخته شده2
به ) صلى اهللا علیه وآله(وجود داشته باشد که از روى عمد در حدیث پیامبر

این حدیث از بدترین انواع مردود حدیث است و . گویى پرداخته باشد دروغ
اند که نقل این نوع حدیث جایز نیست، مگر اینکه چگونگى آن   همحدّثان گفت
من حدّث عنى بحدیث یرى أنّه کذب فهو احد «: پیامبر فرمود. بیان شود
هر کس حدیثى را از زبان من نقل کند و خود «): به روایت مسلم(» الکذّابین

اعتقاد داشته باشد که این حدیث دروغ است، در واقع خود او هم یکى از 
اند، در احادیث مهدى  همان گونه که علماء بیان نموده. »روغگویان استد

صحیح، حسن، ضعیف و جعلى وجود دارد، بنابراین چگونه کسى به خود جرأت 
دهد ادعا نماید که کلّیه احادیث مهدى ساختگى است؟ معناى این سخن این  مى
ى شناخته یک راوت در هر حدیثى که ذکر مهدى در آن آمده است، حدّاقل اس

چنانکه دانسته است در کلیه ! گویى عمدى، در سند آن وجود دارد شده به دروغ
احادیث صحیح و حسن، پیرامون مهدى چنین اشخاصى وجود ندارد، بلکه حتّى 
در احادیث ضعیف غیرساختگى وارده درباره مهدى هم شخصى دروغگو یافت 

ساختگى معرفى » ن الجوزىاب«احادیثى را که از نظر » حافظ ابن حجر«. شود نمى
ار اندک و آورى نموده که تعداد آن بسی جمع» امام احمد«شده است در مسند 

نه حدیث از آنها توسط شیخ وى حافظ . چهار حدیث استحدود بیست و 
آمده و در القول المسدّد فى الذّب عن مسند االمام احمد عراقى در کتابى تحت عنوان 
. ان درباره هیچکدام حکم به ساختگى بودن دادتو  آن توضیح داده است که نمى

اذا أقبلت الرایّات السود من «: نزد امام احمد است» ثوبان«از جمله آنها حدیث 
هاى سیاه از جانب   ـ اگر پرچم: »اهللا المهدى خراسان فائتوها فانّ فیها خلیفۀ
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 اهللا سوى شما روى آوردند، پس در پى آن بروید که در آن خلیفۀ  خراسان به
راجع به این حدیث » ابن الجوزى«در پاسخ به » امام احمد«مهدى وجود دارد ـ 

نقل شده و » على بن زیدبن جدعان«از » ثوبان«این حدیث از طریق «: گفته است
ضعف دارد و کسى نگفته است که وى عمداً دروغ گفته است تا حکم داده شود 

 این حدیث از طرق و البته» .که حدیث وى، در صورت انفراد، ساختگى است
از طرق : یعنى» .دیگر هم نقل شده که رجال آن با رجال این حدیث، فرق دارند

  . اند  دیگر رجال دیگر این حدیث را ذکر کرده

ـ این موضوع که ردّ حدیث، به دلیل تضاد و اختالف موجود در آن است، 3
ن ساختگى و ضعیف باشد، بدا) احادیث(پاسخش این است که آنچه در آنها 

کند و آنچه ثابت است  شود و به همین دلیل با دیگرى تضاد پیدا نمى اعتنا نمى
  .  توضیح داده شده است7باشد که این نکته قبال در شماره   مورد اتفاق همگان مى

جعلى ن اشاره وى که علماى محقق متأخر و بعضى از متقدمان حکم به ـ ای4
! ى متأخر مقیم شهرهاى بزرگو ساختگى بودن احادیث مهدى داده و اکثر علما

دانند و در آستانه آن هستند که در ضعیف و   به احتمال قوى آنها را کذب مى
به نظر من این عبارات ... جعلى بودن احادیث مهدى اتفاق نظر حاصل کنند

علماى متقدم و متأخر مبنى بر اینکه احادیث مهدى تماماً ساختگى است، نیاز به 
ى یک نفر از علماى من شخصاً حت. لبته قابل اثبات نیستتحقیق و اثبات دارد و ا

احادیث تماماً ساختگى است؟ فقط دو شناسم که گفته باشد این   متقدم را نمى
االسالم  است که شیخ» ابومحمدبن الولید بغدادى«یکى : شناسم شخص را مى

 با وى از جمله گروهى است که«: گوید  اش مى  دربارهمنهاج السنۀ در » ابن تیمیه«
و » .اند مریم، احادیث مهدى را انکار نموده  بن استناد به حدیث المهدى االعیسى

دیگران نقل شده ولى او مورد اعتماد نیست، از وى و «: افزاید سپس ابن تیمیه مى
دانند و در این باور به یک حدیث  است که اینان احادیث مهدى را ساختگى مى

  . » نیستاند که قابل استناد ضعیف استناد جسته

خلدون است، ولى او هم نگفته است که کلیه احادیث مهدى  نفر دوم، ابن
ساختگى است بلکه حکم به ضعف اکثر آنها داده است که البته وى شایستگى 

هرچند که خود وى ... داورى را ندارد، زیرا جزو اهل حدیث و تخصص نیست
 راجع به ضعف 10ره قبال در شما. (اى از آنها اذعان نموده است به صحت پاره
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تواند مورد  خلدون سخن گفتیم و توضیح دادیم که او در این امور نمى ابن
یک از علماى متقدم نام نبرده است که  شیخ ابن محمود از هیچ.) اعتماد باشد

: احادیث مهدى را مورد انتقاد قرار داده و ضعیف دانسته باشند، مگر سه نفر
، ولى ابن محمود در انتساب »شاطبى«و » قیمابن ال«و قبل از وى » خلدون ابن«

چرا که آنها قائل به ضعف این احادیث . این امر به این دو اشتباه کرده است
  .)  توضیح این مطلب آمده است12 و 11هاى  در شماره. (نیستند

اما این سخن که این احادیث ساختگى است، نگارنده از گذشتگان کسى را 
ته باشد، البته اگر شیخ ابن محمود کسى را شناسم که چنین سخنى گف نمى
و در بین علماى متأخر ! برد شناخت بدون شک در رساله خود از او نام مى مى

هم که به گفته شیخ در آستانه اتفاق نظر پیرامون ساختگى بودن تمامى این 
شناسم که  باز نگارنده کسى را که حدیث شناس باشد، نمى! احادیث قرار دارند

گفته باشد همه آنها اند، تا چه رسد به اینکه  تمامى آنها ضعیف مدعى شود
اش از آنها یاد کرده   اسامى متأخرانى که شیخ ابن محمود در رساله. اند  ساختگى

شیخ محمدبن مانع، شیخ ابواالعلى مودودى، شیخ : است پنج نفر بیش نیستند
حت محمدرشید رضا، محمدفرید وجدى و بالغى، شیخ محمدبن مانع به ص

 داده 13برخى احادیث مهدى قائل است که توضیح این مطلب قبال در شماره 
  . شده است

که گفته است شیخ مودودى هم نگفته است که آنها ساختگى است حتى ن
سند این احادیث آنچنان قوى نیست که با «: گوید تماماً ضعیف است، وى مى

ن مطلب نیز در شماره ذکر ای(» مقیاس بخارى و مسلم در نقد روایات ثابت شود
 گفتیم که وى آنچه 15در شماره » محمدرشید رضا«درباره شیخ )  آمده است14

را انکار نموده ) علیه السالم(تر از ظهور مهدى بوده یعنى نزول عیسى  روشن
جملگى ادعا دارد که احادیث پیرامون دجال، » محمدفرید وجدى«و . است

اکثر این احادیث در انسته است ساختگى و مجعول است حال آنکه چنانکه د
.)  درج گردیده است16توضیح این مسئله در شماره (صحیحین وجود دارد، 

 نقل 164جلد سوم صفحه » کحاله«تألیف معجم المؤلفین در » بالغى«شرح حال 
نصائح از جمله آثار بالغى کتاب «: نویسد در این کتاب مى» کحاله«. شده است

 تا بتواند نگارنده به این کتاب دسترسى پیدا نکرد. است المهدى فى الرد على بهائیه
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رسد که وى  از شرح حال بالغى چنین به نظر مى. نظر نمایددرباره آن اظهار 
پس این کدام توافق نظر همگانى است که شیخ ابن محمود از آن دم ! شیعه است

علماى زند که گویا قرار است ـ برخالف نظر پیشینیان و علماى امت ـ میان  مى
متأخر حاصل شود؟ از خداى عزوجل مسئلت دارم توفیق عنایت فرماید آن گروه 

و در قید ! از متأخران که به گفته شیخ ابن محمود جزو علماى شهرهاى بزرگ اند
در بزرگداشت سنت ایند که سلف صالح باشند، همان راهى را بپیم  حیات مى

صلى اهللا علیه (سنت پیامبرنبوى پیموده است و فکر خویش را با قرآن کریم و 
  . به خانه عقل رهنمون گردند) وآله
  گوید؟  ـ محمدفرید وجدى چه مى19

در » محمدفرید وجدى«اش سخن   رساله20در صفحه » ابن محمود«شیخ 
:  را نقل نموده که وى در آغاز آن گفته استدایرۀ المعارف قرن بیستمکتاب 

 قطنى و ذهبى، احادیث مهدى را بسیارى از امامان، مسلمانان، از جمله دار«
ما مجموع . شمارند دانند و آنها را جزو مسائل غیرقابل بررسى مى ضعیف مى

ایم تا در معرض دید پژوهشگران قرار گیرد و  کامل این احادیث را یکجا آورده
ابن «شیخ . »جرأت نکنند بهوسیله آن مردم را گمراه سازند» غُالت«بعضى از 

دهد حال   نسبت مى» محمدفرید وجدى« این سخن را به به این ترتیب» محمود
در کتاب دایرۀ المعارف قرن بیستم جلد » محمدفرید وجدى«آنکه متن سخن 

  :  به قرار ذیل است481دهم شماره 

دانند و آنها را جزو  بسیارى از امامانِ مسلمانان احادیث مهدى را ضعیف مى«
امل این احادیث را یکجا ما مجموع ک. شمارند  امور غیر قابل بررسى مى

ایم تا در معرض دید پژوهشگران قرار گیرد و بعضى از غُالت جرأت   آورده
  . »نکنند بهوسیله آن مردم را گمراه سازند

از «یکى افزودن عبارت . در این سخن نَقْلى ابن محمود دو اشتباه وجود دارد
 مثابه حرف به سخنان محمدفرید وجدى است که این به» جمله دارقطنى و ذهبى

اشتباه دوم نسبت دادن این مطلب به حافظ ! در دهان دیگران گذاشتن است
دارقطنى و حافظ ذهبى که گویا معتقد به ضعف احادیث مهدى بوده و بررسى 

زیرا . این سخن از این دو امام بسیار بعید است. دانند این احادیث را مجاز نمى
.  صحیح دانسته است المستدرکتلخیصبسیارى از احادیث مهدى را در » ذهبى«
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  . ام اما در مورد دار قطنى باید بگویم که سخنى از او در این باره نیافته

از دیگر سو، این ادعا که ذهبى و دارقطنى قائل به ضعف احادیث مهدى بوده 
دانند، صحیح نیست و با واقعیت مطابقت   و بررسى این احادیث را مجاز نمى

با چسباندن نسبت ضعف احادیث مهدى به این دو ـ » ابن محمود«ندارد و شیخ 
تواند یک ادعاى   نمىاى به سخنان محمدفرید وجدى ـ با افزودن جمله

  .غیرواقعى را به اثبات برساند
  )صلى اهللا علیه وآله(ـ تسمیه مهدى در حدیث پیامبر20

  :گوید   مى39در صفحه » ابن محمود«شیخ 

صلى اهللا (یث صحیح و صریح از پیامبرما به مقتضاى استقراء و تتبع، یک حد«
بدان استناد کرد، یا اینکه ایم که در تسمیه مهدى بتوان  نیافته)علیه وآله

  .»با ذکر نام، از مهدى سخن گفته باشد) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر

پاسخ این است که احادیث صحیح فراوان پیرامون مهدى آمده است که در 
رمذى، ابوالحسین اجرى، ابوجعفر عقیلى، ابن ت: گذشته، حدیث شناسانى چون

حبان بستى، ابوسلیمان خطابى، امام بیهقى، قاضى عیاض، قرطبى ـ مؤلف تفسیر 
بن القیم، حافظ عمادالدین االسالم ابن تیمیه، امام ا مشهور ـ حافظ ذهبى، شیخ

 به دوران معاصر از قرن دهم هجرىاند، و در   ابن کثیر و دیگران آنها را نقل کرده
شیخ على قارى، شیخ عبدالرؤوف مناوى، شیخ محمدبن : بعد، افرادى چون

اسماعیل صنعانى، شیخ صدیق حسن خان و دیگران به صحت و ثبوت آنها 
از دیگر محدثان که در این احادیث به تفحّص و تتبع . اند اعتراف نموده

وى در .  استنیل االوطاراند قاضى محمدبن على شوکانى مؤلف کتاب   پرداخته
خود، پیرامون تواتر آنچه درباره مهدى، دجال و مسیح آمده است، التوضیح کتاب 

  :نویسد مى

احادیث مهدى که امکان دسترسى بر آنها میسر گردیده، پنجاه حدیث است، «
اى،   که در آنها صحیح، حسن و ضعیف منجبر وجود دارد و بدون تردید یا شبهه

تر است ـ طبق اصطالحات    آنها هم پایینصفت متواتر بر آنچه از. متواتر است
که بر ذکر )هللا علیه وآلهصلى ا(آثار اصحاب پیامبر. کند مقرر در اصول ـ صدق مى

مهدى صراحت دارد، بسیار زیاد است و جدال آن حکم رفع دارد، زیرا در 
  .»گونه امور مجالى براى اجتهاد نیست این
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نقل از  به» رث ابن اسامهحا«ترین احادیث مهدى، حدیثى است که  از روشن
ینزل «: فرمود) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر: نقل کرده که گفته است) رض(» جابر«

 عیسى ابن مریم فیقول أمیرهم المهدى تعال صل بنا فیقول ال انّ بعضهم أمیر
پس از ذکر این حدیث در کتاب » ابن القیم«، »اهللا لهذه األمۀ  بعض تکرمۀ

: سند خوبى دارد و روشنگر حدیث جابر از مسلم است: نویسد  المنارالمنیف مى
ال تزال طائفۀ من أمّتى یقاتلون على الحق ظاهرین الى یوم القیامۀ قال فینزل «

اهللا علیه وسلم فیقول أمیرهم تعال صلّ بنا فیقول ال انّ  عیسى ابن مریم صلى
  93.»اهللا لهذه االمه  بعضکم على بعض أمراء تکرمۀ

  حمود پیرامون یک حدیث ـ نظر شیخ ابن م21
  : گوید  مى83شیخ ابن محمود در صفحه 

کسى را ل افراد بسیارى پیرامون این حدیث که خداوند در رأس هر یکصدسا«
اند که آیا این   فرستد تا دین امت را تجدید حیات ببخشد، از من سؤال کرده مى

حدیث را ام که ابى داود این   حدیث صحیح است یا نه؟ من به آنان پاسخ داده
  . »دانند روایت کرده و حافظ عراقى و عالمه سخاوى آن را صحیح مى

  :گوید  حدیثى را ذکر نموده و سپس مى84وى در صفحه 

: این حدیث شبیه است به آنچه ترمذى از اَنَسْ روایت کرده و گفته است«
ام آخره مثل أمّتى مثل المطر ال یدرى أوله خیراً :  فرمود)صلى اهللا علیه وآله(پیامبر

  .ـ افراد امتِ من همانند بارانند، دانسته نیست که اول آن خیر است یا پایان آن

از طُرقى » حسن«این حدیثِ «: گوید  مىالبارى فتحدر » حافظ ابن حجر«
از » ابن حبان«وى گفت . ارتقاء یابد» صحت«روایت شده که چه بسا تا سطح 

  . »نماید  حدیث عمار آن را تصحیح مى

در بیان حکم این دو حدیث » ابن محمود«ا که شیخ د من راهى ربه اعتقا
چه، وى بر حکم کسى . تر و روش مطلوبترى است پیموده است، راه صحیح

شیخ از متخصصان . اعتماد کرده است که براى داورى درباره حدیث اهلیت دارد
شان پیروى کرده است و چه خوب بود در شناسایى مرتبه  در زمینه تخصصى

اگر به شناخت حکم این حافظان . پیمود ث مهدى نیز همین راه را مىاحادی
بینیم که سخاوى احادیث مهدى   چهارگانه در مورد احادیث مهدى اکتفا کنیم، مى

                                                           
  .ـ مترجم  .کنیم ایم و به همین دلیل تکرار نمى ترجمه این دو حدیث را قبال یکى دو بار آورده. 93
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فتح المغیث بشرح الفیۀ در کتاب یث متواتر دانسته است چرا که وى را از قبیل احاد
عالوه . آورده است» متواتر«هاى احادیث  آن را در ردیف مثالالحدیث حافظ عراقى

نام ارتقاء الغرف تألیف نموده   بینیم که وى کتابى در احادیث مهدى به بر این مى
 آن را ذکر نموده المقاصد الحسنه فى بیان کثیر من المشتهرۀ على األلسنۀو در کتابش 

  . است

در احادیث روایت ) مهدى(ذکر وى «: گوید  مىکشف الخفاءر د» العجلونى«
وسیله بعضى حافظان آمده است، از جمله حافظ سخاوى در ارتقاء شده به
  » .الغرف

اما فرزند و . ام ولى از حافظ عراقى سخنى در خصوص مهدى نیافته
آورى   طرق احادیث مهدى را جمع» حافظ ولى الدین ابازرعه عراقى«شاگردش 
فظ ابن حا«. برد  از وى نام مىتذکرۀ الحفاظ ذهبىدر ذیل » ابن فهد«نموده که 

ابى «التهذیب پس از نقل سخنان    البارى و در تهذیب  در فتح» حجر عسقالنى
مبنى بر تواتر احادیث مهدى درباره آن سکوت اختیار نموده است، » الحسین أبرى

هایى از گفتار اهل علم درباه ثبوت ظهور  بخشالبارى  فتحهمچنین در کتاب 
  . مهدى در آخرالزمان را ذکر کرده است

در صحیح خود، » ابن حبان بستى«ترین حافظ در بین این حافظان،   قدیمى
مجملى از آن موارد الظمĤن در » الهیثمى« را آورده و اى از احادیث مهدى مجموعه

ال «: در شرح حدیثالبارى  فتحدر کتاب » حافظ ابن حجر«. را درج نموده است
رسد دوران  که به پایان مىیأتى علیکم زمان الّا و الّذى بعده شرّ منه ـ هر دورانى 

در صحیح خود استدالل کرده » ابن حبان«: گوید  بعدى از آن بدتر است ـ مى
است که حدیث اَنَسْ، عمومیت ندارد و در مورد احادیث مهدى و اینکه وى 

آنکه از ظلم و بیداد آکنده شده باشد سازد پس از   ز دادگرى آکنده مىزمین را ا
و دوران او . (»سازد   و زمین را پر از عدل و داد مىآید صادق نیست، بلکه او مى

  ).بدتر از دوران قبلى نخواهد بود

حافظ ابن «، »حافظ ابن عراقى«، »امام ابن حبان بستى«این چهار نفر یعنى 
شوند که به   در شمار پیشوایانى محسوب مى» حافظ سخاوى«و » حجر عسقالنى

آخرالزمان هستند و این چهار نفر، استناد احادیث وارده قائل به ظهور مهدى در 
  .روند  اى از دریا به شمار مى  در حکم قطرهدر واقع
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  ـ نظر على بن محمد قارى درباره حدیث مهدى22
  : گوید   مى51در صفحه » ابن محمود«شیخ 

کسانى که نسبت به مهدى تعصب مىورزند اغلب به این حدیث استدالل 
 در رویارویى با دجال به وى پناه نمایند که مهدى با مؤمنان است، آنان مى
آید و دجال را  از گلدسته مسجد شام فرود مى) علیه السالم(آورند و عیسى مى

: گوید  شود، پس مهدى مى آورد و هنگام اقامه نماز وارد مسجد مى از پاى درمى
راستى که این نماز به خاطر شما اقامه  به: گوید جلو بیا اى روح خدا، عیسى مى

نماید تا روشن   آید و عیسى به وى اقتدا مى نگاه مهدى جلو مىآ. شده است
در سایر روزها به امامت نماز  سپس عیسى. سازد که وى از جمله امت است

 گفته است که این الکبیر الموضوعاتتاب کعلى بن محمد قارى در . ایستد مى
  . »حدیث ساختگى است

مدعى » ابن محمود«خ ، برخالف گفته شی»على قارى«شیخ : گویم در پاسخ مى
نویسد که این حدیث ثابت   نیست که این حدیث ساختگى است، بلکه مى

» ابن القیم« سخنان 164 در صفحه الکبیر الموضوعاتوى در کتاب . گردیده است
یم را در فضایل مسجداالقصى را نقل نموده و از جمله این عبارت ابن الق

صحیح است که مؤمنان از دست ) آلهصلى اهللا علیه و(این گفته پیامبر«: آورد مى
: افزاید مى» ابن القیم«سپس . »برند پناه مى» مسجداالقصى«یأجوج و مأجوج به 

شیخ على قارى در پى این » .این مجموعه احادیث صحیح در این باره است«
گونه نیز ثابت گردیده که مهدى با  ام و این  من گفته«: دارد  سخن اظهار مى

علیه (برند و عیسى  به آن پناه مى» دجال«رویارویى با مؤمنان است آنان در 
آورد و  آید و دجال را از پاى در مى  از گلدسته مسجد شام فرود مى) السالم

جلو بیا اى روح : گوید شود، پس مهدى مى هنگام اقامه نماز وارد مسجد مى
اه آنگ. راستى که این نماز به خاطر شما اقامه شده است به: گوید  خدا، عیسى مى
نماید، تا اشعار بدارد که وى از   آید و عیسى به وى اقتدا مى  مهدى جلو مى

در سایر روزها به امامت نماز ) علیه السالم(سپس عیسى. جمله اُمّت است
  .»ایستد مى

در اثبات مطلب، روشن است و آنچه را که شیخ » على قارى«سخنان شیخ 
گفته او نیست نزول . ستبه وى نسبت داده، که حدیث ساختگى ا» ابن محمود«
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و کشته شدن دجال » دمشق«شرق » المنارۀ البیضاء«در ) علیه السالم(عیسى
صحیح دست وى و نماز گزاردن وى پشت سر امام مسلمانان در آن زمان، در  به

ایستد،  مىاست و آن امام که عیسى پشت سرش به نماز  و غیره ثابت مسلم
  . ثابت است» حارث ابن اسامه «سندماین مطلب در . شود  خوانده مى» مهدى«

  ؟!ـ تضاد در احادیث مهدى23
التحقیق المعتبر عن «اش فصلى تحت عنوان  در رساله» ابن محمود«شیخ 

تنظیم نموده یث تهیه و  حد11در هفت صفحه شامل » احادیث المهدى المنتظر
  :نویسد وى ابتدا مى. است

 داود، امام احمد، ترمذى و پندارند صحیح است و ابى  درباره احادیثى که مى«
این احادیث، جملگى . اند، سخن خواهیم گفت ابن ماجه آنها را روایت کرده

متضاد و مختلف است و نه به مقتضاى لفظ و نه معنى صحیح و معتبر شمرده 
از سخنانى که در این فصل بیان داشته، » عبداهللا بن محمود«شیخ » .شوند نمى

در این رساله «: گوید  مى8 زیرا در صفحه خود دچار شور و شعف شده است،
تهیه و تنظیم » احادیث المهدى المنتظرالتحقیق المعتبر عن «فصلى تحت عنوان 

ام و در آن سایر احادیث روایت شده از سوى ابى داود، ترمذى، ابن ماجه،   نموده
ام که دیگر سخنى باالتر از آن  طور مبسوط شرح داده  امام احمد و الحاکم را به

  » !.مراجعه فرمائید. نیست

کسانى که به    اگر آنها ـ«: نویسد   مى27آنگاه در صفحه » ابن محمود«شیخ 
منتظر در ث مهدى ـ به تحقیق معتبر در احادی   صحت احادیث مهدى اعتقاد دارند

کتاب ما رجوع کنند و در احادیثى که ادعا دارند صحیح و متواتر است، بیندیشند 
 تطبیق نمایند، به یقین بر ایشان روشن خواهد شد که، نه در و آنها را با یکدیگر

  »!لفظ ونه در معنى، صحیح و متواتر نیستند

  :توضیحات من راجع به این فصل به شرح ذیل است

ـ هر کس که به آسانى حکم دهد هر آنچه پیرامون مهدى، خواه در سنن ابى 1
ده است، ساختگى، مجعول داود، ترمذى، ابن ماجه و مسند امام احمد یا غیره، آم

اى   همچنان که در پاره(هاى هزارویکشب است   و دروغ بوده و به مثابه داستان
. تواند یک تحقیق معتبر بیاورد به دشوارى مى)  نقل کردیم8ها در شماره   عبارت

آورى   زیرا یک تحقیق معتبر، به دقت، تحقیق و بررسى، حصول اطمینان و جمع
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وناگون و آشنایى با علماى معتبر نیاز دارد، و همین اطالعات کافى از منابع گ
هر . طور، تحقیقى اینگونه، باید پس از صرف وقت و تالش بسیار به انجام برسد

تواند به رساله  باشد، مى» مهدى منتظر«کس خواستار یک تحقیق معتبر درباره 
العلیم شیخ عبد. مراجعه نماید» شیخ عبدالعلیم عبدالعظیم هندى«تهیه شده توسط 

با نگارش این رساله رتبه کارشناسى ارشد بخش تحصیالت عالى دانشگاه ملک 
تعداد صفحات این رساله متجاوز از ششصد صفحه . عبدالعزیز مکه را احراز نمود

. استاالحادیث الوارده فى المهدى فى میزان الجرح و التعدیل و عنوان آن 
را پیرامون  بوده و آنچه ه آناش در مدت بیش از چهار سال سرگرم تهی  نگارنده

وى پس از بررسى اسناد گوناگون . احادیث ساختگى آمده گردآورى نموده است
گفتار محدثان درباره رجال احادیث و نظرات اهل علم را درباره صحت و ضعف 

هاى علما مبنى بر تواتر، ثبوت و  وى بسیارى از گفته. آنها درج کرده است
جوانب مختلف پیرامون موضوع مهدى به تحقیق احتجاج به آن را نقل و از 

طورى که این رساله به حق بهترین و جامعترین منبع این مسئله   پرداخته است، به
  . باشد مى

التحقیق المعتبر عن «در رساله فصلى تحت عنوان «ـ این گفته وى که 2
 ام و در آن سایر احادیث روایت تهیه و تنظیم نموده» احادیث المهدى المنتظر

طور مبسوط  شده از سوى ابى داود، ترمذى، ابن ماجه، امام احمد و الحاکم را به
شود که وى  از این گفتار مستفاد مى. »!...ام، پس بدان رجوع شود شرح داده

پیرامون کلیه احادیث مهدى که توسط ابى داود، ترمذى، ابن ماجه، امام احمد و 
ه اصال چنین نیست و در الحاکم روایت شده، سخن گفته است؟ و حال آنک

ترمذى در جامع خود . صفحات هفتگانه این فصل ذکرى از الحاکم نیامده است
در باب آنچه پیرامون مهدى آمده، سه حدیث روایت نموده است، اولى و دومى 

لو لم یبق االیوم من «: شیخ ابن محمود حدیث. است» ابوهریره«و » ابن مسعود«از 
ابى داود در سننش از طریق «: گوید بى داود آورده مىنقل از ا را به» ...الدنیا

لو لم «: فرمود)صلى اهللا علیه وآله(روایت نموده که پیامبر) رض(ابونعیم از على
اگر فقط یک روز به پایان دنیا باقى بماند خداوند ... (یبق من الدنیا اال یوم واحد
ه سازد همان گونه گرداند که زمین را از دادگرى آکند  مردى را از ما مبعوث مى

امام احمد از طریق ابونعیم و ترمذى نیز ). که از ظلم و بیدادگرى آکنده شده بود
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  .»آن را روایت کرده است

حدیث را به » ابن محمود«شود، یکى اینکه شیخ  در اینجا دو نکته مالحظه مى
و » ابن مسعود«دهد، با اینکه ترمذى آن را به کسى جز  ترمذى نسبت مى

: نزد ابى داود این است  دوم اینکه لفظ حدیث على. استناد نداده است» هابوهریر«
آنچنان که شیخ ابن محمود نقل ! »رجال منّا«نه » اهللا رجال من اهل بیتى لبعث«

حدیث سوم . لفظِ حدیث در مسند امام احمد است» رجال منّا«این لفظِ . کند مى
ـ » ... فى اُمّتى المهدىانّ«: است» ابى سعید خدرى«نزد ترمذى، حدیث مرفوع 

» ابن محمود«رساله شیخ ! ـ در فصل تحقیق معتبر...مهدى در امت من خواهد بود
سننش هفت حدیث در باب ظهور  در »ابن ماجه«. از این حدیث اثرى نیست

مهدى روایت نموده است، اما شیخ ابن محمود در فصل کذایى رساله خود فقط 
: حدیث ابى سعید خدرى: آورد، یکى را مىسه حدیث از این احادیث هفتگانه 

: و سومى» ...یقتل عند کنزکم«: حدیث ثوبان: ، دومى»یکون فى امتى المهدى«
فقط سه حدیث را » ابن محمود«، شیخ »...نحن ولد عبدالمطلب«: »اَنَس«حدیث 

دهد در حالى که مسند امام احمد، به غیر از این   به مسند امام احمد نسبت مى
  .حادیث فراوانى پیرامون مهدى داردسه حدیث، ا

ـ سخنان وى پیرامون بیان ضعف و بطالن احادیث ـ آنچنان که خود مدّعى 3
در اینجا با . است ـ از شیوه بررسى و تحقیق برخوردار نیست تا بتواند معتبر باشد

اى توضیحات  ذکر مثالهایى از سخنان وى پیرامون این سه حدیث، به ارائه پاره
  . نیمک بسنده مى

  :گوید   مى48 شیخ ابن محمود در صفحه : مثال نخست

بن ابراهیم «از » یاسین العجلى«از » ابونعیم «نقل از  به روایت امام احمد، به«
المهدى منّا اهل البیت «: گفت) علیه السالم(از پدرش على» محمد بن الحنفیه
شب وى را ـ مهدى از ما اهل بیت است، خداوند در یک » .یصلحه اهللا فى لیلۀ

ام که این حدیث را به باد انتقاد   نماید ـ من به کسانى برخورد کرده اصالح مى
شگفت آور است که مهدى از توفیق، درک و آگاهى به دور باشد : اند که  گرفته

روز بعد یک د تا در صبحگاه سپس صالحیت در یک شبانگاه بر وى فرود آی
عثمان بن «این حدیث را از » ماجهابن » «.مبلّغ هدایتگر و ناجى یک اُمت بشود

پس این . گفته است که ضعیف است» یاسین العجلى«روایت نموده و » ابى شیبه
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یکى از احادیثى است که بر نام مهدى تصریح دارد اما صحیح نیست همچنان که 
آنچه در این حدیث شگفت آور . ابن ماجه به ضعف آن اشاره نموده است

ز هدایت، توفیق و ارشاد الهى، به دور باشد سپس نماید این است که مهدى ا مى
صبحگاهان هادى، مهدى و ناجى امت از  در یابد و ظرف یک شب صالح مى

  ».گردد  جور و ستم مى

در ردّ و انکار این حدیث بر دو نکته تأکید ورزیده » ابن محمود«ظاهراً، شیخ 
  : است

  . ضعیف است» یاسین العجلى«یکى اینکه ابن ماجه گفته 

مهدى ظرف یک شب داللت » اصالح«یگرى اینکه معناى حدیث را که بر د
» السنن«در کتابش » ابن ماجه«: در پاسخ باید گفت! داند دارد، قابل پذیرش نمى

. داند ضعیف نمى، وى را »یاسین العجلى«نقل از  به هنگام درج این حدیث به
ولى در . مایدابن ماجه عادت ندارد در سنن خود به شرح حال رجال اشاره ن

» شیخ محمد فؤاد عبدالباقى«نسخه چاپى سنن ابن ماجه که حاوى شماره گذارى 
ابن «در حواشى شرح حال » بواصیرى«است، گاهى، پس از درج حدیث، سخنان 

. صورت گرفته است» شیخ محمد فؤاد عبدالباقى«آمده که این کار توسط » ماجه
حافظ بن «اند، مانند  ا نگاشتهر» یاسین العجلى«وانگهى کسانى که شرح حال 

ابن «اند که   نگفتهمیزان االعتدال در » حافظ ذهبى«و التهذیب  تهذیبدر » حجر
» العجلى یاسین«داند حاصل گفتار اهل علم در تعدیل   وى را ضعیف مى» ماجه

: گفت  یحیى ابن معین را شنیدم که مى: گفته است» عباس الدورى«این است که 
بیان » حجر  ابن« حافظ التهذیب تهذیباین موضوع در . قابل قبول است] وى[

ابن « در بیان شرح حال وى بر گفتار الجرح والتعدیلدر » ابن ابى حاتم«گردیده و 
قابل قبول : گوید   مىالتقریبدر » الحافظ«. چیزى نیفزوده است» معین ابى زرعه

ابن  «هایى که بر العجلى خدشه وارد کرده همان است که حافظ  گفته. است
هاى   در گفتهباید : گوید  مى» بخارى«اما .  گفته استالتهذیب تهذیبدر » حجر

وى دقت شود و حدیث دیگرى جز این حدیث از وى بیاد ندارم، منظور همین 
  . »حدیث است

، شرح حال یاسین را نیاورده، فقط در الضعفاءالصغیربخارى در کتابش 
از » یاسین العجلى«:  آورده است شرح حال وى را به این صورتالکبیر التاریخ
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جزو » العجلى«از وى روایت کرده و » ابونعیم«که » ابراهیم بن محمد بن الحنفیه«
ابراهیم بن محمد بن «حدیث را در شرح حال » بخارى«. شود رده مىکوفیان شم

. باید در سند آن دقت شود: آورده و گفته است» امام احمد«با سند » الحنفیه
از ابراهیم بن محمد بن الحنفیه و » یاسین العجلى«: گوید شف مىدر الکا» ذهبى«

هاى وى پیرامون جرح  حاصل گفته.  ضعیف است;بنقل از وى وکیع و ابونعیم
باید در «: العجلى این است که بخارى راجع به وى گفته است) خدشه دار بودن(

 همچنین حافظ ابن حجر این موضوع را در» هایش دقت شود  گفته
 این موضوع الضعفاءالصغیرولى بخارى در کتاب . نقل نموده استالتهذیب  تهذیب

الکبیر ذکر نکرده بلکه  را نیاورده و این تهمت را در شرح حال وى در التاریخ
رود این   بنابراین احتمال مى. باید دقت شود) حدیث(گفته است در سند آن 

فقط همین یک » عجلىیاسین ال«اعمال دقت نظر در سند، از اینجا ناشى شود که 
 صحت آن ندارد، غیر از این هم محتمل حدیث را دارد که البته این امر تأثیرى در

از » یاسین العجلى«عدم تأثیر این عبارت بر قبول حدیث . باز تأثیر ندارداست که 
 التهذیب تهذیبدر شرح حال وى در » حافظ ابن حجر«شود که   اینجا روشن مى

در سند ابن ماجه بدون انتساب «: گوید  نماید و مى  مىبه ثبوت این حدیث اشاره
اند که او  رو برخى حافظان متأخر گمان برده  به کسى ذکر گردیده است از این

 ضعف پیدا کرد و دیگر است، به این ترتیب حدیث» بن معاذالزیات   یاسین«
  !. »توان کارى انجام داد نمى

اى است به   باشد، اشاره ىضعیف م» العجلى« که الکاشفاین گفته ذهبى در 
. تأثیر است ـ بى   البته   آنچه که بخارى پیرامون یاسین نقل نموده و این ـ

و البته . نماید این حدیث یاد مى» حسن« به اشاره از الجامع الصغیردر » سیوطى«
این حدیث یکى از احادیث بسیارى است که بر ثبوت ظهور مهدى در آخرالزمان 

 ایراد اشکال بر این حدیث از راه تقبیح نمودن معناى آن، البته در. داللت دارد
تبعیت کرده زیرا همو بوده است که این » محمد اباعبیه«از » ابن محمود«شیخ 

از وى تقلید نموده » ابن محمود«آورده و النهایه ابن کثیر اش بر  سخن را در حاشیه
عناى حدیث بدون شک عقل سالم با نقل صحیح هماهنگى دارد، پس در م. است

 اى از آن در شگفت باشند که در جاى شگفتى وجود ندارد که این دو به گونه
بر هر چیزى توانا و قادر است و هرآنچه خدا !. مقتضاى آن انکار روا بدارند
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ى را که خداوند هدایت کند، هدایت شده است  هر کس. دهد بخواهد انجام مى
. اهنمایى برایش متصوّر نیستو هر کس که خداوند گمراهش کند هیچ ولىّ و ر

هاى این تحوّل که براى کسانى بهتر از مهدى و سایر امت،  ترین مثال از روشن
وى در ضدّیت با ) رض(امیرمؤمنین عمربن الخطاب : اتفاق افتاده است، مانند

یافت و س با قدرت و توفیق الهى تحول ترین مردم بود سپ  مسلمانان سرسخت
اسالم و مسلمانان گردید و بزرگمردى شد که به اش متوجه دشمنان  سرسختى

رفت شیطان راه دیگرى را   اگر راهى را مى) صلى اهللا علیه وآله(فرموده پیامبر
  . پیمود مى

» ابن محمود«این چه تحقیق معتبرى است که شیخ : گویم  بعد از این مى
بر عمل آورده است ؟ آیا این کار افزودن سخنى ناگفته  پیرامون این حدیث به

نیفزوده کس دیگرى چنین مطلبى بر سخن وى   تاکنون هیچنیست که» ابن ماجه«
  در انکار معنى حدیث نیست؟ » ابوعبیه«است؟ و آیا این انکار، نوعى تقلید از 

  :گوید  مى49در صفحه » ابن محمود«شیخ : مثال دوم

 بن شعیب«از » ابن ابى قیص«روایت کرد که » هارون بن المغیره«از » ابوداود«
این پسرم : على به فرزندش نگریست و گفت: نقل نمود» ابى اسحاق«از » خالد

نامش نهاده است و از نسل ) صلى اهللا علیه وآله(است همچنان که پیامبر» سید«
وى مردى خواهد آمد که نامش نام پیامبر شماست و در خلقت شبیه اوست ولى 

این از . را ذکر نمود» عدالیمألاالرض «سپس مسئله (!). در خلق مانند او نیست
از ). صلى اهللا علیه وآله(آید نه حدیث پیامبر به شمار مى) رض(سخنان على

رو احتجاج به آن غیرمنطقى است بهویژه که احتمال دارد به دروغ به على  این
   ».منسوب شده باشد

ابوداود به سنن در نقل حدیث از » ابن محمود«این است عبارتهایى که شیخ 
حدیث را ضعیف » ابن محمود«ه و این است مبنایى که براساس آن شیخ کار برد

به ) رض(على : نقل شده که گفت» اسحاق   ابو«اما در سنن ابوداود از . داند مى
این فرزندم همان گونه که پیامبر نامش نهاده، : فرزندش حسن نگریست و گفت

ف آن گفتار خودِ حدیث، با این سند ضعیف است، ولى دلیل ضع. است» سیّد«
آید،  به شمار مى) رض(از سخنان على ا براینکه این حدیث ر» ابن محمود«شیخ 
به دو بخش ) صلى اهللا علیه وآله(زیرا سخنان هریک از اصحاب پیامبر. نیست
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یکى، آنچه مجال اظهار نظر در آن وجود دارد و دیگر، آنچه ... شود تقسیم مى
سخن «جال اظهار نظر وجود دارد، در آن بخش که م... مجال سخن در آن نیست

اما آنجا که مجال سخن در آن ... آید به شمار نمى» حدیث«است و » صحابى
دارد، » حکم رفع«رود و  به شمار مى» حدیث«، همانند مسئله مهدى    نیست،

حافظ «... خوانند مى» مرفوع به حکم نه به تصریح«محدثان این قبیل احادیث را 
: نماید گونه بیان مى  خود این مطلب را اینالفکر نخبۀدر کتاب شرح » ابن حجر

یک صحابى که مدرک او : این است» مرفوع حکماً نه تصریحاً«مثالِ سخن 
اسرائیلیات نباشد، مطلبى را بگوید که در آن مجال اجتهاد نیست و به بیان یک 

دء ب مانند خبر دادن از امور گذشته و واژه یا شرح امور غریبه ارتباط ندارد،
مسائل روز «و » ها فتنه«و » مالحم«خلقت و اخبار پیامبران یا مسائل آینده چون 

و نیز خبر دادن از آنچه با انجام آن پاداش و ثواب ویژه یا کیفر خاصى » بازپسین
از آن، نیازمند » اِخبار«گونه احادیث، حکم رفع دارند زیرا  این. گردد  حاصل مى

اجتهاد نیست، اقتضاء دارد که ناقل حدیث است و آنچه در آن مجال » مخبرى«
، جز )صلى اهللا علیه وآله(متکى به گوینده اصلى باشد و اصحاب پیامبر

از . یا بعضى اخبار کتب قدیمه، تکیه گاهى ندارند)صلى اهللا علیه وآله(پیامبر
گونه   اگر حدیث این. آید عمل مى رو در بخش دوم احتراز از اظهار نظر به این

ـ پیامبر فرمود ـ را دارد و چنین حدیثى مرفوع است، » اهللا ال رسولق«باشد حکم 
» شنیده شده باشد) صلى اهللا علیه وآله(خواه با واسطه خواه بىواسطه از پیامبر

  ).پایان سخن حافظ بن حجر(

پس التوضیح فى تواتر ما جاء فى المهدى و الدجال و المسیح در کتاب » شوکانى«
» تواتر«و اینکه آنها به حد ) صلى اهللا علیه وآله(پیامبراز ذکر احادیث مرفوع به 

آثار اصحاب که بر مهدى صراحت دارند بسیار زیاد «: نویسد  رسیده است مى
  .»اى، مجال اجتهاد نیست است و حکم رفع دارد چرا که در چنین مرحله

این مبنى بر ضعف » ابن محمود«شود که سخنان شیخ  سان روشن مى بدین
تحقیق معتبر همان است که محدثان در . یق معتبرى استوار نیستحدیث بر تحق
انقطاع در . است» منقطع«اند و آن اینکه این حدیث در باال و پایین  سند آنها گفته

) رض(گفته شده که وى از على » ابواسحاق السبیعى«باال این است که درباره 
و سال مانده به پایان نشنیده است بلکه زمان ایشان را درک کرده است، زیرا وى د
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» ابوداود«ست که در پایین این ا» انقطاع«اما . ، به دنیا آمد)رض(خالفت عثمان 
از هارون بن مغیره حدیث : گفته استشیخ خود را در آن حدیث نام نبرده بلکه 

این «: گوید  به دنبال این حدیث مىاختصار سنن ابى داوددر » منذرى«. آوردم
را فقط درک کرده ) رض(است که على » ق سبیعىابواسحا«منقطع ) حدیث(

  » !.از هارون بن مغیره حدیث آوردم: گوید پیرامون این حدیث مى» ابوداود«. است

  :گوید ى م49در صفحه » ابن محمود« شیخ : مثال سوم

» بن مسعود   عبداهللا«با سند » سفیان الثورى«در سنن خود از حدیث » ابوداود«
اگر فقط یک روز به «: نقل نموده است که فرمود)  وآلهصلى اهللا علیه(از پیامبر

سازد تا مردى از اُمّتم   پایان دنیا مانده باشد خداوند آن روز را آن قدر طوالنى مى
یا اهل بیتم را مبعوث گرداند که نامش و نام پدرش با نام من و نام پدرم یکى 

در مان گونه که هپردازد   او در تمامى زمین به اقامه قسط و دادگرى مى. است
آن را » احمد و ترمذى» «.سراسر روى زمین جور و ستم حکمفرما شده باشد

  . است» صحیح«و » حسن«حدیث : اند روایت کرده و گفته

بیت مانند  پاسخ این است که علماى حدیث از ذکر بسیارى از احادیث اهل
 احادیث بسیارى از» غُالت«زیرا . اند این حدیث و نظایر آن، خوددارى نموده

ى آمده که به عل» ابى جحیفه« از صحیح بخارىدر . اند  دروغ را به آنان نسبت داده
عقل و ... خیر: گفتآیا پیامبر اختصاصاً چیزى به شما داده است؟ : گفتم) رض(

: دست کافرى کشته نشود و در روایتى آزاد کردن اسیر، و اینکه هیچ مسلمانى به
اى هستند، و در   ان برضد دیگران، ید واحدهخون مردمان مؤمن برابر است و آن

رو  از این. اینجا وى چیزى از احادیثى که مربوط به عالم غیب است، ذکر نکرد
اند،  هم چیزى از احادیث مهدى در صحیحین خود نیاورده» مسلم«و » بخارى«

  .زیرا ضعف و جعل بر این احادیث غالب است

صلى اهللا علیه (ن فرموده پیامبرترین مطلبى که در این باره آمده، ای صحیح
این فرزندم، سید است و خداوند بزودى توسط او میان دو گروه «: است) وآله

از آن ) صلى اهللا علیه وآله(آنچه پیامبر» سازد بزرگ از مسلمانان صلح برقرار مى
عاویۀ م«به نفع ) علیه السالم(اند، بهوقوع پیوسته است، آنجا که حسن خبر داده
چشم پوشید و خداوند به واسطه او آتش جنگ میان از حکومت » انابن ابوسفی

گذارى  نام» عام الجماعۀ«نام  اصحاب پیامبر را خاموش کرد و آن سال را به
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  .کردند

براى ابطال این حدیث » ابن محمود«آرى این است تحقیق معتبرى که شیخ 
  : ولى توضیح من درباره این تحقیق چنین است. آورده است

ابن محمود در اینجا یک دلیل مشخصى براى ضعیف دانستن این ـ شیخ 1
ولى چون روال کارش این است که کلیه احادیث را . دهد حدیث ارائه نمى

شود، عنوان  ضعیف قلمداد نماید، چیزهایى را که شامل آن حدیث و غیره مى
پاسخ این است که علماى حدیث بسیارى از این احادیث را از : گوید نموده مى

اند، چون غالت، احادیث مجعول بسیارى به آنها نسبت  ل بیت نقل نکردهاه
ابوداود، ترمذى و امام احمد از جمله کسانى هستند : و از سوى دیگر!... اند داده

خود به این نکته اشاره » ابن محمود«اند و شیخ  که این حدیث را روایت کرده
دیث خوددارى حال این سخن وى که علماى حدیث از نقل این ح. داشت
دانیم  عالوه بر اینها، ما مى. آید؟  اند، چگونه با سخن اخیر وى جور در مى  نموده

  . اند که این ائمه سه گانه از علماى حدیث

و پاسخ على به جحیفه که ) رض(از على » ابن جحیفه«ـ اشاره وى به سؤال 2
ت که حاوى این احادیث ـ مربوط به عالم غیب ـ نبوده است، پاسخش این اس

عدم ذکر احادیث مهدى که شامل نوعى اطالع رسانى درباره یک موضوع در 
و معتبر است که سند ن نیست، زیرا آن حدیثى ثابت آینده است، دلیلى بر بطالن آ

شمارى است که پیرامون ظهور  آن صحیح باشد و این حدیث یکى از احادیث بى
 از سوى دیگر ; سواین از یک. مهدى در آخرالزمان نقل شده و صحت دارد

صلى اهللا علیه (یکى از اصحاب پیامبر است که این حدیث را از پیامبر) رض(على
  .آید  عنوان چهارمین مثال، پس از این مى روایت کرده و حدیث وى به)وآله

مهدى رو بخارى و مسلم از درج احادیث  از این «:ـ پاسخ این سخن وى که3
این است »  جعل بر آنها غالب است خوددارى نمودند زیرا ضعف وصحیحیندر 

این نکته را در ( دلیلى بر ضعف آن نیست، صحیحینکه عدم درج حدیث در 
» ابن محمود«و این یکى دیگر از مواردى است که شیخ ) ام  توضیح داده5شماره 

  . این قبیل سخنان را تکرار نموده است

چنین بر یفه پیرامون حدیث ابن ابى جحـ از فحواى کالم شیخ ابن محمود 4
است، ولى این طور صحیح بخارى در » والمؤمنون تتکافاً دماؤهم«: آید که روایت مى
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  . اند نیست زیرا این روایت را امام احمد، نسائى و ابى داود نقل کرده

حدیث : گوید  مى) رض(» ابن مسعود«راجع به این حدیث » ترمذى«ـ 5
تهذیب در » ابن القیم«ین و همچن» منذرى«، »ابوداود«حسن و صحیح است ولى 

در المنارالمنیف به صحت آن اشاره » ابن القیم«. اند  سکوت اختیار کردهالسنن
  . داند آن را صحیح مىالسنه  منهاجدر کتاب » ابن تیمیّه«نماید و  مى

  :گوید  مى42در صفحه » ابن محمود«شیخ :  مثال چهارم

صلى (از پیامبر) رض( على از» ابونعیم«به روایت ابوداود در سننش از طریق «
امام » اگر فقط یک روز به پایان دنیا مانده باشد: دنقل شده که فرمو) اهللا علیه وآله

احمد آن را از طریق ابى نعیم و ترمذى نیز نقل کرده است پاسخ این است که 
این حدیث از جمله احادیثى است که ادعا دارند صحیح است، ولى در داللت بر 

زیرا در آن نام مهدى ذکر نشده است و . اند، صراحت ندارد کردهمعنایى که ذکر 
بر فرض صحت آن، چه مانعى دارد و بگوییم این مردى که در روى زمین به 

د ولى ان اى است که بوده پردازد، از جمله مسلمانان برجسته  اقامه عدل و داد مى
مانان استوار معنوى همه مسلاند و از برکت وجود آنان، امور دنیوى و  درگذشته

که در حدیث است، شاید مراد از آن، کسى باشد که » منّا«اما کلمه !... گشته است؟
است و از سوى دیگر پیدا شدن مردى که سراسر روى » ما«از اهل دین و امت 

باشد، زیرا که » محال«زمین را پر از عدل و داد کند، شاید از امور ناشدنى و 
 مسلمان و کافر و نیکوکار و بدکار هم قرار داده خداوند دنیا را آفریده و در آن

هوالذى خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن واهللا «: مایدفر است و خود در قرآن مى
ـ او همان است که شما را آفرید، گروهى از شما کافر و » بصیربما تعملون 

ا، دهید آگاه است ـ چون دنی اى مؤمن هستند و خداوند به آنچه که انجام مى عده
سراى آزمایش و امتحان است و نبرد بین حق و باطل، میان مسلمانان و کفار هم 

  ...همچنان ادامه دارد

نام و زمان و مکان و چگونگى ایمان به مهدى  و به هرحال در این حدیث به
خلفاى رد که مراد از آن، یکى از تصریح نشده است و به نظر من اشکالى ندا

رب، به گسترش اسالم پرداختند و عدل را در میان پیشین باشد که در مشرق و مغ
  »!...مؤمن و مخالف، برقرار ساختند

در انکار حدیث به آن رسیده » ابن محمود«این تحقیق معتبرى است که شیخ 
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بینید او راه علمى را در بررسى حدیث نپیموده،   و البته همان طور که مى! است
 یک شبهه عقلى را در ردّ نصوص بلکه مانند بعضى دیگر از نویسندگان معاصر،

شک مردود است و ما در توضیح پاسخ  شرعى مورد استناد قرار داده است که بى
  : گوییم شیخ مى! این تحقیق معتبر

ـ حدیث شناسان به هنگامى که حدیثى را از نقطه نظر ضعیف یا صحت 1
ر میان کنند که د  دهند، از یک روش علمى دقیق استفاده مى مورد بررسى قرار مى

ملل و امم سابق مورد توجه نبوده است و اکنون نیز فقط حدیث شناسان 
مند شوند و آن روش، عبارت است از اعتماد بر اسناد   توانند از آن روش بهره مى

و این ... ال یا انقطاع آنانو شناخت رجال و روایت حدیث و چگونگى اتص
صلى اهللا علیه (یامبر اکرمشده که از پحدیث با توجه به همین روش تحقیقى ثابت 

اُمّ «، »ابو هریره«، »ابن مسعود«: نقل شده است و گروهى از اصحاب مانند) وآله
نقل ) صلى اهللا علیه وآله(آن را از پیامبر اکرم... و» ابو سعید الخدرى«، »سلمه
  .اند کرده

نقل کردیم که داللت کامل دارد بر اینکه مردى از » ابن مسعود«قبال حدیثى از 
شود، در آخرالزمان ظهور   نامیده مى» محمدبن عبداهللا«اهل بیت نبوت، که 

طور صریح ندارد، اما نصوصى که  کند، و این حدیث با اینکه نام مهدى را به مى
در آنها نام مهدى ذکر شده است، کامال اتفاق و اتحاد دارد، و روى همین اصل، 

طور صریح در آنها برده  اهل حدیث آن را در ضمن احادیثى که نام مهدى به
  ...ابوداود، ترمذى و دیگران: اند، مانند شده است، نقل نموده

دین و ارد که مراد از آن مردى باشد که از اهل گوید چه مانعى د ـ اینکه مى2
صورت  طور واقعى، نه به پاسخش این است که این حدیث به... امّت ما باشد

توان آن را به مسلمانان یا   مىفرضى، صحیح و ثابت است و به همین دلیل ن
خلفایى در گذشته، مربوط دانست زیرا که علماى فرهیخته و حدیث شناسان 

اند که در آخرالزمان ظهور  موعود صادق دانسته» مهدى«برجسته آن را در مورد 
اگر یک روز به پایان دنیا «: کند و منظور همان است که در حدیث آمده است مى

توان   آخرالزمان خواهد آمد و نمىاست که در » مهدى«مُراد یعنى » ...اشدمانده ب
» ابن محمود«که شیخ » رجل منّا«لفظ . این حدیث را به درگذشتگان نسبت داد

را دارد، لفظ » رجال من اهل دیننا و ملّتنا«صورت  با تأویل آن قصد القاى آن به
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 و لفظ حدیث است» امام احمد «مسندنیست، بلکه متن حدیث على در » ابو داود«
 مسنددر واقع مقصود اصلى از لفظ حدیث منقول در » رجال من اهل بیتى«ابوداود 

  .دهد امام احمد را توضیح مى

احتماال وجود مردى که زمین را از دادگرى آکنده «: ـ این سخن وى که3
خداوند . باشد» محال«سازد پس از آنکه از ظلم و بیدادگرى آکنده شده است،  مى

 دنیا، مسلمان، کافر، نیکوکار و تبهکار در آن خلق نمود و خود با آفریدن
... »هوالذى خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن واهللا بما تعملون بصیر«: فرماید مى

  »...باطل ادامه دارد و زیرا دنیا سراى آزمایش و ابتالست و ستیز میان حق

تواناست و هیچ پاسخ این سخن این است که اوال خداوند بر هر کارى قادر و 
یمألها «ثانیاً گفته . و ناشدنى باشد» محال«تواند   چیزى در مقابل قدرت الهى نمى

لزوماً به معناى نابودى کامل شرّ نیست، زیرا شرّ در زمان مهدى هم وجود » عدال
» فتنه«و بزرگترین ... و ستیز میان حق و باطل در زمان وى هم برقرار است... دارد

ست که در آخرالزمان تنه دجال و خروج وى در میان مردم ادر حیات دنیوى، ف
، دلیل بر انقراض »کماملئت جورا«: سخنپیوندد و همین طور این  بهوقوع مى

خیر و نیکى نیست، زیرا این سنت خداوند است که ستیز میان حق و باطل در 
 آید و زمانى دیگر شر بر زندگى دنیوى باشد، در یک زمان خیر بر شر فائق مى

شود، مگر در زمان فرا رسیدن  گردد و زمین از اهل خیر خالى نمى خیر چیره مى
  . روز باز پسین

در زمان مهدى حق پیروز و خیر گسترده خواهد بود، آنچنان که در صدر 
حافظ در طبق روایت » ابن صبان« گفتیم که 21 ما قبال در شماره اسالم بود و

ال یأتى : مرفوع است) رض(  اَنَسالبارى استدالل نموده است که حدیث  فتح
رسد دوران  هر دورانى که به سر مى   علیکم زمان االّ و الّذى بعده شرّ منه ـ

ـ تضادى با احادیث وارده درباره مهدى ندارد که زمین را   بعدى از آن بدتر است
  .سازد از دادگرى آکنده مى

و مکان و ایمان به هرحال حدیث در مورد نام مهدى، زمان «: ـ این گفته وى4
احادیث در معنا اسخش این است که این حدیث و دیگر پ» به وى صراحت ندارد

کند همچنان که علماى حدیث   ناظر بر مهدى است که در آخرالزمان ظهور مى
. طبق آنچه در بخش نخست پیرامون حدیث اشاره شد، به این امر اعتقاد دارند
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عیسى و خروج دجال ذکر احادیث مهدى زمان ظهور وى را هنگام نزول 
مکان ظهور، به هنگام نزول عیسى، در سرزمین شام در . نمایند مى

اى از احادیث، به همین صورت  است که این توضیح در پاره» المقدس  بیت«
ایستد و براى کشتن دجال خارج   مى به نماز عیسى پشت سر مهدى. آمده است

دید به او ایمان بیاوریم، زیرا در مورد ایمان به مهدى هم باید بدون تر. شود مى
که روش اهل سنت و جماعت این است که احادیث صحیح منقول از 

پذیرند و اخبار مربوط به ظهور مهدى و خروج   را مى) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر
  . از آسمان و غیره از جمله این احادیث است) علیه السالم(دجال و نزول عیسى

 ندارد که وى یکى از خلفاى پیشین باشد که مانعى«: ـ پاسخ این سخن وى5
به نوبه خود این را در شرق و غرب گسترش داده و به بسط عدل و داد در میان 

این است که و چه مانعى دارد که مقصود » اند؟ مسلمانان و غیرمسلمانان پرداخته
شود؟ که محدثان سنت شناس و   همان مهدى باشد که در آخرالزمان ظاهر مى

اگر از دنیا فقط یک «:  از علماى این امت، بر این باورند و لفظ حدیثفرزانگان
در آغاز سخن » ابن محمود«وانگهى شیخ . هم چنین اقتضایى دارد» روز بماند

گفت که وجود مردى که » ...لو لم یبق من الدنیا اال یوم واحد«: درباره این حدیث
ظلم و بیدادگرى لبریز گشته سازد همچنان که از  زمین را از عدل و داد آکنده مى

است، احتمال دارد جزو محاالت باشد اما در پایان سخن، درباره حدیث 
که به نوبه ! از جمله خلفاى پیشین باشد؟) این شخص(گوید مانعى ندارد که  مى

  ! خود دین را گسترش دادند و به بسط عدل و داد پرداختند

بودنش » محال« احتمال ترتیب چیزى که در آغاز سخن پیرامون حدیث بدین
سخنى که به تحقیق و ! آرى. گردد پذیر مى»امکان«رفت، در پایان سخن  مى

  !کند پایان آن، آغازش را نقض مى: گونه است بررسى نیاز دارد، این

درباره چهار حدیث که » ابن محمود«این بود مثالهایى از سخنان شیخ 
مون احادیث مندرج در فصل از اظهارات وى پیرا» مشت نمونه خروار«عنوان  به
تعقیب ر و من د. که بالغ بر یازده صفحه است، ارائه گردید! »تحقیق معتبر«

از همه . سخنان وى معتقدم که این سخنان به تحقیق و بررسى معتبر نیاز دارد
چنین ادعا ! تر اینکه او با اظهار خشنودى از انجام این تحقیق تر و تلخ دهشتناک

مطلب را درباره احادیث ادا کرده است که از این بهتر کند که چنان حق  مى
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نماید این   تر مى آنچه بیش از سایر سخنان وى عجیب!. شود واهللا المستعان نمى
اگر آنها ـ کسانى که به صحت و تواتر احادیث مهدى اعتقاد «: گوید است که مى

 یکدیگر تطبیق کنند و آنها را با در این کتاب مراجعه ما! دارند ـ به تحقیق معتبر
یابند که این احادیث در لفظ و در معنا نه صحیح است و   نمایند، به یقین در مى
طور قطع این ارجاع نمودن را  به» ابن محمود«و شیخ » !نه صریح و نه متواتر

در گفته ! اى  نماید و چنین حواله تلقى مى! احاله به یک منبع سیراب کننده و غنى
در این رساله فصلى با عنوان «: شود  دیده مىاش هم  رساله8وى در صفحه 

ام و در آن  مودهتهیه و تنظیم ن» التحقیق المعتبر عن احادیث المهدى المنتظر«
روایت شده بهوسیله ابوداود، ترمذى، ابن ماجه، امام احمد و سایر احادیث 

ام پس هر کس مایل است بدان رجوع  الحاکم را به بهترین وجه شرح داده
لى واقعیت امر این است که هر دانشجویى با اندکى آگاهى از شناخت و! »نماید

گیرد و این کار   نماید، نتیجه معکوس مى حدیث، وقتى به این فصل رجوع مى
شباهت نیست که چیزى دستگیر انسان  در واقع دویدن به دنبال سراب، بى

آن  به ن بضاعت کم علمى، وقتىاى بیش نیستم با ای نگارنده که طلبه. شود نمى
ـ » ابن محمود«فصل رجوع کردم، بسیار افسوس خوردم و دلم براى جناب شیخ 

ـ سوخت که چرا وى با وجود ناشى بودن در شناگرى، خود را در ! اهللا  حفظه
» خلدون ابن«در مورد » شیخ احمد شاکر«چنین گردابى انداخته است؟ بعد سخن 

 شده است که از آن آگاهى خلدون وارد میدانى ابن«: گوید به یادم آمد که مى
مون  خود پیراالمقدمهندارد زیرا وى مرد این میدان نیست و در فصلى که در 

پرداخته و دچار اشتباهات گویى   طور شگفت انگیزى به یاوه مهدى نگاشته، به
اگر نظر یک طلبه کوچک این باشد، پس علماى بزرگ در » ...آشکارى شده است

ین رساله و آن فصل کذایى بنگرند، چه خواهند حال و آینده، هنگامى که بر ا
  .گفت؟

  ـ احادیث کذب درباره مهدى24
گوییم،  مىسخن » سنت«وقتى از «: گوید  مى69در صفحه » ابن محمود«شیخ 

منظور احادیث صحیح و صریحى است که علماى فرهیخته در آن به تحقیق و 
، »اند  حرام قرار دادهتفحص پرداخته و آن را عمود عقاید، احکام و امور حالل و

وگرنه معلوم است که جعل کنندگان دروغپرداز، احادیث دروغین فراوان در 
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اند که تأثیر نامطلوبى در عقاید و امور داشته   عقاید و احکام مسلمانان وارد کرده
است، ولى علماى مسلمانان براى تحقیق و تبیین بطالن این قبیل احادیث جعلى، 

گونه  درجه اعتبار ساقط گردانیده و نسبت به اینا را از  و آنهها را باال زده آستین
احادیث از جمله احادیث مهدى موعود و اینکه وى زمین را همان طور که از 

سازد و این قبیل حرفها، به   ظلم و بیدادگرى آکنده شده، از عدل و داد لبریز مى
  !. اند امت هشدار داده

وقتى از سنت سخن «این گفته اگر وى در : پاسخ این گفتار این است
گوییم منظورمان احادیث صحیح و صریحى است که علماى فرهیخته در آن  مى

حالل و حرام  آن را ستون عقاید، احکام و امور به تحقیق و تفحص پرداخته و
زیرا بزرگترین علماى ! ، صادق باشد، کامیاب و رستگار شده است»اند قرار داده

قى، خطابى، قرطبى، ذهبى، ابن تیمیه، ابن القیم، ابن عقیلى، بیه: نقدپرداز چون
کثیر، سخاوى و دیگر علماى متقدم و متأخر، به صحت بسیارى از احادیث 

آنان، . اند که این احادیث متواتر است اند، و حتى برخى گفته  مهدى قائل شده
البته در حدیث خبرگى و تخصص دارند و در شناخت احادیث صحیح و 

علماى «که » ابن محمود«این سخن شیخ . انها رجوع شوداید بدضعیف، ب
ها را باال  مسلمانان براى تحقیق و تبیین بطالن این قبیل احادیث جعلى آستین

زدند و آنها را از درجه اعتبار ساقط گردانیده و نسبت به آنها به امت هشدار 
ى عنوان مثالى برا  سخن حقى است، ولى آوردن احادیث مهدى به» اند داده

شان مورد  احادیث جعلى، سخن زشتى است، زیرا نقدپردازان بزرگ که حکم
چه اند که این احادیث، جملگى، ضعیف است تا  اعتماد است، هیچکدام نگفته

هاى  کسى که از قرن! آنها ساختگى و جعلى استرسد به اینکه گفته باشند همه 
تخصص هم گذشته به تالش براى تضعیف احادیث مهدى شهرت دارد و اهل 

اى از آنها  است که با وجود این، به درستى و صحت پاره» خلدون ابن«نیست، 
  . اذعان نموده است که قبال در این باره توضیح دادیم

مبنى بر اینکه بطالن احادیث مهدى توسط » ابن محمود«بنابراین ادعاى 
علماء علماى مسلمانان تحقیق و تبیین شده و از درجه اعتبار ساقط گشته است و

. ارزشى است ، یک ادعاى باطل و سخن بى!اند  نسبت به آنها به امت هشدار داده
تواند یکى از علماى محقق و مورد اعتماد را نام ببرد که گفته باشد   وى حتى نمى
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اما این ادعاى . احادیث مهدى ساختگى است و منبع مورد استناد را بیان کند
نسبت داده » ذهبى«و » دارقطبى«م بزرگوار اساس و سر تا پا دروغ که به دو اما  بى

این دو، همان گونه ... اند دانسته شده که آنها بررسى احادیث مهدى را مجاز نمى
بیگناه ) علیه السالم(که آفتاب غیرقابل لمس است و گرگ در ریختن خون یوسف

، )19(البته من این مطلب را در شماره (باشند   است، آنها نیز از این افترا مبرّا مى
  .)ام توضیح داده

  ـ دعوى مهدى از نظر علماى پیشین 25
من نخستین کسى نیستم که به بطالن دعوى «: گوید  مى70وى در صفحه 
محقق این ق آن با واقعیت قائل شده باشم، قبل از من علماى مهدى و عدم انطبا

و شیخ » محمد بن عبدالعزیز مانع«وى سپس شیخ . »اند سخن را گفته
  .زند  را مثال مى»  رضامحمدرشید«

ما نخستین کسى نیستیم که این احادیث یعنى «: گوید   هم مى6وى در صفحه 
احادیث مهدى را دروغ دانسته باشیم، قبل از ما بعضى علماء آنها را انکار 

پس از ذکر احادیث مهدى المنهاج در ) ره(االسالم ابن تیمیه شیخ. اند  نموده
اى   اند و عده ین احادیث مهدى راه خطا رفتهگروهى از علماء در ا«: گوید مى

شود که از قدیم مورد اختالف علماء بوده است،   پس معلوم مى. اند منکر آن شده
  ».همان گونه که در این دوران نیز علماء پیرامون آن اختالف نظر دارند

  : پاسخ این سخن از این قرار است

گروههایى در این احادیث : یدگو   مىالسنه منهاجاالسالم ابن تیمیّه در  ـ شیخ1
از » ابن ماجه«اى آنها را منکر شده و به حدیث  عده. اند هراه خطا رفت

احتجاج » المهدى اال عیسى ابن مریم«: که فرمود) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر
بدان استناد » ابو محمد بن الولیدبغدادى«این حدیث ضعیف است و . اند  نموده

این است سخنان شیخ االسالم پیرامون این . اد نیستجسته است اما قابل استن
اند و در این امر به یک حدیث ضعیف و   گروه که این احادیث را انکار نموده

از » بغدادىابى محمدبن الولید «االسالم جز  شیخ. اند  غیرقابل استناد، تکیه کرده
رح برد، من درباره این مرد به جستجو پرداختم، اما ش شخص دیگرى نام نمى

  .حال وى را نیافتم؟

، باید گفت که او احادیث مهدى را »شیخ محمدبن عبدالعزیز مانع«در مورد 
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داند و این امر را در  داند، بلکه برخى از این احادیث را صحیح مى ضعیف نمى
نگارنده . بیان نموده استتحدیق النظر باخبار المهدى المنتظر : اى به نام  رساله

شیخ «درباره . ام  نقل نموده) 13(مال در شماره طور اج سخنان وى را به
ام که وى با انکار صعود  توضیح داده) 15(هم در شماره » محمدرشید رضا

به آسمان و نزول وى به زمین، خود ساقط و نقش زمین شده ) علیه السالم(عیسى
است، پس جاى شگفتى ندارد که با انکار ظهور مهدى در آخرالزمان نیز ساقط و 

اش  هر کس چنین وضعیتى دارد، بدیهى است که تقلید کننده!. ن شودنقش زمی
  . سرنوشت را براى خود خریده استشت شده و همین نیز دچار همین سرنو

اى   از دیرباز شناخته شده است که وقتى در مسئله» ابن محمود«ـ شیخ 2
رو با این عبارات به   کند از این شود، احساس هراس و وحشت مى منحرف مى

من نخستین کسى نیستم که به «: گوید دهد و مى  دلدارى و قوت قلب مىخود
وى ! اند  اى قائل شده باشم، بلکه قبل از من فالنى و فالنى قائل شده چنین مسئله

تألیف » مسائل حج«اى از  اى که پیرامون پاره  بیست و پنج سال پیش در رساله
مفتى وقت »  الشیخمحمدبن ابراهیم آل«جناب شیخ . نمود سردرگم شده بود

تحذیرالناسک مما أحدثه ابن محمود اى تحت عنوان   در رساله) ره(عربستان سعودى 
 هـ به چاپ رسیده 1376 به وى پاسخ داده و این رساله در سال فى المناسک

این مرد ـ شیخ ابن محمود ـ «: گوید  آن مى50در صفحه ) ره(وى . است
با «: گوید رو مى ر شده است از اینکند که در بدترین ورطه گرفتا احساس مى

شود که سخن ما نخستین بارانى نیست که بر   مىه ایم دانست  تأمل در آنچه گفته
دشت و صحرا نازل شده باشد و نه اولین اذانى است که براى آن نماز اقامه شده 

وى با احساس وحشت از تنهایى و تاریکى از دست رفتن حجّت و دلیل، ! »باشد
کرد با سخن آنان ـ که به سخنان  با ذکر سخنان کسانى که فکر مىبه گمان خود 

خواهد به خود تسلى ببخشد،  تواند وحشت را بزداید و مى  وى شبیه است ـ مى
ولى زهى خیال باطل که در این راه کسى با وى همراه نیست و آن کسانى که در 

 وى شریک این خط مشى بدانها استناد کرده است، در بدکردارى و بدسگالى با
راستى مطلبى از آنان نقل کرده باشد، سخن آنها بر جایز بودن  اگر به. نیستند

است نه اینکه گفتار علماء را مردود دانسته باشند و نه اینکه برخالف اهل سنت 
براى اتفاق نظر مخالفان و خروج از راه اهل بهشت تالش کرده باشند، آنان 
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 و قشرى نگرى در دین آبا و اجدادى یک از آحاد امت را به جمود فکرى  هیچ
  . را متهم کرده باشندء اند، تا چه رسد به اینکه همه علما  متهم نکرده

شود که بر دشت و بیابان   اینجاست که مقاله وى نخستین باران ویرانگرى مى
نازل شده و نخستین بوق اذانِ ردّ سنت است که جفاکاران بدان گوش فرا 

کس قبل از وى به چنین سخنى دعوت نکرده و  یچبه خدا سوگند ه. اند داده
زیر سؤال   چنین مناسک حج را هیچ شخص با ایمانى باقصد و نیت قبلى، این

درباره ) ره(الشیخ   این است سخنان جناب شیخ محمدبن ابراهیم آل» نبرده است
  .پیش  سالاللهـ در بیست و پنج  ن محمود ـ وفقهشیخ اب

اش نخستین باران   اینجاست که مقاله«: تأمل نمایداگر خواننده در این سخنان 
شود که بر دشت و بیابان نازل شده و نخستین بوق اذانِ ردّ سنت   ویرانگرى مى

) ره(، به فراست این بزرگمرد »...اند است که جفاکاران بدان گوش فرا داده
ه ، بعد از آن، چندین رساله تألیف نموده ک»ابن محمود«شیخ . برد  بوضوح پى مى

از جمله وى در رساله . اى از آنها هم از راه صواب منحرف شده است در پاره
و رساله دیگر موسوم االیمان بالقضاء و القدر على طریقۀ اهل السنۀ و االثر موسوم به 

جناب . گویى شده است دچار سردرگمى و هذیاناتحاف االحفیاء برسالۀ االنبیاء به 
فتح المعبود فى نام   اى به اهللا ـ در رساله فقهـ و» حمودبن عبداهللا تویجرى«شیخ 

د و هشتاد و هفت صفحه به اشتباهات شیخ ابن در یکصالرد على ابن محمود 
الذکر پاسخ داده که ریاست مراکز تحقیقات علمى، فتوا،  فوقمحمود در رساله 

  .را به چاپ رسانده است» شیخ تویجرى«دعوت و ارشاد این رساله 

الدالئل العقلیۀ و النقلیۀ فى تفضیل الصدقۀ على المیت  عنوان دیگر رساله وى تحت
باشد که به اشتباهات    مىعلى الضحیۀ و هل الضحیۀ عن المیت شرعیۀ ام غیر شرعیۀ

رئیس مجلس عالى » بن محمدبن حمیدشیخ عبداهللا «وى در این رساله، جناب 
 ابن محمود در یکصد مغایۀ المقصود فى التنبیه على اوهانام   اى به قضاء، در رساله

همچنین به اشتباهات وى در این رساله، ... و دوازده صفحه پاسخ گفته است
الحجج القویۀ و االدلۀ القطعیۀ نام کتاب  در کتابى به» شیخ على بن عبداهللا الحواس«

ویست و هشتادوپنج  در دفى الرد على من قال أنّ االضحیۀ عن المیت غیر شرعیۀ
  .صفحه پاسخ داده است

فصل الخطاب فى اباحۀ ذبائح نام  اى به از دیگر رسایل شیخ ابن محمود، رساله
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 است که در آن هم مرتکب اشتباهاتى شده و از جمله استفاده از اهل الکتاب
اى   عالوه بر اینها، وى در رساله. هاى قربانى مشرکان را مباح دانسته است دام

مجاز (ب الطائرات و السفن البحریه جواز االحرام من جده لرکانام  اى به چند صفحه
دارد که پاسخ این دو ) ها بودن احرام از جده براى سرنشینان هواپیماها و کشتى

حکم نام  اى به  در رساله» بن محمدبن حمید  شیخ عبداهللا«رساله توسط جناب 
و غیرهم داده شده و در آن یادآورى شده اللحوم المستوردۀ و ذبائح اهل الکتاب 

  . این رساله شامل یکصد و دوازده صفحه است. میقات نیست» دّهج«است که 

اى از   پاره: البته اشتباهات شیخ ابن محمود در رسایل متعددش متفاوت است
آنها از امور فرعیه است که مجال اجتهاد در آنها براى مجتهدان داراى اهلیت 

ست، مانند وجود دارد و برخى دیگر از امورى است که مجال اجتهاد در آنها نی
گونه مسائل  مسائل قضا و قدر، مسئله ظهور مهدى در آخرالزمان که در این

  . میدان اجتهاد باز نیست

» الدین النصیحۀ«): صلى اهللا علیه وآله(کار بستن این فرمایش پیامبر  با قصد به
کنم که رساله وى درباره   نصیحت مى» شیخ عبداهللا بن زید آل محمود«به جناب 

هاى علوم دینى را به   رساله از این قبیل رسایل باشد که طلبهمهدى، آخرین
پاسخگویى به آنها مشغول داشته است و در حالى که او وارد سن هشتاد سالگى 
شده است در ساماندهى باقیمانده حیات خود کوشش نماید به نحوى که هم 

ک، براى خودش و هم براى سایر مسلمانان در دنیا و آخرت فایده و عاقبت نی
  . داشته باشد

  ابونعیمـ احادیث مهدى و 26
به اقتضاى تأمل در احادیث مهدى «: گوید   مى70شیخ ابن محمود در صفحه 

بینیم که این احادیث ضعیف و غیرقابل اعتماد است و اکثراً از روایت  مى
 است و جملگى با یکدیگر تضاد و اختالف دارند و در االولیاء حلیۀدر » ابونعیم«

  ». معنى، صحیح و صریح و متواتر نیستندلفظ و در

محمود دهد که شیخ ابن   مىاین سخن آشکارا نشان : در پاسخ باید بگوییم
 ابى نعیم را بزرگترین منبع حاوى احادیث مهدى به شمار االولیاء حلیۀکتاب 

کلیه احادیث » شیخ عبدالعزیزبن محمدبن الصدیق غمارى«. آورد، اما چنین نیست مى
شامل بیش از چهار هزار البغیۀ فى ترتیب احادیث الحلیۀ نام   کتابى بهحلیه را در
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دیثى نیست که مهدى در آورى نموده است که در بین آنها هیچ ح  حدیث جمع
این سخنان . »المهدى منّا اهل البیت یصلحه اهللا فى لیلۀ«: آنها مطرح باشد مگر حدیث

آشنایى اندکى دارد و ابن محمود دلیل روشنى است که وى با احادیث مهدى 
داند که در کجا زیاد است و در کجا کم؟، در نتیجه حکم وى مبنى بر اینکه  نمى

آنها جزو احادیث ضعیف و غیرقابل اعتماد است و جملگى با هم تضاد و 
است که نه اختالف دارند و در لفظ و در معنى ـ صحیح و صریح نیستند، حکمى 

 گمان و ظن صادر گردیده و به هیچوجه ما هدایت، بلکه از سرِاز روى برهان و 
خدا رحمت کند هر کسى را که به نیکى سخن . سازد نیاز نمى  را از گفتن حق بى

  .گوید و پیروز شود یا خاموشى گزیند و نجات یابد
  !پذیرد ـ ابن محمود احادیث را نمى27

چنانچه احادیث مهدى را باور کنیم : گوید  مى29شیخ ابن محمود در صفحه 
او یک مرد عادى بیش نیست مانند . وى یک فرشته معصوم یا نبى مرسل نیست

سایر افراد، با این خصوصیت که زمین را به همان نحو که از ظلم و بیدادگرى 
سازد، همه احادیث وارده در این زمینه  آکنده شده، از دادگرى و عدالت لبریز مى

ه و پیامبر در این باره ضعیف است و به احتمال قوى از زبان پیامبر جعل شد
  »!سخنى نگفته است

اهل سنت و جماعت به درستى احادیث صحیح پیرامون : پاسخ این است که
ثابت ) صلى اهللا علیه وآله(ى اعتقاد دارند، زیرا نقل این احادیث از پیامبرمهد
از نظر اهل سنت معصوم نیست و یک فرد عادى است، » مهدى«البته . است  شده

د مردم، بیش نیست، اما وى زمین را به همان نحوى که از ظلم و و یکى از افرا
اگر شیخ ابن محمود . سازد بیدادگرى آکنده شده، از عدالت و دادگرى لبریز مى

به این امر اعتقاد داشت بر راه اهل سنت و جماعت، پیروان احادیث صحیح 
اردهم بود، لیکن از بعضى نویسندگان قرن چه) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر

اند و از راه  تقلید نموده است، آنها عقل را بر نقل حاکم گردانیده) هجرى(
و هم » محمدفرید وجدى«، »احمد امین«اند مانند  صواب منحرف شده

همه احادیث وارده پیرامون مهدى ضعیف است «: این سخن وى که!. قطارانشان
 شده و پیامبر در این جعل) صلى اهللا علیه وآله(و به احتمال قوى از زبان پیامبر

همه » خلدون  ابن«اى ندارد، حتى  ، در بین پیشینیان سابقه»باره سخنى نگفته است
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) توضیح داده شد) 10(که این مطلب قبال در شماره (داند  آنها را ضعیف نمى
هاى بعضى نویسندگان قرن   پردازى  ها و دروغ  زنى البته این قبیل سخنان، از الف

  !رهایى بخشد» گمراهى« ما را از چهاردهم است، خداوند
   هجرى است؟14ـ آیا اعتقاد اهل سنت، مربوط به قرن 28

ولى کسانى که نسبت به ظهور وى ـ «: گوید  مى9شیخ ابن محمود در صفحه 
مهدى ـ تعصّب مىورزند، چون زمان به درازا کشیده و چهارده قرن گذشته است 

ذشته، تا فرا رسیدن روز و احساس من این است که زمانى بیش از آنچه گ
پرداختند تا » مدت«بازپسین خواهد گذشت اما وى نخواهد آمد، آنان به تمدید 

رو شروع به  از این! مقاومت دارد» سقوط«شان در برابر  ثابت نمایند که سخن
اما باید ! مریم بن  عیسىن تبلیغ کردند که وى ظهور نخواهد کرد مگر در زما

موجود در دسترس آنان ـ که ادعا دارند صحیح و دانسته شود که در احادیث 
متواتر است ـ و از امام احمد، ابوداود، ترمذى و ابن ماجه روایت شده، از ظهور 

طور مطلق سخن رفته و زمان عیسى در آن ذکر نشده است مگر حدیث  مهدى به
اند که   گفته» على قارى«و » ذهبى«به نماز ایستادن عیسى پشت سر مهدى که 

  .»!ى یعنى دروغ است پس استدالل به آن نیز ساقط گردیده استساختگ

ادعاى یکى : دو اشتباه است» ابن محمود«ترین اشتباهات در این سخن آشکار
اهل سنت چون زمان به درازا کشیده و چهارده قرن گذشته «: وى مبنى بر اینکه

 االجل ظهور وى پرداختند تا ثابت است و مهدى ظاهر نشد به تمدید ضرب
رو شروع به تبلیغ  از این. شان در برابر سقوط استقامت دارد نمایند که سخن

  »...مریم بن  کردند که وى ظهور نخواهد کرد مگر در زمان عیسى

) هجرى(مریم در قرن چهاردهم  بن  گویى اعتقاد به ظهور وى در زمان عیسى
 عیسى دیگر ادعاى وى مبنى بر اینکه حدیث نماز گزاردن! به وجود آمده است

نسبت » على قارى«و » ذهبى«پشت سر مهدى ساختگى است و این سخن را به 
پاسخ اشتباه نخست این است که اهل سنت و جماعت در قدیم و در . داده است

اند که زمان ظهور مهدى به هنگام حضور  زمان ما همواره اعتقاد داشته
این ) اهللا علیه وآلهصلى (مریم است و این اعتقاد از آن زمان که پیامبر  بن عیسى

پیروانشان و پویندگان حدیث را فرمودند وجود داشته است و اصحاب گرامى و 
ابن «پس اعتقاد به این حدیث برخالف گفته شیخ . اند  راهشان از آن تبعیت نموده
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امام ابوالحسین محمد بن «. آغاز نشده است) هجرى! (از قرن چهاردهم» محمود
  :گوید  مىالشافعى مناقبدر کتاب ) هـ 363(متوفاى سال » الحسین أبرى

اخبار پیرامون مهدى و اینکه وى از اهل بیت است و هفت سال حکومت «
کشتن دجال سازد و عیسى وقتى براى  ند و زمین را از دادگرى آکنده مىک مى

گیرد و  کند و وى امامت این امت را برعهده مى نماید، به وى کمک مى قیام مى
  ». ایستد، فراوان و متواتر است  ماز مىعیسى پشت سرش به ن

ابى «سخنان المنارالمنیف فى الصحیح و الضعیف در کتاب » امام ابن القیم«
التذکرۀ فى احوال الموتى «در » قرطبى«را نقل نموده و قبل از وى » الحسین ابرى

. اند  هم آن را نقل کردهتهذیب الکمال در کتاب » ابوالحجاج مزى«و » خرۀو اموراآل
 و التهذیب تهذیبدر دو کتاب » حافظ ابن حجر عسقالنى«عد از این دو، ب

العرف الوردى فى اخبار در » سیوطى« نیز این سخنان را نقل نموده و البارى فتح
  .اند کرده   و دیگر امامان نیز این سخنان را بازگوالمهدى

حه پیش یک صفالمنارالمنیف ابن القیم در کتاب » ابى الحسین ابرى«این سخنان 
اش از ابن القیم در    رساله53در صفحه » ابن محمود«از سخنان منقول بهوسیله 

کسانى که به ظهور : ادعا دارد» ابن محمود«با اینهمه . ، آمده استالمنار المنیف
مهدى اعتقاد دارند، وقتى چهارده قرن سپرى شد و مهدى ظهور ننمود به تمدید 

و ! شان در برابر سقوط، مقاومت دارد نمدت پرداختند تا ثابت نمایند که سخ
» الحسین ابرى  ابى«این سخنان » ابن محمود«آور نیست که شیخ  البته شگفت

در » ابن القیم« هـ را نبیند یا نادیده بگیرد، زیرا وى تمامى سخنان 363متوفاى 
ابن « و صحیح دانستن احادیث مهدى را ندیده یا نادیده گرفته و به المنارالمنیف

نسبت داده است که وى احادیث مهدى را ضعیف دانسته و از آنها انتقاد » یمالق
یم که این سخن خالف واقع توضیح داد) 11(ولى در بحث شماره ! (نماید مى

  .)است

وى کلیه ! »ابن القیم«این است سخنان «: گوید  مى55وى همچنین در صفحه 
گیرد   مت و نکوهش مىهاى معتقد به مهدویت را بدون استثناء به باد مال  فرقه

  .»!زیرا این دعوى در اصل باطل است

دهد، حال  نسبت مى» ابن القیم«ابن محمود این سخن و سخنان دیگر را به 
در اثبات ظهور مهدى در آخرالزمان و صحیح دانستن » ابن القیم«آنکه سخن 
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وى را نقل سخنان بسیارى از احادیث وى، چون روز روشن است و ما قبال 
  . ایم  نموده

در پاسخ اشتباه دوم وى، یعنى ادعاى اینکه حدیث نماز گزاردن عیسى پشت 
ابن : ، باید گفت»على قارى«و » ذهبى«سر مهدى ساختگى است، و انتساب آن به 

وى در . محمود لفظ حدیث را که ادعا دارد ساختگى است ذکر نکرده است
 وجود دارد که در اینجا حدیثى«: گوید  رساله خود به اشاره مى51صفحه 

نمایند و آن اینکه مهدى با  متعصبان نسبت به مهدى بسیار به آن احتجاج مى
علیه (آورند و عیسى به وى پناه مىنان است که براى در امان ماندن از دجال مؤم

آورد و در  شود و دجال را از پاى در مى از گلدسته مسجد شام نازل مى) السالم
گوید بیا اى روح خدا،  شود، پس به مهدى مى  حال اقامه نماز وارد مسجد مى

آید و  این نماز به منظور امامت تو اقامه شده است، مهدى جلو مى: گوید مى
است، سپس » امت«نماید تا اشعار بدارد که جزو افراد  عیسى به وى اقتدا مى

در کتاب » على ابن محمد قارى«، ولى ».ایستد  مىزها به نماز در سایر رو عیسى
  .»گوید که این حدیث ساختگى است مىالکبیر  اتالموضوع

 الکبیر الموضوعاتدر کتاب » شیخ على قارى«به » ابن محمود«چنین شیخ  این
و حال آنکه شیخ » این حدیث ساختگى است«گوید  دهد که وى مى  نسبت مى
 کتاب 164و این مطلب در صفحه . که ثابت است: نویسد قارى مى
این نکته را توضیح و بیان ) 22( و ما در شماره . آمده استرالکبی الموضوعات

و کشتن » دمشق«در شرق » المنارۀ البیضاء«در ) علیه السالم(داشتیم که نزول عیسى
و به نماز ایستادن وى در پشت سر امام مسلمانان در آن زمان، » باب لدّ«دجال در 

پشت یسى  و غیره نقل شده و ثابت است و اینکه آن امام ـ که عصحیح مسلمدر 
الحارث بن ابى  «مسندشود، در  خوانده مىایستد ـ مهدى  سرش به نماز مى

شود که انتساب این سخن از سوى  ترتیب روشن مى و بدین. ثابت است» اسامه
  . برخالف واقع است» شیخ على قارى«به » ابن محمود«

» ذهبى«: شود که  باز در آخر مطلب خود مدعى مى» ابن محمود«البته شیخ 
تردید   که بى! حدیث نماز گزاردن عیسى پشت سر مهدى ساختگى است: تگف

  !.است» محمودابن «و از مجعوالت شیخ . تاین ادعا نیز خالف واقع اس
  ـ پیامبر و امور غیبى29
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این جزو راه و رسم : گوید  رساله خود مى31در صفحه » ابن محمود«شیخ 
 که امت خویش را به نبود) صلى اهللا علیه وآله(هدایت و شریعت پیامبر

ست و عقالیى باورداشت مردى از عالم غیب حواله نماید که خود از بنى آدم ا
که پیامبر از کسى خبر دهد که چنین و چنان است و موجبات اختالف و نیست 

  . آشفتگى میان امت را فراهم آورد

صلى اهللا (این جزو راه و رسم هدایت و شریعت پیامبر: پاسخ ما این است که
است که امور غیبى را خواه مربوط به گذشته باشد و یا به آینده و یا در )لیه وآلهع

حال حاضر باشد ولى قابل رؤیت نباشد، به پیروان خویش اطالع دهد، و از 
عد از روز بازپسین یا در زمان نزدیک یا جمله، از بین امور آتى که در قبل و ب

صلى اهللا علیه ( آورد که پیامبردهد، مثال خواهیم  دور از دوران نبوت روى مى
راجع به اشخاصى بعد از دوران خود سخن گفتند که آنها هم از اهل دنیا و ) وآله

برخى از آنها آمدند و ) صلى اهللا علیه وآله(از بنى آدمند و طبق فرموده پیامبر
بعضى دیگر هنوز زمان آمدنشان فرا نرسیده است و قطعاً طبق فرموده 

اهل سنت و جماعت در . در موعد مقرر خواهند آمد) لیه وآلهصلى اهللا ع(پیامبر
دهند   تردید به خود راه نمى)صلى اهللا علیه وآله(باور داشت اخبار واصله از پیامبر

و اعتقاد دارند اخبار صحیح رسیده از پیامبر ناگزیر به همان نحوى که پیامبر 
صلى اهللا (ررسانى پیامبراز جمله خب. اند، اتفاق خواهد افتاد راستگو بیان فرموده

اى صفات  و بیان پارهو ذکر نام » یمن«از » اویس قرنى«درباره آمدن ) علیه وآله
و به همان نحوى که از ایشان ) صلى اهللا علیه وآله(او است که طبق خبر پیامبر
  . نقل گردید، بهوقوع پیوست

اب عمربن الخط«: نقل شده که گفت» اسیربن جابر« با سند صحیح مسلمدر 
اویس بن «آیا در بین شما : پرسید  رسیدند، مى هرگاه نیروهاى امدادى از یمن مى

اویس بن عامر آیا تو :  عمر آمد، از او پرسیدهست؟ تا آنکه وى نزد» عامر
به : گفت. آرى: هستى؟ گفت» قَرَن«و از » مراد«از : گفت!. آرى: هستى؟ گفت

اى مگر جایگاهى به اندازه   یافتهاى، و اینک از آن شفا بیمارى جذام مبتال بوده
: گفت. آرى: مادرت در قید حیات است؟ گفت: گفت. آرى: گفت. یک درهم؟

اویس بن عامر به همراه نیروهاى : را شنیدم که فرمود) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر
بیمارى جذام مبتال بوده و او به . آید  ىکمکى یمن از مراد و از قَرَن نزد شما م
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یافته است بجز جایگاهى به اندازه یک درهم، مادرى دارد که به وى اکنون شفا 
رو چون از خداوند چیزى را به سوگند درخواست نماید،  نیکى کرده است از این

دهد، اگر توانستى که برایت مغفرت مسئلت کند این  خدا پاداش نیک به وى مى
. فرت نمودپس برایم مغفرت مسئلت کن، اویس براى وى طلب مغ. کار را بکن

خواهى  آیا نمى: گفت. کوفه: اى؟ گفت به کدامین سو روانه: عمر به وى گفت
دارم در میان مردمان   بیشتر دوست مى: آن بفرستم؟ گفتاى والى اى بر نامه

صلى اهللا علیه (پیامبر«:  نیز از عمر نقل شده که گفتصحیح مسلمدر . »گمنام باشم
وان من، مردى است که اویس نامیده بهترین پیر: را شنیدم که فرمود) وآله
سفیدى وجود دارد، از او بخواهید ) در بدنش(او را مادرى است و . شود مى

  .»براى شما طلب مغفرت نماید

» ثقیف«درباره دو نفر از قبیله ) صلى اهللا علیه وآله(یى پیامبرو از جمله پیشگو
. اند نده ـ توصیف شدهـ نابود کن» مبیر«ـ دروغگو ـ و » کذاب«هاى  بود که به نام
همان » کذّاب«از آن خبر دادند تحقق یافت، ) صلى اهللا علیه وآله(آنچه پیامبر

حجاج بن یوسف «یعنى ـ نابود کننده ـ » مبیر«است و » مختار بن ابى عبید ثقفى«
 ـ که این صحیح مسلمـ طبق روایت ) رض(»ابوبکر«دختر » اسماء«. است» ثقفى

صلى اهللا علیه (راستى که پیامبر به«: گوید  مىسخن را بازگو نموده است
وجود ) نابودکننده(» مبیر«و ) دروغگو(» کذّاب«حدیثى فرمود که در ثقیف )وآله
در شرح » نووى» «.جز تو کس دیگرى نیست» مبیر«را دیدیم، و » کذّاب«. دارد

ر مختا» کذّاب«اند که مراد از  طور جمعى گفته علماء به«: نویسد  مىصحیح مسلم 
  !».واهللا اعلم. حجاج بن یوسف است» مبیر«بن ابى عبید و 

در مورد ) صلى اهللا علیه وآله(این دو مثال از خبرهاى واصله از پیامبر
اشخاصى است که در زمانى نزدیک به دوران نبوت، یکى مورد ستایش و دیگرى 

 به همان) صلى اهللا علیه وآله(صدق پیشگویى پیامبر. مورد نکوهش واقع شدند
در زمان دور از دوران نبوت هم . نحوى که خبر دادند مسجّل گردیده است

از آسمان ) علیه السالم(»نزول عیسى«و » خروج دجال«، »ظهور مهدى«یث احاد
در آخرالزمان به صحت ثابت و به حد تواتر رسیده است و ناگزیر آنچه 

اند   ر که خبر دادهاند، باید همان طو از آن خبر داده) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر
خود از » امور غیبى«باورداشت خبرهاى واصله از پیامبر در . بهوقوع بپیوندد
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گان به غیب را ستایش فرموده است که خداوند ایمان آورند» ایمان به غیب«
دروغینى که گاه و بیگاه از سوى مدعیان مهدویت و دجاالن البته ادعاهاى . است

هاى ثابت شده از  ها بر حقیقت  وى و فتنهآید و پیامد این دعا عمل مى به
 این نکته را 4من در شماره . (سازد اى وارد نمى خدشه)صلى اهللا علیه وآله(پیامبر

  ).ام توضیح داده
  ـ مسئله مهدى و سنت نبوى30

اندیشه مهدى و سیرت و صفات «: گوید  مى25در صفحه » ابن محمود«شیخ 
زیرا تاریخ . سنخیت ندارد) علیه وآلهصلى اهللا (وى به هیچوجه با سیرت پیامبر

را از بدو والدت تا هنگام وفات ضبط ) صلى اهللا علیه وآله(صحیح، زندگى پیامبر
نموده و قرآن نیز آن را ثبت کرده است و در آن، ذکرى از مهدى به میان نیامده 

ع به این مسئله نیست، بنابراین یک است، در واقع در قرآن هیچ چیزى راج
تواند آن را باور کند، در حالى که قرائن و شواهد این اندیشه  ونه مىمسلمان چگ

  »!نماید را تکذیب مى

نهایت حیرت آور   این سخن از آن حرفهایى است که بى: پاسخ ما این است
را ) صلى اهللا علیه وآله(تاریخ صحیح زندگى پیامبر«: مخصوصاً این سخن. است

و قرآن نیز آن را ثبت کرده است و در از بدو والدت تا هنگام وفات ضبط نموده 
یچ ذکرى از مهدى نیامده است و در قرآن هیچ چیزى راجع به این مسئله آن ه
اگر منظور نویسنده زندگى عملى است، در این صورت بحث پیرامون ! »نیست

صلى اهللا علیه (ظهور مهدى در آخرالزمان در چارچوب سیرت عملى پیامبر
صلى اهللا (چه منظور وى گفتار و کردار و تقریرات پیامبرمعنایى ندارد و چنان)وآله

» و در آن هیچ ذکرى از مهدى نیامده است«است باز هم این سخن )علیه وآله
دانند حدیث نبوى شریف عبارت از هر نوع  چنانکه اهل حدیث مى. معناست  بى

) آلهصلى اهللا علیه و(گفته، عمل، تقریر، توصیف خَلقى یا خُلقى صادره از پیامبر
باشد و کتب حدیث، ماالمال از نصوص وارده پیرامون مهدى است که طبق  مى

  .گفته اهل علم در آن، حدیث صحیح، حسن، ضعیف و ساختگى وجود دارد

اندیشه مهدى و سیرت و صفات وى به هیچوجه با «: بنابراین این سخن وى
ست که اساسى ا  ، سخن بى»سنخیت ندارد) صلى اهللا علیه وآله(سیرت پیامبر

نویسنده به هنگام نگارش آن، به معنایش نیندیشیده است وگرنه ظهور مهدى در 



١٩٢ مهدی موعودمصلح جهانی و 

آخرالزمان فقط از راه ثبوت در سنت پیامبر از سوى اهل سنت و پویندگان راه 
بنابراین یک مسلمان «: همچنین این سخن وى. نصوص شرعى شناخته شده است

نماید آن را  ر را تکذیب مىدارد حال که قرائن و شواهد این فک  چگونه روا مى
کند   مسلمان آگاه از روى هوا و هوس چیزى را تکذیب یا باور نمى! »باور کند

بلکه تکذیب یا باورداشت وى با نصوص شرعى هماهنگى دارد، و نقل را بر 
ها حاکم گردانیده و در  ها را بر نقل  گرداند نه اینکه عقل  عقل حاکم مى

  !.غلتدسراشیبى سخنان ناسنجیده، فرو 
  ـ انکار مهدى، نقص ایمان31

خلفاى راشدین و «: گوید  رساله خود مى17در صفحه » ابن محمود«شیخ 
اصحاب پیامبر و پیروانشان دوران زندگى را سپرى نمودند، و بعد از آنان علماء و 

سر بردند و زندگى را  پیشینیان راست کردار در قرون سه گانه صدر اسالم به
عمادالدین «از همه اینها کلیه علماء و حاکمان از جمله بدرود گفتند و پس 

و عموم مردم و در » صالح الدین ایوبى«، »شهید نورالدین محمود«، »زنگى
در قید حیات بودند » ابن القیم«و عالمه » ابن تیمیه«االسالم  پیشاپیش آنان شیخ

ه بودند که زیرا آنان آگا اما عدم وجود مهدى در میان آنان از ایمانشان نکاست،
دین بدون مهدى هم کامل است و مهدى چه ظاهر بشود یا نشود، آنان را به وى 

  »!نیازى نیست

  : در پاسخ ابتدا باید گفت

توان آن را بدون معنا و محتوا  ـ این سخن از آن نوع حرفهایى است که مى1
  .دانست

به » آخرالزمان«ـ زمان ظهور مهدى در نصوص صریح بیان گردیده و آن در 2
 از آسمان است که )معلیها السال(»مریم بن  نزول عیسى«و » خروج دجال«هنگام 

  . ایستد  پشت سر مهدى به نماز مى

هاى پیش از زمان ظهور، از ایمان  ـ عدم وجود وى در میان مردم در دوران3
و افترا ) صلى اهللا علیه وآله(کاهد بلکه عدم باورداشت اخبار پیامبر و تقوا نمى
کاهد، همان  وص شرعیه با استناد به شبهه عقلى از ایمان و تقوا مىزدن به نص

  . اند این راه را پیموده) هجرى(طور که متأسفانه بعضى نویسندگان قرن چهاردهم 
  ـ اعتقاد به مهدى، جزء عقاید؟32
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اش گفته است که اعتقاد به   در صفحات متعددى در رساله» ابن محمود«شیخ 
وى در . صحیح باشد، جزو اعتقادات مسلمانان نیستظهور مهدى بر فرض اینکه 

بر فرض اینکه این احادیث یا بعضى از آنها طبق ادعایشان «: گوید  مى56صفحه 
اعتقاد دینى نداشته و علماء سنت آن ى به باشد، اما ربط» متواتر«صحیح و در معنا 

» طحاوى«، »ابن تیمیه«االسالم  وى سپس شیخ» !اند را در اعتقاداتشان جاى نداده
آورد و   عنوان شاهد مثال مى را بهاالبانه در » اشعرى«وى و » العقیده«و شارح 
عدم جاى دادن مسئله مهدى در اعتقادات اینها، بر این نکته «: گوید سپس مى
نماید که آنان این احادیث را جزو اعتقادات اسالم و مسلمانان  داللت مى

  : یستچند دلیل صحیح ناین سخن به . دانند نمى

صلى اهللا (ـ مذهب اهل سنت و جماعت این است که هر نوع خبر از پیامبر1
خواه پیرامون امور گذشته یا آینده یا وضع کنونى ولى غیرقابل رؤیت )علیه وآله

صلى (را باور نمایند و به همین دلیل ظهور مهدى را طبق احادیث صحیح پیامبر
صلى اهللا علیه (خبار رسیده از پیامبرزیرا باورداشت ا. باور دارند)اهللا علیه وآله

) صلى اهللا علیه وآله(یک مسلمان به پیامبرى محمد» شهادت«ات از مقتضی)وآله
  . است

محمد : »شهادت«در بیان معناى » محمد بن عبدالوهاب«االسالم  شیخ
اطاعت دستور و باورداشت اخبار وى و اجتناب از آنچه که «: گوید  اهللا مى  رسول

ت و اینکه پرستش خداوند فقط بر اساس شریعت وى انجام نهى فرموده اس
  ».گیرد

واجب است «: گوید   مىالعتقادلمعۀ ادر کتاب » ابو محمد بن قدامه مقدسى«
از آن خبر داده است ) صلى اهللا علیه وآله(ایمان بیاوریم که تمامى آنچه پیامبر

، و در این مان غایب بوده، حق و درست است ایم یا از دیده  خواه آنچه دیده
رابطه چه آن را از روى عقل شناخته باشیم و یا بدان جاهل بوده و از حقیقت 

و عالئم روز بازپسین از قبیل » اسراء ومعراج«معناى آن آگاه نباشیم مانند حدیث 
دست وى و  به» قتل دجال«و » )علیه السالم(نزول عیسى«و » خروج دجال«

 مغرب و همانند آنها که صحت نقل و طلوع آفتاب از» یأجوج و مأجوج«خروج 
، در آغاز و پایان، شامل »ابن قدامه» «این سخن» .آنها به اثبات رسیده است

واجب است ایمان بیاوریم «: گوید در آغاز وى مى. باورداشت ظهور مهدى است
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اند و صحت نقل آن به  از آن خبر داده) صلى اهللا علیه وآله(به تمامى آنچه پیامبر
و همو در پایان پس از ذکر مثالهایى از عالئم روز بازپسین » . استاثبات رسیده

  ».و همانند آنها که صحت نقل آنها به اثبات رسیده است«: گوید مى

طور  اند به  ـ علمایى که پیرامون اعتقادات اهل سنّت و جماعت قلم زده2
لى الحسن بن ع« از جمله ;اند کتبى به ظهور مهدى در آخرالزمان اذعان نموده

...) ایم  به نظریه آنان اشاره کرده14که قبال و در شماره (» سفارینى«و » البر بهارى
بزرگان ما، دلیل ز وانگهى عدم ذکر ظهور مهدى در آخرالزمان در کتب بعضى ا

اند،   دانسته آن نیست که آنان اعتقاد به مهدى را جزو اعتقادات مسلمانان نمى
و ضبط تمامى معتقدات نبودند و بعضى از زیرا آنان مقید به شرح همه عقاید 

صلى (اند که وجوب باورداشت تمامى آنچه پیامبر آنان مسائل کلى را بازگو نموده
گنجد، همان طور که   خبر داد و نقل آن صحیح باشد، در آن مى) اهللا علیه وآله

  . این کار را انجام داده است» ابن قدامه مقدسى«

به فرض اینکه این احادیث یا بعضى از «: »ابن محمود«ـ پاسخ این سخن 3
آنها ـ طبق ادعایشان ـ صحیح و در معنا متواتر است، اما ربطى به اعتقاد دینى 

صحت «، این است که این ادعا باطل و نادرست است وگرنه چگونه به »!ندارد
نکنیم و به مقتضاى آن اعتقاد نداشته » باور«اعتقاد داشته باشیم ولى آن را » نقل
  م؟ باشی

کند،  در این رابطه نقل مى» شافعى«از » سیوطى« آنچه را که 16ما در شماره 
بن احمد بن عبداهللا «از » بیهقى« هم مطلبى را که 6 در شماره آوردیم و همچنین

نقل کرده، ذکر نمودیم و نیازى به تکرار آن مطالب نیست وخالصه آن این » حنبل
ابن «را دارد و بدین ترتیب، سخن است که صحت حدیث، اقتضاى اعتقاد به آن 

  . ربطى است  ادعاى متناقض و بى» محمود
  !اى نوین؟  ـ اعتقاد به مهدویت، پدیده33

بدعت ، !د به صحت ظهور مهدى را یک اعتقاد ناپسنداعتقا» ابن محمود«شیخ 
من در دوران «: نویسد اش مى   رساله12اى نوین نامیده و در صفحه  و پدیده

تقاد به ظهور مهدى، تحت تأثیر شیخ االسالم، همعقیده او بودم جوانى در مورد اع
یافتم و آنگاه ! ولى وقتى به چهل سالگى رسیدم و آگاهى بیشترى از علوم و فنون

احادیث مربوط به مهدى را مورد بررسى قرار دادم، این اعتقاد زشت را از خود 
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مهدى  دیگر دور کردم و فهمیدم که پس از پیامبر اکرم و کتاب وى قرآن،
  ».جدیدى نخواهد آمد

» االعتصام«صاحب » امام شاطبى«: نویسد که   هم مى19وى در صفحه 
  . شمرده است» اهل بدعت«مهدیگرى و امامیه را از 

به علت ارتباط و تماس بعضى «: گوید  مى30سپس در صفحه » ابن محمود«
: گوید   مى58حه و در صف» این عقیده از آنها اقتباس شده» شیعه«از اهل سنت با 

و پیامبر !... دعوت مهدى، در آغاز و پایان، وابسته به یک دروغ آشکار است«
بپرهیزید ـ و اعتقاد به  جدید هاى  ـ از پدیده! ایّاکم و محدثات االمور: فرمود

  : در پاسخ باید گفت» !هاى جدید است مهدى هم از پدیده

االسالم ابن    قبل از شیخـ اعتقاد به ظهور مهدى در آخرالزمان، از اول و 1
... تیمیّه عقیده و مذهب اهل سنت و جماعت بوده و بعد از این نیز خواهد بود

متأسفانه تغییر روش شیخ بن محمود، پس از چهل سالگى، در واقع خروج از 
یک روش صحیح مستند به سنت و گرایش به یک اعتقاد انحرافى زشت است و 

همراه معتبرى از ر این اعتقاد جدید، ابن محمود ایم که د  ره کردهالبته بارها اشا
  . پیشینیان اهل سنت و جماعت ندارد

ـ آنچه که به امام شاطبى نسبت داده است، صحت ندارد و مقصود شاطبى از 2
و ما (است » مهدى مغربى«پیروان مدعى دروغین مهدویت، » مهدیگرى«

  ). توضیح دادیم12چگونگى آن را در شماره 

 سنت درباره مهدى، از شیعه اقتباس نشده بلکه متکى به ـ عقیده اهل3
است ت شده احادیث صحیحى است که از طرق مورد اعتماد خود اهل سنت، ثاب

 15 و 3ما در این زمینه هم در شماره (و این اقتباس از عقیده شیعه نیست 
  .) ایم توضیح کافى داده

دهد و حدیث    خبر مى)صلى اهللا علیه وآله(ـ وقتى موضوعى را پیامبر اکرم4
شود؟  رسد، آیا این یک پدیده جدید نامیده مى مى» تواتر«صحیح درباره آن، به 
هاى جدید،  اساس، باطل و غلط است و پدیده  پایه و بى این سخن واقعاً بى

هاردهم هجرى است که نصوص شرعى عقاید بعضى از نویسندگان قرن چ
نمایند و این روش بسیار  کار مىواحادیث معتبر را با یک شبهه عقلى رد و ان

خطرناکى است که انسان زمام عقل را از دست بدهد و آن را به حال خود رها 
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  !سازد
  !ـ علماى پیشین و پسین34

آنچه که موجب باال گرفتن «: نویسد اش مى   رساله24ابن محمود در صفحه 
ور بود، آنان د میان مسلمانان اهل سنت شد، و نخست از اعتقاد مسئله مهدى در

ناشى از ناتوانى علماى پیشین و علماى کنونى و معاصر است تا آنجا که ما تا به 
دست گرفته و براى هشدار نسبت به این  ایم کسى از آنان قلم به حال نشنیده

اعتقاد ناپسند ـ و اینکه صحیح نیست ـ سخنى بگوید، خدایا گواه باش که من 
ى به کسانى که به آن اعتقاد ندارند ایراد آنچه شرط بالغ است گفتم، بلکه آنها حت

  » .زنند مسئله را دامن مىتر کرده،   گیرند و از این طریق حدیث را سست مى

گونه علماى پیشین و در قید حیات  این» ابن محمود«: در پاسخ باید بگوییم
امت را به دلیل عدم پرداختن به انکار ظهور مهدى مورد مالمت و سرزنش قرار 

خود در این موضوع » ابن محمود«ین خود دلیل روشنى است براینکه ا! دهد مى
منحرف شده است، وى در یک وادى قرار گرفته و علماى پیشین و پسین امت 

  . در یک وادى دیگر

زا همراهى ندارد مگر آنهایى که چنین راهى را  وى در این راه وحشت
 را بر نقل حاکم که عقل» احمد امین«و » محمدفرید وجدى«اند، چون  پیموده

خداوند . اند  اساس عقلى رد نموده گردانیده و نصوص صریح را با شبهات بى
علماى محقق و معتبر را از گرفتار شدن به این شبهات عقلى مصون داشته و براى 

صلى اهللا علیه (بزرگداشت سنت نبوى و باور داشت اخبار ثابت و رسیده از پیامبر
 از آنان حتى یکى» ابن محمود«رو  از این. موده است، بدانها توفیق عنایت فر)وآله

انکار ظهور مهدى در آخرالزمان، دست گرفته و در  را پیدا نکرده است که قلم به
چگونه این » ابن محمود«. خواه از پیشینیان و خواه پسینیان، سخنى گفته باشد

نصوص سودا را در سر پرورانده است که یک عالم آگاه پیدا کند که جرأت ردّ 
دعوت )صلى اهللا علیه وآله(صریح را داشته باشد و مردم را به تکذیب سنت پیامبر

ت، خداوندا آنچه شرط بالغ اس: با این سخن که» ابن محمود«از طرفى، ! نماید؟
  !چه چیزى را ابالغ نموده است؟! گفتم

براى یک متعلم، تا چه رسد به یک عالم، روشن است که وى نسبت به 
شبهات . دهد آگاه است و صحیح و سقیم را از هم تمییز نمىحدیث شریف نا
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آنچنان بر فکرش تار تنیده که وى آن را بر ) هجرى(نویسندگان قرن چهاردهم 
وى انحراف خود و پیمودن راه مخالف اهل سنت و . نقل مقدّم شمرده است

ه حال این عمل آگاهانه یا ناآگاهانه از وى سر زد. جماعت را ابالغ نموده است
  :  یک مصیبت استباشد، یک ابتال و

  و أن کنت تدرى فالمصیبۀ أعظم ***اذا کنت التدرى فتلک مصیبۀ

اى، این مصیبتى است و اگر دانسته و آگاه  اگر از روى ناآگاهى اقدام نموده(
  !)اى، پس مصیبت بمراتب بزرگتر خواهد بود انجام داده

  ـ دیدگاه علماى پیش از قرن نهم هجرى35
سنن در » ابن داود«علمایى چون «: گوید   مى34د در صفحه  محموشیخ ابن

 و دیگران، احادیث مهدى و لوامع االنواردر » سفارینى« و النهایۀخود، ابن کثیر در 
ها را جزو شرایط و عالئم روز  احادیث دجال، را به یأجوج و مأجوج، و فتنه

پردازند،   حیح آن نمىاند که ناقدان حدیث به بررسى و تص بازپسین قلمداد کرده
محه و تساهل استوار است دانند که اساس این قبیل احادیث بر مسا زیرا آنها مى

بدان راه یافته است و چیزى نیست که ها و تحریفها  ها، جعل و دروغها، افزودنى
در زمان آنان بهوقوع بپیوندد و یا به احادیث احکام و امور حالل و حرام آنان 

  »!مربوط گردد

ها   در قرن نهم هنگامى که مدعیان مهدویت زیاد و فتنه«: افزاید س مىوى سپ
برانگیخته شدند، بعضى از علماى محقق بناچار به نقد احادیث مهدى پرداختند تا 

» خلدون  ابن«مثال . قوت و ضعف، صحت و سقم هر یک از آنها را باز شناسند
یق گذرانید و در تک این احادیث را از صافى تدقیق و تحق  خود تکمقدمهدر 

تبیین اشتباهات آنها نشان داد که بعضى از راویان این احادیث، از دروغپردازان 
اند، تا آنجاکه بعضى احادیثى را به  متهم! و غلوّ» تشیع«و برخى دیگر به ! ماهر
دهند که پیامبر سخنى از آنها نگفته است و  نسبت مى) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر

نیستند و خالصه اینکه او به ضعف ل مرحله استدالل مورد قبوبعضى از آنان در 
  ».احادیث مهدى سخت معتقد است

  :پاسخ من به سخنان ابن محمود این است

این ادعاى وى که ناقدان حدیث به تفحص و تصحیح احادیث مهدى و دیگر 
اند و در قرن نهم هنگامى که مدعیان مهدویت زیاد شدند،   احادیث نپرداخته
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ز علماى محقق بناچار به نقد احادیث مهدى پرداختند تا قوت و ضعف و بعضى ا
 تک خلدون در مقدمه خود تک صحت و سقم هریک از آنها را بازشناسند و ابن

سخن شیخ ابن محمود از کامال مردود است و به نظر من این ... این احادیث را و
 از قرن نهم، هاى مختلف، پیش  این جهت مردود است که علماى ما، در دوران

اند که در میان این احادیث  اند و بیان نموده درباره احادیث مهدى سخن گفته
آنان از میان این احادیث به . صحیح، حسن، ضعیف و ساختگى وجود دارد
اند، و به وجوب آنها اعتقاد پیدا   آنهایى که ثابت و قطعى است استدالل نموده

ند که در این قبیل امور رو   مىآنان جزو کارشناسانى به شمار. اند کرده
هر کس بخواهد از سخنان آنان درباره صحت و . استشان مورد اعتماد  سخن

اند رجوع  هایى که تدوین کرده  تواند به کتاب  ضعف احادیث آگاه شود مى
هاى طاقت فرسایى که آنان در راه خدمت به سنت و تمیز   نماید تا بر تالش

» حافظ ابوجعفر عقیلى«: مثال. د، واقف گرددان صحیح از ضعیف آن مبذول داشته
. اند  از جمله ناقدانى است که به احادیث مهدى پرداخته) هجرى (322متوفاى 

» على بن نفیل نهدى« در شرح حال التهذیب تهذیبدر » ابن حجر حافظ«
گوید حدیث مهدى فقط  عقیلى در کتابش از او یاد کرده و مى«: گوید مى

بلکه درباره مهدى احادیث . گیرد  ده و مورد قبول قرار نمىبهوسیله او شناخته نش
 هجرى 354متوفاى » ابن حبان«: و از جمله آنان» ...خوب دیگرى نیز وجود دارد

که ) رض(»أنس بن مالک« در شرح حدیث البارى فتحدر » حافظ ابن حجر«. است
دى چون روزگارى به سرآید، روزگار بع«: گوید آمده است مىصحیح بخارى در 

گوید ابن حبان   وى مى» .از آن بدتر خواهد شد، تا اینکه به دیدار خدا نائل آیید
در عمومیت خود شامل » انس« خود استدالل نموده است که حدیث صحیحدر 

احادیث مهدى و اینکه وى زمین را پس از اینکه از ظلم و بیداد آکنده شده از 
 هجرى پس از 458متوفاى » ىبیهق«. شود سازد، نمى عدل و دادگرى ماالمال مى

از نظر «: گوید مى» مریم بن المهدى االّ عیسى«درباره تضعیف حدیث سخن 
و از » .تر است ظهور مهدى، صحیح) صریح(سندیت البته احادیث حاوى نص 

 الشافعى مناقبمؤلف کتاب » حافظ ابوالحسین محمدبن حسین ابرى«جمله آنان 
راوى حدیث » محمدبن خالد جندى«ره دربا) ره(وى .  هجرى است363متوفاى 

نزد اهل فن و » محمدبن خالد«این «: گوید مى» مریم  بن المهدى االّ عیسى«
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صلى اهللا (مستفیض از پیامبرنیست، اخبار متواتر و علماى رجال شناخته شده 
نماید و اینکه وى از اهل  وجود دارد که نام و ظهور مهدى را ذکر مى) علیه وآله

کند و جهان را از دادگرى ماالمال    سال فرمانروایى مىبیت است و هفت
به وى یارى » دجال«شود و در قتل  خارج مى» مریم  بن عیسى«سازد و  مى
گیرد و عیسى پشت سر وى به  کند و در اقامه نماز، امامت امّت را برعهده مى مى

ه و اظهار این مطلب را نقل کردالمنارالمنیف در کتاب » ابن القیم» «.ایستد نماز مى
 در شرح حال التهذیب تهذیبنیز در » حافظ ابن حجر«نظر خاصى نکرده است، 

آن را نقل کرده و اظهار نظر نکرده است، وى همچنین » محمدبن خالد جندى«
 در باب نزول البارى فتحنقل از جندى آن را در کتاب خود،  به

» ابن حجر«غیر از  به. نقل کرده و نقدى نکرده است) علیه السالم(مریم  بن عیسى
از دیگر کسانى که . اند کسان دیگرى از اهل علم نیز آن را نقل کرده» ابن القیم«و 

در جامع خود و » امام ترمذى«اند  بعضى از احادیث مهدى را صحیح دانسته
 خود در صحیح دانستن تلخیصدر » حافظ ذهبى«در المستدرک است و » الحاکم«

امام «و از جمله آنان ...  دو موافق بوده استبعضى از این احادیث با نظر آن
 هجرى 671توفاى مؤلف تفسیر مشهور م» بکر قرطبى  محمدبن احمدبن ابى

پس از ذکر حدیث التذکره فى احوال الموتى و امور اآلخره وى در کتاب خود . است
صلى اهللا (احادیث پیامبر«: گوید و بیان ضعف آن مى» مریم بن المهدى الّا عیسى«

علیها (که بر ظهور مهدى از خاندان نبوت از فرزندان فاطمه)  وآلهعلیه
تر است،  نص صریح دارد و ثابت است از این حدیث معتبرتر و صحیح)السالم

و از جمله ... سایر احادیث مورد قبول است» ...المهدى«ن حدیث بنابراین بجز ای
بعضى از السنه  هاجمنوى در کتاب .  هجرى است728متوفاى » ابن تیمیه«آنان امام 

متوفاى » امام ابن القیم«از جمله آنان ... احادیث مهدى را صحیح دانسته است
تعدادى از احادیث مهدى را صحیح المنارالمنیف وى در کتاب .  هجرى است751

» امام ابن کثیر«جمله آنان از . اى از آنها اشاره نموده است دانسته و به ضعف پاره
درباره بسیارى از احادیث مهدى النهایه وى در کتاب .  هجرى است774متوفاى 

این علماى نقدپرداز، . سخن گفته و صحیح و ضعیف آنها را تبیین نموده است
جملگى پیش از قرن نهم بودند و درباره احادیث مهدى سخن گفته و صحت 

د هایى از بسیارن اینان نمونه... اند بعضى احادیث وارده در این مورد را بیان نموده



٢٠٠ مهدی موعودمصلح جهانی و 

کامال » بن محمودشیخ ا«سان بطالن ادعاى   بدین. اند  که در این باره سخن گفته
  ...شود  روشن مى

که در قرن نهم هنگامى که مدعیان » ابن محمود«در پاسخ به این سخن ... 
مهدویت زیاد شدند بعضى از علماى محقق بناچار به نقد احادیث مهدى 

 از آنها را بازشناسند و پرداختند تا قوت و ضعف و صحت و سقم هر یک
 خود تک تک این احادیث را از صافى تدقیق و تحقیق مقدمهخلدون در  ابن

باره احادیث مهدى علماى نقدپرداز پیش از قرن نهم در: باید گفت... گذرانید
که ذکر اسامى بعضى از آنان آنها را باز شناسند (سخن گفتند تا صحیح و ضعیف 

 محققان علم حدیث نیست تا سخنان وى در خلدون جزو گذشت و اینکه ابن
تصحیح و تضعیف احادیث مورد اعتماد و استناد باشد، توضیح این مطلب در 

 هجرى بود، 808خلدون در  عالوه بر آن، وفات ابن.  آمده است10شماره 
بنابراین وى فقط هشت سال از عمر خود را در قرن نهم سپرى کرده است و 

اش موجود است که تدوین و    تاریخمقدمهى در سخن وى درباره احادیث مهد
 هجرى بوده است و این 779تألیف آن، قبل از تنقیح و ویرایش، در نیمه سال 

بنابراین سخن .  ذکر گردیده استمقدمهدر پایان » خلدون  ابن«مطلب توسط خود 
وى در این باره، بیست سال مانده به پایان قرن هشتم گفته شده است و این امر 

هنگامى ! مبنى بر اینکه در قرن نهم» ابن محمود«نماید، که سخن شیخ    مىروشن
بناچار ها برانگیخته شدند بعضى از علماى محقق   زیاد و فتنهکه مدعیان مهدویت 

به نقد احادیث مهدى پرداختند تا قوت و ضعف و صحت و سقم آنها را باز 
  . پایه است  و بى، تا چه اندازه سست...خودمقدمه خلدون در   شناسد و ابن

  ـ بررسى تطبیقى نظریات علماء36
علماء بررسى تطبیقى گفتار :  عنوان تحت33در صفحه » ابن محمود«شیخ 

هرگاه میان گفتار و نظریات علماى متقدم و متأخر به «: گوید متقدم و متأخر مى
کنیم، نظر آنان به همدیگر  مقایسه بنشینیم، اختالف نظر وسیعى را مشاهده مى

نظر باشند، زیرا علماى متقدم علم را با   دیک نیست تا چه رسد به اینکه همنز
ولى علماى . تر، باتقواتر و به حق نزدیکترند اند، بنابراین آنان محق عمل آمیخته

 کردند حسن ظن دارند و از یک متأخر غالباً نسبت به کسانى که حدیث نقل مى
صلى اهللا علیه (طلبى را به پیامبردروغ مدانند که از روى عمد به  مؤمن بعید مى
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رو در درج احادیث گوناگون، متضاد و متفاوت  منسوب نماید، از این) وآله
اند، تا آنجا که به گفته شوکانى تعداد آنها به پنجاه  درباره مهدى افراط کرده

ابن «آنها را از شوکانى نقل کرده و لوائح االنوار سفارینى در . حدیث بالغ گردید
تعداد این احادیث در کتب شیعه . بسیارى از آنها را آورده استالنهایه ر د» کثیر
علت این امر این است که علماى متقدم اهل .  حدیث بالغ گردیده است1200به 

سنت درباره احادیث شرایط روز بازپسین مسامحه و تساهل مىورزند و زحمت 
را آنان آگاهند که دهند زی نقل و تصحیح و تفحص در آن احادیث را به خود نمى

این اخبار غیرضرورى است، و برعکس آن، در احادیث احکام و امور حالل و 
ى و داد و ستد دنیوى است، بیش از حرام و آنچه که مورد نیاز مردم در امور عباد

ها با آگاهى  اند، بنابراین در این زمینه شناخت راویان و امور آنها پرداختهحد به 
  ».اند با بصیرت و نقّادى، حق مطلب را ادا کردهاند و  کامل سخن گفته

  :پاسخ من به این سخنان به قرار ذیل است

اند  ـ سخن وى درباره علماى متقدم مبنى بر اینکه آنها علم را با عمل آمیخته1
توانند در فضل و  تر و باتقواتر و به حق نزدیکترند و متأخران نمى و آنان محق

، سخن حقى !آنها باشندسنگ  ه رسد به اینکه همد تا چدانش به پاى آنان برسن
به دنبال آن سخنى آورده است که این سخن حق را » ابن محمود«است ولى شیخ 

پذیر نموده است و آن اینکه علماى متقدم را با اشاره، به غفلت متهم  آسیب
کنند حسن ظن   گوید آنان غالباً به کسانى که حدیث نقل مى  نماید و مى مى

دانند که یک مؤمن از روى عمد به دروغ مطلبى را به پیامبر  عید مىدارند و ب
رو در درج احادیث گوناگون، متضاد و متفاوت افراط  از این. نسبت دهد

واجب است که نسبت به پیشینیان این دانیم  در صورتى که همه مى! اند کرده
ین و امت حسن ظن داشته باشیم و آنان را آنچنان که شایسته است مورد تحس

  . از منزلت و مقام و شأن آنان بکاهیم» اشاره«ستایش قرار دهیم نه اینکه با 

افراط علماى متقدم در نقل احادیث گوناگون، متضاد و » ابن محمود«ـ شیخ 2
یکى اینکه آنان اغلب نسبت به کسانى که : داند متفاوت را ناشى از دو علت مى

مؤمن از روى ند که یک دان کنند، حسن ظن دارند و بعید مى  حدیث نقل مى
منسوب نماید، دوم اینکه ) صلى اهللا علیه وآله(عمد به دروغ مطلبى را به پیامبر

آنان عادت دارند در احادیث شرایط روز بازپسین مانند احادیث مهدى، دجال و 
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یأجوج و مأجوج تساهل و مسامحه نمایند و زحمت نقد، تصحیح و تفحص 
دانند که اینها اخبار غیرضرورى  زیرا آنان مى! دهند  گونه احادیث را به خود نمى

 بازپسین زحمتى احساس 35در پاسخ به فحواى تعلیل اخیر در شماره ! است
اى از بازپسین زحمتى احساس   کنند و براى نمونه، سخنان مجموعه نمى
اى از علماى نقد پرداز را در تصحیح  کنند و براى امثال سخنان مجموعه نمى
  .ام احادیث مهدى، آوردهاى از  پاره

با این صفت که آنان غالباً » ابن محمود«توصیف علماى متقدم از سوى شیخ 
دانند که عمداً از   نسبت به گویندگان حسن ظن دارند و از یک مؤمن بعید مى

رو احادیث گوناگون،   دروغ نقل کند، از اینخبرى) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر
اند، این توصیف نوعى عیبجویى است که  ى آودهو مختلف پیرامون مهدمتضاد 

پیشینیان امت و ناقالن سنت ـ که خداوند بهوسیله آنان دین خود را برپا و 
خداوند به آنها آنچنان . شریعت را استوار ساخته است ـ سزاوار آن نیستند

ذکاوت، هوشمندى، هوشیارى و بیدارى ارزانى داشته است که اهلیت نگاهدارى 
در کتاب » ابن ابى حاتم«. اند را یافته) صلى اهللا علیه وآله( پیامبر اکرمدین و سنت

عبدالرحمن بن «: گوید  روایت کرده و مى» احمدبن سنان« از الجرح و التعدیل
حسن ظن در دو چیز روا نباشد یکى داورى و : گفت  را شنیدم که مى» مهدى

بل اعتماد، به کار یعنى حسن ظن در قبول روایت از افراد غیرقا. دیگرى حدیث
روایت » بکر معیطى عبیداهللا بن ابى وهب ابى«همچنین از پدرش از . »آید نمى

ى حدیث کس: گفت  را شنیدم که مى» یزیدبن هارون«: شده است که وى گفت
  .قرار گیردقابل قبول نیست، مگر اینکه شهادت وى مورد قبول 

 باید مثل صراف دارنده حدیث: روایت شده که گفت» عمروبن قیس«با سند 
ها ـ پول ـ را از هم تمیز دهد و بداند کدامیک تقلّبى است؟  باشد که درهم

روایت » بن سلیمان عبدۀ«باز از پدرش، از . حدیث نیز به همین صورت است
سؤال شد که با احادیث جعلى چگونه » ابن مبارک«از : شده است که گفت

به روایت . دانند   مى رابزرگان خود طریق آن: توان برخورد کرد؟ گفت مى
مهدى گفتم دروغگو چگونه به عبدالرحمن بن : گفت» نعیم ابن حماد«پدرش از 
ابن «از ! شناسد همان گونه که پزشک، دیوانه را مى: شود؟ گفت  شناخته مى

» دین«شد این احادیث  گفته مى: با سند روایت شده است که گفت» سیرین
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» بن محمدبن عیسى یعقوب«از . یریدگ است، پس دقت کنید که از چه کسى مى
گفت اسناد را  چون حدیث مى» ابى شهاب«: با سند روایت شده است، که گفت

! کان، به پشت بام برود بدون پلهمنطقى نیست که انسان : گفت کرد و مى  ذکر مى
اند که اگر کسى ده درهم در نزد دیگرى به  شناسى گفته حدیثو بزرگان ما در 
تواند مدعى آن شود و آن را پس  ون آوردن دو شاهد عادل نمىامانت بسپارد، بد

تر است، باید با شهادت گروهى از   بگیرد، پس دین خدا که به مراتب با اهمیت
  !.افراد عادل، از حدیث گویان اخذ شود

دهد آنان تا چه اندازه   هایى از سخنان ناقالن آثار که نشان مى این است نمونه
یک نفر پس این یک گناه کبیره است که . دا را گمراه کرتوان آنه بیدارند و نمى

ولى علماى متقدم «: بیاید و بگوید) هجرى(هاى قرن چهاردهم   در واپسین سال
دانند  اغلب نسبت به گویندگان حسن ظن دارند و از یک فرد با ایمان بعید مى

رو   از ایننسبت دهد، ) صلى اهللا علیه وآله(که عمداً مطلبى را به دروغ به پیامبر
و شوکانى پنجاه ... اند احادیث گوناگون، مختلف و متضاد پیرامون مهدى آورده

آورده و ابن لوائح االنوار م آنها را در حدیث از آنها را نقل نموده و سفارینى ه
  »...، بسیارى از آنها را ذکر نموده استالنهایهکثیر هم در 

اردهم پیدا شده است، در همین این انتقادگر علماى متقدم که در پایان قرن چه
شود،  سخنان خود آشکارا نشان داده است که میان متقدّم و متأخر تمیز قائل نمى

احادیث مهدى را از لوائح االنوار نسبت داده که در کتاب » سفارینى«زیرا وى به 
 هـ و 1114در سال » سفارینى«نقل نموده است، حال آنکه والدت » شوکانى«

 به دنیا آمده و در سال 1173در سال » شوکانى«هـ بوده، اما 1188وفات وى در 
گوید که   مىلوامع االنوار البهیّهسفارینى در اول کتاب .  هـ فوت نموده است1250

 بعضى دوستان از وى درخواست نمودند مسائل اعتقادى بنیادین 1173در سال 
 اندى به نظم آورد  ورا به نظم بیاورد و وى آنها را در دویست و بیست» اهل اثر«

سپس این . بر آن اطالق نمود» عقد أهل الفرقۀ المرضیّهالدرّۀ المضیئۀ فى «و نام 
لوامع االنهار دوستان از وى خواستند که این نظم را شرح نماید و او هم در کتاب 

در همان سال والدت » سفارینى«روشن است که ! به شرح آنها پرداختالبهیّه 
لوامع را آغاز و پس از فراغت از نظم، در کتاب » ۀ المضیئهالدرّ«نظم » شوکانى«

در همین رداخته که شیخ ابن محمود مدعى است وى  به شرح آن پاالنوار البهیّه
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یعنى در آن هنگام که ! کتاب احادیث مهدى را از شوکانى نقل نموده است
وز به پانزده  بود سن شوکانى هنلوامع االنهار البهیّهسرگرم تألیف کتاب » سفارینى«

. »یمن«بود و دیگرى در » شام«، و یکى از آنان در سرزمین !سالگى نرسیده بود
» ابن محمود«خالصه کالم این است که جاى شگفتى بسیار دارد که شیخ 

شگفت آورتر اینکه و از آن دهد  سفارینى را در زمان پس از شوکانى قرار مى
احادیث مهدى را از شوکانى ار البهیّه لوامع االنودر کتاب » سفارینى«کند  ادعا مى

  .!!نقل نموده است

در مورد اشاره وى به اینکه علماى پیشین، احادیث متضاد بسیارى، پیرامون 
ایم و دیگر   ، به تفصیل بحث کرده7اند، ما در شماره  مسئله مهدى نقل کرده

  .کنیم تکرار نمى
  د؟ـ علماى پژوهشگر چه کسانى هستن37

 رساله خود ضمن ستایش او از علماى 26در صفحه » ابن محمود«شیخ 
به حق باید گفت که علماى شهرهاى بزرگ هرگاه «: گوید شهرهاى بزرگ مى

اند با تحقیق، تدقیق، تفحّص و  وارد یکى از مباحث علمى جدال برانگیز شده
نمایند که صحت قضیه با روشنایى دلیل و   کنکاش چنان حق مطلب را ادا مى

این دیگر برعهده محقق نیست آن کس را . گردد  بل رؤیت مىبرهان بوضوح قا
اساس دعوى : اند نمودهاین علماء تقریر !. خواهد آگاه شود، بیاگاهند ىکه نم

  » .استوار است... مهدى بر احادیث ضعیف و غیر صحیح و

بعضى از علماى ما وقتى رسایل و مباحث «: افزاید  مى28وى در صفحه 
نمایند که به بررسى  تأخّر شهرهاى بزرگ را مشاهده مىمنتشره از سوى علماى م

اند، به   مشکالت مهم و اساسى و مورد اختالف همچون مسئله مهدى پرداخته
کنند مخصوصاً وقتى بفهمند که نتیجه  گونه رسایل چندان توجهى نمى این

  »!.ها با نظر و اعتقاد آنان مخالف است  بحث

ى بدون داشتن سابقه ذهنى چنین اگر کس: در پاسخ این سخن باید بگویم
که با تحقیق، ! سخنى بشنود چه بسا گمان کند که این علماى شهرهاى بزرگ

که صحت قضیه با ! نمایند تدقیق، تفحّص و کنکاش چنان حق مطلب را ادا مى
گردد، از فرزانگان کارشناسى در  روشنایى دلیل و برهان بوضوح قابل رؤیت مى

 محققان، غافل از اینکه مراد شیخ ابن محمود از این! علوم روایت و درایت اند
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! محمدفرید وجدى کسان دیگرى نیستافرادى چون احمد امین و ... مدققان و
پیرامون مهدى از جمله همان مباحث علماى » ابن محمود«رساله خود شیخ ! آرى

خواننده، از خالل وقوف بر بسیارى از اشتباهات ! متأخر شهرهاى بزرگ است
کار اشتباهى نابخشودنى است  هاى تازه  اى از آن حتى براى طلبه ه پارهبزرگ ک

در )  بدانها اشاره نمودم22 ـ 19 ـ 12 ـ 11 ـ 8هاى  بهویژه آنچه در شماره(
مطلب  تدقیق، تفحص و کنکاش حق یابد که در این بحث نه تنها با تحقیق، مى

صفات به خود بلکه این بحث حتى رنگ و بویى هم از این . ادا نشده است
  .اند  ندیده

  !ـ غُالت و احادیث اهل بیت38
بسیارى از علماى محدّث به علت «: گوید  مى7در صفحه » ابن محمود«شیخ 

هاى فراوان، از نقل احادیث فراوان اهل بیت در  تسلّط غالت در نقل دروغ
  .اند  خوددارى نمودههایشان کتاب

 نقل آنها اجتناب کرده و در بخارى، مسلم، نسائى، دارقطنى و دارمى نیز از
زیرا آنان از ضعف آنها آگاه بودند و با . اند هاى معتبرشان ذکرى ننموده کتاب

خود را از احادیث مهدى مسند اینکه دارمى، استاد ابى داود و ترمذى است، اما 
  »!دور نگه داشته است

در بین علماى محدث که حدیث شریف را در تألیفات خود : پاسخ این است
و بعضى اند  ها به درج همه احادیث صحیح پایبند نبوده   بعضىاند دوین نمودهت

اند، مانند بخارى و مسلم در   دیگر به درج فقط احادیث صحیح پایبند بوده
 صحیحیناند، احادیثى که شیخین در  یک از علماء نگفته  ولى هیچصحیحین
 وجود صحیحیناند حدیث صحیح همان گونه که در   اند، صحیح نبوده نیاورده

وضیح  این مطلب را ت5که در شماره (دارد، در کتب دیگر نیز موجود است 
  ).ام داده

هایشان پایبند نبودند، صحیح و  کسانى که به درج احادیث صحیح در کتاب
رجال «آورند، و بعضى میزان صحت وضعف حدیث، یا وضعیت   غیره را مى

اکتفا » اسناد«کنند و فقط به درج  مىنمایند و بعضى دیگر بیان ن را بیان مى» اسناد
توانند با بررسى اسناد و توابع یا   نمایند که صاحبنظران و حدیث شناسان، مى مى

هر آنچه در تألیفات مورد . شواهد، از میزان صحت و ضعف حدیث آگاه شوند
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وجود دارد، صحیح یا ضعیف نیست که » دارمى «و» دارقطنى«، »نسائى«: اشاره
مبنى » ابن محمود«بنابراین، ادعاى شیخ . ى بر این نکته آگاه هستندهاى مبتد طلبه

کرده و در ! بر اینکه بخارى، مسلم، نسائى، دارقطنى و دارمى نیز از آنها اجتناب
ابن «اى بیش نیست و استدالل  یاوه... اند و هاى معتبرشان ذکر ننموده کتاب

 براساس این سبب که هایشان  در مورد عدم درج این احادیث در کتاب» محمود
انطباق پایه است و با واقعیت  ، یک سخن بى!آنان از ضعف احادیث آگاه بودند

ندارد مگر اینکه سندى پیدا شود و نشان دهد که علت عدم ذکر این قبیل 
ابن «که چنین امرى براى ! احادیث، آگاهى آنان نسبت به ضعف آنها بوده است

  . میسّر نشده است» محمود

 خود را از ذکر این احادیث مسند» دارمى«دیگر این ادعاى وى که و از سوى 
ى در دسترس باشد و  »نص«دلیل است مگر اینکه   ساخته است، کامال بى! منزّه

آورده، صحیح » مهدى«ود هرآنچه که پیرامون و البته نباید گفته ش. آن را ثابت کند
ـ همان » افظ عراقىح«. است، زیرا وى به درج احادیث صحیح پایبند نبوده است

 دارمى از این مسند«: نقل نموده ـ گفته استتهذیب الراوى گونه که سیوطى در 
دارد، » سند« به مسند شهرت یافته است که احادیث آن مسند بخارىجهت همانند 

  . ».شود مرسل، معضل، منقطع و مقطوع نیز در آن یافت مى: ولى احادیث بسیار

، منقطع و مقطوع از انواع احادیث ضعیف چنانکه روشن است، مرسل، معضل
که احادیث مهدى را در » ترمذى«و » ابى داود«استاد » دارمى«اما اینکه . است
اى    خود نیاورده است، شبههمسنداند، احادیث مهدى را در   هایشان آورده کتاب

آورد، زیرا آنچه یک شاگرد در کتابش   بر درج این احادیث به وجود نمى
مطابقت داشته باشد و این از است اً نباید با آنچه استادش آورده آورد الزام مى

نمود،  خود نقل مىمسند احادیث مهدى را در » دارمى«بدیهیات است، حال اگر 
علماى محدث «: برد که جان سالم بدر نمى» ابن محمود«باز از لبه تیز این انتقاد 

ید از یکدیگر، سخن را کنند و به تقل  و فقهاى متقدم معموال از یکدیگر نقل مى
ما در (شود  و دیگر سخنان وى که شامل همگان مى» !آورند هر چند ضعیف مى

  ).ایم   بدان پاسخ داده6شماره 
  !ـ ترک وظایف، در انتظار مهدى39

بنابراین مسلمانان نیازى ندارند «: گوید   مى85در صفحه » ابن محمود«شیخ 
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مهدى که دینشان را تجدید حیات که از واقعیات خود فرار کنند و به انتظار 
بخشد و عدالت را بگستراند، از انجام وظایف دست بکشند و به خیالبافى و 

سپس . محاالت دل خوش دارند و در برابر توهمات و خرافات تسلیم شوند
اند و از آباء و   علمایشان براساس اعتقاد به آنچه در کودکى بر آن تربیت شده

یا . نان تحجّر فکرى و انجماد اجتماعى تحمیل کننداند بر آ  اساتید خود گرفته
اینکه آنان را به اطاعت از نظر یک عالم یا یک فقیه، مجبور سازند که به موجب 
آن باید به یک شخص غایب ایمان بیاورند که همانند سایر انسانهاست و در 

  !»دهد آید و مردم را از ظلم و بیداد نجات مى آخرالزمان مى

کامیابان دنیا خداوند . ین دین را تضمین نموده استاوند بقاى اخد: به نظر من
صحیح در . هاى مختلف جزو یاران دینش قرار داده است و آخرت را در دوران

شنیدم که فرمود من یرداهللا ) صلى اهللا علیه وآله(از پیامبر: گوید ، معاویه مىبخارى
 و التزال هذه األمۀ قائمۀ على به خیراً یفقهه فى الدین و انّما أنا قاسم واهللا یعطى

أمراهللا ال یضرّهم من خالفهم حتى یأتى امراهللا ـ خداوند براى هر کس خیر 
اى بیش نیستم و   نماید، من تقسیم کننده بخواهد وى را در امور دین فقیه مى

خداوند بخشنده است، این امت همچنان بر امر خداوند استوار خواهد بود و 
رسانند تا اینکه فرمان الهى صادر شود ـ بنابراین هیچ  ىمخالفان ضررى بدان نم

صلى اهللا علیه (باشد و مهدى که پیامبر دورانى از اقامه شریعت الهى خالى نمى
والنى که خداوند در اى است از یک زنجیره ط  اند، حلقه از وى خبر داده) وآله

ان که شر فرماید، در آن زم مىزمان و موعد مقرر بهوسیله او دینش را یارى 
فراگیر شود و دجال بزرگ قیام نماید، مسلمانان در هر زمان نباید آنچه را خداوند 
در مورد نصرت دین بر آنان واجب گردانیده به اتکاى آنچه در احادیث مهدى 

که باورداشت ظهور مهدى » ابن محمود«در مورد این سخن . آمده، ترک نمایند
ت بوده و تسلیم شدن در برابر نوعى دل خوش کردن به خیالبافى و محاال

است و پیامبر » امور غیبى«تم که این مسئله از قبال گف! توهمات و خرافات است
اند و   راستگو در احادیث صحیح پیرامون ظهور وى در آخرالزمان خبر داده

نقل شده است، ) صلى اهللا علیه وآله(واجب است بر ما هر خبرى را که از پیامبر
  . باور کنیم

گذارى وى از علماء و بزرگانى که به بیان نصوص حاوى   ه گلهدربار
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این : اند، باید گفت آید اقدام نموده  باورداشت شخصى که در آخرالزمان مى
ر ادله شرعى ثابت استوار گردد نه بر وظیفه علماء است که کالم و بیانشان ب

 احکام علماى این امّت چه در نقل اخبار و چه در بیان. اساس  شبهات عقلى بى
  .اند  خوبى از عهده این امر بر آمده به

  !ـ آخرین شبهات40
چگونه پى : اگر گفته شود«: گوید  مى40در صفحه » ابن محمود«شیخ 

اید به اینکه این احادیث فراوان و سنددار و مسلسل از شمارى از اصحاب  برده
جه و مسند پیامبر، باهم اختالف دارد حال آنکه در سنن ابى داود، ترمذى، ابن ما

امام احمد، الحاکم و دیگر کتب موجود است؟ پاسخ این است، این احادیث 
فراوان که نزد اهل سنت بالغ بر پنجاه حدیث پیرامون مهدى است، و ادعا دارند 

و این ... اى از آنها صحیح و تعدادى حسن و برخى دیگر ضعیف است که پاره
نت مستولى گشته است که هاى اکثریت علماى اهل س احادیث آنچنان بر دل

ولى کمیت به هیچوجه ما را از کیفیت ! »قدرت از آنِ کثرت است«گفته شده 
کنند و محققان  تقلید گرند، از یکدیگر تقلید مىسازد، اکثر مردمان  نیاز نمى  بى

محققان متقدم و متأخر این احادیث را در محک تصحیح، . شمارشان اندک است
اند که باید  اى مالحظات رسیده اده و به پارهتفحص و جرح و تعدیل قرار د

: گوید نماید و مى وى سپس بعضى شبهات را ذکر مى» ...بدانها پاسخ داده شود
این قبیل مسائل، محققان و علماء را واداشته است تا در ساختگى بودن این «

ین حاصل کنند و اینکه اینها نور چراغ هدایت نبوى نیست و جزو احادیث یق
رو نباید بدان توجه نمود تا چه رسد به اینکه آن  باشد، از این یامبر نمىپسخنان 

! علماى متأخر شهرهاى بزرگ«: گوید  هم مى36وى در صفحه » !.را باور کرد
تقریباً اتفاق نظر دارند که احادیث مهدى ضعیف، ساختگى بوده و از زبان 

در تضاد، تناقض، دلیل این سخن ! اند  جعل شده) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر
هاى  کس جز آدم  روشن است و این مطلب بر هیچاختالفات و اشکاالت آشکارا 

  » !واهللا یهدى الى الحق و الى طریق مستقیم. پوشیده نیست! کودن

هاى سرگشتگان  امیدوارم با این بیان جان«: گوید   مى57وى در صفحه 
ل، که گاه و بیگاه آسوده شود و بر نظریات اهل علم و دین پیرامون این مشک

  ! »واهللا یقول الحق و هو یهدى السبیل. گردد، واقف شوند مطرح مى
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  :توضیح نگارنده درباره این سخن به قرار ذیل است

گفته  اگر ;مطرح نموده است شیخ محمود پرسش خطرناکى را بدین نحو 
اید به اینکه این احادیث فراوان، سنددار و مسلسل از   چگونه پى برده: شود
ابى داود، سنن مارى از اصحاب پیامبر، با هم اختالف دارد حال آنکه در ش

   امام احمد، الحاکم و دیگر کتب موجود است؟ مسندترمذى، ابن ماجه و 

حرمتى نسبت به  هر کس این سؤال را بخواند از این همه گستاخى و بى
ؤال آیا سسپس بعد از طرح این . آید   دلش به درد مىسنن، مسانید، و حافظان آن

اى از شبهات عقلى است  دانید پاسخ به آن چه بوده است؟ پاسخ، مجموعه مى
که با این ادعاى وقیحانه، این شبهات باعث شده است علماى محقق به ساختگى 

علماى . این یک تزویر و نیرنگ است!! بودن این احادیث یقین حاصل کنند
ها،  بهات و اشاره به پاسخمحقق از این ادعاى باطل بیزارند و من پس از ذکر ش

توضیح خواهم داد که دو شبهه به وقایع ناشى از باورداشت ظهور مهدى و 
ام و   پاسخ الزم را داده4شماره شود که در  ها مربوط مى  خته شدن فتنهبرانگی

یک شبهه دیگر این است که محال است پیامبر بر امت خود واجب گرداند که به 
اى مقرّب  یب ایمان بیاورند حال آنکه وى نه فرشتهیک آدم ناشناخته در عالم غ

یک . ام  به این شبهه پاسخ گفته29نگارنده در شماره !... است و نه نبى مرسل؟
احادیث مهدى را در » مسلم«و » بخارى«شود که  شبهه هم به این نکته مربوط مى

نکه اى دیگر ای  پاسخ آن گفته شد و شبهه5ند که در شماره ا نیاوردهصحیحین 
 پاسخ 7پیرامون مهدى با یکدیگر تضاد و تعارض دارند که در شماره احادیث 

و یک شبهه راجع به این بود که شیخ ابن محمود نخستین کسى نیست ... ایم داده
که احادیث مهدى را کذب دانسته است و پیش از وى بعضى علماء بر این باور 

  .ه است پاسخ الزم داده شد25 و 8اند که در شماره  بوده

***  

به استناد آنها احادیث » ابن محمود«ها و اشکاالتى که شیخ  این است شبهه... 
مهدى را مورد اختالف معرفى نموده است، در حالى که این احادیث فراوان و 

 ابى داود، ترمذى، سننجملگى مستند هستند و از شمارى از اصحاب پیامبر در 
. اند یگر کتب با اسناد مسلسل نقل شده امام احمد، الحاکم و دمسندابن ماجه، 

و بعد از طرح این شبهات آنها ه وى قبل شود، بلک البته مسئله دراینجا ختم نمى
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محققان متقدم و متأخر این احادیث را در «: نماید را به علماى محقق منسوب مى
اى مالحظات  محک تصحیح، تفحص و جرح و تعدیل قرار داده و به پاره

: گوید وى پس از ذکر شبهات خود مى.! »اید بدان پاسخ داده شوداند که ب  رسیده
این قبیل مسائل محققان و علماء را واداشته است تا در ساختگى بودن این «

احادیث یقین حاصل کنند اینکه اینها از چراغ هدایت نبوى نیست و جزو سخنان 
 اینکه آن را باور رو نباید بدان توجه نمود تا چه رسد به ایناز ! اشدب پیامبر نمى

تردید انتساب این نظر به علماى دانش پژوه متقدم و متأخر، غیرصحیح   بى. »کرد
آید که شایسته نیست از کسانى چون   است و نوعى تزویر و نیرنگ به شمار مى

ترین دلیل این سخن، این است که همه   روشن! سر بزند» ابن محمود«شیخ 
اش از آنها نام برده است از متقدمان سه  در رساله» ابن محمود«آنهایى که شیخ 

مهدى به انستن احادیث در مورد انتساب ضعیف د. نفر و از متأخران پنج نفرند
ابن «ام که    یادآور شده11 آمده است و در شماره 18آنان توضیح الزم در شماره 

داند و آنچه  صحیح مىالمنارالمنیف بسیارى از احادیث مهدى را در کتاب » القیم
به او نسبت داده که وى احادیث مهدى را در کتاب مذکور » ابن محمود«یخ ش

» شاطبى«ام که   توضیح داده13باز در شماره ! داند، صحیح نیست  ضعیف مى
 ضعیف ندانسته و معتقدان به ظهور مهدى در االعتصاماحادیث مهدى را در کتاب 

به وى » بن محمودا«توصف نکرده است و آنچه شیخ » بدعت گذار«آخرالزمان را 
در » ابن محمود«سومین شخص که شیخ . نسبت داده، کذب محض است

 روشن ساختم که 10است که در شماره » خلدون ابن«اش از وى نام برده،   رساله
او قائل به ضعف تمامى احادیث مهدى نیست تا چه رسد به اینکه قائل به 

حیح و تضعیف احادیث آنها باشد، و بیان نمودم که وى در تص» ساختگى بودن«
اش از   در رساله» ابن محمود«در مورد پنج متأخرى که شیخ . مورد اعتماد نیست

بعضى احادیث وارده » شیخ عبدالعزیز مانع«: آنها نام برده است، باید اشاره کنم
شیخ ابواالعلى «. ام  توضیح داده13پیرامون مهدى را صحیح دانسته که در شماره 

گوید که سند همه روایات احادیث مهدى   خود مىیاناتالبدر کتاب » مودودى
آنچنان قوى نیست که با سنجش و نقد روایات طبق مقیاس بخارى و مسلم ثابت 

ولى به هر حال «: افزاید  مىاى ضعف در آنها  ارهوى پس از اشاره به پ. شود
توان گفت که روایات اصال حقیقت ندارد، زیرا اگر از آنچه مردم   بدشوارى مى
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نظر کنیم، این روایات حاوى یک واقعیت  اند صرف ودبخود در آن وارد ساختهخ
صلى اهللا (باشد و آن اینکه پیامبر بنیادین است که وجه اشتراک تمامى آنها مى

شود که به سنت عمل   اند که در آخرالزمان رهبرى ظاهر مى خبر داده) علیه وآله
ساط ستمگرى و تجاوزگرى را سازد و ب کند و زمین را از دادگرى لبریز مى مى

بخشد و رفاه را در بین خلق خدا   چیند و به حکومت اسالم اعتال مى بر مى
  .»گرداند فراگیر مى

قائل به ساختگى بودن آنها نیست » شیخ ابواالعلى مودودى«پرواضح است که 
گوید که این روایات آنچنان قوى نیست که با سنجش و نقد روایات  بلکه مى

خارى و مسلم ثابت شود، ولى مجموع روایات، وجه اشتراک طبق مقیاس ب
اند   خبر داده) صلى اهللا علیه وآله(نماید و آن اینکه پیامبر  جملگى آنها را ثابت مى
سپس . کند شود که در آخرالزمان طبق سنت عمل مى  که رهبرى ظاهر مى

 حیاءموجز تجدیدالدین و أ: تحت عنوان» شیخ ابواالعلى مودودى«اى از   رساله
در آینده دین را تجدید «برد که  دستم رسید که در آن صریحاً از مهدى نام مى به

و به هرحال، . دارد و نام وى را بر تجدیدگران گذشته مقدم مى» بخشد حیات مى
از کارشناسان حدیث شریف ) ره(»شیخ ابواالعلى مودودى«که دانسته است چنان

، ولى خداى را سپاس که او جزو نیست بلکه وى از اندیشمندان اسالم گراست
، شبهات عقلى آنان »ابن محمود«نیست که به نظر شیخ ! آن دسته از علماى محقق

را ) صلى اهللا علیه وآله(را متقاعد ساخته است که احادیث مهدى از زبان پیامبر
جعل شده بدانند و بگویند که از چراغ هدایت نبوى نیست و جزو کالم پیامبر 

سه نفر !!... تا چه رسد به اینکه باور کرددان توجه نمود اید بباشد پس نب نمى
در . شیخ محمدرشید رضا، محمدفرید وجدى و بالغى: باقیمانده عبارتند از

تر از ظهور مهدى است ـ   آنچه را روشن» محمدرشید رضا« گفتم که 15شماره 
 16اره در شم. از آسمان را ـ هم منکر شده است) علیه السالم(یعنى نزول عیسى

ادعا دارد که احادیث دجال، جملگى، ساختگى » محمدفرید وجدى«اشاره کردم 
 18در شماره . استصحیحین حالى که اکثر آن احادیث در و مجعول است، در 

ام تا بتوانم درباره آن  دست نیاورده را به» بالغى«بیان نمودم که تاکنون کتاب 
  .اظهار نظر نمایم

***  
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اش جزو  از هشت نفرى که شیخ ابن محمود در رسالهحاصل کالم اینکه ... 
جزو آنها قطعاً » شاطبى«و » ابن القیم«، از آنها نام برده است! متقدمان و متأخران

قائل به ضعف احادیث » ابن محمود«زیرا آن دو برخالف ادعاى شیخ . نیستند
 نیز هم عقیده وى نیست، زیرا او قائل به ضعف» خلدون ابن«مهدى نیستند، 

شیخ «. تمامى احادیث نیست تا چه رسد به اینکه قائل به ساختگى بودن آنها باشد
از . نیز در کنار ابن محمود قرار ندارند» شیخ ابواالعلى مودودى«و » ابن مانع

و » محمدرشید رضا«متأخران که شیخ ابن محمود از آنها نام برده است شیخ 
هم » بالغى«اند و احتمال دارد  مانده» محمودابن «با خود » فرید وجدىمحمد «

با شیخ ابن ) هجرى(همچنین دو تن از نویسندگان قرن چهاردهم . جزو آنها باشد
اش نامى از آنها نبرده  محمود همراهند که وى از آنان تقلید کرده اما در رساله

محمد «ام و دومى   از او یاد کرده17که در شماره » استاد احمد امین«یکى . است
  . راجع به او اشاراتى داشتم23که در شماره » بیّهفهیم ابوع

وى با آنان مانده است، اند یا اینکه  مانده» ابن محمود«اینها که با شیخ 
همانهایى هستند که تقریباً اتفاق نظر دارند که احادیث مهدى ساختگى و مجعول 

  :گوید  مى36در ص » ابن محمود«است، شیخ 

رگ تقریباً اتفاق نظر دارند که احادیث علماى متأخر مقیم در شهرهاى بز«
. جعل شده است) صلى اهللا علیه وآله(مهدى ضعیف، ساختگى و از زبان پیامبر

دلیل این سخن در تضاد، تناقض، اختالفات و اشکاالت آشکارا روشن است و 
الحق و هاى کودن پوشیده نیست واهللا یهدى الى  کس جز آدم  ن مطلب بر هیچای

  » .الى طریق مستقیم

محمدفرید «، »شیخ محمدرشید رضا«این اتفاق نظر ادعایى فقط از سوى 
شود و  عنوان مى» شیخ ابن محمود«و » ابوعبیّه«، »احمد امین«، »بالغى«، »وجدى

احادیث مهدى به دلیل تضاد و : نتیجه آن در سخن شیخ ابن محمود هویدا است
وشن است و فقط بر بنابراین مطلب ر. تعارضى که دارد ساختگى و مجعول است

تفاصیل فقط آنهایى که اتفاق نظر پیدا ین با ا!! هاى کودن پوشیده است آدم
آنها که تقریباً اتفاق نظر ! اند  جان سالم بدر برده» کودنى«اند از صفت  کرده
: گوید  مى57اند که شیخ ابن محمود در صفحه »اهل علم و دین«اند  یافته

رگشتگان آسوده شود و بر نظر اهل علم و دین هاى س  جان! امیدوارم با این بیان
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جویاى «اینان . گردد، واقف شوند پیرامون این مشکل، که گاه و بیگاه مطرح مى
 هاى اکثریت این احادیث آنچنان بر دل: گوید اند که شیخ ابن محمود مى»کیفیّت

. قدرت از آن اکثریت است: مستولى گشته است که گفته شدعلماى اهل سنت 
سازد، اکثر مردمان تقلیدگرند،  نیاز نمى ت به هیچوجه ما را از کیفیّت بىولى کمیّ

  . کنند و محققان شمارشان اندک است  از یکدیگر تقلید مى

علماى معتبر : گویم براى روشن شدن حقیقت امر و مردود ساختن باطل مى
صلى اهللا علیه (هاى قدیم و معاصر، احادیث ثابت پیامبر اهل سنت در دوران

کس منکر  هیچ. ه بر ظهور مهدى در آخرالزمان داللت دارد، باور دارندرا ک) لهوآ
در جاهاى . احادیث نیست مگر کسى که از راه راست منحرف شده باشداین 

متعددى از این بحث، به اسامى بعضى علماى اهل سنت که به احادیث مهدى 
ام شاید  هاند، اشاره نمود احتجاج کرده و به ثبوت ظهور وى قائل بوده

مناسبت نباشد که در اینجا اسامى شمارى از این علماء را ذکر کنیم، تا روشن   بى
به ! »ت عقلىشبها«نمایند و با  پیروى مى» نصوص«شوند که علماى اهل سنت از 

اند، اهل کیفیّت نیز  کمیّتآنان همچنان که اهل . خیزند  مخالفت با آن بر نمى
البته این . اند نه کمیتى دارند و نه کیفیت ف شدههستند، و آنهایى که از راه منحر

  ).معاذاهللا! (سخن براى مقایسه و مطابقت نیست

  اذا قیل انّ السّیف أمضى من العصا***ألم تر انّ السیف ینقص قدره 

تر است، قدر و منزلت  دانى، اگر گفته شود شمشیر از عصا برّنده مگر نمى(
  ):آید؟   پائین مىشمشیر

  . هـ 275 متوفا به سال السننود مؤلف ـ امام ابودا1

  . هـ 279 متوفا به سال الجامعـ امام ابوعیسى ترمذى صاحب 2

  .  هـ223 متوفا به سال الضعفاء ـ حافظ ابوجعفر عقیلى مؤلف کتاب 3

  .  هـ354متوفا به سال  الصحیح ـ امام ابن حبان البستى نویسنده 4

 صاحب کتاب  ـ حافظ ابوالحسین محمدبن حسین ابرى سجرى5
  . هـ 363 متوفا به سال الشافعى مناقب

  .  هـ 388 و غیره متوفا به سال معالم السنن ـ امام ابو سلیمان خطابى مؤلف 6

 تحفۀ االحوزىخطابى اثبات ظهور مهدى در آخرالزمان را از سوى نویسنده (
 صلى(پیامبر: نویسد   در شرح حدیث اَنَس نقل نموده و مىجامع الترمذىفى شرح 
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التقوم الساعۀ حتى یتقارب الزمان و تکون السنۀ کالشّهر : فرمود) اهللا علیه وآله
به هم ) روزها(رسد مگر اینکه زمان   ـ روز بازپسین فرا نمى... والشهر کالجمعۀ

  ).نزدیک شود و سال چون ماه و ماه چون هفته شود

  . هـ 458و غیره متوفا به سال السنن الکبرى ـ امام بیهقى صاحب 7

 35سخنان وى و دیگران درباره صحت بعضى احادیث مهدى در شماره (
  ). بازگو شده است

  .   هـ544 متوفا به سال الشفاءـ قاضى عیاض مؤلف کتاب 8

التذکرۀ فى احوال الموتى و امور ـ امام قورطوى مفسر مشهور و صاحب کتاب 9
  . هـ 671 متوفا به سال اآلخرۀ

 728هاى فراوان و مشهور، متوفا به سال   تابنویسنده ک» ابن تیمیه« امام ـ10
  ).داند  بعضى احادیث مهدى را صحیح مىمنهاج السنۀ النبویۀ در کتاب (هـ 

 هـ 742 متوفا به سال تهذیب الکمالـ امام ابوالحجاج المزى نویسنده کتاب 11
.  

تلخیص  در کتاب 748ـ امام ذهبى صاحب کتب فراوان متوفا به سال 12
  ).عضى احادیث مهدى را صحیح دانسته استاو ب (المستدرک

در کتاب . ( هـ 751ـ امام ابن القیم مؤلف کتب فراوان متوفا به سال 13
  ).است    بعضى احادیث مهدى را صحیح دانستهالمنارالمنیف فى الصحیح و الضعیف

در ( هـ 774ـ امام عمادالدین ابن کثیر نویسنده کتب فراوان متوفا به سال 14
  ).داند حیح مىبعضى احادیث مهدى را صۀ النهایکتاب 

 و غیره التهذیب تهذیب و البارى فتحـ حافظ ابن حجر عسقالنى نویسنده 15
  . هـ 852متوفا به سال 

متوفا به سال فتح المغیث فى شرح الفیۀ الحدیث ـ حافظ سخاوى مؤلف کتاب 16
  . هـ 902

العرف نام  دى بهـ حافظ سیوطى نویسنده کتب فراوان و کتابى پیرامون مه17
  .   هـ911 متوفا به سال الوردى فى اخبار المهدى،

و غیره متوفا به سبل السالم ـ امیر محمدبن اسماعیل صنعانى نویسنده کتاب 18
سخنان وى را پیرامون ظهور االذاعه صدیق حسن خان در کتاب . ( هـ 1182سال 

  ).مهدى در آخرالزمان آورده است
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و غیره متوفا نیل االوطار  و کتاب التفسیرمؤلف ـ قاضى محمدعلى شوکانى 19
التوضیح : اى تحت عنوان سخنان وى درباره مهدى در رساله. ( هـ 1250به سال 

 از االذاعهآمده و شیخ صدیق در کتاب فى تواتر ماجاء فى المهدى و الدجال و المسیح 
  ).این کتاب نقل کرده است

 دحالننسان عن وسوسۀ صیانۀ اال ـ شیخ محمد بشیر الهسوانى نویسنده کتاب20
  .هـ 1326متوفا به سال 

ابى داود عون المعبود شرح سنن ـ شیخ شمس الحق عظیم آبادى نویسنده 21
  . هـ 1329متوفا به سال 

تحفۀ االحوذى شرح جامع ـ شیخ عبدالرحمن المبار کفورى نویسنده کتاب 22
  . هـ 1353 متوفا به سال الترمذى

اند که به استناد   اى از دریاى علماى اهل سنت طرهقاینان که نام بردم، 
اینان اهل روایت و . احادیث صحیح، به ظهور مهدى در آخرالزمان اعتقاد دارند

داورى و حکم این . آیند درایت هستند و جزو خبرگان و متخصصان به شمار مى
قبیل علماى محقق معتبر و مورد اعتماد است که اینان اهل جرح و تعدیل و 

  .اند  حیح و تضعیف و علم و دین و کمیت و کیفیتتص

***  

اش آمده  که در رساله» ابن محمود«تا این مقدار به بیان اشتباهات شیخ ... 
... اساس کافى است کنیم، و این براى تبیین ارزش این رساله بى  است، بسنده مى

 در آنچه که نوشته است، تجدید نظر نماید» ابن محمود«باشد که جناب شیخ 
زیرا . چنین کرده است» شیخ محمد ابن مانع«همان گونه که پیش از وى استادش 

  . تر آنکه از حق پیروى شود ، گمشده مؤمن است و پسندیده»حق«

رضایت ارم که همگى ما را در انجام آنچه مورد از خداوند متعال مسئلت د
ثابت قدم اوست وتفقّه در دین، توفیق عنایت فرماید و ما را در صراط مستقیم 

  .بدارد
صحبه و له نبیّنا محمد و على آله و  و بارک على عبده و رسو94وصلى اهللا و سلم

  .تابعیهم باحسان
  پایان

                                                           
  . سیدهادى خسروشاهى.  هـ 1414پایان ترجمه و تکمیل و تنظیم، رجب المرجب . 94
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  استاد سید ابواالعلى مودودى
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  احیاگر جهانى یا مهدى منتظر

  
  ترجمه سید هادى خسروشاهى

  



٢١٧ مهدی موعودمصلح جهانی و 
  احیاگر جهانى یا مهدى منتظر

  
  
  
  

  حثیادداشتى بر این ب
که در » مصلح جهانى و مهدى موعود از دیدگاه اهل سنّت«به دنبال نشر کتاب .... 

طور مکرّر از سوى مؤسسه اطالعات چاپ شده است، به   به95چند سال اخیر
از علماى بزرگ اهل سنّت و مؤسّس و (بحثى از استاد ابواالعلى مودودى، 

و تاریخ تجدید الدین موجز «: در کتاب) نخستین امیر جماعت اسالمى پاکستان
مسئله مهدى آن به بررسى ، برخوردم که در 40 ـ 25چاپ دمشق، صص » احیائه
عنوان یک احیاگر ـ جهانى ـ معرّفى  پردازد و آن حضرت را به   مىموعود
اى را  دارد و دیدگاه ویژه مى اى از احادیث تردید روا کند، ولى در پاره مى

  ...کند اظهار مى

ر نظر، در همان شبه قارّه هند ـ پاکستان، مورد سؤال قرار این برداشت و اظها
ها  ها و پاسخ  پردازد که این پرسش  گیرد، و ایشان به پاسخ و توضیح مى مى

به زبان » القرآن ترجمان«ـ در مجله    م1946نوامبر     ـ96نخست در پنجاه سال پیش
در ) ق .  هـ  1412جمادى االخر (م ـ 1991گردد و سپس در سال   اردو درج مى

، چاپ الهور پاکستان، به 47ـ37ارگان جماعت اسالمى، صفحه » المنصورۀ«مجله 
شود که ترجمه فارسى هر دو بحث توسط اینجانب براى  زبان عربى منتشر مى

تبریز، » مسجد انگجى«ستاد بزرگداشت مراسم نیمه شعبان » ویژه نامه«نشر در 
درج گردید و ) چاپ تبریز(شعبان نشریه ویژه نیمه » کعبه مقصود«تقدم شد و در 

:   اینک براى آن که استفاده از آن براى همگان مقدور گردد، در ضمن این کتاب
  97.شود  نقل مى» مصلح جهانى«

در اینجا اشاره به این نکته هم ضرورى است که ترجمه عربى این بحث، 
ماعت ، مسئول بخش عربى جاستاد شیخ خلیل الحامدىتوسط برادر بسیار عزیز ما، 

اسالمى پاکستان، انجام شده و توسط وى نیز به اینجانب ارسال شده است که 
                                                           

  .1373 ـ 4 ـ5هاى  سال. 95
  ). م2006(و اکنون شصت سال پیش . 96
در تبریز درج گردید و » کعبه مقصود«ـ در نشریه   ش1375  ق ـ .  هـ1417این بحث نخست در ماه شعبان . 97

نیز در کتاب  منتشر شد و اخیراً» اطالعات هفتگى«و بعد در » همشهرى«و » اطالعات«سپس در روزنامه 
  . گردید نقل314 ـ 299اول، ص  ج» هاى فرهنگ مهدویت در مطبوعات برترین«
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 و سپس ایران و مراجعت به پاکستان، بوسنىأسفانه سال پیش، پس از بازدید از مت
  ...اى ناگوار به رحمت حق پیوست در حادثه

روابط و مکاتبات ما با ایشان و مرحوم مودودى، شاید به نیم قرن پیش 
خلیل طلبد، به هر حال استاد  دد که نقل داستان آن، فرصت دیگرى مىگر برمى

هاى برجسته برادران اهل سنّت ما در  ، از شخصیتموالنا مودودى، مانند حامدى
 بود که از انقالب اسالمى ایران دفاع کرد و در عقاید خود، خود را به اهل پاکستان

خداوند ایشان را . مىیافت و هوادار تقریب بین مذاهب اسال  بیت نزدیک مى
  .فانه لعفوّ غفور. غریق رحمت خود سازد و از تقصیرات همه ما بگذرد

  قم ـ حوزه علمیّه 

  سیدهادى خسروشاهى 
  جایگاه احیاگر کامل

یابیم که تاکنون در میان امّت اسالمى یک   با نگاهى به تاریخ اسالم، در مى
 اگر چه خلیفه عمربن .اى ظهور نکرده است  مجدّد کامل و احیاگر فرامنطقه

عبدالعزیز نزدیک بود به این جایگاه واال دست یابد، ولى اجل بهوى مهلت نداد 
  !تا به این مقصود برسد

اى به  هاى ویژه احیاگرانى که پس از وى آمدند هر کدام تنها در رشته یا رشته
الشرایط، همچنان   و جامع» احیاگر کامل«رو جایگاه  تجدید پرداختند، از این

کند   خالى است، ولى عقل و طبیعت و گردش روزگار جملگى این را طلب مى
هاى دین و زندگى  ى ظهور کند تا تمام جوانب و رشته»رهبر«که سرانجام چنین 

را تجدید و احیاء نماید، خواه ظهور وى در این زمان باشد، یا پس از هزار سال 
هاى  گویى پیش» یث نبوىحد«خواهد بود که در امام مهدى این رهبر همان . ردیگ

  98.روشنى درباره وى آمده است

                                                           
هاى مسلم، ترمذى، ابن ماجه و المستدرک آمده است، ولى در اینجا  گر چه بسیارى از این احادیث در کتاب. 98

در منصب االمامه  اشاره کنیم که الشاطبى در المرافقات و شیخ اسماعیل شهید فایده نیست که به روایتى بى
  .اند آن را نقل کرده

سپس، خداى . اى که خواست خداوند است، خواهد بود گونه به)این دوره(سرآغاز دین شما نبوت و رحمت است و 
. گونه که اراده خداوند است، خواهد بود خالفت به روش نبوت، آن) دوره(آنگاه . دارد متعال آن را از میان برمى

ل آن رسد و سپس خداى متعا فرامى» خالفت موروثى«بعد دوران . برد سپس خداوند آن دوران را به پایان مى
پایان  خواهد بود، تا دوران آن نیز به» استبدادىملوکیت «شکل  ارد، آنگاه اداره امور بهد دوران را از میان برمى

  .برسد
بعد، دوران خالفت به روش نبوت پیش خواهد آمد که بر اساس سنت پیامبر در بین مردم رفتار خواهد شد و 

اسمان از بارش . شوند ان زمین و آسمان از آن خشنود مىاسالم در روى زمین سایه خواهد گستراند، که ساکن
  .ریزد باران تا آخرین قطره دریغ نمىورزد و زمین هر آنچه از گیاه و برکت در دل دارد، بیرون مى
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شنوند، از سر  بعضى از مردمان این عصر، وقتى نام این مرد منتظر را مى
کنند که مسلمانان  شوند و گله مى ناآگاهى و جهل دچار شگفتى و ناباورى مى

  !ند؟ا  خاطر انتظار ظهور این مرد کامل، دچار سستى و ناتوانى گشته  نادان، به

فهمند و در نتیجه از  حقیقتى که افراد ناآگاه آن را درست نمى: گویند  آنان مى
  !شمار آید مانند، اصوال روا نیست حقیقت به تالش و کوشش باز مى

اعتقاد به ظهور مردى از جهان غیب که به اتفاق در میان : گویند سپس مى
  !هاى متدیّن رایج است، نوعى توهّم و خیالبافى است امّت

هاى خود   اگر پیامبران پیشین، در این زمینه به امّت: باید توجّه کرد کهولى 
به امّت خود ) صلى اهللا علیه وآله(ه که خاتم پیامبرانگون اند، همان نویدها داده

نوید داده است، که اسالم قبل از پایان حیات نوع بشر، تمام جهان را در 
ضعى را بیازماید و از هاى و  گیرد و انسان پس از اینکه شکست نظام برمى

عواقب ناگوار آنها رنج ببرد، سرانجام ناچار خواهد شد به نظامى که خداى متعال 
رهبرى «و انسان در سایه ... براى زندگى بشرى وضع نموده است روى بیاورد

  .به این نعمت نائل خواهد آمد» بزرگوار

طور  لى بهصورت اص رهبرى که پیامبرگونه رفتار خواهد کرد و اسالم را به
اند،  هاى خویش داده  اى به امّت اگر پیامبران چنین مژده. کامل اجرا خواهد کرد

آیا امکان . چرا جاى تعجّب ندارد و چرا این امر از توهّم و خیالبافى به دور است
هاى کره زمین رسیده باشد و بعضى از  ندارد که این سخن پیامبران به سایر امّت

اى گشاده،   اهى، محتواى اصلى آن را تغییر داده و جامهها از روى ناآگ این امّت
  باشند؟ر آن پوشانده از توهّمات و خرافات ب

  امام مهدى
گروهى از مسلمانان که به ظهور امام مهدى قائلند، در این :   البته باید گفت

  !اند، دست کمى ندارند فهمى خود از نوگرایانى که منکر ظهور وى شده کژ

 که امام مهدى مردى خواهد بود همانند مشایخ و صوفیان کنند آنان گمان مى

                                                                                                                                        
مفهوم آن، با  قضاوت کنم که این روایت از نظر سند تا چه حد معتبر است ولى تردیدى نیست که توانم البته نمى

در این روایت به پنج دوره تاریخ اشاره شده است، سه .  قبیل در کتب حدیث آمده، مطابقت داردهر آنچه از این
اما دوره پنجم که در این روایت . گذرانیم دوره آن تاکنون سپرى شده است و دوره چهارم را در این هنگام مى

چرا که . شتابد آن مىسوى  دهد که زمان و تاریخ همچنان به بینى شده است، تمام شواهد نشان مى پیش
ها  ثمر یافته و اکنون پس از سال بار و بى هاى وضعى انسان را آزموده است و آن را مصیبت بشریت تمام نظام

  )مؤلف.(سرگردانى و آشفتگى، از بازگشت به اسالم ناب گریزى نیست
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گوشه اعتکاف که مردم بشنوند که او از یک مدرسه قدیمى یا از و همین ! قدیمى
اى «: نماید  و ذکر و وردگویان به خالیق اعالم مى! دست بیرون آمده و تسبیح به

  »!من مهدى هستم! مردم

و از روى عالئم ! شتابند  مىسویش دست به ناگهان علما و مشایخ، کتاب به
سپس بیعت عمومى خواهد . کنند هایى که از او دارند او را شناسایى مى و نشانه

ها و  کده بود و در پى آن اعالم جهاد، آنگاه همه درویشان معتکف در خلوت
  !!آیند مىتابند و زیر پرچم او گرد ش  اش مى  مشایخ بزرگ به یارى

رود  کار مى ، شمشیر براى خیر و برکت بهو چون جنگ و نبرد آغاز شود... 
و پیروزى بهوسیله ورد ! شود  و رفتارهاى معنوى و روحى در کارزار، کارساز مى

تا آنجا که اگر مجاهدان به کافرى نگاه کنند، به حالت اغما ! گردد  و دعا میسّر مى
دارند، دشمنان، سست و  افتد و همین که دست به دعا علیه دشمنان برمى مى
  !!!...کند  سوراخ سوراخ مىها و هواپیماهایشان را  شوند و موریانه تانک ن مىزبو

متأسفانه اغلب مسلمانان درباره ظهور مهدى چنین تصوّراتى دارند، ولى آنچه 
یعنى . یابم این است که واقعیّت کامال برعکس است من در این باره درمى

 خواهد بود که از دیگر »رهبرى«برداشت و تصوّر من این است که امام موعود، 
هاى جدید با نگاه مجتهد آگاهِ بابصیرت،  رهبران نوگراتر است و به دانش

کند که  کند، و به جهانیان ثابت مى خوبى درک مى مسائل زندگى را به. نگرد مى
دارد و در فنون جنگ داراى و تفکّر سیاسى، بر همگان برترى در عقل و اندیشه 

فت و ترقّى سرآمد همه نوگرایان معاصر خویش تبحّر کامل است و در پیشر
  .است

خود نخستین کسانى ! و البتّه من بیم آن دارم که حضرات مشایخ و روحانیون
هاى اصالحى نوین،   باشند که نسبت به رویکرد وى به وسایل امروزین و روش

از سوى دیگر اعتقاد دارم که شکل و شمایل ظاهرى ! زبان به اعتراض بگشایند
طورى که مردم با عالئم و   به;ت، از عموم مردم متفاوت نخواهد بودآن حضر

کنم که او ظهور کند و   بینى مى همچنین پیش! هاى خاصى او را بشناسند نشانه
تازه دریابند که !) ؟(کارهاى مهمى را انجام دهد و خلق خدا پس از رحلت وى

شارت داده شده حقّ خط مشى نبّوت است که در روایات به آن ب همو جانشین به
تواند با ادّعاى  کس نمى که اشاره شدـ جز پیامبر، هیچ است، زیرا ـ چنان

داند که خدا چه   انتصاب، کار خود را آغاز کند و جز پیامبر، از روى یقین نمى
گذارده است؟ منصب مهدى چیزى نیست که با  اى در این دنیا بر عهده او وظیفه

ست که انسان پس از تحمّل وظایف آن، ادّعا قبول شود، بلکه جزو امورى ا



٢٢١ مهدی موعودمصلح جهانی و 
جهت   نظر من هر کس بى  به. رساند دارى آن را به اثبات مى  شایستگى عهده

چنین ادّعاهایى بکند و هر کس آن را باور نماید، بضاعت علمى اندک و ذهن 
  !اى دارد مانده عقب
ان گذرد با آنچه در اذه پس آنچه از کیفیّت کار امام مهدى در ذهنم مى.   . . 

براى امور اى  نهمردم وجود دارد، کامال متفاوت است، زیرا من در کار او، زمی
بینم و بر این  خارق العادّه، مکاشفه، الهام و ریاضت معنوى و جهاد با نفس مى

باورم که او ناچار است مراحل پیکار و مبارزه و تالش شدید را همانند هر رهبر 
  .انقالبى، از سر بگذراند
یدى در اندیشه و تفکر برپا خواهد کرد که بر مبانى اسالم مهدى روش جد

طور همزمان یک حرکت  ناب استوار است و تفکّر مردم را دگرگون کرده و به
با تمام » جاهلیّت نوین«گاه  و آن. آورد نیرومند فرهنگى و سیاسى بهوجود مى

ورزیده و نیروها و امکانات در برابر او بپا خواهد خاست و با دعوت او مخالفت 
  .در برابر حرکت او مقاومت خواهد کرد

ولى او سرانجام بر قدرت جاهلى چیره گشته و یک دولت اسالمى فراگیر و 
هاى آن جریان دارد  استوار بپا خواهد کرد که از یک سو، روح اسالم ناب در رگ

و از سوى دیگر، ترقّى و پیشرفت آن در علوم تجربى و طبیعى، به اوج تکامل 
  :شریف مصداق واقعى یابد تا حدیث رسد مى

شوند، آسمان از بارش باران   ساکنان زمین و آسمان از آن خشنود مى . .  .«
تا آخرین قطره دریغ نمىورزد و زمین هر آنچه که از گیاه و برکت در دل دارد 

  .»ریزد  بیرون مى
کم هاى جهان حا اگر امیدواریم که زمانى فرا خواهد رسید که اسالم بر اندیشه

گشته و تمدّن و سیاست آن بدون تردید فائق خواهد آمد، پس حتماً ظهور این 
رهبر بزرگ که این دگرگونى و انقالب جز با رهبرى فراگیر و خردمندانه او میسّر 

ها از اندیشه ظهور امام هدایت و  بنابراین چرا بعضى. شود، قطعى است نمى
؟ در حالى که در همین جهان نمایند رستگارى در این جهان، اظهار شگفتى مى

هایى    و دگرگونى99شوند  ، سرکردگان کفر و ضاللت ظاهر مىلنین و هیتلرچون 
  !کنند ایجاد مى

                                                           
  .، چاپ دمشق40، 25موالنا مودودى، موجز، تاریخ تجدیدالدین و احیائه، ص . 99
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  هاى مهدى و جایگاه او در دین نشانه
» موجز تاریخ تجدیدالدین و احیائه« ما در بخشى از آنچه در کتاب :پرسش

اعتقاد ندارید که شما .  داریماختالف نظراید، با شما  درباره مهدى مرقوم داشته
هایى دارد که در بین دیگر افراد، غیر پیامبران، منحصر به  مهدى موعود ویژگى

هایى آمده است که چگونگى   فرد است؟ در حالى که در احادیث نبوى نشانه
شما بر چه اساس از . سازد طور روشن متمایز مى شخصیت مهدى را به

  کنید؟ پوشى مى شمهاى مندرج در این خصوص، چ روایت

رگان هاى مذکور در کتب حدیث درباره ظهور مهدى از سوى بز روایت: پاسخ
نیز منکر شدت مورد انتقاد قرار گرفته، تا آنجا که حتى برخى  علم حدیث به

آید که روایان این  هاى اهل رجال چنین برمى از کتاب. اند  ظهور مهدى شده
  .احادیث اکثراً از اهل سنّت نیستند

هاى گوناگون در تاریخ اسالم   نین از نظر تاریخى روشن است که فرقههمچ
اند   اى خود، از این احادیث استفاده کرده و کوشیده براى مقاصد سیاسى و فرقه

از خالل آنچه . هاى مذکور در آنها را بر یکى از مردان خود منطبق سازند نشانه
خبر در ظهور یات تا مرز ام که این روا ام، من به این نتیجه رسیده بیان کرده

هاى تفصیلى مهدى آمده است، به گمان  ولى آنچه در نشانه. مهدى صحیح است
اند بعدها آنها  شاید افرادى که در این کار منافعى داشته. من اغلب صحت ندارد

هاى   از این رو، اگر کتاب. اند  افزوده) صلى اهللا علیه وآله(را به سخنان پیامبر
هاى گوناگون را بررسى کنیم، خواهیم فهمید که این   دورانمدّعیان مهدویّت در

هایى را که بر ضد اسالم  بدعتها و  مایه عمده فتنه هاى ضعیف دست تروای
  .است  اند، در اختیار آنان گذارده برانگیخته

به ) صلى اهللا علیه وآله(هاى پیامبر  گویى  من پس از تأمل طوالنى در کلیه پیش
در آنها درباره اتفاقاتى که در ) صلى اهللا علیه وآله( پیامبرام که  این مطلب رسیده

هاى مفصّلى آنگونه که در احادیث ظهور مهدى بیان  دهد، نشانه آینده روى مى
نمودند و روش کار  هاى اصلى را بیان مى ایشان نشانه. کنند نمىشده است، بیان 

  .گونه نبود که به جزئیّات امر بپردازند  ایشان آن

ضرورت قیام » موجز تاریخ تجدیدالدین و احیائه« تألیف خود در: پرسش
خاطر تحقّق آن، ایشان  پذیرید، ولى مأموریّت مهدى چیست که به مهدى را مى
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هاى جدید بیان کنید  اید آن را با واژه شوند؟ شما تالش کرده  مبعوث مى
، آن را اثبات در این باره آمده است) صلى اهللا علیه وآله(آنکه از آنچه از پیامبر  بى

نمائید؟ بنابراین پسندیده است که در پرتو احادیث تمام اینها را تبیین کنید، از این 
باالتر اینکه شما در کتاب مذکور، از ذکر چیزى درباره جایگاه مهدى و 

اید که آیا اطاعت از او بر   اید؟ همچنین نگفته  هاى متمایز او سر باز زده ویژگى
  !اید یر؟ بلکه او را در شمار عموم احیاگران قرار دادهمسلمانان واجب است یا خ

گونه که در کتاب شما بخش المجددین  ردیدى نیست ـ همانهمچنین ت
به کسى که کامل است و کسى که کامل نیست، اشاره شده است، که ) احیاگران(

کار   به) به گمان قوى(عنوان اصطالح، بلکه به عنوان لغت  نه به» احیاگر«واژه 
 است، ولى مادام که احیاگر، معصوم از خطا نیست و الزم است مهدى رفته

توان مهدى موعود را در شمار عموم احیاگران  معصوم از خطا باشد، چگونه مى
  قلمداد کرد؟

که در حدیث آمده است » مهدى« الزم است ابتدا درباره خود واژه :پاسخ
کار نبرده، بلکه واژه  را به» هادى«واژه ) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر. بیاندیشیم

. کار برده است را، یعنى کسى که خدا او را به حقّ هدایت کرده، به» مهدى«
بنابراین جایز است این واژه بر هر امام یا رهبرى یا امیرى هم، اگر بر صراط 

شود، مگر بر  اطالق نمى» با الف و الم(» المهدى«ولى . مستقیم باشند، اطالق شود
سازد، تا این   خاصّى داشته باشد که او را از دیگران متمایز مىکسى که ویژگى 

) صلى اهللا علیه وآله(ویژگى او نشان داده شود که این مطلب در سخنان پیامبر
  :راجع به آن موعود منتظر آمده است

کند همچنان که از ظلم و ستم لبریز شد و  زمین را پر از قسط و عدل مى«
  .»کند هفت سال حکمرانى مى

، )الف و الم( با تعریف به مهدى موعودیژگى او،  براى برجسته کردن وپس
توانیم بگوییم که منصبى در دین وجود دارد به  خوانده شده ولى نمى» المهدى«

  .که مسلمان باید آن را بشناسد و او امام معصوم است» مهدویّت«نام 

ه شیعى ـ یک اندیش   اندیشه عصمت غیر پیامبران  در واقع این اندیشه ـ
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  100!محض است که ما به آن اعتراف نداریم

محور ر و اسالم بر شما باید به خوبى درک کنید که خدا بیان مسائلى را که کف
چرخد و نجات انسان به آن بستگى دارد، خود بر عهده گرفته است و این   آن مى

امور جملگى در قرآن ذکر شده، نه با ابهام و کنایه، بلکه به کاملترین و 
ان علینا «: فرماید  خداى متعال مى. ترین وجه بیان گردیده است  روشن
  101.»للهدى

بنابراین الزم است موضوعى به این اهمیّت و کیفیت در نظام دین، در قرآن 
تواند موضوعى را که کفر و ایمان بر محور   آمده باشد، امّا حدیث به تنهائى نمى

 زبان از مردم به مردم نقل زیرا احادیث تنها از طریق. چرخد اثبات کند  آن مى
شود، گمان به صحّت است نه  شده است و در نهایت چیزى که از آن مستفاد مى

  !.علم یقین

این دارد که بندگانش را در معرض  وست نمىدر واقع خداى متعال هرگز د
خطر قرار دهد که مسائلى دینى به غایت مهم که ممکن است اختالف نظر 

ود بیاورد و ایمان و کفر مسلمان به خدا، به آن بستگى ها بهوج اساسى میان انسان
داشته باشد را بر احادیث آحاد واگذارد، بلکه اهمیّت این مسائل مهمّ به خودى 

ابهام، آن   طور روشن و بى کند که خداوند متعال در کتاب خود به خود اقتضا مى
را تبلیغ نماید و آن طور عمومى آن  به) صلى اهللا علیه وآله(را بیان فرماید و پیامبر

اى به یکایک  را جوهر اصلى وظیفه رسالت خود بشمارد، تا بدون هیچ شائبه
  102.مسلمانان گوشزد شود

  مسئله مهدى
 گروهى از علماء که در دیانت و اخالص آنان تردیدى نیست، نسبت :پرسش

تب اید، با استناد به روایاتى در ک  به آنچه درباره امام مهدى موعود مرقوم داشته
اینک . اند حدیث از خروج امام مهدى آمده است، در چند مورد اعتراض نموده
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البته ما در اینجا قصد نقد و بررسى و تفصیل مسائل عقیدتى و کالمى ... ند صادق باشدتوا موعود هم مى
  )مترجم. (اختالفى را نداریم وگرنه سخن براى گفتن بسیار است
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و بندى به شریعت براى هر مبلّغى که به تبلیغ  به انگیزه احساس به اینکه پاى
. گذاریم  آنان را با شما در میان مىپردازد واجب است، اعتراضات  اقامه دین مى

احکام شریعت کامال هماهنگ باشد، دارید با  زیرا الزم است هر آنچه مرقوم مى
و البته اگر از شما عملى برخالف حقّ سر بزند و دیگران تذکر دهند، در بازگشت 

  .به حقّ در خود تردید روا مدارید

» موجز تاریخ تجدیدالدین و احیائه«: ـ بخشى از مطالبى که در کتاب خود1
در . است، مخالفت دارداید، به نظر ما با آنچه که در احادیث آمده  مرقوم داشته

آمده است » سنن ابى داود«و » جامع ترمذى«این خصوص من روایاتى را که در 
اى از این روایات بى   پاره» رجال«گویم که  ام و بر این اساس مى بررسى کرده

ولى در جامع ترمذى، سنن ابى داود و سنن ابن ماجه، روایات ! تردید از ما نیستند
گویند و در آنها مطالبى   از ثقات راست» رجال«که صحیح دیگرى وجود دارد 

  .کند وجود دارد که نظر شما را تأیید نمى

  :نقل شده که پیامبر فرمود) صلى اهللا علیه وآله(همسر پیامبر» سلمه ام«از 

مردى از اهل مدینه به مکّه فرار . آید به هنگام مرگ خلیفه اختالف پدید مى
سازند و  آیند و به اکراه او را خارج مى و مىکند، مردمى از اهل مکّه نزد ا مى

  103.کنند  بین رکن و مقام با او بیعت مى

یابید که همه راویان آن از ثقات  اگر به اسناد این روایت نگاه کنید درمى
  .اند  راستگوى حدیث

  :آورده است» ثوبان«با سند خود از » بیهقى«

 است، به سوى آن  آمدهخراسانهاى سیاه را دیدید که از سوى  اگر پرچم«
  104.» استخلیفه خدا مهدىبشتابید که در میانه آن 

داند که   ها، نظر شما را مبنى بر اینکه امام مهدى خود نمى  آیا این روایت
  کند؟  مهدى موعود است، نفى مى

  :هاى زیر که در یکى از روایات آمده است، شایان توجّه است مخصوصاً واژه

  »اجب استیارى یا اجابت او بر هر مؤمن و«
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  :و در روایت ترمذى

جامه او را ) مهدى(بر من عطا کن، ! یا مهدى: گوید آید مى  مردى نزد او مى
  .کند اى که بتواند حمل کند، پر مى  به اندازه

این !... خواهد بود» رهبرى امروزین«مهدى موعود : اید ـ مرقوم داشته2
گر دارد متشکر پردازى و عبارت شما از لحاظ احادیث ارزش ندارد، ا  جمله
اند از  کسانى که با نظر شما مخالف! ها ارجاع دهید  شویم که ما را به آن مى

آورند که هر احیاگرى که در این امّت آمده است،   هاى تاریخى دلیل مى واقعیّت
   .اند  بوده» صوفیه«اغلب اوقات از 

امام موعود رهبرى از جدیدترین نوع زمانه خود «ـ این عبارات شما که 3
! بعضى مردم را به این شک انداخته است که شاید شما خود. »واهد بودخ
  !...زودى ادّعاى مهدویّت خواهید کرد؟ به

شاه «فرزند امام » الدین شاه رفیع«نوشته » هاى آخرت نشانه«ـ در کتاب 4
نقل از بخارى و  چندین روایت درباره خروج امام مهدى به» اهللا دهلوى ولى

با آنکه    دیدم ـهایى را ن  چنین روایت» صحیحین« من در مسلم وجود دارد، ولى
مذکور روایت دیگرى ـ همچنین در کتاب    در جستجوى آن بسیار تالش کردم

کنند سروش   وجود دارد و در آن آمده است وقتى مردم با مهدى بیعت مى
  :دهد  آسمانى به آنها ندا مى

  105.»بریداین خلیفه خدا مهدى است سخن او را بشنوید و فرمان «

  :ها نظر شما راجع به این روایت چیست؟ این بود خالصه پرسش

هاى   قبال خالصه تحقیقات خود را درباره روایات مندرج در کتاب:پاسخ
ام و نیازى به تکرار آن   گوناگون حدیث، پیرامون خروج امام مهدى بیان نموده

حتجاج خود به کسانى که در ا: کنم در اینجا به این گفته بسنده مى. بینم نمى
کتب حدیث ذکر شده کنند که در یکى از  ىروایتى درباره خروج مهدى اکتفا م

است، یا پس از بحث و تحقیق، سرانجام به سخن یکى از راویان ثقات یا غیر 
کنند، ایرادى بر آنان نیست اگر جز به آنچه در احادیث و آثار   ثقات اکتفا مى

  .اند، اعتقاد نیابند یافته

آورى کرده و تحقیق تطبیقى انجام   که تمام این روایات را جمعاما کسانى
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و نه تنها این،   رسند، ـ  شمارى از تعارض و اختالف مى  دهند و به موارد بى مى
پیوسته آنها را امیه و ستیز خشن و   ىفاطمه و بن بلکه روایت تاریخ را درباره بنى

کنند که در کتب    مىدارند و بدون تردید و ابهام، مشاهده از نظر دور نمى
هاى این کشمکش را  حدیث، روایات متعددى وجود دارد که هر یک از طرف

توانند تمام جزئیات و رویدادهاى جزئى مندرج  ـ به دشوارى مى   نماید تأیید مى
هایى که شما در مطالب خود ذکر  در این روایات را صحیح بدانند، حتّى روایت

 به میان آمده است و در تاریخ معلوم است سخن» هاى سیاه  پرچم«اید از  کرده
یکى از خلفاى (آید تا ثابت کند که مهدى  عمل مى بههایى   شکه همچنان تال

بوده است که علت آن، اختالف روایات ! همان امام مهدى موعود) عباس بنى
اگر . اند نسبت داده) صلى اهللا علیه وآله(است که به دروغ و تقلّب آن را به پیامبر

اشد که به رغم تمام اینها، اصرار دارد بر صحّت استدالل به این روایات کسى ب
دارد، بگذار احتجاج کند و ایرادى ندارد اگر با نظر من درباره چگونگى ظهور 

ام، مخالفت  اظهار نموده» الدین و احیائه موجز تاریخ« امام مهدى که در کتابم
  .بورزد

یخى یا علمى یا فقهى، صحیح و البته الزم نیست نظر من در هر مسئله تار
مورد قبول همه مردم باشد، ولى در عین حال صحیح نیست اگر کسى نظر مرا 

! امتناع ورزد» اقامه دین«درباره مسئله اى از مسائل نپسندد، از همکارى با من در 
زیرا اختالف علما در مسائل مندرج در احادیث، تفسیر و فقه و دیگر علوم 

  .مشابه، تازگى ندارد

خود به نظر من امام مهدى رهبرى از جدیدترین نوع رهبران زمانه ! هـ بل2
و لباس فرنگى ! خواهد بود، ولى این بدان معنا نیست که او ریشش را بتراشد

منظور من این است که او از علوم زمانه، ! بپوشد و از آخرین مد روز پیروى کند
 طبق آنچه این شرایط و هاى آن کامال واقف خواهد بود و  شرایط و پیچیدگى
کند، تدبیرهاى الزم را اتخاذ خواهد کرد و او براى انجام  نیازها اقتضا مى

هاى   مأموریتش، از تمام وسایل و ابزارهایى که در زمانه خود بهوسیله کاوش
  .بردارى قرار خواهد داد علمى کشف شده است، مورد بهره

آن به سند یا گواهى از این، یک امر عقالیى و روشن است که براى اثبات 
ها  از جدیدترین روش) صلى اهللا علیه وآله(دالیل شرعى نیازى نداریم، اگر پیامبر
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چون حفر خندق و استفاده از   کند ـ و تدبیرهاى زمانه خود استفاده مى
هاى آینده  توان گفت که شخصى در یکى از زمان  ـ بر چه اساسى مى   منجنیق

بپردازد، از ) صلى اهللا علیه وآله(امر خالفت پیامبراگر به بهترین وجه به وظیفه 
باشد؟ و نسبت به شرایط و  نیاز مى  تانک و هواپیما و اطالعات علمى مدرن بى

  گردد؟  توجّه مى ها و رفتارهاى زمانه خود بى  اوضاع و پیچیدگى

تنها راه فطرى براى هر گروهى که بخواهد به هدف خود برسد، یا ! هرگز
ترین ابزارها و وسایل   و پیروزى را مد نظر دارد، باید از تازهحرکتى که تعالى 

کاربردى زمانه خود، هاى  ه جوید و از جدیدترین علوم و فنون و روشعلمى بهر
  .استفاده کند

گویند که  اند و مى اید برخى از مردم درباره من به شک افتاده  ـ اینکه گفته3
ال این سخن، تنها به این پاسخ در قب! خواهم کرد» مهدویّت«من به زودى دعوى 

زند که از خدا  ها از کسى سر نمى ها و وسوسه کنم که این قبیل شبهه  اکتفا مى
اندیشد و سخن خدا در قرآن کریم را به  ترسد و به حساب روز واپسین مى مى

  :آورد که فرمود یاد مى

  106).اجتنبوا کثیراً من الظن، انّ بعض الظن اثم(

  .»ها گناه است  اى از گمان پرهیزید که پارهها ب از بسیارى گمان«

انگیزند تا مردم را  من در مورد کسانى که چنین شبهات و تردیدهایى را برمى
ام که    در دعوت به حقّ باز دارند، تصمیم گرفته»جماعت اسالمى«از همکارى با 

 شدت مبارزه کنم که به هیچ ترفندى نتوانند از آن نجات یابند و آن اینکه در به
روز قیامّت به خواست خدا به دور از هرگونه دعوى در پیشگاه الهى، حاضر شوم 

ها و انتساب آن  تا ببینم چگونه این افراد، خود را از گناه جعل تردیدها و شبهه
  107!سازند؟ به من و پخش آن در بین مردم، جدا مى

 نفى توانم به نمى» هاى روز واپسین نشانه«ـ درباره روایت مندرج در کتاب 4
اگر این روایت صحیح باشد و واقعاً خداوند به . یا اثبات، مطلبى را عنوان کنم

کنند،  خبر داده است که وقتى مردم با مهدى بیعت مى) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر
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 سال پس از تأسیس جماعت اسالمى به لقاءاهللا شتافت و 38 م، یعنى 1979 سپتامبر 31دودى در استاد مو. 107

این افراد در روز قیامت پیرامون ترویج ادعاهاى . دادند، نکرد گونه ادعایى که بعضى مردم بهوى نسبت مى هیچ
  ) حامدىخلیل(ت؟جعلى و باز داشتن مردم از تالش در راه برقرار دین خدا، چه پاسخى خواهند داش



٢٢٩ مهدی موعودمصلح جهانی و 

گوش فرا ه سخنش این خلیفه خدا مهدى است، ب«: دهد سروش از آسمان ندا مى
  .»دهید و فرمان برید

اظهار » موجز تاریخ تجدیدالدین و احیائه«من که در کتابم در این صورت نظر 
صلى اهللا علیه (ولى من یقین ندارم که به پیامبر. تردید باطل است ام، بى  نموده
دانیم که   چنین خبرى رسیده باشد، زیرا ما طى مطالعه و بررسى قرآن مى)وآله

نشنیدند، و حتى مردم به هنگام بعثت پیامبرى از پیامبران خدا، چنین ندایى را 
که آخرین پیامبر خداست و بشریّت از آن ) صلى اهللا علیه وآله(هنگام بعثت محمد

یافت تا روز قیامت، کفر را از ایمان تمییز دهد، چنین  پس فرصت دیگرى نمى
  .ندایى شنیده نشده است

اى  خواستند که فرشته  مى) صلى اهللا علیه وآله(مشرکان مکّه، همچنان از پیامبر
که خبر دهد او فرستاده خداست، یا دلیل روشنى بیاورد که ! ه داشته باشدهمرا
ها  درخواستست، ولى خداى متعال تمام این طور یقین بدانند او فرستاده خدا به

را رد کرد و در بسیارى از آیات قرآن دلیل ردّ آن را بیان فرمود و آن اینکه 
تى براى آزمودن مردم طورى که دیگر فرص بردارى از چهره حقیقت به پرده

نماند، از نظر عقلى با حکمت متعالى الهى، سازگارى ندارد، پس چگونه اعتقاد 
داریم که مدعى شویم خدا این سنّت  داریم، بلکه چگونه با این همه، روا مى

خویش را در مورد مهدى دگرگون خواهد کرد و سروش از آسمان ندا خواهد 
  :داد

  108؟» سخن او را بشنوید و فرمان بریداین خلیفه خدا مهدى است، پس«
  پژوهشى پیرامون حدیث دجّال

پرسش زیر را مطرح کرده » ترجمان القرآن« یکى از خوانندگان مجله :پرسش
کور در مکانى زندانى است، این مکان » دجّال«که روشن است   چنان«: است

ن را زیر اى از زمین باقى نمانده که انسان در این عصر آ کجاست؟ زیرا هیچ نقطه
                                                           

ها، بعضى از امور به دالیلى  اگر در دوران نبوت... این استدالل استاد مودودى نیز قابل بحث و بررسى است. 108
تواند باشد که در آخرالزمان نیز هیچ امر جدیدى اتفاق   این امر، الزاماً به این معنا نمى;خاص تحقق نیافته است

  ندهد؟اى رخ  العاده نیافتد و یا حادثه فوق
اشکال استاد مودودى فقط در یک امر نهفته است و آن اینکه متأسفانه ایشان در پذیرش حدیث، فقط به راویان 

بودند، دور )صلى اهللا علیه وآله(ترین افراد به پیامبر اهل سنت اعتماد مىورزد و از مکتب اهل بیت که نزدیک
شود که اگر صحت  ى این نکته را او خود یادآور مىول!... گوید که این دیدگاه شیعى است و یا مى... شود مى

ها و آراء و اجتهادهاى وى ضرورتى ندارد که  و این که همه گفته... حدیثى ثابت گردد، حتماً کالم او باطل است
هاى غیرعمد وى قانع  تواند ما را در قبال اشتباه و این اعتراف، تا حدودى مى!... مطابق با حق باشد

  )مترجم!(سازد
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» دست نیامده است؟ و رو نکرده باشد؟ پس چرا تاکنون اثرى از دجّال کور به
این دجّال کور داستانى بیش نیست و جایى در «: شما به پرسش او پاسخ دادید که

دانم ـ تقریباً در سى   ولى موضوع دجّال ـ تا آنجا که من مى. »شریعت ندارد
توانید به صحیح بخارى،   ن مىروایت ذکر شده است و براى حصول اطمینا

السنۀ مراجعه کنید، بنابراین شما  داود و ترمذى و شرح صحیح مسلم، سنن ابى
  کنید؟  در ادعاى خود به چه دلیلى استناد مى

ام، اشاره به   اظهار داشته» ...داستانى بیش نیست«:  آنچه در پاسخ قبلى:پاسخ
اما اینکه یک .  اصل موضوعنه» دجّال در مکانى زندانى است«این گفته است که 

گر ـ دجّال ـ در زمین ظاهر خواهد شد، من به بسیارى از  دروغگوى فتنه
که درباره او آمده است، ایمان دارم و همواره ) صلى اهللا علیه وآله( پیامبراحادیث

  :خوانم در نمازم ـ عالوه بر دعاهاى دیگر ـ این دعاى مشهور را مى

  ;سیح الدجّالاللّهم اَعوذ بک من فتنۀ الم

  »برم از فتنه مسیح دجّال خدایا به تو پناه مى«

درباره ) صلى اهللا علیه وآله(طور جامع به تمام آنچه از احادیث پیامبر اگر به
شود که علمى  دجّال روایت شده است نگاه کنیم، به طور روشن بر ما معلوم مى

در این چهارچوب در این خصوص دریافت کرده، ) صلى اهللا علیه وآله(که پیامبر
چنینى   هاى این بود، که دجّالى بزرگ در زمین ظاهر خواهد شد و داراى ویژگى

خبر داده نشده که او چه وقت و ) صلى اهللا علیه وآله(ولى به پیامبر. خواهد بود
صلى اهللا علیه (یامبرو آیا اینکه او عمال در دوران پ! در کجا ظاهر خواهد شد؟

  شود؟ هاى واپسین زاده مى  وفات ایشان در دورانزاده شده؟ یا پس از) وآله

در این خصوص روایت و ) صلى اهللا علیه وآله(بعضى از احادیثى که از پیامبر
کند که این اخبار بر اساس   اند که این امر داللت مى  نقل شده، ضد و نقیض

وحى بیان نشده، بلکه بر مبناى گمان و قیاس آمده است که از نحوه سخن 
گاهى آمده . شود  این خصوص نیز این مطلب مستفاد مىایشان درمنسوب به 

  :است

  »شود  دجّال از سرزمینى در شرق به نام خراسان ظاهر مى«

  :و زمانى نیز نقل شده است

  »گردد  اى میان شام و عراق خارج مى او در منطقه«
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  :و گاهى نیز گفته شده است

  109»!کنند هفتاد هزار از یهودیان اصفهان از دجّال پیروى مى«

اظهار شبهه نموده » ابن صیاد«نام  و گاهى در مورد یک نوجوان یهودى به
است که در سال دوّم یا سوّم هجرى در مدینه زاده شده که شاید او دجّال باشد و 

از راهبان مسیحى، نزد ایشان آمد و » دارى تمیم«در آخرین روایت آمده است که، 
کند این است که  ه مطالبى که او نقل مىاز جمل. در سال نهم هجرى اسالم آورد

و ) در بحر روم یا دریاى عرب(اى شد  به همراه سى مرد، سوار کشتى
و در آن ! اى در آن دریا شدند خوش طوفان شدند تا اینکه وارد جزیره دست
تر از او هرگز ندیده بودند   ترین انسانى را دیدند که عجیب ترین و عظیم بزرگ

، راجع به امور فراوانى از آنان !زنجیر آهنى بسته شده بودکه دست و پاى او با 
  :سوال کرد و سرانجام به آنها گفت

من  مسیح دجّالم و به زودى به دهم، من  من درباره خودم به شما خبر مى«
  110!»شوم شود و خارج مى  اجازه خروج داده مى

: فتو گویا پیامبر این سخن را تکذیب نکرده، بلکه اظهار شبهه نموده و گ
و با » استشام یا دریاى یمن است، بلکه او از سوى مشرق ولى او در دریاى «

  !دست به شرق اشاره نمود؟

هر کس کمترین آشنایى با علم حدیث و اصول دین داشته باشد، اگر نگاهى 
تواند درک کند که سخنان  فراگیر به این روایات گوناگون بیاندازد، به آسانى مى

  .در این باب به دو بخش قابل تقسیم است)  وآلهصلى اهللا علیه(پیامبر

نان است و دجّال خروج خواهد کرد و داراى صفاتى چنین و چ: نخست
در این اخبار جملگى، به یقین وجود دارد و . اتّفاقاتى چنین و چنان خواهد افتاد

راجع به آن خبر داده است و در این روایات، روایتى ) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر
  .د ندارد که از روایت دیگر متفاوت باشدوجو

  چه وقت و کجا دجّال خروج خواهد کرد و چه کسى خواهد بود؟: دوم

روایات در این مورد نه تنها متفاوت است، بلکه الفاظى در آنها وجود دارد که 
به ) صلى اهللا علیه وآله(بر شبهه و شک و گمان داللت دارد، مانند این گفته پیامبر

                                                           
  .317، ص 6 ابوبعلى موصلى، مسند ابى یعلى، ج .109
  .291 - 289، ص 14الدین هندى، کنزالعمال، ج  حسام. 110



٢٣٢ مهدی موعودمصلح جهانی و 

  :از او اجازه خواست ابن صیاد را بکشدعمر، وقتى 

باشد تو همراه او نیستى، بلکه همراه او عیسى بن مریم ) همان دجّال(اگر او «
  111.»است و اگر چنین نبود، روا نیست مردى از اهل پیمان را بکشى

  :در حدیثى دیگر) صلى اهللا علیه وآله(یا مانند این گفته پیامبر

 هستم، خارج شود، من به تنهایى با او اگر او وقتى که من در بین شما«
خود کس حجّت کنم و اگر وقتى من در بین شما نباشم، قیام کند، هر  احتجاج مى

  112.»است و خدا جانشین من بر هر مسلمان است

ظاهراً این بخش دوّم از نظر وجهه دینى و به اعتبار اصول، هم سنگ بخش 
، حتى در این بخش را جزو هر کس تمام این جزئیات مذکور. اول در دین نیست

اعتقادهاى اسالم قلمداد کند، در اشتباه است، بلکه دعوى او صحیح نیست اگر 
  .هاى آن صحّت دارد ادّعا کند که هر یک از بخش

» عمر«اظهار شبهه نمود و حتى » ابن صیاد«درباره ) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر
 زندگى حرمینسالم آورد و در سوگند یاد کرد که او دجّال است، ولى او بعدها ا

پس از این، . سالم وفات یافت و مسلمانان بر او نماز گزاردندکرد و بر دین ا
ماند تا مردم همچنان نسبت به ابن صیاد و دجّال بودن او  اکنون چه مجالى مى
را تصدیق کرد یا » دارى تمیم«) صلى اهللا علیه وآله(پیامبر! اظهار شبهه نمایند؟

ان خود، او را تکذیب نکرد، و آیا عدم ظهور چنین شخصى که کم در بی دست
ـ دلیل کافى بر این !او را در جزیره زندانى دیده است ـ تا به امروز» دارى  تمیم«

راستگو ! دارى به اینکه او دجّال است خبر دادن به تمیمنیست که آن مرد در 
دجّال در زمان وى یا بیم آن را داشت که ) صلى اهللا علیه وآله(نبوده است؟ پیامبر

در زمانى نزدیک به وى ظاهر شود، ولى آیا این واقعیّت ندارد که امروز سیزده و 
سپرى شده و هنوز دجّال ظاهر نشده ) صلى اهللا علیه وآله(نیم قرن از زمان پیامبر

  است؟

اسالمى، عنوان اعتقادات   م این مسائل، آن هم بهرسد که نقل تما نظر مى به
توان گفت که مفهوم حدیث  صحیح اسالم نیست و نمىعرضه و معرفى 

  .درستى درک شده است به

                                                           
  .119، ص 2در منابع شیعى مراجعه شود به على کورانى، معجم احادیث االمام المهدى، ج . 111
  .13همان، ص . 112



٢٣٣ مهدی موعودمصلح جهانی و 

که قبالً نیز گفتم، واقعیت این است که اگر چنین فردى طبق قیاس یا  چنان
اى وارد  ظاهر نشود، نه بر منصب نبوت خدشه) صلى اهللا علیه وآله(گمان پیامبر

 در شریعت نیز به ما و اصوالً... شود و نه در اعتقاد به عصمت پیامبران مى
  !چنین امورى ایمان بیاوریم  تکلیف نشده که حتماً باید به این

» نحل«خود در حدیث ) صلى اهللا علیه وآله(این واقعیت اساسى را پیامبر اکرم
  113.بیان فرموده است

                                                           
ترجمه عربى آن مندرج در مجله م و 1946ـ به زبان اردو ـ شماره مورخ فوریه » ترجمان القرآن«مجله . 113
  .باشد پاکستان مى» جماعت اسالمى«م هر دو مجله ارگان 1991چاپ الهور، مورخ دسامبر » المنصوره«



٢٣٤ مهدی موعودمصلح جهانی و 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ها پیوست

  



٢٣٥ مهدی موعودمصلح جهانی و 
  ها پیوست

  
  
  
  

 1پیوست 

  114زندگى ابدى و قدرت الهى
 دارد که خود در حاشیه 115قا بزرگ تهرانى، کتاب مخطوطىاهللا شیخ آ  آیت
هاى  را بر آن نهاده است و شامل مطالب گوناگونى در زمینه» کشکول«آن، نام 

 آن کتاب، ضمن نقل خواب یکى از علماء، در 70در صفحه ... مختلف است
ى مربوط به قصّه حضرت  السالم، آیه رابطه با طول عمر حضرت مهدى علیه

دهد که این  آورد و در تفسیر آیه شریفه، توضیح مى را مى) ه السالمعلی(یونس
بایست همراه با   مىتردید  درون شکم ماهى، بىاقامت دائم، تا روز رستاخیز، در 

و در این ... اطالق نمود» لبث تا روز بعث«شد به آن  باشد وگرنه نمى» حیات«
ماند، چرا که ماهى   مىبایست ماهى نیز تا آن زمان، زنده تردید مى صورت، بى
  توانست کسى را در درون خود، زنده نگه دارد؟ مرده نمى

                                                           
  .مربوط به نکته نخست از مقدمه اول کتاب است. 114
زد شود و براى مدت یکى دو ماه در ن کتاب در نزد فرزند معظم له، جناب آقاى علینقى منزوى نگهدارى مى. 115

  . بدینوسیله از ایشان سپاسگزارم. اینجانب به امانت بود



٢٣٦ مهدی موعودمصلح جهانی و 

من دستخط مرحوم آیت اهللا شیخ آقا بزرگ تهرانى را، که شامل بحث تفصیلى 
  :آوریم  ایشان در تفسیر آیه شریفه است، عیناً براى استفاده اهل علم، در اینجا مى

  



٢٣٧ مهدی موعودمصلح جهانی و 
  
  
  
  
  

 2پیوست 

  116ندیشه اسالمىمسئله مهدى در کنفرانس ا
براى شرکت در چهاردهمین » الجزائر« پیش از سفر به 1359در مهرماه 

رسیدم و ضمن ارائه ) قدس سره(کنفرانس اندیشه اسالمى، به خدمت امام خمینى
بعضى از بالد عربى در » وعاظ السالطین«گزارشى کوتاه درباره واکنش منفى 

ى علیه السالم، رهنمود رابطه با تحریف سخنان ایشان در مورد حضرت مهد
قایق را بیان خواستم تا با استفاده از محیط یک کنفرانس جهانى اسالمى، بتوانم ح

الجزائر که با شرکت صدها امام با توجه به اهمیت کنفرانس اندیشه اسالمى ... کنم
شد، مطالبى بیان  هاى اسالمى جهان اسالم تشکیل مى نفر از علماء و شخصیت

 پیامى به کنفرانس فرستادند که نخست خبر آن را از کتاب فرموده و در واقع
  :آورم محضر نور مى

   1303: ش
. / ق   .  هـ16/10/1400. /ش.  هـ 5/6/1359چهارشنبه بعدازظهر، : زمان دیدار

  .  م27/8/1980

  ) جماران(اقامتگاه امام /  تهران :مکان

  خصوصى : نوع دیدار

  ) نماینده امام در وزارت ارشاد ( آقاى سید هادى خسروشاهى:دیدار کننده

ایشان که عازم شرکت در کنفرانس اندیشه اسالمى الجزایر و مأمور : توضیحات
ابالغ پیام حضرت امام براى اعضاى شرکت کننده بود براى خداحافظى به حضور 

بین شیعه و سنى فقط به نفع ایجاد اختالف «: یام امام خمینى آمده بوددر پ. رسید
حضرت امام با اشاره به تحریف گفتار ایشان »  غرب و شرق استاستعمارگران

از سوى خبرگزاریهاى غربى، از ملتهاى اسالمى ) عج(در مورد حضرت مهدى
خواسته بودند که امید از دولتهاى بظاهر اسالمى، مانند مصر و عراق برگیرند و 

  . کنندبا توکل به خداوند بپا خیزند و حکومت اسالمى را در بالد خود ایجاد

                                                           
  . مربوط به نکته سوم از مقدمه اول کتاب است. 116



٢٣٨ مهدی موعودمصلح جهانی و 

مسلمان نشین ورهاى کنفرانس اندیشه اسالمى همه ساله با شرکت علماى کش
شود این کنفرانس در این سال با توجه به تصادف آن با  در الجزایر تشکیل مى

اجتماع مفتیان اعظم در مراکش، که به دعوت ملک حسن براى مبارزه با انقالب 
  .اشتاى د  اسالمى ایران برگزار شده بود، اهمیت ویژه

  16.117، ص 8/6/1359کیهان : مأخذ

اى از پیام شفاهى  در اینجا، براى تکمیل موضوع، نخست ترجمه خالصه... 
آورم و سپس، براى آگاهى عالقمندان و بهویژه برادران اهل سنت از  امام را مى

ن ها و گزارش آ  هاى ما و حقایق امر، متن کامل سخنرانى، مصاحبه  دیدگاه
در وزارت ارشاد، )قدس سره(عنوان نماینده امام من به: آورم ىکنفرانس را عیناً م

  :در پایان سخنرانى نیم ساعته خود، پیام امام را چنین ابالغ نمودم

  !برادران! خواهران«

من پیش از آمدن به الجزائر، امام خمینى را در خانه کوچکش مالقات نمودم، 
د نکته مهم تأکید داشته ایشان فرمودند که در کنفرانس اندیشه اسالمى، به چن

  :باشم که عبارتند از

حیاتى وز بیش از هر وقت دیگرى، وحدت مسلمانان یک ضرورت ـ امر1
کردند، اکنون براى  است، اسالم که روزگارى همه به ناسزاگویى علیه آن اقدام مى

مبارزه با همه نیروهاى کفر وارد میدان شده و موقعیت مناسب با رسالت الهى را 
آورده است و در مقابل، همه شیاطین کفر و در طلیعه آنها شیطان بزرگ، دست  به

اند تا از حاکمیت و گسترش اسالم  امپریالیسم آمریکا، نیز وارد معرکه شده
یعه و سنى قائل و این دشمنان، هرگز فرقى بین ش. عمل آورند جلوگیرى به

ایدئولوژى جهانى، نابودى اسالم، بمثابه یک اندیشه و یک نیستند آنها هدفى جز 
ندارند و به همین دلیل هر نوع اندیشه و یا عملى، به نام شیعه یا سنى، براى 
ایجاد تفرقه بین صفوف مسلمانان در واقع همکارى با کفر جهانى، برضد اسالم و 
مسلمانان است و این نوع اقدامات از لحاظ شرعى حرام است و باید مسلمانان با 

  .آن مقابله کنند

دت مسلمانان، ضرورى است اشاره کنیم که همه هارچوب وحـ در چ2

                                                           
محضر نور، فهرست دیدارهاى امام خمینى، نشریه مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، ج اول، چاپ اول، . 117

  .345، ص 1372



٢٣٩ مهدی موعودمصلح جهانی و 

خواهند صفوف مسلمانان را متفرق   نیروهاى کفر، اعم از شرقى یا غربى، مى
هاى مردم در سراسر  سازند و انقالب اسالمى پیروز ایران مسلمان را از توده

 بینیم که امپریالیسم خبرى غرب جهان اسالم، دور نمایند و روى همین اصل مى
هاى امام خمینى در رابطه با امام  و صهیونیسم جهانى در تحریف گفته

قسط در رش عدل و که در عقیده شیعه و سنى، براى گست) علیه السالم(مهدى
  !اند سراسر جهان، در آخر زمان ظهور خواهد کرد، مسابقه گذاشته

 آنچه را که مزدوران صهیونیسم و ارتجاع عرب در این رابطه به امام خمینى
دهند، کذب محض و دروغ مطلق است و انتظار از آگاهى   نسبت داده و مى

هاى مسلمان آن است که این توطئه را نیز مانند   علماى مبارز اسالمى و ملت
  . هاى پیشین خنثى سازند توطئه

ـ بر مسلمانان، همه مسلمانان و بویژه آنهایى که در تحت فشار 3
مصر سادات، مغرب حسن، : ى مانندهاى کافر موجود در دنیاى اسالم حکومت

سعودى خالد، قرار دارند الزم است که به توجیه گرى نپردازند، بلکه باید یک 
هاى   انقالب سرخ سوزان اسالمى را برپا دارند و پناهگاههاى کفار و تخت

ها از عدالت  اهللا استوار یابد و ملت   سلطنت آنان را سرنگون سازند تا کلمۀ
  .نداسالمى برخوردار شو

اى از نقاطى بود که امام خمینى امر کرد من در این کنفرانس  این خالصه
و سالم اهللا علیکم و تحیات االمام الخمینى و .  ورزمارزشمند، بر آنها تأکید

  و شکراً لکم . الشعب االیرانى المسلم الیکم جمیعاً و الى الشعب الجزائرى المسلم

  118».و السالم علیکم و رحمۀ اهللا و برکاته

***  

عالوه بر این سخنرانى، در جمع هزار و پانصد نفرى از علماء و 
م و دانشجویان الجزائرى، در هاى اسالمى سراسر دنیاى اسال شخصیت
 ـ به فرانسه ـ المجاهدهاى مختلف با خبرگزارى الجزائر، روزنامه  مصاحبه

ى، هاى امام خمین  ، موضوع توطئه دشمنان را در تحریف گفتهالشعبروزنامه 
 شوال 24 ـ مورخ الشعبپیگیرى کردم که ترجمه خالصه آنچه که در روزنامه 

                                                           
خالصه آن در کتاب صور من  (38، ص 8 و 7، شماره  هـ ، سال اول1400صوت االمۀ، مورخ ذوالقعده . 118

  ). و به بعد چاپ شده است215 هـ ، ص 1401الملتقى الرابع عشر، للفکر االسالمى، چاپ الجزائر، 



٢٤٠ مهدی موعودمصلح جهانی و 

  : آوریم  هـ ـ آمده است در اینجا مى1400

  !دارد  نماینده امام خمینى اعالم مى

استاد هادى خسروشاهى، نماینده امام خمینى در چهاردهمین کنفرانس «
صهیونیستى و به پیروى اندیشه اسالمى، آنچه را که وسائل ارتباط جمعى غربى و 

هاى امام خمینى منتشر  هاى عربى در رابطه با گفته  آنها، بعضى از رسانه
امام مهدى آنچه را که انبیاء و رسل از انجام آن عاجز بودند، انجام «اند که   نموده

  .بشدت تکذیب نمود» !!خواهد داد

لجزائر اعالم ا» قصر االمم«صد نفر در نماینده امام خمینى در حضور هزار و پان
امام خمینى در روز عید فطر، در جمع سفراى کشورهاى اسالمى در : داشت

امام مهدى موعود که شیعه و سنى اعتقاد «: تهران با صراحت کامل اعالم داشت
گستراند،  آید و عدل و قسط را در سراسر روى زمین مى دارند در آخر زمان مى

نوان مسلمانى معتقد به همه انبیاء، آورد، بلکه او به ع اى نمى  هرگز چیز تازه
  .»کند  احکام الهى ـ اسالمى تعطیل شده را، اجرا مى

آمریکایى، آنچه را که مطبوعات بالد اسالمى ـ «: ده امام سپس افزودنماین
اند، کذب، افتراء و   مغرب، مصر، تونس منتشر ساخته: تبلور یافته در مطبوعات
  119.»براى ایجاد تفرقه، بین مسلمانان استهاى صهیونیسم  بهتان بوده و از ساخته

ها و پخش گسترده آن از سوى  خوشبختانه این سخنرانى و مصاحبه
هاى دشمنان، تأثیر خاص و   هاى جمعى الجزائر، در خنثى ساختن توطئه  رسانه

انگیز آنها را نقش   اى به عهده داشت و در واقع نقشه دامنه دار تفرقه نقش عمده
رسد که براى آگاهى برادران اهل  ضرورى به نظر مىبر آب ساخت و اکنون 

سنت، و ردّ اکاذیب بعضى از نویسندگان معاصر، که هنوز این دروغها را در 
کتابهاى جدید االنتشار خود، نقل کرده و در ایجاد اختالف بین مسلمانان 

هاى   کوشند، متن عربى سخنرانى در کنفرانس اندیشه اسالمى و مصاحبه مى
به امید آنکه . نقل کنیم» پیوست«طبوعات الجزائر را، عیناً و به عنوان مندرج در م

  :براى اهل خرد و انصاف مفید باشد و حقایق را بر آنان آشکار سازد
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