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سخن مترجم

کلیـه ادیـان و شـرایع الهـی و حتـی آئینهـای  م و مـورد اتفـاق 
ّ
یکـی از حقایـق مسـل

فرهنـگ  میـراث  در  بـاور  ایـن  اسـت.  آخرالزمـان  منجـی  بـه  اعتقـاد  مسـألۀ  بشـری، 
اسـالمی بـا همـۀ متفّرعـات آن، خصوصـًا شـیعه پـر رنـگ تـر بـوده و جزئیـات آن در 
میراث مکتوب فرقه ناجیه به صورت دقیق تری نمودار شـده و به ما رسـیده اسـت. 

یت متبلور  ایـن اعتقـاد در فرهنـگ شـیعی، در موضوع بسـیار مهمی به نـام مهدو
یـادی  یخـی و روایـی آن محققـان و اندیشـمندان ز می گـردد، کـه بحـث از پیشـینۀ تار
را بـه خـود مشـغول داشـته و موجـب شـده تـا پژوهشـگران شـیعی و بعضـًا اهل سـّنت 
بـه موضـوع تعییـن مصـداق در ایـن حـوزه ورود پیدا نمایند. این مسـأله موجب شـده 
گرفتـه در ایـن مجـال، و ورود بـه جزئیـات بحـث،  تـا در راسـتای مطالعـات صـورت 
بـه  را  تحقیقـات  ایـن  از  توجهـی  قابـل  سـهم  شـخصیه  و  نوعیـه  یـت  مهدو موضـوع 
یـخ تشـّیع و حتـی تسـّنن همـواره  خـودش اختصـاص دهـد. لـذا ایـن موضـوع در تار
کـدام از ایـن دو عقیـده در ایـن مـدت از باورمنـدان و  مـورد بحـث و جـدل بـوده و هـر 

نیـز منکرانـی برخـوردار بـوده باشـد. 

یخ شــیعه و ســّنی و حتی ِفرق مختلف منســوب به  که این اعتقاد در تار  از آنجا 
 هــر دو نحلــه، همــواره در کــش و قــوس تعییــن مصــداق بــه ســر می برده اســت، هر گروه
کنــد و از ایــن  کالهــی بــرای خــود دســت و پــا   و فرقــه ای ســعی داشــته تــا از ایــن نمــد 
رهگــذر، اصــل اعتقــاد را مصــادره بــه مطلــوب نمایــد، تــا بدیــن ترتیــب بتوانــد آن را بــه 
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گیــری مبانــی اعتقــادی خویــش هدایــت نمایــد.  ســمت و ســوی جهــت 

گروهی و خصوصًا رهروان مکتب خالفت، کوشـیده اند  لذا در همین راسـتا، هر 
احادیـث مربوطـه را تأویـل نمـوده و یـا آن را بـه وادی َدّس و تحریـف بکشـانند؛ تـا در 
نهایـت بتواننـد مهـره دلخـواه خویـش را از این سـبد بیرون آورند. بدیهی اسـت که در 
چنیـن وضعـی، بـازار احادیـث جعلی از رونق برخوردار شـده و بعضـًا به این حوزه نیز 
راه پیدا نماید و پژو هشـگران متعهد را بر آن داشـته تا به شـکلی عالمانه و محّققانه 

به روشـنگری و تبییـن حقایق بپردازند. 

 ای مگس عرصه سیمرغ نه جوالنگه توست

ِعرض خـــود می بری و زحمــــت ما می داری     
کسانی  از  العمیدی«  حبیب  هاشم  ثامر  »سّید  فرهیخته،  استاد  میان  این  در 
است که به منظور روشنگری اذهان مشتاقان، در کنار تألیفات ارزشمند خویش، در 
این وادی نیز دست به تألیف زده و مقاله ای با عنوان »تطبیق المعاییر العلمیة لنقد 
الحدیث علی ما اختلف و تعارض من احادیث المهدی بکتب الفریقین« تألیف 
نمود. این مقاله در شماره سوم و چهارم فصلنامه وزین »ُتراثنا« وابسته به مؤسسۀ 
قمری   1416 سال  »ذوالحّجة«  و  »رجب«  تاریخ  به  التراث،  إلحیاء  البیت؟مهع؟  آل 
منتشر شده است. بنده سالها قبل آن را به پیشنهاد دوست ارجمندم جناب آقای 
دکتر طالعی ترجمه نمودم؛ولی به دالیلی موفق به چاپ و انتشار آن نشدم، تا اینکه 
که این دوست عزیز  گذشت سالیانی چند پس از بازنگری و زحمات زیادی  پس از 
در استخراج منابع روایی مستندات متقّبل شدند، اکنون آماده شده و به زیور طبع 
که  گردد. باشد  گشت تا به خوانندگان و پژوهندگان حوزه مهدویت تقدیم  آراسته 
همواره در سایه سار عنایات خاّصۀ ولی عصر عّجل اهلل تعالی فرجه الشریف، آنی و 

کمتر از آنی مقهور دشمن شماره یک آن امام همام، شیطان لعین نگردیم. 

ششم شوال سال 1442 – حممود توّکیل   
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گســـترده  بین همه ی  که در طول قـــرون و اعصار، از شـــهرتی  یکـــی از واقعیاتـــی 
که ســـرانجام در آخرالزمان مـــردی از اهل بیت  مســـلمانان برخوردار بوده ، آن اســـت 
ظهـــور می کنـــد که دیـــن را تأیید می کند و عدالت را آشـــکار می ســـازد، اســـالم را در 

همـــه ی جهـــان رواج می دهد و نـــام او امام مهدی؟ع؟ اســـت. 

ابـن خلـدون )م. 808 هــ( بـرای مناقشـه در احادیـث مهـدی؟ع؟ و تضعیف آنها 
کـه او نیـز بـه صّحـت بعضـی از  کوشـیده، ولـی در جـای خویـش اشـاره خواهیـم نمـود 

کـرده و بـه ایـن حقیقـت اعتراف نموده اسـت.  آنهـا تصریـح 

یت و قطعّیت صدور آنها بمثابۀ چراغی  حقیقت آن است که تواتر احادیث مهدو
 روشن فرا راه مسلمانان در این زمینه است. من بر اساس یک پژوهش مستقل بدین 
یـادی از بـزرگان حّفـاظ، ایـن احادیـث را بـا اسـتناد  حقیقـت دسـت یافتـه ام. تعـداد ز
گاهـی خواننـده محترم،  یـادی از صحابـه روایـت کرده انـد. اینـک جهـت آ بـه شـمار ز

بهتـر اسـت اشـاره ا ی سـریع بـه ایـن موارد بشـود. 

کرده اند: دانشوران زیر، احادیث مربوط به امام مهدی؟ع؟ را روایت 

ابن سعد )م. ۲۳۰ هـ(

ابن ابی شیبه )م. ۲۳5 هـ(

احمد حنبل )م. ۲۴1 هـ(
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ابوبکر اسکافی )م. ۲۶۰ هـ(

ابن ماجه )م. ۲7۳ هـ(

ابو داود )م. ۲75 هـ(

ابن قتیبه دینوری )م. ۲7۶(

ترمذی )م. ۲79(

بّزاز )م. ۲9۲هـ(

ابویعلی الموصلی )م. ۳۰7هـ(

طبری )م. ۳1۰هـ(

عقیلی )م. ۳۲۲ هـ(

نعیم بن حّماد )م. ۳۲۸ هـ(

ابن حّبان البستی )ت: ۳5۴هـ(

َمقدسی )م. ۳55 هـ(

طبرانی )م. ۳۶۰هـ(

 آبری )م. ۳۶۳هـ(

دار قطنی )م. ۳۸5هـ(

خّطابی )م. ۳۸۸ هـ(

حاکم نیشابوری )م. ۴۰5هـ(

ابونعیم اصفهانی )م. ۴۳۰هـ(

ابو عمرو دانی )م. ۴۴۴ هـ(

بیهقی )م.   ۴5۸هـ(

خطیب بغدادی )م. ۴۶۳ هـ(

ابن عبدالبّر مالکی )م. ۴۶۳ هـ(



13تّی ا ل   توات  اااد   لوا ّلف

دیلمی )م. 5۰9هـ(

بغوی )م. 51۰ یا 51۶هـ(

قاضی عیاض )م. 5۴۴ هـ(

خوارزمی حنفی )م. 5۶۸هـ(

ابن عساکر )م. 571هـ(

ابن جوزی )م. 597هـ(

ابن جزری )م. ۶۰۶هـ(

ابن عربی )م. ۶۳۸ هـ(

محمد بن طلحه شافعی )م. ۶5۲ هـ(

عالمه سبط ابن جوزی )م. ۶5۴ هـ(

ابن ابی الحدید معتزلی حنفی )م. ۶55 هـ(

منذری )م. ۶5۶ هـ(

گنجی شافعی )م. ۶5۸ هـ(

ُقرُطبی مالکی )م. ۶71 هـ(

کان )م. ۶۸1 هـ(
ّ
ابن خل

محّب الدین طبری )م. ۶9۴ هـ(

ابن تیمیه )م. 7۲۸ هـ(

جوینی شافعی )م. 7۳۰ هـ(

عالءالدین بن بلبان )م. 7۳9 هـ(

ولی الدین تبریزی )م. بعد از 7۴1 هـ(

ِمّزی )م. 7۴۲ هـ(

ذهبی )م. 7۴۸ هـ(
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سراج الدین ابن الوردی )م. 7۴9 هـ(

زرندی حنفی )م. 75۰ هـ(

ابن قّیم جوزیه )م. 751 هـ(

ابن کثیر )م. 7۴۴ هـ(

سعدالدین تفتازانی )م. 79۳ هـ(

نورالدین هیثمی )م. ۸۰7 هـ(. 

دون 
ّ
اینـــان پیشـــوایان حّفاظ تا عصر ابن خلـــدون )م. 808 هـ( اند. امـــا ابن خل

کمی از احادیـــث مربوط به امـــام مهدی؟ع؟، به  پـــس از پرداختـــن به تعداد بســـیار 
بررســـی و نقـــد آنهـــا پرداخته و آنهـــا را ضعیف شـــمرده، و در عین حـــال به صّحت 
اندکـــی از آنهـــا نیزتصریـــح دارد؛ ایـــن حافظان را یاد کردیم تا دانســـته شـــود که هیچ 
گـــروه اندکی  ی موافـــق نبوده انـــد. بلکه بعـــد از او هم فقط  کـــدام از پیشـــینیان بـــا و
بـــا او همداســـتان شـــده اند، کســـانی که خـــود را به رنـــگ فرهنگ خاورشناســـانه در 

 1 آورده اند. 

یــت را بــه بســیاری از صحابــه و تابعیــن  محّدثــان یــاد شــده احادیــث امــام مهدو
یــخ وفاتشــان خواهیــم آورد.  اســناد داده انــد. اینــک بعضــی از آنــان را بــر حســب تار

فاطمه زهرا؟اهس؟ دختر رسول خدا؟لص؟ )م. 11 هـ(

معاذ بن جبل )م. 1۸ هـ(

قتاده بن نعمان )م. ۲۳ هـ(

عمر بن خّطاب )م. ۲۳ هـ(

ابوذر غفاری )م. ۲۳ هـ(

 عبدالرحمان بن عوف )م. ۳۲ هـ(

کرده ایم.  کتابمان به نام »دفاع عن الکافی« نقد و بررسی  1. دیدگاه این افراد را در 
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عبداهلل بن مسعود )م. ۳۲ هـ(

ب )م. ۳۲ هـ(
ّ
عباس بن عبدالمطل

کعب االحبار )م. ۳۲ هـ(

عثمان بن عّفان )م. ۳5 هـ(

سلمان فارسی )م. ۳۶ هـ(

طلحة بن عبداهلل )ت: ۳۶ هـ(

عّمار بن یاسر )م. ۳7 هـ(

امام علی؟ع؟ )م. ۴۰ هـ(

تمیم داری )م. ۴۰ هـ(

زید بن ثابت )م. ۴5 هـ(

حفصه دختر عمر بن خّطاب )م. ۴5 هـ(

امام حسن؟ع؟ )م. 5۰ هـ(

عبدالرحمان بن سمرة م. 5۰ هـ(

مجمع بن جاریه )م. حدود: 5۰ هـ(

عمران بن حصین )م. 5۲ هـ(

ابو اّیوب انصاری )م. 5۲ هـ(

عایشه دختر ابی بکر )م. 5۸ هـ(

ابو هریره )م. 59 هـ(

امام حسین؟ع؟ )م. ۶1 هـ(

مه )م. ۶۲ هـ(
ّ
ام سل

عبداهلل بن عمر بن خّطاب )م. ۶5 هـ(

عبداهلل بن عمرو بن عاص )م. ۶5 هـ(
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عبداهلل بن عباس )م. ۶۸ هـ(

زید بن ارقم )م. ۶۸ هـ(

عوف بن مالک )م. 7۳ هـ(

ابو سعید خدری )م. 7۴ هـ(

جابر بن سمرة )م. 7۴ هـ(

جابر بن عبداهلل انصاری )م. 7۸ هـ(

عبداهلل بن جعفر طّیار )م. ۸۰ هـ(

ابو امامه باهلی )م. ۸1 هـ(

بشـــر بن منذر بن جارود )م. ۸۳ هـ( نیز گفته شـــده اســـت: جّد او، جـــارود بن عمرو 
)م. ۲۰ هـ(

عبداهلل بن حارث بن جزء زبیدی )م. ۸۶ هـ(

سهل بن سعد ساعدی )م. 91 هـ(

َاَنس بن مالک )م. 9۳ هـ(

ابوطفیل )م. 1۰۰ هـ(

شهر بن حوشب )م. 1۰۰ هـ(

و دیگرانی که من به تاریخ وفاتشان دست نیافته ام مانند:

ام حبیبه

ابو جّحاف

ابی سلمی چوپان شتر رسول خدا؟لص؟

ابو لیلی

ابو وائل

ُحذیفة بن ُاَسید
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ُحذیفة بن یمان
حارث بن ربیع ابی قتاده

زّر بن عبداهلل
زرارة بن عبداهلل

عبداهلل بن ا بی اوفی
عالء

علقمه بن عبداهلل
علی هاللی
قّرة بن ایاس 

در اینجـا مناسـب اسـت بـه حدیـث یکـی از صحابـه ی یـاد شـده توّجـه کنیم که 
یـت بدانـان اسـناد داده شـده اسـت، تـا طـرق نقـل آن، طبقـه ای از  احادیـث مهدو
کـه ایـن حدیـث را روایـت نموده انـد روشـن شـود. و  یـان و کثـرت حّفاظـی  طبقـات راو
که  کن  آن، حدیثی از ابو سـعید خدری اسـت. بقیه احادیث صحابه را با آن قیاس 

ابوالفیـض غمـاری بـا تفصیـل جالبـی متعـّرض آنها شـده اسـت. 

کنید.  کنون به متن آنچه او در مورد حدیث مذکور بیان داشته است، توجه  ا

گوید: ابوفیض غماری 

کـه در طریـق آن ابونظـرة، از ابـی صدیـق ناجـی و  »حدیثـی از ابـو سـعید خـدری 
حسـن بـن یزیـد سـعدی یـاد شـده اند«.

کـم هـر دو بـه روایـت عمـران القّطـان از او نقـل  طریـق ابـن نظـرة را ابـو داود و حا
یـد و داود بـن ابـی هنـد  کرده انـد. مسـلم نیـز در صحیـح خویـش از روایـت سـعید بـن ز
کرده انـد. لیکـن در صحیـح مسـلم، ایـن حدیـث بـا توصیـف  ی روایـت  هـر، دو از و

آورده شـده اسـت نـه بـه اسـم، کـه خواهـد آمـد. 
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یة بن قّرة  کم از معاو طریق ابو صدیق ناجی از ابو سعید است که عبدالرزاق و حا

ی روایت  ید عّمی از و کم نیز به روایت ز  نقل کرده اند. و احمد و ترمذی و ابن ماجه و حا

کـــم از روایـــت عـــوف بن ابـــی جمیلـــه اعرابـــی، از او نقل  کرده انـــد. نیـــز احمـــد و حا

کرده انـــد. 

کرده  است.  کم از روایت سلیمان بن عبید از او نقل  حا

ی  کـــم از روایـــت مطـــر بن طهمـــان و ابو هـــارون عبدی هـــر دو از و و احمـــد و حا

کرده اند.  نقـــل 

احمد نیز از روایت مطر بن طهمان به تنهایی روایت می کند. 

احمـــد، از روایـــت عـــالء بـــن بشـــیر مزنـــی از او و نیـــز از روایـــت مطـــرف از او نقل 

کرده انـــد. 

طریـــق حســـن بن یزیـــد را طبرانـــی درمعجم اوســـط از روایت ابو واصـــل عبد بن 

حمیـــد از ابـــو صدیـــق الناجـــی از او نقـــل کرده اند و آن نیـــز از روایت مزید در اســـناد 
مّتصـــل نقل شده اســـت«. 1

وقتـــی بدین شـــیوه به احادیـــث دیگر صحابـــه بنگریم، برایمان روشـــن می گردد 

یـــت نزد اهل ســـّنت وجود ندارد  کـــه هیچ شـــبهه و اشـــکالی در تواتر احادیث مهدو

که خواهد آمد.  کرده اند، همچنـــان  و بســـیاری از بزرگانشـــان بدین موضوع تصریح 

کــه ایمــان بــه ظهــور امــام مهــدی؟ع؟،  اّمــا در خصــوص شــیعه ، همــه می داننــد 

 اصلی از اصول اعتقادی شــیعه اســت و مســائل اعتقادی صحیح بدون تواتر ثابت 

یت از طریق شــیعه   نمی شــود. بــه همیــن دلیــل، اطالــه ی کالم در نقــل احادیث مهدو

بــه همــراه بیــان طــرق آن احادیــث _ کــه بــه پیامبــر و اهل بیتــش صلــوات اهلل علیهــم و 

1. ابراز الوهم المکنون، ۴۳۸



19تّی ا ل   توات  اااد   لوا ّلف

صحابــۀ جلیــل القــدر آنهــا می رســد_ در حقیقــت توضیــح واضحــات اســت. 

 البتـــه موضـــوع بحـــث، در حقیقـــت، نقـــد و تحلیـــل تعارضـــات و اختالفات 

یـــت نزد فریقین اســـت. ولـــی مقّدمۀ این بحـــث، همراه  موجـــود در احادیـــث مهدو

بـــا بیان نظـــر علمای حدیث و منتقـــدان و حّفاظ مهّم اهل ســـّنت در این رســـاله و 

گیری آنها در برابر ایـــن احادیث، یک جّو عمومی اســـالمی به  کردن موضـــع  آشـــکار 

ایـــن بحـــث می بخشـــد و آن را از هر چارچوب خـــاّص مذهبی دور می ســـازد. 

اهـــل تســـّنن به صّحت احادیث مهـــدی؟ع؟ تصریح کرده و بســـیاری از آنها به 

تواتـــر ایـــن احادیث عقیـــده دارند. فقهای مذاهـــب اربعه فتوا داده انـــد که منکر این 

احادیـــث باید تأدیب شـــود و در صـــورت توبه نکردن، تا حد توبه و بازگشـــت به حق 

تنبیـــه گردد، بلکه شـــرعًا چنین کســـی را مهدورالـــدم می دانند. زیرا بـــه تعبیر آنان، 

چنین کســـی ســـّنت مّطهر را آن چنان حقیر شـــمرده که این بحـــث، توان پرداختن 

کـــه صّحـــت احادیث  کســـانی  بـــه آن را نـــدارد. بـــه همیـــن جهـــت، بـــه بعضـــی از 

گفته اند، بـــه طورگذرا، اشـــاره خواهیم  مهـــدی؟ع؟ یا تواتـــر آنها را آشـــکارا و صریـــح 

کتفـــا می کنیم: ی و تعییـــن محل تصریح ا کـــرد و در ایـــن بیان، به اســـم و کتـــاب و
ترمذی )م. 297 هـ( 1

عقیلی )م. 322 هـ( 2
بر بهاری )م. 329 هـ( 3

محمد بن حسین آبری )م. 362هـ( به نقل تذکره ی قرطبی 4

1. سنن ترمذی 5۰5/۴-5۰۶ ح ۲۲۳۰ - ۲۲۳۳
۲. الضعفاء الکبیر ۲5۳/۳ ح 1۲57

ثر علی من انکر المهدی المنتظر، ص ۲۸ ۳. االحتجاج باال
کرده و پسندیده است.  یت را از آبری نقل  که سخن از تواتر احادیث مهدو ۴. التذکرة، ص 7۰1، 
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کم نیشابوری )م. 405هـ( 1  حا
بیهقی )م. 458هـ( به نقل از ابن قّیم2

َبَغوی )م. 510 هـ یا 516 هـ(3  

ابن اثیر )م.   606هـ(4 

ُقرُطبی مالکی )م. 671هـ( 5 

ابن منظور )م. 711هـ( 6 

ابن تیمیه )م. 728هـ(7 

ِمّزی )م. 742هـ( 8 

ذهبی )م. 748هـ(9 

ابن قّیم )م. 751هـ( 10 

کثیر )م. 774هـ( 11  ابن 

تفتازانی )م. 793هـ( 12 

کم ۴۲9/۴، ۴5۰، ۴57، ۴۶۴، ۴۶5، 5۰۲، 55۳، 55۴ ، 55۴، 557، 55۸  1. مستدرک حا

۲. المنار المنیف/1۳۰ ح ۲۲5 و نیز بنگرید:االعتقاد بیهقی/1۲7
۳. مصابیح السّنة، ص ۴۸۸ ح ۴۶99، ص ۴9۲-۴9۳ ح ۴۲1۰ تا ۴۲1۳، ۴۲15

۴. النهایة فی غریب الحدیث ۲9۰/1، 17۲/۲ و ۳۲5 و ۳۲۶، ۳۳/۴، ۲5۴/5
5. التذکرة، ص 7۰1 و 7۰۴

۶. لسان العرب 59/15 ماده ی »هدی«
7. منهاج السّنة ۲11/۴

۸. تهذیب الکمال 1۴۶/۲5-1۴9 شماره 51۸1 در شرح حال محمد بن خالد الجندی 
9. تلخیص المستدرک 55۳/۴ و 55۸

1۰. المنار المنیف، ص 1۳۰- 1۳۳ ح ۳۲۶ و ۳۲7 و ۳۲9 و ۳۳...1۳5
11. النهایة فی الفتن و المالحم 55/1 و 5۶

1۲. شرح المقاصد ۳1۲/5، شرح عقائد النسفی 1۶9
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نورالدین هیثمی )م. 807 هـ(1 

ابـــن خلـــدون )م. 808هــــ( کـــه خود بـــه صحـــت بعضـــی از احادیـــث مهدی؟ع؟ 

کرده اســـت. 2  اعتـــراف 

َجَزری شافعی )م. 833 هـ(3 

احمد بن ابی بکر بوصیری )م. 840 هـ( 4 

ابن حجر عسقالنی )م.   852هـ( 5 

ی )م. 902هـ(6  شمس الدین سخاو

سیوطی )م. 911هـ(7 

َشعرانی )م. 973هـ( 8 

ابن حجر هیتمی )م. 974هـ( 9 

مّتقـی هنـدی )م. 975هــ( او در کتـاب خویـش البرهـان، چهـار فتـوی از فقهـای 
مذاهـب اربعـه در قـرن دهـم را آورده، در خصـوص فـردی کـه منکـر ظهـور مهـدی؟ع؟ 

در آخرالزمـان باشـد و احادیـث وارده در ایـن بـاره را دروغ شـمارد. 10 

1. مجمع الزوائد ۳1۳/7 - ۳1۳
دون 5۶۴/1 و 5۶5 و 5۶۸، فصل 5۲

ّ
یخ ابن خل ۲. تار

۳. َاسَمی المنفب فی تهذیب اسنی المطالب 1۶۳ - 1۶۸
۴. مصباح الزجاجة فی زوائد ابن ماجة ۲۶۳/۳ شماره 1۴۴۲

5. تهذیب التهذیب 1۲5/9 شماره ۲۰1 در شرح حال محمد بن خالد جندی، فتح الباری ۳۸5/۶
۶. همچنـان کـه در »نظـم المتناثـر مـن الحدیـث المتواتـر« نوشـته ی کّتانی ص ۲۲۶ شـماره ۲۸9 قول 

بـه تواتـر احادیث مهدی؟ع؟ نقل شـده اسـت. 
7. الجامـع الصغیـر ۶7۲/۲ ح 9۲۴1، 9۲۴۴، ۸۲۴5، ۴۳۸/۲ ح 7۴۸9؛بلبیسـی در عطـر الـوردی 

یـت اسـت.  کـرده کـه قائـل بـه تواتـر احادیـث مهدو ص۴5 از بعضـی کتابهایـش نقـل 
۸. الیواقیت و الجواهر 1۴۳/۲ 

9. الصواعق المحرقة ص 1۶۲ - 1۶7
1۰. البرهان فی عالمات مهدی آخرالزمان ص 177 - 1۸۳
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شیخ مرعی بن یوسف حنبلی )م. 1033هـ( 1 

برزنجی )م. 1103هـ( 2 

زرقانی مالکی )م. 1122هـ(3 

شیخ محمد بن قاسم بن محمد جسوس مالکی )م. 1182هـ(4 

ابوعالء عراقی )م. 1183هـ(5 

ینی حنبلی )م. 1188 هـ( 6  سفار

زبیدی حنفی )م. 1205هـ( 7 

شیخ صّبان )م. 1206 هـ( 8 

سویدی )م. 1246هـ( 9 

یدی )م. 1250هـ( 10  شوکانی ز

شبلنجی )م.   1291هـ( 11 

ینی دحالن مفتی شافعیان )م. 1304هـ( 12  احمد ز

1. به االمام المهدی؟ع؟ عند اهل السّنة ۲۳/۲ مراجعه شود. 
که او نیز از قائلین به تواتر است.  ۲. االشاعة الشراط الساعة ۸7 

که در ابراز الوهم المکنون ۴۳۴ آمده است.  گونه  ۳. همان 
که در نظم المتناثر ص ۲۲۶ ح ۲۸9 آمده است.  ۴. چنان 

که در نظم المتناثر ص ۲۲۶ ح ۲۸9 آمده است.  5. همان سان 
۶. بنگرید: االمام المهدی؟ع؟ عند اهل السّنة ۲۰/۲

7. تاج العروس ۴۰۸/1۰-۴۰9 ماده ی »هدی« 
یت تصریح نموده است.  که به تواتر احادیث مهدو ۸. اسعاف الراغبین ص 1۴5 و 1۴7 و 15۲ 

9. سبائک الذهب ص ۳۴۴
1۰. همچنان که در االذاعة ص 1۲5 و 1۲۶ آورده است و او از قائلین به تواتر احادیث امام مهدی؟ع؟ است. 

که او از قادلین به تواتر است.  11. نوراالبصار ص 1۸7 و 1۸7 
که او از قادلین به تواتر است.  1۲. الفتوحات االسالمیة ۲1/۲ 
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قنوجی بخاری )م. 1307 هـ( 1 
شهاب الدین حلوانی مصری شافعی )م. 1308هـ( 2

بلبیسی شافعی )متوفی ابتدای قرن چهاردهم(. 3

آلوسی حنفی، ابوالبرکات )م. 1317هـ( 4 

ابوطّیب آبادی )م. 1329هـ( 5 

کّتانـی مالکـی )م. 1353هــ( کـه قـول بـه تواتـر احادیـث مهـدی؟ع؟ را از جمعـی از 
حّفـاظ آورده اسـت. 6

مبارکپوری )م. 1353هـ( 7

شیخ منصور علی ناصف )م. بعد از سال 1371 هـ( 8 

شیخ محمد خضرحسین مصری )م. 1377هـ( 9 

ابوالفیـض غمـاری شـافعی )م. 1380هــ( که تواتر احادیـث مربوط به مهدی؟ع؟ را با 

واضحتریـن دالئـل و قویترین آنها اثبات کرده اسـت.  10 

1. بنگریـد: االذاعـة 1۲۲ و 11۴ و 1۲۸ کـه او نیـز بـه تواتـر احادیـث امـام مهـدی؟ع؟ تصریـح نمـوده و تواتـر 
آن را از پیشـوایان حّفـاظ نقـل کـرده کـرده اسـت. 

۲. القطر الشهدی فی اوصاف المهدّی ص ۶۸
۳. العطر الوردی ص ۴۴ و ۴5

۴. غالیة المواعظ ص 7۶ - 77
5. عون المعبود شرح سنن ابی داود ۳۶1/11

۶. نظم المتناثر ص ۲۲5-۲۲۸ ح ۲۸9
7. تحفـة االحـوذی، ضمـن شـرح حدیـث شـماره ۲۳۳1 سـنن ترمذی، باب آنچـه در مورد مهدی؟ع؟ 

آمده اسـت. 
۸. التاج الجامع لألصول ۳۴1/5

کـه مجلـه التمـدن االسـالمی در سـال 1۳7۰ هــ از شـیخ  9. نظـرة فـی احادیـث المهـدی، مقالـه ای 
انتشـار داده اسـت. ص ۸۳1 مذکـور 

1۰. ابراز الوهم المکنون ص ۴۴۳، المهدی المنتظ...– ۸ هر دو از ابی الفیض 
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شیخ محمد بن عزیز مانع )م. 1385هـ( 1 

شیخ محمد فؤاد عبدالباقی )م. 1388هـ( 2 

گاهی وســـیعی در زمینـــه علوم حدیث،  بعـــالوه دهها دانشـــمند معاصر نیز که آ

روایـــت و درایـــت دارنـــد، احادیث مربـــوط به مهـــدی را صحیح و معتبـــر می دانند، 

همچون:

مودودی در البیانات، ص 166

 البانی در مقاله ای پیرامون مهدی؟ع؟ ص 644 که در مجله التمدن االسالمی 

سال 1371 هـ، شماره 22 منتشر شده است. 

 شـــیخ صفاء الدین  در مجله»التربیة االسالمیة« )چاپ عراق( سال 14 شماره 

7 ص 30

گفتـــار خـــود در مـــورد مهـــدی؟ع؟، ص 644  شـــیخ عبدالمحســـن العّبـــاد در 

منتشـــر شـــده در مجله »الجامعة االســـالمیة« چاپ مدینه ســـال 1388 هــــ. . البته 

کـــه احادیث صحیحۀ وارد شـــده در مورد  کســـی  ی مقالـــه ی دیگری دارد در رّد بر  و

که در همان مجله ســـال 1400 منتشـــر شـــده اســـت.  مهدی؟ع؟ را تکذیب می کند 

کتـــاب خویش »االحتجاج باالثر« که در باره آن ســـخن گفته  شـــیخ تویجری در 

شـــد. او بر مقالۀ یاد شدۀ شیخ عبدالمحســـن العّباد تعلیقاتی دارد. 

یت  اهل ســـّنت با شـــیعه ی امامیه در خصوص صّحت و تواتـــر احادیث مهدو

ثر ۲99 آمده است.  که در االحتجاج باال 1. چنان 
ثـــر فی المهـــدی المنتظـــر آمده  ۲. چنـــان کـــه در گفتـــار شـــیخ عّبـــاد به نـــام عقیـــده اهل الســـّنة و اال
اســـت. این مقاله در شـــماره ۴۶ »مجلة الجامعة االســـالمّیة« چاپ مدینه در ســـال 1۴۰۰ منتشـــر 

شـــده است. 
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اتفـــاق نظـــر دارند. آنها تردید ندارنـــد که این موعود در زبـــان احادیث، همنام پیامبر 

و لقبش مهدی است. 

همۀ دانشـــوران یاد شـــده بر این امر شـــهادت داده اند و تصریـــح احادیث بدین 

گواه آن دانســـته اند.  موضـــوع از طریق فریقین را 

کــه بــه  کــه در مــورد آن احادیــث ادعــا می شــود چیســت  پــس اختــالف یــا تعارضــی 

 بهانه ی آن، عقیدۀ مهدویت را اســطوره ای فکری و خرافی پنداشــته اند؟ آیا تعارض و 

کــه بــه هیــچ وجــه  اختــالف بیــن آن احادیــث، تعــارض و اختالفــی حقیقــی اســت 

نمی تــوان ایــن اختــالف را بــه طــوری از بیــن بــرد، و بــه ســقوط و بــی اعتبــاری آن 

کــه بعضــی مــوارد آنهــا ابتدایــی اســت و در مــوارد دیگــر  حدیث هــا می انجامــد، یــا ایــن 

ــدارد؟ هیــچ اصلــی ن

کـــی که در شـــناخت تعـــارض در اختالف حاصـــل در احادیث مهدی؟ع؟  مال

کرد، چیســـت؟ می توان بـــدان رجوع 

آیـــا اّدعـــای صّحت آن احادیث و تواترشـــان بـــا اّدعای اختـــالف و تعارض بین 

آنها قابل جمع اســـت؟

یت در چند  اینها پرســـش های جدی اســـت که برای جوابشـــان احادیث مهدو

گـــروه تقســـیم می شـــود، تا ســـیر بحـــث در موارد اختـــالف و اتفـــاق، وضع شـــذوذ یا 

که در که نتوان آن را معارض یا مخالف با حدیثی  گونه ای  گردد، به   ضعف، آشکار 

 نظر علمای فریقین، صحیح و ثابت باشد، به شمار آورد� 





۲7

صل دوم:
 �ف

س�ب�ت
�ث در�بار�ۀ �ف ررسی احاد�ی  �ب

 امام مهدی؟جع؟

�ث در�بار�ۀ �فس�ب امام مهدی؟جع؟ ررسی احاد�ی صل دوم:  �ب
�ف





۲9

 احادیث وارده در کتب فریقین، اختالفاتی آشکار در مورد نسب امام مهدی؟ع؟ 

کـه از آن برخوردارنـد، بـه  دارنـد. لیکـن ایـن اختـالف بـا مالحظـۀ تقییـد و اطالقـی 

کـه اسـانید آن  معنـی عـدم اّتفـاق بیـن آنهـا نیسـت. مـا در بـاب تعـارض دو خبـری 

دو، از هـر شـائبه و عیبـی در امـان اسـت و بـا احادیـث دیگـر معـادل اسـت و در آنهـا 

کـه مهـدی از فرزنـدان امـام حسـین؟ع؟ اسـت، وجـوه معّیـن در اختیار  تصریـح شـده 

کـرد.  یـم. بـه ایـن ترتیـب می تـوان میـان ایـن اخبـار مختلـف جمـع  دار

کـــه بیانگـــر نســـب امام مهـــدی؟ع؟ هســـتند، چنین برمـــی آید که  از احادیثـــی 

که او قرشی، هاشمی،   شاخصۀ این احادیث، از نظر صّحت منحصر است در این 

 علوی و حســـینی اســـت. با توجه به فروع دیگر بحث، ایـــن احادیث از هر تناقض و 

تعارض و اختالف قابل توجهی بدور هستند. 

 بعضی از این احادیث مهدی را از قریش معرفی می کند. بعضی دیگر آن حضرت 

ی را از نسل عبدالمطلب می داند.  را از بنی هاشم دانسته و بعضی و

بیـن ایـن سـه دسـته، هیچگونـه اختـالف و تعارضـی وجـود نـدارد. زیـرا فرزنـدان 

کـدام از  ـب همـان بنـی هاشـم  اند، و بنـی هاشـم از قبیلـه قریش انـد، و هـر 
ّ
عبدالمطل

ـب می توانـد خـود را هاشـمی قرشـی بدانـد. 
ّ
فرزنـدان عبدالمطل
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نســـبت هاشـــمیون و حتی دیگران به قبیلۀ قریش می رســـد، و بنی هاشـــم خود 

گر مهـــدی؟ع؟ را از فرزنـــدان عبدالمطلب  یـــادی برخوردارنـــد. بنابرایـــن ا از شـــمار ز

بدانیـــم، اطالقـــی که پیش از این بوده، مقید می شـــود. و بنابـــر اتفاق فضالء، مطلق 

بـــر مقید حمـــل می گـــردد. بنابراین نتیجه می گیریـــم که او از فرزنـــدان عبدالمطلب 

است. 

ی را از فرزنـدان  بعضـی از احادیـث او را از فرزنـدان ابـو طالـب و بعضـی دیگـر و

عبـاس می داننـد. بـه حسـب ظاهـر این دو دسـته از احادیث درتعـارض و اختالفند، 

کـه  گـروه –گفتـه شـود   مگـر اینکـه – بـر فـرض مسـلم دانسـتن صحـت احادیـث هـر دو 

 مهدی؟ع؟ از نسل عباس و پدرش از نسل ابی طالب است. بدین ترتیب، تعارض و 

کـه همـه  اختـالف از بیـن مـی رود. امـا ان شـاءاهلل بـه شـکلی مفصـل خواهیـم آورد 

کـه می گوینـد مهـدی؟ع؟ از فرزندان عباس اسـت، یا ضعیف هسـتند و یا  احادیثـی 

یکـه نیـازی بـه جمـع بیـن احادیـث نخواهـد بـود. زیـرا ایـن کار، جمع  جعلـی، بـه طور

بیـن احادیـث ضعیـف و جعلـی از یـک سـوی، و احادیـث صحبـح وثابـت از سـوی 

گـروه از احادیث، بال معارض باقـی می ماند، این  دیگـر اسـت. بنابرایـن آنچـه در ایـن 

کـه مهـدی؟ع؟ از فرزنـدان ابـو طالـب اسـت.  اسـت 

گـروه دیگـری از احادیـث، تصریـح می کنـد کـه مهدی از آل محمد؟لص؟ اسـت. 

گروهـی دیگـر از اخبـار، او را از اهل بیـت پیامبـر؟ص؟، و احادیـث دیگـر، او را از عتـرت 

پیامبـر؟لص؟ معرفـی می کند. 

کمترین تعارض و اختالفی در این سـه دسـنه از احادیث، یافت نمی شـود. زیرا 

بـه تصریـح بـزرگان لغت، معنای آل و عترت، همان اهل اسـت. 

کلمـه آل،  گویـد: آل اهلل و آل رسـول خـدا، اولیـای او هسـتند، اصـل  ابـن منظـور 

اهـل بـوده اسـت، سـپس حـرف هـاء بـه همـزه تبدیـل شـده اسـت و در تقدیـر چنیـن 
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گرفتـه اسـت، دومـی را بـه  ل« آنـگاه چـون دو همـزه بدنبـال هـم قـرار 
ْ
أ

َ
شـده اسـت: »أ

1 کرده انـد.  تبدیـل  الـف 

ْیـِن ِکَتـاُب اهلل و 
َ
کتـاب، بـا اسـتناد بـه حدیـث »إّنـی َتـاِرٌك ِفیُکـْم الَثَقل در همـان 

گویـد:  کـه عتـرت، همـان اهل بیـت اسـت. آنـگاه  کـرده  ِعترتـی اهـَل بیتـی« تصریـح 
پیامبـر، عتـرت را همـان اهل بیـت دانسـته اسـت. 

که علی امیرالمؤمنین؟ع؟، بنابر اّتفاق، از اهل بیت اسـت. و»حدیث  می دانیم 
کسـا« کـه در نظـر تمـام محّدثـان مشـهور اسـت، ایـن موضـوع را، تأیید کرده اسـت. در 
ایـن حدیـث آمـده اسـت: »اللّهـّم هـؤالِء َاهـُل َبیتـي«. از ایـن روایت برای ما به روشـنی 
آشـکار می گردد که چگونه رسـول بزرگوار؟لص؟ جهت تشـخیص نسـب مهدی؟ع؟، 
ی حـروف قـرار داد، دسـته جدیـدی از احادیـث نیـز_ کـه بـر اسـاس آنهـا  نقـاط را بـر رو

مهـدی، از نسـل علـی؟ع؟ اسـت _ بدان تصریـح دارند. 

امیرالمؤمنیـن؟ع؟ از طریـق حضـرت زهـراء؟اهس؟، خـود پـدر هردو سـبط این امت 

اسـت، یعنـی نسـب امـام حسـن وامـام حسـین؟امهع؟ بـه وسـیلۀ حضرت زهـراء؟اهس؟ به 
کـه نسـب پسـران دیگـر آن حضـرت از طریـق  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـاز می گردد؛چنـان 
همسـران دیگـر امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نیـز بـه آن حضـرت باز می گـردد. بنابر ایـن به منظور 
تمایـز دقیـق، گـروه دیگـری از احادیـث صـادر شـده تا همگی روشـن کنند کـه مهدِی 

موعـوِد آخـر الزمـان، فقـط از نسـل فاطمه زهرا؟اهع؟ اسـت. 

احادیثـی کـه وجـود آن حضـرت را از نسـل فاطمـه زهـرا؟اهس؟ معرفـی می کننـد، بی 
تردیـد، همـۀ احادیـث یاد شـدۀ پیشـین را مقّید کرده و تمـام آن احادیث قبلی بر این 

تقییـد حمل می شـود. 2

1. لسان العرب، ۲5۳/1 ماده »اهل«
۲. فی انتظار امام/17. 
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گـروه ازاحادیـث، در ایـن حدیـث جمـع شـده اسـت که قتـاده گوید:  تمامـی ایـن 

گفتـم: آیـا مهـدی حقیقـت دارد؟ گفـت: بلـه. گفتـم: از نسـل  بـه سـعید بـن مسـّیب 

کـدام تیـرۀ قریـش؟ گفـت: از بنـی هاشـم.  کیسـت؟ گفـت: از قریـش اسـت. گفتـم: از 

گـروه  کـدام  کـدام تیـرۀ بنـی هاشـم؟ گفـت: از بنـی عبدالمّطلـب. گفتـم: از  گفتـم: از 

بنـی عبدالمّطلـب؟ گفـت: از فرزنـدان فاطمـه. 1 

 ابن منادی نیز این حدیث را از سعید بن مسّیب نقل کرده و سندش را با اختالف 
اندکی به نقل از ام سلمه به رسول خدا؟لص؟ می رساند. 2

در فتـن زکریـا _ بنابـر آنچـه در مالحـم ابن طاووس آمده اسـت _ سـنِد این حدیث 
را به ابن مسـّیب می رسـاند. 3

گویـد: آن  کتـاب عقـد الـدرر بـه نقـل از ابـن منـادی آن را روایـت می کنـد. سـپس 

را امـام ابوالحسـن احمـد بـن جعفرمنـادی و امـام ابـو عبـداهلل نعیـم بـن حّمـاد روایـت 
4 کرده انـد. 

کرده اند. 5  افرادی دیگر نیز این حدیث را روایت 

حدیـث: »مهـدی حـق اسـت و او از فرزنـدان فاطمه اسـت« در 84 منبع از منابع 

مهـم فریقیـن بـه ثبـت رسـیده، کـه منابـع اهل سـنت به تنهایـی در این خصـوص، به 

کـه بـه تفصیـل  56 مـورد می رسـد، و بقیـه مـوارد از منابـع شـیعۀ امامیـه اسـت، چنـان 

۲ - الفتن ابن حماد/1۰1، به نقل از معجم احادیث المهدی؟ع؟ 15۴/1 شماره ۸1. 
 .1

۲. المالحم و الفتن، ابن منادی/۴1 به نقل از معجم احادیث المهدی؟ع؟ 15۴/1 شماره ۸1
۳. المالحم ابن طاووس/1۶۴ باب 19   

۴. عقد الدرر/۲۳ باب 1. 
 5. رجـوع شـود بـه الحـاوی للفتـاوی 7۴/۲ نوشـته سـیوطی، البرهـان فـی عالمـات مهدی آخـر الزمان

؟ع؟/95، شماره ۲۰باب ۲ نوشته متقی هندی
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در معجـم احادیـث المهـدی؟ع؟ آمـده اسـت. 1 

کـه چهـار تـن از علمـای  کـرده، ایـن اسـت  آنچـه توجـه نگارنـده را بـه خـود جلـب 

اهـل سـنت، ایـن حدیـث شـریف را روایـت کرده و بـه صراحت به وجـود این حدیث 

در صحیـح مسـلم اشـاره کرده انـد. اینـان عبارتنـد از:

ابن حجرهیتمی )م. 974 هـ( در: الصواعق المحرقة باب 11 ص 163� 

مّتقی هندی )م. 975 هـ( در: کنز العمال 264/14 ح 38662� 

شیخ محمدبن علی صّبان )م. 1206 هـ( در: اسعاف الراغبین ص 145� 

ی مالکی )م. 1303 هـ( در مشارق االنوار، ص 112�  ی حمزاو شیخ حسن عدو

مایـه تأسـف شـدید ایـن اسـت کـه در سـه چـاپ صحیـح مسـلم، ایـن حدیث را 

نیافتم. 

 در اینجا مناسب است نام بعضی از کسانی را بیاورم که به صّحت این حدیث 

صراحت دارند:
1_ بغوی در مصابیح السّنة، این حدیث را در زمرۀ احادیث َحَسن می شمارد. 2

ی  کـم نیشـابوری، سـیوطی در الحـاو 2_ ُقرُطبـی مالکـی در تذکـره بـه نقـل از حا

ی 3و الجامـع الصغیـر4  یـن حدیـث را صحیـح می داننـد.  للفتـاو

 3_ ابن حجرهیتمی در الصواعق المحرقة 5 فصل اول از باب 11، بدان احتجاج 

کرده و آن را صحیح می شمرد. 

1. معجم احادیث المهدی؟ع؟ 1۳۶/1، شماره 7۴. . 
۲. مصابیح السّنة/۴9۲ شماره ۴۲11

۳. الحاوی للفتاوی ۸5/۲، التذکرة/7۰1
۴. الجامع الصغیر ۶7۲/۲، شماره 9۲۴1. 

5. الصواعق المحرقه/1۶۲ و 1۶5 و 1۶۶
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گوید: 4_ برزنجی در »االشاعة« صراحتًا قائل به تواتر این حدیث است و 

ی در آخرالّزمـان و اینکـه او از عتـرت رسـول  »احادیـث وجـود مهـدی و خـروج و

خـدا؟لص؟، و از نسـل فاطمـه؟اهس؟ اسـت، بـه حـد تواتـر رسـیده اسـت«.1 

ینی دحالن مفتی شـافعی از جمله کسـانی اسـت که صّحت  5_  شـیخ احمد ز

 ایـن حدیـث را بـه قطـع و یقیـن بیـان می دارد، ومی گوید: »ظهور او و اینکه او از نسـل 
فاطمه اسـت، قطعی است«.2

کـرده  6_ شـیخ صبـان مـواردی از امتیـازات اختصاصـی اهل بیـت؟مهع؟ را بیـان 

گویـد: و 

»در خصـوص خـروج مهـدی آخـر الزمـان، مسـلم و ابـو داود ونسـائی و ابـن ماجه و 

کـه پیامبـر فرمـود: مهـدی، از اهل بیت من، از نسـل  بیهقـی و دیگـران روایـت کرده انـد 
فاطمه اسـت«. 3

نتیجـۀ مـورد اّتفـاق سـّنی و شـیعۀ امامیـه تا اینجا این اسـت که امـام مهدی؟ع؟ 

ی ایـن نتیجـۀ مهـم،  کیـد بـر رو از نسـل فاطمـه زهـرا؟اهس؟ اسـت. بنابرایـن بایـد بـا تأ

مدتـی آن را رهـا کنیـم و مجـددًا بـدان بازگردیـم تا گرفتار مناقشـۀ بعضـی از گروهها در 

یـت بنحـوی _ کـه خواهیـد دیـد_ نشـویم.  مـورد دیگـر احادیـث مهدو

1. االشاعة فی اشراط الساعة/۸7. 
۲. الفتوحات االسالمیة ۲11/۲

۳. اسعاف الراغبین/۴5. 
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 مجموعه ای از احادیث، نسب امام مهدی؟ع؟ را به عباس عموی پیامبر؟لص؟ 
می رســـاند. مـــا متعّرض تمام آن احادیث که در کتاب های اهل ســـّنت وارد شـــده 
اســـت، خواهیـــم شـــد. دراین میان مشـــخص می شـــود که آنهـــا در حّدی نیســـتند 
که مهـــدی؟ع؟ را از فرزندان فاطمه  کننـــد  کـــه حقیقتًا بتوانند بـــا احادیثی معارضه 

زهرا؟اهس؟ و از نســـل امام حســـین؟ع؟ می دانند. 

بـه تصریـح علمـای محدث اهل سـّنت، به ایـن گروه احادیث نمی تـوان اعتماد 
کـرد، زیـرا نتیجـۀ ایـن اعتمـاد، مـردود دانسـتن احادیـث صحیحـه در مقابـل حّجتی 
که آنها در تعارض با این احادیث ارائه می کنند. لذا این احادیث را ضعیف  است 

یانـش را در کتـب رجـال خویش، مّتهم بـه دروغ نموده اند.  دانسـته و بعضـی از راو

کرده اند، اّما نمی توان آن را   البته بعضی دانشـوران صّحت بعضی از آنها را اّدعا 
ی بین  با احادیث صحیح ثابت دیگر درتعارض دانسـت، زیرا شـرط تعارض، تسـاو

کرد.  کتفا  دو شـیء متعارض در همۀ شـؤون اسـت و نمی توان به شـرط صّحت ا

گواهی می دهند   گاهی خبری به طریق معتبر روایت می گردد، اّما قرائن خارجیه 
کـه ایـن حدیـث بـا واقعّیـت مخالفـت دارد. نیـز گاهـی خبـر دیگـری از طریـق واحد یا 
کـه بـا آن تعـارض دارد، از دههـا طریـق روایـت  دو طریـق روایـت می گـردد. اّمـا خبـری 
یانـش اعتبـار نـدارد،  می شـود. در اینجـا تعـارض ایـن دو خبـر، بـر فـرض وثاقـت راو
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یانـش و تعـّدد طـرق آن، از مرّجحـات یـک حدیـث بـر  کثـرت راو زیـرا شـهرت خبـر و 
حدیـث دیگـری اسـت؛ یعنـی یـک حدیـث فقـط از جهـت صّحـت نقـل بـا حدیـث 
ی اسـت. بنابرایـن تعـارض در چنیـن موردی، تعـارض از جهت صّحت  دیگـر مسـاو
نقل اسـت نه دیگر موارد، یعنی نمی توان این دو حدیث را از جهت شـهرت و تعّدد 

طـرق و دیگـر مرجّحـات، متعـارض دانسـت. 

گـر تعـارض مـورد اّدعـا، بیـن حدیـث صحیـح و ثابـت مـورد اّتفـاق بـا حدیثـی  ا
ی دهـد، چه باید کـرد؟ آیا نباید در این میان حدیث جعلی به  ضعیـف یـا جعلـی رو
گونـه ای تأویـل گـردد تـا بـا حدیـث صحیـح هماهنـگ شـود؟ خواهیـم دیـد احادیثی 
کـه نسـب امـام مهـدی؟ع؟ را بـه عّبـاس بن عبدالمّطلب می رسـانند، هرگز در سـطح 
کـه آنحضـرت را از نسـل فاطمـه؟اهع؟ می دانند، قرار نـدارد و حتی از  احادیـث دیگـری 

نظـر ثبـوت نیـز بدان سـطح نمی رسـند. 

 این احادیث عبارتند از:

1- حدیث پرچمهای سیاه:
 احمد در مسند خویش، از وکیع، از شریک، از علی بن یزید، از ابو قاّلبه، از ثوبان

که رسول خدا؟لص؟ فرمود: کرده اند   نقل 

ی  کـــه از جانب خراســـان می آیند، بـــدان رو »هـــرگاه پرچمهـــای ســـیاه را دیدید 
ی برف باشـــد، زیرا خلیفۀ خـــدا مهدی؟ع؟ در میان  گـــر چه با خزیدن بر رو یـــد، ا آور

آنها قـــرار دارد«. 1

 بلخـی بـا انـدک اختالفـی در کتـاب خود 2و ابن ماجه در سـنن، از طریق دیگری 

کرده اند. 3  ایـن حدیث را روایـت 

1. مسند احمد 77/5 
یخ 17۴/۲، فصل هفتم.  ۲. البدء و التار

۳. سنن ابن ماجة 1۳۳۶/۲، شماره ۴۰۸۲ حدیث اول از باب خروج المهدی. 
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نقد و بررسی این حدیث
 الف( این حدیث  _  برخالف پندار برخی که مهدی موعود را همان مهدی عّباسی
 می داننـد _ داللـت نـدارد بـر آن کـه مهـدی؟ع؟ بـه عنـوان خلیفـه اهلل، از نسـل عّبـاس 
باشـد. ایـن پنـدار بـه دلیـل سـخن رفتـن از پرچمهـای سـیاه اسـت، زیـرا پرچمهـای 
کـه  کـه ازسـمت خراسـان آمـده بودنـد، سـیاه بودنـد. بعـالوه بـر فـرض آن  بنـی عبـاس 
حدیـث را صحیـح بدانیـم، هیـچ دلیلـی بـر انحصـار پرچمهـای سـیاه بـه پرچمهـای 

بنـی عّبـاس وجـود نـدارد. 

گـــر حدیـــث را صحیح بدانیم، بـــاز هم هیچ داللتـــی در آن وجود ندارد که  ب( ا
که او: در آخر  خلیفة اهلل مهدی؟ع؟ همان مهدی عباســـی )م. 169 هـ( باشـــد، زیـــرا 
الزمـــان نبـــود، از ثروت چشـــم نپوشـــید، بین رکـــن و مقام بـــا او بیعت نشـــد، دّجال 
کشـــتن دّجال فـــرود نیامد،  کمـــک به او بـــرای  را نکشـــت، عیســـای پیامبـــر؟ع؟ به 
ی کمتریـــن عالمـــت از عالمـــات ظهور مهـــدی؟ع؟ را که مـــورد اّتفاق  و درنهایـــت و

فریقین اســـت، آشـــکار نکرد. 1� 

کتـاب االنبیـاء، بـاب  1. در ایـن خصـوص بـه دو مـورد از صحیـح بخـاری رجـوع شـود: یکـی ۲۰5/۴، 
آنچـه در مـورد بنـی اسـرائیل گفتـه شـده اسـت، دیگـر 75/9، کتـاب الفتـن باب ذکر دجـال. آنگاه 

یـر می آیـد، مقایسـه شـود: بـا شـروح صحیـح بخـاری کـه در ز
یکم. فتح الباری، ابن حجر عسقالنی ۳۸۳/۶ – ۳۸5. 

دوم. ارشاد الساری بشرح صحیح البخاری – قسطالنی – ۴19/5. 
سوم. عمدة القاری شرح صحیح البخاری – عینی – ۳9/1۶ – ۴۰ از مجلد هشتم. 
کشمیری دیوبندی – ۴۴/۴ – ۴7.  چهارم. فیض الباری علی صحیح البخاری – 

پنجم. حاشیة البدر الساری الی فیض الباری – محمد بدر – ۴۴/۴ – ۴7. 
 ۲۴۶ شـماره   1۳7/1 و   ۲۴5 و   ۲۴۴ شـماره   1۳۶/1 مسـلم  صحیـح  بـه:  شـود  رجـوع  همچنیـن 
کمـًا بشـریعة نبّینـا؛ صحیـح مسـلم بشـرح النـووی 1۸9/۲ همـان  بـاب نـزول عیسـی بـن مریـم حا
بـاب، 1۶/1۸ از کتـاب الفتـن و اشـراط السـاعة، ۲۳/1۸و 5۸ و 7۸ از کتـاب سـابق و همینطـور 
ابـی شـیبة 19۶/15  ابـن  احمـد ۸۰/۳، مصّنـف  با:مسـند  مقایسـه شـود  آنـگاه  و ۳9.   ۳۸/1۸
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کـرد و بـه سـال  ج( مهـدی عباسـی از سـال 158 هجـری تـا 169 هجـری خالفـت 
کـه او مهـدی موعـودی  169 هجـری درگذشـت. ایـن موضـوع دلیـل قاطعـی اسـت 

کـه در آخـر الزمـان می آیـد نیسـت.  نیسـت 

نکتـه قابـل توجـه دیگـر در اینجـا ایـن اسـت کـه مهـدی عباسـی 11 سـال خالفت 
کـرد، درحالـی کـه مـا حتـی یـک روایـت _  هرچنـد جعلـی _ در هیچ کـدام از کتابهای 
فریقیـن نیافتیـم کـه مـدت حکومـت مهـدی منتظـر؟ع؟ را به ایـن مقـدار، معّین کرده 
باشـند، بـا آن کـه احادیـث در مـورد مـدت خالفـت آن حضـرت با هم اختـالف دارند 

و بـدان اشـاره خواهد شـد. 

 د( عصر مهدی عباسی شاهد دخالت بسیار زشت زنان درمسائل حکومتی بود،
که طبری دخالت خیزران همسر مهدی عباسی را در امور دولتی او آورده  به طوری 
ط 

ّ
است. او بر تمامی مسائل حکومتی در زمان فرزندش هادی )169 – 170 هـ( تسل

داشت. 1 بدین ترتیب چگونه می توان چنین کسی را خلیفۀ خدا در زمین نام نهاد؟

یـد نسـبت داده و  هـ( ابـن قیـم در المنـار المنیـف روایـت احمـد را، بـه علـی بـن ز
که مسـلم تابعی بودن  کسـی اسـت  ید  ضعیف دانسـته اسـت و می گوید: »علی بن ز
کـه بدانهـا  کـرده، ولـی او را ضعیـف می دانـد. او احادیـث منکـری دارد  ی را روایـت  و

و ۶۴،  و ۶۳  و ۶۲  للفتـاوی 59/۲  الحـاوی  المسـتدرک ۴5۴/۴،  و 19۴۸۶،  شـماره 19۴۸5 
المصّنـف عبدالـرزاق ۳71/11 شـماره ۲۰77۰ از بـاب المهـدی. هـم چنیـن بنگرید به: مسـتدرک 
کنـز العّمـال ۲7۲/1۴. شـماره ۳۸۶9۸، مسـند  کـم 5۲۰/۴، تلخیـص المسـتدرک ذهبـی،  الحا
احمـد ۳7/۳، سـنن الترمـذی 5۰۶/۴، شـماره ۲۲۳۲، مجمـع الزوائـد ۳1۳/7 و کتـاب نگارنده 
بنـام دفـاع عـن الکافـی ۲۴۳/1 – ۲75. آنـگاه بـه علـم الیقیـن خواهـی دانسـت کـه آنچـه بخـاری و 
مسـلم در ایـن دو جـا روایـت کرده انـد، فقـط درمـورد امـام مهـدی؟ع؟ و بلکه از عالئـم متفق علیها 

در خصـوص ظهـور شـریفش اسـت، هرچنـد بـه اسـم و لقـب وی تصریـح نکـرده باشـند. 
کـه اسـنادی در  کتابـه الکافـی ص ۴۲،  کتـاب نگارنـده: الشـیخ الکلینـی البغـدادی و  1. بنگریـد بـه 

رده اسـت.  ایـن مـورد آو
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کـرد«.. 1 منحصـر بـه فـرد بـوده و بدانچـه او منفـرد اسـت، نمی تـوان احتجـاج 

یـاد، ضعیـف دانسـته و در ایـن  حدیـث ابـن ماجـه را نیـز بـه دلیـل یزیـد بـن ابـی ز
مـورد گفتـه اسـت:

کـه آن  »در ایـن روایـت ابـن ماجـه و روایـت قبـل از آن، هیـچ دلیلـی وجـود نـدارد 
کـه در آخرالزمـان  کـه از بنـی عبـاس بـه خالفـت رسـید، همـان مهد...باشـد  مهـدی 

می کنـد...«.2 خـروج 

2- حدیث برافراشته شدن پرچمهای سیاه در ایلیاء:
ترمـذی در سـنن بـا سـند خویـش، از ابـو هریـره نقـل می کنـد که رسـول خدا؟لص؟ 
فرمـود: پرچمهـای سـیاه از خراسـان بیـرون می آیـد، و چیـزی مانـع آنهـا نمی شـود، تـا 

اینکـه در ایلیـاء برافراشـته می شـوند. 3 

نقد و بررسی این حدیث
 سخن در مورد این حدیث، همچون سخن در مورد حدیث پیشین است، یعنی 

حدیث هیچ صراحتی ندارد بر اینکه مهدی ؟ع؟ از نسل ابن عباس باشد. 

گفته است: کثیر پس از نقل این روایت به آن پاسخ داده و  ابن 

کـه  »ایـن حدیـث، غریـب اسـت. ایـن پرچمهـای سـیاه، آن پرچمهایـی نیسـت 
ابومسـلم خراسـانی بدانها مشـتهربوده وبا آنها دولت بنی امیه را در سـال 132 سـاقط 
کثیـر سـخن را  کـرد؛ بلکـه پرچمهـای سـیاه دیگـری بـه همـراه مهـدی می آینـد«. ابـن 

ادامـه می دهـد تـا اینکـه گویـد:

کـه متـن حدیـث داللـت دارد، اصـل خـروج  کـه: همچنـان  »مقصـود ایـن اسـت 

1. المنار المنیف/1۳7 ذیل حدیث ۳۳۸
۲. المنار المنیف/1۳۸ ذیل حدیث ۳۳9

۳. سنن ترمذی 5۳1/۴، شماره ۲۲۶9. 
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کـه بـه وجـود او درآخـر الزمـان وعـده داده انـد، از مشـرق زمیـن اسـت  مهـدِی ممـدوح 
ی را بـه مهـدی؟ع؟ 

ّ
کنـار خانـۀ خـدا بـا او بیعـت می شـود. و مـن رسـالۀ مسـتقل و در 

الحمـد«.1  ام. وهلل  اختصـاص داده 

یـــت از جانب عباســـیان _ همانطـــوری که خواهیم  پیامـــد نقـــل احادیث مهدو
یـــت خصوصًا همین  یابـــی بعضی از احادیـــث مهدو فهمیـــد _ آثـــاری منفـــی در ارز
حدیـــث دارد. این حدیث را فریقین بطرق متفاوت توســـط فریقین روایت کرده اند و 
کم بعضی از طرقش را بر اســـاس شـــرط بخاری و مسلم صحیح دانسته است. 2   حا
و البتـــه تضعیـــف بعضی از طـــرق حدیث به معنـــای رّد تمامی طـــرق آن و حکم بر 

جعلی بودن آنها نیســـت. 

بعیـــد نیســـت، اینکـــه بنی عّبـــاس لباس ســـیاه را شـــعار خویـــش قـــرار دادند، 
گر اّدعـــای خویش در مورد مهدی  کـــه احادیث صحیحه ای را توجیه  بدیـــن هدف 
که در خصـــوص مقدمۀ حکومت امـــام مهدی؟ع؟،  عباســـی قراردهنـــد. احادیثی 
کـــه مردمـــی از شـــرق زمین اند، ســـخن می گوید. و  از پرچمـــداران پرچمهـــای ســـیاه 
گرنـــه بخاطـــر فراوانی طـــرق این حدیث در نـــزد فریقین، عقیده بـــه ضعف احادیث 

پرچمها بســـیار ســـخت است. 

3-حدیث »مهدی از نسل عمویم عباس است«.
یان صدر اسالم یعنی کعب االحبار، عثمان بن عّفان   این حدیث را سه نفر از راو
کعـب االحبـار را، ابـن حّمـاد از ولیـد از  کرده انـد. حدیـث  و عبـداهلل بـن عمـر روایـت 

کـه در آن آمـده اسـت:  کرده انـد  کعـب روایـت  شـیخ از یزیـد بـن ولیـد خزاعـی از 

»مهدی از نسل عباس است«.3 

1. النهایة فی الفتن و المالحم 55/1
کم 5۰۲/۴.  ۲. مستدرک الحا

۳. المالحم و الفتن/1۰۳
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حدیـث عثمـان را، محـّب الدیـن طبـری در ذخائـر العقبـی بـه نقـل از ابوالقاسـم 
گفـت: کـه  کـرده اسـت  سـهمی از عثمـان روایـت 

که فرمود: مهدی از نسل عمویم عباس است«. 1 »از رسول خدا؟لص؟ شنیدم 

حدیـث ابـن عمـر را، ابـن وردی در خریـدة العجائب به صورت ُمرَسـل از ابن عمر 
کرده اسـت. حدیث مرفوع نیسـت و متن آن چنین اسـت: روایت 

»مردی از نسل عّباس خروج می کند«.2

گفت: در مورد این سه حدیث باید 

 حدیث اول، هیچ حجّیتی ندارد، زیرا در سندش به طور مبهم، از »شیخ« روایت 
کـه سـند آن منقطـع اسـت، زیـرا سـندش شـامل  کـرده اسـت. همـگان اتفـاق دارنـد 
را مجهـول  البتـه آن  نامیـده می شـود. 3  کـه اصطالحـًا منقطـع  لفظـی مبهـم اسـت 
کـه موّثـق نیسـت، مـورد حـرج و یـا تعدیـل قـرار  نیـز می نامنـد، زیـرا شـیخ فـردی اسـت 
نگرفتـه اسـت، بلکـه اساسـًا شـناخته شـده نیسـت. مثـل اینکـه در سـند حدیـث 
کـرده، نقـل شـده اسـت. 4  کـه آن را روایـت  کسـی  بگوینـد: از مـردی یـا از شـیخ یـا از 

وحکـم حدیـث مجهـول یـا منقطـع، همچـون حدیـث ُمرَسـل اسـت. 

یة« گویـد: در حدیـث مرسـل، واسـطۀ سـند مبهـم  کتـاب »الرواشـح السـماو در 
اسـت ماننـد َعـن َرُجـل. 5 و حجّیـت حدیـث ُمرَسـل در  فریقیـن بـه اثبـات نرسـیده 
اسـت. از ایـن قسـم فقـط می تـوان احتجـاج شـافعی بـه احادیـث ُمرَسـل سـعید بـن 
کرد. البته بعضی علمای شـیعۀ امامّیه بر اسـاس عرف دانشـوران  مسـّیب را اسـتثنا 

1. ذخائر العقبی/۲۰۶. 
۲. خریدة العجائب و فریدة الغرائب/199. 

۳. مقدمة ابن الصالح و محاسن االصطالح/1۴۴. 
۴. معرفة علوم الحدیث/۲7
یة/171.  5. الرواشح السماو
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علوم حدیث، احادیث مرسل ابن ابی عمیر را نیز به عنوان استثنا می پذیرند. 

اّمـا حدیـث ابـن حّمـاد، در شـمار احادیـث مرسـل ابـن مسـّیب و ابـن ابـی عمیـر 
نیسـت. بنابرایـن قاطعانـه می تـوان گفت: تا زمانی که حدیـث صحیحی آن را تأیید 
نکنـد، از درجـۀ اعتبـار سـاقط اسـت و هیـچ جایگاهـی نـدارد. بعـالوه، روایـت ابـن 
ی سـخن زشـتی دارد  کـه خودکعـب در مـورد و حمـاد بـه کعـب نمی رسـد، همچنـان 

کـه از زبـان شـخص ابـن عمـر صـادر شـده اسـت. 1

در مـورد روایـت سـوم )حدیـث ابـن عمـر( گوییـم: ایـن حدیـث، همچـون حدیـث 
اول، موقـوف و مرسـل اسـت، بـه عـالوه آنکـه در خصـوص مهـدی صراحـت نـدارد و 
کـه او فقط همان  تنهـا اشـاره دارد بـه اینکـه: مـردی از نسـل عباس خـروج خواهد کرد 

کـه داللتـی در موضـوع مـورد بحث ما نـدارد.  سـّفاح اسـت نـه مهـدی، مهـم آنسـت 

در مـورد حدیـث دوم )حدیـث عثمـان( علمـاء اهـل سـّنت بـه طـور اجمـاع آن را 
کـه: مـردود دانسـته اند. تفصیـل سـخن آن اسـت 

 1_ سیوطی در الجامع الصغیر به نقل از دارقطنی این حدیث را در زمرۀ احادیث 
مفرد در »االفراد« آورده و حدیث ضعیفی دانسته است. 2

ی در شرح این حدیث گوید: »این حدیث را دارقطنی در »االفراد« روایت   2_  مّناو
کـرده و گویـد: ابـن جـوزی گویـد: از جملـه رجـال این حدیـث، محمد بن ولید اسـت 
گفته ابن عدّی، جعل حدیث می کرده و احادیث را به یکدیگر پیوند می داد.   که به 
و حدیـث می دزدیـد و اسـناد و متـون احادیـث را جابجـا می کـرد. ابـن ابـی معشـر او 

1. بنگریـد بـه تفسـیر طبـری 1۴5/۲۲. کـه تکذیـب ابـن عمـر نسـبت بـه روایات تفسـیری کعـب االحبار 
کـس فـرود  یـد: یهودیـت در قلـب هـر  رده واو را یهـودی می دانـد و در مـورد او می گو را بصراحـت آو

آیـد، بـه زودی از آن بیـرون نمی آیـد. 
۲. الجامع الصغیر ۶7۲/۲ شماره 9۲۴۲. 
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کـه جمـالت قبـل و بعـد ایـن  گفتـه اسـت  را دروغگـو می دانسـته اسـت. سـمهودی 
 عبارت، صحیحتر از خود آن هستند. ولی دراین حدیث محمد بن ولید جزء رجال
گـر حدیـث صحیـح باشـد،  آن اسـت، کـه بسـیار حدیـث جعـل می کـرد. بـا اینکـه ا

 1 بـر مهـدی سـومین خلیفـه عباسـی می گـردد.  حمـل 

یخ دمشـق  ی« به نقل از دارقطنی در االفراد و تار ی للفتاو  3_ سـیوطی در »الحاو
کر آن را آورده، سـپس گفته اسـت:»دارقطنی این حدیث را غریب می داند.  ابن عسـا
اسـت و آن را فقـط محمـد بـن ولیـد مولـی بنـی هاشـم ] یعنـی بنـی عبـاس [ روایـت 

کرده اسـت. 2

4_ ابـن حجـر هیتمـی در»الصواعـق المحرقـة« حدیـث را روایـت کـرده و از ذهبـی 
کـه: »فقـط محمـد بـن ولیـد مولـی بنی هاشـم که جعـل حدیث می کـرد، این  می کنـد 

روایـت را آورده اسـت. 3

کـرده و  5_ صبـان در اسـعاف الراغبیـن بـه نقـل از ابـن عـدّی ایـن روایـت را نقـل 

کـه آن احادیـث را نشـنیده انـد4«�  ی افـرادی جاعـل وجـود دارنـد  گویـد:»در سـند و

گویـد:»او مّتهـم  کـه در مـورد ابـن ولیـد  6_ اسـتاد فضلـی از البانـی آورده اسـت 
کـه او  گفتـه  کـذب اسـت. ابـن عـدّی گفـت: او جعـل حدیـث می کـرد. ابو عروبـة  بـه 
ی در »الفیـض« بـه نقـل از ابـن جـوزی بـه جهت دروغگـو بودن،  دروغگـو اسـت. مّنـاو
حدیـث او را ضعیـف دانسـته اسـت. بدیـن ترتیـب اشـتباه سـیوطی کـه ایـن حدیث 

را در الجامـع الصغیـر آورده، روشـن می شـود. «.5

1. فیض القدیر شرح الجامع الصغیر ۲7۸/۶ شماره 9۲۴۲. 
۲. الحاوی للفتاوی ۸5/۲. 
۳. الصواعق المحرقه/11۶. 

۴. اسعاف الراغبین/151. 
5. فی انتظار االمام/۳7
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7_ ابوفیـض غمـاری شـافعی در »ابـراز الوهـم المکنـون« بعـد از آنکـه این حدیث 

را از دارقطنـی آورده اسـت، گویـد: »ایـن حدیـث، غریـب و منکـر اسـت«. وجـه جمـع 

کـه مهدی، از مادری عباسـی و پدری حسـنی باشـد،  آن بـا احادیـث دیگـر آن اسـت 

در حالـی کـه اساسـًا حدیـث قابـل اعتنـا نیسـت، زیـرا حدیـث صحیح نیسـت. 1 

4-حدیث ام فضل
یـخ  کر در تار یـخ بغـداد و ابـن عسـا کـه خطیـب بغـدادی در تار حدیثـی اسـت 
دمشـق بـا سـندهای خویـش، از احمـد بـن راشـد هاللـی، از حنظلـه از طـاووس از ابن 
عّبـاس از ام فضـل دخترحـارث هاللیـه از سـعید بـن خثیـم از پیامبـر؟لص؟ روایـت 

کرده انـد. در ایـن حدیـث طوالنـی چنیـن آمـده اسـت:
».... ای عبــاس، هــرگاه ســال 1۳5 فرارســد، ایــن ســال متعلــق بــه تــو و 
کــه از جملــۀ آنهــا ســّفاح، منصــور و مهــدی اســت«. ۲ فرزنــدان تــو اســت 

نقد و بررسی این حدیث
گیرند: در این حدیث چند نکته _ از سند و متن آن _ باید مورد بررسی قرار 

گویــد: »در ســند آن، احمــد بــن راشــد هاللــی از  1_ ذهبــی در مــورد ســند حدیــث 

کــه خبــر باطلــی در مــورد بنــی  عبــاس از روایــت خیثــم  ســعید بــن خثیــم وجــود دارد 

کــه  گویــد:»او  کســی اســت  از حنظلــه آورده. . «.. در ادامــه در مــورد احمــد بــن راشــد 
براســاس جهــل خــود حدیــث را ســاخته اســت«. 3

2_ در متــن حدیــث ایــراد بســیار رســوا کننــده ای وجود دارد که جهــِل جاعِل آن را 

یــخ می رســاند. شــاید همیــن نکته علت اصلی ســخن ذهبی باشــد که  نســبت بــه تار

کالم ابن خلدون/5۶۳.  1. ابراز الوهم المکنون من 
یخ دمشق 17۸/۴.  یخ بغداد ۶۳/1، تار ۲. تار

۳. میزان االعتدال 97/1
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 گویــد: »حدیــث را بــه جهــل خــود ســاخته اســت«. اشــکال مهم آن اســت که بــه اتفاق 
همــۀ مّورخــان، حکومــت عّباســیان، از ســال 132 آغــاز شــد نــه ســال 135 کــه در متــن 

حدیــث بدان اشــاره شــده اســت. 

گــر قائــل به صّحت حدیث شــویم، هیــچ داللتی در این حدیث وجود   3_ حتــی ا
 نــدارد مبنــی برآنکــه مهــدی موعــود آخر الزمان را براســاس متن حدیث از نســل عّباس 
ــده ای  ــر دادن از آین ــود، خب ــتنباط می ش ــث اس ــه از حدی ــت آنچ ــه نهای ــم. بلک بدانی
کــه در آن افــرادی از نســل عّبــاس بــر مقــدرات جامعــه مســلط می شــوند، وبــه  اســت 

ترتیــب عبارتنــد از ســّفاح، منصــور و مهــدی  عباســی: )م. 169 هـــ(. 

 4_ از نشانه های جعلی بودن حدیث، آن است که پیامبر؟لص؟خطاب به عّباس 
کــه پــس  فرمایــد: »توعمــوی منــی و بــرادر تنــی پــدرم، و بهتریــن فــردی از خانــواده مــن 

از خــودم بــر جــای می گــذارم«. 

گوید: مؤلف 

گمـان نمی کنـم هیـچ مسـلمان منصفـی سـخن پیامبـر؟لص؟ را خوانده باشـد که 
در صحـاح و مسـانید و دیگـر کتـب حدیـث فریقیـن در حّق علی؟ع؟ آمـده وفرموده: 
»مقام تو برای من همچون هارون در برابر موسـی اسـت جز اینکه پس از من پیامبری 
کـه در حدیـث  گونـه  نخواهـد بـود«؛، آنـگاه پـس از آن جسـارت بـه خـرج دهـد و بـدان 
احمـد بـن راشـد هاللـی آمـده، عبـاس رضـی اهلل تعالی عنـه را بر علی؟ع؟ برتـر بداند، 

ی گردانند.  حدیثـی کـه کتـب حدیـث از آن رو

5- حدیث عبداهلل بن عّباس:
ایـن حدیـث همچـون حدیـث ام فضل اسـت و در آن از ابن عّباس نقل می شـود 

کـه پیامبر؟لص؟ درمـورد عمویش عباس فرمود:

»این عمویم، پدر چهل خلیفه اسـت. بخشـنده ترین فرد قریش و زیباترین آنها 
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ینـد. ای عمـو، ایـن امـر را خـدا بـا من آغاز  اسـت. سـّفاح و منصـور و مهـدی از نسـل او
کـرد و بـا مـردی از نسـل تـو، به پایان خواهـد ُبرد«. 

نقد و بررسی این حدیث:
 1_  سیوطی این حدیث را در کتاب »الآللی المصنوعة فی االحادیث الموضوعة« 

بی متهم به جعل آن است. 1
ّ

گوید: »این حدیث جعلی است و غال آورده و 

2_ ابــن کثیــر در»البدایــة و النهایــة« ایــن حدیــث را آورده و گویــد: »ایــن حدیث نیز 

ک ســند حدیــث را بــه ابــن عّبــاس  موقــوف اســت و بیهقــی از طریــق اعمــش از ضّحــا

گفته اســت: »ســّفاح و منصور و مهدی از ما هســتند«. این نحوۀ بیان  که   می رســاند 

ک از ابــن عّباس چیزی   ســند، ضعیــف اســت و بــر اســاس آنچــه صّحــت دارد، ضحا
نشینده است. لذا این حدیث، منقطع است. و اهلل العالم. 2

کــه در ســندش اســماعیل بــن ابراهیــم مهاجــر وجــود دارد،  کــم، از طریقــی  3_ حا

کــرده اســت. 3ابوالفیــض غمــاری شــافعی از ذهبــی نقــل  حدیــث را از پــدرش نقــل 

گونــه  کــه اســماعیل، بــه اجمــاع محدثــان ضعیــف اســت، ولــی پــدرش ایــن  می کنــد 
نیســت. 4

گوید: مؤلف 

گواه اســـت، زیـــرا خلفای بنی  حکم ســـیوطی درســـت اســـت و متن حدیث آن 

یـــخ الخلفـــا« ی ســـیوطی رجوع  عّبـــاس چهـــل تـــن نبودنـــد. هر کـــس به کتـــاب »تار

کـــه تعدادشـــان در عـــراق 37 تـــن بـــود و در مصـــر پانزده نفـــر. ضمن  کنـــد، می دانـــد 

1. الآللی المصنوعة فی االحادیث الموضوعة ۴۳5-۴۳۴/1
۲. البدایة و النهایة/۲۴۶/۶. 

کم 51۴/۴.  ۳. مستدرک الحا
۴. ابراز الوهم المکنون/5۴۳. 
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کـــه عباس بخشـــنده تریـــن فرد قریـــش نبود، بلکـــه بخشـــنده ترین آنهـــا پس از  ایـــن 
 پیامبرشـــان؟لص؟، کسی است که قرآن کریم به سخاوت وی گواهی می دهد، کسی 
که شـــب را به صبح رســـانید در حالی که ســـه شـــب، خود و خانواده اش با زبان روزه 

به خاطر رضای خداوند، با شـــکم گرســـنه سپری کردند. 

6-حدیث دیگری از ابن عّباس:
یـخ بغـداد، با سـند خویش از ابن عبـاس روایت کرده که  خطیـب بغـدادی در تار

پیامبـر؟لص؟ به عمویش عباس فرمود:
کـــرد و آن را با فرزندی از نســـل تو، به  »خداونـــد اســـالم را با من شـــروع 
که پیشـــاپیش عیســـی بن مریم  پایـــان خواهد برد. و او کســـی اســـت 

دارد«.1 قرار 

نقد و بررسی حدیث
گویـد:»آن را محمـد بـن  1_ ذهبـی ایـن حدیـث را ضعیـف شـمرده و در مـورد آن 
کـرده و او آفـت ایـن حدیـث اسـت. شـگفت اینکـه خطیـب،  ـد عّطـار روایـت 

ّ
مخل

گویـی بـه خاطـر حفـظ  ی را ضعیـف ندانسـته و  یـخ خویـش آورده، ولـی و آن را در تار
کـرده اسـت«.2 حرمتـش درمـورد او سـکوت 

2_ محـّب الدیـن طبـری در ذخائـر العقبـی آن را یـک بـار از عبـداهلل بـن عبـاس و 
بـار دیگـر از ابـو هریـره بـا اختالفـی نسـبت بـه روایـت خطیـب، بـا سـندخویش روایـت 
کرده اسـت و هر دو حدیث مرسـل هسـتند. 3 پیشـتردیدگاه فریقین در مورد حدیث 

مرسـل بیان شـد. 

کـرده  یـخ بغـداد ۳۲۳/۳. خطیـب آن را از طریـق دیگـری بـا سـند خـودش از عمـار بـن یاسـر نقـل  1. تار
ـد عّطـار وجـود دارد. 

ّ
اسـت کـه در هـر دو طریـق، محمـد بـن مخل

۲. میزان االعتدال ۸9/1 شماره ۳۲۸
۳. ذخائر العقبی/۲۰۶. 
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3_ قنوجـی در»االذاعـة«، سـه حدیـث در همیـن. زمینـه، از عمار وابـو هریره و ابن 
کـرده و سـپس گفتار شـوکانی را آورده که گوید: عبـاس روایـت 

 مـی تـوان بیـن ایـن سـه حدیـث و دیگـر احادیث گذشـته جمـع کرد، بـه این گونه 
گونه جمع ممکن باشد،  گر این   که مهدی، از جهت مادرش از نسل عّباس است. ا
از نسـل پیامبـر؟لص؟ می داننـد،  را  او  کـه  گرنـه احادیثـی  مـا هـم جمـع می کنیـم، و 

1 دارنـد.  ترجیـح 

گوید: مؤلف 

 چنین جمعی بین احادیث صحیح نیست. شوکانی از واقعیت پنهانی موجود
  در احادیثـی کـه مهـدی؟ع؟ را از نسـل عبـاس می دانـد _ از جملـه ایـن سـه حدیـث _ 
یـده اسـت. ایـن احادیـث، عبـاس عمـوی پیامبـر؟لص؟ را بـر دیگـر افـراد  غفلـت ورز
اّمـت برتـری می بخشـد، و چنیـن تفضیلـی ادامه همان کوششـی اسـت که به توسـط 
آن می خواهنـد ارکان خالفـت عباسـی را اسـتوار دارنـد. بـه همیـن جهـت می بینیـم 
کـه ابوالفیـض غمـاری شـافعی بـا قـدرت، چنیـن جمـع بنـدی را مـردود می شـمارد. 2

عـالوه بـر ایـن، شـیخ مفیـد بـه سـند خویـش از »سـیف بـن عمیـرة« نقـل کـرده کـه 
ید: گو

نـزد ابوجعفرمنصـور بـودم. بـه مـن گفت: ای »سـیف بن عمیرة«! بـه یقین منادی 
ای خواهـد بـود کـه از آسـمان بـه نام مردی از نسـل ابی طالب نـدا کند. گفتم: فدایت 
کالم را بـه عنـوان حدیـث برایـم روایـت می کنـی؟  گـردم، ای امیرالمؤمنیـن! آیـا ایـن 
را  آن  گـوش خـودم  بـا  اوسـت،  کـه جانـم در دسـت  کسـی  بـه آن  بلـه، قسـم  گفـت: 
کنـون ایـن حدیـث را نشـنیده ام. گفـت:  شـنیدم. گفتـم: ای امیرالمؤمنیـن! مـن تا

کان و ما یکون بین یدی الساعة/1۳5.  1. االذاعة لما 
۲. ابراز الوهم المکنون/5۶۳. 
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کـه آن را اجابـت  کسـی هسـتیم  ای سـیف! ایـن حدیـث حقیقـت دارد، و مـا اول 
کـه پسـر عمـوی مـا اسـت، نـدا می کنـد. گفتـم: آیـا او از  می کنیـم، زیـرا بـه نـام مـردی 
نسـل فاطمـه اسـت؟ گفـت: بلـه ای سـیف، آن را از محمـد بـن علـی] امـام باقـر؟ع؟[ 
کنـد،  کـه برایـم بیـان  گـر آن را از ابـو جعفـر محمـد بـن علـی نشـنیده بـودم  شـنیدم. ا
گوینـده،  هرچنـد همـۀ اهـل زمیـن آن را برایـم می گفتنـد، از آنهـا قبـول نمی کـردم، امـا 

محمـد بـن علـی اسـت. 1

کرده انـــد، حدیـــث بـــاال را تأییـــد  کـــه اغلـــب محّدثـــان آن را روایـــت  حدیثـــی 
می کند. و آن حدیث این اســـت:»مهدی حّق اســـت و از نســـل فاطمه؟اهس؟ است«. 
ایـــن حدیـــث در بیش از هشـــتاد منبـــع حدیثی مهم فریقیـــن مکررًا آمده اســـت. در 
که  بعضـــی از این منابـــع، به تواتر آن تصریح شـــده و به دلیل قـــدرت ثبوت حدیث 
بدان اشـــاره شـــد، هیـــچ معارضی نـــدارد. بعالوه در بعضـــی روایات نیز بـــه وجود آن 

کرده اند.  در صحیح مســـلم تصریـــح 

کـــه می گویند  ینی حنبلی تحت عنـــوان: »احادیثی  4_ در لوائـــح االنـــوار ســـفار
مهدی از نســـل عّباس اســـت« گوید:

یـاد و اخبـار فراوانـی می گوینـد کـه او از نسـل فاطمـه بتـول دختـر پیامبر   »روایـات ز
 رسول؟لص؟ است. در بعضی احادیث آمده که او از نسل عباس است، ولی حدیث 
کـه مهـدی را از نسـل فاطمـه؟اهع؟ می دانـد، بـه  اول صحیحتـر اسـت، زیـرا احادیثـی 
طرق بیشـتر و صحیحتری روایت شـده اسـت. بعالوه بعضی از حافظان و پیشـوایان 
گوینـد: آنقدرحدیـث »مهـدی از نسـل رسـول خـدا؟لص؟ اسـت«، متواتـر اسـت  بـزرگ 

کـه عـدول از آن و توجـه بـه حدیـث دیگر جایز نیسـت«.2  

1. االرشاد ۳7۰/۲-۳71 فی باب ذکر عالمات القائم؟ع؟. 
کـه عبـارت اللوائـح در آن  ۲. لوائـج االنـوار البهّیـة، بنقـل از االمـام المهـدی؟ع؟ عنـد اهـل السـنة 1۰/۲ 

نقش بسـته اسـت. 
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بـه همیـن جهـت، می بینیـم شـیخ البانـی سـخن محمـد رشـید رضـا صاحـب 
ـل 

ّ
المنـار را – کـه احادیـث وارده در مـورد امـام مهـدی؟ع؟ را بـه علـت تعـارض، ُمعل

زیـرا شـرط  کـه جـواب دارد.  ایـرادی اسـت  گوید:»ایـن  و  مـردود شـمرده   – می دانـد 
قـوی و  بیـن حدیـث  تعـارض  اّمـا طـرح  ثبـوت اسـت.  و  ی در قـوت  تعـارض، تسـاو
کـه  کـه عاقـل منصـف آن را جایـز نمی دانـد. و تعارضـی  ضعیـف، از مـواردی اسـت 

گونـه اسـت«. 1  توّهـم شـده، از همیـن 

1. حول المهدی/۶۴۶. 

ام �پدر امام مهدی؟ع؟ اس�ت ی که در مورد �ف
ث

� ررسی احاد�ی صل �پهارم: �ب
�ف
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 تشخیص نام پدر مهدی؟ع؟ در کتب حدیث، از موارد اختالفی مهّمی به شمار 
کـه در ایـن بحـث باید شـفاف گردد، خصوصا که منکـران اعتقاد به صّحت  می آیـد 
احادیـث مهـدی؟ع؟، در انکار خویش بسـیار سـخن گفته اند. اهمیـِت توّجه به این 
موضـوع، از آنجـا ناشـی می شـود کـه متون شـیعه و سـنی در خصـوص احادیث وارده 
که قائل به  در این زمینه، بر اسـم معّینی اتفاق ندارند. بعالوه دانشـمندان اسـالم نیز 
تواتـر احادیـث مهـدی؟ع؟ هسـتند، بـه خاطر اختالف مواردی کـه در بیان نام پدرش 

ی اسـم کامل مهـدی؟ع؟ اتفاق نظر ندارند.  وجـود دارد، بـر رو

 بعضی از روایات به حدیث: » او همنام من و پدرش همنام پدر من است« استناد 
کـه نـام پـدر مهـدی؟ع؟ _ همچـون نـام پـدر پیامبر؟لص؟ _  می کننـد، آنـگاه می گوینـد 

عبـداهلل اسـت. در ایـن مـورد بـه تفصیل سـخن خواهـد آمد. 

پــدرش  نــام  گوینــد:  ومــی  کــرده  رّد  را  بــاال  روایــات، ســخن  از  گــروه دیگــر  امــا 
حســن اســت و آن را بــه امــام حســن عســکری فرزنــد امــام علــی الهــادی؟امهع؟ تطبیــق 
گرفتــه  می دهنــد. ایــن قــول، مبنــای اعتقــاد همــۀ شــیعیان امامیــه اثنــی عشــریه قــرار 
کــه در جای خویش  اســت و گروهــی از علمــای اهــل ســنت نیــز بــا آن موافقنــد، چنان 

بــدان اشــاره خواهــد شــد. 

نکتـه مهـم در اینجـا اصل اعتقاد فریقین به ظهـور امام مهدی؟ع؟ در آخر الزمان 
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کـه چنیـن اختالفـی نمی توانـد انـکار یـک مسـلمان را  اسـت، بـا ایـن عنایـت قطعـی 
کنـد. زیـرا  نسـبت بـه بشـارت قطعـی پیامبـر؟لص؟ در خصـوص اصـل ظهـور توجیـه 
ایـن اختـالف، از نـوع اختـالف دربـارۀ جزئیـات یـک امـر ثابـت و قطعـی اسـت. قـدر 
جزئـی  هـای  اختـالف  وجـود  بـا   _ مهـدی؟ع؟  دربـارۀ  احادیـث  همـۀ  بیـن  مشـترک 
کنـد. امـا در تعییـن  کـه سـر انجـام او بایـد در آخرالزمـان ظهـور  کـه دارنـد _ آن اسـت 
مـدت  ظهـور،  عالمـات  اوصـاف،  نسـب،  در  اختالفـی  گـر  ا شـک  بـدون  مصـداق، 
ناحیـۀ پیامبـر؟لص؟  از  ایـن اختـالف  باشـد،  پـدرش وجـود داشـته  نـام  و  حکومـت 
ایجـاد نشـده اسـت. نـوع این اختـالف همچون اختالف مسـلمانان در امـور غیرقابل 
کـه برآنهـا اجمـاع دارنـد و منکـر آن هـا باالتفـاق کافر اسـت، هرچند در  انـکاری اسـت 

جزئیـات قضایـا بـا هـم اختـالف داشـته باشـند. 

که اختالف مسلمانان در بعضی از جزئیات مسائل  البته حّق مطلب آن است 
کـه  ی اصـول آنهـا، ایجـاب می کنـد  اعتقـادی و احـکام، همزمـان بـا اّتفاقشـان بـر رو
انسـان عاقل به اختالفات جزئی توجهی نکند و در صدد حّل آنها برآید. زیرا تفرقه، 
کـه همداسـتانی  کـرده و از یکدیگـر دور می گردانـد، در حالـی  آنهـا را خـوار و ذلیـل 

کرامـت می بخشـد.  بدانهـا عـّزت و 

ــر فضــای بحــث  کــه نبایــد هیــچ نــوع تعّصبــی ب از همیــن رهگــذر بایــد دانســت 
کــه  یــا مناظــره و مناقشــه در بعضــی از ایــن جزئیــات همچــون جزئیــات _ قضایایــی 
کنــده از بــرادرِی  کــم باشــد، بلکــه بایــد در جــّوی آ اصلشــان مــورد اّتفــاق اســت _ حا
اســالمی و بــا روحیــه ای علمــی، ایــن تفاصیــل و مناقشــات، مــورد فهــم و تحلیــل 
کــه دوســت  کســی اصــل موضــوع را انــکار می کنــد  گیــرد. یعنــی تنهــا  آرام علمــی قــرار 
دارد طــرف دیگــر در غمــوض و پیچیدگــی باقــی بمانــد. فهــم ایــن مهــم، بــدون شــک 
کــه باشــد، امــر شــده ایــم؛ و  کســب آن، از هــر طریقــی  کــه بــه  همــان حکمتــی اســت 

حکمــت حقیقتــًا گمشــدۀ مومــن اســت. 
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بـــه همین جهـــت، ایـــن بحث محملـــی خواهد بـــود بـــرای بیان حقیقـــت این 

اختـــالف در نـــام پـــدر مهـــدی؟ع؟، که آیـــا عبداهلل اســـت یا حســـن؟ ما بایـــد درجۀ 

کـــدام از این احادیـــث و میـــزان ثبوت و قـــدرت معارضـــه اش را با دیگر  اعتبـــار هـــر 

احادیـــث ببینیم. 

ابتدا با اسم »عبداهلل« شروع می کنیم و می گوییم:

 چنـد حدیـث بـا الفـاظ مختلـف و معنـای واحـد در تطبیـق نـام پـدر مهدی؟ع؟ 

گوینـد: نامـش همچـون نـام پـدر پیامبـر ؟لص؟، عبـداهلل اسـت. بهتـر  وجـود دارد، کـه 

اسـت قبـل از بیـان و بررسـی آن احادیـث بـه چنـد مسـأله اشـاره کنیـم:

کتـــاب هـــای خویـــش روایت  1_ بعضـــی از ایـــن احادیـــث را شـــیعه و ســـنی در 

کرده انـــد. 

البتـه اعتقـاد شـیعۀ امامیـه برخـالف ایـن موضـوع اسـت، زیـرا چنیـن احادیثـی 

کتـب اهـل تسـنن، بزرگتریـن  بـا اصـول مذهـب آنهـا مخالفـت دارد؛ ولـی نقـل آنهـا از 

از  اعـم   – خویـش  تحریـف  بـدون  نقلهـای  در  شـیعه  محدثـان  امانتـداری  بـر  دلیـل 

کـه پیروان خویـش را بر  یـادت یـا نقصـان – اسـت. ایـن نشـانۀ فضیلت تشـیع اسـت  ز

کـرده اسـت.  اسـاس صداقـت و امانـت  تربیـت 

 2_ شیعه این احادیث را در حالی از کتب اهل سنت روایت کرده که درخصوص 

کرده، ولی آنهـــا حتی یک حدیث از طرق شـــیعه روایت  کتـــب تصریح  نقـــل از این 

نکرده اند. 

یـــخ اســـالمی مـــا، دو شـــخصّیت برجســـته وجـــود دارند که بـــرای آنها  3_ در تار

یت شـــده اســـت: اّدعای مهدّو
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کـه در زمـان منصـور عباسـی )136  الـف( محمـد بـن عبـداهلل بـن حسـن مثّنـی 

ی از نسـل امـام  ی منجـر بـه قتلـش در سـال 145 شـد. و کـرد و قیـام و - 158هــ( قیـام 

حسـن؟ع؟ بـود. لـذا از جهـت نسـب حسـنی بـود. 

 ب( محمد بن عبداهلل منصور خلیفه عباسی ملّقب به مهدی )158 - 169 هـ(.

ی از نسل عباس عموی پیامبر بود. لذا از جهت نسب عباسی بود.   و

کـه مهدی؟ع؟ را از نسـل عبـاس می دانند، در ضمن بحث  4_ دربـارۀ  احادیثـی 

کردیـم. همچنیـن  از احادیـث پرچمهـا، بـه تمرکـز عباسـیان بـر ایـن احادیث اشـاره 

درایـن بـاب بـه اهتمـام بنی الحسـن در جهـت رواج این فکر که مهـدی موعود؟ع؟ از 

نسـل امام حسـن؟ع؟ اسـت، نیـز خواهیـم پرداخت. 

5_ بـــدون شـــک، چـــه عباســـیان و چـــه حســـنی ها ادعـــای انطبـــاق احادیث 

مهـــدی؟ع؟ بر شـــخص مورد نظـــر خویش دارند وتـــالش آنها در ایجـــاد چنین فکری 

کـــه دارند، بر   و اشـــاعۀ آن و انتشـــارش بیـــن مردم در جهت اهـــداف و منافع فراوانی 

ی  کســـی پوشیده نیســـت.   چه بسا رســـیدن بدان اهداف، بجز از این راهی که آرزو

که این دو شـــخصیت، از   گمشـــدۀ هر مومن اســـت، امکان پذیر نباشـــد. خصوصا 

 نفوذ و موقعیت اجتماعی _ سیاســـی برخوردار بودند؛ محمد بن عبداهلل حسن رهبر 

قیـــام اســـت  و مهدی عباســـی خلیفـــه و طبعًا هرکـــدام نیاز به کمک و مســـاعدت 

دارد تـــا امنیـــت روانی خویـــش را در جامعـــه تأمین کند. 

یــم، خواهیــم دیــد احادیثــی  کــه در اختیــار دار ــه مشــترک فریقیــن 
ّ
6_ طبــق ادل

کــه اســم پــدر مهــدی؟ع؟ را »عبــداهلل« گفته انــد، بــه احتمــال بســیار قــوی، جعلــی 

ــا  کــه ب کــرد  ــه ای تأویــل  گون ــه  ــر فــرض صحــت آنهــا، بناچــار بایــد آن را ب هســتند. وب

اســم دیگــر ســازگار باشــد، همــان گونــه کــه محّدثــان شــیعه و ســنی نیــز بــه ایــن مطلب 

کرده انــد.  تصریــح 
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یم: که دست یافته ایم، می پرداز پس از بیان این امور، به احادیثی 

حدیث اول:
ْهـَل َبْیِتـی ُیَواِطـُئ اْسـُمُه اْسـِمي َو 

َ
ـی َیْبَعـَث اهلُل َرُجاًل ِمـْن أ ْنَیـا َحَتّ

ّ
َهـُب َالُد

ْ
»اَل َتذ

ِبـي . . «.
َ
ِبیـِه اْسـَم أ

َ
اْسـُم أ

دنیـا بـه پایـان نمی رسـد مگـر آنکـه خداونـد مـردی از اهل بیت مـن را بـر انگیزد که 

همنـام مـن و پـدرش همنـام پدر من اسـت. 

کم هســـتند که  یـــان ایـــن حدیـــث، ابن ابی شـــیبه، طبرانـــی و حا مهمتریـــن راو

همگـــی از طریـــق عاصم بـــن ابی نجود، از زّر بـــن ُحَبیش، از عبداله  بن مســـعود، از 

کرده اند. 1  پیامبـــر؟لص؟ روایـــت 

کـه اربلـی از  از محدثـان شـیعه، عالمـه مجلسـی در بحاراالنـوار، از اربلـی آورده 
کـرده اسـت. 2 کتـاب اربعیـن ابـو نعیـم اصفهانـی نقـل 

حدیث دوم:
»ال َتقـوُم الّسـاَعُة َحّتـی َیمِلـَک َرُجٌل ِمـن أهـِل َبیتـی ُیَواِطـُئ اْسـُمُه اْسـِمي َو اْسـُم 

ِبي «
َ
ِبیـِه اْسـَم أ

َ
أ

کـه  کنـد  قیامـت بـر پـا نخواهـد شـد، تـا مـردی از اهل بیـت مـن بـر مـردم حکومـت 

همنـام مـن و پـدرش، همنـام پـدر مـن اسـت. 

ایـن حدیـث را ابوعمـرو دانـی و خطیـب بغدادی از طریق عاصـم بن ابی نجود از 

1. المصّنف 19۸/5 ح 19۴9۳؛ المعجم الکبیر:1۶۳/1۰ ح 1۰۲1۳ و 1۶۶/1۰ ح 1۰۲۲۲؛ المسـتدرک 
علـی الصحیحین: ۴۴۲/۴

کشف الغّمة: ۲۶1/۳ نقل از اربعین ابونعیم اصفهانی ۲. بحاراالنوار: ۸۲/51 ح ۲1؛ 
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ابـن مسـعود روایـت کرده انـد. 1ولی شـیعه آن را روایت نکرده اسـت. 

حدیث سوم:
ِبي «

َ
ِبیِه اْسَم أ

َ
»الـَمهدّیُ ُیَواِطُئ اْسُمُه اْسِمي َو اْسُم أ

مهدی همنام من است و پدرش همنام پدر من است. 

کرده انـــد، خطیب  کـــه ایـــن حدیـــث را روایـــت  یـــان اهل ســـنت  مهمتریـــن راو
بغـــدادی و ابـــن حجرانـــد. آنها حدیث را از طریـــق عاصم آورده اند که او ســـندش را 
به ابن مســـعود می رســـاند. واز میان  شـــیعه، ابن طـــاووس به نقل از ابـــن حّماد آن را 

کرده اســـت.  روایت 

ابونعیـم، طبرانـی، ابـن ابـی حاتـم و ابن حماد  همگی در سـند خطیب برای این 
ی قرار دارند.  حدیـث به عنـوان راو

کـه در ایـن زمینـه روایـت  گانـه، مهمتریـن احادیثـی هسـتند  ایـن احادیـث سـه 
متأخـر  علمـای  مبنـای  و  اسـاس  کرده انـد،  روایـت  را  آنهـا  کـه  عالمانـی  شـده اند. 
کـه بعضـی  کـم اتفـاق افتـاده اسـت  کرده انـد. بسـیار  شـده اند و دیگـران، از آنهـا نقـل 
کـه سـندش بـه عاصـم بـن ابی  کـرده باشـند  از آنهـا بـه طریقـی ایـن مضمـون را روایـت 
کـه بـزرگان تصریـح کرده انـد_ او در ایـن مقـام، خـود  نجـود نرسـد. یعنـی _ همانطـوری 

از مـوارد عمـده بـه شـمار می آیـد. 

بررسی احادیث »پدرش همنام من است«:

کــه ایــن احادیــث در  گذشــته دیــده می شــود، آن اســت  آنچــه در ســه حدیــث 
نظــر اکثــر حافظــان و محّدثــان از معروفیــت برخــوردار نیســتند، یعنــی اکثــر آنهــا فقــط بــر 

یخ  1. سـنن ابـی عمـرو دانـی/9۴-95 ] بـه واسـطه معجـم احادیـث االمـام المهـدی؟ع؟ نقـل شـد[؛ تار
بغـداد ۳7۰/1
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عبــارت »او همنــام مــن اســت« صراحــت دارنــد، بــدون افــزودن عبــارت »پــدرش همنــام 
پــدر مــن اســت«. بــه طــور مثــال، احمــد بــن حنبــل حدیــث اول را در چنــد جــای مســند 

کــرده اســت. 1 خویــش، بــدون افزودگــی مذکــور روایــت 

گویـد: »در همیـن بـاب، از  کـرده اسـت و  یـادت آن را روایـت  ترمـذی نیـز بـدون ز
علـی و ابـی سـعید و اّم سـلمه و ابـو هریره نیـز روایـت شـده و ایـن حدیـث حسـن و 

اسـت.2 صحیـح 

کـرده  یـادت روایـت  طبرانـی حدیـث اول را  بـا بیـش از ده طریـق و بـدون ایـن ز
اسـت.   بنگریـد بـه شـماره هـای: 10214، 10215، 10217تـا  10221، 10223تا  10227، 
کـم و محدثـان بـزرگ نیـز ایـن  10229، 10230. دیگـران همچـون ابـن ابـی شـیبه و حا

کرده انـد.  چنیـن عمـل 

 یکی از نکاتی که بر وضوح مطلب می افزاید، این صراحت است که بیشتر حافظان 
حدیث، حدیث اول را بدون عبارت »پدرش همنام پدر من است« آورده اند. 

گوید:» گروهـی از  کـرده و پـس از آن  َمقِدسـی شـافعی حدیـث را از ابـو داوود نقـل 
پیشـوایان حدیـث، از جملـه امام ابوعیسـی ترمذی در جامع خویـش، امام ابوداود در 
کتابهایشـان  سـنن خویـش، حافـظ  ابوبکـر بیهقـی و شـیخ ابوعمـرو دانـی همگـی در 
کرده انـد«.3  یعنـی فقـط عبـارت »او همنـام مـن  گونـه روایـت  ایـن حدیـث را همیـن 

یـادت عبـارت »پـدرش همنـام پـدرم اسـت«.  اسـت« را، بـدون ز

کـه از طریـق  یادتـی  امـکان نـدارد ایـن بـزرگان از حفـاظ حدیـث بـه وجـود ایـن ز

گاهـی نداشـته باشـند. آنهـا ایـن احادیـث را از  عاصـم بـن ابـی نجـود روایـت شـده، آ

1. مسند احمد: ۳7۶/1 و ۳77 و ۴۳۰ و ۴۴۸
۲. سنن ترمذی: 5۰5/۴ ح ۲۲۳۰

۳. عقد الدرر، ص ۲7 باب ۲
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کرده انـد، پـس بـه صّحـت ایـن  یـادت، روایـت  طریـق خـود عاصـم، امـا بـدون ایـن ز
یـادت در حدیـث عقیـده ندارنـد، زیـرا در غیـر ایـن صـورت، از روایـت نمـودن آن  ز
کـه ایـن  یـان متهـم نشـده اسـت بـه ایـن  کسـی از ایـن راو اعـراض نمی کردنـد. بعـالوه 
یـادت در  کـه ایـن ز یـادت را از حدیـث بـه طـور عمـدی انداختـه باشـد، خصوصـا  ز

نقـض ادعـای طـرف درگیـر در موضـوع نـام پـدر مهـدی؟ع؟، اهمیـت دارد. 

کـه عبـارت »پـدرش همنـام پـدر مـن اسـت« را یکـی از  از اینجـا روشـن می گـردد 
کـه  کرده انـد، تـا ایـن فکـر را رواج دهنـد  کـه از عاصـم روایـت  یانـی افـزوده اسـت  راو
مهـدی همـان محمـد بـن عبـداهلل بـن حسـن یـا پسـر منصـور خلیفـۀ عباسـی اسـت. 

که در مورد محمد بن عبداهلل بن حســن آمده اســت  مؤید این مطلب، آن اســت 
کــه بــه زبــان  کســی را   کــه »در زبــان او لکنــت وجــود دارد«. بنابرایــن مــا خــود می یابیــم 
کــه  گواهــی می دهــد  کــه علیــه خویشــتن   ابــو هریــره حدیثــی  جعــل می کنــد؛ جعلــی 
ئــم صداقــت نیازمنــد اســت. در ایــن حدیــث می خوانیم: »نام مهــدی، محمد   بــه عال

بن عبداهلل بوده و در زبانش لکنت وجود دارد«1

بعـالوه بعضـی از محدثـان اهـل سـنت، از جملـه آبـری )م. 363 هــ(، _ بر اسـاس 
یـادت »پـدرش همنام پدرم اسـت« را  آنچـه در البیـان گنجـی شـافعی آمـده اسـت _ ز
کـرده و  کتـاب مناقـب شـافعی نوشـته ابوالحسـن آبری روایـت  رّد کرده انـد. گنجـی از 
کـرده وفـردی به نام زائده در روایـت او، این عبارت را  ی ایـن حدیـث را بیـان  گویـد: »و
گـر از دنیـا بجز یک روز باقی نمانـد، خداوند آن روز را آنچنان طوالنی  افـزوده اسـت: »ا
می کنـد تـا مـردی را از مـن _ یـا از اهل بیـت مـن _ را کـه همنـام مـن و پـدرش همنام پدر 
کـه از ظلـم و  مـن اسـت، برانگیـزد. او زمیـن را از قسـط و عـدل پـر می کنـد، همانطـور 

جور پر شـده باشـد«2

1. در معجم احادیث االمام المهدی؟ع؟ ار مقاتل الطالبیین ص 1۶۳ -1۶۴ نقل شده است. 
۲. البیان فی اخبار صاحب الزمان، ص ۴۸۲
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ــن  ــی نجــود از زّر ب ــن اب گذشــته، همگــی نقــل عاصــم ب کــه ســه حدیــث  ــم  دیدی
کــه آنچــه حافــظ  ُحَبیــش از عبــداهلل بــن مســعود می باشــند. بنابرایــن ایــرادی نــدارد 
ابونعیــم، از طــرق ایــن حدیــث جمــع نمــوده بــه عاصــم منتهــی شــود و فقــط عبــارت » 
کــه حتــی در طریــق یکــی از آنهــا –  او همنــام مــن اســت« مــورد اّتفــاق باشــد. بــه طــوری 
بنابــر آنچــه گنجــی شــافعی در کتــاب  البیــان بــدان تصریــح نمــوده – عبــارت »پدرش 

همنــام پــدر مــن اســت« نیامــده اســت. 

دوســت داریم قبل از نقل ســخنش، اشــاره ی ســریعی داشــته باشیم به زیادتی که 
کتــاب »المعجــم الکبیــر« و»المعجــم االوســط«  بــّزار در»مســند« خــود، و طبرانــی در دو 
ــه  ک کــرده اســت، همانطــوری  ــدرش روایــت  ــن قحــذم از پ ــر ب ــن محّب از طریــق داوود ب
درمجمــع الزوائــد نوشــته هیثمــی آمــده اســت. ایــن طریــق بــا طریــق عاصــم اختــالف 
دارد، لیکــن بــه خاطــر وجــود داوود و پــدرش در ســند آن ضعیــف اســت، چنانکــه 

ــه ایــن حقیقــت تصریــح می کنــد. 1 هیثمــی ب

گنجی شـافعی  که   بنابراین آنچه در اینجا اهمیت دارد، حدیث  عاصم اسـت 
در مـورد آن گوید:

مناقـب  در  کـه  احادیـث  از  بسـیاری  از  را  حدیـث  ایـن  طـرق  ابونعیـم  »حافـظ 
مهدی؟ع؟ وارد شـده، گردآورده اسـت. همه این روایات را، به نقل از عاصم بن ابی 
نجود، از زّر، از عبداهلل بن مسـعود، از پیامبر؟لص؟ آورده اسـت«. او سـپس به معرفی 
یـادت  کـه حدیـث را فقـط بـه لفـظ »او همنـام مـن اسـت« بـدون ز کسـانی می پـردازد 
»پـدرش همنـام پـدرم اسـت«، از عاصـم روایـت کرده اند. تعداد آنها را به بیش از سـی 

کـه عبارتنـد از: ی می رسـاند  راو

1_  سفیان بن عیینة، به چند طریق از عاصم. 

1. مجمع الزوائد ۳1۴/7 باب ما جاء فی المهدّی
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2_ فطر بن خلیفة، به چند طریق از عاصم. 

3_ اعمش، به چند طریق از عاصم

4_ ابواسحاق سلیمان بن فیروز شیبانی، به چند طریق از عاصم

5_ حفص بن عمر

6_ سفیان ثوری، به چند طریق از عاصم

7_ شعبة، به چند طریق از عاصم. 

8_ واسط بن حارث. 

9_ یزید بن معاویة ابو شیبة، به دو طریق از عاصم

10_ سلیمان بن حزم، به چند طریق از عاصم. 

11_ جعفـــر احمـــر و قیـــس بن ربیع و ســـلیمان بن حـــزم که همگی  در یک ســـند 
کرده اند.  روایـــت 

12_ سالم بن منذر

13_ ابو شهاب محمد بن ابراهیم کّتانی، به چند طریق از عاصم. 

14_ عمر بن عبید طنافسی، به چند طریق از عاصم. 

15_ ابوبکر بن عّیاش، به چند طریق ازعاصم. 

16_ ابوجّحاف داود بن ابی عوف، به چند طریق از عاصم. 

17_ عثمان بن شبرمة، به چند طریق از عاصم. 

18_ عبدالملک بن ابی عتبة. 

19_ محمـــد بـــن عیاش از عمرو عامـــری، به چند طریق از عاصم. او مســـندی را 
آورده اســـت و در آن گویـــد: ابـــو غّســـان از قیس برای مـــا نقل کرده ولی نســـبش را ذکر 

 . نمی کند

ئی
ّ

20_ عمرو بن قیس مال
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21_ عّمار بن زریق

22_ عبداهلل بن حکیم بن جبیر اسدی

23_ عمر بن عبداهلل بن بشیر

24_ ابواحوص

25_ سعد بن حسن خواهرزادۀ ثعلبة. 

26_ معاذ بن هشام، که گوید: ابن ابی عاصم برای من نقل کرد. 

27_ یوسف بن یونس

28_ غالب بن عثمان

29_ حمزة زّیات

 30_ شیبان

31_ حکم بن هشام

گوید:  سپس 

»افـرادی غیـر از عاصـم آن را از زّر روایـت کـرده، ازجملـه عمرو بن حّرة از زّر روایت 
کـه: »او همنـام من اسـت«. فقط در روایتـی که از  کـرده اسـت، همـه آنهـا بـه ایـن  لفظ 
کـه »پـدرش همنـام پـدر  عبیـد اهلل بـن موسـی از زائـدة از عاصـم روایـت می کنـد، آمـده 

من اسـت«.

انسـان خردمنـد شـکی نـدارد کـه این افزودگی هیـچ اعتباری نـدارد، هرچند این 
آقایـان خـالف آن را معتقـد باشـند واهلل العالم. 1

کوشـــیده اند تـــا ایـــن افزودگـــی را بـــه فرض  بعضـــی از صاحبنظـــران از فریقیـــن 
گنجی شـــافعی متعرض بعضـــی از تأویل های  کنند.  ولی  صّحت صـــدور، تأویل 

1. البیان فی اخبار صاحب الزمان، ص ۴۸۳ - ۴۸5
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آنهـــا در این جا شـــده و اینگونه به آنها پاســـخ می دهد: »با این حرکـــت، برای تأویل 
ایـــن روایت، بـــه زحمت افتاده انـــد. فصل الخطاب ســـخن در این مـــورد، نقل امام 
کـــه آن را متقن دانســـته، کـــه در چند جای مســـند با این لفـــظ آورده  احمـــد اســـت 

که:»او همنام من اســـت«.1 اســـت 

از اینجا روشن می گردد:

1_ حدیـث »پـدرش همنـام پـدر مـن اسـت« در محاسـبات فـّن درایـه،   نمی توانـد 
کـه نـام پـدر مهـدی؟ع؟ را حسـن  می دانـد و بـه ده هـا طریـق از فریقیـن  بـا احادیثـی 

روایـت شـده اسـت، در تعـارض باشـد. 

2_ بعـالوه ایـن حدیـث بـا حدیـث »او همنـام مـن اسـت« کـه از علـی؟ع؟ و ابـی 
سـعید و حذیفـه و سـلمان و ابـو هریـره و ابـن عمـر و ام سـلمه و دیگـران روایـت شـده، 

موافـق اسـت. 2

 3_ لفـظ اهل بیـت در حدیـث، از زمـان امـام امیرالمومنیـن علی ابـن ابیطالب تا 

امام حسـن عسـکری؟مهع؟ بـر این بزرگـواران تطبیق دارد. 

کرده انـد  4_ مضافـًا اینکـه 128 دانشـمند و محـدث و مـورخ اهـل سـنت تأییـد 
کـه مـا دربـارۀ آنهـا  کـه امـام مهـدی از نسـل امـام حسـن عسـکری؟امهع؟ اسـت؛ بزرگانـی 
گفتـه و آنهـا را بـه ترتیـب قـرون، از  گفتارهایشـان بـه تفصیـل سـخن  و اسـامی شـان و 

1. البیان فی اخبار صاحب الزمان، ص ۴۸۳؛ مطالب السؤول ص ۲9۳
داوود  ابـــی  ســـنن  ۲۲۳1؛  و   ۲۲۳۰ ح   5۰5/۴ ترمـــذی  ســـنن  ۲77؛  و   ۲7۶/1 احمـــد  مســـند   .۲
 ۴۲۸۲/۴؛المعجم الکبیر 1۶۴/1۰ ح 1۰۲1۸ و 1۰۲19، 1۶5/1۰ ح 1۰۲۲۰؛ 1۶/1۰...1۰۲۲9 و 1۰۲۳۰؛ 
 ذکر اخبار اصبهان 1۲9/1؛ مسند ابی یعلی موصلی ۳۶7/۲ ح 11۲۸؛ صحیح ابن حّبان ۲91/۸ 
یخ ۸۰/۲؛ تذکرة الخواّص/۳۶۳؛ المنارالمنیف ص 1۴۸ ح ۳۲9   ح ۶7۸۶ و ۶7۸7؛ البدء و التار
 فصل 5۰؛ القول المختصر ۳7/7 باب 1؛ فرائد السمطین ۳۲5/۲ ح 575؛ منهاج السّنة ۲11/۴؛ 

ینابیع الموّدة ص ۴9۲. 
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کـرده ایـم. 1 ابتـدای قـرن چهـارم تـا پایـان قـرن چهاردهـم هجـری مرتـب 

بـر ایـن مبنـا، حدیـث »پـدرش همنـام پـدرم اسـت« بـر فـرض صّحـت، موجـب 
تأویـل  یـا  یـم  انداز دور  را  آن  باشـیم  مجبـور  کـه  نمی شـود  دیگـری  حدیـث  ثبـوت 
در  اسـت،  حسـین؟امهع؟  یـا  حسـن  نسـل  از  مهـدی؟ع؟  اینکـه  خصـوص  در  کنیـم. 
کـه بیـن ایـن حدیـث و حدیـث  گفـت. ودرآنجـا خواهیـم دیـد  آینـده سـخن خواهیـم 
یادشـدۀ پیشـین، رابطـۀ محکـم و اسـتواری در خصـوص بیـان نـام صحیـح پـدر امام 

دارد.  وجـود  مهـدی؟ع؟ 

1. دفاع عن الکافی 5۶9/1 - 59۲
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پوشـــیده نیســـت که ایـــن حدیث، نتیجـــۀ مورد اتفـــاق بین مســـلمانان را تأئید 
می کنـــد؛ یعنـــی امـــر ظهـــور مهـــدی موعـــود؟ع؟ در آخـــر الزمـــان و اینکـــه او از نســـل 
 فاطمه؟اهع؟ است که در ابتدای بحث از آن سخن گفتیم. چنین نتیجه ای، اطالقی
کـــه در آن نتیجـــه وجـــود دارد، مقّیـــد می ســـازد. زیرا هـــر کس همچـــون امام زین   را 
العابدین؟ع؟ فرزند بالواســـطۀ امام حســـین؟ع؟ باشـــد، یا مانند ائمـــه اطهار؟مهع؟ با 
یـــک یا چند نســـل به آن حضرت برســـد، بی تردیـــد، همگی از فرزنـــدان فاطمه؟اهع؟ 

محســـوب می شوند. 

بنابرایـــن، ایـــن حدیـــث، نتیجـــه را مقیـــد نمـــوده و بـــدون هیـــچ اختـــالف و 
که  تعارضـــی آن را تأییـــد می کنـــد. تعـــارض آشـــکار فقـــط جایـــی پدیدار می گـــردد 
بگوییـــم احادیثی که مهدی؟ع؟ را از نســـل امام حســـین بن علـــی بن ابیطالب؟ع؟ 
می دانـــد، مؤیـــد همـــان نتیجه اســـت و برآن قیـــد می زند. لـــذا این عنـــوان را جهت 

بیـــان دو موضـــوع برگزیدیم:

اول: واقعیـــت این حدیث، که بعضی بدان تّمســـک می جویند تا بدان وســـیله 
که مهدی  را از نسل امام حســـین؟امهع؟ می دانند، رّد کنند.  کســـانی را 

 دوم: حقیقت تعارض آشکار در آن، زیرا که این تعارض برای بعضی از جاهالن، 
بهانه ای جهت انکار اصل قضیه شده است. 
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 بنابراین می گوییم:

ابـی قیـس،  بـن  از عمـر  بـن مغیـره  گویـد:»از هـارون  ابـو داوود در سـنن خویـش 

کـه بـه  کرد:علـی؟ع؟ _ در حالـی  از شـعیب بـن خالـد، کـه ابواسـحاق بـرای مـا نقـل 

فرزنـدش حسـن می نگریسـت _ فرمـود: ایـن پسـرم حسـن َسـرَور اسـت، همـان طـوری 

کـه پیامبـر؟لص؟ او را چنیـن نامیـده اسـت. مـردی هـم نـام پیامبـر شـما، از نسـل او 

کـه در اخـالق نـه در شـکل و قیافـه شـبیه اوسـت. سـپس قصـۀ او  کـرد  خـروج خواهـد 

کـرد و ایـن عبـارت را فرمـود: زمیـن را از عـدل پـر می کنـد«1  را بیـان 

عین لفظ حدیث چنین است:

 ایـن حدیـث بـر فـرض صّحـت، بر این موضوع صراحت دارد کـه مهدی موعود،  

کتب اهل سـنت به  که در  از نسـل امام حسـن مجتبی؟امهع؟ اسـت. طبعًا با حدیثی 

دهها طریق روایت شـده و آن حضرت را از نسـل امام حسـین؟ع؟ می داند، تعارض 
دارد. 2

بنابرایـن بـا توجـه بـه چنیـن حدیثی، بایـد حدیث ابـو داوود، مورد بررسـی و دّقت 

کـه آیا این حدیث  علمـی و محتوایـی مفّصـل قـرار گیرد تا به روشـنی مشـّخص گردد 

1. سنن ابی داوود 1۰۸/۴ ح ۴۲9۰ باب المهدّی
عقـد  االوسـط«طبرانی؛  »المعجـم  از  نقـل  بـه   5۰ فصـل   ۳۲9 ح   1۴۸ ص  بنگرید:المنارالمنیـف   .۲
الـدرر ص ۲۴ بـاب 1 بـه نقـل از اربعیـن ابونعیـم اصفهانی؛ذخائـر العقبـی ص 1۳۶ )کـه بـا حدیـث 
السـمطین:  کرده(؛فرائـد  تقییـد  را  قبلـی  مطلـق  احادیـث  تمـام  الحسـین«  ُولـد  مـن  »المهـدّی 
۳۲5/۲ ح 575 بـاب ۶1؛القـول المختصـر ۳7/7 بـاب 1؛ فرائـد فوائـد الفک...بـاب 1؛ السـیرة 
بـاب   ۲۲۴ ص  المـوّدة  ینابیـع  19۶/1؛  حنفـی  خوارزمـی  الحسـین؟ع؟  مقتـل  19۳/1؛  الحلبّیـة 
کشـف الیقیـن ص 117؛ اثبـاة الهـداة ۶17/۳ ح 17۴ بـاب  کشـف الغّمـة ۲59/۳؛  5۶ و ۴9۲؛ 
ثـر ص  ۳۲؛حلیـة االبـرار 1۰7/۲ ح 5۴ بـاب ۴1؛ غایـة المـرام ص ۶9۴ ح 17 بـاب 1۴1؛ منتخـب اال
15۴ ح ۴۰ بـاب 1. در ایـن بـاب احادیـث فراوانـی از اهل تسـّنن آمده اسـت بـه این مضمون که امام 

مهـدی؟ع؟ از فرزنـدان امـام حسـین؟ع؟ اسـت و پـدرش امـام حسـن عسـکری؟ع؟ اسـت. 
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کـه بایـد مـورد  حقیقتـًا بـا حدیـث دیگـر در تعـارض اسـت یـا نـه؟ نخسـتین موضـوع 
توجـه قـرار گیـرد، ایـن اسـت که:

 1_ جز ابو داوود، هیچ کدام از محدثان قبل یا بعد از او، این حدیث را روایت نکرده 
کرده اند.  که پس از ابو داوود آمده اند، این حدیث را از او روایت  است.   کسانی 

2_ در آنچـه از ابـو داوود، درخصـوص ایـن حدیـث نقل شـده، اختالف نظر وجود 
 دارد. جزری شافعی )م. 833 هـ( در کتاب »اسمی المناقب«، روایاتی آورده که مهدی

را از نسل امام حسن؟ع؟ می داند، آنگاه می گوید:

که از امیرالمومنین علی؟ع؟ به ما داده شده، صحیح تر آن  »بر اساس خبری 
 است که او از نسل حسین بن علی؟ع؟ است. استاد ما، دانشور بزرگ علم الحدیث، 
 عمر بن حسن رّقی، از ابوالحسن بخاری، از عمر بن محمد دارقزی، از ابوبدر کرخی، از 
ابوبکر خطیب، از ابوعمر هاشمی، از ابوعلی لؤلؤی، از ابو داوود حافظ، از هارون بن 
که گفت: کرده  مغیره، از عمربن ابی قیس، از شعیب بن خالد، از ابی اسحاق نقل 

که به فرزندش حسـین؟ع؟ می نگریسـت_ فرمود: این پسـرم  علی؟ع؟_ در حالی 
از نسـل او خـروج  او را چنیـن نامیـد. و مـردی  َسـرَور اسـت، چنانکـه پیامبـر؟لص؟ 
کـرد کـه همنـام پیامبرتـان اسـت. در اخالق شـبیه او اسـت، لیکن در شـکل  خواهـد 

و قیافـه شـبیه او نیسـت. سـپس قصـه ی پرکـردن زمیـن را از عـدل، بیـان فرمـود. 

ابـو داوود در سـنن خویـش، بـا همیـن لفـظ روایت را آورده و سـخن دیگری در باره 
آن نگفتـه اسـت. 1

ی نقل کـرده که در آن آمده  َمقِدسـی در عقدالـدرر، حدیـث ابـو داوود را از سـنن و
که در سـخن  اسـت:»علی  به فرزندش حسـین _ نه حسـن _؟مهع؟ نگریسـت، « چنان 

سـید صدرالدیـن صدر نیـز خواهد آمد. 

1. اسمی المنقب فی تهذیب اسنی المطالب، ص 1۶5-1۶۸ ح ۶1. 
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3_ حدیــث، منقطــع اســت و حدیــث منقطــع قابــل احتجــاج نیســت. زیــرا آن را 
کــه شــنیدن حتــی یــک  کــرده اســت. کســی  ابواســحاق ســبیعی از علــی؟ع؟ روایــت 
کــه بنــا برگفتــۀ  روایــت از امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ درمــورد او ثابــت نشــده اســت. چــرا 
منــذری در شــرح حدیــث ابــو داوود، او فقــط یــک بــار علــی؟ع؟ را دیــده اســت. 1 
بنابــر قــول ابــن حجــر، ســبیعی دو ســال پیــش از پایــان خالفــت عثمــان متولــد شــد. 
بــه همیــن دلیــل هنــگام شــهادت امیرالمومنیــن؟ع؟ در ســال چهلــم هجــری، هفــت 

ســاله بــوده اســت. 2

کــه نامــش را  ــو داوود آن را از شــخص مجهولــی  ــر انقطــاع حدیــث، اب 4_ عــالوه ب
ــم نقــل شــد«، ســپس حدیــث  ــد:»از هــارون برای ــرا می گوی نبــرده، روایــت می کنــد، زی
ســید  اســت.  کافــی  حدیــث  ابطــال  بــرای  مــورد  یــک  همیــن  می دهــد.  ادامــه  را 
ــه شــش دلیــل رد می کنــد.  کــرده وآن را ب صدرالدیــن صــدر، ایــن حدیــث را بررســی 
او می گویــد: »بــر اســاس قواعــد مقــّرره در اصــول فقــه، بــه دالیــل زیــر نمی تــوان بــه ایــن 

ــرد: ک ــو داوود اســتناد  ــت اب روای

اّول: اختـالف نقـل از ابـو داوود. در عقدالـدرر، آن را از ابـو داوود در سـنن خویـش 
کـه در آن آمـده اسـت: علـی  بـه فرزنـدش حسـین؟امهع؟ نگریسـت...تا آخـر  کـرده  نقـل 

حدیث. 

گفتـۀ عقدالـدرر، گروهـی از حّفـاظ ماننـد ترمـذی، نسـائی، و بیهقـی  دوم: بنابـر 
کـرده و در آن چنیـن آورده انـد: علـی بـه  فرزنـدش حسـین  یـداد را نقـل  عیـن ایـن رو

یسـت.  نگر

کتابت لفظ حسین و حسن وجود دارد؛ یعنی وقوع   سوم: احتمال تصحیف در 

1. مختصر سنن ابی داوود 1۶۲/۶ ح ۴1۲1
۲. تهذیب التهذیب 5۶/۸ ح 1۰۰



75تّی ا مم  بسا  اا   الام لواصی ام سری الام ارنی اسف

کوفی باشد_ بسیار محتمل است.  اشتباه در آن _ خصوصا وقتی خط 

چهـارم: ایـن موضـوع بـا آنچـه نـزد علمـای اهـل سـنت مشـهور اسـت و بعضـی از 
کرده انـد، مخالفـت دارد.  آنهـا بـدان تصریـح 

کـه سـند صحیـح تـر و داللـت واضـح تـری  یـادی  پنجـم: ایـن حدیـث بـا اخبـار ز
دارنـد، در تعـارض اسـت. 

یـدۀ درهـم و دینار باشـد، بسـیار  ششـم: احتمـال جعـل ایـن حدیـث و اینکـه پرور
یـاد اسـت. جاعـل بدیـن ترتیـب می خواسـته خـود را بـه محمـد بـن عبـداهلل معـروف  ز

بـه نفـس زکیـه نزدیـک سـازد. 1

مؤلف گوید:

بــا وجــود مضمــون حدیــث، بــه صّحــت حدیــث معتقــد شــویم، این بــاور تعارض 
گــروه دیگــر مرتفــع می ســازد؛ احادیثــی که مهــدی موعود را  ایــن حدیــث را بــا احادیــث 
از فرزنــدان امــام حســین؟ع؟ می دانــد. ایــن دو حدیــث بــا هــم تعــارض ندارنــد، زیــرا 
کــه مهــدی  را از نســل حســین؟ع؟ می دانــد، در حقیقــت ایــن معنــی را در  احادیثــی 

کــه او از فرزنــدان حســن؟ع؟ نیــز می باشــد.  بــردارد 

که:  توضیح این 

کـــه بگوییم:   جمـــع بیـــن ایـــن دو حدیـــث بـــه این شـــیوه امـــکان پذیـــر اســـت 
مهـــدی موعـــود  همـــان فرزنـــد امام حســـن بن علـــی بن محمـــد بن علی بن موســـی 
بـــن جعفر صـــادق بن محمـــد باقر بن علی بن حســـین بـــن علی بـــن ابیطالب؟مهع؟ 
اســـت. بـــر اســـاس این نســـب نامه، مهـــدی موعـــود  حقیقتًا از نســـل امام حســـن و 
امام حســـین؟امهع؟ اســـت، زیرا مادر امام محمد باقر همســـر امام علی بن الحســـین 
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یعنـــی فاطمـــه دختر امام حســـن؟مهع؟ اســـت. بنابراین امـــام باقـــر؟ع؟ از ناحیۀ پدر، 
ی، نخســـتین میـــوۀ مبارکه از  حســـینی و از ناحیـــه مادر، حســـنی اســـت. بدیـــن رو
علویـــان و دنبالۀ این شـــجرۀ طیبه اســـت که مهـــدی این امت؟ع؟ شـــاخۀ تر و تازه 

است...  آن 

ُل  �بْ
ا ِم�نْ �قَ �نَ ْ وًحا َهَد�ي ا َو�نُ �نَ ْ ا َهَد�ي

ًّ و�بَ ُكل ْع�قُ َ ْسَحا�قَ َو�ي ُه �إِ
َ
ا ل �نَ در قـــرآن می فرمایـــد: »َوَوَه�بْ

�نَ  �ي ُمْحِس�ن
ْ
ِ�ي �ل �ن

ْ �ب
ِلَک �نَ دن

َ
وُس�نَ َو ُموس�ي  َو هاُرو�نَ َو ک و�بَ َو �يُ

ُّ �ي
أَ
َما�نَ َو � �يْ

َ
ِه َد�ُووَد َوُسل ِ �ق

َّ �ي ِرّ َوِم�نْ دنُ

�نَ « 1 طبـــق این آیۀ شـــریفه، عیســـی  اِلِ��ي  ِم�نَ �لّصٰ
ّ

اَس ُكٌل �يٰ
ْ
ل سٰ� َو �إِ ٰ� َو ِع�ي ْ��ي َ ا َو �ي َكِ��يّٰ َو رنَ

از جهـــت مـــادر یعنـــی مریـــم بـــه نســـل انبیـــاء؟مهع؟ ملحق شـــده اســـت. بـــه همین 

ترتیـــب نســـل امام باقر از جهت مادر به امام حســـن؟امهع؟ می رســـد، چنان که نســـل 

حضرت زهـــرای بتـــول؟اهع؟ به رســـول خدا؟لص؟ ملحق می شـــود. 

گفته است: شاعر چه خوب 

ــــِق الَصبــــاِح َعمــــودًا
َ
یِه ِمن َشمِس الُضح...    نــــورًا َوِمن َفل

َ
 َعل

َ
ّن

َ
   َنَسٌب َکأ

»نسبی که گویی نوری از خورشید تابان و عمودی از سپیده صبح برآن می تابد«.

1. انعام/۸۴ - ۸5
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یسی  مان ع� �ث »مهدی �ه ررسی حد�ی �ب

» م؟امهع؟ اس�ت ن مر�ی �ب

» م؟ع؟ اس�ت ن مر�ی یسی �ب مان ع� �ث »مهدی �ه ررسی حد�ی م: �ب
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79

این حدیث، مستمسک داعیان خاورشناسی برای نفی ظهور مهدی این امت 

ی بشـارت داده اسـت. بعضـی می پندارنـد  گرفتـه اسـت، کـه پیامبـر؟لص؟ بـه و قـرار 

کـه از هر نظر بـا آنها معادل  کـه ایـن خبـر بـا احادیـث صحیـح تعـارض دارد، در حالی 

اسـت، ولـی آنهـا هنـگام داوری، چـاره را تنها در اسـقاط حدیـث می دانند. 

کنـون بـه بیـان حقیقـت ایـن حدیـث و تعامـل بـا آن طبـق معیارهـای برخاسـته  ا

کیـد می کنیـم  یـم. ولـی پیـش از آن، تأ از  نقـد محکـم دانشـمندان مسـلمان می پرداز

کـه این حدیث  ی خبـر یعنـی ابـن ماجـه در سـنن خویش، همان کسـی اسـت  کـه راو

کـرده اسـت: که»مهـدی؟ع؟ حقیقـت دارد و از نسـل فاطمـه؟اهس؟ اسـت«.  را روایـت 

کـه در سـطور پیشـین، بـه طـور اجمـال در خصـوص منابـع فـراوان  1 همـان حدیثـی 

اسـالمی آن و قائـالن بـه صّحـت و تواتـر آن اشـاره شـد. 

کــه پیامبــر؟لص؟ فرمــود:  کــرده  البتــه ابــن ماجــه بــه ســند خویــش از َاَنــس روایــت 

ی بــه ادبــار می نهــد.  »تنهــا بــر دشــواری ایــن دیــن افــزوده می شــود، دنیــا روز بــه روز رو

مــردم بیــش از پیــش بخیــل می شــوند. قیامــت فقــط علیــه بدتریــن مــردم برپــا می گردد 
و مهــدی فقــط عیســی بــن مریــم اســت«.2

1. سنن ابن ماجه 1۳۶۸/۲ ح ۴۰۸۶
۲. سنن ابن ماجه 1۳۴۰/۲ ح ۴۰۳9



پژوهیش علمی دربارۀ احادیث مهدوّیت 80

ضعیـف  را  آن  کرده انـد،  روایـت  را  حدیـث  ایـن  کـه  سـنت  اهـل  از  محدثانـی 
کتاب »المنارالُمنیف«از ابن قیم در مورد این حدیث پرسیدند: دانسته اند. به نقل 

چگونـه  می تـوان بیـن حدیـث »مهدی همان عیسـی بن مریم اسـت« با احادیث 
کرد؟ وجه جمع  در آنها چیست؟ و آیا در مورد مهدی؟ع؟  مهدی و خروجش جمع 

حدیثـی وجود دارد یا نه؟

او پاسخ داد:

»حدیــث »مهــدی همــان عیســی بــن مریــم اســت« را ابــن ماجــه در ســنن خویــش 
از یونــس بــن عبداالعلــی از شــافعی از محمــد بــن خالــد جنــدی از ابــان بــن صالــح  
کــه تنهــا  کــرده، و حدیثــی اســت  از حســن از انــس بــن مالــک از پیامبــر؟لص؟ روایــت 

کــرده اســت.  محمــد بــن خالــد  نقــل 

 ابوالحسین  محمد بن حسین آبری در کتاب مناقب الشافعی گوید: این محمد 
بن خالد نزد منطقیون از اهل علم و نقل، شناخته شده نیست. 

کرده است.  گوید: تنها محمد بن خالد آن را نقل  بیهقی 

ی اختالف یان در ِاسناد دادن به و کم ابو عبداهلل گوید. او مجهول است و راو  حا
ی از ابان بن ابی عّیاش، از حسن بطور مرسل از پیامبر؟لص؟   دارند. این روایت را، و
کـرده اسـت. او گفتـه اسـت: حدیـث بـاز می گـردد بـه روایـت محمد بـن خالد   روایـت 
که متروک است، از حسن از پیامبر؟لص؟  که مجهول است، و از ابان بن ابی عّیاش 

نقل کرده است. در نتیجه این حدیث منقطع است. 

کــه مشــعر بــر خــروج مهــدی؟ع؟ اســت، صحیــح تریــن ســندها را  اّمــا احادیثــی 
1 دارنــد. 

1. المنار المنیف ص 1۳۰ ح ۳۲5



81تّی ششم  بسا  اا    لواص  ای : ی بن لسمی اسفف

کــرده و  کــم نیــز ایــن حدیــث را در »المســتدرک علــی الصحیحیــن« روایــت  حا

کــه آن را به خاطر اعجابش نســبت بدان در  وانگــذارده اســت. بلکــه تصریــح می کنــد 

 مســتدرک خویــش آورده اســت، نــه بــه خاطــر احتجــاج علیــه بخــاری و مســلم. 1 او 

که  که حدیث مذکور را به طریق دیگری نیز از ابو امامه، به همان صورتی   می دانسته 

کرده اســت. اما عبارت »مهدی فقط عیســی   در ســنن ابن ماجه بیان شــده، روایت 

کــم در مــورد آن گویــد:  ایــن حدیــث صحیــح  بــن مریــم اســت« در آن وجــود نــدارد. حا
االســناد اســت، هرچنــد بخــاری و مســلم آن را روایــت نکرده انــد. 2

ایـن موضـوع دربـارۀ طبرانـی در المعجـم الکبیـر نیـز بـه همیـن گونه اسـت. او این 

گذشـته در آن  کـرده اسـت و عبـارت  حدیـث را بـا سـند خـودش از ابـو امامـه روایـت 
وجـود نـدارد. 3

وقتـی افـرادی مجهـول و متـروک در سـند ابـن ماجه وجود داشـته باشـد و حدیث 

یـادت، از حدیـث ابـن ماجـه  کـه منشـأ ایـن ز ی منقطـع باشـد، مشـخص می گـردد  و

یـادت، همـان محمـد  کـه منشـأ ایـن ز اسـت. از شـرح حـال رجـال حدیـث برمـی آیـد 

کـه در »تهذیـب  ی  کـه _ بنابـر شـرح حـال و کسـی  بـن خالـد جنـدی اسـت، همـان 

التهذیـب« آمـده _ عـادت بـر جعـل چنین اضافاتی داشـته اسـت. به عنـوان نمونه در 

که روایـت می کنـد، عبـارت »ومسـجد الجنـد« را نیـز می افزایـد. آن  یکـی از احادیثـی 

حدیـث این اسـت: 

َحـَراِم, َوَمْسـِجِدي , َوالَمْسـِجِد 
ْ
ـی ارَبَعـِة َمَسـاِجَد؛ الَمْسـِجِد ال

َ
 ِإل

ُ
َحـال »َتعَمـُل الّرِ

ْقَصـی و مسـجِد الُجنـِد«
َ
األ

کم ۴۴1/۴ 1. مستدرک حا
کم ۴۴۰/۴ ۲. مستدرک حا

۳. المعجم الکبیر ۲1۴/۸ ح 7757
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»بارهای سـفر را به سـوی چهار مسـجد باید بسـت: مسـجد الحرام، مسـجد من، 
مسـجد االقصی و مسـجد الجند«

ابـن حجـر در تهذیـب، ضمـن بیـان ایـن حدیـث بدیـن موضـوع اشـاره می کنـد و 
کـم، ابـو عمـرو، ابـو الفتـح ازدی و دیگـران1، نـام می بـرد.  کسـانی ماننـد بیهقـی، حا از 

گویـد:»ازدی دربـارۀ او  گویـد: ایـن حدیـث  ذهبـی در مـورد او در میـزان االعتـدال 
کـم او را مجهـول می دانـد. بـه نظرمـن )ذهبـی(، حدیث  منَکـر اسـت. و ابوعبـداهلل حا
کـه ابـن ماجـه آن را  »مهـدی فقـط عیسـی بـن مریـم اسـت«، روایـت منَکـری اسـت 

روایـت کرده اسـت. 2 

گفتـه: »مهـدی فقـط عیسـی اسـت« بـا احادیـث  کـه  ی  گویـد: »سـخن و ُقرُطبـی 
ایـن بـاب تعـارض دارد. آنـگاه  اقـوال کسـانی را کـه دربـارۀ تضعیـف محمـد بن خالد 
جنـدی گفته انـد، نقـل کـرده و می گویـد: احادیثـی کـه از ناحیـۀ پیامبـر؟لص؟ در مورد 
از نسـل فاطمـه  کـه از عتـرت او و  خـروج مهـدی؟ع؟ بیـان شـده وتصریـح می کنـد 

اسـت،  اسـتوار و صحیـح تـر از حدیـث مذکـور اسـت. لـذا ایـن حدیـث مبنـا اسـت 
نـه حدیـث دیگـر. 3

گوید: ابن حجر صاحب الصواعق المحرقه در مورد حدیث ابن ماجه 

کــم او را   »بیهقــی،   محمــد بــن خالــد را متفــرد بدیــن حدیث بر شــمرده اســت. حا
نســائی  دارد.  وجــود  اختــالف  ی،  إســناد به و مــورد  در  گویــد:  مجهــول می دانــد و 
ــه  ــل ب ــا قاطیعــت قائ ــر اســت. دیگــر حفــاظ ب ی منَک کــه حدیــث و تصریــح می کنــد 
ــه  ک ــون  ــن مضم ــا ای ــث _ ب ــن حدی ــل از ای ــث قب ــند احادی ــه س ک ــده اند  ــا ش ــن معن ای

1. تهذیب التهذیب ۲۰۲۴/1۲5/9
۲. میزان االعتدال 5۳5/۳ ح 7۴79

۳. التذکرة 71۰/۲
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مهــدی  از نســل فاطمــه؟اهس؟ اســت _ صحیــح تــر اســت. 1

گویــد: »مــا آن را  ابونعیــم نیــز، حدیــث ابــن ماجــه را غریــب می دانــد و در مــورد آن 
فقــط از حدیــث شــافعی نوشــته ایم«.2

کــرده و بــا بیانــی در  ابوالفیــض غمــاری شــافعی حدیــث ابــن ماجــه را بررســی 
نهایــت نیکویــی و متانــت بــه هشــت وجــه بطالنــش را نشــان داده اســت.3

کــه بــه ســند خویــش از شــافعی از محمــد  نکتــه جالــب در رّد حدیــث ابــن ماجــه 
کثیــر می گوید:»یکــی از پیــروان  کــه ابــن  کــرده، ایــن اســت  بــن خالــد جنــدی روایــت 
کــه می گویــد: یونــس بــن عبداالعلــی  شــافعی امــام شــافعی را در خــواب دیــده اســت 

بــه مــن دروغ بســته اســت و ایــن حدیــث مــن نیســت«.4

1. الصواعق المحرقة، ص 1۶۴
۲. حلیة االولیاء ۶1/9

دون، ص 5۳۸
ّ
کالم ابن خل ۳. ابراز الوهم المکنون من 

۴. النهایة فی الفتن و المالحم، ص ۳۲
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ــا  ــورش، ب ــس از ظه ــدی؟ع؟ پ ــام مه ــت ام ــورد دوران حکوم ــث وارده در م احادی
کــه اختالفــی جزئــی در  هــم اختــالف دارنــد. بــا نــگاه بــه ایــن اختــالف، درمــی یابیــم 
کــه  ــه موضــوع امــام مهــدی؟ع؟ و جزئیــات آنهــا وجــود دارد، بطــوری  ــوط ب ــروع مرب ف
ایــن اختالفــات تأثیــری بــر اصــل ایــن قضیــه نــدارد. بعــالوه بــه راحتــی می تــوان  بیــن 
ــه  کــرد.   ب ــودن همگــی شــان  _  جمــع  ــر فــرض صحیــح ب مدلــوالت آن احادیــث _  ب
همیــن دلیــل متعــرض بررســی ســند آن احادیــث نخواهیــم شــد، بلکــه بطــور مختصــر 

کتفــا می کنیــم و می گوییــم: ــه داللــت آنهــا ا ب

احادیــث وارده در مــورد مــدت حکومــت امــام مهــدی؟ع؟ پــس از ظهــورش چنــد 
کــه مــدت حکومتــش را پنــج ســال، هفــت ســال، نــوزده ســال،  نــوع اســت. بــه طــوری 
بیســت ســال وچهــل ســال ذکــر کرده انــد. ایــن اختــالف را می تــوان بــا توجــه بــه تفــاوت 
کریمــۀ آن حضــرت، از حیث قــوت و ظهــور  حکومــت امــام مهــدی؟ع؟ در دولــت 
کــم، پیامبــر، امــام،  کرد؛زیــرا طبیعــت حکومــت آدمــی در ایــن دنیــا_ اعــم ازحا تفســیر 
کــه از درجــۀ یکســانی از قــوت برخــوردار نیســت.  خلیفــه یــا پادشــاه _ بگونــه ای اســت 
کــه داللــت  بــر صــدق ایــن حقیقــت  یــخ جهانــی و اســالمی پــر از شــواهدی اســت  وتار

می کنــد. 

کـه صحت و بلکـه تواترشـان  گردیـم  گـر مـا بـه زبـان احادیـث شـریف نبـوی بـاز  ا
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نـزد خبـرگان از فریقیـن مـورد اعتـراف اسـت، ایـن عبـارت را بـه طور صریـح می بینیم:

»زمین را از قسط و عدل پر می کند، پس از آنکه از ظلم و جور پر شده باشد«.. 

 بعـالوه در بسـیاری از احادیـث تصریـح شـده کـه دیـن محمـد؟لص؟ یعنـی دیـن 
اسـالم، تنهـا دیـن موجـود در حکومت امام مهـدی؟ع؟ خواهد بود و در دولت کریمۀ 

ی زمیـن باقـی نخواهد ماند.  ی هیـچ مشـرکی بـر رو و

کـه خداونـد عّزوجـّل در قـرآن  کریـم در تأییـد ایـن احادیـث آیاتـی دارد؛آنجـا  قـرآن 
که دین حق را بر همۀ ادیان پیروز می گرداند، هرچند مشـرکان  گواهی داده  شـریفش 
گواهـی در چنـد آیـه از قـرآن آمـده1 و شـهادت خداونـد بـر همـه  را خـوش نیایـد. و ایـن 
کنون  چیـز کفایـت می کنـد. بنابرایـن بـا توجه بـه اینکه ظهور موعـود خدای تعالـی، تا
محّقـق نشـده، پـس هـر مؤمنـی کـه بـه کتـاب خـدا و سـنت رسـولش ایمـان دارد، باید 
ی می دهـد. حقیقتی  بـه صـدق حقیقتـی گـردن نهـد کـه بطـور قطع در آخـر الزمـان رو
کـه سـنت مطهـره باتوجـه بـه صحت نقل آن از جانب فریقین، بدان خبرداده اسـت. 

کــرۀ زمیــن  گروهــی از مــردم یــا قســمتی از  بنابرایــن حکومــت امــام مهــدی؟ع؟ بــر 
ــر  ــد. س ــم می ران ــفید _ حک ــیاه و س ــّم از س ــن _ اع ــل زمی ــۀ اه ــر هم ــه او ب ــت. بلک نیس
فــرود آوردن همــۀ جهــان در برابــر قــدرت او _ بــا همــۀ انحرافــات و دشــمنی هایــی 
ــح،  ــا صب ــب ت ــک ش ــر از ی ــود دارد _ کمت ــلمین در آن وج ــالم و مس ــه اس ــبت ب ــه نس ک
ــه انجــام می رســد؛ هرچنــد ایــن مقاومــت ممکــن  بــدون هیــچ مقاومــت ملموســی ب
کفــر و الحــاد  اســت از ناحیــۀ مســلمانان، آمیختــه بــا نیرنــگ باشــد و یــا اینکــه رنــگ 
کــس بــه احادیــث صحیحیــن )بخــاری و مســلم( و شــروح آنهــا  بــه خــود بگیــرد. هــر 
کــه منظــور از دّجــال، همــان انحــراف  نیــک بنگــرد، بــه علــم الیقیــن خواهــد دانســت 
کــه بــزرگ مــردی از ایــن امــت بــه  داخلــی اســالمی و خارجــی جهانــی اســت، انحرافــی 

1. توبه/۳۳، فتح/۲۸، صف/9. 
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کســی بــه اعتــراف  َکنــد. 1 چنیــن  کمــک عیســی بــن مریــم؟ع؟ آن را از ُبــن بــر خواهــد 
پنــج تــن از شــارحان صحیــح بخــاری، نمی توانــد غیــر از مهــدی باشــد؛ همچنانکــه 

کردیــم.  اندکــی قبــل اشــاره 

 از همین جا روشن می شود که جمع بین احادیث مختلف در مورد مدت حکومت
  امـام مهـدی؟ع؟ آسـان اسـت. یعنـی احادیث چهل سـال، به اعتبـار تمام حکومت 
حضرتـش همـراه بـا تمـام مقاومتهـا و سرکشـی هـا اسـت. امـا احادیـث پنـج یـا هفـت 
سال، به اعتبار نهایت ظهور و قدرت و سیطره کامل بر تمام جهان است.  احادیث 

بیسـت سـال نیز، به اعتبار امر وسـط اسـت. 

بدیـن ترتیـب، تناقـض و اختـالف بیـن ایـن احادیث بـه فرض صّحـت تمام آنها 
کـه بـدون ایـن جمـع، نوبـت بـه سـاقط نمـودن  م اسـت 

ّ
برطـرف می شـود. وگرنـه مسـل

برخـی از ایـن احادیـث نمی رسـد، زیـرا برفـرض صحـت تمـام آنهـا، مرّجحاتـی بیـن 
ایـن احادیـث وجـود نـدارد. 

طرق برخی از این احادیث، مشهور نیست. 

یان آن تضعیف شده است.  برخی دیگر، به دلیل بعضی از راو

یان و محدثان شهرت دارد و برخالف احادیث دیگر_ مانند  بعضی نیز، میان راو
که بنابر نقل    احادیث هفت سال _ در اغلب کتب حدیث آمده است. همان سان 

کرده است. 2 شیخ صّبان ودیگران از ابن حجر هیتمی او به این احادیث تصریح 

1. بنگرید:صحیـح بخـاری ۲۰5/۴ کتـاب االنبیـاء، بـاب مـا ُذکـر عن بنـی اسـرائیل؛ ۲۰۴/۴ باب نزول 
کتـاب الفتـن، بـاب ذکـر الدّجـال. مقایسـه شـود بـا شـروح آن؛ فتـح البـاری  عیسـی؟ع؟؛ 75/9 
۳۸۳/۶-۳۸5، ارشـاد السـاری ۴19/5؛عمـدة القـاری ۳9/1۶-۴۰ از جلـد ۸؛ الفیـض البـاری 
۴۴/۴-۴7؛ حاشـیة البـدر السـاری ۴۴/۴-۴7 )کـه در حاشـیه الفیـض البـاری چـاپ شـده(؛ 

نیـز: صحیـح مسـلم 1۳5/1-1۳7 رقـم ۲۴۲ تـا ۲۴7؛ صحیـح مسـلم شـرح النـووی 
۲. اسعاف الراغبین ص 15۳؛ نیز بنگرید: هامش الصواعق المحرقة، ص 1۶7
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بررسی بعضی از اختالف های جزیی در باره مهدی؟ع؟ 
کتابهـای حدیثـی شـیعه امامیـه هسـت، کـه  بعضـی از اختالفـات در نقلهـای 
بـرای اتمـام فوائـد ایـن تحقیـق، بـد نیسـت بـه آنهـا اشـاره شـود، تـا وجـود اختـالف 
وتعـارض آنهـا در روایـات  شـیعه امامیه ، بهانـه ای بـرای رّد مطلـب حدیـث قطعـی 
صحیـح ثابـت نـزد دیگـر مسـلمانان  قـرار نگیـرد. برخـی از ایـن مـوارد چنیـن اسـت:

احادیـث وارد در کتابهـای شـیعه، در نامگـذاری مـادر امـام مهدی؟ع؟ اختالف 
کـه بـه ترتیـب  دارد. و چندیـن اسـم را نـام برده انـد. سـه نـام مشـهورترین آنهـا اسـت 

شـهرت چنیـن اسـت:

1_ نرجس                                          2_ صقیل                             3_ سوسن

گـون مربوط بـه تعیین  ایـن اختـالف، خصوصـا بـه دلیـل همراهـی بـا روایـات گونا
امـام  والدت  اصـل  مسـلمانان،  از  بعضـی  تـا  شـده  سـبب  حضرتـش،  میـالد  زمـان 
کننـد. بعـالوه بـر اسـاس حدیثـی، جعفـر فرزنـد امـام هـادی؟ع؟  مهـدی؟ع؟ را انـکار 

شـهادت داد کـه بـرادرش امـام عسـکری؟ع؟ بـدون فرزنـد از دنیـا رفتـه اسـت. بعضی 
از افـراد نـادان، ایـن روایـت را در کنـار موارد اختالف مربـوط به تعیین زمان غیبت که 
در احادیث اندکی آمده اسـت، قرار داده و سـپس پنداشـته اند که کتابهای شـیعه بر 

یـک مطلـب واحـد، اتفـاق و هماهنگـی ندارنـد. 

امـور در چنیـن  ایـن  بـه  لـذا پرداختـن  گفتگـو دارد،  بـرای  ایـن مطلـب اهمیـت 
گردیـد.  بیـان  گذشـته  صفحـات  در  چنانکـه  دارد،  ضـرورت  تحقیقـی 

کمال اختصار می گوییم: به هر حال، در 

گرامـی امـام مهـدی؟ع؟، زمـان والدت،  اختالفاتـی همچـون  تعییـن اسـم مـادر 
شـهادت جعفـر بـر وجـود نداشـتن این بزرگوار، یـا اختالف در مـورد زمان غیبت؛ همه 
اختالفاتـی جنبـی اسـت کـه نه تنها نفـی والدت را نتیجه نمی دهد؛ بلکه اتفاقًا، این 
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که وجود مهدی  اختالفات را می توان در برابر دسـتاویزهای بعضی از خاورشناسـان 

را نفـی می کننـد، دلیـل برقطعیـت مسـألۀ ظهـور حضرتـش در آخـر الزمـان دانسـت؛ 

امـری کـه بعضـی از آنهـا آن را در زمـرۀ اسـاطیر و خرافـات مسـلمانان می پندارنـد. چـرا 

کـه ایـن موضـوع، از نـوع اختالفـی اسـت کـه در تعییـن ویژگـی هـای یک پدیـده ایجاد 

کـه حاصـل از نفـی وجـود اصل آن باشـد.  می شـود، نـه اختالفـی 

شـرعًا  و  عقـاًل  می شـود،  حاصـل  مـادر  اسـم  تعییـن  اثـر  در  کـه  اختالفـی  امـا   _1

 نمی توانـد سـبب نفـی وجـود امـام مهـدی؟ع؟ گـردد. زیـرا چنیـن اختالفـی راجـع بـه 

کـه شـخص عاقـل نمی توانـد بـا  کتـب شـیعه وجـود دارد، بـه طـوری   دیگـران نیـز در 

امـام  تردیـد  بـی  مثـال،  عنـوان  بـه  کنـد.  انـکار  را  موضـوع  اصـل  اختـالف،  وجـود 

 کاظم؟ع؟، پسـر امام جعفر صادق؟ع؟ اسـت. ولی احادیث در مورد نام مادرش بین 

حمیـده و نباتـه اختـالف دارنـد. هیچکـس نمی توانـد بـه خاطـر ایـن اختـالف سـاده، 

اصـل تولـد امـام موسـی کاظـم؟ع؟ را منکر شـود. 

آنچـه در ایـن میـان بـه طـور معمـول جهـت رفـع تعـارض و اختالف بیـن احادیث 

کـه قـول مشـهورتر را بپذیریـم و  کـرد، ایـن اسـت  امـکان پذیـر اسـت و بایـد بـدان عمـل 

کتـب حدیثـی شـیعی  یـم. مثـال در مثـال فـوق، قـول مشـهورتر در  گذار قـول شـاّذ را وا

گیـر در  کاظـم؟ع؟، را حمیـده می دانـد. بـه همیـن ترتیـب، شـهرت فرا نـام مـادر امـام 

کـه نـام مـادر امـام مهـدی؟ع؟، نرجـس اسـت و قبـول قـول  احادیـث شـیعه آن اسـت 

کـه فریقیـن همگـی بـدون اختـالف بـدان عمـل  مشـهور در مقابـل شـاّذ، کاری اسـت 

می کننـد. 

2_ امـا در مـورد اختـالف حاصـل در خصـوص تعییـن زمـان والدت، بایـد گفـت: 

قـرار  بزرگـوار  آن  تولـد  اصـل  نفـی  جهـت  دلیلـی  عنـوان  بـه  نمی توانـد  اختـالف  ایـن 

یـخ والدت بیشـتر پیشـوایان مسـلمین و بـزرگان اسـالم، محـل اختـالف  گیـرد. زیـرا تار
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کرد یا وجود آنان را سـاختگی دانسـت؟  اسـت. آیا می توان در اصل والدتشـان تردید 

نشـده  اختـالف  دچـار  بزرگوارمـان؟لص؟  پیامبـر  والدت  زمـان  مـورد  در  مورخـان  آیـا 

کتـب حدیثـی  کثـر  انـد؟ مگـر احادیـث در مـورد زمـان والدت فاطمـه زهـرا؟اهس؟ در ا

تـا 38 سـال  یخـی دچـار اختـالف نیسـتند؟ بعضـی از مورخـان عمرایشـان را  و تار

کـه بعضـی از آن ها به نصف این عـدد معتقدند. زمان والدت  رسـانده اند، در حالـی 

امیرالمومنین؟ع؟ در احادیث به همین شـکل مورد اختالف اسـت، و احادیث بین 

روز سـیزدهم رجـب و بیسـت و سـوم آن نیـز اختـالف دارنـد. در مـورد امام حسـن؟ع؟ 

نیـز قـول مشـهور در والدت ایشـان، روز سـه شـنبه نیمـه مـاه مبـارک رمضـان سـال دوم 

هجـری در مدینـه اسـت، امـا برخـی آن را در سـال سـوم هجـری می داننـد. 

در مـورد امـام حسـین؟ع؟ نیـز وضـع ایـن چنین اسـت. طبق بعضـی از احادیث، 

آن بزرگوار در آخر ماه ربیع االول سـال سـوم هجری در مدینه متولد شـده اسـت و روز 

پنجشـنبه سـیزدهم ماه رمضان را نیز گفته اند، اما شـیخ آن را در پنجم شـعبان سـال 
چهـارم می دانـد. 1

اصحـاب  تولـد  زمـان  مـورد  در  اختالفـی  چنیـن  کـه  می گـردد  روشـن  اینجـا  از 

کسـاء؟مهع؟ وجـود دارد. همـان سـان که درمـورد زمـان والدت پیامبرمان محمد؟لص؟ 

کـه اختـالف در مـورد زمـان تولـد،  نیـز چنیـن اسـت. آیـا هیـچ عاقلـی حکـم می کنـد 

دلیلـی بـر نفـی وقـوع آن باشـد؟

که  آن  کتب  حدیثی آن اسـت   بنابراین قول مشـهور در مورد امام مهدی؟ع؟ در 

 حضرت در پانزدهم شـعبان سـال 255  هجری متولد شـده اسـت و این روایت قابل 

کثر مورخان اهل سنت نیز بدین روایت اعتماد   اعتماد است. نه تنها شیعه،  بلکه ا

ئمـة المعصومیـن؟مهع؟، ص ۲5، 51، 59، 199، ۲۰۶، ۲1۸؛  1. االیقـاد فـی وفیـات النبـی و الزهـراء و اال
المحّبـر ص ۸.
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که درکتاب خویش »دفاع عن الکافی« به تفصیل توضیح داده ایم. 1 دارند، چنان 

3_ درمورد حدیث شهادت دادن جعفر، که روایات شیعه حکایت از بطالن آن 

گفتار جعفر را از نگاه سـایر  کردیم و بطالن  می کند، ما این حدیث را مفصاًل بررسـی 

علمـای اهـل سـنت_ کـه بـه والدت امـام مهـدی؟ع؟ تصریـح کرده انـد_ نشـان دادیم. 

کنندگان آن ها نسـبت به والدت مهدی؟ع؟ را به ترتیب قرون آورده  اسـامی تصریح 

کـه همزمانـی صاحـب  ایـم. زمـان آن تصریحـات، چنـان بـه یکدیگـر متصـل اسـت 

گذشـته مشـکل دار نمی بینیـم. ایـن  تصریـح بعـدی را نسـبت بـه صاحـب تصریـح 

موضـوع، از ابتـدای عصرغیبـت صغـری تـا زمـان مـا را در بـر می گیـرد. بـه اسـامی 128 
نفـر از دانشـمندان آنهـا کـه نـام بـرده ام، مراجعه شـود. 2

4_ در مـورد اختـالف در خصـوص زمـان غیبـت در لسـان احادیـث، مشـهور آن 

که این امر در سـال 260 هجری پس از وفات امام حسـن عسـکری؟ع؟ اتفاق  اسـت 

افتـاده، و هیـچ قـول دیگـری هرچنـد سـند آن صحیـح باشـد، قابـل اعتبـار نیسـت. 

کـه مؤّیـد بـه تصریحـات علمـای  یـادی  زیـرا چنیـن حدیثـی نمی توانـد بـا احادیـث ز
کنـد. 3 اسـالم اسـت، برابـری 

البتـه مـا بـه خاطراختصـار و بـرای رفـع تعـارض در اختـالف بیـن آن احادیـث، 

کـه توضیـح  کتـب شـیعه نشـدیم و همانطـور  بطـور خـاص متعـرض آن احادیـث در 
دادیـم، مبنـا را قـول مشـهور قـرار دادیـم. 

1. دفاع عن الکافی 59۲-5۲۶/1 
۲. همان منبع

۳. بنگریـد: الکامـل ۲7۴/7 حـوادث سـال 1۶۰؛ تذکـرة الخـواص ص ۳۶۰؛ ینابیـع المـوّدة 1۴1/۳ 
بـاب ۸7؛ الیواقیـت و الجواهـر 1۴۳/۲؛ مطالـب السـؤول 79/۲ بـاب 1۲؛ البیـان ص 5۲1 بـاب 
ثناعشـر ص 117 و 11۸؛ الصواعـق المحرقـة ص ۲۰7 چـاپ اول، ص ۲۴ چـاپ  ئمـة اال ۲5؛ اال

دوم، ص ۳1۳ و ۳1۴ و منابـع دیگـر
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بدیـــن ترتیـــب، بررســـی اختـــالف و تعـــارض وارد شـــده در خصـــوص احادیث 

یابـــی حدیـــث در پرتـــو  کتـــب حدیـــث فریقیـــن را، کـــه خبـــرگان ارز مهـــدی؟ع؟ در 

معیارهـــای علمـــی ومعمـــول به هنـــگام رفع اختـــالف اخبـــار و تعارضاتشـــان بدان 

عمـــل می کننـــد، بـــه پایـــان بردیم. 

کـــه تعـــارض در آن ها  در خـــالل عرضـــۀ ایـــن احادیث و بررســـی آن هـــا، دیدیم 

بـــه معنـــی تنافی بیـــن دو دلیل به شـــکل تدافـــع یکدیگر نیســـت. یعنی به شـــکلی 

کـــه در یکـــی از آن ها بر چیـــزی ترغیب کرده باشـــد و در دیگـــری حرمت آن  نیســـت 

را بیـــان کنـــد. ایـــن اخبار، با یکدیگـــر چنان تناقضـــی ندارند که در حدیثی دســـتور 

بـــه انجـــام کاری و در دیگری نهـــی از انجام همان کار باشـــد، یعنی حدیث متأخر، 

گردد.  ناســـخ حدیث قبـــل از خودش محســـوب 

کـــه قطعـــًا ایـــن نـــوع تعـــارض نمی توانـــد بـــه دلیـــل  همچنیـــن مشـــخص شـــد 

وجـــود دلیـــل قطعی یعنـــی احادیـــث متواتر پیامبـــر و اهل بیت؟مهع؟ در مســـألۀ امام 

مهـــدی؟ع؟ نیـــز پدید آید. زیـــرا پی آمـــِد حصول چنیـــن تعارضی، تنافی درســـخن 

پیامبـــر؟لص؟ خواهـــد بـــود، که ممکن نیســـت. 

کـــه در این خصـــوص پدید آمده، _خواه ثابت باشـــد یـــا ابتدائی_  امـــا تعارضی 
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ارتباطـــی بـــا اصل مســـأله نـــدارد و فقط به فـــروع بحث ارتبـــاط پیدا می کنـــد. البته 

گفتیم،  حدیث »مهدی فقط عیســـی بن مریم اســـت« که پیشـــتر در مورد آن سخن 

از این موضوع مســـتثنی اســـت. همچنین به وضوح مشـــخص شـــد که به ســـادگی 

می تـــوان اختـــالف و تعـــارض بعضی از فـــروع این مســـأله را با ارجاع ایـــن احادیث، 

مثـــل ارجاع مفهـــوم عام به مفهـــوم خاّص و مطلق بـــه مقّید، و به یـــک معنی جمع 

کار نیســـت.  بیـــن مدلوالت آنهـــا، از بین بـــرد. بنابراین اختالف و تعارضی در 

دیدیـــم که شـــرط تعـــارض در بســـیاری از آن احادیـــث که در مظـــاّن  تعارض با 

یـــک حدیـــث صحیـــح ثابـــت قـــرار دارند، بطـــور کامل وجـــود نـــدارد، بلکـــه باید به 

کار برد. مانند تعادل آن ها در شـــهرت و عدالت  جـــای تعارض تعبیر»تعادل« را بـــه 

کـــه در همگـــِی آن احادیـــث، نمی توانیـــم یـــک  یـــان و ماننـــد آن هـــا؛ بـــه طـــوری  راو

حدیـــث را بیابیـــم که با موارد ثابت وجـــود امام مهدی؟ع؟ و ظهـــورش در آخرالزمان 

در همـــۀ مـــوارد در تعـــادل بوده و دانشـــمندان، از ترجیـــح یکی از آن ها بـــر دیگری به 

کامل ناتوان باشـــند.  خاطـــر فقدان صفـــات مرّجحۀ یکـــی از آن ها بطـــور 

بـــا مقایســـۀ آن اخبـــار با حدیـــث صحیح ثابتـــی که صحـــت و تواتـــر آن  در نزد 

ی  کـــم بین آنهـــا عدم تســـاو که صفـــت حا بـــزرگان فریقیـــن روشـــن اســـت، دیدیـــم 

آن هاست. 

ی دارای  همـــۀ خبـــرگان وقتـــی دو خبـــر صحیـــح را متعـــارض یـــا غیـــر متســـاو

اختـــالف ببیننـــد، بـــا رعایـــت اصـــل توجـــه بـــه بعضـــی از مســـائل مرتبـــط با ســـند 

حدیـــث و یـــا متـــن، یکـــی را بـــر دیگـــری ترجیـــح می دهنـــد. 

ی جهالت  کـــه باشـــد، از رو کـــه تعارضـــات در احادیـــث، از هـــر طـــرف  دیدیـــم 
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کـــه احادیـــث امـــام مهـــدی؟ع؟ در  مطـــرح شـــده اند و از نظـــر مـــا مرّجـــح آن اســـت 

ســـالمت از کمتریـــن اختالف یا تعارض اســـت. بعـــالوه به اعتراف علمـــای درایه و 

رجـــال اهل ســـنت، احادیـــث معـــارض، نیز جعلی هســـتند. 

که مـــا را از یـــاوران امام مهدی؟ع؟ قـــرار دهد، و  از خـــدای عزوجـــل می خواهیم 

ایـــن پژوهـــش مخلصًا لوجه اهلل باشـــد؛ بـــه امید آنکـــه بتواند ســـهمی هرچند اندک 

در ایجـــاد فهـــم اســـالمی صحیـــح مشـــترک در برابـــر اختـــالف و تعـــارض اخبـــار در 

میراث فرهنگی اســـالمی داشـــته باشـــد. 

کارها ســـپاس می گوییـــم و برپیامبـــر بزرگوار،  خـــدای تعالـــی را در آغـــاز و انجام 

ک نهـــاد حضرتش درود و ســـالم می فرســـتیم.  محمـــد و خانـــدان پا
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بسم اهلل الرحمن الرحیم. 

کش و صحابه ی راسـتین ایشـان،  درود و سـالم بر پیامبرمان محمد و خاندان پا
کـه نیکو منشـانه تـا روز قیامت پیرو آنان هسـتند.  و نیـز آنـان 

یکـرد  از رو یافتـن  اّطـالع  بـه چنیـن بحثـی،  یـدن  یاز از انگیزه هـای دسـت  یکـی 
کـه در بعضی جزوات در زمینـه نقد حدیث  نسـبت بـه حقایـق اسـالمی ثابتی اسـت 
شـریف توسـط افـراد مطـرح شـده، وبه یکبـاره در محیطی فرهنگی پدیدار گشـته اند. 
ایـن درحالـی اسـت کـه از سـاده ترین  معیارهـای علمـی نقـد حدیـث بـی بهره انـد؛ تـا 
آنجـا کـه خـود، گردنه ای سـخت وصعب العبـور از گردنه های پیونـد یگانگی و اّتحاد 
گونـه جـزوات بیشـتر بـه یـک  در سـطح جامعـه ی اسـالمی شـده اند. آری؛ نشـر ایـن 
کـه در نظـر دارد بیـن دیدگاه هـای  تـالش جـّدی بـرای نابـودی عواملـی شـباهت دارد 
مسـلمین، اتفـاق و وحـدت پدیـد آورد، آشفتگی شـان را سـرو سـامان دهـد و شـکاف 

کند.  بیـن آنـان را ترمیـم 

کـه معیارهـای علمـی نقـد _ خصوصـًا در نـزد  البتـه ایـن حرکـت، بـرای آن اسـت 
کشـیده نشـود.  کـه خـود را نماینـده ی فرهنـگ وارداتـی می داننـد_ بـه ابتـذال  کسـانی 
فرهنگـی کـه همـواره نـا امیـدی و پوچـی مـدام را القـا می کنـد و درعیـن حـال، خـود به 
شـناخت پایه ها و قواعد علمی ثابت و آمیخته با نقد، خصوصا در»علم الحدیث« 
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نیـاز جـّدی دارد تـا در برابـر شـروط پذیـرش آن فرهنـگ، سـر تعظیـم فـرود آورد. در ایـن 
خصـوص نیـز عـذری متوجـه او نیسـت، زیـرا مسـأله نقـد حدیـث مسـأله ای نسـبی 
نیسـت تـا بـا اختـالف مـردم و تفاوتهـای فرهنگـی آنهـا دچـار دگرگونـی شـود. از همین 
کـه »سـنت مطهـر« خـود اقـدام بـه تنظیـم بعضـی قواعـد عمومـی نقـد  رهگـذر اسـت 

گرفـت.  کار  کـه می تـوان آنهـا را در برخـورد بـا اشـتباه بـه  نمـوده اسـت، قواعـدی 

پیامبـر بزرگـوار اسـالم؟لص؟ مـکارم اخـالق را بـه مـا آموختـه اسـت. او _ کـه پـدر 
و مـادرم فدایـش بـاد_ تنـد خـو و سـنگدل نبـوده  اسـت؛ زیـرا در غیـر ایـن صـورت از 
کنـده می شـدند. او، بـه شـهادت آسـمانی در برخـورد بـا تفکـر جاهلـی،  اطرافـش پرا
ی از سـیره ی هدایت  اخـالق بزرگوارانـۀ خویـش را بـروز مـی داد. اینـک امتی که با پیرو
آمیـز او، توانسـت بـر خـورد مناسـبی بـا اشـتباه نشـان دهـد، بـر انجـام ایـن حقیقـت نیز 
کـه در انـدک مدتـی توانسـت آن چنـان فریـاد تمـدن را بـرآورد  قـادر خواهـد بـود. امتـی 

یشـه هایش تـا اقصـی نقـاط زمیـن را پوشـش دهـد،  کـه ر

آن چه دل آدمی را به درد می آورد، این است که جامعه ی ما توان برخورد صحیح 
گشـــته  کم به ســـوی جاهلیتی دیگر باز   با اشـــتباه را از دســـت داده اســـت. لـــذا کم 
کریم و ســـّنت  گزیـــدن از قرآن  یـــادی روح دوری  که بـــه مقـــدار ز اســـت، جاهلیتـــی 

کم اســـت.  مّطهر بـــر آن حا

گفتگویی صادقانه و نقدی ســـازنده و بازگشـــتی سریع   امروزه احتیاج فراوان به 
یم! کتاب و سنت دار به 

ازسویی شناخت میراث حدیثی مان اعم از اهل سنت و شیعه برای ما اهمیت 
یث  کـــه درنـــگاه یـــک غیر مســـلمان، همه ی آنهـــا از جملـــه موار  بســـیاری دارد، چرا

اسالم به شمار می روند. 

کیفیـت رشـد مهارتهـای علمـی و تواناییهـای مشـابه و بـه  از سـوی دیگـر، مـا بـه 
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یـم. مـا نیازمنـد نقـدی  کارگیـری آنهـا در جهـت خدمـت بـه آن میـراث احتیـاج دار
گویا چنان  یه ای شفاف و  که در آن، منتقد روابط خویش را با دیگران، از زاو هستیم 
نیکو گردانـد کـه در ایـن روابـط، اهـداف نقـد تحقـق یابـد؛ البته با رعایت آراسـتگی به 
کنار انداختن تصّورات اشـتباه و اجتناب ازسـوء ظن و پایمال نمودن  ادب اسـالم و 

دیگـران، کـه نمادهـای اخالق اسـالمی اسـت. 

همچنیـن بایـد توجـه داشـت که ایجاد تغییر مطلوب بدانچه که بهترین اسـت، 
کـه هدفـش شکسـت دادن یکـی ازطرفهـای  بـا نقـد دور از واقعّیـت و نسـنجیده ای 

درگیـرو پیـروزی طـرف دیگـر اسـت، امـکان نمی پذیـرد. 

بـــدون شـــک چنین نقـــدی، تنها از شـــناختی ناقص یـــا قصور ذهنـــی در عدم 
 تشخیص برمی خیزد، میان مسائل ثابت جدل ناپذیر از یک سو، و مسائلی که تردید 
که  پذیری آنها در همه موارد یا بعضی از محتویاتشـــان قطعی است. وطبیعی است 
 نقدی چنین، نه تنها هیچ شـــکاف علمی را پر نمی کند، بلکه در ایجاد یا گسترش 

که از عکس  که تکیه  گاهش روشـــی آمیخته با نقد است   آن ســـهیم است. شکافی 
ی  یت است. هرچند، گاهی از رو  آن فقط قابش و از شخص آن فقط اسمش قابل رؤ

حسن نّیت، انجام می شود. 

 البته روشی آمیخته با نقد، آن هم از نوعی دیگرقطعًا نمی تواند این چنین باشد.
گرچه در نهایت قدرت باشد فرو می ریزد   این روشی که هرآنچه را نزد دیگری است، ا
کند و به شـــکلی آمیخته با تمســـخر  و آن را بـــه شـــکل دلخـــواه خویش از هـــم می پرا
کـــه به وســـیله ی آن، چنان به  می کوشـــد تـــا با قلم خویـــش آن را از هم بـــدرد. قلمی 
که در  که از جّو دشـــنامی  گرفته اســـت  ســـقوط در درجه ای پســـت از دشـــنامها خو 

ت می کند. 
ّ

آن نفس می کشـــد، احســـاس لـــذ

کنـون بـه صـواب نزدیکتـر  کـه ا کـه بـه عناویـن نقـد بـه دالئلـی  لـذا دیـده می شـود 
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گونـه انجـام می دهـد  کار را آن  اسـت، ظاهـری آراسـته و برجسـته می بخشـد، و ایـن 

و  همزمـان  سـبک  ایـن  می دهـد.  بـروز  را  عناویـن  آن  نـام  هدفگیـری  عقـده ی  کـه 

کـه در انحصـار موضوعـات  بطورآشـکار بـه نقـدی تـوأم بـا اسـتبداد اصالـت می دهـد 

مربـوط بـه فرهنـگ شـخصی اسـت. ایـن شـیوه بـه تـوازن روحـی نیـاز دارد تـا بـر افـراد 

ویـژۀ نقـد ایـن میـراث انبوه با آموزشـی القائی و خشـک برتری جویـد، و غالبًا منجر به 

ط تصوراتـی بـی حاصـل و برداشـتهای اشـتباه در نقـد دیگران می گـردد. البته در 
ّ
تسـل

که چه در زمینۀ حدیث شـریف و چه در دیگر زمینه  این میان، از حسـادت ناقدی 

 هـا ازمعیارهـای نقـد علمـی بـی بهـره اسـت، نبایـد غافـل مانـد. 

ی جهت اعالن حالت  اینهـا همـه بـه خاطر جهات دیگری اسـت که در تالش و

بسـیج عمومـی بـرای برخـورد بـا طـرف دیگـر توسـط ذهنّیتـی تشـویقی و ایسـتا نمـودار 

کـه امـروزه در پانوشـتهای آمیختـه بـا نقـد نوشـته ها یـا مقدمه هایـی  اسـت، همچنـان 

بـا عنوان»بیـدار بـاش« می بینیم. 

گـر کالم بخواهـد از مفـاد اخالقـی دور باشـد،  تهدیـد مسـتقیم نیـز چنیـن اسـت. ا

و  تجربگـی  بـی  از  باالیـی  درجـه ی  در  هدفـدار،  موضوعـِی  علمـِی  نقـد  گفـت  بایـد 

گاهـان را بـدون هیـچ تأمـل مطلوبـی در چارچوبـی از  کندگـی قـرار می گیـرد. زیـرا آ پرا

جهـل و نادانـی جـای می دهـد. 

کـه طـرف دیگـر ایـن بدنمایـی نمی توانـد پاسـخ درخـوری در  مـن  تردیـدی نـدارم 

مقابـل بدیهـا داشـته باشـد. بعـالوه اینکـه او همـواره از دعـوت بـه مبـارزه ای مسـتمر 

کـه بـر نیـاز مبـرم طبیعـی مـا نسـبت بـه بازگشـت  بیـزار اسـت. و ایـن همانـی اسـت 

کید  بـه منابـع نـاب اسـالم همـراه بـا ضرورت تشـخیص ایـن فرهنگهـای منحـرف، تأ

کـه همچـون میکـرب سـرطانی، وقتی در عضوی محیط رشـد  می کنـد. فرهنگهایـی 

یشـه کنی آن وجـود نـدارد.  خویـش را بیابـد، چـاره ای جـز ر
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چگونه چنین نباشـــد، در حالی که هدف آشـــکار چنین فرهنگی، تشـــکیک در 
مات و حتمّیات دینی _ به بهانه ی اختالفات و تعارضات_ اســـت. 

ّ
بعضـــی از مســـل

مســـأله اعتقـــاد به ظهـــور امام مهـــدی )علیه الســـالم( در آخرالزمان، پیشـــاپیش این 
مات و حتمّیات دینی قرار دارد. 

ّ
مســـل

کـه بهـره ای از معیارهـای علمـی  گرفتـه  البتـه ایـن مسـأله درمعـرض نقـدی قـرار 
نقـد حدیـث نـدارد. بعضـی از ایـن نقدهـا متأثـراز سـبک خاورشناسـان در برخـورد 
گلدزیهـر، فلوتـن، ولهـاوزن و  کـه دنبالـه رو افـرادی چـون  بـا مسـائل اسـالمی اسـت 
کـه امام مهـدی را امری خرافی و اسـطوره ای بیش نمی دانند! دیگـران، بوده انـد. آنهـا 

 اینـان توّجـه نکرده انـد بـه آنکـه امـام مهـدی؟ع؟ _ کـه بـه زعـم آنها اسـطوره اسـت_ 
 در فرهنـگ اسـالمی گسـترش یافتـه و تـار و پـود خویـش را در همـه ی اعصار اسـالمی 
 گسترانیده و ایمان بدان در همه نسلها رواج یافته است، لذا از درون، اسالِم خویش 
کرده اند. این تلّقِی ناصواب، عقل را از دانشـمندان بزرگ مسـلمان ربوده و  را زخمی 

بی سـاخته اسـت؛که 
ّ
یخی آمیخته با اعتقاداتی تقل برای نسـلهای بعدی آنان نیز تار

البتـه ایـن واقعه ی مهمتر و بالی بزرگتری اسـت!

کـــه همه بر  یـــخ مســـلمانان، اســـطوره ای وجود دارد  بـــا پیش فرض آنـــان، در تار
صّحـــت آن اجمـــاع دارند!

که  یخ اّمتی را ســـراغ ندارد  همچنیـــن، به عقیده و اعتـــراف خاورشناســـان، تار
یخـــش را ســـاخته باشـــد؛ چـــه رســـد بـــه امت محمـــد؟لص؟ که بـــه اقرار  اســـطوره تار
خاورشناســـان، در زمـــره ی پیشـــرفته ترین اّمت هـــای جهـــان اســـت. در اینجا باید 
بـــه نقـــش قرآن کریم و ســـّنت مّطهـــر در زمینۀ تهذیـــب نفوس مســـلمانان و مبارزه با 
که قبل از این رسالت  بدعتها و خرافات و اســـطوره ها توجه داشـــت، افســـانه هایی 

کم بوده  اســـت.  یدان آســـمانی بـــر جامعه حا جاو
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که ارتباط تنگاتنگی   لذا همین جا و از رهگذر توجه به مشکالت فرهنگی مهم 
تـا سـهمی هـر چنـد انـدک در  بـا واقعیـت نقـد دارنـد، ایـن بحـث طـرح شده اسـت 
خصـوص نیـاز بـه نقـد علمـی سـازنده و روشـنگر و تحـّول در آن داشـته باشـد. بـدان 
کـه بـه فهـم مشـترک اسـالمی منجـر شـود و روزنـه هـای تشـکیک در خصـوص  امیـد 
یکی از مهمترین مسـائل اسـالمی _ یعنی مسـأله ظهور امام مهدی؟ع؟ در آخرالزمان 

_را بـر اسـاس روایـات سـّنت مّطهـر نبـوی ببنـدد. 1 

بحـث بـا اثبـات تواتـر احادیـث پیرامـون امـام مهـدی؟ع؟ آغاز شـد. ضمـن آن، از 
کـه صّحـت  کـه ایـن احادیـث بدانـان مسـتند شده اسـت و از دانشـمندانی  رجالـی 
ایـن احادیـث را تأییـد کـرده یـا بـه تواتر آن اقـرار نموده اند، به صـورت موجز و با رعایت 
کیـد می کنـم، احادیـث مختلـف و  تأ از همیـن رو  آمـد.  بـه میـان  اختصـار، سـخن 
کـه در ایـن زمینـه بدانهـا دسـت یافتـه ام، در پرتـو دیدگاه هـای مقبـول اهـل  متعـارض 

فـن از فریقیـن، محتـاج نقـد و بررسـی اسـت. 

 از بزرگان علماء و اساتید بزرگ و پژوهشگران فاضل، به خاطر لغزشها و اشتباهات 
کـه خداونـد  کـه می بیننـد، عـذر می خواهـم و می خواهـم مـرا ببخشـند  و ضعفهایـی 

ئـق سـزاوارتر اسـت.  بـه آمـرزش خال

ثال  ماشم ام ر العم اص 

28 حم م احل ام 1416 مـ. قم

 

1. در ایـــن ســـطور، از کتـــاب »مقدمـــة فـــي علم التفـــاوض االجتماعـــی و السیاســـي« بهـــره گرفته ام. 
یـــت: سلســـله عالـــم المعرفـــة، رقم 19۰، ســـال  کو )نوشـــته: دکتـــر حســـن محمـــد وجیـــه، چاپ 
کتـــاب، نمونه هایـــی پیشـــرفته از آداب مناظـــره می یابیم که می توانـــد در جهت  1۴15(. در ایـــن 

گرفته شـــود.  کار  نقـــد صحیح بـــه 
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ي شـــافعي )م. 676هــــ(، دار الکتاب العربي،  ي: نوو 51- صحیح مســـلم بشـــرح النوو
1407هـ.  بیروت، 

52- الصواعـــق المحرقـــة فـــي الـــرد علی أهـــل البـــدع والزندقـــة: ابن حجرهــــیتمي )م. 
974هــــ(، ط 1، قاهرة، 1385هــــ/1965م. 

53- الضعفـــاء الکبیـــر: عقیلي )م. 322هـ(، تحقیق د. عبـــد المعطي أمین قلعه چی، 
ط 1، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1404هـ/1984م. 

54- المطر الوردي شـــرح القطر الشـــهدي )شـــرح لمنظومة القطر الشـــهدي في اوصاف 
المهدی(: بلبیســـي شـــافعي از دانشـــمندان اوایـــل قرن چهاردهـــم، مطبعة بوالق، 

1308هـ(.  مصر، 
55- عقـــد الـــدرر في أخبـــار المنتظر: یوســـف بن یحیی شـــافعي )از دانشـــمندان قرن 

هفتـــم( ، مکتبة عالم الفکـــر، قاهرة
56- عقیـــدة أهـــل الســـنة واألثر في المهـــدي المنتظر: گفتگوی شـــیخ عبد المحســـن 
یس در دانشـــگاه اســـالمي در مدینة منورة، منتشـــر  بـــن حمد العباد عضو هیئة تدر

شـــده در مجله دانشگاه، شـــماره 3، ســـال اول_ ذي القعدة 1388هـ. 
 57- عمـــدة القـــاري فـــي شـــرح صحیـــح البخـــاري: عینـــي )م. 855هــــ(، دار الفکر/

1399هـ. 
58- عون المعبود شـــرح ســـنن أبـــي داود: آبـــادي )م. 1329هـ(، تحقیـــق عبدالرحمن 

محمـــد عثمان، المکتبة الســـلفیة، الســـعودیة. 
59- غالیـــة المواعظ ومصبـــاح المّتعظ وقبس الواعظ: خیر الدیـــن أبو البرکات نعمان 

بن محمود آلوســـي )م. 1317هـ(، دار المعرفة، بیروت. 
60- غایـــة المرام وحجة الخصام: ســـید هاشـــم بحرانـــي )م. 1107 یا 1109هـ( هیئة نشـــر 

المعارف اإلســـالمیة، إیران. 
61- فتـــح البـــاري بشـــرح صحیـــح البخـــاري: ابن حجـــر عســـقالني )م. 852هــــ(، دار 

إحیـــاء التـــراث العربـــي، بیروت. 
62- الفتـــن: أبـــو عبـــد اهلل نعیم بن حمـــاد مـــروزي )م. 228هـ( خطی، نقل شـــده از این 

کتاب با واســـطه )معجـــم أحادیث اإلمـــام المهدي« کـــه می آید. 
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ینی دحالن الشـــافعي )م. 1304هــــ(، ط1، مصر،  63- الفتوحـــات اإلســـالمیة: أحمـــد ز
1323هـ. 

64- فرائـــد الســـمطین: جوینـــي شـــافعي )م. 730هــــ(، تحقیـــق شـــیخ محمـــد باقـــر 
محمـــودي، ط 1، مؤسســـة المحمـــودي للطباعـــة والنشـــر، بیـــروت، 1400هــــ/1980م. 
کرمي )م.  65- فرائـــد فوائد الفکر في اإلمام المهدي المنتظر: شـــیخ مرعي بن یوســـف 
1033هــــ(، نقـــل شـــده از این کتاب با واســـطه )معجـــم أحادیث اإلمـــام المهدي( 

کـــه می آید. 
66- في انتظار اإلمام: د. عبد الهادي فضلي، ط 1، چاپخانه مهر، قم/1979م. 

67- فیـــض البـــاري علـــی صحیـــح البخـــاری: کشـــمیري دیوبنـــدي )م. 1352(، دار 
بیروت.  المعرفـــة، 

ي شـــافعي  68- فیـــض القدیر شـــرح الجامع الصغیر _ از ســـیوطي_:  عبد الرؤوف مناو
)م. 1031هــــ(، ط 2، دار الفکر، بیروت، 1391هـ/1972م. 

69- القطـــر الشـــهدي في أوصـــاف المهدي: حلواني شـــافعي )م. 1308هــــ(، چاپخانه 
المعاهـــد، مصـــر، 1345 )ملحق بـــه کتاب فتـــح رب األرباب(. 

70- القـــول المختصر في عالمـــات المهدّي المنتظر: ابن حجر عســـقالني )م. 97هـ(، 
نســـخه عکس برداری شده از نســـخه مکتبة اإلمام أمیر المؤمنین العامة در نجف 
کتاب با واســـطه )معجـــم أحادیث اإلمـــام المهدي( که  اشـــرف، نقل شـــده از این 

می آید. 
یخ: ابن األثیر )م. 630هـ(، دار صادر، بیروت/1399هـ 71- الکامل في التار

 72- کشف الغمة في معرفة األئمة: اربلی، تبریز، 1380هـ. 
ـــي )م. 726ه(، دار الکتب 

ّ
 73- کشـــف الیقیـــن في فضائل أمیـــر المؤمنین: عالمة حل

یة، نجف اشـــرف.  التجار
74- کنز العمال: متقي هندي )م. 975هـ(، طه، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1405هـ. 

75- الآللـــئ المصنوعة في األحادیث الموضوعة: ســـیوطي )م. 911هــــ( ، دار المعرفة، 
1403هـ.  بیروت، 
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76- لســـان العـــرب: ابن منظـــور )م. 711هــــ(، ط 1، دار إحیاء التـــراث العربي، بیروت، 
1408هـ. 

77- لوائـــح األنـــوار البهّیـــة وســـواطع األســـرار األثرّیة_ لشـــرح الـــدرة المضّیـــة في عقدة 
یني حنبلـــي )م. 1188هـ(، مطبعـــة المنار، مصـــر، 1324هـ.  الفرقـــة المرضّیـــة: ســـفار
78- مجمـــع الزوائد ومنبع الفوائـــد: نور الدین هیثمـــي )م. 807ه(، ط 3، دار الکتاب 

1407هـ.  بیروت،  العربي، 
79- المحّبـــر: أبو جعفر محّمد بن حبیب )م. 245ه(، منشـــورات دار اآلفاق الجدیدة، 

بیروت. 
کر ومحمد  80- مختصـــر ســـنن أبـــي داود: منـــذري )م. 656هــــ(، تحقیـــق أحمـــد شـــا

حامـــد الفقـــي، دار المعرفـــة، بیروت.
کم نیشـــابوري )م. 405هــــ(، دار الفکر، بیروت،   81_ المســـتدرك علی الصحیحین: حا

1398هـ/1978م.. 
82- مسند اإلمام أحمد بن حنبل: )م. 240ه(، دار الفکر، بیروت. 

83- مســـند أبـــي یعلـــی الموصلـــي: أحمد بـــن علي بـــن مثنـــی تمیمـــي )م. 307هـ(، 
تحقیـــق حســـین ســـلیم، ط1، دار المأمـــون للتـــراث، دمشـــق_ بیـــروت، 1404/هــــ 

1984م. 
84- مصابیح السّنة: بغوي )م. 510یا 516هـ(، دار المعرفة، بیروت/1407هـ. 

85- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة: بوصیري )م. 840هـ( تحقیق موســـی محمد 
علي، و د. عزت علي عطیة، ط1، دار التوفیق النموذجیة، 1405هـ/1985م. 

86- المصّنـــف: ابـــن أبـــي شـــیبة )م. 235هــــ(، تحقیـــق عامـــر األعظمـــي، سلســـلة 
مطبوعـــات الـــدار الســـلفیة، بومبـــاي، هنـــد. 

87- المصّنـــف: أبـــو بکـــر عبد الـــرزاق صنعاني )م. 211هــــ(، تحقیق حبیـــب الرحمن 
األعظمي، منشـــورات المجلـــس العلمي. 

ابـــن طلحـــة شـــافعي )م. 652ه(  الرســـول:  الســـؤول عـــن مناقـــب آل  88- مطالـــب 
أشـــرف.  نجـــف  یـــة،  التجار الکتـــب  دار  منشـــورات 
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89- معجـــم أحادیـــث اإلمـــام المهـــدي: تألیـــف هیـــأت علمـــي در مؤسســـه معـــارف 
کورانـــي، نشـــر مؤسســـه معـــارف اســـالمي، ط 1،  اســـالمي، زیـــر نظـــر شـــیخ علـــي 

چاپخانـــه بهمـــن، قـــم، 1411هـ. 
90- المعجم الکبیر: طبراني )م. 360هـ(، تحقیق حمدي عبد المجید الســـلفي، نشـــر 

مکتبـــة ابن تیمیة، قاهرة_ دار إحیـــاء التراث العربي. 
کم نیشـــابوري )م. 405هــــ(، ط 2، دار الکتب العلمیة،  91- معرفـــة علوم الحدیث: حا

1397هـ/1977م.  بیروت، 
92- مقتـــل الحســـین؟ع؟: خوارزمـــي حنفـــي )م. 568هــــ(، تحقیـــق شـــیخ محمـــد 
گـــردان با افســـت از چـــاپ نجف  کتابخانـــه مفیـــد، قـــم )بر  ي، انتشـــارات  ســـماو

اشـــرف ســـال 1367هـ(
93- مقدمـــة ابـــن الصـــالح ومحاســـن االصطـــالح: تحقیـــق د. عائشـــة عبدالرحمـــن، 
همســـر اســـتاذ أمیـــن خولـــي، معـــروف بـــه )بنـــت الشـــاطئ(، مطبعـــة دار الکتب 

1974م.  المصریـــة، 
94- المالحـــم والفتـــن فـــي ظهـــور الغائـــب المنتظر: ســـید ابـــن طـــاووس )م. 664هـ(، 

منشـــورات مؤسســـة األعلمـــي، بیروت. 
کتاب با واســـطه )معجم  95- المالحـــم والفتـــن: ابن منادي. خطی_ نقل شـــده از این 

أحادیث اإلمام المهدي( گذشـــته
یة )م. 751هــــ(، تحقیق  96- المنـــار المنیـــف فـــي الصحیح والضیـــف: ابن قیـــم جوز

أحمـــد عبد الشـــافي، دار الکتب العلمیـــة، بیروت، 1408هــــ/1988م. 
97- منتخب األثر في اإلمام الثاني عشر : لطف اهلل صافي، کتابخانه صدر، تهران. 

98- منهـــاج الُســـّنة النبویـــة: ابـــن تیمیـــة حّرانـــي )م. 728هــــ(، دار الکتـــب العلمیـــة 
 . ت و بیر

99- المهدّي: صدر الدین صدر، چاپخانه )عالی(، تهران. 
ي، دار الفکر،  100- میـــزان االعتـــدال: ذهبـــي )م. 748ه(، تحقیق علـــي محمد بجـــاو

بیـــروت، 1382هـ/1963م. 
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101- نظـــرة فـــي أحادیـــث المهـــدّي: مقاله شـــیخ محمد خضر حســـین المصـــري )م. 
1377هــــ( منتشـــر شـــده در مجلـــه منشـــور فـــي مجلـــة تمـــدن اســـالمي_ دمشـــق، 

1370هــــ/1950م. 
102- نظـــم المتناثـــر مـــن الحدیـــث المتواتـــر: أبو عبـــد اهلل محمـــد بن جعفـــر کتانی )م. 
1345هــــ(، ط 3، دار الکتـــب الســـلفیة، سلســـلة )مـــن هـــدي الحدیـــث النبوي( 

شـــماره 1، مصر. 
103- النهایـــة فـــي غریـــب الحدیـــث: ابـــن اثیـــر جـــزري )م. 606هــــ(، تحقیـــق محمود 

محمـــد طناحـــي، نشـــر المکتبـــة اإلســـالمیة، قاهـــرة، 1383هـ. 
104- النهایـــة فـــي الفتن والمالحم: ابـــن کثیر )م. 774هـ(، تحقیـــق محمد أحمد عبد 

یخ مقدمـــة التحقیق/1980 م(.  العزیز، المکتـــب الثقافي، قاهرة )تار
105- نـــور األبصـــار في مناقـــب آل النبي األطهـــار: شـــبلنجي )م. 1291هــــ(، دار الفکر، 

بیروت. 
106- ینابیـــع المـــودة: قندوزي حنفـــي )م. 1270هـ(، مؤسســـة األعلمـــي المطبوعات، 

بیـــروت )چاپ برگـــردان با افســـت از چاپ اســـتانبول(
کابـــر: عبد الوهاب شـــعراني )م. 973ه(،  107- الیواقیـــت والجواهر فـــي بیان عقائد األ

مطبعـــة مصطفی بابي حلبي و پســـران در مصـــر، 1378هـ/1959م
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