


 

 

Al-milani.com 

 

 

  )٤٣( �ا����د �ه�
�	�� ��وه�

 

 

 

 

 

 

��� ��� 

 

 

 

 المعليه السا
�م 
	�ى 

 

 یالنیم ینیحس ید علیت هللا سیآ
 



 - ١٣٢٦سرشناسه: حسينى ميالنى، على، 
 عنوان قراردادى: االئمه االثناعشر: فى كتاب منهاج الكرامه للعالمه الحلى و نقد كالم ابن تيميه حولهم. فارسى

 ان معصوم عليهم السالم / على حسينى ميالنى; ترجمه و ويرايش: هييت تحريريه انتشارات الحقايق.: پژوهشى كوتاه در زندگى پيشواي عنوان و نام پديدآور: پيشوايان معصوم عليهم السالم ـ
 ـ ١٣٩٢مشخصات نشر: قم: انتشارات الحقايق، 

 مشخصات ظاهرى: ج.
: ٥ريال: ج. ٣٧٠٠٠; ٩٧٨ـ٦٠٠ـ٥٣٤٨ـ٦٦ـ٨: ٤; ج.٩٧٨ـ٦٠٠ـ٥٣٤٨ـ٦٥ـ١: ٣ريال: ج. ٢٠٠٠٠; ٩٧٨ـ٦٠٠ـ٥٣٤٨ـ٦٣ـ٧ :٢ريال: ج. ٢٠٠٠٠; ٩٧٨ـ٦٠٠ـ٥٣٤٨ـ٦٢ـ٠: ١ريال: ج. ٢٠٠٠٠شابك: 

 .٩٧٨ـ  ٦٠٠ـ  ٥٣٤٨ـ  ٨٩ـ  ٧: ٦ريال: ج.  ٣٢٠٠٠; ٩٧٨ـ٦٠٠ـ٥٣٤٨ـ٨٦ـ٦
 ١٥٥; ١٥٤; ١٥٣فروست: نشر الحقايق; 

 .٤٣، ٤١، ٤٠، ٣٩، ٣٨هاى اعتقادى;  سلسله پژوهش   
 وضعيت فهرست نويسى: فاپا

 ) (فيپا).١٣٩١(چاپ اول:  ٤يادداشت: ج. 
 ).١٣٩٢(چاپ اول:  ٣و٢دداشت: ج. يا

 ) (فيپا).١٣٩٣(چاپ اول:  ٦و٥يادداشت: ج. 
اثر » منهاج السنه«اى بر كتاب  كه آن نيز رديه» منهاج الكرامه فى معرفه االمامه«باشد كه خودشرحى بركتاب   مولف مى» االمامه شرح منهاج الكرامه فى معرفه«از كتاب » االئمه االثنى عشر«يادداشت: كتاب حاضر ترجمه بخش 

 التيميه است. ابن
. امام رضا عليه السالم. ٤. امام صادق عليه السالم، امام كاظم عليه السالم. ـ ج. ٣. امام سجاد عليه السالم و امام باقر عليه السالم. ج. ٢. امام مؤمنان على عليه السالم، امام حسن و امام حسين عليهما السالم. ـ ج. ١مندرجات: ج. 

 . حضرت مهدى عليه السالم. ـ٦ـ ج. 
 عنوان ديگر: پژوهشى كوتاه در زندگى پيشوايان معصوم عليهم السالم.

 ها ها و رديه دفاعيه -- موضوع: امامت 
 نقد و تفسير -- ق. منهاج الكرامة فى معرفة االمامه  ٧٢٦ـ  ٦٤٨موضوع: عالمه حلى، حسن بن يوسف، 
 نقد و تفسير -- ق. منهاج السنة النبويه فى نقض الشيعة القدريه  ٧٢٨ـ  ٦٦١موضوع: ابن تيميه، احمد بن عبدالحليم، 

 موضوع: ائمه اثناعشر
 ها ها و رديه دفاعيه -- موضوع: شيعه 

 ق. منهاج الكرامة فى معرفة االمامه. شرح ٧٢٦ـ  ٦٤٨شناسه افزوده: عالمه حلى، حسن بن يوسف، 
 ق. منهاج السنة النبويه فى نقض الشيعة القدريه. شرح ٧٢٨ـ  ٦٦١شناسه افزوده: ابن تيميه، احمد بن عبدالحليم، 

 شناسه افزوده: انتشارات الحقايق
 BP ٢٢٣ع /  ٧٥م  ٨٠٢١٥٢  ١٣٩٢رده بندى كنگره: 
 ٤٥/٢٩٧رده بندى ديويى: 

 ٢٨٣٠٥٦٦شماره كتابشناسى ملى: 
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 مراكز پخش:

 ٠٢٥ـ٧٨٤٢٦٨٢و  ٠٢٥-٣٧٨٣٧٣٢٠ تلفن: قم:�������
 خط) ٤( ٠٢١-٧٧٥٢١٨٣٦  ، مركز فرهنگى انتشاراتى منير، تلفن:٩تهران: خيابان مجاهدين، چهارراه آبسردار، ساختمان پزشكان، واحد �������
 ٠٢١-٢٢٨٤٧٠٣٥ فاق، تلفن:، نشر آ٤٣خيابان پاسداران، خيابان شهيد گلنبى، نبش خيابان ناطق نورى، ساختمان زمرد، طبقه دوم، پالك  تهران:�������
 ٠٩١٥١١٩٩٤٨٦ ٠٥١-٣٢٢٤٢٢٦٢ كتاب، انتشارات نور الكتاب (ميالنى)، تلفن: چهارراه شهدا، پشت باغ نادرى، كوچه شهيد خوراكيان، پاساژ گنجينه مشهد:�������
 ٠٣١-٣٢٢٤٠٦٠٨ چهارباغ پايين، رو به روى ورزشگاه تختى، مركز تخصصى حوزه علميه اصفهان، تلفن: اصفهان:�������
 ٠٣٦١- ٥٤٣٢٨٨٣ فاز دو ناجى آباد، انتهاى خيابان پاسگاه، خيابان مهستان، كتابسراى فيروز، تلفن: كاشان:�������
 

 ١٠٠٠١٤١٤ـ سامانه پيام كوتاه:  info@al-haqaeq.orgـ پست الكترونيك:  www.al-haqaeq.orgنشاىن اينترنت: 



 

 

 

 ٧… سرآغاز 

 ١١/  عليه السالمامام مهدى 

 ١٣/  عليه السالمبه زندگى امام مهدى نگاهى 

 ١٤… و ديدگاه ابن تيميه عليه السالمامام مهدى  

 ٢١… هاى ديگر  اام 

 ٢٤… پاسخ به سخنان ياوه 

 ٢٥… اعتقاد به مهدى از ضروريات دين است 

 ٢٦… و نگارندگان مشهور اهل سنت عليه السالمامام مهدى  

 ٢٨… عليه السالمت امام مهدى عاملان اهل سنت و صحت و تواتر روايا 

 ٢٨… مهدى از اين امت است 

 ٢٩… روايت نادرست و راويان غري معترب 

 ٣٠… . حممد بن خالد جندى ١  

 ٣٢… . ابان بن صاحل ٢  

 ٣٢… . حسن بصرى ٣  

 ٣٣… . يونس بن عبداألعلى ٤  

 ٣٤… عليه السالمدر حضور امام مهدى  عليه السالمعيسى  

 ٣٧… تفتازاىن بطالن ديدگاه 

 ٣٨… از عترت پيامرب و اهل بيت او عليه السالممهدى  

 ٤١… عليها السالماز فرزندان فاطمه  عليه السالممهدى  

 ٤٢… عليه السالماز فرزندان امام حسني  عليه السالممهدى  

 ٤٢… ديدگاه متفاوت 

 ٤٣… . ديدگاه شيخ على قارى١  

 ٤٤… بررسى و نقد اين ديدگاه  

 ٤٨… ثى ديگر و ديدگاه شيخ منصور. حدي٢  

 ٤٩… بررسى سند حديث  
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 ٥٥…بررسى مفاد و مدلول حديث  

 ٥٦… هاى معترب در عقيده راستني حديث 
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 ٧٤… عليه السالمبرى از امام مهدى   چگونگى ره 

 ٧٦… مسأله طول عمر 

 ٧٩… عليه السالماى به طول عمر حضرت خضر  اشاره 
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 ٨٤… نامى با پيامرب هم 

 ٨٦… پدر او هم نام پدرم 

 ١٠١… كتابنامه 
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صلّى اهللا عليه دين االهى با بعثت خاتم االنبياء، حضرت محمد مصطفى  ترين . آخرين و كامل . .

 رسانان االهى با نبوت آن حضرت پايان پذيرفت. به جهانيان عرضه شد و آئين و رسالت پيام وآله

دين اسالم در شهر مكّه شكوفا شد و پس از بيست و سه سال زحمات طاقت فرساى رسول خدا 
 معى از ياران باوفايش، تمامى جزيرة العرب را فرا گرفت.و ج صلّى اهللا عليه وآله

ادامه اين راه االهى در هجدهم ذى الحجه، در غدير خم و به صورت علنى، از جانب خداى 
عليه السالم يعنى امير مؤمنان على  صلّى اهللا عليه وآلهمنّان به نخستين رادمرد عالم اسالم پس از پيامبر خدا 

 سپرده شد.

، نعمت االهى تمام و دين اسالم عليه السالمز، با اعالن واليت و جانشينى حضرت على در اين رو
تكميل و سپس به عنوان تنها دينِ مورد پسند حضرت حق اعالم گرديد. اين چنين شد كه كفرورزان 

 و مشركان از نابودى دين اسالم مأيوس گشتند.

هايى از پيش مهيا شده ـ  ، ـ با توطئهوآله صلّى اهللا عليهديرى نپاييد كه برخى اطرافيان پيامبر 
منحرف ساختند، دروازه مدينه علم  صلّى اهللا عليه وآلهمسير هدايت و راهبرى را پس از رحلت پيامبر خدا 

مسلمانان را در تحير و سردرگمى قرار دادند. آنان از همان آغازين روزهاى  را بستند و
هاى شيطانى،  عل احاديث، القاى شبهات و تدليس و تلبيسحكومتشان، با منع كتابت احاديث نبوى، ج
 تاب بود ـ پشت ابرهاى سياه شك و ترديد قرار دادند. حقايق اسالم را ـ كه همچون آفتاب جهان

صلّى اهللا عليه ها، حقايق اسالم و سخنان درربار پيامبر خدا  بديهى است كه على رغم همه توطئه

و جمعى از اصحاب و ياران  عليهم السالم، اوصياى آن بزرگوار عليه السالم ، توسط امير مؤمنان علىوآله
اى از زمان، به نوعى جلوه نموده است. آنان با  باوفا، در طول تاريخ جارى شده و در هر برهه

ها و پندارهاى واهى شياطين و دشمنان اسالم را پاسخ داده و حقيقت را  ها، شبهه بيان حقايق، دودلى
 اند. ن آشكار ساختهبراى همگا

در اين راستا، نام سپيده باورانى همچون شيخ مفيد، سيد مرتضى، شيخ طوسى، خواجه نصير، 
الدين، امينى و... همچون ستارگانى  حامد حسين، سيد شرف عالّمه حلّى، قاضى نوراهللا، مير

يات مكتب اهل بيت درخشد; چرا كه اينان در مسير دفاع از حقايق اسالمى و تبيين واقع پرفروز مى
 . اند... گويى شبهات پرداخته پاسخ  ، با زبان و قلم، به بررسى وعليهم السالم



و در دوران ما، يكى از دانشمندان و انديشمندانى كه با قلمى شيوا و بيانى رسا به تبيين حقايق 
پرداخته  عليه السالمتابناك دين مبين اسالم و دفاع عالمانه از حريم امامت و واليت امير مؤمنان على 

 باشد. است، پژوهشگر واالمقام حضرت آيت اهللا سيد على حسينى ميالنى، مى

سنگ آن محقّق نستوه را در  گران ، افتخار دارد كه احياى آثار پربار ومركز حقايق اسالمى
انش ها را در اختيار د دستور كار خود قرار داده و با تحقيق، ترجمه و نشر آثار معظّم له، آن

 پژوهان، فرهيختگان و تشنگان حقايق اسالمى قرار دهد.

كتابى كه در پيش رو داريد، ترجمه يكى از آثار معظّم له است كه اينك "فارسى زبانان" را با 
 سازد. حقايق اسالمى آشنا مى

اميد است كه اين تالش مورد خشنودى و پسند بقية اهللا األعظم، حضرت ولى عصر، امام زمان 
 قرار گيرد. اهللا تعالى فرجه الشريفعجل 
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 عليه السالمنگاهى به زندگى امام مهدى 

 فرمود: رحمه اهللاعالمه حلّى 

است كه محمد نام عليه السالم حضرت امام مهدى  عليه السالمفرزند امام حسن عسكرى 
 دارد.

گويد: رسول خدا  ابن عمر مى كند ابن جوزى با سندى روايتى را از ابن عمر نقل مى
 فرمود: صلّى اهللا عليه وآله

يخرج في آخر الزمان رجٌل من ولدي اسمه كاسمي وكُنيته كُنيتي، يمأل األرض عدالً كما ملئت 
;١جوراً، فذلك هو المهدي 

كند;  من است. زمني را از عدل و داد پر مىكنيه  كند; او هم نام و هم در آخر الزمان، مردى از نوادگان من خروج مى

 مهچنان كه از ستم پر شده است. او مهان مهدى است.

� عليه السالما
�م 
	�ى �� و د����6 ا5$ ��

 گويد: ابن تيميه در اين باره مى

شناس  بزرگانى چون محمد بن جرير طبرى، عبدالباقى بن قانع و تعداد ديگرى از دانشمندان نسب
 اند: از حسن بن على عسكرى فرزند و نسلى به جاى نمانده است. گفتهو تاريخ دان 

كنند كه وى، در خردسالى، در شهر  پندارند او فرزندى داشته و ادعا مى ولى اماميه كه مى
 سامرا داخل سردابى شده است.

 اند. گروهى از آنان سن او را در آن حال، دو، برخى سه و بعضى ديگر نيز پنج سال ذكر كرده

حال اگر چنين كودك خردسالى وجود داشت و معلوم بود، واجب بود تا بنا به حكم خداوند كه در 
علما، چنين كودكى تحت مراقبت و سرپرستى مادر يا مادربزرگ  قرآن و سنت آمده و نيز به اجماع
ن شايسته سرپرستى كودك هستند اي كه ها پرورش يابد، يا ديگرانى خود قرار گرفته و در دامن آن

                                                           
 .٣٦٣: تذكرة الخواص.  ١



بايست اموالش نيز تحت نظارت فرد مورد اعتمادى نگهدارى  مى گرفتند، و كار را به عهده مى
 شد... مى

از طرفى همه اماميه اتّفاق نظر دارند كه از او، جداى از فرض وجود يا عدم وجود او، هيچ 
هميشگى  شود، حسرت و رنج منتظَر عايد اين گروه مى برند... تنها چيزى كه از اين اى نمى بهره

 آمد... دشمنى با جهان و چشم انتظارى بيهوده براى كسى كه هرگز نخواهد و ستيز و

چنين يكى از مسلمانان چنين عمر طوالنى داشته باشد، امرى است كه به جهت عادت جارى  هم
 نادرستى و دروغ بودن آن مسلم است.وآله   عليه اهللا صلّى در امت حضرت محمد

سراغ نداريم كه متولد شده و يكصد و بيست سال زندگى كرده باشد; چه  ما در دين اسالم كسى را
بخواهد عمرى به اين اندازه طوالنى داشته باشد. چرا كه در روايتى صحيح  كه كسى رسد به اين
 در پايان زندگيشان فرمودند: وآله  عليه  اهللا  صلّى آمده: پيامبر

امروز در روى زمين وجود دارند، باقى  از امروز تا صد سال آينده حتى يك نفر از كسانى كه
 ماند... . نمى

گونه كه در حديث صحيح وارد شده، دوران زندگى افراد اين امت، بين شصت تا  بنابراين، همان
 كنند. هفتاد سال است و افراد بسيار كمى هستند كه بيش از اين عمر مى

ها  بر باطل است. چه كسى از آنچنين استدالل اماميه به زندگانى خضر نيز، استداللى باطل  هم
 پذيرد كه خضر زنده است؟ مى

كه وى زنده باشد، او از  چرا كه محققان از علما، معتقدند كه او وفات يافته است و بر فرض اين
 . آيد... افراد اين امت به شمار نمى

 دهيم: مى در پاسخ به استدالل به روايت ابن جوزى نيز از چند جهت جواب

اى به حال شما ندارد; چرا كه شما به احاديث اهل سنت استدالل  ين حديث فايدها كه نخست آن
نمى كنيد و اگر بگوييد: اين روايت براى اهل سنت حجت است; بايد بگوييم كه ما در جاى خود، 

 سخن آنان در اين باره را ذكر خواهيم كرد.

كنيد تا اصلى از اصول دين  اين روايت، خبر واحد است. پس چگونه به آن استناد مى كه دوم آن
 را اثبات نماييد كه بدون باور داشتن آن اصل، ايمان انسان درست نيست؟ 

عبارات اين حديث به سود شما نيست، بلكه دليلى بر ضد شماست. زيرا در اين حديث  كه سوم آن
 آمده:

 يواطى إسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي;

 است.اسم او، اسم من، اسم پدرش، اسم پدر من 



از او خبر داده، محمد بن عبداهللا است، نه محمد بن صلّى اهللا عليه وآله  بنابراين اسم آن مهدى كه پيامبر
 حسن.

اند: او از نوادگان حسن بن على است;  فرموده عليه السالمافزون بر اين، در روايتى حضرت على 
 نه حسين بن على.

مشهور هستند. اين روايات را امام احمد،  عليه السالمالبته احاديث مربوط به حضرت مهدى 
كه وآله  عليه اهللا صلّى  اند. مانند حديث عبداهللا بن مسعود از پيامبر ابوداوود، ترمذى و ديگران نقل كرده

 فرمودند: حضرت

لولم يبق من الدنيا إالّ يوم لطول اهللا ذلك اليوم حتّى يبعث فيه رجال من أهل بيتي يواطئ اسمه 
 ه اسم أبي، يمأل األرض قسطاً وعدال كما ملئت ظلماً وجوراً;اسمي واسم أبي

اگر از دنيا يك روز باقى مباند. خداوند آن روز را آن اندازه طوالىن گرداند تا مردى از اهل بيت مرا برانگيزاند كه اسم او 

 ظلم و جور پر شده است.گونه كه از   كند مهان اسم من و پدرش هم نام پدر من است; او زمني را از عدل و داد پر مى

 او حديث را به اين شكل روايت كرده است: كه چهارم آن

 إسمه كإسمي وكنيته كنيتي;

 اسم او، اسم من و كنيه او كنيه من است.

 گونه نقل نكرده: او اين

 يواطئ إسمه إسمي وإسم أبيه إسم أبي;

 اسم او اسم من و اسم پدرش، اسم پدر من است.

نيز بايد بگويم كه چنين حديثى را كه او نقل كرده هيچ يك از دانشمندان علم بنابراين در اين مورد 
 اند. هاى حديثى معروف نقل نكرده حديث، با چنين متنى در كتاب

هاى حديثى  )، حديث را با همان عبارات مشهورى كه در كتابرحمه اهللاين رافضى (عالمه حلى 
ها آمده، ذكر نكرده; بلكه آن را با  و ديگر كتاب صحيح ترمذى، داوود سنن ابى، مسند احمدچون  هم

 اند. متنى دروغين نقل نموده كه هيچ يك از آنان، آن را نقل نكرده

» ابن جوزى اين حديث را با سلسله سند روايت كرده است«نويسد:  ) مىرحمه اهللاو (عالمه حلى 
 در اين باره نيز بايد گفت:

صاحب تأليفات فراوان، ابوالفرج باشد، در اين صورت  اگر چنانچه منظور او دانشمند مشهور و
 بايد گفت كه بر او دروغ بسته است.

و نيز صاحب  مرآة الزمانولى اگر مقصود او، نوه اش يوسف بن قزاوغلى صاحب كتاب تاريخى 
تاليف كرده باشد، باز بايد گفت: اين مرد در » اعالم الخواص«كتابى پيرامون اثنى عشر كه با نام 



فات خود انواع سخن راست و دروغ را درهم آميخته و براى رسيدن به مقصود خود، از مصن
 احاديث ضعيف و جعلى فراوان استفاده كرده است.

نوشت تا در  نوشت; گاهى مطابق خواست شيعه مى وى، مطابق ميل و دلخواه مردم كتاب مى
 عوض آن، چيزى به او بدهند.

نوشت تا بدان وسيله به اهداف خود  ابوحنيفه كتاب مىگاهى براى برخى شاهان، بنابر مذهب 
 برسد. مرام و روش او، به مانند روش آن واعظى است كه از او پرسيدند: مذهبت چيست؟

 در جواب گفت: در كدام شهر؟ 

گويى و فريب دادن شيعيانى كه  هايش، به خاطر تملّق بينيم در بعضى از كتاب به همين دليل مى
پردازد و در برخى  ند، به بدگويى و سرزنش خلفاى راشدين و ديگر صحابه مىمد نظر او بوده ا

 شود. ديگر، تعظيم و احترام به خلفاى راشدين و ديگران ديده مى

جا كه روايت مشهور نزد همه علما در طول تاريخ اين بوده است كه  و از آن
به همين دليل »; ن و پدرش هم نام پدرماسم او اسم م«درباره مهدى فرمودند: وآله   عليه  اهللا  صلّى  پيامبر

بسيارى از مردم طمع كردند كه مهدى موعود باشند. به طورى كه منصور دوانيقى نام پسرش را 
محمد گذاشت و به او لقب مهدى داد تا به اين ترتيب نام او هم نام پيامبر و نام پدرش هم نام پدر 

 پيامبر باشد. ولى در حقيقت او مهدى موعود نبود.

 شخص ديگر، ابوعبداهللا، محمد بن تومرت با لقب مهدى بود كه...

ديگرى همين ملقّب به مهدى كه در سال پانصد و اندى، ظهور كرد و در سال پانصد و بيست و 
 چهار هجرى درگذشت...

اش از پيشوايان  قبل از او نيز عبيداهللا بن ميمون قداح ادعاى مهدويت كرده بود... او و خانواده
مرد در سال دويست و نود و نه هجرى ظهور يافت و در  اسماعيلى و از ملحدان بودند... اينفرقه 

 سال سيصد و بيست و چهار هم درگذشت و امر حكومت به فرزندان وى... رسيد...

روايى كردند، سرانجام در  كه بيش از دويست سال بر سرزمين مصر، فرمان اينان بعد از آن
جرى منقرض گرديدند. كفر، نفاق، ارتداد و دشمنى آنان با خدا و سال پانصد و شصت و هشت ه

 پيامبرش، نزد علما معروف و مشهور است. 

حديث » مهدى نيست جز همان عيسى بن مريم«كند:  چنين، حديثى را كه ابن ماجه نقل مى هم
 ٢. ضعيفى است...

                                                           
 .٤٩ـ  ٤٤/  ١: منهاج السنة. ٢



 اين باره است.چه گذشت تمام سخن ابن تيميه در  آن

 ه�ى د��8 ا�	�م

سخنان فراوانى دارد كه بر خالف ادب  عليه السالمابن تيميه در كتاب خود درباره امام مهدى 
 دينداران و خصلت دانش آموختگان و مناظره كنندگان است.

 نگارد: براى نمونه او در موردى چنين مى

ها و اماكنى چند را قرار داده  ، جايگاههاى شيعه اين كه آنان براى مهدى منتظَر از ديگر حماقت
نشينند. سرداب سامرا كه به زعم شيعيان، محل غيبت مهدى منتظَر  ها به انتظار او مى و در آن

 رود. است از جمله اين اماكن به شمار مى

گذارند تا منتظَر به  چون قاطر، اسب و... را در محوطه اين سرداب مى آنان گاهى چارپايى هم
كنند كه  پايان روز و ديگر اوقات، شخصى را مأمور مى ور بر آن سوار شود. در آغاز وهنگام ظه

در مقابل سرداب بايستد و از مهدى منتظَر، چنين درخواست ظهور كند: اى موالى ما! ظهور كن، 
 اى موالى ما! ظهور كن.

 آنان بجنگند.جا نيست تا با  كشند، در حالى كه كسى در آن شيعيان در اين اماكن سالح برمى

خوانيم تا مبادا مهدى  گويند: نماز نمى در ميان شيعيان افرادى هستند كه هميشه به هنگام نماز مى
نماز از ظهور و خدمتگزارى او باز مانيم; در حالى كه اين  منتظَر ظهور نمايد و ما به خاطر اقامه

 ت، اقامت دارند.شيعيان در شهرهايى همانند مدينه كه دور از محل احتمالى ظهور اوس

كنند و با  شيعيان در دهه آخر ماه رمضان و يا در روزهاى بهتر از آن به سمت مشرق رو مى
 شوند. خوانند و خواهان ظهورش مى صداى بلند او را مى

پر واضح است كه اگر مهدى وجود داشته باشد و خداوند به او دستور ظهور دهد، ظهور خواهد 
سوى شيعيان، هيچ تأثيرى در ظهورش نخواهد داشت; در صورت  كرد و صدا زدن و نزدن او از

تواند دعوت شيعيان را براى  عدم اجازه خداوند، باز كار شيعيان بيهوده است، چرا كه مهدى نمى
 ظهور بپذيرد.

اى كه  عالوه بر اين كه به هنگام ظهور نيز از حمايت خداوند برخوردار خواهد شد; به گونه
ه و كسانى را به ياريش خواهد فرستاد. بنابراين، وى نياز ندارد تا برخى مركبش را فراهم نمود

زنند و به خيال خام خود،  نتيجه خود دست و پا مى هاى بى هاى گمراه كه در گرداب تالش انسان
 دهند، پيوسته در انتظار وى بنشينند. كارهاى شايسته انجام مى

دازد كه در دعاهاى خود افراد و اشيايى را پر خداى سبحان در قرآن كريم به سرزنش كسانى مى
 دهند. دهند كه به دعاى آنان پاسخى نمى مورد خطاب قرار مى

 فرمايد: جا كه مى آن



ذِلكُم اُهللا ربكُم لَه الْملْك والَّذين تَدعون من دونه ما يملكُون من قطْمير * ِإن تَدعوهم ال (
عاءوا دعمسثُْل يم ُئكنَبال يو كُمكربِش ونكْفُري ةيامالْق مويو وا لَكُمتَجابا اسوا معمس لَوو كُم

 ٣;)خَبير

خوانيد به اندازه پوست نازك هسته  اين است خدا، پروردگار مشا كه ملك از آن اوست و كساىن را كه جز او مى

گويند و روز  شنوند و اگر بشنوند به مشا پاسخ منى  ها را فراخوانيد صداى مشا را منى رما مالك نيستند. اگر آنخ

 سازد.  چون خدا تو را از حقايق آگاه منى  كنند و هيچ كس هم رستاخيز، شرك مشا را انكار مى

ه وجود خارجى پرستيدند ك هايى را مى در حالى كه اين سرزنش شوندگان در دوران جاهلى، بت
دادند و با آنان سخن  ها شياطينى بودند كه خود را به مردم نشان مى داشتند و گاه در درون اين بت

 گفتند. مى

واضح است، وضعيت كسانى كه يك امر معدومى را كه وجود خارجى ندارد مورد خطاب قرار 
 ٤دهند، بدتر است... جان ـ را مخاطب خود قرار مى دهند از كسانى كه يك موجود ـ هر چند بى
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 در نقد سخنان ابن تيميه بايد گفت: 

چيزهايى از اين قبيل كه به اماميه نسبت داده و سخنانى از اين دست كه درباره امام مهدى 
به اين منظور اين فراز از بيان داشته، بسيار زياد است. ما تنها  (عجل اهللا تعالى فرجه الشريف)منتظر

ها و افتراهاى او به شيعه و امامشان  عبارات او را در اين جا آورديم كه گوشه اى از دروغ
براى همگان آشكار شود و روشن گردد كه هيچ يك از دين و  (عجل اهللا تعالى فرجه الشريف)حضرت مهدى

 دارد. گويى و بهتان باز نمى خرد، اين مرد را از دروغ

بپردازيم; عقيده اى كه به  (عج)ضرورى است به اختصار به عقيده صحيح درباره امام مهدىالبته 
ادله مورد قبول همه مسلمانان مستند است، تا از اين رهگذر هركس حق جوست با بينه به حقيقت 

 فرمايد: برسد كه قرآن كريم مى

)نع يح نيى محينَة ويب نع لَكه نم كلهنَة ِليي٥;)ب 

يابند)، از  شوند (و هدايت مى  ها كه زنده مى  آن  شوند، از روى امتام حجت باشد; و ها كه هالك (و گمراه) مى  تا آن

 باشد; روى دليل روشن

 گيريم: اكنون اين بحث را در چند بخش پى مى

                                                           
 .١٤و  ١٣هاى  . سوره فاطر، آيه ٣

 .٤٧ـ  ٤٤/  ١: منهاج السنه.  ٤

 .٤٢. سوره انفال، آيه ٥
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وط به وى از جمله امور غيبى است كه به طور قطع و يقين، و اخبار مرب» مهدى«
 از آن خبر داده و امت را به پذيرش و اعتراف به آن فراخوانده است.وآله   عليه  اهللا  صلّى  پيامبر

رود و هر كسى اين عقيده را  بنابراين، اعتقاد به مهدى، از ضروريات دين اسالم به شمار مى
كه  رود. چنان را تكذيب نموده كه اين نيز كفر به شمار مىوآله  عليه اهللا صلّى  انكار كند در واقع پيامبر

 گويد: خود ابن تيميه نيز مى

مشهور هستند. اين روايات را امام احمد، ابوداوود،  عليه السالماحاديث مربوط به حضرت مهدى 
 ٦اند. ترمذى و ديگران نقل كرده

جا بيان  هاى آينده، برخى از اين احاديث را ذكر خواهيم كرد. هدف ما در اين بخشالبته ما در 
صلّى اهللا عليه وآله  اين مطلب است كه اعتقاد به مسأله مهدويت با توجه به روايات فراوانى كه از پيامبر

رود و اين  هاى اسالمى از ضروريات اسالم به شمار مى درباره آن وارد شده، نزد همه فرقه
وضوعى است كه شمار فراوانى از علماى شيعه و سنى، در خصوص آن به تأليف و نگارش كتاب م

 اند. پرداخته
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هاى  سنّت را كه در طول قرن اينك نام شمارى از مشهورترين نگارندگان و نويسندگان اهل
 آوريم. اند، مى اهتمام ورزيده عليه السالممهدى  مختلف تاريخ، به نگارش درباره امام

 .٢٧٩ابوبكر احمد بن زهير بن حرب معروف به ابن ابى خيثمه، متوفاى سال 

 .٢٨٨ابوعبداهللا نعيم بن حماد مروزى، درگذشته سال 

 .٣٣٦ابوحسين ابن منادى، متوفاى سال 

 .٤٣٠ابونعيم اصفهانى، درگذشته سال 

 .٥٦٩وفاى سال ابوعالء عطّار همدانى، مت

 .٦٠٠عبدالغنى مقدسى، درگذشته سال 

 .٦٣٨محيى الدين ابن عربى اندلسى، متوفاى سال 

 .٦٥٠سعدالدين محمد بن مؤيد حموى جوينى، درگذشته سال 

 .٦٥٨ابوعبداهللا محمد بن يوسف گنجى شافعى، متوفاى سال 

 .٦٥٨يوسف بن يحيى مقدسى، درگذشته سال 

                                                           
 از همين كتاب. ١٧. ر.ك: صفحه  ٦



 .٦٨٥ ابن قيم جوزيه، متوفاى سال

 .٧٧٢بدرالدين نابلسى، درگذشته سال 

 .٧٧٤ابوالفداء ابن كثير دمشقى، درگذشته سال 

 .٩١١جالل الدين سيوطى، متوفاى سال 

 .٩٧٤شهاب الدين ابن حجر مكى، درگذشته سال 

 .٩٧٥على بن حسام الدين متقى هندى، متوفاى سال 

 .١٠١٤نورالدين على قارى هروى، درگذشته سال 

 .١٠٣٣ف مقدسى، متوفاى سال مرعي بن يوس

 .١١٠٣محمد رسول بررزنجى، درگذشته سال 

 .١١٨٢محمد بن اسماعيل صنعانى، متوفاى سال 

 .١٢٤٨على بن محمد جمالى مغربى، درگذشته سال 

 .١٣٦٣محمد حبيب اهللا شنقيطى، متوفاى سال 

 .١٢٥٠محمد بن على شوكانى قاضى، متوفاى سال 

 .١٣٠٨گذشته سال شهاب الدين احمد حلوانى، در

 .١٣٨٠احمد بن صديق غمارى، درگذشته سال 
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تعداد زيادى از بزرگان اهل سنت به تواتر روايات مهدى يا صحت آن از طريق سندهاى روايى 
 م برد:توان از اين افراد نا ها مى اند كه از جمله آن خود تصريح كرده

 ٢٩٧محمد بن عيسى ترمذى درگذشته سال 

 .٣٦٣محمد بن حسين آبرى، متوفاى سال 

 ٤٠٥ابوعبداهللا حاكم نيشابورى درگذشته سال 

 .٤٥٨ابوبكر بيهقى، متوفاى سال 

 .٥١٦،  ٥١٠فراء بغوى متوفاى سال 

 .٦٠٦درگذشته سال  النهايهابن اثير جزرى نگارنده 

 .٧٤٨ شمس الدين ذهبى، درگذشته سال

 .٨٠٧نورالدين هيثمى، درگذشته سال 

 .٨٥٢شهاب الدين ابن حجر عسقالنى، متوفاى سال 

 .٩١١جالل الدين سيوطى، درگذشته سال 

 




	�ى از ا�5 ا
# ا.# 

از اين امت است و همه مسلمانان از گذشته تاكنون بر اين » مهدى«طبق مفاد روايات متواتر 
 اند. باور بوده

كه در سنن ابن ماجه آمده، بايد گفت: » مهدى نيست مگر عيسى بن مريم«البته در مورد حديث 
اند. ابن ماجه  پيشوايان علم حديث و دانشمندان علم رجال، به ضعيف بودن اين حديث تصريح كرده

 گويد: در اين مورد مى

از خالد جندى، از ابان بن صالح،  بن يونس بن عبداألعلى، از محمد بن ادريس شافعى، از محمد
 وآله  عليه اهللا صلّى براى ما چنين نقل كرد: رسول خدا مالك بن حسن، از انس

 فرمود:

تر   كند و مردم روز به روز خبيل  ها بيشتر پشت مى  شود، دنيا به انسان ها افزوده مى هر چه دنيا، پيش رود بر سخىت

 ٧بن مرمي است. ان عيسىاند و مهدى، مه شوند، قيامت زماىن خواهد آمد كه مردم به بدى خو گرفته مى

 

�E�F
 روا�# ��در.# و راو��ن ,�� 

عليه و ديگر رواياتى كه در زمينه امام مهدى  عليهم السالمبه نظر ما روايات نقل شده از اهل بيت 

; از سازد شده، نادرست بودن اين حديث را آشكار مى به طور متواتر توسط اهل سنّت، نقل السالم
 ٨اند. چون حاكم نيشابورى، بيهقى و ديگران حديث مذكور را ضعيف دانسته رو بزرگانى هم اين

 

 . محمد بن خالد جنَدى ١

اند: يكى از راويان  اند. آنان نوشته از طرف ديگر علماى اهل سنّت به نقد راويان آن پرداخته
رو به هنگام نوشتن  الد جندى است. او تنها راوى اين حديث است، از اينبن خ اين حديث، محمد

 اند. شرح حال او، حديث مذكور را هم آورده

بن صالح، از حسن، از انس روايت  نويسد: محمد بن خالد جندى صنعانى مؤذّن، از ابان مزى مى
 . بن مريم است... كرده است كه مهدى، همان عيسى

 . ماجه ثبت و ضبط شده است... اين حديث توسط ابن

 گويد: ابوبكر بن زياد مى

 هذا حديث غريب;

 . كمتر كسى به نقل اين حديث پرداخته است...

                                                           
 .١٣٤٠/  ٢: سنن ابن ماجه.  ٧

 .٣٤١/  ٥: التاج الجامع لألصول.  ٨



 بن خالد جندى روايت كرده است. نويسد: اين حديث را تنها محمد حافظ ابوبكر بيهقى مى

بر سر افرادى كه بين گويد: محمد بن خالد، مردى ناشناخته است و علما  ابوعبداهللا حافظ مى
 ٩. واسطه در نقل اين حديث هستند اختالف نظر دارند...وآله  عليه اهللا صلّى جندى و رسول اهللا

نويسد: شافعى از محمد بن خالد جندى  ذهبى نيز در اين باره اظهار نظر كرده است. وى مى
 نيز از ابان بن صالح روايت كرده است. بن خالد روايت نقل نموده و خود محمد

 گويد: احاديث او مورد قبول نيست. ازدى مى

 نويسد: او فردى ناشناخته است. ابوعبداهللا حاكم نيشابورى مى

مهدى، همان عيسى بن «نويسد: به نظر من حديث محمد بن خالد جندى كه  آن گاه ذهبى چنين مى
 ١٠. آيد... يثى منكر و ناشناخته به شمار مىماجه نقل شده، حد و توسط ابن» مريم است

 نويسد: ابن حجر در اين باره مى

ـ مؤذّن، ناشناس و جزء طبقه هفتم محدثان به  با فتح حرف جيم و نون محمد بن خالد جنَدى ـ
 ١١قزوينى است.ماجه  ابن  سننآيد، وى از راويان  شمار مى

 

 . ابان بن صالح ٢

مورد اطمينان » ابان بن صالح« اند كه گويند: همه علماى ما بر اين عقيده گرچه اهل سنّت مى
 ١٢اند. كند ابن عبدالبر و حافظ ابن حزم او را ضعيف دانسته مى نقل حجر است; اما چنان كه ابن

نويسد: گفته شده: ابان بن صالح، هيچ حديثى از  خود مى امالىدر  نويسد: ابن صالح ذهبى مى
 ١٣حسن نشنيده است.

 

 . حسن بصرى ٣

ها او را در  ، همان حسن بصرى معروف و مشهور است كه در برخى كتاب»حسن«منظور از 
 عليهم السالمدر رواياتى كه از اهل بيت رو  اند; از اين قرار دادهعليه السالم شمار دشمنان حضرت على 

مورد سرزنش قرار گرفته است، تا جايى كه برخى از علما اين روايات را متواتر  رسيده، او
 ١٤اند. دانسته

                                                           
 .١٥١/  ٢٥: تهذيب الكمال.   ٩

 .٥٣٥/  ٣: ميزان االعتدال.   ١٠

 .١٥٧/  ٢: بتقريب التهذي.   ١١

 . ٨٢/  ١: تهذيب التهذيب.   ١٢

 .٥٣٥/  ٣: ميزان االعتدال.   ١٣

 .٢٦٩/  ١: تنقيح المقال.   ١٤



اند و او را در  گانه از او، رواياتى را نقل كرده از طرفى اهل سنّت نيز با آن كه در صحاح شش
اند كه روايات مرسل او فراوان  اند، اما در عين حال تأكيد كرده هدان هشتگانه قرار دادهشمار زا

 ١٦كرد. مى ١٥بوده و بسيار تدليس

 

 . يونس بن عبداألعلى ٤

اند، اما او در اين روايت،  علماى اهل سنّت، گرچه يونس بن عبداألعلى را مورد اطمينان دانسته
 به دروغگويى متّهم شده است.

 نويسد: حافظ مزى در اين باره مى

بن محمد بن رشدين، از ابوالحسن على  به سند خود از احمد دمشقتاريخ مدينة حافظ ابوالقاسم در 
كند: محمد بن ادريس شافعى را در خواب ديدم و از او شنيدم كه  بن عبيداهللا واسطى چنين نقل مى

 عليه السالميعنى حديثى كه توسط حسن از قول انس پيرامون مهدى  گفت: يونس در حديث جنَدى ـ مى
 ـ به دروغ از زبان من سخن گفته است. نسبت داده شده است وآله عليه اهللا صلّى به رسول خدا

ام، بلكه  گويد: اين حديث از احاديث من نيست و من آن را نقل نكرده شافعى در اين باره مى
 ١٧است. يونس به دروغ آن را به من نسبت داده

 ١٨. ث، ضعف ديگرى نيز دارد و آن اين كه...نويسد: اين حدي از اين گذشته، ذهبى مى

 /G�@ى  عليه السالم�	
 عليه السالمدر H3%ر ا
�م 

اند  در مقابل اين حديث ساختگى، احاديث صحيح و فراوانى اين حقيقت را در دل خود جاى داده
آيد و  از آسمان فرود مى عليهما السالميم ، عيسى بن مرعليه السالمكه به هنگام ظهور حضرت امام مهدى 

 آوريم. گزارد. براى نمونه چند حديث مى پشت سر آن حضرت نماز مى

 اند: كرده چنين نقل وآله عليه اهللا صلّى بخارى و مسلم به سند خود از رسول خدا

 فرمود: صلى اهللا عليه وآلهروزى رسول خدا 

                                                           
 .  تدليس در اصطالح علم حديث در يك تقسيم بندى كلّى دو نوع است: ١٥

يث را از او نشنيده باشد، يا كند كه او را نديده يا حد الف) تدليس در اسناد، به اين معناست كه راوى، حديث را از كسى نقل مى
تلقى شود. در مورد تدليس گفته شده است: تدليس برادر » صحيح«يا » حسن«يك راوى ضعيف را اسقاط كند، تا حديث 

 دروغ است.

اى غير  ب) تدليس در صفات راوى توسط ناقالن، به اين معناست كه به قصد مخفى داشتن حقيقت، راوى را با صفاتى يا كنيه
 صف كند يا بنامد.واقعى و

 .١٦٥/  ١: تقريب التهذيب.   ١٦

 .١٤٩/  ٢٥: تهذيب الكمال.   ١٧

 .٥٣٥/  ٣: ميزان االعتدال.   ١٨



 ١٩كم;كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم من

 آيد در حاىل كه امام مشا كسى از خود مشا باشد؟ چگونه خواهيد بود هنگامى كه عيسى بن مرمي در ميان مشا فرود

كند كه نام دجال در آن آمده  مى نقل احمد بن حنبل شيبانى نيز در اين باره به سند خود حديثى را
 فرمود: صلى اهللا عليه وآله خدا گويد: رسول است. وى مى

 فإذا هم بعيسى بن مريم فتقام الصالة، فيقال له: تقدم يا روح اهللا!

 ٢٠فيقول: ليتقدم إمامكم فيصّل بكم;

گويند:  شوند، به عيسى مى  رسد و مردم براى اقامه مناز مجع مى  ز مىبينند و هنگام منا در اين هنگام عيسى بن مرمي را مى

 اهللا! پيشاپيش ما بايست.  اى روح

 باشد.  گويد: بايد امام مشا پيشاپيش مشا بايستد و امام مجاعت  عيسى مى

 نويسد: منّاوى مى

آيد و  به هنگام نماز صبح بر روى مناره سفيد واقع در شرق دمشق، فرود مى عليه السالمعيسى 
عليه بيند. در اين هنگام امام مهدى  را در حال آماده شدن براى اقامه نماز مى عليه السالمامام مهدى 

 امام جماعت باشد. عليه السالمرود تا عيسى  شود و عقب مى ، متوجه حضور او مىالسالم

زارد، وه كه گ دهد و خود پشت سر وى نماز مى ايشان را پيشاپيش قرار مى عليه السالماما عيسى 
 ٢١چه فضل و شرف بزرگى نصيب اين امت شده است!

 نويسد: مى عليه السالمابوالحسن آبرى پيرامون امام مهدى 

درباره مهدى  صلى اهللا عليه وآله بسيارى از راويان، اخبار متواتر و مستفيضى را از قول رسول خدا
در شمار اهل بيت پيامبر قرار  عليه السالماند. در اين احاديث آمده است كه مهدى  نقل كرده عليه السالم

بن  نمايد. در آن دوران، عيسى كند، زمين را از عدل و داد پر مى دارد، هفت سال حكومت مى
شتابد.  سرزمين فلسطين، براى قتل دجال به يارى او مى در» لد«كند و در دروازه  مريم ظهور مى

صلوات اهللا گيرد و در طول زندگانى او عيسى  جماعت اين امت را بر عهده مى امامتالسالم   عليه مهدى

 ٢٢گزارد. پشت سر او نماز مى عليه

 نويسد: جالل الدين سيوطى در پاسخ به منكران اين مسأله مى

به امامت امام مهدى  عليه السالم دن عيسىآور است; چرا كه نماز خوان سخنان اينان بسيار شگفت
نقل شده است. رسول خدا  صلى اهللا عليه وآله، در تعدادى از روايات صحيح از رسول خدا عليه السالم

                                                           
 .٩٤ / ١: صحيح مسلممن كتاب بدء الخلق،  عليه السالم، باب نزول عيسى ١٤٣/  ٤: صحيح بخارى.   ١٩

 .٣٦٧/  ٣: مسند احمد.   ٢٠

 .١٧/  ٦: فيض القدير ـ شرح الجامع الصغير.   ٢١

 .١٤٩/  ٢٥: تهذيب الكمال.   ٢٢



هاى ايشان تحقق  بينى كنند و همه پيش پيامبرى است صادق كه راستگويى او را همگان تأييد مى
 ٢٣يابد. مى

 

 $0Jن د�����I� 6�زا�/

بنابر آن چه آورديم نادرستى و بطالن ديدگاه سعدالدين تفتازانى نيز روشن شد، چرا كه او 
 گويد: مى

كند و يا بالعكس، معتبر و مستند نيست و نبايد به آن  گويند: عيسى به مهدى اقتدا مى اين كه مى
 ٢٤اطمينان نمود.

 

 از @��ت =��
�E و اهB $�# او السالمعليه 
	�ى 

 است. عليهم السالمبيت  از اهل عليه السالممطلب قابل بحث ديگر اين كه حضرت امام مهدى 

 از اهل بيت ايشان است. السالم  عليه دارد كه مهدى به صراحت بيان مى صلى اهللا عليه وآلهرسول خدا 

 صلى اهللا عليه وآلهمتواتر در احاديث پيامبر خدا  از اهل بيت است، به صورت عليه السالماين كه مهدى 
تر اين مطلب را در عبارات بعضى از  چنان كه پيش هم مورد تأكيد قرار گرفته است،

 كنيم: سنّت مشاهده نموديد... حال به برخى از اين احاديث اشاره مى اهل علماى

اند كه ما  وايت را ذكر كردهاين ر احمد بن حنبل، ابوداوود، ترمذى و ديگران با عبارات مختلف
 فرمود:صلى اهللا عليه وآله كنيم، او اين گونه آورده است كه رسول خدا  بسنده مىمسند احمد به نقل آن از 

 ٢٥اسمي; ال تقوم الساعة حتّى يلي رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه

نام من است، سرپرسىت جامعه را به   من كه هم بيت مت برپا خنواهد شد مگر آن كه پيش از آن، مردى از اهلقيا

 گريد. مى عهده

 نويسد: مى» خروج المهدى«ابن ماجه در باب 

 فرمود: صلى اهللا عليه وآلهفرمود: رسول خدا  عليه السالمعلى 

 ٢٦المهدي منّا أهل البيت يصلحه اهللا في ليلة;

 دهد.  مى  مهدى از ما اهل بيت است كه خداوند كار او را در يك شب، سامان

                                                           
 .١٦٧/  ٢: الحاوى للفتاوى.   ٢٣

 .٣١٣/  ٥: شرح المقاصد.   ٢٤

 .٣٤٣/  ٣: صحيح ترمذى، ١٥١/  ٤: سنن ابى داوود، ٣٧٦/  ١: مسند احمد.   ٢٥

 .١٣٦٧/  ٢: نن ابن ماجهس.   ٢٦



صلى اهللا عليه كند كه رسول خدا  احمد بن حنبل نيز در اين باره حديثى را از ابوسعيد خدرى نقل مى

 فرمود: وآله

 ال تقوم الساعة حتّى تمتلئ األرض ظلماً وعدواناً.

رجل من عترتي ـ أو من أهل بيتي ـ يمألها قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً قال: ثم يخرج 
 ٢٧وعدواناً;

ـ من ظهور   ٢٨گاه مردى از عترت ـ يا اهل بيت  آن قيامت برپا خنواهد شد مگر آن كه زمني از ظلم و جتاوز پر شود،

 لم و جتاوز، زمني را از عدل و داد پرشدن ظ فراگري از پس كند و مى

 سازد. مى

نقل كرده، » بيتى; اهل بيت من اهل«حاكم نيشابورى نيز همين حديث را با همين سند و با عبارت 
 نويسد: گاه مى آن

ها اين حديث را در صحيح  اين حديث شرايط صحت از نظر بخارى و مسلم را داراست، اما آن
 اند. خويش ثبت نكرده

 ٢٩خود، با ديدگاه حاكم نيشابورى موافقت كرده است. تلخيصدين ذهبى نيز در شمس ال

از ابوسعيد » من عترتى; از عترت من«حاكم نيشابورى در جاى ديگرى همين حديث را با لفظ 
 يث شرايط صحت از نظر مسلم را داراست.گويد: اين حد كند و مى خدرى نقل مى

 ٣٠ذهبى نيز اين ديدگاه حاكم را تأييد كرده است.

�  عليه السالم
	�ى �K�L ز��ان�L عليها السالماز 

اند. در زير اين  دانسته السالم عليها را از فرزندان فاطمه عليه السالماى ديگر از روايات، مهدى  دسته
 آوريم: مىروايات را 

گويد: رسول خدا  سلمه مى كنند كه ام ابوداوود، ابن ماجه و ديگران با عبارات مختلف نقل مى
 فرمود: صلى اهللا عليه وآله

 ٣١المهدي من عترتي من ولد فاطمة;

 مهدى از عترت من و از فرزندان فاطمه است.

                                                           
 .٣٦/  ٣: مسند احمد.   ٢٧

 .  ترديد از راوى است. ٢٨

 .٤/٥٥٧ذهبى):تلخيص المستدرك همراه  شده به (چاپ المستدرك على الصحيحين.  ٢٩

 .٥٥٨/  ٤.  همان:  ٣٠

 ٢ ماجه: سنن ابن، ٥٥٧ / ٤ المستدرك على الصحيحين:و ر.ك:  ٣١٠/  ٢ سنن ابى داوود:، ٣٤٣/  ٥ التاج الجامع لألصول:.   ٣١
 /١٣٦٨. 



 گويد: سلمه مى اند كه ام حاكم نيشابورى و ذهبى نيز از سعيد بن مسيب روايت كرده

 فرمود: كرد و مى ياد مى عليه السالمشنيدم كه از مهدى  صلى اهللا عليه وآلهاز رسول خدا 

 ٣٢نعم، هو حقّ وهو من بني فاطمة;

 آرى، او يك حقيقت و از فرزندان فاطمه است.

 ٣٣اَسناد ابوداوود و حاكم نيشابورى را صحيح دانسته است. التاجصاحب كتاب 
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شيعه اثنا عشرى بر اين باور است كه مهدى از نسل امام شهيد سبط پيامبر ابا عبداهللا الحسين 
است. روايات آنان نيز در اين زمينه در حد تواتر است. بخشى از روايات اهل سنت نيز با  عليه السالم

نه اتفاق نظر وجود اين روايات شيعه همسو و موافق است. بنابراين، بين شيعه و سنى در اين زمي
چنان كه در ادامه نام تعدادى از علماى نامدار اهل سنت در علم حديث و تاريخ و ديگر  دارد. هم

و از نسل امام  السالم  عليه آوريم كه معتقدند مهدى موعود، فرزند امام حسن عسكرى علوم را مى
 است. عليه السالمحسين 
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كند مهدى از نسل سبط  هاى اهل سنت وجود دارد كه بيان مى ببا اين حال، رواياتى در كتا
است. به همين دليل گروهى از آنان نيز  عليه السالم; يعنى حضرت امام حسنوآله  عليه  اهللا  صلّى اكبر پيامبر

 اند. اين ديدگاه را برگزيده

 

 . ديدگاه شيخ على قارى١

ديدگاه را پذيرفته است. وى در اين شيخ  على قارى از جمله دانشمندان اهل سنت است كه اين 
 نويسد: باره مى

كه او از فرزندان حسن است يا حسين، اختالف نظر وجود دارد. ممكن است وى; هم  در اين«
 از نسل حضرت امام حسن و هم حسين باشد.

رسد كه وى از پدر به امام حسن و از مادر به امام حسين منسوب است.  چنين به نظر مى
جا كه تمامى  كه درباره دو فرزند ابراهيم; يعنى اسماعيل و اسحاق اتفاق افتاد; آنچه  همانند آن

                                                           
 ذهبى): تلخيص المستدرك(چاپ شده به همراه  ستدرك على الصحيحينالم.  ٣٢

٥٥٧/  ٤. 

 .٣٤٣/  ٥ التاج الجامع لألصول:.  ٣٣



پيامبران بنى اسرائيل از نسل اسحاق بودند و از نسل اسماعيل تنها پيامبر ما به پيامبرى برگزيده شد 
 كه به تنهايى در جاى همه آنان نشست و چه نيك جايگزينى شد و به مقام خاتم االنبيائى رسيد.

 عليه السالمجايى كه بيشتر امامان و بزرگان از نسل حسين  در اين جا هم همين گونه است از آن
شود تا  سنگين گردد مناسب است به او فرزندى عطاعليه السالم  كه كفه طرف حسن اند، براى اين بوده

 بگيرد. خاتم اوليا گردد و جاى همه آن برگزيدگان و اصفيا را

از مسند خالفت ظاهرى پايين آمد ـ  عليه السالمه: زمانى كه امام حسن عالوه بر اين گفته شد
 چنان كه در فضايل او در احاديث نبوى نيز اين مطلب آمده ـ واليت مرتبه قطبيه به او عطا شد. هم

بنابراين مناسب است كه از جمله اين مرتبه واال، اين باشد كه مهدويت به او منسوب باشد. 
مقام با نبوت عيساى پيامبر همتراز است و باعث اعتالى كلمه اسالم و دين همان مهدويت كه در 

 شود. كه هزاران سالم و درود بر او باد ـ مى پيامبر ـ

كند. و خدا  خواهيم آورد كه همين معنا را تصريح مى عليه السالماسحاق از على  در حديث ابى
 ٣٤».تر است آگاه

 بررسى و نقد اين ديدگاه

 گيريم: مى ما نقد و پاسخ سخنان شيخ على قارى را در سه محور پى

از آن خبر داده وآله  عليه اهللا صلّى از امور غيبى است كه پيامبر خدا» مهدى«داستان  كه نخست آن
هاى قيامت  ها و نشانه ها و جنگ گونه كه ايشان از قبر و قيامت و احوال آن و نيز فتنه است; همان

 اند. و قضاياى مربوط به دجال و ديگر امور، خبر داده

گونه امور اعتقادى روا نيست كه جز بر روايات صحيح و متقن كه از  روشن است كه در اين
 ايشان رسيده، اعتماد شود.

ه، ها و تخيالتى كه در كالم شيخ على قارى آمد بنابراين، ديگر جايى براى چنين استحسان
 نيست; عباراتى كه زاييده افكار فاسد و خياالت واهى است.

گونه  مناسب است كه اين«و » چنين گفته شده«كه جايز نيست با استناد به  نتيجه سخن اين
 بپذيريم. اى را و سخنانى از اين دست، عقيده» باشد

معاويه از خالفت در برابر  السالم عليه شيخ على قارى بيان داشت كه چون امام حسن كه دوم آن
 چشم پوشيد خداوند نيز مهدى را از فرزندان او قرار داد.

اند كه در آن آمده: به  ساخته السالم عليهم اما اين سخن را اهل سنت در مقابل آن روايات اهل بيت
بنى اميه و  در راه خدا و حفظ دين از نيرنگ منافقانعليه السالم امام حسين دليل جانفشانى و شهادت

 است. ان، خداوند مهدى را از نسل او قرار دادهديگر

                                                           
 .١٧٩/  ٥: حمرقاة المفاتيح فى شرح مشكاة المصابي. ٣٤



اين سخن نشان ...» در حديث ابى اسحاق خواهد آمد «شيخ على قارى گفت:  كه سوم آن
است نه امام  عليه السالمترين دليل كسانى كه معتقدند مهدى از نسل امام حسن  دهد كه مهم مى

 ، همين حديث است.السالم  عليه حسين

 پردازيم: ر مفصل به بحث درباره آن مىجا به طو ما در اين

 كند: از ابواسحاق چنين نقل مى المشكاةصاحب كتاب 

نگاه كرد و فرمود: اين پسرم، به  عليه السالمبه پسرش حسن  عليه السالمروزى حضرت على 
بر نام پيام سيد و سرور است و از نسل او مردى خواهد آمد كه هم صلى اهللا عليه وآلهفرموده رسول خدا 

شباهت دارد، اما از نظر قيافه و اندام با ايشان صلى اهللا عليه وآله شماست، او در اخالق به رسول خدا 
 متفاوت است.

 كرد. كند، نقل آن گاه آن حكايت را كه او زمين را از عدل و داد پر مى

 ٣٥است. ابوداوود اين روايت را نقل كرده، اما حكايت مذكور را نياورده

 نويسد: در ذيل اين حديث مى مشكاة المصابيحقارى در شرح كتاب 

دهد كه مهدى از فرزندان  كند و نشان مى اين حديث به روشنى، سخنان پيشين ما را تأييد مى
است و براى جمع بين اين روايت و روايات ديگر بايد گفت: مهدى تنها از طرف  السالم عليهحسن 

 منتسب است. السالم عليهن مادر، به حسي

بن حسن عسكرى، قائم و منتظَر  مهدى، محمد«بر اين اساس، سخن شيعيان مبنى بر اين كه 
 شود. از اعتبار ساقط مى» است السالم عليهاست، چرا كه وى به اتّفاق همگان از نسل حسين 

از مهدى سخن  ، در مورد شخصى غيرعليه السالمممكن است برخى چنين ادعا كنند: شايد على 
 گفته باشد.

 عا را باطل مى»كند زمين را از عدل و داد پر مى«در پاسخ بايد گفت: حكايتنمايد;  ، اين اد
چرا كه در ميان سادات حسينى و حسنى، مهدى موعود تنها كسى است كه به عنوان پركننده عدل و 

 ٣٦شود. داد در زمين، شناخته مى

نامند جز حديث پيشين، هيچ دليل  ها را صحاح مى اى كه اهل سنّت آن گانه در منابع شش
سنن است، وجود ندارد. اين حديث نيز تنها در » حسن«از فرزندان » مهدى«ديگرى مبنى بر اين كه 

 ثبت شده است.ابى داوود 

                                                           
 .١٥٠٣/  ٣: ابيحمشكاة المص.   ٣٥

 .١٦٨/  ٥: المصابيح مرقاة المفاتيح فى شرح مشكاة.   ٣٦



على «كند:  سبيعى اين گونه نقل مى ن عبداهللانويسد: ابوداوود از ابواسحاق عمرو ب ابن اثير مى
نگاه كرد و... آن گاه آن حكايت را كه او زمين را از عدل و داد عليه السالم  به فرزندش حسن عليه السالم
 ٣٧، ابوداوود اين روايت را ثبت كرده، اما حكايت مذكور را نياورده است.»كند، ذكر نمود پر مى
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 نويسد: شيخ منصور مى

نگاه كرد و فرمود: اين پسرم، به عليه السالم به فرزندش حسن  عليه السالمنقل شده است: روزى على 
نام پيامبر  سيد و سرور است و از نسل او مردى خواهد آمد كه همصلى اهللا عليه وآله خدا  فرموده رسول
شباهت دارد، اما از نظر قيافه و اندام با ايشان صلى اهللا عليه وآله اخالق به رسول خدا  شماست، در

 متفاوت است.

فرمود: مردى از صلى اهللا عليه وآله  فرمود: رسول خدا عليه السالمچنين در روايت ديگرى على  هم
 . ماوراء النهر ظهور خواهد كرد...

 ٣٨اين دو حديث را ابوداوود نقل كرده است.

Q��3 �:. /.ر�$ 

دانند، حديث مذكور را  مى» عليه السالمحسن «را از فرزندان امام » مهدى«به نظر ما كسانى كه 
كنند، در اين صورت تأمل در سند، لفظ و  به عنوان تنها دليل خود براى اثبات اين ادعا مطرح مى

 د.نماي مفهوم اين حديث، اجتناب ناپذير مى

 اين گونه آمده است: سنن ابوداووددر مورد سند اين حديث بايد گفت: در 

بن أبي قيس، عن شعيب بن  عمرو قال أبو داود: حدثت عن هارون بن المغيرة، قال: حدثنا
 ٣٩»;األرض عدالً يمأل«... ثم ذكر قصة عليه السالمإسحاق، قال: قال علي   خالد، عن أبي

بن ابوقيس، از شعيب بن خالد، از ابواسحاق   گويد: براى من نقل شده است كه هارون بن مغريه، از عمرو  ابوداوود مى

 ذكر منود.» كند  زمني را از عدل و داد پر مى«گفت... آن گاه آن حكايت را كه  عليه السالم چنني روايت منود كه على

زين و پايانى سند آن كافى است، چرا كه ابوداوود براى سست بودن اين حديث، قسمت آغا
، حال بايد پرسيد: چه كسى اين حديث را »از هارون بن مغيره، براى من روايت شد«نويسد:  مى

 براى ابوداوود نقل نموده است؟

                                                           
 .٤٩/  ١١: التاج الجامع لالُصول.   ٣٧

 .٣٤٤و  ٣٤٣/  ٥.  همان:  ٣٨

 .٢٠٨/  ٢: سنن ابى داوود.  ٣٩



شود كه در دوران زندگى خود تنها يك بار على  در پايان سند نيز نام ابواسحاق سبيعى ديده مى
رو ترديدى نيست  ها رد و بدل نشده بود. از اين را ديده و در آن يك بار نيز سخنى ميان آن عليه السالم

كه ابواسحاق اين روايت را از فرد ديگرى شنيده است، اما در متن حديث، نام و نشان اين فرد وجود 
 ندارد.

 از حافظ منذرى چنين نقل شده است: جامع األصولافزون بر اين در حاشيه 

را ديده و  عليه السالماست، زيرا ابواسحاق تنها يك بار على  ٤٠گويد: اين حديث، منقطع منذرى مى
از « گويد: چنين ابوداوود در آغاز اين حديث مى در آن يك بار هم با او سخن نگفته بود، هم

 ».بن مغيره براى من روايت شد هارون

 است. نيز آمده است: اسناد اين حديث، ضعيف المشكاةدر حاشيه 
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 در مورد متن حديث مذكور بايد گفت:

اى كه در آغاز آن  گونه هاى متفاوت نقل شده است; به هم آغاز و هم پايان حديث، به صورت
 نويسد: اند. قندوزى حنفى مى نام برده» حسين«و برخى ديگر از » حسن«برخى از 

نگاه كرد و گفت: اين  عليه السالم به فرزندش حسين عليه السالماز ابواسحاق نقل شده است كه على 
 . فرزندم سيد و سرور است...

 كرد. نقل» كند زمين را از عدل و داد پر مى«آن گاه آن حكايت را كه 

 ٤١است. اما حكايت مذكور را نياورده ابوداوود اين روايت را نقل كرده،

آمده است با اين تفاوت كه به جاى  به نقل از ابوداوود المشكاةو  جامع األصولاين روايت عيناً در 
 شود. ديده مى» حسين«نام » حسن«

همين اشكال  هاى ديگر آمده نيز به ديگر احاديث موجود پيرامون اين مسأله كه در برخى از كتاب
از اعمش، از عقد الدرر فى أخبار المنتظر در كتاب  مبتال هستند. براى مثال سلمى شافعى

هاى اين كتاب با يكديگر تفاوت دارند، به  حديث ابواسحاق را روايت كرده است، اما نسخه ابووائل،
عليه به حسين «اى كه در نسخه اصلى و نيز نسخه استنساخ شده از خط نويسنده، آمده است:  گونه

 ».نگاه كردالسالم 

 شود. ديده مى» نگاه كرد السالم عليه به حسن«هاى ديگر اين كتاب، عبارت  ولى در برخى نسخه

ذخائر حافظ ابونعيم اصفهانى، حديث حذيفه را كه از كتاب  صفة المهدىسلمى شافعى از كتاب 
شافعى  ب كه به دست نوشت سلمىكند، اما در نسخه اصلى كتا مى اقتباس شده است، روايت العقبى

                                                           
 .١١٣: دراية الحديث .  به حديثى كه يكى از راويان در سلسله سند ذكر نشده باشد، منقطع گويند، ر.ك: ٤٠

 .٥١٨: ينابيع المودة.   ٤١



آن گاه با دستش «اى كه از خط وى استنساخ شده، اين گونه آمده است:  چنين نسخه نگاشته شده و هم
 ».زدعليه السالم  بر شانه حسين

 ٤٢گيرد. در برابر ديدگان خواننده قرار مى» عليه السالمحسن «ها نام  ولى در برخى ديگر از نسخه

به وجود آمده يا اين كه » حسين«و » حسن«آيا اين اختالف به خاطر تشابه نگارشى دو واژه 
اند تا حقايق به همان شكلى كه هست در  برخى مغرضان به عمد، اصل روايت را دستكارى كرده
ش از هر كس ديگرى از كه بي عليهم السالماختيار امت قرار نگيرد و مسلمانان از روايات اهل بيت 

 ترين مردمان به علوم او هستند، محروم گردند؟ آگاهى داشته و عالمصلى اهللا عليه وآله سيره رسول خدا 

رسد; چرا  تر به نظر مى هر چند احتمال نخست، دور از انتظار نيست، اما احتمال دوم، درست
 كند. ، اين احتمال را تقويت مىعليهم السالمكه شواهد فراوانى به ويژه در ارتباط با اهل بيت 

دهد برخى عالمان  در اين مورد به خصوص، قرينه و دليل مستحكمى وجود دارد كه نشان مى
، تالش »است عليه السالماز فرزندان حسين  عليه السالممهدى «اهل سنّت در جهت كتمان اين حقيقت كه 

اين كه علّت رفتار اين علما چه بوده  زدند. اما كم از بيان صريح آن سرباز مى كردند و يا دست مى
 داند! است، خداوند بهتر مى

براى مثال، ابوالحسين احمد بن جعفر بن منادى و ابوعبداهللا بن حماد ـ كه هر دو از پيشوايان و 
 كنند: حافظان اهل سنّت هستند ـ از قتاده چنين روايت مى

 ست؟گويد: به سعيد بن مسيب گفتم: آيا مهدى حق ا قتاده مى

 گفت: آرى.

 گفتم: از كدام قبيله است؟

 گفت: از قريش.

 گفتم: از كدام تيره قريش؟

 گفت: از بنى هاشم.

 گفتم: از كدام بنى هاشم؟

 گفت: از فرزندان عبدالمطلب.

 گفتم: از كداميك از فرزندان عبدالمطلب؟

 گفت: از فرزندان فاطمه.

 گفتم: از كداميك از فرزندان فاطمه؟

 ٤٣ا كافى است.گفت: تا همين ج
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 داند. ؟ خدا بهتر مى»تا همين جا كافى است«حال بايد پرسيد: چرا 

 گويد: گونه كه گذشت ابوداوود مى پردازيم، همان اينك به بررسى قسمت پايانى اين حديث، مى

 »;يمأل األرض عدالً«ثم ذكر قصة، 

 ذكر كرد.» كند زمني را از عدل و داد پر مى«سپس آن حكايت را كه 

 پرسش اين جاست كه چه كسى حكايت ياد شده را ذكر كرد؟

اند، ابوداوود اين  ديگران نيز گفته والمشكاة همان گونه كه ابن اثير، خطيب تبريزى صاحب 
 حكايت را نقل نكرده است. علت اين كار چه بوده است؟

سپس آن حكايت را «يعنى  به طور كلى اين قسمت از روايت را ـالتاج وانگهى صاحب كتاب 
دهد كه  ـ از قلم انداخته است. اين خود نشان مى» نقل كرد» كند زمين را از عدل و داد پر مى«كه 

 جمله يادشده، جزء حديث نيست.

روايت البعث و النشور در اثبات و تأكيد هر چه بيشتر اين ادعا همين بس كه حافظ بيهقى در كتاب 
بدون اشاره به جمله مذكور، اين روايت را با عبارت  كند و مىياد شده را از قول ابواسحاق نقل 

شباهت دارد، اما از نظر قيافه و اندام با ايشان متفاوت  صلى اهللا عليه وآلهدر اخالق به رسول خدا «
 ٤٤دهد. ، پايان مى»است
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 در مورد مفاد و مضمون روايت ياد شده بايد گفت:

گردد  اضطراب است، روشن مى بعد از آن كه دانستيم متن و كلمات اين حديث، داراى تشويش و
ماند  كه اين حديث، قابل اعتنا نيست. بنابراين، ديگر وجهى براى سخنان شيخ على قارى باقى نمى

د، كن ادعاى او مبنى بر اين كه حديث يادشده، عقيده شيعه اماميه را از درجه اعتبار ساقط مى و
 اعتبار ندارد.

عليه ممكن است برخى ادعا كنند كه شايد على «چنين ايرادى كه ايشان در قالب عبارت  هم

در حديث يادشده، معلوم » حسن«بر فرض ذكر واژه  بيان كرده، درست نيست; چرا كه...» السالم
 شده باشد.ايراد  عليه السالمتوسط على » كند زمين را از عدل و داد پر مى«نيست كه عبارت 

كه: حديث ابو داوود با فرض صحت سند، هيچ داللتى بر اين ديدگاه بعضى از  خالصه مطلب اين
است،... پيش از اين ثابت شد كه آنان در  عليه السالماهل سنت ندارد كه مهدى از نسل امام حسن 

                                                           
 .٣١. همان:  ٤٤



صالحيت اين  كه مقدار آن كنند. حال هاى معتبر و مشهورشان فقط به اين روايت استناد مى كتاب
 روايت از نظر سند، داللت و متن روشن گرديد و پر واضح گشت كه اين روايت قابل استناد نيست.
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از  عليه السالمرو باور شيعيان  ـ و شمار فراوانى از اهل سنت ـ كه معتقد هستند مهدى  از اين
باشد و روايات متواترى  نيز همين باور را تأييد  ق مىاست، عقيده ح عليه السالمنسل امام حسين 

توان به اين روايات اشاره  كنند مى كنند. از جمله رواياتى كه اهل سنت  در اين باره ذكر مى مى
 نمود:

 فرمود: صلى اهللا عليه وآلهرسول خدا  روايت نخست.

تّى يبعث فيه رجالً من ولدي ذلك اليوم ح عزوجّللولم يبق من الدنيا إالّ يوم واحد لطول اهللا 
 اسمه اسمي;

نام من  كند تا مردى از فرزندامن را كه هم طوالىن مى  اگر تنها يك روز از عمر دنيا باقى مانده باشد خداوند آن روز را

 است در آن روز برانگيزد.

در اين هنگام سلمان فارسى برخاست و گفت: اى رسول خدا! او از نسل كدام يك از فرزندان 
 است؟شم

 زد و فرمود: السالم  عليه دستش را بر روى شانه امام حسين صلى اهللا عليه وآلهرسول خدا 

 من ولَدي هذا;

 از نسل اين فرزندم.

اين روايت در منابع مختلف نقل شده است. از جمله ابوالقاسم طبرانى، ابونعيم اصفهانى در كتاب 
 ٤٥اند. نقل كردهو ديگران  السالم  عليه حديثاً في المهدي األربعين

در آخرين روزهاى زندگى خويش كه در بستر بيمارى به  صلى اهللا عليه وآلهرسول خدا  روايت دوم.
 چنين فرمود: عليها السالم برد به پاره تن خود حضرت زهرا ر مىس

 اً; ثماهللا اطّلع إلى األرض إطّالعة فاختار منها أباك فبعثه نبي ما يبكيك يا فاطمة! اما علمت أن
 بعلك. اطّلع ثانية فاختار

 فأوحى إلي فأنكحته إياك واتّخذته وصياً.

اك زوجك أعلمهم علماً، وأكثرهم حلماً، وأقدمهم سلماً;أما علمت أنّك بكرامة اهللا إي 
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افكند، پدرت را از ميان اهل زمني برگزيد و او را به  داىن كه خداوند به زمني نگاهى  كىن؟ مگر منى فاطمه! چرا گريه مى

 پيامربى مبعوث كرد;

را به ازدواج او درآوردم و او را  و ديگر بار خداوند به زمني نگاه كرد، مهسر تو را برگزيد. پس من به وحى فرمود كه تو

 به عنوان وصى خود انتخاب منودم.

داىن كه خداوند براى تعظيم و بزرگداشت تو كسى را به مهسريت درآورد كه خنستني مسلمان، عامل ترين و   مگر منى

 بردبارترين مردم است؟

خواست بيش از  كه مى ه وآلهاهللا علي صلى خنديد و شاد شد; رسول خدا عليها السالمدر اين هنگام فاطمه 
 خوشحال كند به او فرمود: راعليها السالم پيش فاطمه 

 ومنّا مهدي االُمة الّذي يصلّي عيسى خلفه;

 گزارد، از ماست. افزون بر اين، مهدى اين امت كه عيسى پشت سرش مناز مى

 نهاد و فرمود: عليه السالمآن گاه دست بر شانه امام حسين 

 مة;من هذا مهدي االُ

 مهدى اين امت از نسل اين است.

صباغ مالكى اين روايت را نقل  ابن ابوالحسن دارقطنى، ابوالمظفر سمعانى، ابوعبداهللا گنجى و
 ٤٦اند. كرده

 فرمود:اهللا عليهوآله  صلىگويد: رسول خدا  عبداهللا بن عمرو مى روايت سوم.

 يخرج المهدي من ولد الحسين من قبل المشرق، لو استقبلته الجبال لهدمها واتّخذ فيها طرقاً;

ها را  ريند آنها در برابر او قرار گ كند و اگر كوه مهدى كه از فرزندان حسني است، از مست مشرق، قيام و ظهور مى

 ها اجياد خواهد منود.  هاىي در دل آن نابود و راه

چون نعيم بن حماد، طبرانى، ابونعيم اصفهانى و  اين روايت را حافظان حديث اهل سنّت هم
 ٤٧اند. نقل كردهعقد الدرر فى أخبار المنتظر مقدسى نگارنده كتاب 

 عليه السالم�Lز�� ا
�م �SG@ 5G3ى  عليه السالم 
	�ى

است،  عليه السالمحسن عسكرى  اينك نام برخى از علماى اهل سنت را كه معتقدند مهدى فرزند امام
 آوريم. مى
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شمار فراوانى از علماى بزرگ حديث، تاريخ، عرفان و تصوف اهل سنت تصريح نموده اند كه 
اند او به دنيا  است. همچنان كه تصريح كرده عليهما السالممهدى همان فرزند حسن بن على عسكرى 

 است. آمده

 كنيم: اكنون به برخى از اين علما اشاره مى

 .٢٧٩احمد بن محمد بن هاشم بالذرى، متوفاى سال 

 .٤٥٨ابوبكر عمر بيهقى، متوفاى سال 

 .٥٦٧ابومحمد عبداهللا بن خشّاب، درگذشته سال 

 .٥٩٠ابن اَزرق تاريخ نگار، متوفاى سال 

 .٦٣٨ابن عربى اندلسى، درگذشته سال 

 .٦٥٢كمال الدين ابن طلحه، متوفاى سال 

 .٦٥٤ال سبط ابن جوزى، متوفاى س

 .٦٥٨ابو عبداهللا گنجى شافعى، متوفاى سال 

 .٦٧٢صدرالدين قونوى، متوفاى سال 

 .٦٨١شمس الدين ابن خلّكان، متوفاى سال 

 .٧٢٣صدرالدين حموئى، متوفاى سال 

 .٧٤٩عمر بن وردى، متوفاى سال 

 .٧٦٤صالح الدين صفدى، درگذشته سال 

 .٨٣٣شمس الدين ابن جزرى، متوفاى سال 

٨٥٥اغ مالكى، متوفاى سال ابن صب. 

 .٩١١جالل الدين سيوطى، متوفاى سال 

 .٩٧٣شيخ عبدالوهاب شعرانى، متوفاى سال 

 .٩٧٤ابن حجر مكّى، متوفاى سال 

 .١٠١٣شيخ على قارى، متوفاى سال 

 .١٠٥٢شيخ عبدالحق دهلوى، درگذشته سال 

 .١١٧٦شاه ولى اهللا دهلوى، متوفاى سال 

 .١٢٩٤ى سال شيخ قندوزى حنفى، متوفا
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شود  كه سخنان ابن تيميمه پندارهاى باطل و  تر بيان كرديم به خوبى روشن مى چه پيش از آن
 ادعاهاى واهى بيش نيست.

 وى گفت:

د كه محمد بن جرير طبرى، عبدالباقى بن قانع و ديگر علماى تاريخ و تبارشناسى بر اين باورن«
 ٤٨».اى از خود به جا ننهاد ذريه حسن بن على عسكرى، هيچ فرزند و

او معتقد است از امام حسن «در رد ديدگاه ابن تيميه و نسبتى كه به طبرى داد و گفت كه: 
 گوييم: مى» فرزندى به جاى نمانده است عليه السالمعسكرى 

ها  درجه از اهميت، بايد به اهل بيت پيامبر و كسانى كه از آن در مسائلى با اين كه نخست آن
هستند و يا شيعيان آشنا به احوال آنان، مراجعه نمود; نه كسانى كه هيچ ارتباط و پيوندى با ايشان 

 اند. ندارند، يا آنانى كه از ايشان بريده و به دشمنى با آنان برخاسته

فرزند  عليه السالمفراد فراوانى به زاده شدن امام مهدى تر گذشت كه از غيرشيعه، ا پيش كه دوم آن
 هستند. معتقدعليه السالم حسن عسكرى 

پيش از اين گفته شد  كه ابن تيميه اين قول را به طبرى، عبدالباقى و ديگر  كه سوم آن
 شناسان، منتسب كرد. نسب

 نويسد: محقق كتاب منهاج السنة، محمد رشاد سالم در پاورقى آن مى

اى  زده، به واقعه ٤٩المنتقى من منهاج االعتدالاى كه بر كتاب  الدين خطيب در تعليقه د محباستا
هجرى اتفاق افتاده و طبرى آن را در تاريخ خود آورده، اين واقعه  ٣٠٢اشاره نموده كه در سال 

 ندى بر جاى نمانده است.فرز عليه السالممطلب است كه از حسن عسكرى  بيان كننده اين

همين واقعه را ذكر نموده » صلة تاريخ طبرى«عريب بن سعد قرطبى نيز در كتاب خود 
 ٥١- ٥٠است.

كند. وى در  بسنده مى» يك اشاره«اين ناشر و محقق منهاج السنة در اين پاورقى با اشاره به 
جا اشاره كردم كه  نگارد: در آن پاورقى ديگر با اشاره به مطلبى كه از وى نقل كرديم، چنين مى

، فرزندى السالم  عليهما آورده كه حسن بن على عسكرى» صلة تاريخ طبرى«عريب بن سعد قرطبى در 
 نداشته است.

 است: كتاب الصله چنين ٥٢اما خالصه اين ماجرا به نقل از تاريخ طبرى
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در زمان خالفت مقتدر عباسى، مردى ادعا كرد كه محمد بن حسن و مهدى موعود است. مقتدر 
 دستور داد ابن طومار، نقيب و نماينده طالبيين و نيز بزرگان آل ابوطالب را حاضر كردند.

حمد بن حسن بن موسى بن جعفر الرضا ابن طومار از نَسب او سؤال كرد. وى مدعى شد كه م
 است و از باديه آمده است.

گفتند: او صاحب فرزند بود و  ابن طومار به او گفت: اما حسن فرزندى نداشت، گروهى مى
 .٥٣گفتند: وى فرزندى نداشت ... گروهى نيز مى

دكتر احمد صبحى را در اين باره نقل  رشاد سالم در ادامه سخن يكى از معاصران; يعنى
 كند... مى

اند در تأييد سخن ابن  آن چه آورديم مطلبى است كه اين ناشر و محقق كتاب منهاج السنة توانسته
به طبرى و ديگر تاريخ دانان و نسب  عليه السالمتيميه در نسبت دادن قول بى فرزند بودن امام عسكرى 

 شناسان، بيان كند!!

كنيد خود ابن تيميه هرگز مشخص نمى كند كه سخن طبرى و ابن قانع در  هده مىكه مشا چنان
 آورد؟ شناسان نامى به ميان نمى كجا ذكر شده است; و نه حتى از يكى ديگر از تاريخ دانان و نسب

كه ناشر و تعليق نويس بر آن كتاب نيز به هيچ وجه، كالم طبرى و ديگران را نياورده  چنان هم
كه عريب بن سعد قرطبى آن را در » اى واقعه«كند كه در  ى به همين سخن بسنده مىاست. بلكه و

 آورده، اين مطلب آمده است (!!!) صله تاريخ طبرىكتاب 

هجرى قمرى رخ  ٣٠٢كه در سال » اى واقعه«او در پاورقى اول به اشاره استاد محب الدين به 
شود كه اين واقعه در تاريخ طبرى ذكر شده و  عى مىكند و با تقليد از او به دروغ مد داده، اكتفا مى

گر  بيان«شود اين واقعه  و اين بار نيز همانند او مدعى مى» حتماً بايد از حوادث سال مذكور باشد«
كند:  گاه اضافه مى ، آن»فرزندى نداشته استالسالم  عليهاين است كه حضرت امام حسن عسكرى 

 ».كر كرده استعريب نيز واقعه را در صله تاريخ ذ«

هجرى قمرى ذكر  ٣٠٢در سال  صله تاريخ طبرىو  تاريخ طبرىگويا كه اين واقعه، هم در 
 گرديده است.

گويد:  دهد و مى نسبت مى» عريب«، بلكه به »طبرى«اما در پاورقى دوم وى خبر را نه به 
ه حسن بن در صله تاريخ طبرى ذكر كرده است ك عريب بن سعد قرطبى«تر اشاره كردم كه  پيش

 ».فرزندى نداشته استعليه السالم  على عسكرى

 پردازد... كند، بلكه به بيان خالصه اين واقعه مى را به طور كامل نقل نمى» واقعه«وانگهى! او 

                                                                                                                                                                                     
 .٥٠و  ٤٩/  ١١: يخ طبرىتار.  ٥٢

 ، پاورقى چاپ جديد.٨٧/  ٤. همان: ٥٣



 دهيم. پاسخ او را در چند محور مى

ن ها و مالحظاتى كه اهل سنت درباره طبرى و كتابش دارند، به هيچ عنوا  . قطع نظر از ديدگاه١
فرزند بوده است. بنابراين  بى عليهما السالمذكر نكرده كه حسن بن على عسكرى » تاريخش«وى در 

 نسبت دادن اين سخن به او، دروغ است.

پذيرد اما واقعه در آن وجود ندارد.  هجرى پايان مى ٣٠٢به  حوادث سال  تاريخ طبرى. كتاب ٢
 ست.اين گفته نيز كه واقعه در آن بخش ذكر شده، دروغ ا

شناس باشد و به  كه عبدالباقى بن قانع اموى بغدادى، دانشمندى تاريخدان و نسب . با فرض اين٣
كه نسبت اين انكار به او صحيح باشد، وى فردى غيرقابل اعتماد است; چرا كه دو  فرض اين

و  ٥٤ميزان االعتدالهاى خود  شخصيت برجسته اهل سنت; يعنى ذهبى و ابن حجر عسقالنى در كتاب
 اند. ، درباره او مطالبى آورده٥٥لسان الميزان

به شرح حال وى پرداخته و جز كلمات سرزنش آميز و » سير اعالم النبالء«ذهبى، در كتاب خود 
 .٥٦نسبت ضعف درباره وى، مطلب ديگرى نقل نكرده است

رسد كه او نيز، چنين سخنى نگفته; چرا كه در غير اين صورت، قطعاً  از اين گذشته به نظر مى
كردند. از اين رو، اين نسبت نيز، نسبتى دروغ  تيميه، سخن او را ذكر مى شاگردان و پيروان ابن

 است.

شناسان را ذكر  . خود ابن تيميه، به جز اين دو تَن، نام هيچ كس ديگر از مورخان و نسب٤
شد،  مى عليه السالمنكرده; در حالى كه اگر كس ديگرى چنين گفته و منكر فرزند براى امام عسكرى 

شناسان  و ديگر نسب«... ساختند. پس اين نيز كه گفت  تيميه آن را آشكار مى ترديد پيروان ابن بى
 دروغ است.» و تاريخ دانان...

نيز شخصيتى مجهول و  صلة تاريخ الطبرىصاحب كتاب . از طرفى عريب بن سعد (يا سعيد)، ٥
هاى  هاى رجال شناسان سخنى از او به ميان نيامده و در كتاب ناشناخته است و به هيچ جه در كتاب

 حديثى نيز، هيچ روايتى از او نقل نشده است.

بى از مثل چنين شخصى، آن هم براى رد كردن مطل» اى واقعه«توان به گزارش  بنابراين، نمى
 با اين اهميت، اعتماد كرد.

فرزندى نداشت.  عليهما السالم. عالوه بر اين، عريب قرطبى نگفته است كه حسن بن على عسكرى ٦
 پس نسبتى كه در پاورقى دوم به او داده شده نيز به طور كامل دروغ است.

                                                           
 .٥٣٢، ص ٢: جميزان االعتدال. ٥٤

 .٣٣٨، ص ٣: جلسان الميزان. ٥٥

 .٥٢٦، ص ١٥: ج سير أعالم النبالء. ٥٦



 نقل شده، سند ندارد.» صلة تاريخ الطبرى«كه در كتاب » اى واقعه«. از طرفى، ٧

اى با چنين سندى مخدوش، براى نفى و انكار يك امر اعتقادى و براى  نابراين، استناد به واقعهب
زند كه شيوه استدالل را بلد نيست، يا فرد متعصبى  باطل كردن عقيده اماميه تنها از جاهلى سر مى

 را در سينه دارد. السالم  عليهماست كه بغض پيامبر خدا و اهل بيت او 

و پدر بزرگوارشان امام حسن  السالم عليهاى با موالى ما امام مهدى  ، چنين واقعه. افزون بر آن٨
گر و  اى ندارد. شايد به همين دليل است كه اين دكتر پژوهش هيچ رابطهعليهما السالم  بن على عسكرى

 السنة در پاورقى اول از بيان داستان و محل شاهد، خوددارى كرده است. ناشر منهاج

كه داستان را به طور خالصه بياورد اين جمله  او در پاورقى دوم نيز پيش از اين كه فراتر اين
 ».مردى ادعا كرد كه محمد بن حسن، مهدى موعود است«... افزايد:  را مى

 شود كه اين دو جمله نيز دروغ است. البته به زودى روشن مى

هجرى  ٣٠٢حوادث سال  طىصلة تاريخ الطبرى گونه كه در كتاب  همان» واقعه«. اما آن ٩
 آمده، چنين است:

در آن سال، مردى خوش لباس و خوش بو، در حالى كه رو پوش پشمى به تن و كفش قرمز به «
پا و شمشيرى تازه ساخت را حمايل كرده بود به درب خانه غريب دايى مقتدر، خليفه عباسى آمد و 

اذن ورود خواست، اما نگهبان اجازه در حالى كه سوار بر اسب بود و نوجوانى هم به همراه داشت 
 ورود نداد.

اما آن مرد به سر نگهبان داد كشيد و با شدت با وى برخورد كرد و از اسب پياده و داخل خانه 
 كه او را امير خطاب كند بر او سالم كرد. آن شد و در كنار دايى خليفه نشست و بى

 تو را عزيز گرداند، چه كار دارى؟ غريب كه از كار او ناخرسند گشته بود به او گفت:  خدا

خواهم نصيحتى به خليفه بكنم و  طالب هستم. مى مرد گفت: من مردى از فرزندان على بن ابى
 . بايد حتماً به خود او بگويم...

هر چه وزير، نصر حاجب و دايى خليفه تالش كردند تا بدانند نصيحتش چيست، او از گفتن آن 
 ا نزد خليفه بردند.... خوددارى كرد تا سرانجام او ر

 مقتدر دستور داد تا ابن طومار نقيب و نماينده طالبيان و بزرگان آل ابوطالب را حاضر كردند...

 ابن طومار از نَسب آن مرد پرسيد:

 او مدعى شد كه محمد بن حسن بن على بن موسى بن جعفر الرضا است و از باديه آمده است.

گفتند: او  از مردم مى ى نداشت ـ در حالى كه گروهىابن طومار به او گفت: حسن فرزند
 گفتند: فرزندى نداشت ـ . صاحب فرزند بود و گروهى مى



در اين هنگام مردم درباره كار او متحير ماندند، تا سرانجام ابن طومار گفت: اين شخص ادعا 
شمشير را همراه كند كه از باديه آمده، در حالى كه شمشيرش تازه ساخته و تزيين شده است.  مى

 اش بگردد. كسى بفرستيد تا به دارالطاق رود و دنبال سازنده

ها شمشير را  در پى اين سخن، كسى شمشير او را نزد سازندگان شمشير در باب الطاق برد، آن
شناختند. سپس مردى را كه آن را از يك صيقل دهنده شمشير خريدارى كرده بود حاضر نمودند و 

 شمشير را براى چه كسى خريدارى كردى؟ از او پرسيدند: اين

گفت: براى مردى كه معروف به ابن ضبعى كه پدرش از ياران ابن فرات بود و از جانب او در 
 دار بود، فروخته است. شهر حلب رسيدگى به شكايات را عهده

 اين چنين بود كه ضبعى شيخ را حاضر ساختند و در برابر آل ابوطالب با آن مدعى در كنار هم
 قرار دادند.

جا بود كه مرد مدعى به شدت دچار اضطراب شد  ضبعى اقرار كرد كه مدعى، پسر اوست. اين
 و زبانش از ترس بند آمد.

كه فرزند او را بخشيد  در اين هنگام، پيرمرد در برابر وزير شروع به گريه و زارى كرد تا اين
 را زندانى و يا تبعيد كند. و به او وعده داد تا از مجازات پسرش درگذرد و فقط او

هاشم فرياد برآوردند و گفتند: اين شخص بايستى در بين مردم رسوا گردد و به  در اين زمان بنى
 شديدترين نحو مجازات شود.

گاه در روز ترويه و روز عرفه، او را بر شترى سوار  طبق دستور مدعى را حبس كردند، آن
رسوايش كردند. سپس او را در ناحيه غربى، در زندان كرده و در گوشه و كنار شهر گردانده و 

 ٥٧».ها زندانى كردند مصرى

كه آيا اين داستان واقعيت  آمده است. اما اين صلة تاريخ الطبرىاين تمام داستانى بود كه در كتاب 
 .دارد يا نه؟ خداوند عالم است

سخنى  عليه السالمدر هر صورت، روشن است كه در اين مطلب، از موالى ما حضرت امام مهدى 
كند كه او محمد بن حسن بن على بن موسى بن  به ميان نيامده است. بلكه آن شخص تنها ادعا مى

 است. عليهم السالم جعفر الرضا

است و گروهى از  واضح است كه اين غير آن مهدى موعودى است كه شيعه به او معتقد
پذيرند; چرا كه آن حضرت محمد بن حسن بن على بن محمد بن على بن  غيرشيعيان نيز آن را مى
 است.  عليهم السالمموسى بن جعفر صادق 

                                                           
 .٥٠و  ٤٩، ص ١١، ر.ك: جتاريخ طبرى. صلة تاريخ الطبرى، چاپ شده با ٥٧



اما آن چيزى كه ابن طومار و ديگر منكران، آن را انكار كردند  ـ با فرض صحت خبر و 
ان ـ فرزند نداشتن فردى به نام حسن بن على بن درستى و معتبر بودن انكار ابن طومار و ديگر

 موسى بن جعفر است.

 بنابراين، اى دكتر باهوش! و اى استاد خطيب! چه ارتباطى بين اين دو وجود دارد؟!

 

 اّد@�ى د��8 و =�.> $� -ن

 گويد: ابن تيميه در بخش ديگرى از سخن خود مى

خردسالى در سامرا به  ستند كه وى درپندارند كه او فرزند داشته و مدعى ه اماميه كه مى«
سردابى داخل شده است ... چگونه كسى كه به دليل خردسالى، خودش و اموالش بايد تحت 

اى كه  تواند امام معصومِ همه مسلمانان باشد به گونه ترى باشد، مى نظارت بزرگ سرپرستى و
 »احدى ـ مگر با ايمان به او ـ مؤمن شمرده نشود؟

سخن بايد گفت: بطالن اين سخن پرواضح است، چرا كه در امر امامت هم به در پاسخ به اين 
 فرمايد: مى عليه السالممانند نبوت بلوغ شرط نيست. خداوند متعال در قرآن درباره عيسى 

تَانى الْكتَاب وجعلَنى فََأشَارتْ ِإلَيه قَالُوا كَيفَ نُكَلِّم من كَان فى الْمهد صبِيا * قَاَل ِإنِّى عبد اللَّه آ(
 ٥٨;)مباركًا َأين ما كُنْتُ وَأوصانى بِالصلَاة والزكَاة ما دمتُ حياً نَبِيا * وجعلَنى

زبان به سخن گشود  (مرمي) به او اشاره كرد; گفتند: چگونه با كودكى كه در گاهواره است سخن بگوييم؟! (ناگاه عيسى

و) گفت: من بنده خدا هستم; او كتاب (آمساىن) به من داده; و مرا پيامرب قرار داده است و مرا ـ هر جاباشم ـ وجودى 

 ام، مرا به مناز و زكات توصيه كرده است. پربركت قرار داده و تا زماىن كه زنده

 عليه السالم$�ى از ا
�م 
	�ى  "8�%8/ $	�6

 گويد: مى عليه السالمامام مهدى   سخن ديگرى دربارهابن تيميه در 

برند;  اى نمى از او، جداى از فرض وجود يا عدم وجود او، نه در امر دين و نه دنيا، بهره«
 . چنان كه خودشان نيز در اين مطلب اتفاق نظر دارند...

 گوييم: در پاسخ به اين سخن مى

ر آن اتّفاق نظر دارند اين است كه مردم در چه همه شيعيان ب اين سخن، دروغى بيش نيست، آن
مند شدن از او به وقوع پيوسته و هم چنان ادامه  شوند; بلكه بهره مند مى دين و در دنيا از او بهره

 دانند.  دارد; اما منافقان نمى

 اند: هاى مربوط به امامت اين مطلب را اثبات كرده كه، عالمان شيعه در كتاب كوتاه سخن اين

                                                           
 .٣١ـ  ٢٩هاى  . سوره مريم، آيه ٥٨



ز باب لطف بر خداوند واجب و الزم است و به راستى زمين هرگز از وجود امام خالى امامت ا
 ماند. نمى

وجود امام لطف است و تصرفاتش در امور هم لطفى ديگر، اما پنهان بودن و عدم تصرفش در 
 امور از ناحيه ماست.

لى كه بشارت گونه كه رسالت هم بر خداوند واجب و الزم است و او پيامبران را در حا همان
ها كه هالك  كند تا مردم در برابر خداوند حجتى نداشته باشند تا آن اند، مبعوث مى دهنده و بيم دهنده

يابند از روى  شوند و هدايت مى ها كه زنده مى شوند، از روى اتمام حجت باشد و آن و گمراه مى
 دليل روشن باشد.

آمد و او را به غير  هاى پيشين مى ى امتاى برا چنان كه هرگاه از جانب خداوند فرستاده هم
فرستاد; حتى پيامبرانى بودند كه در همان  ها مى كشتند خداوند پيامبر ديگرى به سوى آن حق مى

كه نوبت به پيامبر ما رسيد. قوم او نيز به ستيز با ايشان  شدند تا اين روز نخست دعوتشان كشته مى
 تند تا جايى كه فرمود:برخاستند و به آزار و اذيت آن حضرت پرداخ

 ٥٩ما اُوذي نبي بمثل ما اوذيت;

 هيچ پيامربى مثل من آزار و اذيت نشد.

را در شعب ابى طالب محاصره كردند.... اما در مدت  صلّى اهللا عليه وآلهكه پيامبر خدا  از جمله اين
ها ديدند  رنج وآله عليه  اهللا  صلّى طور امامان بعد از پيامبر ... همينسكونت در شعب، نبوت او باطل نشد

ها و پيروى آنان از اهل فسق و فجور به عنوان  و به شهادت رسيدند، اما روى گرداندن مردم از آن
طور كه غيبت دوازدهمين امام نيز موجب  خلفاى پيامبر باعث نشد امامتشان باطل شود; همان

 و باطل گردد.شود كه امامت ا نمى

 طلبد. چه گذشت خالصه سخن در اين مقام بود و تفصيل آن مجالى ديگر مى آن

 

��� K%ل @��G
 

 گويد: ابن تيميه در قسمتى ديگر از سخن خود مى

كه يكى از مسلمانان چنين عمر طوالنى داشته باشد، امرى است كه به جهت عادت جارى  اين«
 نادرستى و دروغ بودن آن مسلّم است.ه وآل  عليه اهللا صلّى در امت حضرت محمد

ما در ميان مسلمانان كسى را سراغ نداريم كه متولد شده و يكصد و بيست سال زندگى كرده باشد; 
 »كه كسى بخواهد عمرى به اين اندازه طوالنى داشته باشد... چه رسد به اين

 گوييم: در پاسخ به اين سخن او مى

                                                           
 .٣٤٦/  ٣: كشف الغمه، ١٧٥/  ٤: تفسير رازى.  ٥٩



هر اندازه كه بخواهد زنده  ها هر كه را و به از ميان انسان خداوند متعال اين قدرت را دارد تا
دهد بسيار زيادند و از  خواست و اراده او در عالم روى مى اى كه به نگهدارد. امور خارق العاده

 بيرون هستند. اين مسأله نيز به امت يا قومى مشخص، اختصاص ندارد. شماره

اند از آغاز تا پايان به طور  اين امت متولد شدهتواند زندگى تمام كسانى را كه در  چه كسى مى
كامل بررسى كند سپس مدعى شود احدى در ميان مسلمانان ديده نشده كه صد و بيست سال عمر 

 كرده باشد تا به اين بهانه واهى هر كس را كه اين اندازه عمر كند متهم سازد كه مسلمان نيست؟

اند و آن را صحيح شمرده اند كه  پيامبر روايت كرده به واقع آيا اين است معناى آن حديثى كه از
 فرمود:

 ٦٠عمر اُمتي من ستّين سنة إلى سبعين سنة;

 عمر امت من از شصت تا هفتاد سال است.

سان چه مصلحت در اين باشد كه اين ان ها به دست خداست و چنان كه عمر انسان خالصه اين
دارد، وگرنه هر زمان كه مصلحت اقتضا كند او را  مدت طوالنى زنده بماند، خدا او را زنده نگه مى

 ها وجود ندارد. ميراند و در اين باره تفاوتى ميان امت مى

ها هم در جوانى  اند و البته كسانى از آن هاى پيشين، مردم غالباً عمر طوالنى داشته بله، در امت
رسد، ولى افرادى هم در ميان آنان  امت هم غالباً سن افراد به صد سال نمى مردند. در اين مى

هاى زيادى درباره كسانى كه  كنند; به طورى كه داستان هستند كه بسيار بيشتر از صد سال عمر مى
ها نگاشته شده است. حتى بعضى در اين باره كتابى جداگانه  اند در كتاب عمرى طوالنى داشته

 ناميده است. المعمرون والوصايان را تأليف كرده و آ

اظهار  عليه السالم  افزون بر اين، شمار بسيارى از بزرگان اهل سنت درباره طول عمر امام مهدى
 اند، برخى از آنان از اين طريق، وجود امام مهدى اند و به اين دليل به اماميه ايراد گرفته نظر كرده

 اند. را زير سؤال برده و نفى كرده عليه السالم

 ٦١اند. اى دقيق پاسخ داده البته علماى شيعه با داليل كامل و رسا به اين شبهه به گونه

 

 عليه السالماى $� K%ل @�� �H3ت �HT  ا��ر6

 نويسد: ابن تيميه در ادامه سخنان خود مى

                                                           
 .٦٧٨/  ١٥: كنزالعمال;  ٣٨٧/  ٣: صحيح ترمذى.  ٦٠

 هايى كه در اين باره نگاشته شده مراجعه نماييد. . براى آگاهى بيشتر از اين مطلب، به كتاب٦١



چنين استدالل اماميه به زندگانى خضر نيز، استداللى باطل اندر باطل است. چه كسى، در  هم«
پذيرد كه خضر زنده است؟ ديگر محققين از علما معتقدند كه او وفات  ها تسليم شده و مى برابر آن

 .» آيد كه وى زنده باشد، او از جمله افراد اين امت به شمار نمى فرض اين يافته است و بر

 گوييم: در پاسخ به او مى

تنها براى نشان دادن يك نمونه از مواردى  عليه السالماستدالل به زندگى و بقاى حضرت خضر 
 است كه حكمت الهى، ايجاب نموده فردى در اين جهان، زنده و باقى بماند.

پيش از اين نيز يادآور شديم كه اين مطلب به امتى مشخص، اختصاص ندارد. چرا كه معيار 
را اقتضا كرده است. قدرت خدا  والنى كردن عمرها فقط قدرت الهى و حكمتى خدايى است كه آنط

 كند. حكمت الهى نيز امرى است كه خداوند به آن عالم است...  را هيچ مسلمان مؤمنى انكار نمى

ى هاى متماد نيز يكى از بنى آدم است كه خداوند تعالى خواسته تا او قرن عليه السالمحضرت خضر 
زنده باشد. به طورى كه تعدادى از پيشوايان دانش حديث روايت وآله   عليه  اهللا  صلّى و تا زمان رسول خدا

، به خانه آن حضرت وارد شد تا تسليت وآله   عليه  اهللا  صلّى  اند كه وى پس از وفات رسول خدا كرده
 بگويد.

مواردى است كه نشان اند از  گونه كه بعضى از حافظان حديث تصريح كرده اين روايت همان
 ٦٢دهد او زنده و موجود است. مى

اختصاص داده  عليه السالمعنوانى را به حضرت خضر نبى  اإلصابة فى معرفة الصحابةابن حجر در 
 گويد: و چنين مى

كر كرده باشد در حالى كه بيشتر ام كه او را در ميان صحابه ذ من از پيشينيان كسى را نديده«
 ».اند چه را در اخبار درباره عمر زياد و زنده بودن وى بيان شده، پذيرفته آنان آن

آن گاه ابن حجر به طور مفصل به بحث درباره نسب، نبوت و نيز زندگى طوالنى حضرت 
 پرداخته است. عليه السالمخضر 

 عليه السالمزرگان به زنده بودن حضرت خضر كند كه بيشتر ب كنيم كه وى تصريح مى مشاهده مى
چون حسن بصرى،  كند بسيارى از پيشوايان و بزرگان آنان هم گونه كه نقل مى معتقدند و همان

ديگران نيز همين نظر و عقيده را  نووى، ابوعمرو بن صالح، ابوعبدالرحمان سلمى، يافعى و ثعلبى،
ها در اين باره  اند. از آن تر بزرگان تصريح كردهدر نزد بيش اى داشته و يا به وجود چنين عقيده

هاى فراوانى رسيده به طورى كه بعضى از آنان، مانند عبدالمغيث بن زهير حنبلى،  اخبار و داستان
 اند. درباره آن به طور ويژه اقدام به تأليف كتاب كرده

 نويسد: چنين مى تهذيب األسماء واللغاتنووى در كتاب 

                                                           
 .٥٠٤/  ٥: مرقاة المفاتيح فى شرح مشكاة المصابيح. ٦٢



كند و در اين قضيه،  زنده است و در ميان ما زندگى مى عليه السالم: خضر گويند اكثر علما مى
ها در باره مشاهده و ديدار با  و حكاياتى كه آن صوفيه و اهل صالح و معرفت اتّفاق نظر دارند

اماكن  ، كسب دانش از او، سؤال كردن از او و پاسخ به آنان و نيز وجودش درعليه السالمخضر 
است كه به شمار آيد و معروف تر از  اند بيش از آن پر خير و بركت، نقل كرده هاى شريفه و مكان

 باشد. آن است كه به ذكر آن نيازى

 نويسد: چنين مى الفتاوىابوعمرو بن الصالح نيز در كتاب 

زنده است. تنها و به السالم   عليه ها بر اين است كه خضر نظر جمهور علما و صلحاء و عموم آن«
 ».اند محدثان اين مطلب را انكار كرده ندرت بعضى از

 گويد: مى ابن حجر عسقالنى پس از نقل اين عبارات از بزرگان در پايان بحث

شيخ ما، حافظ ابوالفضل عراقى براى ما نقل كرد: شيخ عبداهللا بن اسعد يافعى معتقد بود كه «
 زنده است. عليه السالمخضر 

 كنند. مى ، اين مطلب را انكارمن به او گفتم: بخارى و حربى و برخى ديگر

مرده است بر او  السالم عليه شيخ از سخن من خشمگين شد و گفت: هر كس ادعا كند كه خضر
 شوم. خشمناك مى

 ».دست برداشتيمالسالم   عليهحافظ عراقى گفت: ما نيز گفتيم: از اعتقاد به مرگ خضر 

ران زندگى برخى از كسانى را درك گويد: ما دو ابن حجر پس از نقل اين ماجرا از شيخ خود مى
است  اند. از آن جمله، قاضى علم الدين بساطى را داشتهالسالم  عليه ايم كه ادعاى ديدار با خضر كرده

كه منصب قضاوت مذهب مالكى را در زمان خليفه ظاهر برقوق برعهده داشت. خداوند تعالى عالم 
 رواتر است. تر و به اسرار پنهانش فرمان

 عليه السالمتوان حضرت إلياس  در داشتن عمرى طوالنى در اين دنيا مى عليه السالمانند خضر البته هم
 را نام برد. در اين زمينه از محمد بن جرير طبرى چنين نقل شده است:

 ٦٣كنند. اند و در روى زمين سير مى زنده عليهما السالمخضر و الياس 

گونه كه درباره بقاى  تقادى است. هماننيز از ضروريات اع عليه السالمدانيم كه بقاى عيسى اما مى
 دجال اخبار، به تواتر رسيده است.

 

 ا��ادى د��8 و =�.> $� -ن

                                                           
 .٥٢٢منتشر شده است. ص  عليهما السالم  طالب  فاية الطالب فى مناقب على بن ابىك، كه همراه با البيان فى اخبار صاحب الزمان. ٦٣

شناسى و تفسير به سخنان  هاى تاريخى، نسب  شود كه محمد بن جرير طبرى از كسانى است كه ابن تيميه در بحث يادآورى مى
 وى استناد كرده است.



جوزى استناد كرد، ابن تيميه در  در بخش ديگرى از سخن خود به روايت ابن رحمه اهللاعالمه حلّى 
 ...».دهيم  ما با چند وجه به او پاسخ مى«پاسخ به اين سخن گفت: 

 گوييم: كنيم و مى بن تيميه از دو محور بحث مىما در پاسخ ا

نام پدر من  پدرش، هم«و نفرموده: » او هم نام من است«فرموده:  صلى اهللا عليه وآله. پيامبر اكرم  ١
 ».است

و اين كه راويان آن كدام است؟ اسناد آن » نام پدر من است پدرش هم«. بررسى عبارت  ٢
 چگونه است؟
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 گوييم: اره موضوع اول مىدرب

عاصم بن ابى النجود، از زر بن  احمد بن حنبل در مسند عبداهللا بن مسعود، از عمر بن عبيد، از
 كند: حبيش، از عبداهللا بن مسعود چنين نقل مى

 فرمود: صلى اهللا عليه وآلهرسول خدا 

 ٦٤مه يواطئ اسمي;ال تنقضي األيام وال يذهب الدهر حتّى يملك العرب رجل من أهل بيتي اس

 گريد.  نام من است، حكومت عرب را در دست مى رسد مگر آن كه مردى از اهل بيتم كه هم روزگار به سر منى

احمد در ادامه، از يحيى بن سعيد، از سفيان، از عاصم، از زر، از عبداهللا بن مسعود اين گونه 
 كند: روايت مى

 فرمود:ليه وآله صلى اهللا عرسول خدا 

ال تذهب الدنيا ـ أو قال: ال تنقضي الدنيا ـ حتّى يملك العرب رجل من أهل بيتي ويواطئ 
 ٦٥إسمه إسمي;

 منايد. رسد مگر آن كه مردى از اهل بيتم كه هم نام من است، بر اعراب حكومت مى روزگار به انتها منى

 ٦٦را با همين سند و متن، ذكر كرده است. احمد در جاى ديگرى، روايت ياد شده

وى در بخش ديگرى از مسند خود، اين حديث را با متنى كه اول ذكر شد و به نقل از عمر بن 
 ٦٧عبيد طنافسى، از عاصم، از زر، از عبداهللا بن مسعود، ثبت نموده است.

 كند: ترمذى، اين حديث را چنين نقل مى

                                                           
 .٣٧٦/  ١: مسند احمد.   ٦٤

 .٣٧٧/  ١.  همان:  ٦٥

 .٤٣٠/  ١.  همان:  ٦٦

 .٤٤٨/  ١.  همان:  ٦٧



عبيد بن اسباط بن محمد قرشى كوفى، از پدرش، از سفيان ثورى، از عاصم بن بهدله، از زر، از 
 فرمود: صلى اهللا عليه وآله خدا عبداهللا بن مسعود براى ما روايت كرد كه رسول

 ال تذهب الدنيا حتّى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي;

 نام من است، بر اعراب حكومت منايد. ه مردى از اهل بيتم كه همرسد مگر آن ك  دنيا به سر منى

شود و  سلمه و ابوهريره يافت مى گويد: در اين باره، رواياتى از على، ابوسعيد، ام ابوعيسى مى
 ٦٩و صحيح است. ٦٨حديث مذكور، حسن
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 گوييم: درباره موضوع دوم مى

ضبط شده است. در يكى از  هاى ابوداوود نيز به همين صورت ثبت و حديث فوق، در نقل
 سنادها، عبارتآوريم: را مىسنن ابوداوود وجود دارد، حال متن » پدرش هم نام پدر من است«ا 

 ز عمر بن عبيد;مسدد ا

 ; محمد بن عالء از ابوبكر ـ يعنى ابن عياش ـ

 مسدد، از يحيى، از سفيان;

 احمد بن ابراهيم، از عبيداهللا بن موسى، از زائده،

اند كه عاصم، از زر، از  كرده و نيز احمد بن ابراهيم از فطر، اين معناى واحد را براى ما نقل
 فرمود: صلى اهللا عليه وآله خدا عبداهللا بن مسعود روايت نمود كه رسول

 لولم يبق من الدنيا إالّ يوم;

 اگر تنها يك روز از عمر دنيا باقى باشد.

 كند: زائده ادامه حديث را اين گونه نقل مى

لطول اهللا ذلك اليوم حتّى يبعث فيه رجل منّي ـ أو من أهل بيتي ـ يواطئ اسمه اسمي واسم 
 أبيه اسم أبي;

نام من بوده و نام  والىن خواهد كرد تا مردى از من ـ يا از اهل بيت من ـ را برانگيزد; اين مرد همخداوند آن روز را ط

 پدرش با نام پدر من، يكسان است.

 در نقل فطر اين اضافه هم وجود دارد:

 يمأل األرض قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً وجوراً;

                                                           
 .  حديث حسن به اصطالح اهل تسنّن، خبر مسندى است كه راويان آن، نزديك به درجه وثاقت باشند. ٦٨

 .٤٣٨/  ٤: صحيح ترمذى.  ٦٩



 و داد پر خواهد كرد.پس از آن كه زمني از ظلم و ستم پر شود آن را از عدل 

 اين گونه فرمود: صلى اهللا عليه وآلهبنا بر نقل سفيان، رسول خدا 

 ال تذهب ـ أو ال تنقضي ـ الدنيا حتّى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي;

 نام من است، بر اعراب حكومت منايد. رسد مگر آن كه مردى از اهل بيتم كه هم  دنيا به انتها منى

اند، از نظر معنا همانند متن حديث  گويد: متن حديثى كه عمر و ابوبكر نقل كرده وود مىابودا
 ٧٠سفيان است.

شود كه احمد، ترمذى و ابوداوود، روايت عبداهللا بن مسعود را به صورت  بنابراين، روشن مى
 ميه كامالً مطابقت دارد.اند كه اين امر، با عقيده شيعيان اما مشابه، نقل كرده

» محمد بن حسن عسكرى«از اين گذشته، بسيارى ديگر از علماى اهل سنّت، مهدى را با نام 
 است. صلى اهللا عليه وآلهسان نام جدشان رسول خدا  اند و بر اين اساس نام ايشان، هم معرفى نموده

در آن » زائده«ا سندى كه نام از ميان علماى مذكور، ابوداوود تنها كسى است كه حديث فوق را ب
 ».نام پدر من است پدرش هم«خورد، آورده و اين جمله بدان افزوده شده كه:  به چشم مى

اند و به  علماى شيعه و سنّى، معناى اين بخش از روايت ابوداوود و سند آن را زير سؤال برده
 اند. هاى گوناگون، آن را رد كرده شكل

اين موضوع، ضرورتى ندارد، زيرا همان گونه كه ثابت شده  بنابراين، بحث و بررسى بيشتر
است، بايد روايات شاذّ و نادر را به كنارى نهاد و احاديث مورد اجماع را ـ كه شك و ترديدى در 

 ها راه ندارد ـ مورد استناد قرار داد. آن

كرده و روايت او بن مسعود تكرار  گفتنى است كه ابن تيميه ادعاى خود درباره متن حديث عبداهللا
نقلى  كه بعد از چنين را به كسى نسبت نداده است; مگر اين» من است نام پدر او نام پدر«با عبارت 

 ».اند و ترمذى و ابوداوود آن را از روايت اُم سلمه نقل كرده«گويد:  مى

قل سلّمه ن ظاهر اين سخن چنين است كه اين حديث را ترمذى و ابوداوود با همين متن از اُم
 اند. كرده

 اين سخن دروغ اندر دروغ است.

 كنيم: براى روشن شدن موضوع، عبارت ابن تيميه را به طور مستقيم نقل مى

شود احاديث صحيحى است كه ابوداوود،  ها استدالل مى احاديثى كه براى قيام مهدى به آن«
تى كه ابن مسعود از اند; مثل رواي ترمذى، احمد و ديگران از ابن مسعود و غير او روايت كرده

 كند كه حضرت فرمود: نقل مىوآله   عليه  اهللا  صلّى  پيامبر
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لو لم يبق من الدنيا إالّ يوم واحد لطول اللّه ذلك اليوم حتّى يخرج فيه رجل منّي أو من أهل 
بيتي، يواطئ اسمه اسمي و اسم أبيه اسم أبي، يمأل األرض قسطاً وعدال كما ملئت جوراً 

 وظلماً;

گرداند كه مردى از من ـ يا اهل بيتم ـ در  اى طوالىن مى دنيا جز يك روز باقى مناند خداوند آن روز را به اندازه اگر از

گونه كه از ظلم و  كند مهان آن، قيام كند، اسم او اسم من و اسم پدرش اسم پدرم است، زمني را از عدل و داد پر مى

 جور پر شده است.

 اند ... ود از اُم سلمه نقل كردهاين روايت را ترمذى و ابوداو

 اند: هاى مختلفى به بيراهه رفته در مورد اين احاديث، گروه

 فرمود:وآله  عليه اهللا صلّى  اند كه پيامبر  اى آن را انكار كرده و به حديث ابن ماجه استدالل نموده عده

 ال مهدي االّ عيسى بن مريم;

 مهدى نيست مگر عيسى بن مرمي.

 ٧١...».ديث ضعيف است البته اين ح

 در پاسخ ابن تيميه بايد گفت:

اسم پدرش «آن حديثى است كه جمله » لفظى كه ائمه حديث بر آن اتفاق نظر دارند«روشن شد كه 
ر يكى از در آن وجود ندارد. اين حديث را با اين لفظ به جز ابوداوود ـ آن هم د» اسم پدر من است

 سندهايش ـ كسى روايت نكرده است.

كند كه اين عبارت زائد در اين روايت را فقط اين راوى كه زائده نام دارد نقل  او نيز تصريح مى
 است. كرده و هيچ راوى ديگرى با او همراه نشده

آن،  اما ابن تيميه تالش دارد تا القا كند كه جمله اضافى مورد اتفاق همه است. و لفظ خالى از
 ساخته و پرداخته اماميه و تحريف حديث است.

خواهد اين چنين القا كند كه حديث با لفظ اضافى از ام سلمه  حتى ابن تيميه در اين كالمش مى
 روايت شده است.

مطرح شده، پرداخته است.  آن گاه ابن تيميه به بعضى از اقوالى كه در جواب اين لفظ اضافى
حمل آن بر وجوه مختلف بين آن لفظ و بين لفظ مورد اتفاق همه،  اند تا با زيرا بعضى خواسته

 سازگارى برقرار كنند.

آورد، سپس به شدت به وى  جا ابن تيميه ابتدا كالم عالمه ابن طلحه شافعى را مى در اين
 كند ... عبارات ابن تيميه به طور مستقيم چنين است: تازد و او را به تحريف متهم مى مى
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ها، محمد بن  هاست، اسم مهدى آن رى كه ادعا دارند اين شخص، همان مهدى آنشيعه اثنا عش
نامش محمد بن عبداهللا است. به همين دليل وآله  عليه اهللا صلّى حسن است و مهدى موصوف پيامبر

 گروهى ذكر پدر را از كالم پيامبر حذف كردند تا با ادعاى دروغشان، تناقض نداشته باشد.

ا تحريف كردند و گفتند: جدش حسين و كنيه او ابوعبداهللا است. بنابراين گروهى نيز حديث ر
 است. منظور پيامبر، محمد بن ابى عبداهللا بوده

 گونه كنيه را به جاى اسم نشاندند. و اين

اين راه حل را  غاية السئول فى مناقب الرسولابن طلحه از جمله افرادى است كه در كتاب 
 برگزيده است.

يابد كه اين سخن، تحريف روشن و دروغ بستن  كمى دقت نظر داشته باشد درمى ولى اگر كسى
 است.وآله  عليه اهللا صلّى بر پيامبر خدا

» اسم او اسم من و اسم پدرش، اسم پدر من است«آيا ممكن است كسى از اين فرموده پيامبر كه 
 چيزى غير از اين بفهمد كه يعنى نام پدرش عبداهللا است؟

 بر اين داللت دارد كه كنيه جد او ابوعبداهللا است؟آيا اين لفظ 

گونه كه  چنين مهدى مورد نظر پيامبر از نسل حسن بن على است، نه از نسل حسين; همان هم
 ٧٢».نيز آمده است السالم  عليه در حديثى كه گذشت از على

 ايد گفت: در پاسخ به اين ديدگاه ابن تيميه ب

است. زيرا حديث » محمد بن حسن«فرد مورد نظر پيامبر كه به توصيف او پرداخته قطعاً 
 كند. صحيحى كه مورد اتّفاق نظر است و هيچ اشكالى بر آن وجود ندارد، همين امر را بيان مى

تا در رابطه با روايتى كه در آن لفظ پدر وجود دارد بايد گفت: اين عبارت، سخن پيامبر نيست 
عقيده شيعه اثنا عشريه را رد نمايد; بلكه آن، تنها روايت يك نفر از راويان حديث است كه ديگران 

 اند. متن روايت را بر خالف او نقل كرده

اند تا بين اين روايت و آن روايت  گونه كه پيش از اين نيز گفتيم، برخى از علما خواسته اما همان
رو به ناچار آن را بر  د دارد سازگارى ايجاد نمايند; از اينصحيحى كه در مورد آن اتفاق نظر وجو

 اند. وجوه مختلف حمل كرده

ها، تنها يك حمل و تأويل است و  بنابراين، وجوه ذكر شده صرف نظر از درستى يا نادرستى آن
 خواند; مگر جاهلى كم خرد يا متعصبى كينه توز. كسى حمل و تأويل را تحريف نمى
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همانى است كه عالمه شيخ كمال الدين محمد بن طلحه شافعى (متوفاى از جمله آن وجوه، 
 ذكر كرده است. ٧٣مطالب السئول فى مناقب آل الرسولهـ. ق) در  ٦٥٢سال

 گويد: او بعد از بيان اشكال مى

مطلب ضرورى به نظر  كه به طور مفصل به جواب بپردازيم بيان دو اما جواب: پيش از اين«
 رسد: مى

جد «را براى » أب«افتد كه كلمه  در زبان عربى جايز شمرده شده و بسيار اتّفاق مى مطلب اول:
خورد.  هايى از اين دست به چشم مى كه در قرآن كريم نيز، نمونه برند، چنان به كار مى» اعلى

 فرمايد: اى كه مى نظير آيه

)راهيمِإب لَّةَ َأبيكُم٧٤;)م 

 از آيني پدرتان ابراهيم پريوى كنيد.

 فرمايد: مىعليه السالم چنين خداوند متعال از قول حضرت يوسف  هم

 ٧٥;)واتَّبعتُ ملَّةَ آبائي ِإبراهيم وِإسحاقَ...(

 و من از آيني پدرامن ابراهيم و اسحاق... پريوى كردم.

نيز، در كالم خود به اين شيوه اشاره كرده و در حديث اسرا در شب  وآله عليه اهللا صلّى اكرم پيامبر
 جا كه فرمود: كند. در آن معراج از قول جبرئيل نقل مى

 قلت: من هذا؟

 قال: أبوك إبراهيم.

 از جربئيل پرسيدم: اين كيست؟

 گفت: پدرت ابراهيم است.

 رود.  ورد جد و اجداد هرچه باالتر رود نيز به كار مىدر م» أب«بنابراين، روشن شد كه كلمه 

شود. فصحاى عرب در سخنان  و صفت هم اطالق مى» كنيه«به » اسم«گاهى لفظ  مطلب دوم:
اند. در احاديث نيز چنين استعمالى وارد شده است; تا جايى  خود، از اين گونه استعماالت زياد داشته
ها در حديثى كه سندش به سهل بن سعد  اند و هر يك از آن دهكه آن را امام بخارى و مسلم، ذكر كر

 كند: نقل مى السالم عليه اند كه درباره على رسد روايت كرده ساعدى مى
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برگزيد و نزد او  السالم  عليه اسم ابوتراب را براى على وآله  عليه  اهللا  صلّى به خدا سوگند، پيامبر خدا
 تر از آن وجود نداشت. اسمى، محبوب

 به كار رفته است.» كنيه«براى » اسم«نيم كه در اين جا لفظ بي مى

 گويد: مثال ديگر سخن شاعرى است كه مى

 أجّل قدرك أن تسمى مؤنته *** ومن كنّاك قد سماك للعرب

 مرتلت تو باالتر از اين است كه نامت برده شود; مهني كه كسى كنيه تو را ذكر كند گويا كه نامت را برده است.

» ; كسى تو را وصف نمايدومن يصفك«كسى كه كنيه تو را ذكر كند، »; ومن كنّاك«جاى  البته به
 نيز در اين شعر، روايت شده است.

جا شاعر تسميه را براى كنايه يا وصف نمودن به كار برده و اين استعمالى  بينيم كه در اين مى
 فراگير و روشن در كالم عرب است.

 كه خداوند تو را با توفيقش مؤيد گرداند، بدان كه: پس از روشن شدن اين دو مطلب، اى

 .عليه السالمو ابوعبداهللا حسين عليه السالمپيامبر دو نواده داشت: ابومحمد حسن

عليه از فرزندان ابوعبداهللا امام حسين  السالم  عليهجا كه آن خَلَف صالح; يعنى حضرت حجت  از آن

نيز ابوعبداهللا بود;  عليه السالمو كنيه حسين  السالم عليهن بود و نه از فرزندان ابومحمد امام حس السالم
پيامبر واژه اسم را براى كنيه به كار برد تا در حق پدرش هم نوعى هماهنگى در اسم اتفاق بيفتد و 

فرموده: اسم او اسم  وآله عليه اهللا صلّى استفاده نمود. گويى پيامبر خدا» أب«از واژه » جد«به جاى واژه 
پس او محمد است و من هم محمد. و كنيه جد او اسم پدر من است; چرا كه او ابوعبداهللا  من است،

 است و پدر من هم عبداهللا است.

اى جامع، گوياى صفات حضرت امام  در نتيجه اين بيان، آن واژگان مختصر و كوتاه، به گونه
عليه فرزندان ابوعبداهللا امام حسين  باشد و به نحو مختصر و مفيد اعالم نمايد كه او از السالم عليهمهدى 

 است.السالم 

جا در وجود  كنند و همگى يك بدين ترتيب همه صفات نقل شده با يكديگر سازگارى پيدا مى
 يابد. تجلّى مى السالم عليه  حجت خَلَف صالح، محمد

 ٧٦».اى است براى از بين بردن آن اشكالى كه بيان گرديد اين پاسخ كافى و قانع كننده

چه آورديم ديدگاهى بود كه فقيه محدث شافعى ابن طلحه، درباره معناى آن عبارت زائد و  آن
نادر در روايت ذكر كرده بود تا به اين ترتيب مانع كنارگذاردن آن روايتى شود كه تنها آن را زائده 

 نامى نقل كرده بود.
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كه ابن تيميه،  آيد. عالوه بر اين او، برخالف ادعاى ابن تيميه، تحريف به شمار نمىالبته اين كار 
 سخنان ابن طلحه را تحريف نموده و آن را به طور كامل نقل نكرده است.

چه اين توجيه ابن طلحه يا ديگران، مورد پذيرش قرار گيرد، ميان روايات سازگارى  اينك چنان
ورت، اين روايت منحصر به نقل زائده، از درجه اعتبار ساقط ايجاد شده است. در غير اين ص

 شود. گردد و كنار گذاشته مى مى

مهدى موصوف پيامبر از نسل حسن بن على است، نه حسين «ابن تيميه در بخش ديگرى گفت: 
 گذشت. السالم عليه گونه در روايت على بن على; همان

السالم   عليهه اين حديث كه از اميرمؤمنان على تر دربار شويم كه ما پيش در اين باره متذكر مى

 كنيم. روايت شده سخن گفتيم و از تكرار آن خوددارى مى

 نويسد: آوريم كه مى را مى رحمه اهللادر پايان، سخن عالمه حلى 

اند و مانند ديگر پيشوايان  پس اينان امامان معصوم و با فضيلتى هستند كه به نهايت كمال رسيده
خت، انواع معاصى، فسق و لهو، شرب خمر و فجور ـ حتى با نزديكانشان ـ نشدند سرگرم تاج و ت

 كه آوازه اين كارها در همه جا پيچيده است.

همواره سخن اماميه اين است: خداوند بين ما و اينان داورى كند كه او بهترين داوران است. و 
 چه زيبا سروده است شاعر: 

 وتعلم أن الناس في نقل أخبارإذا شئت أن ترضى لنفسك مذهباً *** 

 فدع عنك قول الشافعي و مالك *** و أحمد والمروى عن كعب أحبار

 ووال أناساً قولهم و حديثهم *** روى جدنا عن جبرئيل عن الباري

 پردازند. دانى كه مردم به نقل اخبار مى هرگاه خواستى براى خود مذهبى برگزينى و مى

 ه و نيز قول احمد و روايات كعب األحبار را;پس قول شافعى و مالك را وابن

و دوستدار و پيروى كسانى باش كه سخن و كالمشان اين است كه جد ما از جبرئيل و او از 
 كند. خداوند چنين روايت مى
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 .١٤١٥ لبنان، چاپ پنجم، سال

 ح

 .١٤٠٨جالل الدين سيوطى، دار الكتب علميه، بيروت، لبنان، سال  الحاوى للفتاوى: . ١٢

 س

ماجه، دار الفكر، بيروت،  ابوعبداهللا محمد بن يزيد قزوينى، مشهور به ابنسنن ابن ماجه:  . ١٣
 لبنان.

ابوداوود سليمان بن اشعث سجستانى، دار الكتب علميه، بيروت، لبنان، چاپ سنن ابى داوود:  . ١٤
 .١٤١٦ يكم، سال

حمد ذهبى، مؤسسه الرساله، بيروت، لبنان، شمس الدين ابى عبداهللا محمد بن ا سير اعالم النبالء:. ١٥
 .١٤١٣ چاپ نهم، سال



 ش

 ١٤٠٩سعد الدين تفتازانى، منشورات شريف رضى، قم، ايران، چاپ يكم، سال  شرح المقاصد: . ١٦
 .١٤٠١ و دار المعارف نعمانيه، پاكستان، چاپ يكم، سال

 ص

ثير، دمشق، بيروت، يمامه، چاپ ك محمد بن اسماعيل بخارى جعفى، دار ابن صحيح بخارى: . ١٧
 .١٤٠١ و دار الفكر، بيروت، سال ١٤١٤پنجم، سال 

بن سوره ترمذى، دار الفكر، بيروت، لبنان، چاپ دوم،  بن عيسى محمد صحيح ترمذى: . ١٨
 .١٤٠٣ سال

مسلم بن حجاج نيشابورى، مؤسسه عز الدين و دارالفكر، بيروت، لبنان، چاپ  صحيح مسلم: . ١٩
 .١٤٠٧، سال يكم

 طبرى. عريب بن سعد قرطبى، چاپ شده با تاريخصلة تاريخ الطبرى: . ٢٠

 ط

على بن عبدالكافى سبكى، تحقيق محمود محمد طناحى و عبدالفتاح طبقات الشافعيه الكبرى: . ٢١
 محمد حلو، دار احياء الكتب العربيه، مصر.

 ع

عثمان ذهبى، تحقيق ابوهاجر محمد بن شمس الدين محمد بن احمد بن العبر في خبر من غبر: . ٢٢
 سعيد بن بسيونى زغلول، دارالكتب العلميه، بيروت.

يوسف بن يحيى بن على بن عبدالعزيز مقدسى شافعى، مكتبة عالم  عقد الدرر فى أخبار المنتظر: . ٢٣
 .١٣٩٩  الفكر، قاهره، مصر، سال

 ف

 .١٤١٢سال نعيم بن حماد، مكتبه التوحيد، قاهره، مصر،  الفتن: . ٢٤

بن محمد حموئى جوينى خراسانى، مؤسسه محمودى، بيروت، لبنان،  ابراهيمفرائد السمطين:  . ٢٥
 .١٣٩٨چاپ يكم، سال 

 ابن صباغ مالكى، مكتبة دار الكتب التجاريه. الفصول المهمة في معرفة األئمه: . ٢٦

الكتب علميه، بيروت، لبنان، عبدالرؤوف مناوى، دار فيض القدير فى شرح الجامع الصغير:  . ٢٧
 .١٤١٥ چاپ يكم، سال

 ق
 احمد بن حجر هيتمى مكى.القول المختصر في عالمات المهدي المنتظر: . ٢٨



 ك

ابوالحسن على بن عيسى بن ابى الفتح اربلى، دار األضواء،  كشف الغمة في معرفة األئمة: . ٢٩
 بيروت، لبنان.

بن يوسف گنجى شافعى، مطبعه  محمد: عليهما السالمطالب  كفاية الطالب في مناقب على بن ابى . ٣٠
 .١٣٩٠ حيدريه، نجف اشرف، سال

الكتب علميه، بيروت، لبنان، چاپ  عالء الدين على متّقى بن حسام الدين هندى، داركنز العمال: . ٣١
 .١٤١٩  اول، سال

 ل

 ت، چاپ دوم.احمد بن على بن حجر عسقالنى، مؤسسه اعلمى، بيرولسان الميزان: . ٣٢

 م

مالّ على قارى هروى، دار احياء التراث عربى،  مرقاة المفاتيح في شرح مشكاة المصابيح: . ٣٣
 بيروت، لبنان.

ابوعبداهللا حاكم نيشابورى، دار المعرفه، بيروت، لبنان، چاپ يكم، المستدرك على الصحيحين:  . ٣٤
 .١٤١١سال 

ى، دار احياء التراث العربى و دار صادر، بيروت، احمد بن حنبل شيبان مسند احمد بن حنبل: . ٣٥
 .١٤١٥ لبنان، چاپ سوم، سال

 .١٤١١ خطيب تبريزى، دار الفكر، بيروت، لبنان، چاپ يكم، سال مشكاة المصابيح: . ٣٦

 محمد بن طلحه شافعى. :السالم عليهممطالب السئول في مناقب آل الرسول . ٣٧

بن ايوب لخمى طبرانى، دار احياء التراث، چاپ دوم، سال بن احمد  سليمان المعجم الكبير: . ٣٨
١٤٠٤. 

 ابن قيم جوزيه، دار الكتب علميه، بيروت، لبنان. المنار المنيف فى الصحيح والضعيف: . ٣٩

 .١٤٠٩ابن تيميه حرانى، مكتبه ابن تيميه، قاهره، مصر، چاپ دوم، سال منهاج السنّة النبويه:  . ٤٠

شمس الدين ابى عبداهللا محمد بن احمد ذهبى، دار المعرفه و دار ال فى نقد الرجال: ميزان اإلعتد . ٤١
 . هـ ١٣٨٢الكتب علميه، بيروت، لبنان، چاپ يكم، سال 

 ن
 بن تغرى اتابكى، دار الكتب علميه، قاهره. يوسف النّجوم الزاهره في ملوك مصر والقاهره:. ٤٢

 ى

ابراهيم قندوزى حنفى، منشورات شريف رضى، قم، سال شيخ سليمان بن  ينابيع الموده: . ٤٣
١٤١٧. 
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