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  ديباچه

 9پيـامبر جـزو اهـل بيـت     [حضرت مهديمتواتر، احاديث برپايه 

ترديـد  درسـتي ايـن روايـات    هـاي اسـالمي در    است و هيچ يك از فرقه

با سند كامـل   ييروا هاي كتاب ترين ات در مهمين روايرا اسناد ايزندارند؛ 

ـ آ مي به شمارو اين مسئله، از عقايد معروف و مشهور آنان آمده  البتـه   .دي

ك و جـدل را  يكه تشك يو كسانروشنفكران از  ياندك شماردر اين ميان، 

 كننـد، بـا   مـي  دنبـال هـاي آنـان را    هـدف  و انـد  آموختـه  ها يغرب هويبه ش

و امثـال آن، درصـدد    »ثيحـد  ينقد عقلـ « اي همچون بندهيفر هاي عنوان

  .ن اعتقاد مورد اتفاق مسلمانان هستنديادر جاد شبهه يا

ار مهـم اتحـاد و   يبسـ  هـاي  خاسـتگاه  از »يمهـد «كه اعتقاد به  آنجا از

 يجـز تـالش بـرا    يزيـ چ هـا  تشكيك نيهدف ا ،مسلمانان است يهمدل

  .ستيتفرقه ن

هـاي   شـبهه سـعي شـده اسـت بـا بيـاني رسـا، بـه        حاضـر   هرسالدر 

اميد است كـه ايـن اثـر گـامي مـؤثر در      . كنندگان پاسخ داده شود تشكيك

  .ايجاد اتحاد ميان مسلمانان باشد
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المهـدي فـي احاديـث    «ترجمه كتاب ، تيودهم تاياور يسرربكتاب 

و پژوهشگر عالم و فرزانـه حضـرت   تأليف محقق » ةتباث ةقيقح المسلمين

سيد محمدرضا حسيني جاللي اسـت كـه بـه    حجت االسالم و المسلمين 

جنـاب آقـاي عبدالحسـين    و قلم تواناي اهتمام پژوهشكده حج و زيارت 

ضمن تشكر و قدرداني از مؤلف و . بينش به فارسي برگردانده شده است

م ايـن تـالش   اندركاران حـوزه مهـدويت، اميـدواري    مترجم و ديگر دست

 .و منتظران ظهور باشد [مقبول امام منتظر

  

  انه ولی التوفیق

  کالم و معارفگروه 

  پژوهشکده حج و زیارت

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  مقدمه

ــا،   ــار م ــگران در عرصــ  در روزگ ــالش پژوهش ــد هت ــيارث يح   بس

 هـاي  تالش از خاللبسا  اي كه چه گونه ؛ بهز استيز و افتخارآميانگ شگفت

هـاي   سرچشـمه در نتيجـه،  ابـد و  ي مـي  نشر »راث مايم«گنج سرشار  ،آنان

  .دشو مي ما آشكار هجاودانهاي  شهياند يانيوح

انـدك در   يت گروهـ يـ هـا بـا فعال   ين افتخارات و شگفتيا يگاه صفا

آنـان   هـاي  تالش آنجا كه ازولي  .ديگرا ي ميرگيبه ت ،ثيعلوم حدحوزه 

هماننـد تـالش    بهره است، كارشان يب يفن يارهايو مع يت علمياز مسئول

ـ  ١»تاباند مي آن را باز ،شهاي دن رشتهياست كه پس از محكم تابان يزن« ا ي

 از ٢.»پندارد مي آن را آب ،است در دشت هموار كه تشنه يهمچون سراب«

كـه در مقابـل    اسـت » ثينقد متن حـد «به نام  يزيچ ها، تالش نيا هجمل

  .شود مي انجام »ثيسند حد«معتقدان به 

اسـت كـه عالمـان     هـايي  ترين فعاليت ث از مهمينقد حدطور كلي،  به

                                                           
  .92: نحل. 1

  .39: نور .2
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و  يآلـودگ هرگونـه   از ،پر آب هن چشميداشتن ا زه نگهيپاك يبرا ياسالم

 از يكنقد حديث با رعايت شرايط و مقررات آن، ي .اند انجام داده ،يرگيت

خـاص فرهنـگ و تمـدن     هـاي  ويژگـي مسـلمانان و   يفكر يها ينوآور

كـه  مسـلمانان اسـت   ـ تحقيقـي   يپژوهشهاي  وهياز شاين امور . آنهاست

كهن و نـو، خـواه مـرتبط     هاي فرهنگ و ها ه ملتهمعامل افتخار آنان بر 

به شـمار   ،)ينين زميقوان يهوضع شده بر پا( يبشرخواه  ،يان آسمانيبا اد

  .آيد مي

ـ آنان قواعـد، پا مسير، ن يدر ا منـد، محكـم و    ن ضـابطه يزو مـوا هـا   هي

درست  ،ن راهياند تا از ا ختهير يث پينقد سند و متن حد يرا برا يدرست

بـا  اي كـه   گونـه  به ؛بازشناسندگر يكدياز را و حق و باطل آنها نادرست و 

ابـد  ي يث چنان اعتبـار ياثبات معقول و متعارف، متن حد هاي راه ه بريتك

  .بر آنها اعتماد كردبتوان ز يد نيجدهاي  كه افزون بر متون كهن در نوشته

بر خود بسياري  هاي تالش ،ثيحداصالح در راه  ان بزرگوار ماينيشيپ

مجموعـه احـاديثي در   ثبـت   ياز آنها برا يكه برخ چنان ؛اند هموار ساخته

 ي متمــاديهـا  ســال يطـ  ،ثيهـزار حــد هــا  دهالي  كتـاب خــود، از البـه  

و تحقيـق   يرسـ بر بـه ، دور هـاي  مسـافت مـودن  يپو گاه بـا   وجو جست

چيزي را كـه بـين خـود و خـدا حجـت       ،پرداخته و در كتاب جامع خود

  .ثبت نمودند ،ديدند مي

 يرا از فرهنگ مـنقح، نقـاد   ير بزرگيو ذخا ها گنج ،ن روشيآنان با ا

مسـندها و جوامـع     آثـار، ادگار گذاردند و اصول، يشده، منظم و مدون به 

  . د آوردنديرا پد يثيحد

، امن و موثق هاي راه ه بريبا تك زين نسل نيا. نسل دوم آمدپس از آن، 
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 آنچه از چشـم گذشـتگان بـه دور مانـده بـود، خـواه در       و بسيار كوشيد

هــا،  گونــه بــود كــه معجــم بــدين. فــراهم آورد، خــواه تنظــيم آوري گــرد

  .شكل گرفتهاي متأخر  و جامع ها مستدرك

از ايـن ثـروت   فتن اسـتفاده و توشـه برگـر    ي، مردم برااخير  در دوره

درنگ كردند و در تعامل بـا  اندكي  ،يو عمل يعلمهاي  نهيدر زمبها،  گران

  :م شدنديشده به چند دسته تقس آوري گرد ثيحد

ث و يحـد  هـاي  كتـاب ان بسـنده و بـه   ينيشينش پيبه نقد و گز يبرخ

درصـدد  اي كـه   گونـه  بـه  ؛اسـتناد كردنـد   ،كه مورد وثوقشان بـود  يمنابع

از گذشـتگان   يرويامدند و به پيآنها برن دربارهنقد  هاصول تاز يريكارگ به

ش يخـو  يفقه يكه در آرا اي گونه  به ؛نشان دادند يبندين موضوع پايدر ا

 هـاي  راه آنـان . بند ماندنديچهارگانه پافقهاي د از يه تقلب ي،و احكام شرع

 ،ده بودنـد يكه گذشتگان به آن رسـ  يزيرا به همان چ ينيكسب معارف د

  .نقد بگذارند هبوتبه ا آنها را يبگذرند آنكه از آنها  بي ؛حدود ساختندم

ـ تقل هويبا شـ  ،گريد يگروه نـان  يا. برخاسـتند مقابلـه  د در منـابع بـه   ي

از . د باشـد تـا جـوالن دهـد و ابـداع كنـد      د آزايشه و نظر بايمعتقدند اند

 ياسـالم  هـاي  ه دانـش باب كوشش و اجتهاد در همرو، بر اين باورند  اين

از  ،منـابع معرفـت   هدر فقه و شناخت احكـام و همـ   ينان حتيا. باز است

مشـخص و   يمـذهب فقهـ  كه  ؛ چنانستنديبند نيد پايبه تقل ،ثيجمله حد

مطـابق اجتهـاد خودشـان    و  ندارند ،بند باشنديكه به آن پا يا ف شدهيتعر

  .كنند مي  عمل

ـ   »حيصـح «بـه اصـطالح    هاي كتابدر نظر اين گروه،  ي چنـدان اهميت

ي نقـد  هـاي  روش ه بريبا تكهر حديثي را كه به گوششان برسد، و  ندارد
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  .كنند ي مينقادشناخته شده است،  دينزد دانشمندان جد كه

 يلـ يخـود دال  يبـرا  )د و اهـل اجتهـاد  ياهل تقل(ك از دو گروه يهر 

 هه زنـد، بـه انـداز   يـ تك يل معتبريداست هركس به دليپ، ولي ناگفته دارند

  .رديگ مي ش پاداشيتالش خو

از  يگروه انـدك جاي بسي شگفتي و تأسف است كه ، يكنون هدر دور

ـ پردازند، در برخورد با ا مي فيث شريحدعلم كه به نقد  يكسان بـع  ن مني

ي رويــپفــي ومعرروشــن و ه وياز شــي، اســالم هشــياند يسرشــار و غنــ

  !ث ميان اجتهاد و تقليد سرگرداننديبلكه در نقد حد ؛كنند نمي

اشـكال  نقد بگذارنـد و   هبوتبه ث را يكوشند تا اسناد احاد مي آنان گاه

بـه  رجـال  علـم  عالمـان  هـاي   به گفتـه شرح دهند و گاه آن را موجود در 

ات را بـا  يـ مـدلول روا  كوشند تـا  مي كنند و رجوع ميث يان آن احاديراو

بـا آن   ،ابنـد ي مـي ش دريبا عقل خـو  راهرچه  گاه آن ،سه كننديگر مقايكدي

ـ آ نمـي  و آنچه را با عقلشان راست دانند مي و درست كنند مي موافقت  ،دي

ث يان حـد يم رو، اين از. كنند مي محكوممجعول بودن به ضعف و بلكه به 

نـه بـر   ( شـوند  مـي  ز قائـل يطبق نظر خودشان، تماصحيح و غير صحيح، 

اهـل   يپـا  همخواهند  مي لهين وسيآنان به ا .)اساس ضوابط علم الحديث

  .ر كنندياجتهاد س

معـروف اسـت،   » صـحاح «نـام  به گذشتگان كه  هاي كتاببه ي گاهو 

خـود  كنند تا به كار آنـان استشـهاد كننـد و اگـر آنـان در اثـر        مي مراجعه

را  آن ،را بپذيرنـد و اگـر نكـرده باشـند    آن  ،را درج كـرده باشـند   يثيحد

آنان بـا ايـن رويكـرد     .بودنش را صادر كنند يف و بلكه حكم جعليتضع

  .باشند مقلد مي
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هستند كه بدون داشتن تـوان   يديسندگان جدينو ،ن گروهيا هاز جمل

ق يـ ن طريـ و از اانـد   پـا نهـاده  ف ين دانش شريا هبه عرص يكاف هو تجرب

ـ ن يبه نقـد عقلـ   ،يسندبر نقد افزون  ،ثيتا اثبات كنند احادكوشند  مي ز ي

بــا ز يــانگ مناقشــه يادعاهــا ،ن موضـوع يــامــا در خــالل ا .ازمنـد اســت ين

مطالبي است كه  ،كنند؛ نمونه اين نوع نگرش ميمطرح فراوان  يها تناقض

 :اش گفته شده اند؛ احاديثي كه درباره گفته [درباره احاديث مهدي منتظر

ـ تعببه  ـباره هزاران كتاب نوشته شده و صدها سند نقل گشته و   نيدرا« ر ي

  ١.»خ امت ما نهاده استير را در تارين تأثيشتريب ـخودشان 

عه يكه ش »ين مصرياحمد ام«هاي  تا با تكرار گفتهكوشند  اين افراد مي

ر سـؤال  يث را زين احاديا يسازد، درست مي متهم يه مهديرا به جعل نظر

  .ببرند

است كـه احاديـث    »ابن خلدون«مورد تقليد اينان است، ديگر كسي كه 

نها و درستي آنها را منكر است و ادعاي تواتر آ [مهديحضرت مربوط به 

ترين چيزي را كه در احاديث  آنان در اين بررسي، مهم .داند را ساختگي مي

دهند، نقـد عقلـي    قرار مينقد معيار  [مهديامام مرتبط با نسب و زندگي 

مهـدي و  حضـرت  ه هـاي منفـي كـه در قضـي     جنبـه آن بر  ،در نتيجهاست؛ 

  .اند  شدهاند، متمركز  احاديث، تاريخ و ادعاهاي مهدويت تصور كرده

آور نشـان   يقـين  يخود را اهل پژوهش علمـ  ادعاها، نيا هآنان در هم

بـه  . داننـد  مـي  [منتظر يل بر انكار مهديخود را دلهاي  و بافتهدهند  مي

ني و كسـا دهنـد   جعلي مينسبت ايشان ث مربوط به يبه احادهمين دليل، 
                                                           

ــا. 1 ــوازين تراثن ــد، و م ــتاد النق ــائح اس ــي س ــه  حســين، عل ــه«مجل ــدعو كلي   ،»اإلســالميه ةال

  .181 ص
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  .نامند مي »متحجر«، مخالفند هايشان هرا كه با نظري

هـا و   گونه پندارها و اتهـام  نيا ياعتبار بي تام يا دهيكوش ،شتهن نويدر ا

چند  يطاست، صورت گرفته  يوه پژوهش علميرا كه با ش هايي مخالفت

  . ميفصل اثبات كن



 

  

  

  

  

  

  

  :اولفصل 

  ثينقد حدد در يان اجتهاد و تقليمترديد 

  ،ثديكوشــند خــود را در نقــد حــ مــي ســندگانينو يبرخــبــا آنكــه 

ـ نام »مصـادر مشـهور  «آنچـه   هش را از سلطيو خونشان دهند مجتهد   دهي

از امامـان  ( »ابـن حنبـل  «و  »مسـلم «، »يبخـار «از نيـز  برهانند و  ،شود مي

ولـي بـا ايـن     ،١بسازند »زالخطايجا يها انسان« ،)به قول خودشان ،ثيحد

و مسـلم   يبخـار « :نـد يگو مـي  [ر رد احاديـث مهـدي موعـود   حـال، د 

دهـد،   مـي  را بشـارت  [يمهدحضرت را كه ظهور  يثيك از احادي چيه

  ٢.»اند نقل نكرده

از خطا و  ياعتقاد به عارسبب گران را به يكه دكساني  ،بين ترتيبه ا

 سـرزنش  ـهركس كه باشد   ياز سو ـ يكوشش بشرهرگونه  اشتباه بودن

                                                           
  .179 ص النقد، و موازين تراثنا. 1
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و خطاكـار  ( دنـ كن ي مـي نفاز خطا و مسلم را  يت بخاريمصون و دنكن مي

 چگونـه بـه خـود حـق     يانن كسيچن )اند بودن بخاري و مسلم را پذيرفته

ـ  ـلم را  سـ و م يبخار هاي كتابث در يك حديد ثبت نشدن نده مي  يحت

بر بطالن آن  دليلـ   باشندصحيح دانسته ت كرده و يگران آن را رواياگر د

ـ احاد ههمـ  آوري ي گردو مسلم مدع يكه بخارويژه  به ؛بدانند ثيحد ث ي

آنچه را اند  اي كه خود اذعان كرده گونه بهستند، يشان نهاي كتابح در يصح

ث يحد آوري در گردبه هدفشان نيز و در توانشان بوده و  يالزم و ضرور

شـمار  كـه  انـد   ح كـرده يدو تصـر آن . انـد  نش كردهيگزبوده است،  مرتبط

كـه نقـل   اسـت   يزيـ چآن از بيشتر  ،مراتب به ،اند كه آنها وانهاده يثياحاد

  ١.اند كرده

نشدن يك حـديث در   توان ثبت حال جاي اين پرسش است كه آيا مي

ح يث صـح يآنكـه حـد  هاي آنها را دليل بر نادرستي آن دانست؛ بـا   كتاب

كه پـس از   ييها كتابو مسلم موجود است، در  يگونه كه در بخار همان

بـه  كـه   هـايي  كتـاب ژه در يـ و ؛ بـه نيز موجود است ه نگارش درآمدهآنها ب

انـد   كه آن دو نقل نكـرده  يثيبر آن دو نوشته شده، احاد »استدراك«عنوان 

  .باشد صحيح ميو مسلم  يطبق شروط بخارولي 

ــ« ــاد يش ــن عب ــمن  »خ محس ــض ــا يادآوري ــمار ي ــب، ش   از ين مطل

  ،الموطـأ «: شـرح برشـمرده اسـت    بـدين را ديگـر   ييجامع روا هاي كتاب

                                                           
نه همه احاديث صـحيح   ،بخاري و مسلم« :گويد او مي. 19علوم الحديث، ابن الصالح، ص: ك.ر .1

المسـتدرك   :ك.نيـز ر  ؛»اند ي صحيح خود آورده و نه التزامي به اين كار داشتهاه را در كتاب

كـدام   بخاري و مسـلم هـيچ  «: وي گفته است. 2، ص 1ج  على الصحيحين، حاكم نيشابوري،

  .»صحيح نيستند، اند آنها گزينش نكردهكه اند كه احاديث ديگري  نگفته
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  ،سـنن ابـوداود   ،يجـامع ترمـذ   ،حبـان  ابـن صـحيح   ،مـه يخز ح ابنيصح

 يهقـ يبسـنن   ،يدارقطن سنن ،مستدرك حاكم ،ابن ماجهسنن  ،ينسائسنن 

  ١.»گرانيو د

  ضوابط نقد حديث

 رجـال  هـاي  تا هر كسي كه بـه كتـاب   ستين يكار آسان »ثينقد حد«

بلكـه   ؛داشـته باشـد   ين كاريچن دادن انجام هاجاز ،كند ميث مراجعه يحد

دن روش يبرگز و ن فنياجتهاد در ا هاز ملك يبرخورداردر سايه ن كار يا

  . استپذير  امكانقواعد درست نقد  يريثابت و فراگ يرجال

باشد و حـق داشـته باشـد در    اهل اجتهاد در علم رجال  ،ناقد چنانچه

ـ  در اين صورت ث اظهارنظر كند، ينقد حد ا رد يـ رش يدارد در پـذ حـق ن

  . رديش گيپ د را درينادرست تقل هويش ،ثيك حدي

  در صحيحين  [مهديامام احاديث مربوط به 

 ،را اثبات كنـد  يكه بشارت مهد يثيحد«و مسلم  ينكه بخاريا يادعا

را نقـل   يثيو مسلم احـاد  يرا بخاريز ؛است يباطل يادعا ،»اند نقل نكرده

  .مرتبط است [يمهدحضرت  ظهوركه به اند  كرده

 يبرخــ ، دربــارهاش هدر فصــل پــنجم مقالــ ،خ عبدالمحســن عبــاديشـ 

 [يمهـد حضـرت   دربـاره ) و مسـلم  يبخار( نيحيث كه در صحياحاد

  :نويسد چنين مي آمده است

                                                           
، مجله همـان دانشـگاه، مقالـه    )مدرس دانشگاه اسالمي مدينه منوره( شيخ عبدالمحسن عباد. 1

  . 46 ، ش38و مقاله  45پنجم، ش
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: نوشـته اسـت   ،رهيبه نقل از ابـوهر  ي،سيدر باب نزول ع يبخار

ـ ان شما فـرود آ يم در ميمرپسر كه  گاه آن« د و امـام شـما از   ي

  ١.»د كرديچه خواه ،خودتان باشد

ث نقـل  ين حـد يره مثل همـ ياز ابوهر ،»مانياال«در كتاب نيز از مسلم 

   ٢.شده است

  :فرمود 9پيامبرمسلم از جابر نقل شده است كه در صحيح 

 آشـكارا بـر سـر حـق    تا روز قيامت از امت من  يوسته گروهيپ

آيـد و   فـرود مـي   7سپس حضرت عيسـي . و غالبند جنگند مي

و برايمـان نمـاز    بايستگويد جلو  اميرشان به حضرت عيسي مي

  ٣.... بخوان

  : عباد گفته است

 يثياحـاد  ،ها كتابگر يث سنن و مسندها و دياحاد هاي كتابدر 

 »يمهد« ،آن مرد صالحكه داللت دارد امر ن يابر كه است آمده 

  .و برخي از سنت مفسر برخي ديگر است نام دارد

اي  هفـ يخل آخرالزمـان در «: كند مي نقل چنين دياز جابر و ابوسع ،ممسل

  ٤.»كند نمي و شمارشبخشد  مشت مشت ميد كه مال را يآ مي

كه بـه موضـوع    يليندگان با منابع اصين گويشود ا مي نجا روشنياز ا
                                                           

  .358، ص 6، جصحيح بخاري. 1

  .336، ص 1، ج دمسند احم ؛193، ص2، ج )بشرح النووي( ،صحيح مسلم. 2

  .384، ص 3ج  ،مسند احمد ؛193، ص 2ج  ،صحيح مسلم. 3

و  313و 38، صص 3 ، جمسند احمد :ك.ر؛ در كتاب الفتن 2914و  2913صحيح مسلم، ش. 4

، مجلـه  »في أحاديث المهـدي  ةنظر«مقاله  :ك.؛ ر342، ص 5 ، جصولالتاج الجامع لال ؛317

  .سالميالتمدن اال
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را نويسندگانشـان  كـار  خـود   آنهـا،  و اسـت  پرداختـه  [يمهدحضرت 

ن يـ سطح استداللشان ا اي كه گونه به ؛چقدر فاصله دارند اند، حجت گرفته

ـ تنهـا دل  نـه  اند، را آنان نقل نكرده يتياست كه چون روا ل بـر ضـعف آن   ي

اين افراد، گرفتار همان اشـكالي  ! بودن آن است يبلكه نشان جعل ،تيروا

اند كه خود بر كساني كه صحيح بخاري و مسلم را عـاري از خطـا و    شده

انـد   كه آنها انجام نـداده  يند كاريگو مي اند؛ زيرا ند، وارد كردهدان اشتباه مي

نكـه آنـان نقـل    يا يث را به صـرف ادعـا  ياحاد يز حجت است و برخين

  .دانند مي نادرست اند، نكرده

نيـز بـه روشـني بـه      ين دو منبع اصلينسبت به هم يحتآنان  يناآگاه

 يكـاف آگـاهي   نسـبت بـه آنهـا   اند  يخود مدعكه  درحالي .خورد چشم مي

 [يمهـد امام  دربارهن دو منبع يدر اكنند  براي مثال، اينان ادعا مي ؛دارند

ـ احاد ،الف نظـر آنـان  كـه بـه خـ    يدرحـال  ؛انـد  افتهين يزيچ حضـرت  ث ي

  .در آن دو كتاب ثبت و نقل شده است [يمهد

ان يث، مينان در موضوع نقد حديرد كه ايگ مي شهيقصه از آنجا ر ههم

  !سرگردانندد ياجتهاد و تقل



 

  

  



 

  

  

  

  

  

  : فصل دوم

  خاص شيعيان است؟ [مهديامام آيا احاديث 

از  يژه گـروه خاصـ  يـ و [يمهـد حضـرت  ث مربوط بـه  ينقل احاد

 هان همـ يم يگريش از هر موضوع ديث بين احاديبلكه ا ؛ستيمسلمانان ن

كـه اهـل سـنت     هـايي  روايت د كرد كهيد تأكيبا. مسلمانان مشترك است

باره  نيان در ايعياز آنچه ش اند، نقل كرده [منتظر يبشارت به مهد درباره

، هـا  وهيو شـ  هـا  راه با توسل بـه انـواع   ياما برخ. ستينتر كماند  نقل كرده

باره  نيعه نسبت دهند و تنها آنان را در ايات را به شين روايا ادرصددند ت

  : ديگو مي سندگانين نوياز ا يكي. ول بدانندئمس

ـ از اسـطوره و احاد  ييايدن ،يعيفكر ش ـ «ث ي ـ را از طر »يجعل ق ي

ـ  ين جعلياز ا يرفته است و برخيپذ يموال محـدثان   يات بـه برخ

 ،مخـالف هاي  روان فرقهيپ ياز برخت يسنت، كه در نقل روا اهل

  ١.ت كرده استيز سراين اند، دهيتساهل ورز
                                                           

  .185 النقد، صموازين  تراثنا و. 1
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  :ن سخن چند نكته نهفته استيدر ا

  .رفته استيپذ يعيث تنها نزد افكار شين احادينكه ايحكم به ا .1

ـ ابـر اينكـه   محدثان اهل سـنت  ر حكم ب .2  يرا از رو هـا  روايـت  ني

ز يـ ان آنهـا ن يم) شيعه(ث ياحاد يب برخين ترتيو به ااند  تساهل نقل كرده

  .نفوذ كرده است

  . ثين احاديا هبودن هم يحكم به جعل .3

بـا   ييكـه انـدك آشـنا    يو كسـ است  يار دشواريبس يها ينها داوريا

ك از يپاسخ هر .مطرح كند يبه آسانرا آنها حق ندارد  ،ث دارديعلوم حد

ضـد و  د يـ ز بايـ چ ش از هـر يپـ  يول ،ل خواهد آمديها به تفص ين داوريا

ان تنهـا  يعيشـ  ،سـنده ياگر طبق نظر نو. شودن سخن روشن ياگويي  نقيض

از  »يشمار«و  پذيرند مي را [يمهدحضرت ث يهستند كه احاد يكسان

پس چرا در هشـت   ،كرده است »تيسرا« ياز محدثان سن »يبرخ«آنها به 

سـنت نقـل    اهـل  »تنهـا «كه  يتوان به حجم انبوه يم«: ديگو مي سطر بعد

تنها پـس   ،افتهي ين شمار اندك تسريچگونه است ا ١.»اشاره كرد اند، كرده

 !دنشـو  مـي  ليبـزرگ تبـد  اي  هاز هشت سطر از سخن نخسـت، بـه تـود   

  :ديگو مي ك صفحه بعديهستند، چرا تنها در  يث جعلين احاديا چنانچه

ـ از ا »ياريبس«نكه يكنم به ا مي اشاره ـ ن احادي  »صـحاح «ث در ي

 »حاكم«ز ياز آنها را ن يبرخ! و مسلم نقل شده است يجز بخار به

ش نقـل كـرده   يخـو » مسند«در  »حنبل ابن«و  »المستدرك«در 

  ٢.گريد ياريو بس »ادمح  م بنينع«، يدانال سنن  هعالو به. است
                                                           

  .186موازين النقد، ص تراثنا و. 1
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د يـ گو يي ميز سو؛ ار ندارديح و تفسيبه توض يازين گويي، تناقضن يا

اهـل تسـنن    »انگـاران  سهل«از آنها به  »يبرخ«هستند و  »يجعل« ثياحاد

ث در ين احادياز ا »ياريبس«د يگو مي گريد يه است و از سودت كريسرا

ان اصـطالحات  يـ روشـن اسـت م   !نقـل شـده اسـت    »صحاح« هاي كتاب

نقـل شـده،    »اريبسـ «و  »يبرخ«ت كرده به يان سرايو م »صحاح«، »يجعل«

ث يكه با اصـطالح حـد   يكس ياز سو ين سخنانيچن. منافات وجود دارد

را در اي  هشيدانند چه اند مي كه يكسانهمچنين . شود نميبيان آشنا باشد، 

ـ پرورانند و چـه چ  مي سر ـ   مـي  را بـر قلـم   يزي  يهـا  ين داوريراننـد، چن

جـز   يزيچ ،دادن »صحاح«به صاحبان  »تساهل«حكم . كنند ي نميدشوار

نسبت بـه   يآگاهنداشتن خ محدثان و يث و تاريخ حديجهل نسبت به تار

ر آن يـ ن و تحري، ضـبط، تـدو  آوري گـرد  ث در راهيكـه اهـل حـد    يرنج

بـا اصـطالحات    ييسطوح آشـنا ترين  نييكه در پا يكسان. ستيناند،  برده

، حـق ندارنـد بـه    قـرار دارنـد  ث و اهل و قواعـد آن  يخ حدي، تاريثيحد

ونـه  گ نينده وجوه بطالن ايآ يها در فصل. وارد شوند »نقد« پهناور يايدر

  .م كرديان خواهيدشوار را ب يها يداور



 

  



 

  

  

  

  

  

  : فصل سوم

  [مهديامام به مربوط يث صحت و ضعف احاد

كنند  مي فيتوص »يجعل«را  [يمهدامام ث ياحاد ،سندگانينو يبرخ

با اين وجود،  !آورند مي وسته بر زبانيعه را پيبه ش »جعل«و منتسب بودن 

ث يـ ث مسـلم اسـت آن دسـته از احاد   يهشگران علـوم حـد  وپژ هنزد هم

صحاح،  هاي كتاباز جمله  ،گوناگون هاي كتابكه در  [يمهدحضرت 

متعدد و اسناد گوناگون دارنـد،   هاي راه ا و سنن ثبت شده است ومسنده

. بخوانـد  يآنهـا را جعلـ   هتوانـد همـ   ي نمـي ح نباشـند، كسـ  ياگر هم صح

ـ تواند به خود بدهد، ا يك فرد ميكه  يتئجرترين  ن و بديباالتر ن اسـت  ي

ث يـ ن اسـت كـه اسـناد احاد   يت مشهود ايواقع. ف بخوانديكه آنها را ضع

 يحسن، برخـ  يبرخ اتفاق همگان، و موردح يصح ي، برخ[يمهدامام 

  !است يز جعلين يف و برخيضع

ث و ياز متــأخران ناآشــنا بــا حــد يمگــر شــمار انــدك ـكــس    چيهــ
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ز يـ سـخن ن  اين هسندينو. نخوانده است يآنها را جعل ههم ـاصطالحاتش  

  ١.ر را بر زبان آورده استين تعبياآن گروه اندك از  يرويبه پ

در  ،كنـد  ميحكم  [يمهدحضرت ث يبودن احاد يكه به جعل يكس

  : فاصله گرفته است ،ز از انصافيدو چ

با مفهوم جعل و بـدون   ييث بدون آشنايخواندن احاد يجعل ،نخست

از  ين كـار يچنـ  .ثيك حـد يـ  »ضعف«و  »جعل«ان يل شدن تفاوت مئقا

مگـر آنكـه    .د استيار بعيبس ،دارداجتهاد  يادعاث ينقد حددر كه  يكس

ماننـد   ،ثيناآشنا با اصـطالح حـد   ياز اشخاصبگوييم وي در اين سخن 

  .كرده است ديتقل ،و امثال آنان »يمحمود قطر ابن«، »نياحمد ام«

را از زبـان   [يمهدحضرت ث يحكم به ضعف احادوي نكه يدوم ا

نقل كرده است، گران يو د» ابن حجر«، »ابن خلدون«مانند ، ان خودينيشيپ

ـ از محـدثان احاد  ياريكه شمار بساي نكرده  وي هيچ اشاره ولي امـام  ث ي

كـه   ياز كس ها تصرفدخل و گونه  اين ايآ .اند ح شمردهيرا صح [يمهد

 ث باشـد، صـورت  يحـد  »يعلمـ  نقـد «درصـدد  متقن  يعلمهاي  وهيبا ش

  رد؟ يپذ مي

ودن اسـناد  نمـ ح يصحتكوشد موضوع  مي هودهيببه هر حال، چرا وي 

كـه خـودش بـر     درحـالي  ،ارزش جلـوه دهـد   بيتوسط برخي  ث راياحاد

 يف انجام شـده از سـو  يتضعورزد و  تضعيف نمودن اسناد آن اصرار مي

 دربـاره  ،از سـخن او اي  هو پس از نقل پـار سازد  ميابن خلدون را مطرح 
                                                           

 »علي بـن محمـود قطـري   «ردي كه بر با  40ضمن برشمردن اينان، در شماره  ،»شيخ عباد«. 1

رشـيد رضـا   « ،در رديف نخست ايـن گـروه  . نوشته، كذب پندارهاي آنان را اثبات كرده است

  . داشاره كر »كاتب«و  »ابن محمود«وان به ت ميپيروانشان ميان قرار دارد و از  »احمد امين
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ث را ين احاديك ايكايابن خلدون « :گويد مي [يمهدحضرت ث ياحاد

ابن حجر  همچنين به ١.»ف كرده استينقد گذاشته و آنها را تضع هدر بوت

را  [يمهـد امـام   دربـاره شـده  ث نقل ياحاد ههمدهد كه وي  نسبت مي

ث اسـت، ثابـت   ينكه شمار آنها پنجـاه حـد  يبا اعالم اآوري كرده و  جمع

ك بحـث  بيـان يـ  حق كه  درحالي ٢.اعالم كرده استصحت آنها را نشدن 

ـ   يث را از برخـ ين احاديكه ااست ن يا يعلممتقن  ش از ابـن  يبزرگـان پ

ن ياز ا يو شماراند  آمده يكه پس از و يا كساني يا معاصران ويخلدون 

  .را نيز نقل كند اند ح شمردهيث را صحياحاد

از  يل جوانب بحث، نـام شـمار  يتكم يبرادر اينجا بهتر آن است كه 

شان ثبت هاي كتابرا در  [يمهدحضرت ث يكه احاد يمحدثان و عالمان

  :٤ميكن  انيبرا  ٣اند كه بر آنها وارد ساخته يينقدهاو  كرده

ــدالرزاق« .1 ــاي(» عبـ ــاب ) ق.  ه211متوفـ ــنف«در كتـ ــع (» المصـ طبـ

، )عظمـي، انتشـارات مجلـس علمـي هنـد، جـزء يـازدهم       ن االاالرحم  حبيب

. اسـت درج كـرده   [مهـدي حضـرت  درباره ، را 20779ـ   20769 احاديث

دربـاره برخـي احاديـث المصـنف      )315، ص 7ج( هيثمي در مجمع الزوائـد 

  .»رجال آن صحيح است«: گفته است

                                                           
  .187موازين النقد، ص تراثنا و. 1

  .108مين، صااحمد  ،»المهدويه المهدي و«به نقل از . 2

نّه  امام المهدي عنـد  اال«ما در اين زمينه بر كتاب . 3 شـيخ مهـدي فقيـه، تكيـه     اثـر   »هـل السـ

  .ايم كرده

برخـي   كـه  ابـن خلـدون اسـت   اين احاديث را به بوتـه نقـد گذاشـت،    از نخستين كساني كه . 4

محمـد رشـيد رضـا مصـري     ماننـد  از پيروان وي  ،در ادامه. سخنانش را در اينجا نقل كرديم

  .ابن محمود قطري و ديگران نيز ياد خواهيم كرد مين مصري واشامي، احمد 
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طبــع محمــد فــؤاد (» ســنن«در ) ق.  ه273 يمتوفــا( »ابــن ماجــه« .2

، )24 ـ  22، صـص 2ج  ،، مصـر يسى البـاب ياء الكتب، عيحا، دار يعبدالباق

ح و يصح 4084ث ياسناد حد .استدرج كرده را  4088 ـ 4082ث يحادا

 يبخار(ن يخيبه شرط ش: گفته استاش  هدربار حاكم. رجال آن ثقه است

  .ح استيصح )و مسلم

ن يالـد  يـي محمد مح هطبع( »سنن«در ) ق.  ه275ي متوفا( »أبوداود«. 3

تحـت  ، )109 ـ   106، صص4ج مصر،  ية،النبو ةالسنّاء يحادار  ،ديعبدالحم

درج كرده  شدر كتابرا  )4290 ـ 4279 يها شماره( ،يكتاب المهدعنوان 

  .است

موسوم به  ،»حيالجامع الصح«در كتاب ) ق.  ه297يمتوفا( »يترمذ« .4

ـ شـر  ،عوض ةوم عطيبراهاطبع ( السنن ، )4، جمصـطفى البـابي، مصـر    ةك

ث گفته ين دو حدآ دربارهاو  .است درج نمودهرا  2232و  2230ث يحادا

  .ح استيحسن و صح: است

ـ المعجـم الكب «در ) ق.  ه 360متوفاي( »يطبران« .5  يطبـع حمـد  (» ري

 1231 ــ  1213ث يـ حادا، )10، جـزء  بغداد ،ربيالوطن الع ةمطبع ،يالسلف

  .استدرج كرده موجود در مسند عبداهللا بن مسعود را 

، 4ج(» نيحيالمستدرك على الصح« در) ق.  ه405 يمتوفا( »حاكم« .6

هرگـاه او را   ...« :از جمله [مهديحضرت احاديث ) 557 و 464صص 

او . ديبـرف باشـ   يدن رويـ گرچه در حالـت خز  .ديكن عتيبا او ب ،ديديد

ـ ا«: گفته اسـت را درج كرده و » است يخدا مهد هفيخل بـه   ـ  ثين حـد ي

ـ با ا ،كه بر آن نوشته يليز در ذين يذهب .»ح استيصحـ ن  يخيشرط ش ن ي

  .نظر موافقت كرده است
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مطبعـه محمـدعلي   (» ةالسنّح يمصاب« در) ق.  ه510يمتوفا( »يبغو« .7

را هـا  از آن يو برخدرج كرده  ث رايآن احاد) 192، ص1 ، جقاهره ،صبيح

 .گر را حسن شمرده استيد يح و برخيصح

اء يـ حادار(» ةالسـن منهاج «در كتاب ) ق.  ه728 يمتوفا(» هيميابن ت« .8

  : گفته است) 211، ص4ية، ج النبو ةالسن

شـود،   مـي  به آنهـا اسـتدالل   ][[يمهد ظهور يكه برا يثياحاد

گران آنها را ي، احمد و ديح هستند و ابوداود، ترمذيصح يثياحاد

بـه   يو كسـان ] آورده اسـت از آنها را  يو برخ[ اند ت كردهيروا

  !اند ث را انكار كردهين احاديغلط ا

ل يـ ص المسـتدرك حـاكم، در ذ  يدر تلخ) ق.  ه748 يمتوفا( يذهب .9

  .استح شمرده ياز آنها را صح يبرخ ،حاكم يث از سوين احادينقل ا

ــز عبــاد  ــه اســتني ] امــام[ذهبــي شــمار بســياري از احاديــث «: گفت

او ايـن  . »صـحيح شـمرده اسـت    ،را در تلخـيص المسـتدرك   ][[مهدي

ـ اإلسـال  ةالجامعـ مجلـه   اي كـه در  مقاله 19مطلب را در بند  ـ  ة،مي  ةالمدين

، [مهـدي حضـرت  محمود قطري، از منكران  ، در رد ابن45 ش ة،المنور

  .يادآور شده است ،به چاپ رسانده

 يف فيالمنار المن«در كتاب ) ق.  ه 751 يمتوفا(» هيم جوزيابن ق« .10

ـ دارالكتب چاپ ، يحمد عبدالشافا: قيحقت(» فيح و الضعيالصح  ة،العلمي

 )بـه بعـد   325، ح143ــ  129صصـ ، 45، فصل ق.  ه1408روت، لبنان، يب

  .استدرج نموده  را 339ـ  326احاديث 

ث بـر چهـار نـوع    يـ ن احاديـ ست ااگفته  ،ثياحادآوردن ضمن  يو

  .يح، حسن، مبهم و جعليصح: است
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ـ النهـا «در كتاب  )ق.  ه774متوفاي(» ير شاميابن كث« .11  :قيـ تحق( »ةي

از  يبخش) 32-24، صص1، ج مصر ،ةالحديثدارالكتب  ،ينيالزمحمد  طه

 .ح شمرده استيو آنها را صح آوردهرا  [يمهدحضرت ث ياحاد

 ةمكتبــنشــر ( »مجمــع الزوائــد«در ) ق.  ه807متوفــاي( »يثمــيه« .12

، )يالمهـد  ي، باب ما جـاء فـ  318  ـ  313، صص7ج، ق.  ه1353 ،يالقدس

  .ح شمرده استيآنها را صحآورده و برخي از را آن ث ياحاد

شـراط  ال ةعـ شااال«در كتاب ) ق.  ه1103متوفاي( »يمدن يبرزنج« .13

از  ياري، شمار بسـ )يالمهدث عن ي، فصل الحد121 ـ   87صص(» ةعالسا

  .ح شمرده استيرا صح [يمهدحضرت ث مربوط به ياحاد

در كتـاب  ) ق.  ه1307يمتوفـا ( يق حسن خان قنوجيصدمحمد  .14

، ةالقاهر ،يالمدن ةمطبعطبع (» ةعالسا يدين يكون بيما  لما كان و ةعاإلذا«

  : نوشته است) 113 و 112صص

 ـبـه اخـتالف روايـات      ـ ][[مهدي] امام[احاديث رسيده درباره 

ماجـه،    ترمذي، ابوداود، ابن .رسد ست و به حد تواتر ميابسيار فراوان 

را  ][[مهـدي ] امـام [احاديـث   ،حاكم، طبراني و ابـويعلي موصـلي  

 ،منكـران  ،بنابراين .اند و آنها را به شماري از صحابه اسناد دادهآورده 

 .انـد  بـا آن برخـورد نكـرده    ،كه شايسـته موضـوع اسـت     گونه آن

از كنند و شواهد و قـراين   احاديث يكديگر را تقويت ميكه  حالي در

برخـي صـحيح،    ،][[مهدي] امام[احاديث  و ندنك آنها پشتيباني مي

ميان  ][[مهدي] امام[برخي حسن و برخي ضعيف است و موضوع 

  . مطرح بوده است ،در طول قرون و اعصار ،مسلمانان

 »حيالمس و يالمهد يتواتر ما جاء ف يح فيالتوض« در »يشوكان«از وي 
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  : كند مينقل 

تـوان بـر آنهـا     كه مي ][[مهدي] حضرت[احاديث وارده درباره 

پنجاه حديث است كه ميان آنهـا صـحيح، حسـن و     ،وقوف يافت

و بدون شك و شبهه اين احاديث  دجبران شده وجود دارو ضعيف 

 تر از اين نيـز بـر   بلكه وصف تواتر بر احاديثي پايين .متواتر است

امـا   .كند اصول صدق ميعلم طبق همه اصطالحات تحرير شده در 

 ،تصـريح دارد  ][[مهدي] حضرت[آثاري از صحابه كه بر وجود 

زيـرا   ؛اين احاديث نيز در حكم احاديث مرفوع هستند. بسيار است

  .دارداي فرصت براي اجتهاد وجود ن در چنين زمينه

  :نويسد ، در رد بر ابن خلدون مي145، صةذاعاالخان در حسن صديق 

 ي، البته در ماه و سـال آخرالزماندر  ][[يمهد] امام[بدون شك 

باره متـواتر اسـت و    نيث درايرا احاديز ؛كند مي ظهورنامشخص 

پس از نسل بـر آن   يمخالف، نسل يجمهور امت، مگر شمار اندك

ـ ل احاديبه دلنيز اهل علم و  اند اتفاق نظر داشته ـ ي كـه   ياريث بس

  .به آن معتقدنداست، باره نقل شده  نيا در

مـدلول  كـه   ،»موعـود منتظـر   يفاطم«آن  دربارهشك  بنابراين

معنا ندارد، بلكـه شـك كـردن در     ، نه تنهافراوان است يثياحاد

 تـواتر  هكه بـه انـداز   ين همه نصوص سودمند و مشهوريمقابل ا

  .بزرگ است يرسد، جسارت مي

در  »يحنبلــ ينيســفار«از  ،146، صةعــق حســن خــان در االذايصــد

  : كند مي ن نقليچن »لوامع االنوار«

كه نامشان برده نشده  ييا آنهايكه نام آنها برده شده اي  هاز صحاب
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هـاي   انـد، روايـت   و از تابعان و كساني كـه پـس از آنهـا آمـده    

كه از مجموع نقل شده است ) [مهديحضرت درباره (گوناگوني 

 ظهـور ايمان بـه   ،بنابراين .گردد آنها براي ما علم قطعي حاصل مي

هـاي   طبق آنچه نزد اهل علم مقـرر و در كتـاب   ][[مهدي] امام[

  .باشد عقايد اهل سنت و جماعت مدون است، واجب مي

المعبـود   عـون «در كتاب ) ق.  ه1273متولد (» دي هنديم آبايعظ« .15

ـ  ن محمـد عثمـان، نشـر محمـد     اق عبـدالرحم يـ تحق(» داود يشرح سنن اب

، در 4259ث ي، در شـرح حـد  )361ص، 11جمنـوره،   هنيعبدالمحسن، مد

  : ديگو ي ميآغاز كتاب المهد

قرون و اعصـار   لان عموم اهل اسالم در طويكه مشهور در م بدان

كه دين  بيت اهل از يمردظهور  آخرالزمانن بوده است كه در يا

بديهي اسـت و گروهـي از بزرگـان، احاديـث     كند،  را تأييد مي

اسـناد  . انـد  هايشـان درج كـرده   را در كتـاب  ][[مهدي] امام[

 .ف اسـت يضع يحسن و برخ يح، برخيصح ينان برخيث اياحاد

ش يخ خويدر تار ،يامام و مورخ مغرب ،بن خلدون ناعبدالرحماما 

موده و يراه مبالغه را پ ][[يمهد] امام[ث ياحاد هف هميدر تضع

  .ز كرده استيبلكه خطا ن ،باره به راه درست نرفته نيتنها درا هن

نظـم  «در كتـاب  ) ق.  ه1345 يامتوفـ ( »يمحمد بن جعفـر كتـان  «. 16

ـ  ةالمطبعـ  ،كـم يچـاپ  (» ث المتـواتر يالمتناثر مـن الحـد   بفـاس   ةالمولوي

ث ي، در حـد )مصـر  ة،السـلفي ، چاپ دوم، دار الكتب 1328 ةسنالمغرب، 

را  [يموعـود منتظـر فـاطم    يمهدحضرت  ظهورث ي، احاد298شماره 

كساني ست تن از صحابه و يباحاديث پس از ذكر  گاه آن .نقل كرده است
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  : گفته است، اند هايشان درج نموده كه آن روايات را در كتاب

ث متواتر ين حديكه ااند  نقل كرده »يحافظ سخاو« ن تن ازيندچ

ـ «آن را ذكـر و از   »ثيفتح المغ«در  ياست و سخاو ن يابوالحس

  .نقل كرده است »يآبر

ـ س بن محمـد بـن ادر  يابوالعال ادر«از  يفيدر تألو  ـ ي  ينيس حس

ـ ن آمده است كـه احاد يچن ][[يمهد] امام[ درباره »يعراق ث ي

ن تـن از  يك به تـواتر اسـت و چنـد   يا نزديمربوط به او متواتر 

   .اند حافظان به تواتر آنها نظر داده

ن شرح آمـده  يبه ا يمطلب »خ جسوسيش«، اثر »ةلساالر«در شرح 

 يسـخاو  و ث آمده استيدر احاد ][[يمهد  ]امام[خبر «: است

  .»ده استين خبر به حد تواتر رسيگفته است كه ا

مناقـب  «در  يبـه نقـل از ابوالحسـن آبـر     »شرح المواهب« در

از  ][[يمهـد ] امـام [نكه يا دربارهاخبار «: آمده است »يالشافع

  .»ده استيبه تواتر رس ،است ن امتيا

، را نقل كرده است يكالم آبر »االكتفا يالوفا بمعان يمغان«و در 

نقـل شـده    9از رسول خـدا  ياخبار متواتر«: گويد ميكه  آنجا

ـ آ مـي  ][[يمهـد ] امـام [نكه يا دربارهاست  د و هفـت سـال   ي

  .»سازد مي عدل پر ن را ازيكند و زم مي حكومت

ـ  ني، درايمحمد بن احمد حنبل ينيسفار هديدر شرح عق ن يباره چن

بـه   ،نقـل شـده   ياريبس هاي روايت ظهور او درباره«: آمده است

ـ  يكه به حد تواتر معنو يطور ـ قـدر در م  ده اسـت و آن يرس ان ي

  .»ديآ مي ع است كه از اعتقاداتشان به شماريعالمان اهل سنت شا
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ق خـان  يگونه كـه صـد   همان ،پردازد ي مينيسپس به نقل عبارت سفار

سـخن حسـن خـان را    سپس در ادامه، ذاعه نقل كرده است و آن را در اال

  .آورد ، ميميگونه كه ما نقل كرد نآ در رد ابن خلدون

 :تحقيــق ،»حــوذياال ةتحفــ«در ) ق.  ه1353متوفــاي (» مبــاركفوري« .17

ـ  ةالسلفي ةالمكتب، مصر، نشر ةلالفجا ةمطبعن محمد عثمان، اعبدالرحم ة، الحديث

  .پرداخته است [مهديحضرت نيز به موضوع ) 484، ص6، ج2331ش 

ـ ) ق.  ه1377 يمتوفا(» ين مصريحسخضر خ محمد يش« .18  هدر مقال

كه از  »يالتمدن االسالم«ة منتشر شده در مجل »يث المهدياحاد يف ةنظر«

، 16در مجلـد   ،ابدي مي ه انتشاريدمشق سور سوي جمعيت تمدن اسالمي

را  [يمهـد حضـرت  ث يـ سخن منكران احاد ،1370، سال 36و  35 ش

  : گويد ميو كند  ميرد  يسخت به

] حضـرت [ث ياز احاد يبرخ« ابن خلدون اعتراف كرده است كه

 نهـا يا«: آنجـا كـه گفتـه اسـت     ،بدون انتقاد اسـت  ][[يمهد

 ظهـور و  ][[يمهد] حضرت[ هاست كه ائمه دربار هايي روايت

ـ  يجز شمار ،يديدكه  چنانو اند  دهيبرگز آخرالزماناو در  ار يبس

  .»ستيب و نقص نيع بي اندك،

  : ديگو مي »نيخضر حس«

گوييم حتي اگر يك حديث بدون نقد هم در ميان اين احاديث  ما مي

وجود داشته باشد، براي علم به اينكـه مـردي در آخرالزمـان ظهـور     

از آن دسـته   ،][[مهـدي ] حضرت[ مسألهزيرا  ؛بس است ،كند مي

ـ  ،شود عقايد ديني كه جز با داليل قطعي ثابت نمي ت؛ چـرا كـه   نيس

از طريـق آنهـا نقـل     ][[مهدي  ]امام[شمار صحابياني كه احاديث 
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ت ايـن اسـت كـه از احاديـث     يواقع. رسد تن مي 27به ، ]است[شده 

كـه بگـذريم، عالمـان     ][[مهدي ] امام[جعلي و ضعيف مربوط به 

در ميـان   ...توانند چشم بپوشـند  مانده آنها نمي باقيپژوهشگر و دانا از 

برخي در شـمار احاديـث صـحيح قـرار      ،][[مهدي  ]امام[احاديث 

ام و بر نيـك و   دارند و تا آنجا كه من در علم حديث پژوهش كرده

 ـ  همانند رجال حديث پيش از خود ـتوانم   ام، مي بد آنها آگاه گشته

  .اي ساختگي نيست قضيه ][[مهدي] حضرت[قضيه : بگويم

، 5ج(» صـول التـاج الجـامع لال  «در  »ناصـف  يخ منصـور علـ  يش« .19

  : گفته است »المأمول ةيشرح غا«ل يو در ذ )344ـ  341صص

پـس از   ينسـل  ـان عالمان  يدر م :يفه المهديخل دربارهباب هفتم 

ـ ر باينـاگز  آخرالزمـان مشهور است كه در  ـنسل    از يد مـرد ي

ـ احاد. ظهـور كنـد   »يمهـد « بـه نـام   بيـت  اهل ] حضـرت [ث ي

و بزرگـان محـدثان    كان صحابه نقلياز ن يرا گروه ][[يمهد

گـران كـه   يچون ابـن خلـدون و د   يكسان و اند دهيآنها را برگز

  .اند به خطا رفته اند، ف كردهيرا تضع ][[يمهد] امام[ث ياحاد

 ينيحسـ  يض غمـار يق ابـوالف يف احمد بن محمد بن صـد يشر« .20

 يابـراز الـوهم المكنـون فـ    «كتاب ارزشمند ) ق.   ه1380 يمتوفا(» يمغرب

ث ياحاد دربارهخلدون  ابن يها در رد شبهات و دروغ را» خلدون كالم ابن

دمشـق شـام بـه     يالترق ةمطبعن كتاب در يا. نوشته است [منتظر يمهد

  . ده استيبه چاپ رسق .  ه1347سال 

  : ديگو اش مي هق در مقدميصد

محمد بن عبداهللا منتظر، در اخبـار متـواتر آمـده    ... ظهور خليفه اكبر
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 ،در ميـان ايـن اخبـار   . قيامت اسـت  عاليمها و  است كه او از نشانه

نقل شده است و ياد او شايع گشـته و   9پيامبرخبرهاي صحيحي از 

انتشار  ،در طول همه قرون و اعصار ،خبرش در ميان عموم اهل اسالم

او واجب است و اعتقاد به ظهـور   ظهورايمان به  ،راينبناب. يافته است

  .قطعي و ثابت است ـ 9پيامبربه حكم تصديق خبر  ـوي 

را از  [يمهـد حضـرت  ث ياقوال مربوط به تواتر حد ،قيصد گاه آن

صـاحب مناقـب    ياز جمله آبـر  ؛كند ينقل م آثارشانزبان عالمان امت و 

الفوائـد المتكـاثره   «در  »يوطيسـ «ث، يصاحب فتح المغ يسخاو ،يالشافع

ـ ي ،ز در مختصر آنيو ن »ث المتواترهيحاداال يف و  »زهـار المتنـاثره  اال« يعن

گـر  يو د »الصـواعق المحرقـه  «در  يمـ ثيابن حجـر ه و  شهاي كتابگر يد

از حافظان و  ياريو شمار بس »هيالمواهب اللدن«در  »يزرقان«، هايش نوشته

در  يسـخنان قنـوج   گـاه  آن .نقـل ث و محدثان استاد در فنون يناقدان حد

شـرح آن   ، و»ةالمرضي ةقالفر ةديعق يف ةلمضيا ةالدر«در  ينيسفار ،ذاعهاال

  : ديگو ميكند و  مي، را نقل »نوارلوامع اال«موسوم به 

قدر فراوان است كه به حد تواتر  آن يو ظهورث مربوط به ياحاد

] اسـت [افتـه  ي يچنان رواج ،ان اهل سنتيرسد و در م ي ميمعنو

  . ديآ مي كه جزو اعتقاداتشان به شمار

و شده يا برده نشـده  از صحابه، خواه آنها كه نامشان برده در ادامه نيز 

را نقل كرده  يات گوناگونيروا اند، كه پس از آنها آمده ياز تابعان و كسان

  .گردد مي حاصل »يعلم قطع«است كه از مجموع آنها 

ـ تعر ،تـواتر  دربارهحث بخويش را به  نخست كتاب ق فصليصد ف ي

نام ن فصل، ايوي در  .اختصاص داده استآن  دربارهآن و اختالف مردم 
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را فهرست كرده و در  [يمهدحضرت ث يان احادياز راو ياريشمار بس

ـ ا يمقصـود از تـواتر معنـو   «: ان گفته اسـت يپا ن اسـت كـه از مجمـوع    ي

  .»گردد مي تواتر حاصل ،ثياحاد

  :افزايد وي ميسپس 

در ولـي  سـتند،  يا به اعتبار اسنادشان متواتر نين قضاياز ا كي چيه

ـ ا ،ك قدر مشترك وجـود دارد و آن يان آنها يم ن اسـت كـه   ي

، به اعتبار مجموع آنها، متـواتر  آخرالزماندر  يفه مهديوجود خل

  .است

و  ـ  منكـران اسـت   هكه مرجـع همـ   ـپردازد   يبه ابن خلدون م گاه آن

و اعتقـادات   يموضوع فاطم« ش با عنوانا از سخن او را در مقدمه يبخش

ـ ابهـام از ا  هاو و برداشتن پرد همردم دربار دارد و  بيـان مـي   ١»ن موضـوع ي

  : گويد مي

ن بـوده اسـت   يا ،اعصار هدر هم ،ان اهل اسالميكه مشهور م بدان

ـ او د .كنـد  مـي  ظهـور  بيت اهل از يمرد آخرالزمانكه در  ن را ي

ـ مسـلمانان از او پ كنـد و   مـي  د و عـدالت را آشـكار  ييتأ ي روي

 ياو مهـد . .. .گـردد  مي رهيچ ياسالم يها نياو بر سرزم. كنند مي

حـديث در  كه ائمه  يثيبه احادباره  مشهور در اين ؛شود مي دهينام

   . ...كنند مي احتجاج اند، هايشان درج كرده كتاب

ك نقـل و  يك به يث را ياحادكه را كالم ابن خلدون  ،صديق در ادامه

بـه حـرف   به نقـض حـرف   آورد و  مي ،كرده فيشترشان را تضعينقد و ب

توهمـات   ؛دارد يمـ روشني پرده بر هاي او به پردازد و از هدف سخن او مي
                                                           

  .311مقدمه ابن خلدون، ص. 1
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ـ از احاد يو يها فيبا تضع ،سازد مي برمال يكياو را به ن  ث بـه مناقشـه  ي

خلدون را  ن سخن ابنيا. كند مي را اثبات يو ينقدها يپردازد و خطا مي

 دربـاره است كه ائمه  يثينها مجموعه احاديا«: ديگو مي كند كه مي نقلنيز 

  .»اند نقل كرده آخرالزماناو در  ظهورو  يمهدحضرت 

  : ديگو مي اوسخن خان در رد  قيسپس صد

كـه   يدرحـال  .ث استيحد 28كه او ذكر كرده  يثيمجموع احاد

مـن  . نهاسـت ين برابـر ا يچنـد  ،ت شـده ينه رواين زميآنچه در ا

 يشناسم كه منها مي را »موقوف«و  »مرفوع«ث ياز احاد يشمار

ـ  مي ثي، به صدها حدمكرد ميوجو  جستاگر  ها، »مقطوع« . ديرس

آوردم،  مـي ] اسـت [نقل شده  بيت اهل قيآنچه از طر گرژه ايو به

  .شد شامل ميرا  يفراوانروايات 

  : ديگو مي ان فصليپا كند و در مي را نقل 100تا  29ث ياحاد گاه آن

ـ  ـ ن انـدازه از احاد يما به نقل هم  بسـنده  ][[يمهـد ] امـام [ث ي

ابن ( يكس يابطال ادعا يز براين مقدار نيبدون شك هم. ميكن مي

باره  نيوگرنه اخبار درا .بس است ،كند مي كه طعن وارد) خلدون

 بيـت  اهـل  ژه از ائمهيو كه به يثياحاد چنانچه .ار فراوان استيبس

ـ  ،شـود  آوري گرد، ]است[ دهيباره رس نيدرا م يك مجلـد ضـخ  ي

  ١.خواهد گشت

نـاقص   يكـار  ،ه و آنها را نقد كـردن يث تكيحد 28ن رو تنها بر ياز ا

آنهـا   هف بـودن همـ  ين نقـد بـه اثبـات ضـع    ياگر ا يحت ؛ديآ مي به شمار

وجـود دارد   يگـر يث فراوان دين است كه احاديرا فرض بر ايز ؛نجامديب

                                                           
  .ماريابراز الوهم المكنون، احمد غ. 1
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  .استنكرده  يبررسكه آنها را نقد نكرده و اسنادشان را 

ث را بكنـد و  ياحاد هعدم صحت هم يتواند ادعا مي چگونهبنابراين، 

  مطمئن گردد؟ ،جهيبه نت ،ناقص ييه بر استقرايتواند با تك يچگونه م

ضـعيف  همه احاديث كند  نمي حالي است كه ابن خلدون ادعا در  اين

: از آنها صحيح هسـتند  ـهرچند اندك   ـمعترف است شماري بلكه  ؛است

اندكي در بوته نقد نهاده  جز شمار بسيار ،كه ديدي چنان ،از اين احاديث«

  .»نشده است

  :گويد چه نيكو ميق در رد سخن او يصد

م؛ و ينقـد باطـل او برآمـد    هحـق از عهـد   به كه چگونه ما يديد

ـ از احاد يشمار انـدك  درباره، نقد او جز يو يعكس ادعا به  ،ثي

م و او بـه جـز   يريرا بپـذ  يو ينكه ادعايبه فرض ا. ستيوارد ن

ـ از احاد يشمار اندك ـ چ ،ثي را قبـول نكنـد، در آن    يگـر يز دي

رقابل نقد را رد ين شمار اندك غيتواند ا مي صورت به كدام شبهه

كـه بـه صـحت آنهـا      ين مقدار انـدك يرفتن همينپذ يبرا! كند

 اعتراف دارد و به صحت و سالمت آنها در برابـر نقـد اعتـراف   

ـ ن چيا! دارد يكند، چه عذر مي ـ جـز   يزي ك عنـاد آشـكار و   ي

كـه بـا    يزيدن از اعتراف به چيپوشاندن حق روشن و تكبر ورز

  .ستين ،مخالفت دارد ينفس و يهوا

ند كه جـز  ك ياستناد م يث كسانيكه او به احادايم  دهيار ديما بس

ـ يوضـع  ياست و حت كردهننقل آنها را  ،ك نفري ـ ن يت هم ك ي

از واحـد چـون   ث ين حـد يا !يبل. بحث دارد يز جايكننده ن نقل

ـ هـا ز  ياست كه به حال ناصـب  يموارد آن را قبـول  ( ان نـدارد ي
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بـا   ،][[يمهـد ] امـام [ هث متواتر دربـار ين احادياما ا ،)كند مي

ـ   ،رو نيازا. مخالفت دارد ،ها و خوارج يمذهب ناصب  ياز هـر راه

  ١.آنها را نقد كرده است، هرچند نابجا ،كه توانسته

حـق سـخن را در    »يق غمـار يف احمد صـد يشر«ن است كه يحق ا

ادا كرده اسـت   ،[يمهدحضرت و رد منكران  مسألهن يقت اياثبات حق

نشان داده است كـه از   يخوب او به. ستيبر آن ن يزيبه افزودن چ يازيو ن

توانـا   يدسـت  .فراوان برخوردار است ياز ادب .ث استيقهرمانان علوم حد

خداونـد بـه او   . بـاره تشـكر كـرد    نيد از او درايبا. گشاده دارداي  هنيو س

  .ديكو دهپاداش ن

او بـه گذشـته   «: ديگو مي ن دانشمند مخلصيا دربارهكه  يبر كس يوا

  !»پرست است تعلق دارد و كهنه

] امـام [پيرامـون  «زيـر عنـوان   ) معاصـر (» لباني شامياناصرالدين « .21

 ،مجله التمدن اسالمي دمشـق ( »من القراء و اليهم« در ستون ،»][[مهدي

بايـد دانسـت كـه دربـاره     «: نويسـد  مي، )22، سال 642، ص28و  27ش 

 داحاديث صحيح بسياري وجـود دارد كـه اسـنا    ،][[مهدي] امام[ ظهور

  . »آنها صحيح استبخش بزرگي از 

و با نقل سخن صديق پردازد  ميبه نقل برخي از اين روايات وي سپس 

  :گويد مي »شبهات حول احاديث المهدي«زير عنوان  ،»ذاعهاال«خان در 

را يـك بـه    ][[مهـدي ] حضرت[احاديث  ،ديگران رشيد رضا و

اند و درصـدد يـافتن اسـناد الزم آنهـا      يك مورد بررسي قرار نداده

اي كـه برخـي    كردند، حتي در امور غيبيه اگر چنين مي. اند برنيامده
                                                           

  .ابراز الوهم المكنون، احمد غماري. 1
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شود، حجت بر آنهـا   كنند جز با حديث متواتر اثبات نمي گمان مي

از جمله داليلش هم اين است كه آقاي رشيد رضا ادعا . شد تمام مي

كـه   درحالي! وجود داردمذهب شيعي  ،ت كه در اسناد اينهاكرده اس

اي كـه   اين سخن اطالق ندارد و در ميان راويان احاديث چهارگانـه 

  .وجود ندارد ،كند، كسي كه به تشيع شهرت داشته باشد نقل مي

  : دافزاي مي در ادامه يلبانا

از اعتقادات  ][[يمهد] امام[ ظهورنكه اعتقاد به يسخن ا هخالص

مان به آنها يده و ايرس 9است كه از رسول خدا يثابت و متواتر

ـ ز ؛واجب است ـ يرا از امـور غ ي مـان بـه آنهـا از    ياسـت و ا  يب

 الـم(: متعال فرموده است يخداكه  چنانن است، يمتق هاي ويژگي

ُمت
ِقـ�َ  *
ْ
ـَب فِيـِه ُهـدًى لِل

ْ
ِكتاُب ال َري

ْ
ِمُنـونَ  * ذلَِك ال

ْ
ِيـَن يُؤ



 ا)

ـبِ 
ْ
َغي

ْ
كتابي است كه شك در آن راه ندارد و هدايتگر  ،ينا« ؛}بِال

  )3ـ1: بقره( .»آورند كساني كه به غيب ايمان مي. متقين است

  . كند نمي جو انكار زهيا ستيجز اشخاص جاهل  ين اعتقاد را كسيا

س يئـت تـدر  ي، عضـو ه يخ عبدالمحسن بن حمـد عبـاد مـدن   يش .22

ر عنـوان  يـ ز ،خـود  يدر سـخنران  ،)معاصـر ( منوره همدين يدانشگاه اسالم

كـه در   »][[منتظـر  يمهـد ] امام[ث مربوط به ياهل سنت و احاد هديعق«

ـ (است راد كرده يآن دانشگاه ا سـوم، سـال    ه، شياإلسـالم  ةالجامعـ  ةمجل

  :شرح استكند كه بدين  اشاره ميده نكته به  ،)ق.  ه1388 هقعد يكم، ذي

را  ][[يمهـد   ]امام[ث يكه احاداي  هذكر نام آن دسته از صحاب ـ  كمي

  ؛تن است 26 ـ ينزد و ـو شمار آنها اند  نقل كرده 9خدا از رسول

را در  [يمهـد حضـرت  ث يـ كـه احاد  پيشـوايان حـديث  نام  ـدوم  
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تـن اسـت و از آن جملـه     83و شـمار آنهـا   انـد    نقل كـرده شان هاي كتاب

بـن   ، احمـد ينسـائ ، ابن ماجـه،  يبوداود، ترمذا«: باشند مي لاص ذياشخ

، ي، طبرانيم اصفهانيبه، ابونعيش يبا، ابن نيشابوري ، ابن حبان، حاكمحنبل

و  يهقـ ي، بيلمـ يب، ابـن عسـاكر، د  ي، بزار، خطيعلى موصلي، ابويدارقطن

  ؛»، محدثان و عالمانپيشوايانگر يد

مسـتقل دارنـد    يفيتأل [يمهدحضرت  دربارهكه  يذكر كسان ـ  سوم

 ير، ابن حجر مكي، ابن كثيوطيم، سيثمه، ابونعيابوخ«: ن اشخاصيشامل ا

  ؛»گرانيو د ير صنعاني، امي، شوكانيقار ي، مال عليهند ي، متقيمتيه

  ؛اند را نقل كرده [مهديحضرت ذكر كساني كه تواتر احاديث  ـ چهارم

آمـده  ) و مسـلم  يبخـار ( نيحيكه در صـح  يثياحاد يذكر برخ: پنجم

  ؛با او مرتبط است يدهد و به نوع مي بشارت [يمهدامام و به است 

  ؛[يمهدحضرت  دربارهث ياحاد يذكر برخ ـ ششم

  ؛اند احتجاج كرده [مهديامام ذكر برخي عالماني كه به احاديث  ـ هفتم

از آنهـا نقـل    [يمهدحضرت ث يكه انكار احاد يذكر كسانـ   هشتم

  ؛سخن آنان دربارهبه همراه مناقشه  ،شده است

 [يمهـد امـام   دربارهث وارده يرود با احاد مي ذكر آنچه گمان ـ  نهم

  ؛تعارض دارد

  .يانيسخن پا ـ دهم

ـ با«: ديـ گو مـي ان فصل هفتم يسنده در پاينو ث يـ د دانسـت كـه احاد  ي

بـه   يتلق ،اعم از اهل سنت و اشاعره ،امت هرا هم ][[يمهد] حضرت[

كـرده و در سـخن   ل رد ياو سخنان ابن خلدون را به تفص .»اند قبول كرده

  : ن گفته استيچن يانيپا
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و اند  آنها كتاب نوشته هكه مؤلفان دربار ـ يث فراوان مهدياحاد

و اهـل سـنت و جماعـت و    اند  قائل به تواتر آنها گشته يگروه

قت ثابت داللت يك حقيبر  ـگران به مدلول آنها اعتقاد دارند  يد

واهـد  حاصـل خ  آخرالزمـان آنها در  يدارد و بدون شك مقتضا

ـ  ي بـي كـه از رو  يسـخن كسـان  و  ...گشت نسـبت دادن  ي دانش

ـ به دل 9را به رسول خدا ][[يمهد] امام[ث ياحاد نكـه از  يل اي

  .نادرست است اند، عه است، نادرست شمردهيشهاي  ساخته

هـاي   از راه ][[مهـدي ] امـام [بنابراين، با توجه به اينكه احاديث 

سنت به ثبت رسيده اسـت،  هاي اهل  شده و در ديوان  گوناگون نقل

نمايد كسي بگويد مقتضاي اين احاديـث حقيقـت    بسيار دشوار مي

هـاي   جو يا از كساني باشد كه به راه مگر آنكه جاهل، ستيزه ،ندارد

از  يتوجه بوده و بر سخن شمار بسـيار  نقل و اسناد اين روايات بي

ايـن  تصـديق  . باره دست نيافتـه باشـد   اين اهل علم مورد اعتماد در

زيـرا از   ؛اسـت  9احاديث مشمول ايمان به رسالت حضرت محمد

تصديق اموري است كه ايشان بـه   ،هاي ايمان به آن حضرت نشانه

نيز شامل ايمان داشـتن بـه غيـب اسـت كـه      . آنها خبر داده است

ِكتـاُب  * الم(: خداوند با اين آيه شريفه آنها را ستوده است
ْ
ذلَِك ال

 ِ َب فِيِه ُهدًى ل
ْ
ُمت
ِق�َ ال َري

ْ
بِ  * ل

ْ
َغي

ْ
مِنُوَن بِال

ْ
ِيَن يُؤ



  .}ا)

ـ ، ر)معاصـر ( يوهـاب  يز بـن بـاز سـعود   يعبدالعز .23 س دانشـگاه  يي

خ عبدالمحسـن عبـاد   يشـ  يبر سـخنران اي  يهدر حاش ،منوره هنيمد ياسالم

  :نويسد مي )1388، اول سال، 3ش  ،همان دانشگاه همجل(

ض يباره مستف نيدراث يروشن است و احاد ][[يمهد] امام[امر 
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از اهل علم قائل به تواتر آنها  ياريو بلكه متواتر است و شمار بس

 هـاي  راه شان و تعـدد هاي ي راهل فراوانيث به دلين احاديا. هستند

ـ ان و راويآنها و صـحاب نقل   يان و الفاظشـان، از تـواتر معنـو   ي

 ،نكه شخص وعده داده شدهيحق داللت دارد بر ا برخوردارند؛ و به

  . ...حق است ،او ظهورثابت و  شرام

از تر كم يثيرا به احاد ياريبس يزهايكه چايم  دهيما اهل علم را د

ن است كه عموم اهل علـم بـر   يقت ايحق .اند ن به اثبات رساندهيا

نكه او حق اسـت و در  يو ا ][[يمهد] امام[ثابت بودن موضوع 

از اهـل   ياندكاما شمار  .نظر دارند كند، اتفاق مي ظهور آخرالزمان

  . ستيقابل اعتنا ن دارند كه يسخنان ـن باب يدر ا ـعلم 

 اي بـا عنـوان   در اين زمينه مقالهشيخ عبدالمحسن بن حمد عباد همچنين 

ـ (نيز دارد  »حاديث الصحيحه الوارده في المهديالرد علي من كذب باال«  ةمجل

بـا   ،ايـن مقالـه  او در ). 12سـال   ،، يكم و دوم46و  45، ش اإلسالميه ةمعالجا

هـاي   يس دادگـاه يـ سخنان قاضي ابـن محمـود قطـري، ر    ،قاطعيت و تفصيل

 »ال مهدي ينتظر بعد الرسول خير البشـر «اي با عنوان  در مقالهكه دولت قطر را 

حضـرت  ها و آن امـور منفـي را كـه او بـه قضـيه       و اعتراضرد كرده  ،نوشته

قـوي، مـتقن و    ايـن رديـه بسـيار   . نسبت داده، پاسـخ گفتـه اسـت    [مهدي

  .اند كه آن نويسنده و ديگران مطرح كردهاست هايي  دربردارنده همه بحث

را  [مهـدي حضـرت  مـا از كسـاني كـه احاديـث     گيري سخن  نتيجه

قصد ما از اين طوالني كردن ولي به درازا كشيد، هرچند  ،دانند ميدرست 

  :كه اين بود

حضـرت  كسـاني كـه احاديـث    هـاي   ديـدگاه خوانندگان گرامي با  .1
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كساني كه آنهـا را  بيان آشنا شوند و تنها به  ،دانند را صحيح مي [مهدي

  .نكنندكنند، بسنده  تضعيف مي

 دهيدنارا ها  حين تصحيعمد ا يكه از رو يم سخن كسانينشان بده .2

هســتند، مــتقن  يبحــث علمــبيــان  ين حــال مــدعيرنــد و در عــيگ مــي

  .ت ندارديموضوع

ـ ا هاست كه با غفلت از مجموعـ  ين در حاليا ژه يـ و بـه ، هـا  هيـ ن نظري

بـه صـورت   متأخران آمـده اسـت،    هاي كتابكه در  ياطالعات ارزشمند

 ن اطالعـات را پنهـان  يكه ا ياگر كساندر اين ميان، . شود نميكامل بحث 

و  ياست كـه بـر علمـ    يبتين مصيدانند، ا نمي آنها درباره يزيكنند، چ مي

از آن  يدانند، ول ميو اگر  ديآ مي وارددارند،  ان ميبيكه  يبودن بحثمتقن 

 يبتيكننـد، مصـ   نمـي  از آن را در بحـث ذكـر   يزيـ ورزنـد و چ  مي تغافل

 الؤر سـ يشان را ز يدار ت، اخالص و امانتين يرا درستيز ؛استتر  بزرگ

  .برد مي



 

  



 

  

  

  

  

  

  :فصل چهارم

   [يمهدامام ث يات احادياصل و جزئ

اسـت  ممكـن   هرچندك موضوع ينزد اهل علم روشن است كه اصل 

تواند مشكوك و مـورد اخـتالف    مي ات آنيجزئولي باشد،  ينيقيثابت و 

؛ كنـد  ي نمـي توا منقوالت، تفـا ينكه آن موضوع از معقوالت باشد يا. باشد

، داشـته  نظـر  د اتفـاق يزشخصي مانند ان بر آمدن يراوچه بسا مثال،  يبرا

  .داشته باشندنظر  اختالف ،اده آمدنشيا پيسواره  دربارهولي 

ز و حالـت  يـ اصل چ: شود مي لياز دو عنصر تشك يهر خبر ،بنابراين

بـر سـر حـالتش اخـتالف      ينظر باشد، ول اصل اتفاقبسا نسبت به  چه. آن

 يا اعتقـاد ي يفيخواه تكل ،يحكم چنانچهرو  ازاين .نظر وجود داشته باشد

 يرا در آن اختالفـ يزبايد به آن ملتزم شد؛ مترتب باشد،  ي، بر اصليا نقلي

احكام اصل بـر   ،بر ثبوت حالت وجود ندارد يليدلولي اگر  .وجود ندارد

ز در ثابـت  يـ گونه كه اختالف بـر سـر حالـت ن    همان ؛دشو ي نميآن جار

  .ندارد يريبودن اصل تأث
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ا يـ  ي، خـواه عملـ  ينيد يها از التزام ياريدر بس ين موضوعيمانند چن

 دربـاره اسـت و   يك واجب شـرع يحج  ،مثال يبرا ؛وجود دارد ياعتقاد

ان امت يم يمانند احرام، طواف و سع ،واجب بودن اصل و اعمال مهم آن

ـ  .وجود نـدارد  ياختالف ،ياسالم اخـتالف   ،اتيـ جزئ دربـاره ر ينـاگز  يول

در چنـين  . داشته باشد يريوجود دارد، بدون آنكه در اصل وجوب آن تأث

عمـل كـه   هـاي   شخص عامل بـه آن دسـته از جنبـه    ،در مقام عملجايي 

بـر ايـن اسـاس معلـوم اسـت كـه        .شـود  مـي ملتـزم   ،ح داردينزدش ترج

ـ  اختالف ك يـ هـان  يفق يحتـ ان علمـاي مـذاهب گونـاگون،    هاي بسيار مي

سـتند و  يمـؤثر ن  ،ممذهب، در احكـام اصـول واجبـات و محرمـات مسـلّ     

ـ به كلاست، ل يات و تفاصيجزئ ي كه دركيتشك  تيمات سـرا ات و مسـلّ ي

   .كند نمي

نكـه در  ياعتقـاد بـه معـاد و ا    ،مثال يبرا ؛ن استيز چنيدر اعتقادات ن

زان و صـراط و بهشـت و جهـنم وجـود دارد،     يز حساب و ميروز رستاخ

ر يدناپـذ يترد هدربـار . ن اسالم اسـت يد ياعتقاد يها هياز اصول و پا يكي

ل ارائـه  يـ دل يا ث متواتر به اندازهيو احاد يقرآن يها هيدر آامور ن يبودن ا

اسـت كـه    ين در حـال يا .ن اسالم گشته استيد يها شده كه از ضرورت

كـه   وجـود دارد اي  هاختالف گسـترد  ،اد شدهيامور ك از يات هريدر جزئ

با ايـن وجـود، بايـد دانسـت      .ستيت و ثبوت ني، قطعيروشنالبته داراي 

نظر بـر آنهـا    ر است و اتفاقيتأث بي اتين به كليقيدر  ،اتياختالف در جزئ

  .استوارد ساخته ات يضرور هآنها را در زمراست كه اي  هتا انداز

است  ينيقيشان ياصل خبر ا. ستن ايز چنين [منتظر يموضوع مهد

 دهيبـاره رسـ   نيا كه در ياريبسكننده دييل اخبار تأيمسلمانان به دل هو عام
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حضـرت   هـاي  ويژگيات و يجزئ يول .، بر التزام به آن اجماع دارنداست

حكومـت كـردن او و    يچگـونگ  ،يمدت زنـدگ  ،ت آمدنيفيك ،[يمهد

 ياصـل  هجنب ...ل او وينام و شكل و شمامانند  ،او يشخصهاي  جنبه يحت

ـ تك ،بنـابراين . امده استين يزيآحاد چ يآنها جز اخبار دربارهندارند و  ه ي

ا در يا متن ياست كه خود آنها از نظر سند  يبر اخبار ين موارد، مبتنيبر ا

ان يـ ح ميگر اخبـار و تـرج  يسه با ديدر مقا ياگر يل ديا دالياس با اخبار يق

ـ تردسـبب  ، به يا از نظر عقليآنها   ن آنهـا، بـه  يد در مـدلوالت و مضـام  ي

  .گوناگون قابل نقد هستند هاي روش

ن امـر  ينجامد، ايات بين جزئياز ا يكي ياعتبار بي به ،نقدرو، اگر  ازاين

نـزد  كـه  و اصـل خبـر    [يمهـد  حضرت ثيدر ثبوت اصل حد يريتأث

 ،ده اسـت يدرسـت و متـواتر رسـ    ياخبـار و  مسلمانان مورد اتفاق اسـت 

بـه نـام    9رسول خـدا  بيت اهل از يآمدن مرد«حديث،  آن وگذارد  نمي

. »ن از عـدالت اسـت  ين و پركردن زميد ديتجد يبرا آخرالزماندر  يمهد

ن اصل يا. دو تن از مسلمانان هم اختالف ندارند ين موضوع حتيا درباره

از مجمـوع اخبـار و    ،تـواتر و ثبـوت آن   ياسـت كـه ادعـا    يزيهمان چ

هـر  بنـابراين،   .رسد به اثبات مي [يمهدحضرت  بارهده دريث رسياحاد

ا فاسد و اثبـات نشـده باشـد، بـه ثبـوت اصـل       يات باطل ياندازه هم جزئ

  .رساند آسيبي نمي [يمهدامام ث يحد

ات تفـاوت قائـل   يـ ان اصـل و جزئ يـ ست انسان عاقل ميا بهتر نيآپس 

 آخرالزمـان در  [يمهدحضرت به نام  يامام ظهور درباره: ديشود و بگو

نوشـته  اش  ههزاران كتاب دربار. ده استيرس ياريبس هاي روايت اخبار و

قـت  يك حقيـ ن يا. نقل شده استاش  هت با صدها سند درباريرواها  و ده
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  !؟نظر دارند اتفاقاش  هدربار ياسالمهاي  فرقه هثابت است و هم

 يرفتنيپـذ  يات موضوع بـر حسـب عقـل كسـ    يجزئ چنانچهرو،  ازاين

ـ بر آنها اقامه نشده  يليف است و دليعا اسنادش ضيست ين ا بـه حسـب   ي

سزاوار است  ،ستيمورد اتفاق ن ،آنچه نزد مذاهب مسلمانان مشهور است

  .شود، نه اصل موضوعمنشأ بحث و جدل همان جزئيات 

آن را مـالك  سـپس  و  يرفتنيات نپـذ يجزئ يطرح برخبر اين اساس، 

و باطـل   يآن را جعلنيز كل موضوع و اصل ثابت آن قرار دادن و  يداور

 ث قـرار دادن، از يحملـه بـه اصـل حـد     يبرا يزيكردن و دستاو فيتوص

؛ زيـرا  رون اسـت يقواعد منطق بترين  بلكه از ساده ،ثينقد حد هاي روش

  .رديگ مي ن فارق انجامياست كه با چند ياسيق

ـ تأك، همه ايـن مـوارد را   يق غماريمحدث صد تـواتر  «كنـد و   مـي د ي

  : گويد ميو دهد  ميث قرار يمجموع احاد را قدر مشترك »يمعنو

سـتند  ين موضوع به اعتبار اسنادشان متواتر نيا يايك از قضاي چيه

در  يفــه مهــديوجــود خل« يعنــيان آنهــا يــو قــدر مشــترك م

  ١.، متواتر استها روايت ، با توجه به مجموع»آخرالزمان

: پرسـد  مي ست و منكرانهين اصطالح آشنا نيث با ايبا علوم حد هگانيب

  »!توافق ندارند يزيث بر چين احاديست؟ ايتواتر چ يمعنا«

ـ توافـق ندارنـد؟ مگـر نـه ا     يزيچگونه بر چ«: در پاسخ بايد گفت ن ي

ـ از خانـدان پ  يوجود شخص« يعني ،ك قدر مشتركياست كه بر   9امبري

ـ آ؟ اتفـاق دارنـد   ،»كند مي ظهور آخرالزمانكه در  ـ ا احادي بـه  ث مربـوط  ي

                                                           
  .غماري براز الوهم المكنون، صديقا. 1
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  »معنا اجماع ندارند؟ن يبر ا [يمهدحضرت 

خـود را بـه    ،كوشد تا همچنان نسبت بـه تـواتر   مي شخص ناآگاهولي 

سـند   يكه تنها به درست يكسان«: ديگوب زيتمسخرآم يبزند و با لحن ينادان

  .»دانند را مهم نمي )ي محتوايي(ها ن پرسشيبه اپاسخ مان دارند، يا

كه بـا كتـاب و قلـم سـر و كـار       يكسانبه وسيله گونه برخوردها  نيا

 يرفتنيپـذ  يعلمـ  يوگوها رون است و در گفتيباز محدوده ادب دارند، 

  . آشوبد ميرا بر انگيز است كه جان يك شيوه نفرت نيا .ستين

شـان  هاي كه سخنان و اعتراف يا درست است با عالمان و دانشمندانيآ

بـه   »ااصـل مشـترك آنهـ   «در  [يمهـد حضرت ث يتواتر احاد دربارهرا 

كـه   يدرحال ،مييبا سخافت سخن بگوگونه  اين ،ميخاص نقل كردصورت 

نشده است تـا   يتواتر معنو يث مشتمل بر امور خاص، ادعاياحاد درباره

  !؟ه استدالل كنديبر بطالن اصل قض ،بخواهد با بطالن آنها يكس



 

  



 

  

  

  

  

  

  :فصل پنجم

  بررسي احاديث مهدويت

 يث مهـد يـ گونـاگون، بطـالن احاد   هـاي  راه تـا از انـد   دهيكوش يبرخ

ف يق تضعين كار را از طريا يگاهبراي اين منظور، . را القا كنند [منتظر

 يتين كـار مـوفق  يـ در انـه تنهـا   م، يديـ دكه  چنانولي  .اند اسناد انجام داده

از آن  يبخشـ  يث بر درستيعموم عالمان اهل حد، بلكه اند حاصل نكرده

  .نظر دارند ، اتفاقيريانكارناپذه ث، به گونياحاد

خرده  يكه بر اسالم محمد يهمان كسان ؛مستشرقانرو، به شيوه  ازاين

روي  ،ين مصـر ياحمـد امـ  ماننـد   ،شان هزد غربهاي  رو و دنبالهاند  گرفته

 .ان اسـت يعيشهاي  از ساخته [منتظر يث مهديكه احاداند  آورده و گفته

  :كنند ميه ين بحث بر دو عنصر تكينان در ايا

ــذيرفتن   .1 ــنپ ــاز احاداي  همجموع ــل شــده ي ــارهث نق حضــرت  درب

  .اند ث گذاشتهيحد يكه نام آن را نقد علم [يمهد

 يـه بـازان و خلفـا از نظر   نيرنـگ طلبان و  اياز دن يگروه يبردار بهره  .2
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ن يـ فتن مـردم از ا يت خودشان و فـر يمهدو يادعا يبرا ،[منتظر يمهد

نـده، نـزد   يامت، در گذشته و آ يآن برا هايو خطر ها زيان كه يكار؛ راه

  . همگان روشن است

، ولـي  انـد  هاي منفي قضيه تأكيد كـرده  اينان در خالل اين بحث بر جنبه

در طول تاريخ بلند ما تا بـه امـروز،   اين است كه  ،در موضوع دوم سخن ما

 ؛انـد  كـرده اسـتفاده   سـوء  [مهـدي حضرت  مسألهافراد از شك بسياري  بي

باز زير لواي اين نام مقدس، كـه مـردم    نيرنگبرخي اشخاص اي كه  گونه به

اند، در صدد تسـلط بـر عقـل و فكـر      به نيكي و عدالت صاحبش اميد بسته

 [انقالبيون مصلح لقب مهـدي طرفداران برخي از همچنين . آمدندبرمردم 

انـد او همـان كسـي باشـد كـه       بيني آرزو كرده و با خوش اند دادهرا به وي 

ــد  .وعــده ظهــورش را داده اســت 9خــدا  رســول ــد بدانن ــي باي ــن ول اي

كـه   [مهـدي امـام  تواند دستاويزي براي انكار حقيقت  ها نمي برداري بهره

  .رود، قرار گيرد مينزد مسلمانان در طول تاريخ از امور ثابت به شمار 

 يكسـان  يبـاز  نيرنـگ ت و يسوء ن يا در موارديق يوجود خطا در تطب

ـ يبه انكـار حق تواند  نميگر، يد خ محمـد خضـر   يشـ « .نجامـد يثابـت ب  يقت

  : ن گفته استيادعاها چنگونه  اين در پاسخ »نيحس

راه خطا برونـد و نتواننـد    يث نبويحدك يمردم در فهم  چنانچه

به بـار آورد،   ين كارشان مفاسديق دهند و ايتطب يدرست آن را به

ث يحد يشك در درست يبرا يا زهيانگ ،ن امريست كه ايسته نيشا

ـ  ،نبـوت  ،بدون شك. به انكار آن شودمبادرت و  قـت  يك حقي

و بـا  اند  نبوت كرده يبه دروغ ادعا يكسان ،ن حالياست و در ع

 يمانند كـار  ـ  اند از مردم را گمراه ساخته يارين ادعا شمار بسيا
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ست كه اگر به ين درست نيا يول ـ  كنند يها م يانيكه امروزه قاد

  ١.شودچسبانده شد، اصل انكار  يباطل ،يك مطلب حقي

توانـد   نيز يك منصب حق است، ولي كسـي نمـي   9خالفت رسول خدا

به اين دليل كه گروهي از جاهالن، قاتالن، ستمگران و فاسـقان بـر مسـندش    

  . كنداند، آن را انكار  اند و نام اميرالمؤمنين بر خود نهاده تكيه زده

  :گفته است ين البانيناصرالد

شـده  بـرداري   بسياري از امور حق هست كه از سوي نااهالن بهـره 

نـد، مـدعي   ا گاه كساني كه خود مجسمه جهالـت  ،براي مثال ؛است

اصل علم  ،اي آيا هيچ عاقلي به دليل چنين سوءاستفاده ؛شوند علم مي

كنيم  ميگونه برخورد  مهدي نيز همين مسألهبا ما  !؟كند را انكار مي

و آوريم  ميگونه كه در احاديث درست آمده، به آن ايمان  همانو 

يا كارهاي جـاهالن و  [ كه از طريق احاديث ضعيفهايي را  پيرايه

 ،به ايـن ترتيـب  . ريزيم دور مي را بر آن بسته شده است] مغرضان

طبـق معيارهـاي عقـل     چهآنبين ميان اثبات آنچه در شرع آمده و 

  ٢.كنيم مي، سازگاري ايجاد قابل پذيرش است سليم

  : عباد گفته است

كننـد و بـه    مـي  ظهـور  يگـاه  ان كه هرازچنـد ينما يوجود مهد

ايمـان  در  يريآورنـد، تـأث   مـي  وارد ياريبس هاي زيان مسلمانان

ـ در احاد 9رسـول خـدا  داشتن به كسي كـه     او را تصـديق ث ي

  اسـت كـه   ][[يمهد] امام[همان « گذارد و او نميكرده است، 

                                                           
  .االسالمي التمدن مجله در يافته انتشار المهدي، حاديثا في نظرة. 1

  .االسالمي التمدن مجله المهدي، حول مقال. 2
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  .»گزارد مي م پشت سرش نمازيبن مر يسيع

ـ    9ق آنچه از رسول خدايتصد واجـب اسـت و    ،دهيبـه مـا رس

را كه موجـب تفرقـه در جامعـه     يگريا هركس ديان ينما يمهد

  .ان برديد از ميمسلمانان گردد، با

 ؛ميم و باطل را مردود بشـمار يريبر ما واجب است كه حق را بپذ

خود را مصداق حـق   ،يباز حقه ياز روكه  ينه آنكه چون كسان

  ١.كنيمب يتكذرا انكار و نصوص را حق  اند، شمرده

كـار را   بـاز و فريـب   چ مسلماني ادعاي باطل مهدويت اشخاص حقـه هي

ها به دليـل اينكـه مهـدي     شيعيان اماميه نيز كه بيش از ديگر فرقه. پذيرد نمي

كننـد، در برابـر مـدعيان باطـل      امامشان است، از وي تبليـغ مـي   ،[منتظر

علـي  «هـا بـه رهبـري     كه در مقابـل بـابي   چنان ؛كنند مهدويت ايستادگي مي

كه در سده گذشته خود را امام زمان خواند، ايسـتادگي كردنـد    »محمد باب

  .اعدامش كردند ،از سوي عالمان شيعي ،و پس از صدور فتواي قتل وي

آنان  ياز سو يبا چنان سرنوشت ،كند يين ادعايهم چن يگريهركس د

 يگـر مسـلمانان، در انتظـار موعـود    يآنان، هماننـد د . شدرو خواهد  روبه

پـر   يداد را از دادگـر ين پر شده از بيزم«ظهور و  آخرالزماندر  هستند كه

ـ قااي  هژيـ وهـاي   ظهور آن امـام نشـانه   يآنان برا .»كند آن  ينـد و بـرا  ا لئ

  .دارند ينوران يليدال

ن است كـه  يا [موعود يان بر وجود مهديعيل و نشان شين دلينخست

كننـد و در شـمار    مـي  رند، از دعوتش اسـتقبال يپذ مي مسلمانان او را ههم
                                                           

، »مدينـه منـوره   ةاإلسالمي ةالجامع«الرد على من أنكر احاديث المهدي، انتشار يافته در مجله . 1

  .45شماره 
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  .نديآ ميدر ير پرچم ويحزب و ز

حضـرت  ث يـ كـه در احاد  نيـز  مـوارد  ينامعقول بودن برخ يادعااما 

در آنهـا  ايشان ات مربوط به ياست كه جزئ يثيآمده، شامل احاد [يمهد

ا باطل بودن انتقاد ينظر از حق  د گفت صرفيباره با نيدرا. ان شده استيب

اشـخاص  به وسـيله  آحاد هستند كه  يثياحادث، ين احاديشخص منتقد، ا

. نـدارد  يت شـرع يـ ف بـودن آنهـا حج  يا ضـع يو درست است نقل شده 

 ؛گنجانند نمينيز  شانيها كنند و در بحث نمي هيعالمان بر آنها تك رو، اين از

  .هستند يته يا عملي يعلم هديرا از فايز

ـ پ يها ث و التزام به آنها مانند داستانين احادياعتبار ا  ،امبران گذشـته ي

، يخيو صـحابه و اخبـار و حـوادث تـار     9رسـول خـدا   هريث سياحاد

ـ ز گرديسه و متمايمقا با هم ن است كه از نظر سند و متنيمشروط به ا د ن

  . ده شونديل سازگارترند، برگزيح دارند و با داليكه ترج ييو سپس آنها

گويـد اختصـاص    به احاديثي كه درباره آينـده سـخن مـي    ،آنچه گفته شد

بلكه احاديث مربوط به گذشته و حتي حال نيز به چنـين نقـدي الهـام     .ندارد

  .گرفته از يكي از اصول جاري عرف و شواهد حالي و مقالي نياز دارد

يكي است؛ يعني همـه آنهـا    ـگذشته، حال و آينده  ـ معيار در همه موارد  

اي راسـتگو و آگـاه دانسـته     ستند كه جز از طريق خبردهنـده از اخبار غيبي ه

كه اين امور از منقوالت هستند و منشأ آنها شـنيدن اسـت،    آنجا از. شوند نمي

را روايـت   هـا  گونـه موضـوع   ، اخبار و احاديثي هستند كـه ايـن  راه چارهتنها 

 ؛كنـد  مؤمنان به متون ديني تفاوت ميولي نگرش  .نه هيچ چيز ديگر ،كنند مي

يـا در   ـوحيي كه معجزه اسـت     ـبه اين ترتيب كه اگر چيزي در قرآن كريم  

در آن صـورت  ، آمـده باشـد    ـكه وحي غير معجزي اسـت     ـحديث شريف  
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  .آورند مؤمنان به دليل ايماني كه به خدا و رسولش دارند، به آن ايمان مي

راز مطلب هم اينجاست كه خداوند متعال، با آنكه مـا را موظـف سـاخته    

هــاي عقالنــي كمــك بگيــريم، ايــن كــار در جــايي  از عقــل و داورياســت 

هـاي   ولي در جايي كه داوري .است كه راه شناخت تنها عقل باشدپذير  امكان

را موظف ساخته است از پيـامبران   عقالني در آنها راه ندارد، خداوند بزرگ ما

چـه انجـام   در آن ؛كنـيم اعتمـاد   ،كننـد  پيروي و به اخباري كه از شرع نقل مـي 

  .دارند، پايبند باشيم دهند، از آنها پيروي كنيم و به هرچه مقرر مي مي

ـ به عنصـر تبل  يمتك يآسمان هاي تعيشر انجـام   رو، ازايـن . غ هسـتند ي

امبران يت پيمأمور. شود حتمي مي ،با آگاه شدن به آن ،مسلمان واجبات بر

ق و معارف را به بشر برسـانند و حجـت را بـر    ين است كه احكام، حقايا

  . آنان تمام كنند

ـ ند به آنچه پا مؤمنان موظف ،انين ميدر ا انـد و بـه آنهـا     گفتـه امبران ي

  :متعال فرموده است يخدا. ملتزم باشنداست، ده يرس

َتُهوا{
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  )7 :حشر(} َو ما آتاُكُم الر�ُسول

ـ ريبگ] اسـت [تان آورده يكه رسول خدا برا آنچه را د و بـه آن  ي

  .ديورز يخوددار ،د و از هرچه شما را باز داشتهيعمل كن

ه دارد، يـ تكآگـاهي از آن  و نقل بر عنصر  يعت اسالميكه شر آنجا از

ت و نقـل  يضبط روا يرا برا متقنيو  نيث، قواعد معيدانشمندان علم حد

 ين، خواه آسـمان يشيپ يها ان فرهنگ امتين قواعد در ميا .اند مقرر داشته

  .ندارداي  هچ سابقيو جز آن، ه

هسـتند   ياز جملـه نصوصـ   ين قواعد، نصوص اسالميوضع ا يدر پ 

 يهـا  هيپاترين  از محكم، »ق نصوصيتوث« يمن برايا هاي راه نييكه در تع
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موفـق  ديـن اسـالم    كـه عالمـان  اين .برخوردارنـد  يو عقل ي، وجدانيعرف

  قابـل  يهـا  مواريـث آن، تـالش  ن و يـ د يحفـظ و نگهـدار   يبرااند  شده

در امان ف يف و تصحياصول و فروعش را از تحر انجام دهند و يشيستا

  .دارند، از عنايات پروردگار متعال نسبت به امت محمدي است

صـادر و نقلـش    9رسول خداف، از يث شريكه حد گاه آن، رو از اين

ن سـالم باشـد و بـه شـخص     ق نقل آن درست و مـتن آ يثابت شود و طر

به قواعـد   يبندي، و پا9بر خدااميق پيتصدمسير برسد، او ملزم است در 

 همچنين. ايمان آوردث يآن حد يدرست  مقرر شده و اصول مورد قبول، به

 يباشـد كـه جـز از راه وحـ     يث از مـوارد يكه مضمون حـد  يدر صورت

شـناخت   يبـرا  نده،يآ هايانتظار شود، مانند حوادث گذشته و نمي دانسته

ـ اگـر امكـان درك ا  . مانـد  ي نمـي دن اخبار باقيشن جز نقل و يراه ،آن ن ي

ر بود، يپذ و ابزار خاص خودش امكان ها روش ل،يعقل با دال يمطلب برا

مـا را بـه    ،كه منقول اسـت  يزيشود و چ مي در آن صورت آن نقل مؤكد

  . دشو مي معقول رهنمون يامر يسو

قول در تعارض باشد، در آن صورت عم منقول باچنين فرضي، اگر در 

در . رش باشـد يعقل قابل پـذ  يل كرد كه برايتأواي  هگون د منقول را بهيبا

ـ اعتنا بود،  بيآن به د ين صورت بايرايغ ار نـادر  يبسـ  ين اخبـار يچنـ  يول

  .شود نمي است و به آنها عمل هم

 يل عقلـ يرون است و ابزار و داليكه از ادراك عقل ب يدر موارد حال

ن يـ در ا. كند، انكار آنها معنا نـدارد  نمي برد و آنها را درك نمي به آنها راه

است ده يمن به او رسيا هاي راه مورد بر مؤمن واجب است آنچه را كه از

زان تـوان  يبه منيز د و يآ ين متعارف اهل لغت از متن آن برميو طبق مواز
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  .بپذيرد مخالفت ندارد، يل مسلم شرعيگر داليو تا آنجا كه با د

 هدربـار  يبيغ يآنها اخبار: ل هستندين قبياز ا [منتظر يث مهدياحاد

 يچـون موضـوع   ـ  بـرد  يآنها راه نم يا نفينده هستند كه عقل به اثبات يآ

ا آنهـا را درك  يـ صـادر  را  يخاص است و عقـل تنهـا احكـام امـور كلـ     

بـا   ا مخـالف ي يز محال عقليث نيدن احايو در التزام به مدلول ا ـ كند يم

كـه بـر    ين موضـوع را تـا هنگـام   يـ عقـل ا . وجود ندارد يمات عقلمسلّ

 يچ بعـد يه. دهد ياقامه نشود، در شمار امور ممكن قرار م يليامتناعش دل

 »افتـه يت يهـدا « ين امت مؤمن و مجاهد شخصيا يندارد كه خداوند برا

متعـال   يخـدا . ت كنـد يهـدا  يره كند تا آنـان را بـه راه رسـتگار   يرا ذخ

نا{ :ديافرم يم
َ
ـِدَفن�ُهْم ُسـُبل

ْ
َه ِيَن جاَهُدوا فِينا $َ

�
كسـاني كـه در راه مـا    « ؛}َو ا+

  )69: عنكبوت( .»نمايانيم هاي خويش را به آنان مي ما راه ،بكوشند

كـه بـه   نقل شده اسـت   9از رسول خدا يحيات صحيث و رواياحاد

 :بيـت  اهـل  را از يمـرد  آخرالزمانخداوند در  امت وعده فرموده است

 ين خبـر چـه منعـ   يـ ق ايتصـد . خواهد فرسـتاد  [يمهدحضرت به نام 

  با آن مخالف است؟ يل عقليدارد؟ كدام دل

ايم اين موضوع از اصولي كه بايـد   درباره جزئيات هم بارها تأكيد كردهاما 

بـاره رسـيده و    بلكه اخباري آحاد و پراكنده دراين .نيست ،به تواتر ثابت شود

حـال چنانچـه طريـق و سـند ايـن      . اقامه نشـده اسـت  دليل قاطعي نيز بر آن 

يك دليل قطعي نقلي يا عقلـي قطعـي بـا آن مخـالف     و  روايات درست باشد

وجـود   ،كه با اين داليـل سـازگار بيفتـد    اي گونه امكان تأويل آن بهنيز باشد و 

ايـن  البتـه  . نشويمنداشته باشد، الزم است آنها را كنار بگذاريم و به آنها ملتزم 

كه با اخبار فـراوان ثابـت    ـ [به معناي انكار مطلق اصل مهدي منتظرسخن 
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  .نيست ـ نظر دارند هاي گوناگون اسالمي بر سر آن اتفاق و فرقهاست شده 

  : چنين آورده است ،نوشته [مهديامام عباد در ردي كه بر برخي منكران 

در آخرالزمان از امور غيبي است كه تصـديق   ][[مهدي] امام[ ظهور

 ظهـور است و درباره  9آن متوقف بر ثبوت نص از سوي رسول خدا

در آخرالزمان و اينكه عيسي بن مريم پشـت سـر او    ][[مهدي] امام[

كساني كه قائل به . نصوص ثابتي داريم 9خدا خواند، از رسول نماز مي

ـ  مندان نقـاد اهـل حـديث    ثبوت اين احاديث هستند، از عالمان و دانش

بر مـا واجـب اسـت،     9پيامبرتصديق اخبار رسيده از سوي  . هستند

  ١.خواه از اخبار گذشته باشد يا آينده يا حاضري كه بر ما پوشيده است

  [يمهدامام وجود  مسألهمثبت هاي  جنبه

ث مشـترك اسـت،   يـ ان احاديـ كـه م  يموعود، با آن شكل يمهد يهنظر

از  يمنفـ  يا داشـتن تلقـ  يدارد كه با وجود تغافل منكران  يمثبتهاي  جنبه

  . سازگار است يو عرف يل عقليآنها، با دال

. يدوار بودن بـه رحمـت الهـ   يو ام يديمبارزه با نوم يعني ،انتظار فرج

، مشـكالت قـرار گرفتـه    هكـه در محاصـر   يكسـ  يبراداشتن انتظار فرج، 

، نـدارد  يبه رحمت الهـ هم  يدياماي كه ممكن است نابود شود و  گونه به

  !است يار مهميموضوع بس

هم  [طبق احاديث رسيده از شيعه و سني، در غير قضيه مهدي موعود

مهدي تطبيـق عملـي و عينـي نظريـه     . انتظار فرج عبادت شمرده شده است

و آن زماني اسـت كـه    ستها گشايش در سختيرسيدن به انتظار فرج براي 

                                                           
  .ق.  ه1400، 45، ش»ةسالمياال ةالجامع«مجله عباد، نكر احاديث المهدي، االرد على من . 1
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و صـداي  است جا سايه افكنده  نوميدي بر همها از ظلم و ستم پر شده و يدن

همچون يك  ،[مهديحضرت است كه  گاه آن. رسد ميعدالت به گوش ن

به همين جهت . سازد دنيا را از عدالت، رحمت و نيكي پر مي ،گشايش عام

  : گويد مياعتراف نموده و به اين حقيقت از روي درماندگي شخص منكر 

اسـت   يعيطب يدگان امريستمد انيه در مين نظريوع و انتشار ايش

تابد و بوسـتان سرسـبز آرزو و    يم يكياست كه در تار يو پرتو

   ١.رود يبه شمار مامن انسان شكست خورده  يايدن

سـنت خداونـد در   چنـين چيـزي   باشد،  يعيطب يزيچ اگر كه درحالي

كنـد و بـار    مـي  قت را فرامـوش ين حقياو ا يول .استنيز دگان يان آفريم

  :ديگو مي ورزد و مي ديه تأكيقض يسلب هگر بر جنبيد

د و آن يايبالهي اي  هفرستاد يد آنكه روزيبه ام ،شدن به ظلم ميتسل

. ر مـردم اسـت  يهوده و موجـب تخـد  يب يان بردارد، كاريرا از م

ـ را به ا ير قابل تحقق كه ملل اسالمياست غ يانتظار امر ن سـو  ي

خداونـد در   يهـا  رون از سنتيرا در ب ييدهد تا راه رها مي سوق

  ٢.كند وجو جستنش يآفر

  :د گفتيدر پاسخ با

وگرنــه آرزو  .اســت يريناپــذ ميتســل يبــرااي  هزيــانگ ،نفــس آرزو. 1

يـافتن  تحقـق   ،باشد يديآرزو و مانع نوم يزيچزيرا اگر شد؛  نمي خوانده

  . ستينآن مؤثر در  يگريامر دنيافتن ا ي

صـورت تحقـق بـه خـود     انجامد و گـاه   آرزو گاه به نوميدي مي، رو ازاين

                                                           
  .185موازين النقد، ص تراثنا و. 1

  .213و  212 صص، همان. 2
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خداونـد روزي بـه دسـت مهـدي      ،چنانچه مسلمانان اميدوار باشـند . گيرد مي

آيا شـخص مـؤمن حـق دارد     .آنان را از چنگ ستم خواهد رهانيد [موعود

ظـر از اعتقـاد بـه    ن با صـرف ! ؟بگويد كه اين وعده هرگز تحقق نخواهد يافت

و هرگـز تحقـق   ، اين گوينده از كجا دانسته است ايـن آرز [مهديحضرت 

گـويي   يافت تا بتواند با اين قطعيت سخن بگويد؟ آيا اين همان غيب نخواهد

  كه او آن را قبول ندارد، نيست؟ آيا منطق متقن بحث علمي همين است؟

اي به  ترين اشاره چيزي كه كوچك ،[مهديامام در ميان احاديث . 2

 ،كنـد  [مهـدي حضـرت   ظهـور نفي قيام و عزتمندي مسلمانان پيش از 

. بـه آن رسـيده اسـت   ناصرالدين الباني اين سخني است كه . ندارد وجود

  : افزايد همچنين مي يو

ن موضـوع را  يهستند كه ا يان مسلمانان اشخاص جاهلياگر در م

را آگـاه   ن اسـت كـه آنـان   يكنند، راه درمان جهلشان ا يفهم نم

ـ نكه احادينه ا ؛ساخت و به آنها فهماند ـ ث درسـت را بـه دل  ي ل ي

  ١.كنار گذاشتآنان  يدفهمب

 ٢نياست كه از احمد اماي  هنغم) منفي ديدن مهدويت(ن يا«: ميگو يم

  :ن گفته استين اشكال چنيعباد در پاسخ ا .»است  روانش گرفته شدهيو پ

در آخرالزمـان بـا سـنت خداونـد در ميـان       ][[مهـدي ] امام[ ظهور

سنت خداوند اين اسـت كـه حـق و باطـل     . آفريدگان سازگار است

اي كسـي را آمـاده    درگيرند و خداوند در هـر دوره  يكديگربا پيوسته 

گاه زمين از حجت الهي تهي  هيچرو،  ازاين. را ياري كند حقكند كه  مي
                                                           

  .22ش  ،سالميمجله التمدن اال. 1

  .244، ص 3جمين مصري، اسالم، احمد ضحى اال. 2
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است كـه خداونـد    9از امت محمد ، فردي][[مهدي] امام[نيست و 

ايـن  . دهد ياري ميبه وسيله او دين خويش را در روزگار خروج دجال 

گويـد و   چيزي است كه پيامبري كه از روي هواي نفس سـخن نمـي  

  .دهد به آن گواهي مي ،١گردد سخن او وحيي است كه بر وي نازل مي

ب سر تسليم فـرود آوردن شـده   سب [مهديحضرت كي و كجا انتظار . 3

  دهد اين نكته منفي را بازگو كند؟ نه گوينده به خودش اجازه مياست؟ چگو

، بـيش از  9د امـين اخبار پيامبر راستگو، محمبه سبب پذيرش شيعيان  

صبري و اصرار در انتظار  اعتقاد دارند و با بي [همه به ظهور مهدي منتظر

به خاطر داشتن اين اعتقاد، حتي از سوي برخـي   رو، ازاين. او هستند ظهور

هـا و خـوار    هـا و ناسـزاگويي   برادران مسلمان خويش، هدف انواع تهمـت 

ملتـزم   [مهـدي حضـرت  اينان سـخت بـه انتظـار    . گيرند ها قرار مي شدن

رود  هاي خاص آنها به شمار مـي  از ويژگياي كه اين انتظار،  گونه به ؛هستند

به آنها وعـده  آن رسول رحمت ينها هستند كه ا 9و گويي تنها امت محمد

ظهـور خواهـد كـرد و فرمـوده در انتظـار او       [مهديحضرت داده است 

هاي انقالبي برضـد   با اين همه، امروزه شيعيان در صف مقدم حركت. باشند

 امـام خود را براي ظهور  ،آنان با همه نيرو. ستمگران و متجاوزان قرار دارند

كنند و هرچه در توان دارنـد، نيـرو و تجهيـزات نظـامي      آماده مي [مهدي

آورند و به اين وسيله دشمنان خدا و دشمنان كـافر خـويش را از    فراهم مي

هـايي كـه در ظـاهر     و پيروان حكومتگرايان  ماديها،  يهود و نصارا، سلفي

  .ترسانند ولي در انديشه و عمل مستعمره هستند، مي ،ادعاي مسلماني دارند

                                                           

  . ، سال دوازدهم45شنكر احاديث المهدي، االرد على من . 1
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حضـرت  حكومـت   سـاز  هـاي آنـان، زمينـه    بر اين باورند تـالش شيعيان 

آنـان هرگونـه   . و گرفتن آرامـش از سركشـان و سـتمگران اسـت     [مهدي

زورگويي حاكمان را خواه آنهايي كه دوران آنها گذشته يا آنهايي كه اينك بـه  

 ،تواننـد  كـه مـي   شمارند و درصددند تا آنجـا  نام اسالم بر پا هست، مردود مي

  .بخشنداحكام اسالم را پياده كنند و به قوانين آن در زمين حاكميت 

 هخـواه در همـ   طلب و عدالت مؤمن و حقانقالبيون  هرمز هم يان،شيع

  .هستند يراسالميغ يحت و ياسالم يها نيسرزم

خواهـان   ي، آزاديراسالميو غ يستمگر اسالم يها حكومتدر مقابل، 

مـرتبط   يعيشـ  يها ا با دولتيعه يا شيكه سازند  مي زان را متهميست و ظلم

 افـت يا از آنهـا مـال و سـالح در   يـ ل دارند يان تمايعيا آنكه به شيهستند 

ت يـ كدام واقع چيكه ه يگريد يها انواع تهمت به طور كلي، آنان. كنند مي

 يكسـان  ،كنندگان اميان قيدر مكه  درحالي ؛سازند مي واردشيعيان به  ،ندارد

  ! كدام را قبول ندارند چي، هيعيش يها عه و دولتيهستند كه ش

 ي اسـت كـه معتقدنـد   انيل بر بطالن مـدع يدلترين  ت روشنين واقعيا

ـ ا اي كـه  گونه به ؛، اثري منفي دارد[منتظر ياعتقاد به مهد ن اعتقـاد بـه   ي

  . انجامد مي رش ستميذپ

ـ   [منتظر يمهد يهانتظار كه نظر هفلسف  ي، از سـو اسـت ي بـر آن مبتن

بن حسين بن  ، يعني علييچهارم هجر هسد يعيزرگ شعالمان ب از يكي

 يو. ان شده استيب) ق.  ه329متوفاي (ه ابوالحسن قمي يوبموسي، ابن با

ـ ا بـاره كه در »ةريمن الح ةو التبصر ةممااال«در كتاب  نگاشـته  ن موضـوع  ي

 يكند كه از عوامل مثبت اعتقاد بـه مهـد   ميبيان انتظار را دليل پنج است، 

  : سدينو مي او. است [منتظر



 يتدومه ياتواسي رررب     66

 

ـ مردم را در انتظار چاي  ههر دور يكن خداوند متعال برايل و  يزي

  :نكهيقرار داده است تا ا يزيد به چيت داشتن اميدر وضع

ـ   مـي  نييكه خداوند تعمهلتي شدن  يبا طوالن .1  يكنـد، دل كس

  ؛نگردد  سخت

  ؛ر انگاشته نشوديبد و فحشا، د يكارهابر فر يدادن كهنگام  .2

  ؛به سر ببرند يها در آمادگ عامل ههم .3

كه كار  يآرزومند باشند و كسان ،كنند مي ريكه كار خ يكسان .4

  ؛كنند يبترسند و خوددار ،دهند مي بد انجام

  ١.ان بردارديگر از ميد يبرخوسيله  به را يخداوند برخ .5

مطالعـه و  ابم و آن را ين كتاب دست يق داد تا بر ايخداوند به من توف

مناسـب  كـه   اي گونـه  سـنده را آن ين بخـش از سـخن نو  ياتصحيح كنم و 

  :ام هشرح داده و گفت ،است يگاه كنونيجا

در اسـت،  كـرده  بيـان  بـت  يغ يرا كه مؤلف برااي  هپنجگان يها علت

كه بتـوانيم  دهد  ميرا  امكاناين به ما  و قت همان اسرار انتظار هستنديحق

  :ميكن مي كوتاه بسنده ينجا به سخنيما در ا يلو .ميشرح بدهآن را بسيار 

بــت امــام در دل يغنخســت؛ وي اشــاره بــه آرزويــي دارد كــه  هنكتــ

منتظـران را سـخت و    يهـا  دل ،نكـه انتظـار  يكند و ا مي جاديمستضعفان ا

 جـاد نشـاط، جهـش و شـجاعت    يشـان ا يها بلكـه در دل  ؛كنـد  نمي دينوم

پندارنـد، راه   مـي  كه مخالفان  گونه ب، آنيمان به غياداشتن را با يز ؛كند مي

ـ نـان دارنـد بـا    ياطم يالهـ  هبلكه طبق وعـد  ؛كنند نمي را گم  يك رهبـر ي
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  .آزاد خواهند گشت يروز ،ياله ياريو نيز مانه يحك

 ؛كنـد  مـي  مـردم اشـاره   هسـوار بـر گـرد    يهـا  به طاغوت ،نكهيدوم ا 

آرامش را آورد و  مي دينان وحشت پديبت در عمق جان ايغ اي كه گونه به

چـه وقـت    يداننـد عـذاب الهـ    نمـي  نـان يرا ايـ زسـازد؛   مي از آنان سلب

   !سراغشان خواهد آمد

سـازد و در   مـي  نسبت به سرنوشت، آنـان را آشـفته   يناآگاهرو،  ازاين

ـ ز ؛افكنـد  مـي  ديـ ظالمانه و تبهكارانه به ترد يانجام كارها هـر  «نـان  يرا اي

  .»پندارند مي را ضد خودشان ييصدا

بت، انسـان مـؤمن و مجاهـد در راه    ينكه غيا ـاز همه  تر  مهمو  ـ  سوم

دهد تا در زمـان الزم نقـش    مي كامل قرار يو آمادگ ياريخدا را در هوش

  .فا كنديش را ايخو

شمارد تا وقت آن فرا رسد و او بـه سـوي    ها را مي او روزها و بلكه ساعت

صـالح و  عامـل  نـاگزير بايـد هـم بـه     بر اين اسـاس، وي  . دشوهدف رهسپار 

چنـين انتظـاري يعنـي حركـت     . سالح مبـارزه به درستكاري مجهز باشد و هم 

  !؟آيا حكمتي باالتر از اين وجود دارد. مستمر سربازان حزب اهللا و مردان عمل

 هاست كه هم يد و بشارت و هشدار از امورينكه وعد و وعيچهارم ا

گـر گـامي بـه سـوي     اپس  .به آنها اهتمام و اعتماد دارند يدر زندگافراد 

وعـد و   يـه دو بـر پا  ايستند، هر انجام كاري بازمي زدارند يا ا برميها آرزو

ـ امـن پد  يا هيكوكـار حاشـ  يشخص ن يانتظار برا ،رو نيازا. د استيوع د ي

ك يـ ش از انجـام كـار ن  يخـو  يدن بـه آرزو يتا رساي كه  گونه به ؛آورد يم

تـرس و نگرانـي بـه وجـود     وسـته  يشخص شـرور پ براي ستد و يا يبازنم

  !داردبازش  يدياز شرارت و پلآورد تا  مي



 يتدومه ياتواسي رررب     68

 

 يبرخـ يعنـي  اشاره دارد؛  يبه سنت تنازع بقا در زندگ ،موضوع پنجم

اخگـر   ابـد و ياسـتمرار   يد ناشناخته بماند تا شتاب حركت زندگيامور با

 ههم اگر ؛ زيراهمچنان افروخته و انسان در انتخاب برتر آزاد بماند يهست

آمد و  نمي از به شماريامت يكس ياز حق برا يدار طرف ،بود انيق عريحقا

  . گشت ي نميحال و خوش يب شادسبز يدن انسان از شر نيگز يدور

كـه راه   يكند؛ كسـان  مي ده حجت را بر مخالفان تمامين پدين ايهمچن

نيكـان نيـز در كنارشـان    كـه   يدرحـال  انـد،  ش گرفتهيو ستم را در پ يتباه

وسيله  به را ياگر خداوند تجاوز گروه«: كنند و چنين است كه ميزندگي 

كـه   ييرها و مسـجدها يد ،ها ن صومعهيقي گر دفع نكرده بود، بهيد يگروه

)40: حج( .»رفت يان ميگردد، از م ياد ميخداوند در آنها فراوان 
١  

در سده چهـارم بـراي انتظـار بـر     بابويه  ابنهاي مثبتي كه  جنبهخالصه آنكه 

الهام گرفته از واقعيت زندگي و سنت خداوند در ميان مردم است و بـر   ،دهشمر

نيز پيش و پس از آن وجـود داشـته   و هاي انتظار كه در روزگار وي  همه حالت

ستمديدگان سراسر زمـين و مؤمنـاني كـه در    اي كه  گونه به ؛كند تطبيق مي ،است

امـام   ظهـور بـه   9پيامبرسخن پذيرش كنند، با  هاي اسالمي زندگي مي سرزمين

و دعوت مردم براي آمادگي ظهور وي در جوش و خروش بـه سـر    [مهدي

هـاي   آنـان ضـد حكومـت   . كشـند  را انتظـار مـي   »اهللا ةکلم«برند و حاكميت  مي

ستمگر و حاكمان سركش و هر دجال پستي كه به باطل و دروغ و زيـر نقـاب   

همـه مسـلمانان    .كنند مياسالم بر اريكه قدرت و حكومت تكيه زده است، قيام 

تـا روزي بيايـد و بـا برقـراري حكومـت       هستند [مهديامام در انتظار ظهور 

  .شاءاهللا ان .مستضعفان روي زمين، نصرت الهي را تحقق بخشد
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   :فصل ششم

  ثينقد حددر عقل جايگاه 

تـوان   مـي  را [يمهـد حضـرت   دربـاره ده يث رسـ ياحاد ينقد عقالن

 هخالصـ . شـان دانسـت  يقت وجود ايمنكران حقهاي  مناقشه يمحور اصل

  :ن استيمطلب چن

ن موضوع به يا هرچند ،نه متون ،ه عالمان بر روش نقد اسناد استيتك

خـود محـدثان   را يـ ز ؛سازد نمي ازين بي متن دربارهما را از بحث  يرو چيه

 يدرسـت  يسند به معنا يدرست«: ديگو مي كهاند  وضع كرده را يمهم هقاعد

ـ از آنها بر نقد مـتن تأك  يبرخ ،رو نيازا .»ستيمتن ن ده و ضـمن  يـ د ورزي

  . اند ش مشخص ساختهيبرا نيز هجده مالك ،منابع كاربيان 

ـ بر لزوم تك ،انيآنان در پا ه و ده بـر عقـل در نقـد مـتن متمركـز شـ      ي

دن از يـ غفلت ورز«: نديگو مي آنان. ن كار غفلت شده استياز ا  اند يمدع

شود اسالم  مي موجب ،سند يه بر صرف درستيث و تكيحد يعقالن هجنب

  . »دشو يته ،مينداشتن تناقض با عقل سل يعني ،از خوديامتترين  از مهم
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  :كنند كه گفته است مي باره نقل نيرا درا »يابن جوز«آنان سخن 

پذيرفتـه شـده   ا با اصول يبا عقل مخالف  يديرا كه د يثيحد هر

اعتبـار   ياست و خـود را بـرا   يدر تناقض باشد، بدان كه ساختگ

  .ندازيف مدن به آن به تكلّيبخش

هر دو اخبار مربـوط بـه   نقل شده كه  ياحمد بن حنبل و ابن جوزاز 

برخي با تكيه بـر   .دانند مي اعتبار را بينده يآ ينيب شيو پ كشت و كشتارها

كشت ز از نوع اخبار مربوط به ين [يمهدحضرت نكه اخبار مربوط به يا

ق يـ ز تطبين [منتظر ين قاعده را بر مهديا ،نده استيو امور آ و كشتارها

   .اند افتهيش در تعارض يو آنها را با عقل خو  داده

بيـان  م و تنها بـه  يات موضوع را نداريجزئ دربارهنجا قصد بحث يدر ا

  :ميكن مي بسنده يكل هچند نكت

 كـه  چنـان  ـ [يمهدحضرت ث ياحاد ينقد عقالن يخاستگاه اصل .1

، نيسـت  هيـ اصـل نظر در  ـد  يآ ميمنكران بر همناقش مورد يها مثال هاز هم

  . آن استمربوط به ات يجزئدر بلكه 

ث يات در احاديان اصل و جزئيم ،ميديدچهارم در فصل  كه  گونه همان

  .ار استيتفاوت بس، [يمهدحضرت 

اسـت   يكل يايدرك احكام و قضاتنها م ،عقلكه م يادآور شديز ين .2

 يهقضـ بنابراين، از آنجا كـه  . برد ي نميخاص راه يدادهايو به امور و رو

عقـل  ، نده استيآمربوط به  يبيو غ يك امر شخصيز ين [موعود يمهد

ر كردن عقل و يگدر ،جهيدر نت. مداخله ندارد يبرا يو اثباتش راه يدر نف

از اندك بـودن شـناخت نسـبت بـه امـور       يناش ،ن امريدر ا ياحكام عقل

  . آن است يرگذاريزان تأثيو م يعقل
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حضـرت  ن گذشـت، ثابـت بـودن وجـود     يـ ش از ايپـ گونه كـه   همان

 يا شـرع ي يـ ا حكـم عقلـ  يه يچ قضيبا ه ،، انتظار او و ظهورش[يمهد

اسـت و   ياز امور خارج [يمهدحضرت بلكه موضوع  .مخالفت ندارد

: ديـ گو مـي  د كهشو مي امكان خاص) قاعده منطقي(مشمول  ،ياز نظر عقل

 .دشـو  مـي  ثبوت و التزام به آن را داشت، ثابت و الزم ياقتضا يزياگر چ«

اقامـه نشـده    يعقلـ  يلـ يا محال بودنش دليكه بر ممتنع  يوگرنه تا هنگام

  .»توان آن را مردود شمرد نمي ،است

ولـي   .است [يمهدحضرت  يهاصل قض بارهدر، مسائلي آنچه گفتيم

 يا شرعي يعقل يات با اصلياز جزئ يزياگر چ :درباره جزئيات بايد گفت

 ؛مخـالف باشـد، مـردود اسـت     يك فـرع مـورد اجمـاع شـرع    يـ  يا حتي

اگر سندش درست نباشد، نسبت دادن آن به شـارع مقـدس    اي كه گونه به

گـر اخبـار   يماننـد د  يخبر عـاد ك ياگر هم درست باشد،  و ستيز نيجا

بـار نباشـد،    انيـ زاگر هـم  . ستيآور ن الزام يو عمل ياست كه از نظر علم

ـ اگر زو  بر سر التزام به آن وجود ندارد يچ مانعيه بـار بـود، مشـمول     اني

ز الزم يـ ك چيـ  يمردود شمردن عقلـ  يبراهمچنين . شود مي حكم ضرر

داشته باشـد، نـه عقـل    بشر بر سر مردود بودنش توافق  هعقول هم :است

  !ك شخصي

اگر شخصي به مجرد اينكه حديثي به نظر او بعيد آمد، حكم بطـالن آن  

را صادر كند و تنها خودش آن را غيرعقالني بشمرد، اين اسـتبداد عقالنـي   

 ،چنانچه در ادعاي اينكه برخي جزئيات براي او قابـل درك نيسـت   و است

كه جزئيات از اركان  آنجا ولي از .قصور معذور استسبب صادق باشد، به 

  . دشو و ضروريات دين نيست، انكار آنها موجب كفر كسي نمي
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  :كند ميرا از دو جنبه نقد  [يمهدحضرت ث يخلدون احاد ابناما 

او . كند هاي سندي و تضعيف احاديثي كه خود او نقل مي مناقشه: اول

دك از آنها نظـر  حديث را نقل كرده و به درستي شماري بسيار ان 28تنها 

  . داده است

ف باشـد،  يضـع  ي كه بيان كـرده اسـت  ثين احاديا هنكه هميبر فرض ا

. شـود  مي [يمهدحضرت  دربارهده ياز اخبار رس يبخششامل نها تنها يا

باطـل  و  هـا آن هل بر ضعف هميدل ،ثياز احاد يروشن است كه نقد بخش

  . ستنيه يقضبودن اصل 

ث مربـوط بـه   يـ كه ابـن خلـدون در احاد   ين با وجوه خلليش از ايپ

د بـه  ير باينجا ناگزيدر ا. ميآشنا گشتاست، وارد كرده  [يمهدحضرت 

ابـن خلـدون    ك فرد بـه كـار  يكه افتخار كنيم اشاره  ر مهميك نكته بسيا

  به عبـارتي،  .ستينفس ن ياز هوا يرويجز پ يزيندارد و چ يمنشأ درست

به قول  ـ ين است كه در هر فنياست و حق يدان نين ميخلدون مرد ا ابن 

  .نيمبه اهل آن مراجعه كـ  ١يكتان يآقا

ف و يث شـر ينـه حـد   ،خ اسـت يفن و تخصص ابن خلدون علم تـار 

هستند كه آن  يمحدثان ،نقل است و كارشناسان آن ،ثيراه حد. رجال آن

نـان هسـتند كـه بـه     يا. كوشـند  بسيار مي ،آنكسب ند و در راه يجو مي را

  .دارند ييآن آشناقواعد و اصول 

گـاه  ينـه جا ين زميـ خلـدون در ا  ابـن «: ديـ گو ي مـي ق غماريصد يآقا

  يزان درخـور يـ ن امـور نبـرده و م  ياز ا يندارد و بهره و سهماي  هبرجست
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حضرت ث ينه احاديتوان در زم يچگونه م .نگشته است يب وياز آن نص

مراجعـه   يرامـون مسـائلش بـه و   يق پيتحق يبه او اعتماد و برا [يمهد

 ١.»كرد

كـه از   ييهـا  نشيگـز  يدر برخـ  ،شيخ محدث و نقـاد، احمـد شـاكر   

  :ديگو يث مسند احمد انجام داده مياحاد

وارد گشته است و  ،كه دانش آن را ندارد يخلدون به موضوع نبا

مٌ {: ديفرما يخداوند م
ْ
َك بِِه ِعل

َ
يَْس ل

َ
 ما ل

ُ
ف

ْ
ق

َ
آنچه را كـه  « ؛}َو ال ي

گام نهـاده   يا خلدون به عرصه ابن .»پي مگير ،دانش آن را نداري

 اش كـه بـه   از مقدمـه  ياو در فصل. تش نبوده استيكه در صالح

ــذكــر احاد« ــه ب ،اختصــاص داده »يث مهــدي  ييگــو هــودهيب

را مرتكب  يار آشكاريبس يها آورده و غلط يرو يزيانگ شگفت

ده و اگر از يابن خلدون سخن محدثان را درست نفهم. گشته است

ـ   يكامل م يشان آگاههاي گفته كـرد،   يداشت و آنهـا را درك م

  ٢.آورد يش را بر زبان نمهاي ك از گفتهي چيه

ث يـ در نقـد احاد  ،خلـدون  عباد در پاسخ ابن محمود، از مقلـدان ابـن  

  : گفته است [يمهدحضرت 

ست و سـخن او  يث نيك مورخ است و از رجال حديابن خلدون 

در . سـت يمورد اعتنـا و توجـه ن   ،ثيف احاديا تضعيح يدر تصح

، ي، خطابيلي، عقيهقيچون ب يد به كسانيل باين قبياز اهايي  نهيزم

                                                           
  .الوهم المكنون، احمد صديق غماريبراز ا. 1
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ه كرد يت تكيت و روايگر اهل درايم و ديه، ابن قيمي، ابن تيذهب

  ١.اند خوانده ح يرا صح يث مهدياز احاد ياريكه بس

كه از نظـر   [مهديامام توان در تضعيف احاديث  چگونه ميبنابراين، 

  !بر آراي كسي چون ابن خلدون تكيه كرد ،علمي مورد اختالف است

 [يمهـد حضرت ث يكه ابن خلدون در نقد احاددليل ديگري : دوم

ـ بر آن تك ـ  ؛اوسـت  ياجتمـاع  هقاعـد  ،ه كـرده ي  ،تينكـه عصـب  يبـر ا  يمبن

 اي كـه  گونـه  بـه  ؛اسـت  ياسيا سي ينيدر هر نهضت د يروزيپ هكنند نيتأم

در حـالي اسـت كـه ايـن     ن يـ رسد و ا نمي به كمال يدعوتچ يبدون آن ه

  . ستيحاصل ن [يمهدحضرت  يت برايعصب

  :گويد مياست، اختصاص داده  [مهديبيان او در پايان فصلي كه به 

ـ ا ،سته است نزد تو ثابت باشديكه شا يحق ـ   ي چ ين اسـت كـه ه

كـه آن را   يتيجز به وجود قدرت و عصب ياسيا سي ينيدعوت د

و در برابر مخالفان از آن دفاع كند تا فرمان خداوند بـر   يبانيپشت

  .رسد نمي انيرد، به پايآن تعلق گ

 ده شـد و يـ برچ يتـ يش، از سراسر گيقر هان و بلكه هميت فاطميعصب

مگـر   .دا شدنديش پيت قريبرتر از عصب ييها تيبا عصب يگريد هاي ملت

ن يجعفر كه در ا ين و بنيحس يحسن و بن ياز بننسل ابوطالب آن دسته از 

 يبـدو  ييهـا  تينان عصبيا. ره هستنديو بر آن چ] شدند[ن پراكنده يسرزم

پراكنـده   يـي هـا و امـارات و بـا آرا    گاه هستند كه در سكونتاي  هو پراكند

  .رسند مي كنند و به هزاران تن ي ميزندگ

 يچ وجهيه يدرست باشد، ظهور و [يمهد حضرت ظهور چنانچه
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از او  يرويـ شـان را بـر پ  يها نان باشد و خداونـد دل ينكه از ايمگر ا ،ندارد

ت او كامـل  ياو، شوكت و عصـب  يالفت بخشد تا آنكه با آشكار شدن ندا

ك يـ نكـه  ين باشـد، مثـل ا  ياگر جز ا يول .آورند يشود و مردم به آن رو

و به  يت و شوكتيا و بدون داشتن عصبياز دن يا نان در گوشهياز ا يفاطم

دعوت كند، كارش سـامان   ين امريبه چن بيت اهل صرف منتسب بودن به

  ١!ستير نيپذ رد و امكانيگ ينم

 دربـاره را كـه   يحيث صـح يـ خواهد احاد مي ن منطقيابن خلدون با ا

ولـي غافـل از    .كند ينفاست، ده يرس يظهور و هو وعد [منتظر يمهد

؛ زيـرا  اسـت پايـه   سسـت و بـي   ،تين منطق در برابر نص و واقعيااينكه 

ن يت نسب محدود ساخته و ايرا به عصب يروزياو اساس پ ،نكهيا نخست

را  يت و نژادپرسـت يعصـب هرگونـه   كـه  ياست كه با منطق اسـالم  يزيچ

  . كند، ناسازگار است مي دعوت ياسالم يشمارد و به برادر مي مردود

ن يكه در زمـ  ينيد يها ها و نهضت انتيد دربارهاو  يادعا ،نكهيدوم ا

هـا   ن نهضتيا ؛ زيراكند نمي صدق ،نان ادامه داردو همچاست برپا گشته 

  .استبا آن در تضاد  ياريدر موارد بسحتي ه ندارد و يت تكيبر عصب

برپـا گشـت، جـز شـمار      9رسول خداوسيله  به نهضت اسالم كهدر 

تـرين   شترشان سـخت يهمراه نبودند و ب يبا و ،اش لهيقب ياز اعضا ياندك

خداوند بـر آنـان    يارياو به  يول .مواضع را نسبت به آن حضرت داشتند

  .ره شد و آنان را شكست داديچ

ـ ا يرهبر انقالب اسالم ـ يران، امـام خم ي بـود كـه    يعلـو  ي، مـرد =ين
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ن اكـه مقلـد   يربان هجز علق يتيچ قدرت و عصبيبه هوابستگي و انتسابي 

روز كرد يپحكومتي اما خداوند او را بر  .داد، نداشت مي ونديرا با او پ يو

 ،روشـمند اي  هگون و بهها  وهيشترين  شرفتهيداشت و با پ يرانيااي  ريشهكه 

 يملت مؤمن در كنار امـام علـو  با اين وجود، . كرد مي غيرا تبل يگر يرانيا

  . ديرس يروزيبه پانقالب ستاد تا يا

حكومـت   ينه را برايدارد كه زمرا  يكسان [منتظر ينكه مهديسوم ا

ـ ؛ يعنـي  سـتند ياو ن هلـ ياز قوم و قبكه  درحالي .سازند مي فراهم يو ن يچن

آنهـا   يبانيخـودش از آل ابوطالـب و بـا پشـت     هليان قبيست كه تنها در مين

ن يث مـورد اتفـاق طـرف   ياز احاد ياريبس يقت از سوين حقيا. ظهور كند

  .شود مي دييتأ

درسـت   [يمهـد حضـرت  ث مربوط به ياحاد چنانچه ،نكهيچهارم ا

ـ پاسـت،  در متن آنها آمـده   د از آنچهيباشد، با ـ ا. كـرد  يروي ث يـ ن احادي

كند و مردم را به رشد و  مي ظهور بيت اهل از يمرد«نكه يداللت دارد بر ا

ولـي   .سازد مي ن حاكميزم هكر يرا رو »اهللا ةکلم«خواند و  مي ت فرايهدا

كـه ابـن     گونه كند، آن مي ان ظهوريان طالبيخاص در مصورت نكه او به يا

امـده و  ين يزين چيچن يثيچ حديست و در هيدارد، حجت ن خلدون باور

نـدارد مـا بـه نظـر او      يليدل رو، ازاين. ف استيباره ضع نياستدالل او درا

ن يـ د دست از ايبا ،مان داشتيبه خدا و رسول ا؛ زيرا اگر او ميملتزم باش

اسـت  ث درست آمـده  يداشت و به آنچه در احاد ميسست خود بر يهنظر

  .بود بنديپانيز 



 

  

  

  

  

  

  :فصل هفتم

  از عقايد است؟ [مهديامامت حضرت  مسألهآيا 

را در ضـمن   [يمهـد حضـرت  اعتقاد به  ،بزرگان اهل سنت يبرخ

در اعتراض به آنان گفتـه شـده    ،جهيدر نت .اند ك مسلمان گنجاندهيد يعقا

ان آن را يعيرا شـ يـ ز ؛د شمرده شوديه بعين قضياست كه ا  ستهيشا«: است

امام است و امام هـم بـه    [مهديحضرت چون  ؛شمارند مي ديجزو عقا

امـت  يق ييبرپـا عاليـم  از  [يمهدامام ظهور  چنانچه. ن تعلق داردشيعيا

اسـت كـه    ياخبار آحـاد  ث آنيباشند كه احاد هد به خاطر داشتيباشد، با

  ١.»رسد نمي با آنها به اثباتاي  هديچ عقيه

ـ بع يل نخست بـرا يم دلييگو يمدر پاسخ  نكـه موضـوع   يد شـمردن ا ي

  . كوستيد باشد، نياهل سنت از عقا هديعقمطابق  [يمهدحضرت 

 ،اعمال واجب بر امت اسـت دين و سنت معتقدند امامت از فروع  اهل
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بر فـرض   [يمهدحضرت مان است و يا يكه مبنا ينه از اصول اعتقاد

 چنانچـه ولـي   .شـتر ينـه ب  ،فه اسـت يك خليتنها  ،ثبوت و صحت خبرش

د علـم  يـ كـه مف اي  هدرست باشد و به انداز [يمهدامام اخبار مربوط به 

 كه يدرحالپس . شود مي برسد، در آن صورت از واحد بودن خارج ،است

ن اخبـار را دارنـد،   يتواتر ا يث ادعايحدعلم از بزرگان  يم شماريدان مي

  را اثبات كند؟ يعلماي  هديد عقيچرا نبا

ـ  ،ن اخبار به تواتر نرسدياحال اگر  درسـت باشـد و اسـنادش از     يول

م كـه مضـمون آنهـا    يريـ ن بگيغلط و سهو مبرا شده باشد و فرض را بر ا

ز اسـت آنهـا را رد كنـد و بـه     يا بر مسلمان جـا يرد، آيگ نميده را دربريعق

  دهد؟حكم بودن و بطالن آنها  يساختگ

ـ احاد انـد چنانچـه   مقرر داشـته  ين موارديعالمان در چن حضـرت  ث ي

ـ  .بند بوديد به آن پاياست كه با يد نباشد، از مواردياز عقا [يمهد  يول

ده يح رسـ يخبر صحاش  هنكه درباريك اعتقاد، بلكه به اعتبار اينه همچون 

  : ن گفته استيخ خضر حسيش. است

ـ  ،برسـد  9امبرياز پ يحيصح ثيهرگاه حد نكـه در  يبـر ا  يمبن

ـ شـود و با  يما علم حاصل م يچنان خواهد شد، برا آخرالزمان د ي

ـ بدون آنكه ن ؛نسبت به آن توقف كرد ـ باشـد كـه راو   يازي ان ي

  ١.باشند كه به حد تواتر برسد يا ث به اندازهيحد

ا را اين است كه آنه ،توان نسبت به اين احاديث كرد كمترين كاري كه مي

مسـلمانان بـه   همـه  كه عالمان و فقيهـان و  دهيم در شمار ديگر احاديثي قرار 

شـمرند و   آنها را حجتـي معتبـر مـي    9اعتبار صدورشان از سوي رسول خدا
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بـر همـه    ،بنـابراين . دانند و به آنها مقيـد هسـتند   مدلولشان را دليل شرعي مي

واجب است كه به آنهـا ملتـزم    9محمد يامبرين اسالم و پيبه د معتقدان

  . باشند

كـه بـه آنهـا     يث و نادان خواندن كسـان ين احاديرد و كنار گذاشتن ا

ـ بـه ا  ،نه در گذشته و نه حال ،است كه مسلمانان يزيملتزم هستند، چ ن ي

مثل ابن خلدون و همفكرانش كـه   يمگر شمار اندك ،اند وه عمل نكردهيش

  .اند رفتهش گين روش را در پيا يواه يليبا دال



 

  



 

  

  

  

  

  

  : فصل هشتم

  مهم مسألهچند 

  ثيجعل حد .١

 يرا از كارهـا  [يمهـد حضـرت  ث يتا جعل احاداند  دهيكوش يبرخ

در  يمورخـان حركـت فكـر   «كه خـود را   ياز كسان. كنند  قلمدادان يعيش

  : ن نقل شده استيچن اند، دهينام ١»جهان اسالم

جعل حديث به صورت عمدي و براي خدمت به اهداف سياسي در 

جعـل  . آغـاز گرديـد  هجـري   60تا  35هاي  در ساله روزگار فتن

نيز هاي اعتقادي  ها و روش گيري اهداف و جهت حديث در خدمت

كـه احاديـث    آغاز جعل حديث به دست شيعيان بود. قرار گرفت
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 ]:[علـي و فرزنـدانش  ] حضرت[ن ادد بسياري را براي برتر نشان

سخن  ،بيت داشتن نسبت به اهل تعصب ؛بر ديگر صحابه جعل كردند

هـا   شمار بسياري از زنديق. شود ه باطل ميحقي است كه از آن اراد

و هايي كه قدرت را از دست داده  االيمان و ملت و اشخاص ضعيف

كمر به نابودي اسالم و تضعيف حاكميت عرب بسته بودنـد، زيـر   

   ١.خود را پنهان كردند] :[بيت پوشش دوستي اهل

، افـرادي ناشـناس  ست كه بتـوان بـا سـخنان    يقدر ساده ن آن مسألهن يا

ت يبا قطعاش  هدربار ،ياسالم يحركت فكرنگاران  تاريخهرچند با عنوان 

ـ ا شايسـتگي كـه   يكسـان  ن ادعاها به ذهنيگرچه ا. سخن گفت ن نـوع  ي

ل بر يها باشند، دل بر سر زبان نكهيا يافته است، وليراه  ،قضاوت را ندارند

كـه   ين سـخنان يالبته خود هم. شود نمي آنها يرش بدون چون و چرايپذ

ـ بـه ا  .نجا نقل شد هم قابل مناقشه استيدر ا ب كـه اگـر جعـل    يـ ن ترتي

و  ها نكه در خدمت هدفيا ايصورت گرفته  ياسيسهاي  زهيانگ ث بايحد

 يها جناحنبايد قرار گرفته است، چرا  ياعتقاد هاي روش ها و يريگ جهت

  ! كرده باشندرا آغاز ث يجعل حدكار عه يمخالف ش

اسـت كـه از آن    يسخن حق بيت اهل داشتن تعصب نسبت به هك چنان

نباشد كه  يچرا تعصب نسبت به صحابه سخن حق ؛باطل شده است هاراد

  !باطل شده است هاز آن اراد

كه  هايي ملت مان ويا سستها و اشخاص  قياز زند ياريچرا شمار بس

ث جعـل كـرده   يحد ،ل صحابهيد در فضاينبا اند ت را از دست دادهيحاكم
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 كه بر سـر قـدرت   ييخلفاخود را به  اسالم را نابود وراه ن يباشند تا از ا

كـه   يك و واعظـان ين يها انسانبه وسيله كشتن ك سازند و ينزد ،اند بوده

 بيـت  اهـل  از يژه عالمانيو به ،اند كرده مي ن درست مبارزهيبا انحراف از د

  !بكشانند يشان، اسالم را به نابوديك اين هو صحاب 9رسول خدا

بيـت و صـحابه،    هاي باتقوا و عالمان اهل ش هم اين است كه انسانلدلي

 ؛شدندقرباني اي  به هر وسيلهدر دوران حكومت خلفا در سده يكم هجري 

شماري تبعيد گشتند، شـماري نفـي بلـد شـدند، شـماري بـه       اي كه  گونه به

  !زندان رفتند و شماري ديگر در جنگ يا بر اثر شكنجه به قتل رسيدند

نسـبت داد كـه بـه زور اسـالم را     ش يد به قريث را نبايچرا جعل حد

اي  هن لحظـ يژه آنها كه در فتح مكه اسالم آوردند و تا آخـر يو به ؛رفتيپذ

ن گذاشـتن سـالح شـدند، دسـت از جنـگ بـا اسـالم        يكه مجبور به زمـ 

كنـار   يكـه بـرا   يهـر كـار   9ر خـدا امبيپدرگذشت پس از و  برنداشتند

از آزار و  ،آمـد  مـي بزرگـوار از دسـت آنـان بر    هو صحاب بيت اهل گذاشتن

  .، انجام دادندو شكنجه يزندان

 ،اسالم يث را به آنها نسبت داد كه با هدف نابوديد جعل حديچرا نبا

ان يشان را از م يكه عزت و كرامت جاهلي اسالماحاديث را جعل كردند؛ 

ب ياقدام به تخر يرش اسالم گشتند، پنهانيبرد و پس از آنكه ناچار به پذ

به مناطق  ،ك شدن به حكام و حركت در ركابشانينزدآن كردند و از راه 

 يگـر يد هـاي  ملت د جعل را بهيچرا با! ر گشتنديزسراآنان  هنفوذ و سلط

  اختصاص داد؟  ،كه تنها به اسالم درآمدند

هاي غيرعرب بـه دليـل از ميـان     ملتكه درست باشد ن سخن ياگر ا 

چرا  ،يث كردنداقدام به جعل حدوسيله اسالم،  رفتن عزت و شوكتشان به
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هود و يان، يكه روم يدرحالدهيم، م نسبت يران قديد موضوع را تنها به ايبا

 هـاي  ملت ز در شمارين روم نين و سرزميحاضر در شام و فلسط ينصارا

جعل بـه آن  دادن م كه بر نسبت يران قديا يوانگه. بودندشكست خورده 

ـ ي ،ثيشود، در دوران جعل احاد مي ديتأك عه ي، شـ يدوم هجـر  هسـد  يعن

 هيـ ن پايـ شود بر ا ميا يآبنابراين، . بوندمذهب سني آنها  هبلكه هم .نبودند

 اسـت؟  يجعلاند،  ل صحابه نقل كردهيكه آنان در فضا يثيحكم كرد احاد

  !عه بوديبزرگ، پر از ش يژه شهرهايو به ،يعرب يها نيكه سرزم يدرحال

مـذهب بـود و    يسـن  ،هفتم هران در روزگار فتنه و پس از آن تا سديا

 .دشـ ران يـ وارد ا يع بـه صـورت رسـم   يهفتم بـود كـه تشـ    هپس از سد

ــه تشــ يدرحــال ــا هع از ســديك ــدر م ينخســت هجــر يه ــراب و ي ان اع

سـندگان  ينواينك، بايد ديد تا چـه زمـان   . دشپراكنده  يعرب يها نيسرزم

 يچ شرميه بي وفشارند  پاي مي نيدروغ ين انبوه پندارهاياهل تسنن بر ا

ـ آم د اتهامـات تعصـب  يكه خورش يدرحال .كنند مي ها را بازگوآن ز و دروغ ي

ان خود و ابعاد ينيشيپ يها نقل آنكه درباره  ولي آنان بي ،غروب كرده است

  كنند؟  مي را تكرار ها همان سخن ،آنها تأمل كنند

آن دسـته  كند كـه در   اي آن را تأييد مي اين مطلب روشن است و هر آزاده

  بيـان شـده اسـت،   سـنت   اهـل وسيله  كه به [مهديحضرت هاي  روايتاز 

ه كعب االحبـار يهـودي كـه شـمار بسـياري را خيـر      «مواردي وجود دارد كه 

بـرداري   راويـان ثقـه نيـز از او بهـره    ... ه استدانش خويش كرده، روايت كرد

  ١.»اند نمايشگاهي براي مفاخر يهود برپا كرده [مهديامام  مسألهكرده و از 
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به شـمار  عه يش همطلق در زمرصورت است كه كعب به  ين در حاليا

ه كرده و يتك يبر وآنان ان موثق اهل سنت است كه يبلكه از راو .آيد نمي

از  ياريكـه بسـ   يدرحـال  .انـد  پـر سـاخته   يو يهـا  شان را از نقلهاي كتاب

ـ ات دروغيليات او اسرائيروا رسـولش نسـبت داده   خـدا و   هي است كه ب

پرسد كه  نمي از اهل سنت از خودش يچرا كساين وجود،  با. شده است

ـ ا قيـ هـود از طر يممكن است  ـ  ي   يكـه از و  يو اخبـار اي  هن كعـب حرف

  ريتـأث سـنت   اهـل اهـل سـنت نقـل شـده اسـت، بـر تفكـر         هاي كتابدر 

  قيـ عه از طريشـ  هشـ ياندكـه  آنان سخت اصرار دارنـد   يول، گذاشته باشد

  ريت تـأث يـ هودينمـا از   يعيسـبأ شـ  گر بـه نـام عبـداهللا بـن     يد يهوديك ي

در و  نـد يجو ي مـي زاريـ ان از ابـن سـبأ ب  يعيكه شـ  يدرحال .رفته استيپذ

ـ  7يامام علكه خ و رجال نقل شده است يتار هاي كتاب  ااو را كشت و ب

ان مطـرود و ملعـون اسـت و در    يعياو نـزد شـ  رو،  از ايـن . آتش سـوزاند 

ـ  .اسـت امـده  ين يزيچ يو هاي روايت آنان از هاي كتاب كعـب نـزد    يول

 اي كه گونه به ؛برخوردار است ياهل تسنن از اعتماد و احترام كامل يعلما

 نقـل  را دهان به دهـان  يو يلياسرائهاي  و خرافه به او و دانش او افتخار

  . كنند مي

ـ ا عدالت كتاب و قلم ايآ !؟ن استيا منطق عدالت ايآ ـ آ! ؟ن اسـت ي ا ي

  قابل طرح باشد؟متقن  يمعل يك سخنرانياست كه در  ين موضوعيا

ز يـ گـر ن يك سخن دي ،عهيث و انتساب آن به شيدر موضوع جعل حد

 رو از ايـن . ايـم  آورده ١»ةالشـريف  ةالسـن ن يتدو«م كه در كتاب مفصل يدار
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  . ميكن ي ميدن بحث از تكرار آن خودداريز از به درازا كشيپره يبرا

ث يجعل حدباره كه در ياتهامنسبت به اهل سنت  ينظر علما درباره

  :ن گفته استين چنيخ محمد خضر حسيشود، ش مي عه وارديبه ش

 دربـاره بـه طـور كـل     ][[يمهد] امام[ث يمنكران احاد يبرخ

 هند كه بدون شـك سـاخت  يگو مي ][[يمهد] حضرت[ث ياحاد

ـ ن احاديد گفت كه اين اتهام بايدر پاسخ به ا. عه استيش ث بـا  ي

از آنهـا را   يما رجال اسناد برخو اند  ت شدهياسنادشان روا هسلسل

كه آنـان بـه عـدالت و دقـت     ايم  دهيقرار داده و د يمورد بررس

ـ يل نيك از رجال جرح و تعدي چيمشهورند و ه  يشـهرت  هز با هم

  ١.اند ع متهم نكردهيكه در نقد رجال دارند، آنان را به تش

  : ن پندار باطل گفته استيز در پاسخ ايعباد ن

ـ گ مـي  عه سرچشمهيد شياز عقا يمهد هينظراند  گفته رد و آنهـا  ي

آنان ... فتنديبودند كه جعلش را آغاز كردند و افكار جمهور را فر

باره جعل كرده و اسنادش  نيدرا 9را از قول رسول خدا يثياحاد

دند و مـردم  رك گون آنها را پرگونا هاي راه را محكم كردند و از

موجب كاستن از اي  يهن نظرياما چن ،رفتنديز آنها را پذيدل ن ساده

ن امـت و نگاهبانـان سـنت و نـاقالن     يقدر و منزلت گذشتگان ا

است  يف افكارشان به ساده لوحياز آنها و توص يياخبار و بدگو

بـدون  . رفتنـد يپذ مـي  شـان  يل سادگينكه موضوعات را به دليو ا

  ٢.ار خطرناك استين سخن بسيشك ا
                                                           

  .حاديث المهديافي  ةنظر. ١

  .ةاإلسالمي ةالجامع ةمجل .٢
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  و روايت حديث] امت[وحدت  مسأله .٢

تواند عامـل   ه احاديث فراوان ميبر پاي [مهديامام كه التزام به  درحالي

افكنان با آنكـه   بسيار مؤثري براي متحد ساختن مسلمانان باشد، برخي تفرقه

  .كنند، در تالشند تا آن را از ميان ببرند به دوستي، وحدت و اتحاد تظاهر مي

 يمهـد ث خود را ملتـزم بـه امامـت    ين احادياز ا يرويان كه به پيعيش

ن يـ دن بـه ا يت بخشـ يـ م و عموميتوان در تحك هدانند، با هم مي [منتظر

ـ آنها در تالشند تـا از هـر راه ممكـن م   . كوشند مي ان امتيه در مينظر ان ي

 ياحكام فقهـ  هنيهانشان در زميفق يحت. جاد كننديالفت ا ياسالمهاي  فرقه

ـ ا. دنكن مي حاح اهل سنت استنادبه اخبار عامه و ص يو شرع اي  هوين شـ ي

  .اند كرده شه طبق آن رفتارياست كه آنها هم

ن يب بزرگداشـت و تحسـ  سـب اي  هوين شينكه چنيا يبه جادر مقابل، 

افكن گشته و بـا   سندگان تفرقهياز نو يكيخشم  يبرااي  هزيرد، انگيقرار گ

  : عه گفته استيحمله به ش

شود كـه بـه احاديـث     ديده مي ه اماميههاي معاصران شيع در پژوهش

ولي ايـن كـار بـراي    ، ...شود ثابت در صحاح اهل سنت استدالل مي

آنها ايـن مـوارد   . شود اقناع ما و يا صرف ايجاد انس و الفت انجام مي

كـه   ، درحـالي »خواننـد  مي ،اند از چيزهايي كه عامه روايت كرده«را 

معصـوم نقـل    زيرا از امامان ؛استنباط حكم از احاديث خودشان است

بينـيم اهـل سـنت سـخت      اين در حالي اسـت كـه مـي   . شده است

كوشند كه ميان امـت وحـدت ايجـاد كننـد و آنـان را بـا هـم         مي

  ١. ...كنند كس را هم به فسق يا كفر متهم نمي سخن كنند و هيچ يك
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جـاد  يا يكنـد، هرچنـد بـرا    مي ث عامه را نقليعه احاديكه ش يهنگام

جاد الفـت  يزان درصدد اين ميكم به هم دست الفت و خشنود ساختن آنان

ـ از احاد يزيـ ن هـدف چ يبا هم يا اهل سنت هم حتيآ ،ستابا عامه  ث ي

 عه تغافـل يو احكام شـ  يفقه ينكه نسبت به آرايا ايكنند  مي عه را نقليش

  نهند؟ يمطلق وامصورت و فقه آنان را به  بيت اهل ثيورزند و احاد مي

 :نيمعصـوم ائمـه   هـاي  روايت احكامشان بهل در يلدن يان به ايعيش

برگرفتــه از  يرا بــه اعتبــار ســنت هــا روايــت نيــكننــد كــه ا مــي اســتدالل

  .دانند مي حجتدانسته و راه ترين  و سالمترين  به درست 9خدا رسول

ـ دارد كـه بـه ا   ياشـكال چه ن كار يا  ز مطـرح يـ د برانگيـ ن شـكل ترد ي

ث عامه و استدالل بـه آنهـا   يعه به احاديدر مراجعه ش يا اشكاليد؟ شو مي

 ؟وجـود دارد  به منظور قانع كردن آنها احتجاج نسبت به مخالفانشان يبرا

ز بـه آن  يـ كـه خـود ن   يزيـ چبـر  ث، يـ كه آنان به داللت آن احادينا در اي

  ؟بينيد ، اشكالي ميدورزن ميد يتأك ،اند دهيرس

ز در يـ عه نيان شـ ينيشـ يپ. ان معاصـر نـدارد  يعين كار اختصاص به شيا

گـران  ينـه بـر د  ين زميف در اي، كه در ابداع و تأليا سهيفقه مقا يها باكت

شـتر بـه فكـر    يحـال كـدام فرقـه ب    .اند كرده ن كار اقداميدارند، به ا يشيپ

  مسلمانان است؟ هوحدت و اتحاد كلم

كننـد،   مـي  اعتمـاد هـا   گر فرقـه يان ديند اهل سنت به راويگو مي نكهيا

، نـزد آنـان   يراو يشـرط اساسـ   كـه  اي گونه به، كنند مي نيز چنيان نيعيش

ثقه و سخنش درست  يهرگاه راوبه عبارتي، . »است يستگيوثاقت و شا«

 هان عامـه كـه در زمـر   يارند از راويچه بس. شود مي رفتهيتش پذيباشد، روا

ان شده يبآشكارا عه قرار دارند و وثاقت و اعتماد به آنها يث شيرجال حد
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ـ . اثيد حفص بن غمانن ؛انشانيضر و قاياز مشاه يحت ؛است ن در يهمچن

 هاي روايت مانند ؛خورد مي ت بزرگان عامه به چشميروا ،عهيش هاي كتاب

  . ث اهل سنتيگر بزرگان حديو د يان، مالك، زهريح، سفيابن جر

 كـس را مـتهم بـه فسـق و كفـر      چياهل سنت ه«: ديگو مي نكهيگر ايد

  هم دارد؟ ين سخن مصداق خارجيا ايآ. »كنند نمي

داد،  مـي  نشـان  يبنـد ين موضوع پايك نفر هم در عمل به اي ياگر حت

ـ  .ر و احتـرام بـود  يخوب و كارش مورد تقـد بسيار  از ظـاهر سـخن    يول

ان اهـل سـنت   يكه قاضـ اي  هظالمان يد كه او از فتاوايآ مين برينده چنيگو

كنند و حكم به كفر و هدر بـودن   مي عه صادريبار ضد ش كيهرازچندگاه 

ن يجبـر  ابن يفتوا ،آنهاترين  تازه. استناآگاه  دهند، مي خون و ناموسشان

است كـه   اضيدر ر يمملكت سعود ي، عضو مجلس افتايسعود يوهاب

  .ه استشدهنوز مركبش خشك ن

ي و عرب يشرق يها نيان سرزمياهل مغرب با آنچه در م هنديسخن گو

ـ  هسـند يمقاله نو .ار دارديبس هگذرد، فاصل مي ـ يـ ز يمغرب  تراثنـا و «وان ر عن

غـات  يتبل هدانشـكد  هكـه در مجلـ   »نقـد  يارهـا يراث مـا و مع يـ م ؛ن النقديمواز

نسبت از  يگرينوع د ،دهيبه چاپ رس) م1993دهم،  ش(ي بيدر ل ياسالم

جعـل   دربارهرا  ياريبس يها عه است كه اتهاميو تجاوز به كرامت شفسق 

ملتزم به امور پسـت  اي  هعه را فرقيدهد و ش مي ن فرقه نسبتيث به ايحد

وحـدت و   يتالش آنان بـرا  هن است نمونيا ايآ .كند ي ميف معرفيو سخ

  ؟يكپارچگي

ـ آنكـه ا  ي، به جـا »[منتظر يمهد« يعني ،او در موضوع نقد خود ن ي

 نظـر دارنـد و   وحـدت اش  هدربار ياسالمهاي  كه عموم فرقه ـموضوع را  
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 ـداننـد    مـي  حيو اخبارش را صـح  اند رفتهيمربوط به آن را پذ هاي روايت

اتحـاد   يبـرا اي  هجاد الفت و وحدت كلمه قرار دهد تا نقطيا يبرا يابزار

، بـه هـر   را از ميـان بـردارد  ا هـ  و اختالفها  درگيريو تجمع آرا باشد و 

جلوه دهـد و مـردم   انگيز  شبههد تا آن را رد كند و شو مي متوسلاي  هويش

ـ نقـاط مثبـت ا   يدسـت گذاشـتن رو   ياو به جا. را از آن متنفر سازد ن ي

ات مـورد اخـتالف متمركـز    يـ ز جزئيـ آن و ن يمنفـ هاي  موضوع، بر جنبه

  .ه استديورز و مورد اتفاق آن غفلت يقطع ،از اصل ثابت وه شتگ

ـ  [منتظـر  يمهـد  يها مطرح كردن قضينها، آيا هش از هميپ ن يدر چن

ژه امت عرب را يو به ،يها از هر سو امت اسالم كه بحران يطيوقت و شرا

  !؟مسلمانان است هوحدت و اتحاد كلم يدربرگرفته، تالش برا

  عهيبت نزد شيغ .٣

مطـرح و مسـلمانان    [يمهدحضرت  مسألهكه ضد  يياه از موضوع

 ن است كـه يا ،دكن مي ثش را تخطئهيرا در التزام به آن دچار تفرقه و احاد

هـود و  يان يمشترك مار عه از افكينزد شرجعت بت و يغ يهنظر«: نديگو مي

ـ ترد ينصاراست و جا ر ياز آن دو منبـع تـأث   يعيسـت كـه تفكـر شـ    يد ني

ــه اســتيپذ ــز! رفت ــاز غ ياريرا بســي ــدي ــه ادانير اعــراب و مت ــن ب  و اني

ر پوشش تعصب نسـبت  يع درآمدند تا زيتش ير لواين زيشيپ هاي فرهنگ

 شيپشـا يپ .ت اعـراب برهاننـد  يحاكم هخود را از سلط ،بيت اهل به حقوق

  ١.»ن اشخاص هم عبداهللا بن سبأ بوديا

چ ياسـت كـه هـ    ياز امـور  يان آسـمان يـ ان اديـ وجود امور مشترك م
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ك مـذهب از  ي يريرپذيزان تأثيمولي  .ستيمنكر آن ن يپژوهشگر و عالم

اسـت و صـرف    يل قطعـ يـ ازمنـد دل ياست كـه ن  يگر، موضوعيمذهب د

و تـأثر آنهـا   ر يتـأث  دربـاره  يداور يه نزد دو مذهب، بـرا يك نظريوجود 

  . ستين يكاف

مثال، التزام اهـل تسـنن بـه بسـتن      يد كه برايحق دارد بگو يا كسيآ

را مجوس هنگام عبادت يز ؛مجوس است يها هنگام نماز، از كارها دست

حمـد در   هنكه پـس از سـور  يا اي! اند كرده مي نيا در برابر بزرگانشان چني

ز پـس از  يـ چون آنها ن ؛تهود و نصاراسيته از برگرف ،نديگو مي نينماز آم

ان يـ تسنن متـأثر از اد  هشياند: دينكه بگويا اي! نديگو مي نيخواندن دعا آم

ن و صـاحبان  يـ ن دو ديـ روان ايـ شـتر پ يرا بيـ ز ؛اسـت  يحيو مس يهودي

ر يتسنن درآمدند تا ز ير لوايها، ز يان و قبطين، مانند روميشيپ يها تمدن

ن يـ د همقتول، خود را از سـلط  هفيحابه و عثمان، خلاز ص يپرچم طرفدار

از نفوذ  ينان در دربار اموياز ا ياريشمار بس اي كه گونه به ؛اسالم برهانند

قـرار   يهـود ياالحبـار   ز كعبيش آنها نيشاپيو قدرت برخوردار بودند و پ

  !داشت

نقـد  هـاي   وهيكه با شـ  يچشم بسته از كسان يها يداورگونه  اينمانند 

عقل و منطق  هيخود را بر پا يداور و دنكن يربا انصاف داو و باشندآشنا 

 ،دنسـنج  ي مـي زان نقد علمـ يها را به م قول يث و نقلد و احادنده مي قرار

ـ پا ي بيها لين تحليتواند ا مي ك مسلمانيچگونه پس ! شود صادر نمي ه ي

  و درست قرار دهد؟ يك بحث علمي يرد و آنها را مبنايرا بپذ

بت و رجعت نوشـته  يكه در موضوع غعه يش هاي كتاباز  يكيبه اگر 

ده يـ ن عقيـ عه در التزام به ايافت شي يمدر خواه يم،مراجعه كناست، شده 
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نـدارد،  ه يـ سـبأ، تك بـن  ا عبداهللا يحبار اال هود، نصارا، كعبييك از  هيچبه 

كننـد كـه    مي استناد هايي روايت نه به اخبار و سنن وين زميآنان در ابلكه 

نها خـود  از آ ياريرسد و در بس بيت مي اهل و 9اسنادشان به رسول خدا

  .ندا موافق اناهل سنت نيز با آن

ـ از نظـر سـند و مـتن و ن   را ث يآن احادشيعيان  عقـل  بـا تكيـه بـر    ز ي

ـ ا سنت ثابـت  يم يرا كه با قرآن كرآنهايي كرده و  وجو جست ـ ا عقـل  ي ا ي

  .اند نيافتهعرف مخالف باشد، در آنها 

ماننـد   ،عيان بـه اخبـار غيبـت و رجعـت    بنابراين التزام و پايبندي شـي 

پايبندي و التزام مسلمانان به اخباري است كه درباره وقايع آينـده اسـت؛   

حضـرت  گونه كه اهل سنت به روايـاتي كـه دربـاره دجـال، نـزول       همان

بـر ايـن   . است، اعتقـاد دارنـد   [از آسمان و قيام مهدي منتظر 7عيسي

كنيد كه آنان تحت تأثير يهـودي واقـع    اساس، چرا اهل سنت را متهم نمي

بخش هستند؟ يا تحت تأثير عقايد مسـيحيت كـه    اند كه منتظر نجات شده

  برند؟ در انتظار رجعت عيسي به سر مي

آيا سزاوار است كسي بر اهل سنت اعتراض كند و به صرف اينكه بـا  

  خالف است آنان را از پيروان يهود و نصارا قلمداد كند؟اهل سنت م

ت يبـه مجوسـ   [يمهدحضرت اعتقاد به ن است نسبت دادن يهمچن

طـور كـه    همـان . ب معتقدنـد يـ ت غايك شخصيز به ينكه آنها نيل ايبه دل

 ش از اسـالم يپـ مجوس را نسبت به پادشاهان  ين اعتقاديچننگاران  تاريخ

ده كـر آنان اعتمـاد   يها نقلبر ز ين يار معتزلعبدالجب يو قاضاند  نقل كرده

مسـلمان بــر اخبــار  نويســندگان اعتمـاد  چرايــي بــا قطـع نظــر از  . اسـت 

بـا تكيـه بـر كـالم     كـه   يكسـان آن ژه يو به ،نيشيپ يها امتنويسان  تاريخ
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بـه   ـ  ثيان حديدر اخبار مورخان مسلمان و راوهاي پيشين  مورخان امت

گونه مـوارد   آنان در اين .كنند مي كيتشك ـبودنشان   بيت ه اهلعيصرف ش

 يكـ يكنند و بر اساس آنها  مي و مجوس استدالل يهود و نصاريبه اخبار 

 تيت و مجوسـ يت و نصـران يـ هوديرا متهم به  يبزرگ اسالمهاي  از فرقه

ان گذشـته  يادنويسان  هاي تاريخ ت گفتهيالتزام به حجكه  در حاليكنند،  مي

  . به اصول آنهاست يبندياز آنها و پاپيروي ن يع

ه احاديث بر پاي [مهديحضرت اعتقاد به در التزام شيعه و حال آنكه 

هـاي صـحاح،    و سنت صحيح و متواتر نقـل شـده در كتـاب    9خدا  پيامبر

وسـيله پيشـوايان    هـايي اسـت كـه بـه     ها و معجم ها، مسندها و تأليف جامع

كسـي بـه انتقـاد    چـه  حـال  . نقل شده است ،اعم از شيعه و سني ،مسلمانان

هـاي احاديـث رسـول     ه داللتشيعياني كه اعتقادشان بر پاي تر است؟ سزاوار

هايي كـه بـر مورخـان يهـود، نصـارا و       ها و وهابي يا سلفي !است؟ 9خدا

  !كنند؟ مجوس تكيه و شيعه را بر پايه منقوالت آنها متهم مي

بـه  كوشـند اعتقـاد    مـي كـه  ي كسان: د بدانديناچار مسلمان منصف با به

گـر بـه نصـارا و بـار سـوم بـه       يهود، بار ديبار به  كيرا  [منتظر يمهد

 يخواهنـد در درسـت   مـي  هستند كـه  ين كسانيقيبه  ،مجوس نسبت دهند

در  ـ  [يمهـد حضـرت  آمـدن   دربـاره  9ده از رسـول خـدا  ياخبار رس

ك يتشـك  ـنـده   يشان به اخبار آيك به اصل نبوت و علم ايچارچوب تشك

حضـرت  عه و اعتقادشـان بـه   ينان از تهـاجم بـه شـ   ياشك،  بي. ارد كنندو

  . اند يافته ان آنيب يبرا يك و راهين تشكيا يبرااي  هليوس ،[يمهد

ن يان مشركشان در سرزمينيشيرا پيز ؛ندارد يشگفت يجا نناين كار ايا

 ه نسـبت يـ ان اوليبه اد ،شد مي نازل 9رسول خدارا كه بر  ييحجاز، وح
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  :گفتند مي قرآن دربارهدادند و  مي

] حضـرت [انـد و   قرآن همان اساطيري است كه پيشينيان نگاشته

و هر صـبح و   ]است[به كمك يارانش آنها را نوشته  ]9[محمد

  ١.شود شام بر او خوانده مي

قـرآن را يـك انسـان بــه او     ...« :گفتنـد  9رسـول خـدا   دربـاره آنهـا  

  ٢.»آموزد مي

دادن نسـبت باطـل بـه    ن افتراها و يگاه نخست، ايمتعال در جا يخدا

تـو مثـال    ين كه چگونه برايبب«: ديفرما مي وكند  ميامبرش را رد يسخن پ

: گـاه دوم فرمـود  يدر جا ٣.»برند ي نميپس گمراه شدند و راه به جا ؛زدند

كـه   يدر حـال  ،اسـت  يعجم ،دهند مي كه قرآن را به او نسبت يزبان كس«

  ٤.»روشن است يعرب ،زبان قرآن

اند،  تر از حيوان پستوان و بلكه يحكه مانند ن اشخاص يبه ادر پاسخ 

هـود و نصـارا و مجـوس در موضـوع     يخ يآنچه را شما به تار«: بايد گفت

روشـن   يموثق و به زبان عرب هاي راه د، ازيده مي نسبت ،[منتظر يمهد

كـه شـما از آنهـا     ييها ده است و زبانيبه مسلمانان رس 9از رسول خدا

  .»و ترجمه شده است يعجم ،دييگو مي سخن

د، يدارايمان  9ر اكرمامبياسالم و سنت پكنيد به  ميشما چگونه ادعا 

د و در انكار سـخن  ينه مي شيان مشرك خوينيشيپ يپا يكه پا جا يدرحال
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ن شـما  يد؟ همچنيكن ي ميروياز آنها پاست، و آنچه آورده  9خدا رسول

همچـون  هايشـان   مجوس و دنبالـه ، نصارا و يهودياز سخنان مستشرقان 

كنيد و سخنان آنها  مي يرويپ ين مصريهر، فان فلوتن و احمد اميتسگلد 

را علم و حجـت   شويد و آنها زده سخن آنها مي را تكرار نموده و شگفت

 هو ائمـ  9امبر اسـالم يح و نقل شده از پيق سنت صحيبر ضد آنچه از طر

ك از دو گـروه  يـ  د كه كدامينيحال بب !ديدان مياعالم  يو علما :معصوم

  ؟ندستها و آخرت يمان در دنيت و ايمستحق امن

  [يبت امام مهديعه به غيشدليل التزام 

ـ پژوهشگر روح انصاف را در خـود تقو  چنانچه و عقـل و  سـازد  ت ي

منــابع و تــرين  از خــالل موثــقوجــدانش را داور قــرار دهــد و بخواهــد 

صـورت  عه بـه  يعـام و شـ  صورت كه مسلمانان به  يليدالترين  كننده قانع

به كنـه حقـايق عقيـده شـيعه دربـاره مهـدي       كنند،  مي هيخاص بر آنها تك

از زبان آنها بشـنود   ،د آنها را بخوانديببرد، ناچار با يپو غيبتش  [منتظر

نـه بـا    ؛بنگـرد  ييگرا از فرقهجداي ت و يا به چشم مهر و رضايو به قضا

 يهـا  ياسـت كـه سـلف    ين كـار ن همايا. يزن تهمت هينه و روحيپرك يدل

دهنـد و   مـي  بر ضد مسلمانان مخالف خود انجـام شان  مغرض در مواضع

شـگفتا   .كنند مي متهمبسياري اعمال ننگين ديگر  آنان را به شرك و كفر و

ر عنوان دعـوت  يد و زياصالح و توح ين كارها را با ادعايا ههمكه آنان، 

 متعـال  يكـه خـدا   يحـال در ؛دهنـد  مـي  ت انجـام يو ارشاد و هدا ياسالم

  ١.»كن حسنه به راه پروردگارت دعوت هبا حكمت و موعظ«: ديفرما مي
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 يزيـ ل و سخنشـان چ يگران از حجت و دلينكه اگر ديا ينان با ادعايا

 .دهنـد  نمي سخن گفتن هكس اجاز چيد، به هآي ميبه شمار جدال  ،نديبگو

ـ «: كه خداوند به مجادله فرمان داده و گفته اسـت  يدرحال كـه  اي  هويا شـ ب

 مسـلمان  هسـاد مردم دانند اگر  مي نانيا ١.»با آنان مجادله كن ،كوتر استين

ند و اگـر بـه مناقشـه    شـو  مـي  رهيزند، بر آنان چيز با آنها به مجادله برخين

  . آنان را منكوب خواهند كرد ،ل قاطعيبا دال ،بپردازند

 هف، صـحن يشـر ضـريح  ، در كنار 9امبر خدايف پيشر همن در روض

ث و استدالل يمسلمانان به حد ييت آشنادم كه بر قويرا د يزيانگ شگفت

 دم مـرد يـ در آنجـا د  ؛داردداللـت   يسـلف  يهـا  يآن در برابر وهاب يهبر پا

ه يـ تك 9رسـول خـدا  ح يبه ضر) به عنوان مأمور ارشادي( يادب بياباني بي

اق يآنهـا بـا اشـت   . كنـد  مـي  ك شدن به آن منعيو مردم را از نزداست داده 

با تمام وجود به كه  اي گونه ، بهننديخواستند داخل مقصوره را بب مي فراوان

ـ تاب د بي پنجره چشم دوخته بودند و روحشان . بـود ضـريح  خـل  دن داي

 همـوده و بـا همـ   يهـا راه را پ  ا آمال و آرزو و شوق فرسنگيك دنيآنان با 

نـد و  يل آيـ م ناين شرافت عظـ يخود را به آنجا رسانده بودند تا به ا ،توان

بـه   را كار 9ر خداامبيف پيارت مرقد شريپس از انجام مناسك حج، با ز

 اديداشت و فر مين كار بازيمتكبر آنان را از ا يآن بدوولي  .كمال رسانند

زشـت خـود كـه     ههـرزه و چهـر   هاو مرتب با لهجـ . »كفر، شرك« :زد مي

  .كرد مي ن واژگان را تكراريزم جهنم سوخته بود، ايهمچون ه

كـه   يحال و حرارت شوق و در) نبوي(بت مقام يپر از ه ين فضايا در
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بـه   ينـامفهوم  هبـا لهجـ   يحبس گشته بود، آن بدوها  نهينفس مردم در س

دشـنام  « :فرمـوده اسـت   9كه رسول خدا يدرحال .داد مي مسلمانان دشنام

  ١.»به مسلمان فسق است

و ميـان   انـدام آمـد   سـيما و خـوش   خوش ،مردي بلندقامت ،در اين هنگام

و آميختـه   ـبه عربي فصـيح و روان    ،ران ايستاد و با صداي بلندئحاجيان و زا

كارها به نيت است و هركس مرهون نيت خـويش  «: ه تركي ـ فرياد زد به لهج

گويي كه سنگ از  ؛اين سخن همچون صاعقه بر سر بدوي فرود آمد ٢.»است

  .شتگحلقومش فرو رفت و خرد و پژمرده و خوار و سر به زير 

 يدانــش و دوســت يمبــارك بــاد بــر مســلمانان، دوســت !»ســبحان اهللا«

  !و سنت او 9خدا رسول

ق را ينـد حقـا  ا كـه در تـالش   هـايي نما نويسـنده اتمام حجت بر  يبرا

آنها را  اي كه گونه ، بهعه جلوه دهنديد شيعقاعنوان  بهها را  وارونه و دروغ

دروغ خـود را بـر آنهـا    هـاي   ج نوشـته يرند و نتايگ مي ثابت يچون اصول

آگـاه  از عقايـد شـيعه   كه دوست دارند  يكسان يز براين و سازند ي ميمبتن

  :مييگو مي ،شوند

 دارنـد اعتقاد  ينيك واجب ديعه به اصل امامت همچون يمسلمانان ش

داليل عقلي بيان داشته و داليل آن در كتب اماميـه  ن اصل يوجوب او بر 

نصـب   ي،الهـ  يها واجبترين  از مهماند  هاثبات كردآنان . رسد ها مي به ده

ـ ا. اسـت  ياز راه وحـ  ،9رسول خدا ين امام از سوييعو ت  ن واجـب از ي

همـوار سـازد و از    شان راه اطاعـت را يبر بندگان است تا برا يالطاف اله

                                                           
  .91، ص 8و ج  84، ص 7و ج  17، ص 1صحيح البخاري، ج . 1

  .2، ص 1، ج همان. 2
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ـ پ هفـ يخل ،امـام . ها و گناهان، با ارشاد امام دور سـازد  يزشت  9ر خـدا امبي

امـور  امامـت از  پـس  . بر امت است يالهز از الطاف ياست كه ارسال او ن

  . باشد يتواند از آن ته نمي ايندگاه  هيچاست كه الزمي 

در  9رسـول خـدا  دهـد   مي در دست است كه نشان يفينصوص شر

نخست بعثت تـا هجـرت و    ي، از روزهايخيمواضع گوناگون و مهم تار

  . ده استيد ورزين موضع تأكي، بر ارحلت يانيوداع پا

اسـناد   9ر گرامـي اسـالم  امبيـ ف كه به پيسنت شروص نص همجموع

ـ به تواتر و اجماع و شهرت ثابت گرد آنها يداده شده و درست ده اسـت،  ي

   .ستبر مقصود ما يبرهان قاطع

مورد اتفـاق اسـت    يعالمان اسالم تمامان يكه م يح نبويث صحياحاد

بيـان داشـته   را گونـاگوني  آنها وحدت نظر دارند، نصوص  دربارهو همه 

داللت دارد كه شـخص مسـلمان    ين نصوص بر لزوم وجود اماميا. است

امـام را نشناسـد    چنانچهپس . رديد بميد او را بشناسد تا بر فطرت توحيبا

  . رديم مي تيبه مرگ جاهل ،به او معتقد نباشد و

رد و امـام  يـ هـركس بم «: است كه فرمود 9پيامبراين سخن  ،از آن جمله

آن حضـرت در حـديثي    ١.»ت مـرده اسـت  ينشناسد، بر مرگ جاهل ازمانش ر

  ٢.»ت مرده استيبر مرگ جاهل ،رديهركس بدون امام بم«: ديگر فرموده است

                                                           
الجمـع بـين الصـحيحين، حميـدي؛ شـرح النـووي        :به نقـل از  ،107، ص 8 ، جصحيح مسلم. 1

، 2 ، ج؛ شـرح المقاصـد  116، ص 20ج ، قاضي عبد الجبـار  ،؛ المغني240، ص13 ، جلمسلم

  .509، ص 2 ، ج، مال علي قاري حنفيةالمضيئ؛ الجواهر 275 ص

، 3 ، جنعـيم  بـي ال ،األولياء ةحلي؛ 63، ص 7 ، جالدارقطني في علله ؛96، ص 4ج  ،حمدمسند ا. 2

لنورالـدين  ا ،مجمـع الزوائـد   ؛155، ص 9، ج ةالبالغـ  شـرح نهـج   ،الحديـد  ابن أبـي  ؛224ص 

  .103، ص 1ج  ،متقي هندي ،كنز العمال ؛218، ص 5 ، جالهيثمي
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ـ بـر مـرگ جاهل   ،رد و امـامي نداشـته باشـد   يهركس بم«: يا ت مـرده  ي

  ١.»است

بـه   يرد و تعهـد يـ هـركس بم « :همچنين نقل است كه ايشـان فرمـود  

 ٢.»ت مـرده اسـت  يـ هلنداشـته باشـد، بـه مـرگ جا     ياز كسـ  يفرمانبردار

  .كه نزديك به همين معناست ده استيباره رس نيز دراين يگريث دياحاد

ايشـان تـا روز   درگذشـت  نـاگزير از هنگـام    9امـت محمـد   ،بنابراين

ـ كنپيـروي  از او د، نـ را برگزينبايد امامي  ،در هر دوره و زماني ،قيامت د و ن

آشكارا  9رسول خدا، صورت در غير اين .فرمان و امر و نهي او را بپذيرند

اعتقـاد بـه   اين نصوص بر . ميرند است اينان بر ملت اسالم نميداشته اعالم 

هـايي وجـود    در اينجـا روايـت   .داللت دارداي  در هر دورهوجود يك امام 

وي تا روز درگذشت از پس را از روز  9ر خداكه امامان پس از پيامبدارد 

  :گويد مي »سمرهجابر بن « .قيامت به دوازده جانشين محدود ساخته است

پس . »باشد مي ريدوازده ام«: ديگو مي دم كهينش 9از رسول خدا

: سپس پدرم گفت. دميرا بر زبان راند كه من نشناي  هكلم ،از آن

  ٣.»اند شيهمه از قر«: فرمود
                                                           

؛ زوائد 49، ص 7ج : ك.، ر44ش، است؛ االحسان ابن حبان آن را در صحيح خود روايت كرده. 1

، 1 ، ج؛ مستدرك حـاكم 252، ص 2 ، ج؛ كشف األستار143، ص2ج و  144، ص 1 ، جالبزار

  .350 ، ص10 ، ج؛ المعجم الكبير، طبراني223، ص 5ج ؛ مجمع الزوائد، 117 و 77صص 

؛ مسـند  38، ص 15 ، جشـيبه  بـي امصـنّف ابـن    ؛850، ص 2 ، جعلي بن جعد جوهريمسند . 2

؛ 388، ص 19ج  ؛ المعجـم الكبيـر،  82، ص 1 ، جموال، ابن زنجويهاال ؛446، ص 2، ج احمد

حجـر   ، ابـن ةالعاليمطالب ؛ ال223، ص 5ج ؛ مجمع الزوائد، 1869، ص 5، ج الكامل، ابن عدي

شيبه، ابن حنبل، طبراني  بياابن  :به نقل از، 65، ص 6 ، ج؛ كنز العمال228، ص 2، ج حافظ

  .سعيد بن منصور و

، 4صــحيح بخــاري، ج : ك.همچنــين ر. بخــاري: ، بــه نقــل از45، ص 2جــامع الصــحيح، ج . 3

 .3، ص 3؛ صحيح مسلم، ج 168 ص
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  :كند نقل مي سمرةمسلم از جابر بن 

 اين كـار بـه  : وارد شديم، شنيدم فرمود 9با پدرم بر پيامبر خدا

گـاه   آن .رسد تا در ميان مسلمانان دوازده خليفـه بيايـد   پايان نمي

: از پدرم پرسيدم چه گفت؟ گفـت : سخني فرمود كه من نشنيدم

  ١.همه آنان از قريش هستند: فرمود

ن اسـت كـه   يت كرده ايكه مسلم از آن حضرت روا ياز جمله سخنان

ـ ا«: دم كه فرمـود يشن 9از رسول خدا: گفت] ويار[  ييبرپـا ن تـا  يـ ن دي

. »اند شيهمه از قر كه نديايفه بينكه دوازده خليا ايامت بر پا خواهد بود يق

: گفتـه اسـت  اين روايت را از بخاري نقل كرده و در تأييد روايت  يترمذ

  ٢.»ح استيث حسن و صحين حديا«

ـ ا«: ن شكل نقـل شـده اسـت   يث از ابن مسعود به اين حديا ن امـت  ي

همـه از   ؛توانـد خوارشـان كنـد    نمي كس چيم خواهد داشت و هيدوازده ق

  ٣.»ش هستنديقر

رساند و آن، اين است كه شمار خلفـاي   ه اين نصوص يك معنا را ميهم

از دوازده  ،تـا روز قيامـت   ، از هنگام درگذشـت ايشـان  9پس از رسول خدا

  .باشندكند و آنان ناگزير بايد از قريش  امام در ميان امتش تجاوز نمي

است كه خالفـت آن حضـرت    يگريمتواتر دنصوص  ،نهايبر اافزون 

                                                           
 .119، ص 2صحيح مسلم، ج : نقل از؛ به 201، ص 12ي، ج وشرح النو. 1

أبــوداود ، صــحيح سـنن المصــطفى : ك.، بــه نقـل از بخــاري؛ ر 45، ص 2جـامع الصــحيح، ج  . 2

بـا  ( 618، ص 3ج حاكم نيشابوري، ، ؛ المستدرك على الصحيحين207، ص 2ج سجستاني، 

  . )الفاظي نزديك به اين

، 93، 9 ص، صـ 5 ، جحمـد اسـند  بهامش م ،؛ منتخب كنز العمال196، ص 2، ج الكبيرمعجم . 3

  .312و  107 ،106، 97،100
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  .خود آن حضرت محدود ساخته است بيت اهل از يرا به كسان

ان يـ ماي  هچ مناقشـ يكـه سـند و مـتن آن بـدون هـ      ـن  يث ثقليدر حد

بهـا   ز گرانيمن دو چ« :فرموده است 9رسول خدا ـ  مسلمان متواتر است

  .»بيتم اهل كتاب خدا و عترتم، :گذارم ي ميان شما به جايدر م

شيعه ملتزم است كه شمار امامان دوازده  ،نظر به مجموع اين احاديثبا 

اي بـراي   اي بايـد خليفـه   در هـر دوره به اين امر معتقد است كه و است تن 

از كـه همـه    حجت خدا بر مردم موجـود باشـد  عنوان  بهو امامي،  9پيامبر

بـا مصـاديق    ه اين موارد براي تطبيق نصـوص هم. ستنده 9رخاندان پيامب

آمده است تا به اجمال اين احاديث حكم نكـرد و مصـداقي را بـراي آنهـا     

اي اينهـا معنـاي خاصـي    تعيين كرد و به اين سخن اكتفـا نكـرد كـه مـا بـر     

  :را به همراه خواهد داشت هاپيامداين  يين كارچنزيرا  ؛شناسيم نمي

ـ فا بـي  معنا و بي د بر اموريبه تأك 9رخداامبيمتهم ساختن پ .1 بـه   هدي

ست تا چه رسد بـه  يده نيپوش يچ منصفين سخن بر هيا يزشت. حال امت

  .ك مسلماني

ن نصـوص  يـ كه در ضـمن ا  يقيتشو و ديتهد ،معطل ماندن فرمان .2

  .ده استيرس

ـ از اگردانـي   رويمهمل ماندن امر مهـم امامـت بـا     .3 ن نصـوص و  ي

  .ق مشكالت آنهايفهم و حل آسان و دق ياز تالش برا يخوددار

شان با اجمـال  يداند كه سخن ا مي را باالتر از آن 9رسول خدا ،عهيش

 يقتـ يكوشد تا آنها را بـا حق  مي رو، ازاين. دشورو  ل و اعراض روبهيو تعط

بـا گفتـار و كـردار بـه آن      ،نگوگونـا هاي  وهيبه ش 9اكرمامبر يكه خود پ

از  ـرا   7يعلـ ، حضـرت  آن حضـرت  .ق دهديتطباست، رهنمون گشته 
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قرآن قرار داده و فرموده  يشان را همتاين كرده و اييبه امامت تع ـعترت  

  ١.»علي با قرآن و قرآن با علي است« :ستا

 ،7حسـن امـام   ،پـس از خـود بـه فرزنـدش     7يعلحضرت  گاه آن

هـر   ،و پـس از آن  7نيحسـ امام  ،حسن به برادرشامام سفارش كرد و 

به فرزندش سفارش كرد تا آنكه نوبت امامت به محمد بن الحسـن   يامام

. كامـل شـده اسـت    [يمهـد حضرت عدد دوازده با . ديرس :يالمهد

ـ يقيل يشان با داليوالدت ا شـان بـر   يمـا ثابـت گشـته و مـرگ ا     يبـرا  ين

 ؛باشـيم بتش ملتـزم  يد به غير بايناگز ،بنابراين .ثابت نشده است يكس چيه

 انـد،  ز خود امام بودهيكه آنان ن يو پدران و 9ر خداباميرا طبق اعالم پيز

  . مورد انتظار است يشان امريبت ايغ

و  رين تفسـ يث ثقليعترت در حدمنظور  ،ثين حديبا ا ،بين ترتيبه ا

ن او يان امـتش جانشـ  يـ در م يپـس از و  يد كه چـه كسـان  شو مي روشن

  . شوند نمي گر جدايكديز از يخارست ييهستند و تا برپا

ر و يو تفسـ  يف نبـو يان آن نصـوص شـر  يـ حل جمع م تنها راهو نيز 

التزام به تعيين خلفا ل و ابطال ي، اجمال، تعطيدگيچيرون آوردنشان از پيب

بوده مورد انتظار امام دوازدهم بت يغعالوه بر آن، . است 9توسط پيامبر

  .داده بودندبت خبر ين غيرا پدرانش به ايز است؛

بـه امامـت    ،به اسـتناد نصـوص شـريف نبـوي    شيعيان به همين جهت، 

ملتزم گشتند تـا مبـادا امـام     [ي غايبمهدحضرت گانه و به  امامان دوازده

  .بدون امام باقي نماننديا نشناسند و به مرگ جاهلي بميرند  زمان خويش را

                                                           
  .134، ص 9؛ مجمع الزوائد، ج 135، ص 5المعجم االوسط، ج . 1
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ا يـ هـود، نصـارا   يه را بـه  يحق دارد اعتقاد امام ين اوصاف كسيا با ايآ

 ين اتهاميامبر و سخن او چنيكه بخواهد به پنيمجوس نسبت دهد؟ مگر ا

ـ   يبر مي به خدا پناه يزين چيما از چن. وارد كند ن يم و از معتقـدان بـه چن

  !مييجو ي ميزارينزد خداوند ب يكار

ي ن التزامشـان بـا انصـاف داور   يـ عه نسـبت بـه ا  يمنتقدان شـ  چنانچه

افتنـد و  ي نمـي  در آن يك از اصول اسالمي چيبا ه يچ مخالفتيكردند، ه مي

ن يـ دنـد و بـه ا  يد نمـي  عتيك از فروع شـر ي چيان آن با هيم يچ منافاتيه

  !كردند نمي به آن حمله ،شكل زشت و زننده

ارانشـان در دوران  يخ را با خون امامان و يتار يكه روزها يكسانآري 

 ،دنديو به آتش كشـ  ندو آثارشان را نابود ساختند ظهور و حضور پر كرد

شـان را بـه تـاراج بردنـد و     هاي خانه ،كردند يها زندان اهچاليآنان را در س

قرارشـان دادنـد،   شـديد  مراقبـت  تحـت   ،خاموش ساختن نورشـان  يبرا

ب او يـ دند بـه آزار و قتـل و تعق  يرا ند يبت كسيدر دوران غهنگامي كه 

بـت  ي، غ[يمهـد حضرت جاد شبهه در اعتقاد نسبت به يادامه دهند، به ا

  . وارد همت گماشتندهمانند اين مو طول عمر او و 

 ،تمسـخر مؤمنـان   ،ليـ دل ي بـي را بـا انكارهـا   هـا  كتـاب آنان صفحات 

و زشـت شـمردن اعتقـاد بـه      [يمهدحضرت  هيمستهجن شمردن نظر

  !ب پر كردنديغا يبت و امامت شخصيغ

  [مهديو مسأله حضرت فرق شيعه 

بـر سـر    يعيشـ هاي  م كردند، اختالف فرقهلَكه آنان ع يزين چينخست

امام پس  دربارهان يعيآنها ادعا كردند ش. است [يمهدحضرت موضوع 
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از كجا  ،بنابراين .، دچار اختالف گشتند7يسكرازدهم، حسن عياز امام 

  معلوم كه او امام باشد؟

اصـل امامـت مهـدي    [دليل بر بطـالن  ] در مسائل فرعي[اگر اختالف 

توان ادعا كـرد كـه مسـلمانان در اصـل امامـت و       باشد آيا مي ][موعود

خالفت اتفاق دارند تا اينكه آن را براي شخصي ثابت نمايند؟ حال آنكـه  

در ضرورت و ثبوت امامت اجماع دارند، ولـي دربـاره شـخص خلفـا و     

  .چگونگي استحقاقشان به اين امر اختالف دارند

چ يو ابطال شمرده شود، هل انكار ياختالف دل چنانچهروشن است كه 

 ؛مانـد  نمـي  ن سالميزم يبر رو يشرع يا فرعي يچ اصل اعتقاديو ه ينيد

  .وجود دارد يمخالفينن امور يا هر همدرا يز

م شـدن  يخودش به تقسـ  9ن است كه رسول خدايمگر نه ا يوانگه

از آنهـا را ثابـت    يكـ يت يـ ن حال حقانيفرقه خبر داد و در ع 72امت به 

  دانست؟ 

حضـرت  گونـاگون در موضـوع   هاي  ، استدالل به وجود فرقهاينبنابر

ــرين  كوچــك [يمهــد ــت ــ  يداللت ــدارد و پــس از اقام ــش ن ــر بطالن  هب

حـق نـدارد وجـود     يل بـر وجـود او، كسـ   يدالترين  يو قوترين  درست

چگونـه  با ايـن توضـيح،   . قرار دهد يا نفيانكار  يبرا ياختالف را مجوز

ن معتقـد  يشـ يت امامـان پ يكـه بـه مهـدو    يعيگوناگون شهاي  وجود فرقه

كـه   يدرحـال  ،شمرده شود »[منتظر يمهد«ل بطالن يتواند دل اند، مي بوده

 يچ كدامشـان شـهرت  يو هـ انـد   ان رفتـه يـ موهوم امروزه از مهاي  ن فرقهيا

ــد ــ و ندارن ــا گروه ــرض يتنه ــه مغ ــاب يال از الب ــا كت ــان را يعقا ،ه دش

  .ندبه كار گيرخودشان  هاي ي هدفراستاكنند تا در  مي وجو جست
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بـت  يك مـذهب قائـل بـه والدت و غ   يـ نكه تنهـا  يارو، با وجود  ازاين

ـ ا موهـوم از م ي يجعلهاي  گر فرقهيمانده و د يباق [يمهدحضرت  ان ي

ل بر بطـالن آن  ي، خود دلنمانده است ياز آنها باق يچ اثريرفته و امروز ه

  . عه استيت شيو حقانها  فرقه

  و زمان آن [مهديامام تولد 

و چگونـه   ين است كه او چه زمانيا ،كنند مي كه مطرح يگريد مسأله

  ؟جانشين قرار داده استو  هدياو را د يو چه كس ها آمديبه دن

ـ باويـژه  ن والدت يا ،ها والدت هان هميكه از م ييگو د آشـكار و در  ي

ستم پـس از  يب هها صورت گرفته باشد تا مردم سد انسان همعرض نگاه هم

حاضر بـه اعتـراف   افراد ن يوگرنه ا .ق كننديسال او را تصد1200 گذشت

  ! ستنديبه وجود او ن

با اين قضيه چنـين برخـوردي دارنـد بـا      :امروزه دشمنان اهل بيت

ـ ياز هـ آنكه  شـاوندانش و قابلـه و   ينـوزاد و خو  هجـز خـانواد   ،يچ والدت

ـ ن يگـر يكس د چيه يشود و به گواه نمي كان او آگاهينزد ـ آ. از نـدارد ي ا ي

هـا قابـل    ابـان يهـا و ب  و ساكنان دشتاين اعراب بيابانگرد از  يكيدت وال

  ؟والدتشاني بودن تا چه رسد به درست و شرع ،اثبات است

كننـدگان در والدت   كين تشـك يـ ك از ايـ  چينجاست كـه هـ  يب ايعج

ـ با ا اند، نپذيرفتهبن الحسن، امامت و كرامت پدرانش را  ةحجحضرت  ن ي

آشـكارا بـر آنـان ثابـت      ،[يمهدامام  ،والدت فرزندشخواهند  مي حال

 ،صاحبان خانه به آنچه در خانه اسـت  ؛ن دور از انصاف استينه، ا! شود

. سـت يدشمنانشان ن يبه داور يازيشان نيها ترند و در موضوع والدت آگاه
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ـ را تنهـا با  يزيـ ن چيچنـ  هم، از به شهوديبه فرض ن د اشـخاص بـاتقوا   ي

اشـخاص فاسـق و   نـه  نسـب آنهـا دور باشـد     شهادت بدهند، هرچند كه

جعفـر كـذاب،   همچـون   ؛هرچند نسب او نزديـك باشـد  ، يدشمنان ناصب

ـ به اعتبـار تأك  [يژه آنكه موضوع امام مهديو به ؛امام زمان يعمو  يدهاي

 ؛اسـت  برخـوردار  يت فراوانيباره، از اهم نيو پدرانش درا 9رسول خدا

م را مگر اعال هن امر اجازيو هماند  د بستهيامت به او ام ههم اي كه گونه به

  !دهد نمي الزم هبه انداز

و  و در كار خـود اهـل خبـره    ردت دايشان اهميكه موضوع برا يكسان

چ يكه با او ه يكسان .اند ن موضوع را به اثبات رساندهيا اند، تخصص بوده

توانند منكـر والدتـش    مي ندارند، چگونه ينيو د يو اعتقاد يسبب يكينزد

و زنـان خانـه از    ـ  او بـود  هكه قابلـ  ـاهل خانه شامل پدر، عمه   !گردند؟

 ان مخلــص پــدرش موضــوع رايعيهــا تــن از شــ ده. والدت آگــاه بودنــد

  .دانستند مي

ابونصـر  «همچـون  دهنـد،   مـي  تيـ كه بـه موضـوع اهم   يشناسان نسب

، »يالمجــد«، صــاحب »العمــده«صــاحب كتــاب  »بــهنَابــن ع« ،»يبخــار

در  »يديسـو « و» المقـول  ةزهر«در  »ابن زهره«، »يلباب صنعاناال ةضرو«

نـام او را بـه ثبـت     ،خـود هاي  و نوشتهها  نامه ، در شجره»سبائك الذهب«

  .اند رسانده

 »عبره«در  ي، ذهب»انيات االعيوف«در  »ابن خلكان«چون نگاراني  تاريخ

 اسـتحقاق را آورده و بـه   [يمهدحضرت  يزندگ ،»ر اعالم النبالءيس«و 

لت يز فضـ يـ روزگارشـان و ن  يخلفـا امامت و اولويت آنان بر پدرانش بر 

   .اند آنان اعتراف كرده
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سـبط ابـن جـوزي    «، »ابن صباغ مالكي«، »گنجي شافعي«نيز از محدثان 

و نيز شمار بسـياري از   »الصواعق المحرقه«در  »ميتابن حجر هي«و  »حنبلي

امـام   ،پـدرش زبـان  از  [مهـدي امام به والدت آشكارا متقدمان و متأخران 

ه پيـرو  سـلفي  ، آيـا بـا ايـن اوصـاف   . انـد  اعتراف كـرده  ،7عسكريحسن 

  !در اين موضوع قطعي تشكيك وارد كنندتوانند  مستشرقان يهود و نصارا مي

  ثابت نشدن تولد براي حکّام

بـت  اهـاي حكومـت و ث   هاي مضحك آنان تمسك به تـالش  از دستاويز

كه در هيچ نصي نيامـده كـه    درحالي .براي آنهاست [والدت مهدينبودن 

اين است كه دولت  ،بلكه آنچه آمده .والدت براي حاكمان ثابت نشده است

ميان اين دو موضوع، اگر تعقل كننـد، تفـاوت بسـيار    . بر نوزاد دست نيافت

از مدينه بـه   7دانند امام حسن عسكري ها مي كه اين ناصبي حاليرد .است

آيـا انتظـار دارنـد    پـس  . نظامي قرار گيرد مراقبتتحت سامرا آورده شد تا 

اين مولود كوچك را به آنها نشان دهـد تـا او را    ،[مهديحضرت ايشان، 

  !در كربال، پيش چشمانش بكشند 7همانند طفل شيرخوار امام حسين

ده نشدن يك در والدت به صرف دياگر تشك ،مينها كه بگذريا هاز هم

انجامـد كـه در    مي به آنجا ن موضوعيمردم درست باشد، ا يبرخ ياز سو

ك يتـوان تشـك   مي به پدرش يها و انتساب هر فرزند والدت ههمدرستي 

شـده باشـد؛    ابان انجاميكه آن والدت در صحرا و ب ييژه در جايو به ؛كرد

بر ايـن   .كارانه هستند تيجنا يها كه مردمانش اهل غارت و چپاول ييجا

  است؟ك در والدتشان در امان يه از تشكياز اعراب باد يا كسيآ اساس،

مـوارد، مقـدم داشـتن    گونه  اين در يقواعد قضاوت شرعترين  از ساده
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 ،يچ نسـبت نسـب  يكننده هـ  يژه آنكه نفيو به ؛كننده است يكننده بر نف اثبات

شته فرزند ندا هبا خانواداي  هو دور يمكان ،ياعتقاد ،ينيد ،يشرافت ،يحسب

  .باشد

را كـه   يناصـب  يتوز و سلف نهيض، كمغر يتوان قول شخص مي چگونه

ـ انشان است، در حـق ا يعيو ش بيت اهل رنگ نسبت بهيدرصدد مكر و ن ن ي

ن، در ين اشخاص دور از دانش و ديا يها كيتشك رفت؟ياشراف پاك پذ

 يفـ  يالمجـد «صـاحب كتـاب    يعني ،عالم انسابترين  بزرگ يكنار ادعا

از حســن  [يمهــدحضــرت بــر متــواتر بــودن والدت  يمبنــ ،»النســب

ـ از ا يگفتار دانشـمندان  !؟دارد يچه ارزش 7يعسكر هرگونـه   ،ليـ ن قبي

  .برد مي انيرا از م غ و بهتان زشتوپندار در

 دربـاره كـه   يكسـان  هنزد همـ  [يمهدحضرت ث والدت يتواتر حد

بـا وجـود    ـن تـواتر   يـ محقـق اسـت و ا   ،كننـد  ميپژوهش شان يت اوالد

 يط عـاد يشرا است كه ما در يزيش از چيبه مراتب ب ـط دشوار آن  يشرا

بر دروغ مـتهم   يشاهدان را به تبان هرا امكان ندارد هميز ؛ميمندازيبه آن ن

  . ساخت

ن يزمـ  يامكان داشته باشـد، رو  يهاين خبرياگر دروغ و توطئه در چن

قائـل  ا بـه تـواترش   يماند كه بشود به آن اعتماد كرد  ي نميباق يچ خبريه

 يبـرا هـا   يرا باز هم سـلف يز ؛د باشديشاز خورتر  اگر روشن يحت .گشت

  . ز احتمال كذب خواهند داديدر آن خبر ن ،اثبات ادعاها و منقوالتشان

كه بـه فسـاد همـه چيـز     ) انكار تواتر(تواند چيزي را  آيا هيچ عاقلي مي

و  [مهـدي حضـرت  آيا جز اين اسـت كـه دشـمنان    ! رد؟پذيبانجامد،  مي

متـواتر سـيره و تـاريخ مسـلمانان      ه حقايقخواهند در هم دشمنان شيعه مي
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در صورتي كه سلفيه در اين قضيه چنين آسان شـك  ! ند؟تشكيك وارد ساز

 !نـدارد؟ والدت خود آنان جاي شك و ترديـد  پذيرد كه  چه كسي ميكنند، 

چنانچه سلفيه بتوانند به اين آسـاني در  . )و آنان منسوب به پدرشان هستند(

ه مسـلمانان حـق   هـاي شـريف و عامـ    امور روشن تشكيك كنند، آيا انسان

مگر نه ايـن   !ندارند در همه دعاوي اسالمي، عربي و ديني آنان شك كنند؟

  !شود؟ است كه اينها از اموري است كه به صرف ادعا دانسته نمي

ناشـي از  ، هـا  ملـت  د و افكـار يـ ه در ارتبـاط بـا عقا  يرفتار پست سـلف 

كه آنها خودشـان آن را امـر بـه     درحالي ،باورهاي آنان استترين  فيسخ

  . شمارند معروف، جهاد و دعوت اسالمي مي

  [مهديحضرت طول عمر 

تواناست و طول عمـر انسـان    يزيخداوند بر هر چ شيعه معتقد است

خ بشــر، در يل در تــاريــن قبيــاز ا يرا مـوارد يــز ؛ســتيمحــال نامـور  از 

مردمـان   كـه اي  گونـه  بـه  ؛شـود   مـي ده يدآشكارا ك يدور و نزدهاي  دوره

ن است يل بر ايدل ،خود ،نيو ااند  بلند صدها سال داشته يعمرها ياريبس

ـ متعارف وجود دارد و ا ياز عمرهاتر  يطوالن يكه امكان عمر از امـر  ن ي

  .است يامور ممكن و شدن

موانـع   چنانچـه  ــ  يعـ يثابـت شـده اسـت انسـان طب     يبه لحاظ علم

  .ت طول عمر را داراستيقابل ـرد يعمر بر سر راهش قرار نگ هكنند كوتاه

ـ از ا يمتعـال در امـور   ياعتقاد به قدرت خدا ـ ، مدسـت ن ي  هان همـ ي

بلكه دور از ذهن  .ك فرقه ندارديمسلمانان مشترك است و اختصاص به 

خداوند بر هـر  «نكه يبر ا يو نص قرآن، مبن ياسالم هديخواندن آنها با عق
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  . ، منافات دارد١»ستتوانا يزيچ

ـ  ـبودنـد    يعـ يطب ييهـا  انسانكه  ـ  رانامبياز پ يشمار  يهـا  ا انسـان ي

خداونـد  بـه اراده  عمـر  زيـرا طـول    ؛انـد  داشته يطوالن يعمرها ،يمعمول

ن قـدرت  يا ،خواند مي كه خود را مسلمانفردي نجاست يشگفت ا .است

  !كند مي شمرد و مسخره مي را زشت

  ه255به سال  [يمهدحضرت بنابراين، وقتي ادله اقامه شد بر اينكه 

هـا   ده و ثابـت نشـده كـه او مـرده اسـت      يچ رويو به هـ  ها آمديبه دنق .

ـ آداشـت،  بلند خواهد  يكه او عمراست ث وارد شده يحد ا اگـر طـول   ي

ـ   يعمر ممكن بوده و واقع  يزيـ ن چيت داشته باشد، باز هم اعتقـاد بـه چن

  ا عقل است؟يا سنت يمخالف قرآن 

او بـا   يو عمـر طـوالن   [يمهـد حضـرت  كه اعتقاد بـه    يدر صورت

د و شـو ر يـ ن امـر خط يـ ل مانـدن ا طمانع معو ات امامت منطبق باشد يروا

آن را نـدارد   يا جـا يابند، آي ييرها يها با داشتن امام از مرگ جاهل انسان

ن يـ هـا ا  يسـلف ولي رند؟ ين كنند و بپذيخردمند آن را تحس يها كه انسان

ان مؤمن يعيش يياستهزا، دشنام و بدگوشخند، ير يبرا يزيده را دستاويعق

ده مآ [منتظر يمهد دربارهكه  يبه خدا و قدرت او و رسول او و اخبار

  .اند قرار دادهاست، 

ـ ينها كه بگذريا هاز هم حضـرت  باشـد كـه بـه وجـود     اي  هم، اگر فرق

ز بـه امامـت او اعتقـاد داشـته باشـد، بـه       يـ و ن بلنـد  يبـا عمـر   [يمهد

 يا موضوعين اعتقاد با كتاب و سنت يا ايرسد؟ آ ي ميانيمنكرانشان چه ز

                                                           
1 .} ْ

َ
� 

� ُ
ِديرٌ  إِن� اَهللا َ� �

َ
  ).148: بقره( }ٍء ق



 111    مهم چندمسأله

 

ـ ا جز ايآ ا عقل آن را اقتضا كند، مخالف است؟يكه مورد اجماع باشد  ن ي

ـ ياست كه سـلف  داشـته باشـند و از    يان امـام يعيم دارنـد كـه شـ   يه از آن ب

ماننـد مـرگ جاهليـت و كفـر و گمراهـي       ،كه بر نداشتن امـام  ييخطرها

به سـبب نداشـتن چنـين امـامي در كفـر و       است، برهند؟ اما آنانمترتب 

  .گمراهي بوده به مرگ جاهليت بميرند

خواهنـد   يچه جـواب  ،ستيده شود كه امامشان كيها پرس ياگر از سلف

نكـه از خـود حسـاب بكشـند و بكوشـند تـا پاسـخ        يا يداد؟ آنها به جـا 

عه ياعتقادات شـ  درباره ياپيبدهند، پ ،را كه بر آنها وارد است ييها پرسش

  .كنند مي ال مطرحؤس

  فايده امام غايب

ـ امـام غا  هديـ ن است كـه فا ياها،  ديگر مسائل مورد سؤال سلفياز  ب ي

  ست؟يچ

 يهـا  عه بارها به شكليم مطرح بوده و شين پرسش از روزگاران قديا

 ادآورينجا يها را در ا از آن پاسخ يشمار. گوناگون به آن پاسخ داده است

  . ميشو مي

ل مـتقن ثابـت شـده    يمشخص و با دال هاي راه كه امامتش به يكس .1

ش و چگـونگي تصـرفات   اعتـراض در اعمـال و رفتـار    يبـرا  ييباشد، جا

ب انكـار  تواند سب و جهل نسبت به چگونگي تصرفاتش نمي وجود ندارد

باكمـال و   يتيمـا امـام را شخصـ   . د تا چه رسد بـه انكـار امـامتش   شواو 

 يمبتنـ ز ياعمال و رفتارش ن ههم ،جهيم، در نتيدان مي برخوردار از عصمت

ل قـاطع،  يبا وجود ثبوت امامتش با دالبنابراين، . ر و حكمت استيبر تدب
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 آن شـك  دربـاره ده باشـد،  يبر او پوشـ  ينكه امريانسان مؤمن به صرف ا

  . كند نمي

كه امامت امـام بـر او ثابـت نشـده باشـد، پرسـش از        يكسدر مقابل، 

نـزد  ؛ چـرا كـه   نـدارد  ياو سودر عم يو بلند يو كوتاهآن ل يدلو بت يغ

يي هـا  شسپرگر، يبه عبارت د. موضوع است يسالبه به انتفا ،ين كسيچن

رو،  ازاين. بر اعتقاد به اصل امامت و از شئون آن است ين دست مبتنياز ا

د جز در اصل امامت امام با او بحـث  يكه به امامت اعتقاد ندارد، نبا يكس

  . كرد

ريشـخند  ن دست و ياز ا يامامت در اموراعتقاد به  بي شخص همداخل

كفار و منكران اسـالم   هوجه آن را خواستار شدن، همانند مداخلنيز  ن وآ

و اسـتهزا  نماز، روزه و حـج   انندم ،خاص مسلمانان يها نسبت به عبادت

ندارنـد، در   يآنهـا اعتقـاد   هن امور و آورنـد يرا آنها به ايز ؛ستكردن آنها

 ير مقبـول يتواننـد از آن تصـو   نمـي  ندارد و يقولمع ينزد آنها معنا ،جهينت

 !بپرسند؟ يزيباره چ نيا آنان حق دارند در ايآبر اين اساس، . ته باشندداش

بـه  التـزام  مان به خـدا و اسـالم و   يا هديرا كه اصل عق يتوان كسان مي ايآ

  !؟ن امور قانع كرديست، نسبت به ايشان روشن نيف و واجبات برايتكال

ـ  يكه  يسالدويست و پنجاه  .2  [يمهـد حضـرت  ش از يازده امـام پ

اسـتفاده از حضـور    يت امـت بـرا  يـ زان قابليـ داللت بر م يبرا اند، ستهيز

ن كـرده و  يـي تع 9رسـول خـدا   هفـ يمتعال همچـون خل  يكه خدا يكسان

 انـد،  كه نسـبت بـه آنهـا داشـته     يفياز آنها و انجام وظا هاستفاد يچگونگ

  .كند مي تيكفامشخص كرده است، 

از آنهـا و رهـا كـردن و     يكـه مـردم تنهـا بـه دور    ايم  دهيد يبه روشن
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برافراشـتند   يبلكه در مقابل آنها پرچم دشـمن  .اند وانهادنشان بسنده نكرده

ـ آ. هـا افكندنـد   اهچاليد و آواره كردنـد و در سـ  يو آنان را كشتند و تبع ا ي

ن امـت  يـ ه انكيداللت بر ا يان امت برايدر م :سال حضور امامان 250

  ست؟ين يكاف ،كند نمي ان استقبالينيشينشان، بهتر از پياز آخر

و  9طبق اخبار متواتر رسـول خـدا  هاست و  دن انسانيرهان هاو آماد 

امت روشن است كه او ستمگران را نابود خواهـد   هبر هم، :اطهار هائم

  .گرفتخ را خواهد يدگان تاريستمد هساخت و انتقام هم

رحـم  آنـان  ر و جـوان  يـ ش بـه پ يها كه حكمران يامت انيا اگر امام ميآ

ت خواهد داشت؟ يامن ،دآشكار شو اند، راندهغ گذيرا از دم ت هنكرده و هم

گـر امامـان بـا او نداشـته باشـند،      ياز دتـر   ديشد يا اگر ستمگران رفتاريآ

  دچار نخواهد گشت؟آنان به همان سرنوشت  كم دست

در تالش بودند  يوالدت و مانت از زمراقبا بنكه حاكمان وقت يا ايآ

خواستند همان  ميآنان  دهد كه نمي ان ببرند، نشانيتا او را در گهواره از م

درگذشـت  نكـه بالفاصـله پـس از    يا ايآ !ز داشته باشند؟ين يرفتار را با و

  !ست؟ين امر نيبر ا يل روشنيدل ،بر آمدند يو وجوي جستپدرش در 

نبـودن زنـان و كنيـزان مطمـئن      درصدد برآمدنـد از بـاردار   يآنان حت

بـا وجـود    .شـت گانـه سـابقه ندا   ازدهيخ امامان يدر تاركه  ييكارها !شوند

چنين وضعيتي آيا فايـده و سـود در حضـور داشـتن و ظـاهر بـودن وي       

 يبت بـه سـر ببـرد و پنهـان    يكند كه او در غ نمي ا حكمت اقتضايآ !است؟

  !ت كند؟يفعال

ب شـدن  يـ غا به سـبب كنند كه  مي عه را سرزنشياز آنها ش يشمار .3

 ،جـه يدر نت. شان باشـد ين راهنماياحكام ددر را ندارند كه  يكس ، آنانامام
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را از  يد و احكاميساخته و عقارها حدود را  انندن مياز احكام د يشمار

ار ياز آنهـا بسـ   ين موضوع در نظر برخـ يطرح ا .اند د آوردهيخودشان پد

عه را يكـه شـ   يكسـ : مييگـو  مـي  گـروه ن يـ در پاسـخ ا . كند مي مهم جلوه

بـرد   سـؤال مـي  ر يز [بت اماميكند و عملشان را در دوران غ مي سرزنش

بـه  ان يعيكم ش د بداند كه دستيبا ـ  شأن عمل و اعتقادشان هرچه باشد ـ

  !ستندينپيشوا بدون  ،هرچند امامي غايب باشد ،به امامدليل اعتقاد 

را  يند و كسيستعتقد نمب يغاا يحاضر  يكه به امامدر مقابل، افرادي 

 يشان طبق احكـام شـرع   در جوامع ، آياقد شوندتتش معمندارند كه به اما

همـه   ياسالم ين كشورهايا قواني !بندند؟ مي كار كنند و آنها را به مي عمل

  ! س و فرانسه است؟يوضع شده در انگل ين مدنيبرگرفته از قوان

ـ  ا بهند ـ  معتقد بيبه امام غاـ كه ان  يعيش بـر كتـاب و    يعتقـادات مبتن

جهـان اسـالم بـه     كـه در  ولي افراديش ملتزم هستند، يسنت و عقل خو

ـ ا غايحاضر  يامام ، يگـر  ي، بعثـ يـي گرا يندارنـد و بـه ملـ    يب اعتقـاد ي

كـه خداونـد    يبه اعتقاداتآيا  اند، آورده يسم رويت و الئيسم، وهابيكمون

  !بندند؟يپا ،دارد مي و دوستاست آنها را روا دانسته 

 يط فقهـ يل نبـودن شـرا  يـ كشورها به دل يعه در برخياگر مسلمانان ش

ـ دارنـد، آ  نمي معتبر در نظر آنان، نماز جمعه را برپا مسـلمانان در   ها همـ ي

تا بر شيعه براي عـدم  (دارند؟  مي ا بدون استثنا آن را برپايشرق و غرب دن

  )اقامه آن اشكال شود

ن و يـ نكـه احكـام د  يبه اـ بت  يه غل اعتقاد بيبه دلـ عه  يمتهم كردن ش

ل يكه به دلـ ر از اهل تسنن  ين تصوياترسيم است و فروگذاشته اسالم را 

 ن را در جهان برپـا يد يها ستون ـ  بيا غايحاضر  ينداشتن اعتقاد به امام
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 دييـ آن را تأ يداريـ چ وجـدان ب يف كه هيار سخياست بس يدارند، كار مي

ف بـودن اعتقـاد   يخواهند سـخ  مي روش نيعه با ايا دشمنان شيآ. كند نمي

زان يـ است تـا كارهـا را بـا م    ياسخ با خواننده گرامپ !به امام را القا كنند؟

  .م و وجدان آزاد بسنجديمنطق سل

ـ  هژيـ اسالم اسـت، و  يكه از امور اساس [م زمانت امايمأمور .4 ك ي

حضـرت  بلكـه هـدف    ،سـت يا زمان و قلمرو خـاص ن ين يا سرزميملت 

 يايـ دن هن است كه همـ يا ـ  در نصوص آمدهآشكارا  كه چنان ـ [يمهد

 هيقضـ  ،بنـابراين . آكنـده سـازد   پر شده از ظلـم و سـتم را از عـدل و داد   

نـدارد، بلكـه بـه    اختصـاص   ا مسلمانانيعه يتنها به ش [يمهدحضرت 

  . شود مي ن مربوطيزم يرو هاي ه ملتهم

ش يرا بـرا  ، خاتم امامان[يمهد ،كه خداوند يت بزرگين مأموريچن

ـ ي، با وجود تنها است ره ساختهيذخ كوچـك و معتقـد بـه او بـه      هك فرق

ـ   ياگـر ا  يحت .رسد نمي انجام حضـرت  از دوسـتداران   ينجـا و آنجـا دولت

هـم در رسـاندن    يروشـن  ارير بسـ يد و آن دولت تأثشول يتشك [يمهد

ش را هـاي  او داشته باشد و نام و هـدف  ياري ياو و آماده شدن برا يصدا

   .دساز ياو دعوت كند و او را به جهان معرف يدهد و به سونشر 

 9به سنت رسول خـدا  گر عالمان مسلمان و مؤمنانيعه و ديامروز ش

 بشـارت و آمـدنش را وعـده    [يمهـد حضـرت  كه بـه وجـود    يسنتـ 

ث يكوشـند تـا حـد    مـي  ـكنـد    مـي  را آشكار يدهد و نام و اوصاف و مي

 ث مربـوط بـه او  يو احاد زندجاودانه سا ها كتابرا در  [يمهدحضرت 

 يرو رسالت محمـد يمسلمانان پ يها د در دليرا گرد آورند تا همچنان ام

ش را يكه او ظهور كند و نقش بزرگ خـو  يد آن روزيبه ام .ابدياستمرار 
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  . دسازفا يا ،در تحقق حق و ابطال باطل

امــت اســت كــه يقهــاي  نشــانهو ظهــور وي از  [مهــديحضــرت 

ك قـوم و  يـ مـان  يبـه ا  ،ن موضوعيا. خبرش را داده است 9خدا رسول

، گـر يد يك قوم و مخالفت كـردن گروهـ  يداشتن  ها عجليگر يكفر قوم د

ه نـزد خداسـت و تنهـا اوسـت كـه آن را بـه       ين قضيعلم ا. ندارد يبستگ

  . سازد مي محقق ،سازد و هرگاه اراده كند و بخواهد مي وقتش آشكار

از نقد  ـ شانيها با القائات و اقدام [يمهدحضرت دشمنان  ،بنابراين

و اتهـام   يمنكر شـدن اوصـاف و   ،ات مربوط به اويف روايتضع ،ثيحد

شـان را وارونـه   يق مربوط به ايتوانند حقا نمي ـعه و منتظرانش  يزدن به ش

 هشـ ياست كه نـزد وجـدان و اند   يقتيحق [يمهدامام  ؛ زيراجلوه دهند

  .مسلمانان آشناست

 هر اسـت و همـ  يناپـذ  اجتناب يامر [يمهدحضرت ظهور و دولت 

ث و سـنت  ديكـه بـه مـدلول حـ     يمؤمنان به خـدا و رسـول او و كسـان   

گانگـان از  يهرچنـد كفـار و ب   .به آن معتقدند ،ملتزم هستند 9خدا رامبيپ

توزان  نهيك هك و ملحد و همي، الئي، وهابيسلفهاي  هود و نصارا و دنبالهي

خواهند نـور   مي كه يكسانهمان  ؛نيايدرا خوش  ينسبت به اسالم محمد

هرگونـه   را در چشم مسلمانان خاموش كنند و [يمهدحضرت د به يام

ن روز يـ و ا يالهـ  هن و وعـد يـ مؤمنان بـه د  يها را در دل ييد و آرزويام

 9ده از رسول خداينصوص رس يها از خالل التزام به ضرورت ـموعود  

ــين ببرنــد،  :ه اطهــارو ائمــ ــان را  ـ از ب كــار (. دگيرنــ همســخربــه آن

  !)وانهادد به خدا ياستهزاكنندگان را با

ل يـ دالچـرا كـه    ؛ده نـدارد ين عقيعه به ايدر التزام ش يرين امور تأثيا
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 و ك امام اسـت يازمند ين يهر زمانكند  ثابت ميدر دست است كه  يقاطع

خـدا  وسـيله   بـه نيـز   آن حجت. ستين يخال يگاه از حجت اله چين هيزم

ر ينـاگز  بنـابراين، . امت واجـب اسـت   هاطاعت او بر هم و دشو مي نييتع

اطاعت  ،اطاعت اوزيرا  ؛ن و معصوم باشد تا بتوان از او فرمان برديد اميبا

  .اطاعت خداوند است ،رسول و اطاعت رسول

ــحيحي   ــل ص ــرادالي ــان دوازده  يب ــت امام ــه از امام ــل گان ــت اه  بي

مشهور نقل  هاي روايت آخرشان، مطابق كه در دست است ،9خدا رامبيپ

  .است [يمهدحضرت ، بيت اهل خوداشاره و  9شده از رسول خدا

ـ از مـرگ جاهل  ييب رهـا سـب  [يمهدحضرت اعتقاد به امامت   تي

طبـق   ـ  ا بـرود يـ را هركس بدون شناخت امام زمان خود از دنيز ؛شود مي

  . رديم مي تيبه مرگ جاهل ـ اخبار موثق و درست

شـود و مـردم را بـه     مـي  ديـ موجب ام ـب  يهرچند غا ـامام  اعتقاد به 

ـ ا. دارد ميت بـاز يو معص يدارد و از ارتكاب زشت ير وامياطاعت و خ  ،ني

  . است يامامت همچون رسالت، بر آن مبتن هاست كه فلسف يهمان لطف

 هنـ يم اسالم و فـراهم سـاختن زم  يدر راه تحك ،ن اعتقاديا هيعه بر پايش

روزگـار  تـالش  ت يو نها ييبايكمال صبر و شكدر و كوشد  ميظهور امام 

 يرا از سـو اي  هستم و سـلط هرگونه  و دكش مي را انتظاراش  هميدولت كر

  . كند ي ميفاسد نف يها دولت

ندارد، بلكه همـه اطاعـت خداونـد و     يبيو ع يچ كاستيها ه ن التزاميا

 هكلمـ  يم فرمان و اعـتال يتحك يجهاد برا ،تالش در راه او ،به او يكينزد

خـواهيم كـه بـر     مـا مـي  «: ابـد يتحقـق   يالهـ  هن وعـد يـ اوست تا آنكـه ا 

مستضعفان روي زمـين منـت بنهـيم و آنـان را پيشـوايان و وارثـان قـرار        
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و  ،دعزتمنـ اش  يهكه اسـالم و مسـلمانان در سـا   اي  هميدولت كر ؛١»دهيم

م كـه بـه اطاعـت    يباشـ  يما از كسـان  اميد كه. نفاق و منافقان خوار شوند

ا يخداوند كرامت دن .ميشو مي م و به راه او رهنمونيكن مي وند دعوتخدا

همچنين در زمره كساني باشـيم  . ما گرداند ياو روزوسيله  به و آخرت را

ـ تـو از هـر ع   !دهند كـه خداونـدا   مي ندا«هنگام ورود به بهشت كه  ب و ي

ن يـ شان اين دعايو درودشان در آنجا سالم است و آخراي  هراستيپ ينقص

  ٢.»ان استيهمه از آن خدا، پروردگار جهان ،شيكه ستا است

  انييسخن پا

 ير امـت مستضـعف اسـالم   ير جهان امروز خواهان خكه دهركس بر 

 يحيمسـ  ي وهـود يكـافران   هو همـ  يكفر جهـان  يكه از سو يملت ،است

 ؛گر متحد سـازد يكديبكوشد آنان را با الزم است هدف قرار گرفته است، 

  . فكنداانشان تفرقه ينه آنكه م

 ؛تمركـز كـرد   ،كه مـورد قبـول همـه باشـد     ييزهايد بر چيباهمچنين 

. مانند حـج، نمـاز و روزه   ؛ات آن با هم اختالف باشديهرچند كه در جزئ

از  [يمهـد حضـرت  مسائل امروز مسلمانان، انتظار ظهـور  ترين  از مهم

اختالف ندارند اش  هدو نفر هم دربار ياست كه حت 9خداامبر يخاندان پ

  . كند مي دييآن را تأ ياريف بسيث شريات و احاديو روا

واجب اسـت   ،سندگان فاضل ما كه قصد خدمت به اسالم دارنديبر نو

ما،  يرا كه شمار آنها در فرهنگ و زندگ ييتوان بكوشند و خألها هبا هم
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  . پر كنند ،ستيخودش كم ن هاي ويژگيك با يهر

ـ دارنـد با  مـي  ميامت تقـد  نيكه به ا يزيچ آنان در هر د بـر ابـداع و   ي

ر سـازنده  يكـه تـأث   ييزهـا يچاز را هـا   ابتكار تمركز كنند و صفحات مجله

. ر مخـرب دارد يكـه تـأث   ييزهـا يتا چـه رسـد بـه چ    ؛خالي سازند ،ندارد

كننـده   قانع ليتوان دال مي مختلف هاي هاز جنب يموضوع يكه برا يهنگام

هـاي   فرقـه كشمكش ميـان  ب سباست كه  يزيكار گفتن چترين  افت، بدي

  . دشوگوناگون 

شتر مسـلمانان بـه   يهرچه ب يكيب نزدسبد بكوشند تا آنچه را يآنان با

بشناسـند تـا صفوفشـان     ،كنـد  مي جاديان آنها الفت ايشود و م مي گريكدي

تـا  م ياز قـد  ،مانانكـه مسـل   [منتظـر  يمهد مسألهمانند  ؛دشوكپارچه ي

  .اند كردهفراوان خود آن را اثبات  هاي كتابدر  ،امروز

قرار دهـد   ينوا گرداند و ما را از كسان خداوند مسلمانان را بر تقوا هم

مـان  يكـه ا  ي، همراه كسان9يامبر گرامير پرچم پيدار او، زيكه در روز د

  . ميرياز رستگاران قرار گ اند، آورده و عمل صالح انجام داده

خداوند بر محمد و خاندان پـاك  ان را سپاس و درود يپروردگار جهان

  .وك اين هو صحاب


