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 یتمدن اسالم ی مجلهاستفسار 

گاه به ااز خوانن یبعض  از یکی اند، ارسال داشته ییھا ن مجله نامهیدگان آ
ه استاد کرا  یرزشمندا یھا بحث ۱۰،۹،۸ یھا د: در شمارهیگو یمھا  آن

ف و موضوع یضعث یح احادیضمن توض یدر مورد مھد یلبانآن یناصر الد
د رضا در یه استاد محمد رشکرده بود، مطالعه نمودم؛ و ما قبًال آنچه کراد یا

و آنچه را که استاد محمد عبدالله السمان  »۵۰۴٬۴۹۹٬۹« ر المنار صیتفس

م و حال من یان نموده بودند را معتقد بودیب »یسالم املصفاإل« تابشکدر 
ن یداند و به ھم یاند م دو نفر نوشتهن آنچه را آن ین دارم استاد ناصر الدیقی

مطالعه اند  نوشتهھا  آن هکگر آنچه را ینم بار دک یم خاطر از استاد خواھش
مخالف آن دو  یھا سد؛ چون نوشتهیبنو یرا در مورد مھد یا د و مقالهینما

 ان داشته است.یب یلبانآن یالده استاد ناصرکاست  یزیآن چ
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و آنچـه را کـه  /د رضـایم: بلی من آنچه را که رشـیگو می در جواب آن

دانـم  اند می ذکر کرده »سالم املصـفیاإل«استاد السمان در کتابش موسوم به 
ان بخصوص استاد السـماند  ن مسئله اشتباه کردهیدر اھا  آن ن دارم کهیقیو 

گری را یخاطر مسائل د نیبه ھمو الزم است  یشن مورد فاقد علم و دانیدر ا
مثـل: خـروج  ؛انکار کرده است تر است را کی ھم قطعیین یان از اکه ثبوتش

 امت. یدر روز ق جو شفاعت رسول الله  ÷سییدجال و نزول ع
ن قطعـی اسـت چـون در ر دالئل ثبوتشاین سه مورد اخیبه درستی که ا

م کـه جنـاب ینـیب مـی ن وصفیث متواتری وجود دارد. با ایاحادھا  نآ دییتأ
ش از او یز پـیـن - / -د رضا یست. رشیمتأثر نھا  آن استاد السمان از انکار

را مـورد  ÷سـییث دجـال و نـزول عیی گفته و احادیزھاین موارد چیدر ا
 نانکـه علمـاء وچانـد  و متواتر حیث صحین احادیکه ایار داده در حالطعن قر

ح یگـران بـه آن تصـریو د بن حجـراث چون حافظ یمتخصصان در رشته حد
گـر یو اگر خدا بخواھد آن را بـه وقـت دست. یاکنون مجال آن ن کهاند  کرده

 کنم. می موکول

 احادیث مهدی:
اری یح بسـیث صـحیـآن احاد برابـرد که در ید بدانیر مورد مھدی بااما د

ی یھـا مثال است. ھم اکنون حیصحھا  آن که اسناد قسمت عمده وجود دارد
انـد  راد نمودهیـکه بر آن ایل آن به دفع شبھات کساناز آن را مطرح و به دنبا

 پردازم: می
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بق يلو لم « د:یفرما می که مرفوع است سث ابن مسعودیحد ث اول:یحد
أهل  أو من ه رجًال م�يبعث فيحىت  ،ومايل کوم لطول اهللا ذليا إال يمن ادلن

 ماكمأل األرض قسطاً وعدال ي ،ه اسم أىبيواسم أب ،اسمه اس�ء واىطي ،ىتیب
ا جز روزی نماند خداوند آن را آن ی{اگر از عمر دن .١»ملئت ظلماً وجوراً 

ت من یا از نسل اھل بیگرداند که در آن مردی از نسل من  می اندازه طوالنی
 اسم پدرماسمش موافق اسم من و اسم پدرش موافق ام کند یدر آن ق

ھمانگونه که پر از ظلم و ستم کند  می ن را پر از عدل و دادیباشد. زم می
 .}بود

ت شده است و یبصورت مرفوع روا ساز علی پسر ابوطالب ث دوم:یحد
استخراج ت، اولی را ابوداود و احمد ت موجود اسیق روایبرای آن دو طر

اند  ت کردهیگری را ابن ماجه و احمد روایح است و دیو سندش صحاند  کرده
 و اسنادش در مرتبه حسن قرار دارد.

ت شده که اولی را یق رواید خدری به دو طریاز ابو سع ث سوم:یحد
 و ترمذی آن را حسناند  ترمذی و ابن ماجه و حاکم و احمد استخراج کرده

او موافق  ز بایداند و ذھبی ن می حیاند و حاکم آن را به شرط مسلم صحد می
گری را ابوداود و یق دیطر اند، ھمانگونه است که فرمودهز یت نیاست و واقع

 و سند آن حسن است.اند  استخراج کرده دانند، می حیصح آن راه کحاکم 
جش را یت است که الفاظ آن و تخریروالاز ام سلمه ث چھارم:یحد

ان یب »فةيث الضعيحادا«ث ھشتاد از مقاله دھم از یھنگام سخن از حد

                                                 
نعیم  )، والترمذی، وأحمد، والطبرانی فی الکبیر والصغیر، وأبو۲/۲۰۷رواه أبو داود ( -١

 من طرق عن زر بن حبیش عن ابن» تاریخ بغداد«، والخطیب فی »الحلیة«فی 
طریق وھو کما قاال و له » صحیح«والذھبی: » حسن صحیح«مسعود . وقال الترمذی: 

 ) عن علقمة عن ابن مسعود به نحوه، وسنده حسن.۲/۵۱۷( هآخر عند ابن ماج
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 اند. اشتهان دیی مخصوص بھا کتاب ھا را علماء در قیه طریو بق ام. داشته
 .دیمراجعه نماھا  آن د بهیشتری است بایکسی که خواھان اطالع ب

مورد مھدی به طرق ث در ید: احادیگو می ٢ق خان در االذاعهیصد
ھا و  اد است که آن را به حد تواتر رسانده است در سننیار زیمختلف قطعًا بس
ار طوالنی یاست و ابن خلدون سخن را در آن بس ھا موجود مسندھا و معجم

به آن  »وان مبتدأ و اخلربيالعرب و د« کرده است. چنانکه در کتاب موسوم به
که کنند  می ثی استنادین باب به احادید: در ایگو می پرداخته است، در آنجا

با بعضی اخبار که اند  ن در آن سخن گفتهیو منکراند  ائمه استخراج کرده
ھنگامی که با  اند، ی وارد کردهیرادھاین در آن ایاست و منکر متعارض

ا سوء ید به علت غفلت م که در آن بعضی از رجال اسنایرادی روبه رو شدیا
مورد طعن ح یث صحیله آن حدیای طرد و به وس دهیا ضعف و بد عقیحفظ 

ت یسته به تبعید دانست آنچه شایکنند با می فیقرار گرفته و آن را تضع
ن و رجال ایوانست که آنچه در مورد ریا ،ن استیو نظر واقعی محدثاست 
 -٢ .ضبط -١ :رداست که سومی ندا زیث قابل اعتبار است دو چیاحاد

 بودن ر قابل اعتنایدانند از عدل و غ می اصول معتبر صدق. و آنچه را که اھل
شود. پس  نمی فیگر تضعیز دیث به چیحد ،ر از آن دو موردیو به غست ین

 فیضعھا  آن ح و بعضی ازیث مھدی بعضی صحیاحاد د:یگو می ق خانیصد
شده  ن عموم اھل اسالم مشھوریان آن بیباشند و در طول زمان جر می

کند  می ت نبی ظھوریحتمًا در آخر زمان مردی از اھل باینکه  است. و آن
مسلمانان وی را اطاعت خواھند  ن خواھد بود . عدل را حاکم وید دیکه مؤ
مھدی است. و افت واسم آن یر تمام ممالک اسالمی تسلط خواھد ب کرد و

                                                 
 اإلذاعة لما کان وما یکون بین«للسیوطی، و » العرف الوردی فی أخبار المھدی«مثل  -٢

 .لصدیق خان، ونحوھا» یدی الساعة
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ح یدر صح امت ھمانگونه کهیی قیپابرھای  شرط با او خروج دجال و ھمزمان
 شود ودجال را به قتل می سی بعد از آن نازلیع آمده روی خواھد داد و

ز یسی نیع ث دجال وید احادینما یرساند و در نماز به مھدی اقتدا م می
قاضی عالمه  ست،یز نیو انکار آن جا باشد یمحد تواتر  ن دریھمچن

ث متواتر در یحادح ایان داشته است چنانکه در توضیز آن را بین /شوکانی
ث وارده در مورد مھدی ید: احادیگو می ح آورده ویو مس مورد مھدی و دجال

ث یرسد که در آن احاد می ثیحدپنجاه شد به امکان اطالع از آن باکه 
 بدون شک در حد تواترف قابل جبران موجود است و یحسن و ضع ،حیصح
ات وارده در ست و بر اساس تمام اصطالحیای در آن ن چ شبھهیباشد و ھ می

ود دارد تر از آن وج نییلی در مرتبه پایی که خیزھایاصول وصف تواتر بر چ
ح و یصرار یز بسیده از اصحاب در مورد مھدی نیباشد. و آثار رس می صادق

ھا  آن چون مجالی برای اجتھاد درادند و در مرتبه مرفوع بودن قرار دارند یز
 ان.یپا ست.ین

ث قطعی در مورد خروج یمانی احادیر یامل ید عالمه محمد بن اسماعیس
را در آخر زمان خروج خواھد کرد ، و است جاز آل محمد اینکه  و مھدی
ن نشده تنھا معلوم یج او معد: زمان خرویگو می آوری نموده و آنگاه جمع

 شان قبل از خروج دجال خواھد بود. انتھی.یام ایشده که ق

 ث مهدییرامون احادیشبهاتی پ
در مورد ه کآنچه را  ،ثیث به حدیشان به صورت حدیر اید و غیجناب رش

ن یث وارده در ایو از بررسی اسناد کل احادده سی نکرربر  ،رد شدهمھدی وا
د به نکر می ن کار رایکه اگر ااند  به انجام آن نبوده قادر ونه ھم عاجز یزم
حتی در  ندافتی می شد دسترسی یم له آن تمامیی که حجت به وسیزھایچ

ثابت ث متواتر یله احادیکنند تنھا به وس می که بعضی گمانبی یامورات غ
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د ین است که رشیکند ا می ییه مواردی که شما را به آن راھنمااز جمل است،
ست در یعی نیث مھدی خالی از افراد شیناد احادمدعی است که اس/رضا

ای که  ث چھار گانهیحادا ست،ین مسئله به طور مطلق درست نیحالی که ا
ست یان آن نیعه باشد جزء راویام فردی که معروف به ش بحث آوردهن یدر ا

شود چون  نمی ردراد وایادعا باز ھم به درستی اسناد آن او در صورت صحت 
بی چنانکه در ضبط است و مخالفت مذھ صدق و ،ثیتبار در صحت حداع

ن یست به ھمین ا عدم صحتیان شده شرط صحت یث بیعلم مصطلح الحد
عه از یر شیه و غعیاری شیح خود از افراد بسیخاطر مسلم و بخاری در صح

 ن نوع استنادیثی از ایو خودشان به احاداند  ت کردهیمخالف رواھای  فقه
 کنند. می

 ؛کند تعارض است می ن استنادگری که به آید رضا علت دین رشیھمچن
زان یی بودن در مچون شرط تعرض مساو ن مورد نادرست استیولی ا

ف از ین قوی و ضعیبودن است و برقرار کردن تعارض ب حیت و صحیثبوت
داند و تعارض  نمی زیچ عاقل منصفی آن را جایی است که ھیزھایجمله چ

ھمان مقاله سابق ی آن در من تعدادی مثال برا .ل استیقب نیادعا شده از ا
به آن مراجعه تواند  یم استآن ام ھرکس خواھان  ان کردهیب شده، ذکره ک
سی را یث مربوط به نزول عیث و احادین احادیگر از مردم ایبعضی د .دیمان

ردم دست روی دست شود که م می باعثھا  نیا ندیگو می ،نندیب می که
روزی از ین کار باعث ترک اسباب پیچ اقدامی نکنند و ایخود ھ بگذارند و

ن یقه خالص و عالج ایش طریشود و به زعم و گمان خو می ب امتجان
ه ه ھمان راین کار خطا است شبیولی ااند  افتهیث ین حدیدر انکار ا مشکل را

ثی که در آن معنی یات متشابه و احادیعالجی است که معتزله در مورد آ
ل یات را تأویه آیه و رد تشبیش برای تنزیبه زعم خوھا  آن بردند می بکارست ا

ات و یر آکردند اما اھل سنت و جماعت به ظاھ می ح را انکاریث صحیو احاد
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 و چنان فھمه نداشتند یمان داشتند و از آن فھم تشبیث وارده ایاحاد
ث مھدی یھمانگونه در احاده تعالی نباشد ق به ذات اللیکردند که ال نمی

نکه مسلمانان قبل از خروج یای به ا ن اشارهیزی که در آن کوچکتریچ
مھدی فاقد ھرگونه نھضت و عزتی باشند را ننموده است و اگر در تعدادی از 

ت راه چاره و معالجه چنان افراد جاھل مسلمان چنان فھمی قوت گرفته اس
ه ما به خاطر نکیزد و بفھمد که فھمش خطا است نه ااموینست که بیجھلی ا

 م.یح را رد کنیث صحیاحادھا  آن فھمی بد
ھا  ان و دجالیاز دروغگو یه بعضکن است یاز جمله شبھات مطرح شده ا

جا زده و به  یرده و خود را به عنوان مھدکت استفاده یده مھدویاز عق
 آن ین دچار تفرقه و اختالف شده است. و برایصفوف مسلمآن واسطه 

در  .دجال ھند است یانیغالم احمد نادھا  آن ه آخرکرده کر کذ ییھا مثال
ت یاکآن ح من ھاست و به نظر آنن یتر فین شبھه از ضعیم اییگو یجواب م

از  یلیه خک استن ید، چون آنچه مسلم است ااز نداریردن نکبه باطل 
 ؛ت آن را ندارندیه اھلکقرار گرفته  یسانک یمورد بھره بردار ،امورات حق

سته یا شایآ ؛در واقع جاھلند یعلم ھستند ول یافراد مدع یمثال بعض یبرا
ه در گذشته کر علم باشد؟ بلکن نوع استفاده منیبه خاطر ا یاست عاقل

ت یار الوھکاذب انک ین ادعایقه ابطال ایا طریآاند  ت بودهیالوھ یمدع یسانک
 حق است؟
مجبور ده قضا و قدر مفھوم یاز مسلمانان امروز از عق یبعض گر:یمثال د

آن ب اکترا یه بر او شر مقدر شده براک یسک یعنیفھمند  یم بودن انسان را
از اھل علم  یمکتعداد  یندارد و حت یاریچ اختیه او ھکنیو ا مجبور است

ت ه در صحک یئاه جمھور علمارو ما ھماند  ن نگرش خطا شدهیار از دچین
 طور مطلق مستلزم اجبار بهآن را و  ،نندک ینم کده قضا و قدر شیعق
ده یه به عقکن فھم خطا یه در صدد اصالح اکیاما زمان .میھست ،دانند ینم
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ه کار مطلق قضا و قدر است چنانکا راه آن انیآ ،میبر آمدبود،ده یحق چسب
 انجامدر عصر حاضر ھستند شان یارو  دنبالهه کیسانکم و یمعتزله در قد

ه چون شرعًا ثابت شده است به آن کن است یا راه درست ایدھند؟  یم
ه کراه درست  کبدون ش .ه فھم جبر از آن نشودکنیم ضمن اینکاعتراف 

ن صورت ما ین است، به ھمیست ھمیق با آن مخالف نیبه تحق ینچ مسلمایھ
ث یه در احادکبه ھمان صورت  ،مییآ یم بر یده مھدیدر صدد عالج عق

ف یث ضعیسبب احادبه ه کنچه را م و آیآور یم مانیان شده به آن ایح بیصح
ه شرع ثابت کن آنچه یار بکن یم و با اینک یم یده ازآن دوریبه آن چسب

 م.یا ردهکم به آن معترف است جمع یرده و عقل سلک
ه به صورت متواتر از کاست ای  دهیعق یده خروج مھدیعق خالصه سخن:

از جمله واجب است چون مان آوردن به آن یو اثابت است  جرسول الله 
ن است. یب از جمله صفات متقیمان به امورات غیو ا باشد یم بیامورات غ

َ� َرۡ�َبۛ �ِيهِ� ُهٗدى  ۡلِكَ�ُٰب ٱ َ�ٰلَِك  ١ الٓمٓ ﴿ :دیفرما یم ه خداوند متعالکچنان
 ]۲-۱[البقرة:  ﴾٢ّلِۡلُمتَّقَِ� 

ن است، یمتق یبرا یتیست ھدایدر آن ن یکشچ یه ھکتاب کن ی(الم. ا 
ا با یه جاھل است ک یسکه تنھا ین قضیمان دارند.) درایب ایه به غکیسانک

 د.یآ یمبر یث مھدیدد ابطال و رد احادند در صک یم ارکعلم و به عمد ان
مان به آن و به تمام آن یاز خداوند متعال خواھانم ما را بر اساس ا

 راند.یح ثابت است، بمیتاب و سنت صحکه در ک ییزھایچ
 با مترجم به سایت ایمان مراجعه کنید. ارتباطبرای 
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