بسم اهلل الرحمن الرحیم

مهدویت از نگاه اهل سنت
سید حمید حسینی
باور به مهدویت ،مورد اتفاق همه مذاهب اسالمی است و اختصاص به پیروان مکتب اهل بیت (علیهمالسالم)
ندارد .شمار فراوان احادیث مرتبط با مهدویت در منابع مورد اعتماد اهل سنت و نقل و تایید این موضوع از سوی
دانشمندان بزرگ سنی ،تردیدی باقی نمیگذارد که باور به ظهور مهدی موعود (علیهالسالم) هرگز در انحصار
شیعیان نیست و قاطبه فرق اسالمی آن را به عنوان عقیدهای ضروری و قطعی پذیرفتهاند .این موضوع نه تنها در
دهها عنوان کتاب و رساله مستقل با موضوع امام مهدی (علیهالسالم) که از سوی دانشمندان اهل سنت نگارش
یافته 1به روشنی مشخص است ،بلکه در صحاح سته که مهمترین و معتبرترین منابع حدیثی آنان بهشمار میرود
نیز با صراحت مورد تاکید قرار گرفته است.

الف .پیگیری روایات مهدوی در منابع روایی اهل سنت:
اگر چه بخاری در صحیح خود احادیثی را که به نام امام مهدی (علیهالسالم) تصریح دارد نیاورده اما نکتههای
دیگری را نقل کرده است که به نحوی با این موضوع ارتباط دارد .به عنوان مثال بابی را به نزول حضرت عیسی
(علی نبینا و آله و علیه السالم) اختصاص داده و در آن حدیثی را روایت کرده است که نشان میدهد در آخرالزمان
هنگامی که حضرت مسیح فرود میآید ،امامی از مسلمانان عهدهدار امور امت اسالمی خواهد بود 2.همانگونه که
برخی از شارحان صحیح بخاری بهدرستی مفهوم این حدیث را دریافتهاند ،منظور از این امام ،کسی جز حضرت
مهدی (عجل اهلل تعالی فرجه) نیست .ابن حجر در هنگام شرح این حدیث از ابوالحسن خسعی نقل میکند که او
احادیث مرتبط با مهدی و این که وی از این امت است و عیسی پشت سر او نماز خواهد خواند را متواتر میداند.
وی در ادامه میگوید این که در آخر الزمان و نزدیک قیامت ،حضرت عیسی پشت سر مردی از این امت نماز
خواهد خواند بر این سخن درست داللت دارد که زمین هیچگاه از حجت خالی نمیماند.
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 . 1استاد علی محمد علی دخیل ،نام  ۰۳کتاب را که از سوی علمای اهل سنت مستقال در رابطه با امام مهدی (علیهالسالم) نگارش یافته است گردآوری و نقل
کرده است( .دخیل ،علی محمد علی ،االمام المهدی علیه السالم ،بیروت :دارالتراث االسالمی ۴۰۳۱ ،ق ،ص .)۴۱۳
 . 2البخاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخاری ،بیروت :دارالفکر ،۴۱۳۴ ،ج  ،۱ص  .۴۱۰متن حدیث این است :کیف أنتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم
منکم.
 . 3ابن حجر العسقالنی ،احمد بن علی ،فتح الباری ،بیروت :دارالمعرفة ،چاپ دوم ،بیتا ،ج  ،۶ص .۰۵۳

در صحیح مسلم نیز عالوه بر حدیث مورد اشاره در صحیح بخاری ،احادیث دیگری در زمینه نزول حضرت عیسی
و سایر موضوعات مرتبط با مهدویت ذکر شده است.
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ابن ماجه در سنن خود به صراحت بابی را با عنوان "باب خروج المهدی" نامگذاری و هفت حدیث در این رابطه
نقل کرده است .در این احادیث به قیام حضرت مهدی (علیهالسالم) و این که وی از اهل بیت پیامبر (صلی اهلل
علیه و آله) است و نیز به زمینهسازان ظهور آن حضرت اشاره شده است.
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در سنن تزمذی نیز بابی به "ما جاء فی المهدی" اختصاص یافته و احادیثی صریح و صحیح در آن نقل شده
است 6.ترمذی درباره سه حدیث از این مجموعه تصریح میکند که« :هذا حدیث حسن صحیح» 7.ابواب مرتبط
دیگری با مو ضوعاتی چون نزول حضرت عیسی (علی نبینا و آله و علیه السالم) و فتنه دجال بالفاصله بعد از این
باب آمده است.
در میان صحاح سته ،بیشترین و صریحترین احادیث در رابطه با امام مهدی (علیهالسالم) در سنن ابیداود آمده
است .این کتاب با اختصاص بخشی به عنوان "کتاب المهدی" احادیث متعددی را نقل کرده است که بر دوازده
نفر بودن امامان ،همنام بودن آن حضرت با پیامبر اکرم (صلی اهلل علیه و آله) ،طوالنی شدن حیات و نشانههای
ظهور ایشان داللت دارد.
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موضوع مهدویت در منابع معتبر متقدم بر صحاح سته نیز ذکر شده است .عبدالرزاق بن همام صنعانی که در سال
 ۱۴۴هجری وفات یافته بابی از کتاب المصنف را به "باب المهدی" اختصاص داده و احادیثی زیبا و صریح در
رابطه با قیام آن حضرت و دادگستری وی نقل کرده است 9.پس از او ،نعیم بن حماد مرورزی ،متوفی سال ۱۱۳
هجری ،در کتاب الفتن به تشریح حوادث آخرالزمان پرداخته و  ۴۳باب از این کتاب را که مشتمل بر  ۱۱۱حدیث
است ،با عنوانهای گوناگون به امام مهدی (علیهالسالم) اختصاص داده است.
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ابن ابی شیبه کوفی که استاد بخاری بوده و متوفی سال  ۱۰۵هجری است نیز در کتاب المصنف در بابی که به
فتنه دجال اختصاص داده ،احادیث متعددی را در رابطه با امام مهدی (علیهالسالم) و این که او از نسل پیامبر اکرم
 . 4ر.ک :النیشابوری ،مسلم ،صحیح مسلم ،بیروت :دارالفکر ،بیتا ،ج  ،۴ص  .۳۵نکتهٔ جالب توجه دربارهٔ صحیح مسلم این است که چهار منبع حدیثی اهل
سنت ،حدیث "المهدی حق من ولد فاطمة" را از این کتاب نقل کردهاند؛ ولی این حدیث در نسخههای فعلی این کتاب وجود ندارد .در اینباره ر.ک :المتقی
الهندی ،کنزالعمال ،تحقیق الشیخ بکری حیانی ،بیروت :مؤسسة الرسالة ۴۱۳۳ ،ق ،ج  ،۴۱ص  ۱۶۱؛ ابن حجر الهیثمی ،احمد ،الصواعق المحرقة فی الرد علی
اهل البدع و الزندقة ،تحقیق عبدالوهاب عبداللطیف ،قاهره :مکتبة القاهرة ،چاپ دوم ۴۰۳۵ ،ق ،ص  ۴۶۰؛ الصبان ،محمد علی ،اسعاف الراغبین ،بیروت :دارالفکر،
چاپ دوم ۴۱۱۱ ،ق ،در حاشیه کتاب نوراالبصار فی مناقب آل النبی المختار ،ص  ۴۱۵؛ العدوی الحمزاوی ،حسن ،مشارق االنوار ،ص  .۴۴۱البته دسترسی به
مصدر اخیر میسر نشد و این مطلب و نشانی آن از اینجا نقل شد :الکورانی العاملی ،علی ،معجم احادیث االمام المهدی (ع) ،قم :مؤسسة المعارف االسالمیة ،چاپ
اول ۴۱۴۴ ،ق ،ج  ،۴ص.۴۰۳
 . 5ابن ماجه ،محمد بن یزید القزوینی ،سنن ابن ماجه ،تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی ،بیروت :دارالفکر ،ج  ،۱ص  ،۴۰۶۵حدیث  ۱۳۳۱الی .۱۳۳۳
 . 6الترمذی ،محمد بن عیسی ،سنن الترمذی (الجامع الصحیح) ،تحقیق عبدالرحمن محمد عثمان ،بیروت :دارالفکر ،چاپ دوم ۴۱۳۰ ،ق ،ج  ،۰ص .۰۱۰
 . 7همان.
 . 8ابو داود السجستانی ،سلیمان بن االشعث ،سنن ابیداود ،تحقیق سعید محمد اللحام ،بیروت :دارالفکر ،چاپ اول ۴۱۴۳ ،ق ،ج  ،۱ص .۰۳۳
 . 9الصنعانی ،عبدالرزاق ،المصنف ،تحقیق حبیب الرحمن االعظمی ،بیروت :انتشارات المجلس العلمی ،چاپ دوم ۴۱۳۰ ،ق ،ج  ،۴۴ص .۰۷۴
 . 10نعیم بن حماد ،الفتن ،ص  ۱۶۶الی .۱۳۳

(صلی اهلل علیه و آله) و همنام ایشان است نقل کرده و به ویژگیها و نشانههای ظهور آن حضرت اشاره نموده
است 11.قبل از این افراد ،احمد بن حنبل احادیث فراوانی را در مسند خود به این موضوع اختصاص داده است که
به جهت چینش خاص کتاب «المسند» در یک جا و در کنار هم ارائه نشده است .این احادیث که تعداد آنها به
 ۴۰۶روایت بالغ میشود به صورت جداگانه نیز منتشر شده است.
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روایات بشارت به قیام امام مهدی (علیهالسالم) در منابع اصلی اهل سنت به آنچه ذکر شد منحصر نیست و این
احادیث بهصورت گسترده در سایر مصادر حدیثی آنان نیز نقل شده است .برخی از این منابع ،مجموعههای عام
حدیثی اهل سنت است که بخشی از ابواب آن به موضوع مهدویت اختصاص یافته و برخی دیگر ،منابعی است که
اختصاصا با موضوع مهدویت تدوین شده است .از دسته نخست میتوان به این کتابها اشاره کرد :مسند ابویعلی
موصلی که دو باب با  ۱۳حدیث را به امام مهدی (علیهالسالم) و عالئم ظهور آن حضرت اختصاص داده است،13
المعجم الکبیر نوشته طبرانی که در بخشهای مختلف ،احادیث فراوانی را با موضوع مهدویت نقل کرده است،14
صحیح ابن حبان که شش حدیث را در این باره آورده است ،15المستدرک علی الصحیحین که در کتاب الفتن و
دیگر بخشهای آن ،احادیثی با این موضوع آمده است ،کتاب ذکر أخبار اصفهان 16و کتاب حلیة االولیاء و طبقات
االصفیاء 17که هر دو از آثار ابونعیم اصفهانی است و در هر یک ،احادیثی در این باره نقل شده است.
از دیگر جوامع حدیثی اهل سنت که بخشی را به موضوع مهدویت اختصاص دادهاند ،کتاب السنن الواردة فی الفتن
و غوائلها ،نگاشتهٔ ابوعمر الدانی است که بابی را «ما جاء فی المهدی» نامیده و چهل حدیث را در این باره ذکر
کرده است 18.بغوی در مصابیح السنة  ۳حدیث را در کتاب الفتن در این زمینه آورده است ،19ابن جزری در جامع
االصول ،فصلی را با عنوان «فی المسیح و المهدی» ذکر کرده است ،20ابن قیم جوزیه در المنار المنیف  ۴۷حدیث
را در این زمینه آورده و آنها را به چهار دسته صحیح و حسن و غریب و موضوع تقسیم کرده است ،21ابن کثیر
دمشقی در النهایة فی الفتن و المالحم ،فصلی را به عنوان «فصل فی ذکر المهدی» نامگذاری کرده و در آن ۱۳
حدیث آورده است ،22هیثمی در مجمع الزوائد و منبع الفوائد  ۱۴حدیث را ذیل کتاب الفتن روایت نموده است،23

 . 11ابن ابی شیبة الکوفی ،عبد اهلل بن محمد ،المصنف ،تحقیق سعید اللحام ،بیروت :دارالفکر ،چاپ اول ۴۱۳۳ ،ق ،ج  ،۳ص .۶۷۳
 . 12حسینی جاللی ،سید محمد جواد ،احادیث المهدی (علیهالسالم) من مسند احمد بن حنبل ،قم :انتشارات اسالمی ،چاپ پنجم.۴۱۳۳ ،
 . 13از جمله در ج  ،۴ح  ۱۱۵و ج  ،۱ح  ۳۳۷و  ۴۱۳۱و ج  ،۱ح  ۰۴۰و ج  ،۴۴ح  ۷۱۱و ج  ،۴۱ح . ۶۶۶۵
 . 14مانند  ۴۳حدیث که در جلد دهم این کتاب در ضمن احادیث عبداهلل بن مسعود از پیامبر اکرم (صلی اهلل علیه و آله و سلم) نقل شده یا دیگر احادیثی که در
جلدهای  ۳و  ۴۳و  ۴۳و  ۱۱و  ۱۰نقل شده است.
 . 15احادیث شماره  ۶۳۱۰تا .۶۳۱۳
 . 16ابونعیم اصفهانی ،ذکر اخبار اصفهان ،ج  ،۴ص  ۳۱و .۴۷۳
 . 17ابو نعیم اصفهانی،حلیة االولیاء و طبقات االصفیاء ،ج  ،۰ص  ۴۳و .۴۷۷
 . 18ابوعمرو الدانی ،السنن الواردة فی الفتن و غوائلها و الساعة و أشراطها ،ص .۴۳۳
 . 19بغوی ،مصابیح السنة ،ج  ،۴۰ص .۱۳۷
 . 20ابن اثیر ،جامع االصول فی احادیث الرسول ،ج  ،۴۳ص  ۰۱۷الی .۰۰۱
 . 21ابن قیم جوزیة ،المنار المنیف ،ص .۴۱۰
 . 22ابن کثیر ،النهایة فی الفتن و المالحم ،ص  ۱۰الی .۱۳
 . 23هیثمی ،مجمع الزوائد و منبع الفوائد ،ج  ،۷ص .۶۴۳

محمد بن طلحة الشافعی باب دوازدهم کتاب مطالب السؤول را به این موضوع اختصاص داده ،24جوینی در فرائد
السمطین  ۰۵روایت را درباره امام مهدی (علیهالسالم) و موضوعات مرتبط با ایشان نقل کرده است ،25ابن صباغ
مالکی در دوازدهمین باب کتاب الفصول المهمة احادیثی با این موضوع نقل کرده است ،26ابن حجر هیثمی در
الصواعق المحرقة دهها حدیث با موضوع مهدویت آورده است 27و متقی هندی در کتاب کنزالعمال در بابی با
عنوان «خروج المهدی»  ۵۳حدیث را از منابع مختلف حدیثی ذکر کرده است.
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اما از دسته دوم ،یعنی کتبی که بزرگان اهل سنت به صورت مستقل در موضوع مهدویت نگاشتهاند میتوان به
کتاب اربعون حدیث ابونعیم اصفهانی اشاره کرد .البته اصل این کتاب اکنون در دسترس نیست ،ولی روایات آن در
کتابهای بعد از وی مانند «العرف الوردی فی أخبار المهدی» اثر جالل الدین سیوطی ثبت و ضبط شده است.
ابونعیم دو کتاب دیگر با نامهای مناقب المهدی و صفة المهدی نیز داشته که از آنها هم اثری در دست نیست و
تنها از طریق منابع پس از او میتوان به روایاتش دست یافت .کتاب البیان فی اخبار صاحب الزمان اثر گنجی
شافعی نیز از دیگر آثار مستقل اهل سنت در این زمینه بهشمار میرود .این کتاب در  ۱۵باب تنظیم شده و ۷۴
حدیث را در بر دارد .نویسنده در باب  ۱۵این کتاب ،از امکان زنده بودن امام مهدی (علیهالسالم) دفاع کرده و
می گوید :هیچ امتناعی در بقای مهدی وجود ندارد .به دلیل اینکه عیسی و الیاس و خضر که از اولیای خداوند
هستند زندهاند.
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دیگر کتاب مستقل در این زمینه ،عقد الدرر فی اخبار المنتظر نوشته یوسف بن یحیی المقدسی الشافعی است .این
کتاب از نظر جامعیت و گستردگی در نوع خود کمنظیر است .محدث و مفسر بزرگ اهل سنت ،جالل الدین
سیوطی نیز  ۱۳۳حدیث از احادیث مهدویت را در رسالهای با عنوان "العرف الوردی فی اخبار المهدی" گرد آورده
که در ضمن مجموعه رسائل او با عنوان الرسائل العشر و نیز در کتاب الحاوی فی الفتاوی 30به چاپ رسیده و به
صورت جداگانه نیز تصحیح و تحقیق و چاپ شده است .کتاب القول المختصر فی عالمات المهدی المنتظر نوشته
ابن حجر هیثمی که نزدیک به  ۴۶۳حدیث را در سه باب و یک خاتمه جمعآوری کرده و البرهان فی عالمات
مهدی آخر الزمان نوشته متقی هندی که  ۱۷۵حدیث را به تفصیل در دوازده باب تنظیم نموده نیز از جمله کتب
مستقل اهل سنت در موضوع مهدویت بهشمار میرود.

 24طلحة الشافعی ،مطالب السؤول ،ص  ۴۵۴الی .۴۶۱
 25جوینی ،فرائدالسمطین ،ج  ،۱ص  ۰۴۳الی .۰۱۱
 . 26ابن صباغ ،الفصول المهمة ،ص  ۴۳و .۱۳
 . 27؟؟؟
 . 28متقی هندی ،کنزالعمال ،ج  ،۴۱ص .۱۶۴
 . 29گنجی شافعی ،البیان فی اخبار صاحب الزمان ،ص .۳۷
 . 30السیوطی ،جالل الدین ،الحاوی فی الفتاوی ،تحقیق محمد محییالدین عبدالحمید ،قاهره :مطبعة السعادة ،چاپ دوم ۴۰۷۳ ،ق ،ج  ،۱ص .۴۶۵

کثرت این روایات به حدی است که برخی از علمای اهل سنت به متواتر بودن آن تصریح کردهاند .در اینجا با تکیه
بر تتبع برخی از محققان ،31تعدادی از بزرگان اهل سنت را که به تواتر احادیث بشارت به امام مهدی (علیهالسالم)
اعتقاد داشتهاند برمیشماریم:
 .۴آبری شافعی
ابوالحسین محمد بن حسین بن ابراهیم سجزی (سجستانی) آبری شافعی متوفی سال  ۰۶۰هجری قمری که
از محدثان بزرگ اهل سنت به شمار میرود در کتاب مناقب الشافعی به تواتر احادیث مهدی (علیهالسالم)
تصریح نموده است .بسیاری از محدثان اهل سنت ،به این ادعای مهم توجه نشان داده و سخن او را نقل و
تایید کردهاند .قرطبی در التذکرة ،32ابن قیم جوزیه در المنار المنیف ،33ابن حجر عسقالنی در فتح الباری 34و
تهذیب التهذیب ،35سخاوی در فتح المغیث ،36سیوطی در رساله العرف الوردی فی اخبار المهدی ،37ابن حجر
هیثمی در الصواعق المحرقة ،38شیخ محمد جعفر کتانی در نظم المتناثر من الحدیث المتواتر 39و برخی دیگر از
محدثان ،بدون هیچگونه نقدی بر این ادعا ،آن را از آبری نقل کردهاند.
 .۱دهلوی
عبدالحق بن سیفالدین دهلوی از دانشمندان حنفی در کتاب اشعة اللمعات میگوید :احادیثی که مهدی
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(علیهالسالم) را از نسل فاطمه زهرا (سالم اهلل علیها) میداند متواتر است.
 .۰سفارینی

شمسالدین محمد بن احمد سفارینی نابلسی از علمای حنفی در کتاب لوامع االنوار بر اساس احادیث متواتر
یکی از نشانههای قیامت را ظهور پیشوایی الزماالتباع میداند که پایانبخش امامان است ،نامش محمد و
مشهورترین لقبش مهدی است و پایانبخش پیشوایان خواهد بود.
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 .۱شوکانی

 . 31عبداللهی ،عبدالکریم ،تصریح اهل سنت به تواتر احادیث امام مهدی علیه السالم ،مشکوة ،تابستان  ،۴۰۷۳شماره .۶۷
 . 32القرطبی ،محمد بن احمد ،التذکرة فی احوال الموتی و امور اآلخرة ،بیروت :دارالکتب العلمیة ،چاپ دوم ۴۱۳۷ ،ق ،ص .۷۳۴
 . 33ابن قیم الجوزیه ،محمد بن ابیبکر ،المنار المنیف ،تحقیق و تعلیق عبدالفتاح ابوغده ،حلب :مکتب المطبوعات االسالمیة ،چاپ اول ۴۰۳۳ ،ق ،ص .۴۱۱
 . 34ابن حجر العسقالنی ،احمد بن علی ،پیشین ،ج  ،۶ص .۰۵۳
 . 35ابن حجر العسقالنی ،احمد بن علی ،تهذیب التهذیب ،بیروت :دارالفکر ،چاپ اول ۴۱۳۱ ،ق ،ص .۴۱۶
 36السخاوی ،محمد بن عبد الرحمن ،فتح المغیث بشرح الفیة الحدیث للعراقی ،تحقیق شیخ صالح محمد عویضه ،بیروت :دارالکتب العلمیة ،چاپ اول ۴۱۴۱ ،ق،
ج  ،۰ص .۱۱
 . 37السیوطی ،جالل الدین ،پیشین.
 . 38ابن حجر الهیثمی ،احمد بن محمد ،پیشین ،ص .۴۶۷
 . 39الکتانی ،محمد جعفر ،نظم المتناثر من الحدیث المتواتر ،قاهره :دارالکتب السلفیة ،چاپ دوم ،بیتا ،ص .۱۱۳
 . 40الدهلوی ،سیفالدین بن سعداهلل ،اشعة اللمعات ،چاپ هندوستان ۴۰۵۵ ،ق ،ج  ،۱ص .۰۱۴
 . 41السفارینی النابلسی ،محمد بن احمد ،لوامع االنوار البهیة و سواطع االسرار االثریة ،بیروت :المکتب االسالمی ،چاپ سوم ۴۱۴۴ ،ق ،ج  ،۱ص .۷۳

ابوعبداهلل محمد بن علی یمنی صنعانی ،مشهور به شوکانی ،یکی دیگر از دانشمندان برجسته سنی مذهب
است که احادیث مهدی منتظر (علیهالسالم) را متواتر میداند .او در این باره کتاب مستقلی را با عنوان
"التوضیح فی تواتر ما جاء فی المهدی المنتظر" تالیف کرده و پس از ذکر مجموعهای از احادیث این موضوع
میگوید :احادیثی که درباره مهدی منتظر و نزول عیسی رسیده متواتر است و این مقدار برای کسی که ذرهای
ایمان و اندکی انصاف داشته باشد کفایت میکند.
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 .۵عبدالمحسن العباد
شیخ عبدالمحسن العباد آل بدر از اساتید معاصر و برجسته دانشگاه اسالمی مدینه در نگاشتهای با عنوان
"عقیدة اهل السنة و االثر فی المهدی المنتظر" به صورت مستند پاسخ منکران مهدویت را داده است .این
نگاشته ،متن سخنرانی این استاد حرم نبوی در یکی از مراکز دانشگاهی مدینه منوره بوده که در شماره سوم
مجله دانشگاه اسالمی مدینه عرضه و به صورت جداگانه نیز در قالب کتاب منتشر شده است .وی در این
مقاله تعدادی از دانشمندان اهل سنت را که بر تواتر احادیث امام مهدی (علیهالسالم) تصریح کردهاند نام
میبرد و کثرت این احادیث ،تعدد طرق آن و اعتقاد فرق اسالمی به مضمن آنها را دلیلی بر وجود حقیقتی
ثابت می داند که در آخرالزمان به وقوع خواهد پیوست .بر همین اساس او تصدیق احادیث مهدی (علیهالسالم)
را الزمه ایمان به پیامبر خدا (صلی اهلل علیه و آله) و اخبار غیبی او میداند و منکران این حقیقت را افرادی
نادان ،ستیزهجو یا بیاطالع به حساب میآورد.
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عالوه بر محدثان یاد شده ،بسیاری دیگر از دانشمندان اهل سنت بر تواتر یا صحت احادیث بشارت به امام مهدی
(علیهالسالم) گواهی دادهاند 44.توافق عموم مذاهب اسالمی بر این اعتقاد اصیل تا حدی است که حتی مخالفان و
منکران مهدویت را نیز ناچار به اعتراف نسبت به شهرت آن در میان تمامی پیروان اسالم کرده است .ابنخلدون
که به عنوان یکی از مهمترین مخالفان یا تردیدکنندگان در این باور ،شناخته میشود ،در این باره چنین نوشته
است:
بدان که در گذر روزگاران ،میان تمام پیروان اسالم ،مشهور شد که ناگزیر در پایان
دوران ،مردی از خاندان نبوی سر بر افرازد که به دین ،استواری میبخشد و دادگری
پدیدار سازد و مسلمانان وی را پیروی کنند و بر سرزمینهای اسالمی فرمانروا و
مهدی نامیده میشود.
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 . 42به نقل از :عبداللهی ،عبدالکریم ،پیشین.
 . 43العباد آل بدر ،عبدالمحسن بن حمد ،عقیدة اهل السنة و االثر فی المهدی المنتظر ،نسخه نرمافزار المکتبة الشامله ،ص .۱۳
 . 44برخی از محققان ،اسامی پنجاه تن از بزرگان اهل سنت را که معتقد به تواتر یا صحت احادیث ظهور امام مهدی (علیهالسالم) بودهاند همراه با نشانی این
سخن آنها برشمردهاند .در این باره ر.ک .به شفیعی ،سعید ،دفاع از مهدویت ،حدیث اندیشه ،بهار و تابستان  ،۴۰۳۱شماره  ۵و .۶
 . 45ابن خلدون ،مقدمه ،ص .۱۱۵

احمد امین مصری که از جمله افراد نادر مخالف با مهدویت بهشمار میرود نیز اعتراف میکند که باور به مهدی در
میان همه طوائف اسالمی وجود داشته و عقیدهای اسالمی بهشمار میرود .او در کتابی که با هدف مخالفت با این
اصل منتشر ساخته ،ناچار به این اعتراف شده است:
 ...اما اهل سنت نیز به مهدویت ایمان آوردهاند.
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با توجه به آنچه گذشت به خوبی آشکار میشود که اعتقاد به مهدویت و انتظار ظهور آن حضرت ،باوری نیست که
ساخته و پرداخته پیروان اهل بیت (علیهمالسالم) باشد .شاید کمتر موضوعی اعتقادی را بتوان یافت که تا این حد
مورد توجه و توافق دانشمندان همه فرق اسالمی قرار گرفته باشد .بر این اساس با جرات میتوان ادعا کرد که این
موضوع امری قطعی و از ضرورتهای اسالمی بهشمار میرود .البته دیدگاه فرق اسالمی در همه جنبهها و جزئیات
عقیده مهدویت یکسان نیست .جنبههایی از این باور در میان مذاهب اصلی اسالمی یکسان و مشترک است و در
بخشهایی از آن اختالف نظر وجود دارد .برای شناخت بهتر موضوع الزم است این نقاط اشتراک و اختالف را
بشناسیم و به پرسشها و شبهات پیرامون آن پاسخ دهیم.

نقاط اشتراک
با توجه به آنچه گذشت مشخص شد که فرق و مذاهب بزرگ اسالمی ،آموزه مهدویت و انتظار موعودی
نجاتبخش را قطعی و ضروری میدانند و این موضوع به باوری مشترک میان آنها تبدیل شده است .دقت به
مصادر و مستنداتی که پیش از این به برخی از آنها اشاره شد ،بهوضوح ،درستی عقیده پیروان اهل بیت
(علیهمالسالم) را در زمینه مهدویت اثبات میکند؛ اگر چه برداشتها از این متون متفاوت است .میتوان باورهای
مشترک مذاهب اسالمی در این زمینه را اینگونه برشمرد:
 .۴منجی موعود
دانشمندان مذاهب اسالمی در آثار خود ،اخباری را درباره امام مهدی (علیهالسالم) نقل کردهاند که در بر
دارندهٔ نوعی بشارت و پیشبینی شرایط مطلوب برای امت اسالمی است .سیاق این پیشگوییها با آنچه در
دیگر ادیان الهی به عنوان منجی موعود مطرح شده است هماهنگی کامل دارد.
 .۱تبار منجی
معموال همراه با تاکید علما و محدثان فرق اسالمی بر متواتر و صحیح بودن احادیث بشارت به ظهور و
قیام امام مهدی (علیهالسالم)  ،به این نکته که آن حضرت از فرزندان پیامبر اکرم (صلی اهلل علیه و آله) و

 . 46احمد امین ،المهدی و المهدویة ،ص ( .۱۴به نقل از المهدی المنتظر فی الفکر االسالمی ،ص .)۴۳

اهل بیت اوست نیز اشاره شده است .عالوه بر آن ،مطابق با روایات صحیح ،بسیاری از دانشمندان اهل
سنت تصریح کردهاند که امام مهدی (علیهالسالم) از نسل فاطمه و علی (علیهما السالم) است.
 .۰نام منجی
دربارهٔ نام حضرت و همنام بودن ایشان با پیامبر اکرم (صلی اهلل علیه و آله) تردید و اختالفی وجود ندارد.
عالوه بر این که در یکی از صحاح سته به این نکته تصریح شده ،47در سخنان برخی از دانشمندانی که پیش
از این به ادعای تواتر آنها اشاره کردیم نیز توافق بر نام آن حضرت به عنوان موضوعی مسلم و متواتر تلقی
شده است.
 .۱لقب منجی
در منابع و متون اسالمی ،بیش از آن که به نام امام موعود اشاره شود ،از مشهورترین لقب او که مهدی است
یاد شده است .نام گذاری صدها کتاب و رساله مرتبط با نام مهدی ،تصریح به این نام در صدها حدیث و متن
تاریخی ،استفاده از این عنوان در نامگذاری ابواب و فصول منابع مورد اعتماد اهل سنت و تالش مدعیان
دروغین برای بهرهگیری از این نام ،نشان میدهد کسی در این باره تردید نداشته است.
 .۵هنگام ظهور منجی
اکثر روایات و متون مرتبط با امام مهدی (علیهالسالم) که در منابع مورد اعتماد فرق اسالمی نقل شده است
به این نکته اشاره دارد که آن حضرت در آخرالزمان ظهور و قیام خواهد کرد .منظور از آخرالزمان دوران پایانی
تاریخ جهان و پیش از وقوع قیامت است .در برخی از این روایات ،از ظهور آن حضرت یا برخی حوادث مقارن
با ظهور موعود ،به عنوان نشانههای وقوع قیامت یاد شده است.
 .۶قیام و پیروزی منجی
دیدگاه دانشمندان اهل سنت و روایات و بشارتهایی که درباره امام مهدی (علیهالسالم) نقل کردهاند ،از
قطعی بودن قیام و پیروزی ایشان بر دشمنان و دستیابی به حکومتی مقتدر خبر میدهد .برخی از این
روایات ،دایره حکومت آن حضرت را جهانی میداند .به هر حال در این که رهبری و فرمانروایی امت اسالمی
در اختیار مهدی موعود قرار خواهد گرفت ،تردید و اختالفی نیست.
 .۷همراهی حضرت عیسی (علیهالسالم) با منجی

 . 47ابو داود السجستانی ،سلیمان بن االشعث ،پیشین ،ج  ،۱ص  ،۰۳۳حدیث .۱۱۳۱

نزول حضرت عیسی (علیهالسالم) و همگامی ایشان با امام مهدی (علیهالسالم) از موارد اتفاقی میان شیعه و
اهل سنت .پس از قیام مهدوی و پیروزی ایشان ،حضرت مسیح (علیهالسالم) به ایشان میپیوندد و پشت سر
ایشان نماز خواهد خواند و رهبری وی را بر امت میپذیرد.
 .۳جهان ،پس از قیام منجی
همه کسانی که به موضوع قیام و ظهور امام مهدی (علیهالسالم) پرداخته و شرایط حکومت ایشان و اوضاع
جهان را پس از آن قیام توصیف کردهاند ،بر این نکته اتفاق نظر دارند که حکومت آن حضرت ،تحققبخش
وعدههای انبیا و اولیای الهی است و آن دولت کریمه ،عدالت و پیشرفت را در سراسر جهان ،حاکم خواهد
ساخت.

نقاط اختالف
در کنار باورهای مشترک همه مسلمانان درباره امام مهدی (علیهالسالم) ،در این زمینه نیز مانند جزئیات و ابعاد هر
موضوع مسلم و مشترک دیگر ،دیدگاههای متفاوتی وجود دارد .نقاط اصلی اختالف در این باره به این شرح است:
 .۴نام پدر آن حضرت
یکی از مهمترین موضوعات اختالفی درباره مهدی موعود (علیهالسالم) ،نام پدر ایشان است .آنچه موجب
بروز این اختالف شده ،عبارتی است که در گروهی از روایات آمده و بر اساس آن ،پیامبر اکرم (صلی اهلل علیه
و آله) منجی موعود را همنام خود و پدر او را همنام پدر خود اعالم کردهاند 48.لذا دیدگاه غالب در میان اهل
سنت ،مهدی موعود را فردی با نام محمد بن عبداهلل میداند .این در حالی است که همه شیعیان اثناعشری
بدون هیچ تردیدی اعتقاد دارند مهدی موعود (علیهالسالم) فرزند امام حسن بن علی العسکری (علیهما
السالم) است 49.دلیل آنها بر این ادعا احادیث فراوان و متواتری است که از پیامبر اکرم (صلی اهلل علیه و آله)

 . 48مهمترین مصدری که این حدیث را نقل کرده سنن ابیداود است .در صفحه  ۰۳۳از جلد دوم این کتاب از پیامبر اکرم (صلی اهلل علیه و آله) نقل شده است
که آن حضرت فرمود :لو لم یبق من الدنیا إال یوم لطول اهلل ذلك الیوم حتی یبعث فیه رجال منی أو من أهل بیتي  ،یواطئ اسمه اسمي  ،واسم أبیه اسم أبی.
 . 49اگر چه برخی از محدثان شیعه چون شیخ طوسی (الطوسی ،محمد بن الحسن ،الغیبة ،تحقیق شیخ عباداهلل الطهرانی ،قم :مؤسسة معارف االسالمیة ،چاپ
اول ،۴۱۴۴ ،ص  ۴۳۴و الطوسی ،محمد بن حسن ،االمالی ،قم :دارالثقافة ،چاپ اول ۴۱۴۱ ،ق ،ص  ،)۰۵۱قاضی نعمان مغربی (المغربی ،نعمان بن محمد ،شرح
االخبار فی فضائل االئمة االطهار ،قم :مؤسسة نشر االسالمی ،چاپ دوم ،بی تا ،ج  ،۰ص  ،)۰۳۶ابنبطریق (ابن بطریق ،یحیی بن الحسن ،العمدة ،قم :مؤسسة
النشر االسالمی ۴۱۳۷ ،ق ،ص  ۱۰۰و  ،)۱۰۶سید بن طاووس (ابن طاووس ،علی بن موسی ،المالحم و الفتن ،اصفهان :مؤسسه صاحب االمر ،چاپ اول۴۱۴۶ ،
ق ،ص  ۴۵۶و  ۴۵۷و  ۱۷۶و  ۱۳۷و  ۰۴۰و  ۰۴۷و  ۰۴۳و  ،)۰۱۱محمد بن حسن قمی (القمی ،محمد بن الحسن ،العقد النضید و الدر الفرید فی فضائل
امیرالمؤمنین و اهل بیت النبی ،تحقیق علی اوسط ناطقی،قم :دارالحدیث،چاپ اول ۴۱۱۰ ،ق ،ص  ،)۷۷علی بن یونس عاملی (العاملی النباطی ،علی بن یونس،
الصراط المستقیم ،المکتبة المرتضویة ،ج  ،۱ص  )۱۱۱و عالمه مجلسی (المجلسی ،محمد باقر ،بحاراالنوار ،بیروت :مؤسسة الوفاء ،چاپ دوم ۴۱۳۰ ،ق ،ج ،۵۴
ص  ۷۵و  ۳۱و  ۳۱و  ۳۶و  )۴۳۱روایاتی را که در بر دارنده عبارت "اسم ابیه اسم ابی" است نقل کردهاند؛ اما باید توجه داشت که این اقدام آنها صرفا به دلیل
امانتداری در نقل احادیثی بوده که از طریق اهل سنت به دستشان رسیده است .وگر نه همه آنها احادیث بیشتری را بر خالف این عبارت نقل کرده و بر
اعتقادشان نسبت به این که امام مهدی (علیهالسالم) فرزند امام حسن عسکری (علیهالسالم) است تصریح نمودهاند.

و ائمه طاهرین (علیهمالسالم) درباره امامان دوازدهگانه و مشخصات دقیق هر یک از امامان ،از امام علی
(علیهالسالم) تا حضرت حجت بن الحسن العسکری (علیهما السالم) ،نقل شده است.
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 .۱از نسل امام حسن یا امام حسین (علیهما السالم)
همانگونه که اشاره شد ،در این که امام مهدی (علیهالسالم) از نسل امام علی و حضرت فاطمه زهرا (علیهما
السالم) است تردید و اختالفی وجود ندارد؛ اما این که این نسب از طریق امام حسن مجتبی (علیهالسالم) به
آن حضرت میرسد یا وی در سلسله فرزندان امام حسین (علیهالسالم) قرار میگیرد ،به موضوعی اختالفی
میان شیعه و گروهی از اهل سنت تبدیل شده است .مهمترین عامل بروز این اختالف ،حدیثی است که به
صورت منقطع در سنن ابوداود نقل شده و بر اساس آن ،امام علی (علیهالسالم) فرمودهاند مهدی موعود
(علیهالسالم) از نسل فرزندم حسن (علیهالسالم) خواهد بود 51.البته ابوداود در نقل این حدیث تنهاست و هیچ
یک از مصادر دست اول و مهم اهل سنت در چنین روایتی با او همراهی نکردهاند.
در مقابل ،نویسندگان مصادر حدیثی شیعی ،احادیث فراوان و متواتری را در مجموعههای حدیثی خود نقل
کردهاند که با صراحت و وضوح بر این که مهدی موعود (علیهالسالم) از نسل امام حسین (علیهالسالم) است
داللت دارد 52.حتی همان حدیثی که در سنن ابوداود نقل شد نیز عینا در منابع شیعی درباره امام حسین
(علیهالسالم) آمده است 53.قندوزی حنفی نیز این حدیث را با لفظ "الحسین" نقل کرده است.
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 .۰والدت و مدت عمر او
با توجه به آنچه گذشت مشخص شد که پیروان اهل بیت (علیهمالسالم) بر اساس دالیل متعدد و روایات
متواتری که در اختیار دارند معتقدند مهدی موعود (علیهالسالم) کسی جز فرزند امام حسن عسکری
(علیهالسالم) نیست و طبعا در نیمه قرن سوم هجری متولد شده است .از آنجا که در حال حاضر نزدیک به
دوازده قرن از آن زمان میگذرد ،پذیرش آن تاریخ برای تولد آن حضرت بدین معناست که وی دارای عمری
طوالنی و غیرمتعارف است .البته با عنایت به نفوذ مشیت الهی و نیز نمونههای دیگری از افراد معمر که بر
اساس دالیل قطعی قرآنی و تاریخی ،دورانی طوالنی و غیر متعارف را زنده بودهاند ،پذیرش این باور دینی
 . 50مجموعه گستردهای از این احادیث از منابع معتبر شیعه و اهل سنت گردآوری و در کتاب منتخب االثر ارائه شده است( .صافی گلپایگانی ،لطف اهلل ،منتخب
االثر فی االمام الثانی عشر ،قم :مؤسسة السیدة المعصومة ،چاپ دوم ۴۱۱۴ ،ق ،ص .)۴۱۳
 . 51متن این حدیث که از ابواسحاق نقل شده چنین است :قال علی رضی اهلل عنه و نظر الی ابنه الحسن فقال :ان ابنی هذا سید کما سماه النبی صلی اهلل علیه
و سلم و سیخرج من صلبه رجل یسمی باسم نبیکم یشبهه فی الخلق و الیشبهه فی الخلق؛ ثم ذکر قصة یمأل االرض عدال( .ابو داود السجستانی ،سلیمان بن
االشعث ،پیشین ،ج  ،۱ص .)۰۴۴
 . 52ر.ک :صافی گلپایگانی ،لطف اهلل ،پیشین ،ص .۱۵۱
 . 53شیخ طوسی و نعمانی هر یک در کتاب الغیبة خود با سند متصل چنین نقل میکنند" :نظر أمیرالمؤمنین علیه السالم الی ابنه الحسین علیه السالم فقال :ان
هذا ابنی سید کما سماه رسول اهلل سیدا و سیخرج اهلل تعالی من صلبه رجال باسم نبیکم فیشبهه فی الخلق و الخلق؛ یخرج علی حین غفلة من الناس "...
(الطوسی ،محمد بن الحسن ،الغیبة ،پیشین ،ص  ،۴۳۳ح  ۴۵۱و النعمانی ،محمد بن ابراهیم ،الغیبة ،تحقیق فارس حسون کریم ،قم :انوارالهدی ،چاپ اول۴۱۱۱ ،
ق ،ص  ،۱۱۱ح .)۱
 . 54القندوزی ،سلیمان بن ابراهیم ،ینابیع المودة ،تصحیح عالءالدین االعلمی ،بیروت :مؤسسة االعلمی ،چاپ اول ۴۱۴۳ ،ق ،ج  ،۰ص .۱۳۳

چندان دشوار نخواهد بود .اما دیدگاه مشهور در میان اهل سنت ،این عقیده را نمیپذیرد و چنین باوری را
بیدلیل و خرافی بهحساب میآورد.
پیروان مکتب اهل بیت (علیهمالسالم) ،دالیل و مستندات فراوانی برای اثبات ادعای خود ارائه میدهند.
گذشته از دالیل متواتر و مسلمی چون احادیث دوازده خلیفه 55و حدیث ثقلین 56که بدون اعتقاد به والدت و
حیات امام مهدی (علیهالسالم) پیام اصلی خود یعنی استمرار امامت دوازده جانشین پیامبر اکرم (صلی اهلل
علیه و آله) تا روز قیامت را از دست خواهند داد ،مستندات فراوانی وجود دارد که امام حسن عسکری
(علیهالسالم) و دیگر افرادی که موفق به دیدار آن حضرت شدهاند ،به تولد چنین فرزندی شهادت دادهاند.
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در مقابل ،منکران تولد مهدی موعود (علیهالسالم) بیش از آن که در پی استدالل بر این ادعای خود باشند ،به
استبعاد و استنکار روی آوردهاند .البته برخی تالش کردهاند اختالفات و نقلهای متفاوت درباره مسائلی چون
نام مادر و زمان و نحوه والدت آن حضرت را به عنوان دالیل استبعاد خود مطرح کنند .این در حالی است که
درباره جزئیات بسیاری دیگر از حوادث مسلم تاریخی نیز اختالف نظر و نقلهایی متفاوت وجود دارد و این
موضوع نه تنها نمیتواند دلیلی بر انکار اصل آن وقایع باشد ،بلکه گاهی نشانهای برای اطمینان بیشتر نسبت
به اصل ماجراست.
موضوع تولد امام مهدی (علیهالسالم) مورد تایید گروهی از دانشمندان اهل سنت نیز قرار گرفته است .بر
اساس تتبع برخی از محققان ،58شبلنجی در نوراالبصار ،59کنجی شافعی در کفایة الطالب ،60محمد بن غامر
شبراوی شافعی در االتحاف بحب االشراف ،ابن حجر هیثمی در الصواعق المحرقة ،61ابن خلکان در وفیات
االعیان ،62محمد بن طلحه شامی در مطالب السؤول ،63سبط بن الجوزی در تذکرة الخواص ،64سویدی در
سبائک الذهب ،65جهضمی در موالید االئمه ،ابن صباغ مصری در الفصول المهمة 66و عبدالوهاب شعرانی در

 . 55حدیثی که بر طبق آن پیامبر اکرم (صلی اهلل علیه و آله) اعالم کردهاند دوازده جانشین دارند در مهمترین مصادر حدیثی اهل سنت بهصورت مکرر نقل شده
است .به عنوان نمونه ر.ک :البخاری ،محمد بن اسماعیل ،پیشین ،ج  ،۳ص  ۴۱۷و المسلم النیسابوری ،پیشین ،ج  ،۶ص  ۰و ابو داود السجستانی ،سلیمان بن
االشعث ،پیشین ،ج  ،۱ص .۰۳۳
 . 56بر اساس نقل مهم ترین منابع حدیثی اهل سنت ،پیامبر اکرم (صلی اهلل علیه و آله) کتاب خدا و عترت خود را به عنوان دو سند جاودانه هدایت امت اسالمی
معرفی کردهاند .به عنوان نمونه ر.ک :الترمذی ،محمد بن عیسی ،پیشین ،ج  ،۵ص  ۰۱۳و المسلم النیسابوری ،پیشین ،ج  ،۷ص  ۴۱۰و احمد بن حنبل ،پیشین،
ج  ،۰ص .۴۷
 . 57ر.ک :صافی گلپایگانی ،لطف اهلل ،پیشین ،ص  ۰۳۷و .۱۰۳
 . 58ابوالحسینی ،رحیم ،مهدی (علیهالسالم) از نگاه اهل سنت ،رواق اندیشه ،خرداد  ،۴۰۳۱شماره .۴۳
 . 59؟؟؟؟
 . 60؟؟؟؟
 . 61ابن حجر الهیثمی ،احمد ،پیشین ،ص .۱۳۳
 . 62ابن خلکان ،وفیات االعیان ،ج  ،۱ص .۴۷۶
 . 63شافعی ،محمد بن طلحة ،مطالب السؤول في مناقب آل الرسول ،ص .۱۳۳
 . 64؟؟؟
 . 65؟؟؟
 . 66؟؟؟

الیواقیت و الجواهر 67به تولد فرزندی با نام محمد و لقب مهدی برای امام حسن عسکری (علیهما السالم)
تصریح کردهاند .محییالدین بن عربی را نیز باید جزو قائالن به والدت امام مهدی (علیهالسالم) بهشمار آورد.
چرا که بر اساس عبارتی که افرادی همانند شعرانی در الیواقیت و الجواهر 68و محمّد الصبان در اسعاف
الراغبین 69و حمزاوی در مشارق االنوار 70از او نقل کردهاند ،عالوه بر تصریح به حتمی بودن قیام مهدی
(علیهالسالم) و این که وی از نسل امام حسین (علیهالسالم) است ،بر این نکته نیز تاکید میکند که این
موعود ،فرزند حسن العسکری (علیهالسالم) است .البته متاسفانه عبارت مربوط به نام پدر آن حضرت در
نسخههای فعلی این کتاب وجود ندارد! ولی نقلهایی که به آنها اشاره شد و گواهی برخی از بزرگانی که
نسخههای قدیمی الفتوحات المکیة را مشاهده کردهاند نشان میدهد عبارت یاد شده قبال در این کتاب وجود
داشته و توسط برخی که در پی پوشاندن حق بودهاند حذف شده است 71.ابن عربی در آثار دیگری نیز به زنده
بودن امام مهدی (علیهالسالم) تصریح کرده 72و حتی حکایتی از مالقات خود با آن حضرت را آورده است.
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با توجه به آنچه گذشت مشخص شد که اعتقاد به منجی موعود از نسل رسول خدا (صلی اهلل علیه و آله) با نام
محمد و لقب مهدی (صلوات اهلل و سالمه علیه) و انتظار قیام او در آخرالزمان که به پیروزی و برقراری حکومتی
عدلگستر با عنوان جانشینی رسول خدا (صلی اهلل علیه و آله) خواهد انجامید ،باوری مشترک میان همه فرق
اسالمی است .آنچه به عنوان اختالف در این زمینه مطرح میشود ،جز در مواردی نادر و غیر قابل اعتنا ،تنها
مربوط به برخی از خصوصیات امام مهدی است.

منابع:
 .۴ابن ابیشیبة الکوفی ،عبد اهلل بن محمد ،المصنف ،تحقیق سعید اللحام ،بیروت :دارالفکر ،چاپ اول ۴۱۳۳ ،ق.
 .۱ابن بطریق ،یحیی بن الحسن ،العمدة ،قم :مؤسسة النشر االسالمی ۴۱۳۷ ،ق.
 .۰ابن حجر العسقالنی ،احمد بن علی ،تهذیب التهذیب ،بیروت :دارالفکر ،چاپ اول ۴۱۳۱ ،ق.
 .۱ابن حجر العسقالنی ،احمد بن علی ،فتح الباری ،بیروت :دارالمعرفة ،چاپ دوم ،بیتا.
 .۵ابن حجر الهیثمی ،احمد ،الصواعق المحرقة فی الرد علی اهل البدع و الزندقة ،تحقیق عبدالوهاب عبداللطیف ،قاهره :مکتبة
القاهرة ،چاپ دوم ۴۰۳۵ ،ق.
 .۶ابنخلدون ،تاریخ ابنخلدون ،بیروت :دار احیاء التراث العربی.

 . 67شعرانی ،عبدالوهاب ،الیواقیت و الجواهر ،ج  ،۱ص .۵۶۱
 . 68همان.
 . 69الصبان ،محمد ،اسعاف الراغبین في سیرة المصطفی و فضائل اهل بیته ،ص .۴۱۴
 . 70حمزاوی ،مشارق األنوار في فوز اهل االعتبار ،ص .۴۴۱
 . 71ابوالحسینی ،رحیم ،مهدی (علیهالسالم) از نگاه اهل سنت ،رواق اندیشه ،خرداد  ،۴۰۳۱شماره .۴۳
 . 72یکی از این آثار ،رسالهای است با نام الوعاء المختوم علی السّر المکتوم که وی آن را در شؤون ختم والیت مطلقه محمدیه مهدی موعود عجل اهلل تعالی
فرجه الشریف و نحوه ظهور آن حضرت تألیف نموده است .در این باره ر.ک :تفسیر فاتحة الکتاب ،مقدمه جالل الدین آشتیانی( .؟؟؟ رجوع شود)
 . 73ر.ک :حسنزاده آملی ،حسن ،هزار و یک کلمه ،ج ،۴ص۳۳؛ نیز ر.ک :همو ،شرح فص حکمة عصمتیة فی کلمة فاطمیة ،ص .۴۳۰

 .۷ابن طاووس ،علی بن موسی ،المالحم و الفتن ،اصفهان :مؤسسه صاحب االمر ،چاپ اول ۴۱۴۶ ،ق.
 .۳ابن قیم الجوزیه ،محمد بن ابیبکر ،المنار المنیف ،تحقیق و تعلیق عبدالفتاح ابوغده ،حلب :مکتب المطبوعات االسالمیة،
چاپ اول ۴۰۳۳ ،ق.
 .۳ابن ماجه ،محمد بن یزید القزوینی ،سنن ابن ماجه ،تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی ،بیروت :دارالفکر.
 .۴۳ابوالحسینی ،رحیم ،مهدی (علیهالسالم) از نگاه اهل سنت ،رواق اندیشه ،خرداد  ،۴۰۳۱شماره .۴۳
 .۴۴ابو داود السجستانی ،سلیمان بن االشعث ،سنن ابیداود ،تحقیق سعید محمد اللحام ،بیروت :دارالفکر ،چاپ اول ۴۱۴۳ ،ق.
 .۴۱احمد بن حنبل ،مسند احمد بن حنبل ،بیروت :دار صادر.
 .۴۰البخاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخاری ،بیروت :دارالفکر.۴۱۳۴ ،
 .۴۱الترمذی ،محمد بن عیسی ،سنن الترمذی ،تحقیق عبدالرحمن محمد عثمان ،بیروت :دارالفکر ،چاپ دوم ۴۱۳۰ ،ق.
 .۴۵حسینی جاللی ،سید محمد جواد ،احادیث المهدی (علیهالسالم) من مسند احمد بن حنبل ،قم :انتشارات اسالمی ،چاپ
پنجم.۴۱۳۳ ،
 .۴۶حسینی جاللی ،سید محمد رضا ،نقد الحدیث بین االجتهاد و النص و نظرة جدیدة الی احادیث عقیدة المهدی المنتظر،
مجله تراثنا ،شماره  ۰۱و  ،۰۰سال هشتم ،رجب و ذوالحجه .۴۱۴۰
 .۴۷دخیل ،علی محمد علی ،االمام المهدی علیه السالم ،بیروت :دارالتراث االسالمی ۴۰۳۱ ،ق.
 .۴۳الدهلوی ،سیفالدین بن سعداهلل ،اشعة اللمعات ،چاپ هندوستان ۴۰۵۵ ،ق.
 .۴۳السخاوی ،محمد بن عبد الرحمن ،فتح المغیث بشرح الفیة الحدیث للعراقی ،تحقیق شیخ صالح محمد عویضه ،بیروت:
دارالکتب العلمیة ،چاپ اول ۴۱۴۱ ،ق.
 .۱۳السفارینی النابلسی ،محمد بن احمد ،لوامع االنوار البهیة و سواطع االسرار االثریة ،بیروت :المکتب االسالمی ،چاپ سوم،
 ۴۱۴۴ق.
 .۱۴السیوطی ،جالل الدین ،الحاوی فی الفتاوی ،تحقیق محمد محییالدین عبدالحمید ،قاهره :مطبعة السعادة ،چاپ دوم۴۰۷۳ ،
ق.
 .۱۱الشافعی ،محمد بن طلحة ،مطالب السؤول فی مناقب آل الرسول ،تحقیق ماجد بن احمد العطیة ،بیروت :مؤسسة ام القری،
چاپ اول ۴۱۱۳ ،ق.
 .۱۰شفیعی ،سعید ،دفاع از مهدویت ،حدیث اندیشه ،بهار و تابستان  ،۴۰۳۱شماره  ۵و .۶
 .۱۱صافی گلپایگانی ،لطف اهلل ،منتخب االثر فی االمام الثانی عشر ،قم :مؤسسة السیدة المعصومة ،چاپ دوم ۴۱۱۴ ،ق.
 .۱۵الصبان ،محمد علی ،اسعاف الراغبین ،بیروت :دارالفکر ،چاپ دوم ۴۱۱۱ ،ق.
 .۱۶الصدوق ،محمد بن علی بن الحسین بن بابویه ،کمال الدین و تمام النعمة ،تصحیح علی اکبر الغفاری ،قم :مؤسسة النشر
االسالمی ،چاپ اول ۴۱۳۵ ،ق.
 .۱۷الصنعانی ،عبدالرزاق ،المصنف ،تحقیق حبیب الرحمن االعظمی ،بیروت :انتشارات المجلس العلمی ،چاپ دوم ۴۱۳۰ ،ق.
 .۱۳الطوسی ،محمد بن حسن ،االمالی ،قم :دارالثقافة ،چاپ اول ۴۱۴۱ ،ق.
 .۱۳الطوسی ،محمد بن الحسن ،الغیبة ،تحقیق شیخ عباداهلل الطهرانی ،قم :مؤسسة معارف االسالمیة ،چاپ اول.۴۱۴۴ ،
 .۰۳العاملی النباطی ،علی بن یونس ،الصراط المستقیم ،المکتبة المرتضویة ،بیتا.
 .۰۴العباد آل بدر ،عبدالمحسن بن حمد ،عقیدة اهل السنة و االثر فی المهدی المنتظر ،نسخه نرمافزار المکتبة الشاملة.
 .۰۱عبداللهی ،عبدالکریم ،تصریح اهل سنت به تواتر احادیث امام مهدی علیه السالم ،مشکوة ،تابستان  ،۴۰۷۳شماره .۶۷
 .۰۰العمیدی ،سید ثامر هاشم حبیب ،تطبیق المعاییر العلمیة لنقد الحدیث علی ما اختلف و تعارض من احادیث المهدی بکتب
الفریقین ،مجله تراثنا ،شماره  ۱۰و  ،۱۱سال یازدهم ،رجب و ذوالحجه .۴۱۴۶

 .۰۱القرطبی ،محمد بن احمد ،التذکرة فی احوال الموتی و امور اآلخرة ،بیروت :دارالکتب العلمیة ،چاپ دوم ۴۱۳۷ ،ق.
 .۰۵القمی ،محمد بن الحسن ،العقد النضید و الدر الفرید فی فضائل امیرالمؤمنین و اهل بیت النبی ،تحقیق علی اوسط
ناطقی،قم :دارالحدیث،چاپ اول ۴۱۱۰ ،ق.
 .۰۶القندوزی ،سلیمان بن ابراهیم ،ینابیع المودة ،تصحیح عالءالدین االعلمی ،بیروت :مؤسسة االعلمی ،چاپ اول ۴۱۴۳ ،ق.
 .۰۷الکتانی ،محمد جعفر ،نظم المتناثر من الحدیث المتواتر ،قاهره :دارالکتب السلفیة ،چاپ دوم ،بیتا.
 .۰۳الکورانی العاملی ،علی ،معجم احادیث االمام المهدی (ع) ،قم :مؤسسة المعارف االسالمیة ،چاپ اول ۴۱۴۴ ،ق.
 .۰۳الکورانی العاملی ،علی ،المعجم الموضوعی الحادیث االمام المهدی ،بینا ،چاپ اول ۴۱۱۶ ،ق.
 .۱۳المتقی الهندی ،کنزالعمال ،تحقیق الشیخ بکری حیانی ،بیروت :مؤسسة الرسالة ۴۱۳۳ ،ق.
 .۱۴المجلسی ،محمد باقر ،بحاراالنوار ،بیروت :مؤسسة الوفاء ،چاپ دوم ۴۱۳۰ ،ق.
 .۱۱مرکز الرسالة ،المهدی المنتظر فی الفکر االسالمی ،قم :مرکز الرسالة ،چاپ اول ۴۱۴۷ ،ق.
 .۱۰المسلم النیسابوری ،صحیح المسلم ،بیروت :دارالفکر.
 .۱۱المغربی ،نعمان بن محمد ،شرح االخبار فی فضائل االئمة االطهار ،قم :مؤسسة نشر االسالمی ،چاپ دوم ،بی تا.
 .۱۵میالنی ،سید علی ،شرح منهاج الکرامة فی معرفة االمامة ،قم :دارالهجرة ،اول ۴۰۷۶ ،ش.
 .۱۶النعمانی ،محمد بن ابراهیم ،الغیبة ،تحقیق فارس حسون کریم ،قم :انوارالهدی ،چاپ اول ۴۱۱۱ ،ق.

