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 مقدمه
، اعتقااد ید اسالمیرفته شده عقایاصول پذو مهم  یهااز مؤلفه یكید یتردیب

كمتااار مو اااوعیاسااات. م یت و ظهاااور اماااام مهااادیباااه مهااادو گفااات  را  یتاااوان 
كه تا ایتوان یم ت داده شاده و ماورد اجمااع همگاان ین اندازه به آن اهمیافت 
گفت: در اعتقاد به منجیت میبا قاطع ز باشد؛ لذاین  یالزمان و مهدآخر یتوان 

كاه مو اوع از آن. ن برقرار استین فرق مسلمیوحدت نظر ب یموعود، نوع جا 
گاار، یار مهاام و مااورد توجااه اساات و از طاار  دیبساا یا، مسااهلهیامااام مهااد
كتب حدیمعتبرتر  یق و بررسایاست، تحق« صحاح سته»اهل سنت،  یثین 

كوشاا یر صااحاح سااته، سااودمند و حتاان مطلااب دیااا م یادهیالزم اساات؛ لااذا 
كنكاا  و تحل یصحاح را بررس كتب یث مهدویاحاد ل قارار یاكارده و ماورد 
 م. یده





 

 

 پیش در آمد
ت در ناازد اهاال ساانت، بااه پاساا  یگاااه اعتقاااد بااه مهاادویاثبااات جا یباارا

ك یاادر عربسااتان بااه پرسااش  یمركااز مهاام وهاااب «یرابطااا العااالم االسااالم»
كناامساالم كااه از ساانیاام. ایان اشاااره  كنین مساالمان  ا اساات، درباااره یااان اهاال 
ت یگاار مهاادویل دیمنتظاار و زمااان و مكااان ظهااور او و مسااا یگاااه مهاادیجا
 ن است:ی، چنیوهاب ینیپرسد. پاس  مركز دیم

اسددت و او  ی، فددا می، علددوی، محمددد بددد ع دددا  حسددنیمهددد
سدت و ، آخرالزمدا  ایموعود منتظر است. موقع ظهور و یمهد

باشددددد. او اا ظددددر  ظددددداهر یامددددت میق یهاظهددددور  اا ن ددددانه
د ركدد و مقدام بدا او یشود و مدردم در حاداا در مكده مكرمده بدیم
كفر و ظلم و فساد،  یكنند. هنگامیعت میب گرفته كه  عالم را فرا

كنددده همددا  ید را اا عدددو و داد  ددر میكنددد و امددیباشددد، ظهددور م
كدده اا ظلددم و جددور  رشددد  با شددد. بددر همدده جهددا  حكومددت گوندده 

كرد و جهان  یم ویا بدا ن درد لسدلیدل و دلخدوا  یدا به میا  یخواهد 
د را مالد  خواهدد شدد. بعدد اا ظهدور او یخواهند شد. او لمام ام

ا همزمدا  یك د، ید و دجاو را میآیاا آسما  فرود م یسیع
ك دتد  ید و حضدرت مهددیدآیبا ظهور  اا آسما  فدرود م را بدر 

 دهد.یم یارید ید فلسطیرواا  لد در سرامدجاو بر د
كددددده یراشدددددد ید اا خلفدددددای، آخدددددریمهدددددد د دواادهگانددددده اسدددددت 

اا آ  خ دددرداد  و در مندددابع اهدددل سدددنت آمدددد  اسدددت.  ام ریددد 
اا صددددحابه اا  یاریرا بسدددد یث مربددددو  بدددده امدددام مهدددددیددداحاد
كددرمید  كرد  ام ر ا بد هددا اسددتم ع مددا انددده اا جملده آ نقددل 

بدد ع ددا ، ع ددالرحمد بدد  لحد   الدب، یبد ابیعفا ، علد
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اسددر، ع دددا  بددد مسددعود، یع دددا  بددد ع ددار، عمددار عددو ، 
، ع ددددا  بدددد یبدددد اسدددار مزندددقدددر  ، ثوبدددا ، ید خددددریابوسدددع
، ابوامامد ، جابر بد ع دا ، یمانیبد  ف یر ، حذیابوهرحارث، 

د یبد مال ، عمر بد حصانسجابر بد ماجد، ع دا  بد عمر، 
 أم سلمه.و 
كسدانیها بدیا كده روا یسدت نفدر اا  را  یت دربدار  مهددیدهسدتند 

كرد  ز وجددود دارنددد. یددن یگددریاد دیددهددا، افددراد ادیر اا ایددانددد ظنقددل 
كده در آ ین یسخنا  فراوان هدا ز اا خود صحابه نقل شد  اسدت 

لدوا  یهدا را مح شدد  اسدت و سدخد آ یلصر« یمهد»به ظهور
اا  یرا مسدأله ظهدور مهددیار داده اقر ام ریات  یف روایدر رد
كرد.ین یلیمسا كه بتوا  در آ ، اجتهاد   ست 
منتظددددر اا شددددخ  رسددددوو  یكدددده دربددددار  ظهددددور مهددددد یالیددددروا

كددرم بددا اعتمدداد بدده ام ریددچدده صددحابه  نقددل شددد  و آ  ا
كرد یب گفته رسوو خدا گواه)اند ا   ز یدآندا  ن یو شهادت و 
كتددب یاریث اسددت(، در بسددیدر حكددم حددد و  یمعددرو  اسددالم اا 
كدددرمیدددث  یحدددد یمتدددو  اصدددل و  معددداجم، سدددنداعدددم اا  ام ر ا

 سددندابددوداوود،  سددندهددا اسددتم آمددد  اسددته اا جملدده آ  دیمسددان
احمدددد،  مسدددند، یابوعمروالددددان سدددندابدددد ماجددده،  سدددند، یلرمدددذ

كم،  حیصددحبددزاا،  مسددندو  یعلددییاب ، یانیدد، روی  راندد معدداجمحددا
كتا  یو ابونع یدارقطن  خ بغدادیلارب در یو خط یالمهد اخ ارم در 

كر در لار  نها.یر ایخ دم ق و ظیو ابد عسا
 یاژ یدو یهداكتا  یدربدار  مهدد یاا دان مندا  اسدالم یبعض

كتددا  یانده اا آ  جملدده اسددتم ابددونعنوشددته ، یاخ ددار المهدددم در 
كتددا   یتمددیابددد حاددر ه  یعالمددات المهددد یالقددوو المختصددر فدددر 

كتددددا یشددددوكان، المنتظددددر المنتظددددر یلددددوالر ماجددددا  فیح فیالتوضدددد  در 
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كتدددا   یمغربددد یس عراقدددیددد، ادرحیوالددددجاو و المسددد ، یالمهدددددر 
كتا   یابوالع ار بد ع دالمؤمد مغرب الدرد یالوهم المكنو  فدر 

كسی. آخرابد خلدو  یعل  ینده بحدث م دروحید امیدكه در ا ید 
كددده در چنددددیمد یر دان دددگا  اسدددالمینگاشدددته، مدددد د ینددده اسدددت 

كرد  است.شمار  م  اله دان گا  مزبور بحث 
 یهاز در نوشدتهیداا بزرگا  و دان دمندا  متقددم و متدأخر ن یاعد 

كرد یخود لصر كه احادح  ت و متدوالر اسد یث مربو  بده مهددیاند 
در  یسددته اا آ  جملدده اسددتم سددخاویچ وجدده قابددل انكددار نیبدده هدد
كتدددا   ینی، محمدددد بدددد احمدددد سدددفارثیدددالمغفتحكتدددا   شدددر  در 

كتددا   ی، ابوالحسدد آبدرد یدالعق در مدد  یلمابدد ، یمناقدب ال دافعدر 
كتددا   یو ی، سددفتدداواكتددا    یفیدر لددأل یس عراقددیدد، ادریالحدداودر 

كتددا   یدارد، شددوكان یكدده دربددار  مهددد لددوالر ماجددا  یح فیالتوضدددر 
كتدددانحیالمنتظدددر و الددددجاو والمسدددیف الدددنظم در  ی، محمدددد بدددد جعفدددر 

كتددا   و ث المتددوالریالحدددیالمتندداثر ف ابوالع ددار بددد ع دددالمومد در 
كالم ابد خلدو   . الوهم المكنو  مد 

كدده احادیددا را بددا  یث مربددو  بدده مهدددیددد لنهددا ابددد خلدددو  اسددت 
دم یدددددگویكددددده م یاساسدددددیو ب یماهدددددوو و سددددداختگ ی یاحددددداد

 یراد قدرار داد  اسدته ولدیدمورد ا« یسیست جز  عین یایمهد»
كرد ا  و دان مندا  اسالم، ی وایبزرگا  و   اندده گفتار او را رد 

كتدا  و گفتار او  كه در رد  بده  یاژ یدبه خصوص ابد ع دالمؤمد 
كددالم ابددد خلدددو نددام  كدده اا سدد الددوهم المكنددو  مددد   ینوشددته اسددت 

ساو ق ل در شرق و ظر  منت ر شد  است. حافظدا ، بزرگدا  
كرد یز لصدددریدددث نیو دان دددمندا  علدددم حدددد كددده احادح  ث یددداندددد 

ح و حسدددد اسدددت و یث صدددحیددداحادشدددامل  یمربدددو  بددده مهدددد
 است. یها، قطعها، متوالر و صحت آ ماموع آ 



        )10 احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته 

 
بر هر مسلما  واجب است و اا  ید، اعتقاد به ظهور مهدیبنابرا
ا الع اا ید اهل سنت و جماعت است و جز افراد نادا  و بدیعقا

كس 1منكر آ  نخواهد بود. یاسالم و بدعتگزار   
كاه از تنادروتریوهاب گروهیون  باشاند، مساهله یاهال سانت م یاساالم یهاان 
كردهیاتاواتر آن را ن یرفتاه و ادعاایت و اعتقاد به آن را پذیمهدو اناد. ز قباول 

كه مسهله، مورد اتفاق تمام مسلمین، نشانگر ایا ن اسات. البتاه در ین است 
پاساا  داده اساات،  یدربااارا امااام مهااد یوهاااب یناایكااه مركااز د یعبااارات ،كاال
ز یاان یث اساات و برخاایااات و احادیااد رواییاامااورد تهعه و یشااتر مااورد قبااول شاایب

كه امام مهد یمردود است؛ مثاًل در ابتدا  یعنایرا محماد بان عبادا  ) یآن 
 یهاسات. البتاه پاسا یداند مورد قبول نیرا عبدا ( م ینام پدر امام مهد

كرد.یمطرح خواه یبعد یهان باره را در بخشیو معقول در ا یمنطق  م 

 پاسخ به یک  رسش
 ین و در مسالك عالماان اساالمیشبهه افكنان ا هرچند در صنف مسلم یبرخ
كتاب خاود مساهله اماام مهاد ینیو د ك قارار یتشاك را ماورد یهساتند ا در 
مثاال اباان خلاادون در مقدمااه  یكساا ی اهاال ساانتمیقااد یانااد. از علماااداده

 یان علماایاك قارار داده اسات. مید و تشاكیان مساهله را ماورد تردیكتابش، ا
2ین مصاریهمچون احماد اما یز بعضیناهل سنت و معاصر  متهخر د یا رشایا 

                                                 
 .142ص  ،23، شماره فصلنامه انتظار موعود .1

 .41، صالمهدي و المهدوية. 1
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كتب و آثار خود، ا ن یتاراناد. مهمك قرار دادهین مسهله را مورد تشكیر ا در 
گر مو وع اماام مهادین افراد ایشبهه و اشكال ا كه ا ماورد اجمااع  ین است 

ن باااره وجااود یاادر ا یتاایو مساالم روا یبخااار حیصددحن اساات، چاارا در یمساالم
ن شاااابهه یااااعه، بااااه ایشااا یاز اهااال ساااانت و علمااااا یادیاااارد. عالمااااان زنااادا

 اند.داده یمتعدد یهاجواب
كتاااب یبخااار جددوا  اووم ن یااماان، ا»د: یااگویخااود م حیالصددح، دربااارا 
گاارد آوردهیث صااحیان صاادهزار حاادیااكتاااب را از م ث یااام و آنچااه از احادح 

را  حیث صااحیاپاات تماام احاد«. شاتر اساتیب یام، بسااح، نقال نكاردهیصاح
 است. شان نقل نكردهیا

كاه  یثیاز اهال سانت، حاد ین هرگز مشاهده نشده است عاالمیهمچن را 
ره، باارعكت آن یف بدانااد؛ بلكااه ساایانااد،  ااعت نكردهیااو مساالم روا یبخااار
كاه در صاح یاریح بسایث صاحیامعتقدناد احاد یعنایاست؛  ن راه یحیباوده 

ث یاان احادیااز در اسااتدراا ایاااز عالمااان اهاال ساانت ن یافتااه اساات. برخااین
كوشااایصاااح گاناااه یهاهاااا را در مجموعاااهده و آنیح  اناااد؛ گااارد آورده یاجدا

كم ن كتاااب  یشااابوریهمچااون حااا را نوشااته و  دیحیالصددحیالمسددتدرع علكااه 
كرده است. از جملاه آن  یآورن جمعیخیح را طبق  وابط شیث صحیاحاد
كااه در یم یث، مو ااوع امااام مهاادیاااحاد كم ن مسددتدرعباشااد   یشااابوریحااا
 رح شده است.مط

ت یامسلم، روا حیصحبزرگان اهل سنت، در  یطبق نقل برخ جوا  دومم
 حیصدحنقال شاده و در  امبریااز پ« حق و هو من ولد فاطماه یالمهد»
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ق( بااوده اساات؛ 1303 یمتوفااا یمصاار ین نقاال آن )حماازاویمساالم تااا آخاار

ده یات دیان روایامسالم، ا حیصح یو چاپ یخط یهابعد از آن در نسخه یول
ث را از ین حادیاماورد اعتمااد اهال سانت ا یچند تن از علما یعنیشود؛ ینم

كرده حیصددح كااه آخاارمساالم نقاال   یحماازاو ی  حساان عاادویهااا شاان آنیانااد 
كتاااب  یمصاار یمااالك  یهادر نسااخه یاساات؛ ولاا 112، ص م ددارق اونددواردر 

1م.ینیبیث را نمین حدیمسلم، ا حیصحموجود   
ت، یمرباو  باه مو اوع مهادوث یاست در تمام احادیالزم ن جوا  سومم

كه در حدیح بشود؛ بلكه همیتصر یبه نام مبارا امام مهد صافات و  یثین 
كامل بر مساهله مهاد یمیا عالیات یخصوص كه به طور  ق یاتطب یمطرح شد 

 یعه آن را مطااابق بااا امااام مهاادیاز اهاال ساانت و شاا یكاارد و عالمااان فراواناا
كفا كتابین حادیاكناد؛ هرچناد ایت میادانستند،  گار، باا ناام یمعتبار د ث در 

 مطرح شده باشد. یمهد
كااه هاار حاادیو مساالم ادعااا نم یخااود بخااار مجددوا  آخددر را در  یثیكننااد 

كاااه باناااد، اعتبااار نااادارد؛ بلكااه همااانن ذكاار نكردهیحیصااح ان شاااد، یااطور 
كااه در صااحیرا صااح یث فراواناایاااحاد یبخااار اورده و یااح خااود نیح دانسااته 

گفته است ا شادن  یبه سابب احتاراز از طاوالنح را یث صحین احادیخود  
2ام.اوردهیكتابم ن گفته است روا  ح اسات و یكتابم، صاح یهاتیمسلم هم 

                                                 
 .205، صدر انتظار ققنوس. 2

 .209ص، اصول الحديث. 1



   13        احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته(

ادعاا نكارده اسات،  یباشاد و حتایف میگار،  اعیات دیاادعا نكرده است روا
 ام.ح را دركتابم آوردهیات صحیمن تمام روا

كااه صااحیات صااحیاااز روا یاریشااود بساایپاات معلااوم م ن از یحیح اساات 
كاه برخایباشد و نیم یخال هاآن ات مرباو  باه اماام یااز روا یز مشخص شاد 

ن موجااود اساات؛ هاار چنااد بااا نااام یحیبااه صااورت خاااص در صااح یمهااد
 مطرح نشده باشد. یمهد

گونیاو مسالم( احاد یبخاار حیصدحن )یحیدر صح گوناا م ینیبیرا ما یث 
ن اخباار مرباو  باه یاگار، اید ین و علماایحیح شاارحان صاحیكه بنا بر تصار

كاااه مااااا باااه ذكااار پااااارهیهااادوم ن یحیث در صااااحیااان احادیااااز ا یات اسااات 
 م:یپردازیم

 دیحیث خروج دجاو در صحیالف. احاد
ت درباارا خاروج دجاال یها روامسلم، ده حیصحو  یبخار حیصحك از یدر هر 

كشاته شادنش یات و اوصافش و سیو خصوص ره و اعماال نااروا و فسااد  و 
كاه یسایبه دست حضرت ع اهال سانت،  یباه اتفااق علماا وارد شاده اسات 

1خواهد بود. یزمان با ظهور امام مهدع همین وقایا  

                                                 
 223، 148، 103، 28ص ،2و ج  221، 203، 202، 53، 30ص ،1ج  ،صحيح بخاري .2

، 126، 115، ص 5و ج 143، 141، 125، 111، 105، 85، 33ص  ،4، ج123ص ،3و ج
 و 105، 108ص  ،1ج  ،صحيح مسلم؛  161، 158،159 ،114، 59، 58ص ،7و ج  223
و  181ص ،7و ج 177ص ،6و ج 120ص  ،4و ج  30، 32ص  ،3و ج 199، 93ص ،2ج 
 .161، 200 ،75ص  ،8ج



        )14 احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته 

 
 دیحیدر صح یسیث نزوو عی . احاد
كاه ینقال م ره از رساول خاداین به اسناد خود از ابوهریحیدر صح كنناد 

 حضرت فرمود: 
ه چگونددده م فامدددامكم مدددنكمیكم ابدددد مدددریف اندددتم انا ندددزو فدددیدددك»

د شدما فدرود ی( بدیسدیم )عیر مدركه پس ید بود هنگامیخواه
1«.امام شما اا خودلا  است؟ كهیحالد در یآ  

كتاااب د یبخاااار حیصدددحاساااالم در شاااروح  یعلماااا ح یگااار تصاااریو مسااالم و در 
مسالم باه اساناد خاود از  حیصدحاسات. در  ین امام، امام مهدیاند، اكرده

كه مینقل م یجابربن عبدا  انصار  د: یگویكند 
 یلقداللو  علد یم ولزاو  ائفده مدد امتدقووی یسمعت الن »

م، یبدد مدر یسدیندزو عیامده، قداوم فیوم القید ید الیالحق ظاهر
بعد   یقدوو و، ا  بعضدكم علدیرهمم لعاو صل لنا، فیقوو امیف

كدده فرمددودم یام ر خدددا شددنیدده اا  امددرا  لكرمدده ا  هددذ  اومدد  دم 
كدرد و فدالیاا امت مد   یگروه ح وسته در را  خدا جهاد خواهند 

بددد  یسددیگددا  عامددت. سددرس فرمددودم آ یخواهنددد شددد لددا روا ق
گدددرو  بددده ویدددا ی دددوایر و  یدددم فدددرود خواهدددد آمدددد و امیمدددر  ید 
ر، یدداو جددوا  خواهددد دادم خمددا نمدداا بگددذار.  یا بددرایدددم بیددگویم

د بده سد ب بزرگداشدت و یدرندد و ایگدر امید یاا شما بر برخد یبرخ
2«.است یم امت اسالمیلكر   

                                                 
، 95ص  ،1ج  ،صحيح مسلم؛ 143ص  ،كتاب االنبياء؛ 4ج  ،صحيح بخاري .3

 .باب نزول عيسي

 .95ص ،، باب نزول عيسي1ج ،صحيح مسلم .1



   15        احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته(

ك ح یز با مراجعه به شروح صحیگر از اهل سنت و نیتب معتبر دبا مراجعه به 
كسااینیبیماا یمساالم و بخااار شااود، یم یساایكااه در نماااز، امااام  باار ع یم، 

1است. یامام مهد   
كتب معتبر اهل سنت است نقال میش یابن اب المصدنفدر  كه از  كناد یبه 

كاااه بااار عیااااز ا یكاااه: مهاااد م امامااات یبااان مااار یساااین امااات اسااات و اوسااات 
2ند.كیم   

  گر امواو یث بخ ایج. حد
كااه یحش بااا اسااناد خااود از جااابر باان عباادا  نقاال میمساالم در صااح كنااد 

 فرمود:  امبریپ
ه در عددد  عدددداً یًا ویددالمدداو ح  یح ددیفدده یخل یآخددر امتددیكددو  فی»

كددده مددداو فدددراوا   یافدددهیاواخدددر دورا  امدددت مدددد خل خواهدددد آمدددد 
كرد كرد  و شمار  نخواهد  3«.بخ ش    

 از رسول خادا ید خدریاز جابر و ابوسع یگریث از طرق دین حدیالبته ا
كتاب دیات شده اسات. ایروا گار اهال ین انفااق و خصالت بخشاش ماال، در 

مساالم، از صاافات  حیصددحن یح شااارحیز بااه تصااریااون یترمااذ سددندساانت مثاال 
اسااات.  یز حضاارت مهاادیاافااه نیمطاارح شااده و آن خل یامااام مهااد

                                                 
الحاااوي ؛ 419ص ،5ج  ،ارشاااد الساااري؛ 383، ص6ج  ،الباااريحفت .2

 .81ص  ،2ج ،للفتاوي

 .19495، حديث 198ص  ،15، جمصنف .3

 .38و  39ص  ،8ج  ،)نووي( صحيح مسلمشرح  .4



        )16 احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته 

 
 از رسااول خاادا ید خاادریز ابوسااعث را بااه اسااناد خااود این حاادیااا یترمااذ

كرده و آن را حد 1خواند.یث حسن مینقل   

 دا یث خسف در بید. احاد
و در زمانااه ظهااور آن حضاارت، در  یكااه در مسااهله امااام مهااد یاز مااوارد
دن و در خاود فروباردن یاث بلعیمطرح شده است، حاد یثیو حد ییكتب روا

كه ا  است. معرو « داءیخسف در ب»ان به ین جریصحرا است 
كه مان یه نقل میدا  بن قبطیمسلم به اسناد خود از عب حیصحدر  كند 

ن یالماؤمنسالمه امعه و عبادا  بان صافوان بار امیرب یبن اببه همراه حارث
كاه یپرسا یسلمه درباره ساااهم. آن دو نفر از امیوارد شد ده شاده و یالعبدند 

گفت: شود. امیدر صحرا پنهان م  سلمه 
كانوا ب ی عث الیت فیعون عائذ با ل ی ا قاو رسوو»  دا یده بعث فانا 

 مد اورض خسف بهمه
بدددرد. یبددده خانددده خددددا پندددا  م یافرمدددودم پناهندددد  رسدددوو خددددا

كده آ  سدرا  بدده  یدارندد. هنگددامیل میگسد یرا بده دن دداو و یسدراه
2«.د  خواهد گ تیبرسد، در آ  فرورفته و بلع یابانیب ینیسرام  

كتاب معتبار د یث قبلاینند احادز مایث نین حدیا گار از اهال سانت مثال یدر 
كم ن مسدتدرعو  یترمذ سنداحمد و  مسند 3مطارح شاده اسات یشاابوریحاا و  

                                                 
 .2232، ح2ج ،ترمذي سنن .1
 .6ص ،18ج  ،)نووي( مسلم شرح صحيح؛ 168ص  ،8ج ،مسلم صحيح. 2

ص  ،4ج ،مسند حااكم؛ 2232، ح4ج  ،ن ترمذيسن؛ 37ص ،3ج  ،احمد مسند .3
 



   17        احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته(

كم ن ط ماورد نظار یث، طباق  اوابط و شاراین حادیاقائال شاده ا یشابوریحا
كه بلعین یباشد. شكیح مین، صحیخیش دن و در خود نهان ساختن یست 

اسات  ین بااب وارد شاده، درباارا ساااهیكه در ا یثیصحرا، بنا بر تمام احاد
 است.  یكار با امام مهدیكه در صدد پ

 

                                                                                                 
 

520. 





 

 

 فصل اول: 

 یمهد حسب و نسب امام 



        )20 احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته 

 

 
بااه اصاال و حسااب و نسااب آن اساات و شااناخت مو ااوع  یزیااشااناخت هرچ

كااه حسااب و نسااب آن بزرگااوار مشااخص « یمهااد»چااون یمهماا بااه آن اساات 
كتاب معتبار ا كاه در  گار ثابات شاود  هال سانت همچاون صاحاح ساته، شود. ا

كرده كتااب معتباار حسااب و نسااب آن بزرگااوار را همااان طااور نقاال  كااه در  انااد 
ده محقاق خواهاد یامطرح شده اسات، نقطاه اشاتراا و وحادت در عق یعیش

 شد.

 اا فراندا  ع دالمطلب است یالف. مهد
ت یاروا دابان مالاك از رساول خاباا اساناد خاود از انت سدندابن ماجاه در 
 كرده است: 

قووم نحد ولد ع ددالمطلب سداد  اهدل ی ا سمعت رسوو
د و یو جعفدددددر و الحسدددددد و الحسددددد یالانددددده اندددددا و حمدددددز  و علددددد

كددده فرمدددودم مدددا فرانددددا  یشدددن اا رسدددوو خددددا هیالمهدددد دم 
م، مددددد و حمددددز  و یع دددددالمطلب سددددرورا  اهددددل به ددددت هسددددت

 

 



   21        احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته(

1.ید و مهدیو جعفر و حسد و حس یعل   
كرده است: یدن حیا عقد الدرردر  یشافع یمقدس  ث را نقل 
م. مان و یما هفت تن فرزندان عبادالمطلب ساروران اهال بهشات هسات»

 «. ین و مهدیم حمزه، جعفر، حسن و حسی، عمویبرادرم عل
كه عادهیا افه م یشافع یسات مقدس شاگامان و بزرگاان یاز پ یاكند 

و  المعادمدر  یز ابوالقاسام طبرانایاو ن سدنددر  ینایث مثل ابان ماجاه قزویحد
كردند.ین حدیگران ایو د یم اصفهانیحافظ ابونع 2ث را نقل   

كاه اماام مهادین حدیا از فرزنادان عبادالمطلب بان  یث داللت دارد 
 است. یكنان یهاشم قرش

 است ام ریت  یاا اهل ب ی . مهد
كه مضامیعج كتابین روایب آن است  گار یمعتبار د یهااات صحاح ساته و 

كه در ا كتاب  یاتیاث و روایاده، باا احادنه مطارح شاین زمیاهل سنت  كاه در 
مطارح شاده اسات، مطابقات دارد. هرچناد الفااا و عباارات آن  یعیمعتبر شا

داوود، ابااو سددنددر صااحاح سااته در  یات متعااددیاامتفاااوت اساات. روا یكماا
كاه برخایو ابن ماجه در ا یترمذ ث ساند یاهاا از حاز آن ین مورد وجاود دارد 

 باشند.یمتقن و معتبر م
ش از عباادا  باان یخااود بااا اسااناد خااود از زر باان حباا سددندد در . ابااوداوو1

                                                 
 .4087، ح1368ص  ،2ج  ،سنن ابن ماجه .1

 .195ص  ،، باب هفتمعقد الدرر .2



        )22 احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته 

 
كه پیمسعود روا كرده   فرمود:  امبر خدایت 

ه رجدال ید عدث فی یوم حتدیدوم لطدوو ا  نلد  الیدا اوی ق مدد الددنیلولم »
  ه…یاسمه اسم یوا ی، یتیمد اهل ب، یمن

گر اا عمر دن آ  نده خداوندد ینماندد  باشدد هدر آ ی  روا باقیا جز یا
كه مرد یروا را  وون كرد لا آ   زد یدت مرا برانگیاااهل ب یخواهد 

1«.ر اسم مد استیكه اسمش نظ   
كاه یاروا یل از امام علیالطفیخود از اب سندز ابوداوود در ی. و ن2 كارده  ت 
 فرمود: امبریپ

عددو  مألهدای یتدیمدد اهدل بوم ل عدث ا  رجاًل ید دق مدد الددهر او یلولم »
 رًاه كما ملئت جو

گددر بدد نمانددد  باشددد، در آ  روا،  یا بدداقیدد  روا اا عمددر دنیددش اا یا
كده امدیاا اهل ب یخداوند مرد كرد  د را  در یت مرا م عوث خواهد 

كه  ر اا ظلم و جور شد  باشد كند، آ  چنا   2«.اا عدو و داد    
كتاااب ین حاادیااا به در یشاا یخااود و اباان اباا مسددندث را احمااد باان حنباال در 

كتاب د یهقیو ب المصنف كرده اوعتقادر  3اند.نقل   
ث را از ین حادیاا یض غمااریاز دانشمندان اهل سنت مثل اباوالف یبرخ

4اند.ح دانساتهیث ساند، صاحیح از دانشامندان و مفساران  یمرحاوم طبرسا 

                                                 
 .4282، ح 309ص  ،2ج  ،سنن ابو داوود .1

 .4283، ح310ص  ،همان .2

 ،بيهقيي االعتقاد؛ 19494، ح198ص  ،15ج  ،مصنف؛ 99ص ،1ج  ،مسند احمد .3
 .173ص 

 .495ص  ،الوهم المكنون ابراز .4



   23        احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته(

گرانقدر یعه در تفسیمقام شیعال ث را مورد اجماع ین حدیخود ا ا یال مامعر 
1نسته است.دا یعه و سنین اعم از شیمسلم یتمام  
كه  سدنددر  ی. ترمذ3 كرده  خود از عاصم از زر از عبدا  بن مسعود نقل 

 فرمود:  امبریپ
اسددمه  یوا یدد یتددیملدد  العددر  رجددل مددد اهددل بی یا حتددیو لددذهب الدددن»

 ه یاسم
كده مدردیا  نخواهد رسیا به پایدن كده یداا اهدل ب ید لا آ   ت مدد 

كم شود 2«.هم نام مد است بر عر  حا   
ت یاااگااار از عاصااام از زر از عبااادا  بااان مساااعود روایباااه ساااند د یز ترماااذیااا. و ن4
كه پیم 3.«یاسمه اسم یوا ی یتیرجل مد اهل ب یلی»فرمود:  امبریكند   

كه رسول خادایره نقل میگر از ابوهریز به سند دی. و ن5 فرماود:  كند 
4.«یلی یوم حتیومًا لطوو ا  نل  الیا او یالدن ق مدیلولم »  

«. حیث حسن صحیهذا حد»سد: ینویث مین سه حدیل ایدر ذ یترمذ
ح یرا صااح یترمااذ سددندث مطاارح شااده در یاان احادیاادربااارا ا یشااافع یكنجاا
5دانااد.یم ن یااباشااد، سااند ایاز دانشاامندان اهاال ساانت م یكاایكااه  یبغااو 
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        )24 احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته 

 
1ث را حسن دانسته است.یاحاد  
ماام ه از ایاش با اسناد خود از محماد بان الحنفیخو سدند. ابن ماجه در 6
كه پ یعل كرده   فرمود:  امبر اسالمینقل 

ت یدداا مددا اهددل ب یه مهدددلدد یل یصددلحه ا  فددیت یددمنددا اهددل ال  یالمهددد»
2«.كندی  شب اصالح میاست. خداوند امر او را در   

 یابان ابا مصدنفاحماد بان حنبال و  مسدندن عباارت در یث با همین حدیا
كتاب یبه و نیش 3.م بن حماد آمده استینع الفتدز در   

كاماال  یث و بررسااین حاادیااج رجااال ایبعااد از تخاار یم بسااتویعباادالعظ
ح یتصاار یث حساان اساات. البتااه خااود بسااتوین حاادیااد: ایااگویآن م یسااند
ن یاساند ا ین االلباانیالداز دانشمندان اهل سنت مثال ناصار یكند، برخیم

4دانند.یح میث را صحیحد  

 اا فراندا  فا مه است یج. مهد
كنااون چنااد اباان ماجااه  سددندو  یترمااذ سددندابااوداوود،  سددندز ت ایاان روایتااا 

كاااه داللااات بااار ا كاااه مهااادین میااامطااارح شاااد  ش و از نسااال یاز قااار یكااارد 
ن یاو عترت آن حضارت اسات؛ البتاه ا امبریت پیعبدالمطلب و از اهل ب
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   25        احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته(

كتب ش یات معتبر فراوانیمطلب، در روا  ز مطرح شده است. یعه نیاز 
مدد  یالمهدد»كناد: ینقال م با اسناد خود از رساول خادا ی  طوسیش
1«.ت مد استیاا عترت و اهل ب یه مهدیعترل  

كه اماام مهادیدر صحاح سته داللت بر ا یاتیاما روا از فرزنادان  ین دارد 
 است: فاطمه
سالمه ب از امید بن مسایش از سعیخود با اسناد خو سند. ابن ماجه در 1

كااه پ همساار رسااول خاادا كاارده  د ولددد مدد یالمهددد»فرمااود:  امبریاانقاال 
 .«است اا فراندا  فا مه یمهد 2فا مهه
كااه یبن مساادیخااود از سااع سددند. ابااوداوود در 2 كاارده  ب از ام ساالمه نقاال 

 فرمود:  امبریپ
از خاناادان ماان و از  ی؛ مهاادماان ولااد فاطمااه یماان عترتاا یالمهااد»

3«.است فرزندان فاطمه   
كتب معتبر خاود آ یگر از علماید یث را برخین حدیا اناد وردهاهل سنت در 

4.المستدرعدر  یشابوریو حاكم ن ریالمعام الك در  یاز جمله: طبران  
كاه حادیانكته قابل توجه و تهمال ا حاق و هاو مان  یالمهاد»ث ین اسات 

كتااب معتباار خااود از  یرا چهااار نفاار از علمااا «ولااد فاطمااه باازرا اهاال ساانت در 
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        )26 احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته 

 
كردهیمسلم روا حیصح  اند:ت 
ازدهم، یاباب  لصواعق المحرق اق( در  974 ی)متوفا یتمی. ابن حجر ه1

 ؛163فصل اول، ص
، 264، ص 14، جكندز العمداوق( در  975 ی)متوفا یحنف یهند ی. متق2
 ؛38662ث یحد

، دیاسدعا  الدراظ ق( در  1206 ی)متوفا یصبان مالك ی  محمدعلی. ش3
 ؛145ص 
م دددارق ق( در  1303 ی)متوفاااا یماااالك یجااازاو ی  حسااان عااادوی. شااا4
 .112، صاونوار

كردهیبزرا اهل سنت تصر یكه علمانید ابا وجو كاه حادح  ث را از یاند 
كرده حیصددح چ یم هاامساال حیصددحموجااود  یهاااانااد؛ لكاان در چا مساالم نقاال 
 خورد.یث به چشم نمین حدیاز ا یاثر

ك یلدداردر  یخااود  ناادارد، ولاا حیصددحت را در یاان روایااا یبخااار خااود،  ریددخ 
كاه  ب ازیبن مسادین اساناد از ساعیث را باا هماین حادیا كارده  ام سالمه نقال 

1.«حدق و هددو مددد ولدد فا مدده یالمهددد»فرماود:  رساول خاادا ث بااا ین حاادیاا 
كتاااب فاااراوان دین مضاااامیهمااا از اهااال سااانت موجاااود اسااات.  یگااارین، در 
كاااه دانشااامندان و عالماااان اهااال سااانت پذیبااارهم رفتاااه و ین اسااااس اسااات 

كه امام مهد  از فرزندان فاطمه است. یمعتقدند 
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   27        احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته(

 «یه اسم ابیاباسم »ث یحد ید. بررس
اسات  یثیمتعدد شده، حاد یهاكه موجب اختال  و بحث یثیاز احاد یكی

كرده است. عالمان و دانشمندان اهال سانت  كه ابوداوود در سنن خود نقل 
ره و رفتاار یاسات و در سا امبریاهمناام پ یمعتقدند حضارت مهاد یهمگ
 دسددنكااه ابااوداوود در  یثین حاادیااطبااق ا یشااباهت دارد، ولاا امبریاابااه پ

كرده، بسا ، یاز عالماان اهال سانت معتقدناد، اسام پادر مهاد یاریخود نقل 
، عبادا  اسات ینام پدر مهاد یعنیاست؛  امبر اسالمیهمان اسم پدر پ

كه نام پدر پهمان  ، عبدا  بوده است.امبریطور 
  ش از عبادایاز زربان حبا خاود از عاصام سدندث: اباوداوود در یمتن حاد
كردیبن مسعود روا كه پت   فرمود:  امبریه 

 عددث ی یوم حتددیددوم، لطددوو ا  نلدد  الیددا الی ددق مددد الدددنیلددولم »
ه یدو اسدم اب یاسمه اسدم یوا ئی یتیاو مد اهل ب یه رجاًل منیف

اا  یكه خداوند مدرددید لا ایا  نخواهد رسیا به پایه دنیاسم اب
كده اسدم او م دابه اسدم مدد و اسدم پددر  یدخاندا  مرا برانگ زد 

1«.م پدرم باشدم ابه اس  
گون یهاجواب« یه اسم ابیاسم اب»ث و عبارتین حدیلكن از ا داده  یگونا

كه به مهم  م:یپردازیها من آنیترشده 
كرده یك جااواب مهماایاا جددوا  اووم كااه ایااانااد اكااه مطاارح  ن یاان اساات 

ه یااسم اب»ریعبارت اخ یآمده است؛ ول یترمذ سندن سند در یث با همیحد
                                                 

 .4282، ح2ج ،داوودسنن ابو .1



        )28 احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته 

 
از  یگاریث از طارق دین حادیاكناد ایح میتصار یترماذرا نادارد و « یاسم ابا

ت یاو ام سلمه روا ید خدریره، ابوسعی، ابوهریصحابه همچون امام عل
اسام »ر یاو آن قسامت اخ «یاسمه اسم یواطی»شده و صرفًا مشتمل است بر

كااه یا اافه م یل آن ترماذیارا ذكار نكارده اساات و در ذ «یه اسام ابایااب كناد 
1.ح استیث حسن و صحین حدیا  

گاااهیهمچناا كااه آ ث مااورد یااو اطااالع او درباااره احاد ین احمااد باان حنباال 
تر و نسااابت باااه یمیتوجاااه عالماااان اهااال سااانت و نسااابت باااه اباااوداوود، قاااد

كاارده ین حاادیخااود هماا مسددندباشااد، در یتر مكیاان، نزدیعصاارتابع ث را ذكاار 
2را نادارد. «یه اسام ابایااسام اب» یعنایر ین قسمت اخیا یاست، ول در  یحتا 
ن یاش از ده ماورد، ایدر ب ریدالمعام الك در  یگر، همچون طبرانیبر دكتب معت

كم نیث را مطرح میحد كتااب خاود ایان یشاابوریكند. حا ث را ین حادیاز در 
كااارده اسااات، ولااا كم ا اااافه یر در آن نیااان عباااارت اخیاااا یمطااارح  سااات و حاااا

ح یو مسالم( صاح ین )بخااریخیط شایث طبق نظار و شاراین حدیكند ایم
3است.   

 ر، ا افه شده است.ین عبارت اخیشود ایم پت معلوم
ث را ین حادیاهل سنت است ا یكه از علما یشافع یمقدس جوا  دومم
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   29        احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته(

گون از جملااه از  گونااا كتااب و منااابع  كتاااب خااود  از  ابااوداوود نقاال  سددنددر 
 یسات و مقدسایدر آن موجاود ن« یه اسام ابایااسام اب» ن عباارتیكند و ایم

ن بااب یافاه در ایبن عمار و حذز عبادا ا یاتیاد مطلب، رواییتا یبرا یشافع
1كند.ینقل م  

ن یاكاه مطارح شاده ا یماتقن و ماورد قباول یاز جوابها یكی جوا  سومم
كااه ابااونع كتاااب فاا یم اصاافهانیاساات  ت را بااا یاان روایااا یمناقااب المهااد یدر 

كارده اسات و فقاط در  ه یااسام اب»ق آن، عباارت یاک طریاطرق فراوان جمع 
كاه نشاان م یق ابن عاصم االبریرا دارد وآن طر« یاسم اب  یدهاد ویاسات 

كرده استین روایا 2.ت را ا افه   
اساااتنتاج  یقبلااا یهااااكااه از جواب یگاااریجااواب مهااام د جددوا  چهدددارمم

كااه بااه احتمااال زیااشااود ایم اد عبااارت از مجعااوالت و مو ااوعات یاان اساات 
كه در ایعباس كافیان باشد   یوجود دارد؛ چون شك ین مورد قرائن و شواهد 

عات یق ماردم باه بید سلطنت خود و تشوییته یبرا یكه دولت عباسست ین
( یعباسااا فااین خلی)سااوم یعباساا یبااا محمااد باان عباادا ، ملقااب بااه مهااد

كااه  یزدنااد. منصااور عباساایث میاز جملااه جعاال حااد یتیدساات بااه هاار جنااا
ن خااود یفااه و جانشااینااامش عباادا  بااود، فرزنااد  محمااد را بااه عنااوان خل

كرد و به مردم دستیمع ن یو جانشا یت عهادیاور داد تا باا او باه عناوان والن 
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        )30 احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته 

 
كننااد. باارایبعااد از خااود ب كااار، لقااب یااض مااردم بااه ایق و تحااریتشااو یعاات  ن 

گمان ا یمهد گذاشت، تا مردم به  كه مهادیرا برفرزند   منتظار اسات  ین 
كااه اساامش عباادا  بااود، دسااتور داد تااا حاادیبااا او ب كننااد و از آن جااا   یثیعاات 

كنند.  1جعل   
 سد: ینویم یمطهر یضد مرتیشه

 ی، اسدددمش مهددددیع اسددد یاا خلفدددا یكدددیم ینیبیمدددا مددد یحتددد
د و اا آ  جملدددده )دارمسددددتتر( یمددددورخ …اسددددت. پسددددر منصددددور

كدددده منصددددور مخصوصدددداً نوشددددته  یاسددددم پسددددر  را مهددددد اند 
كددده میدددا یگذاشدددت بدددرا كندددد،  یاسدددیخواسدددت اسدددتفاد  سید 
 ید آ  مهدددیددب بدهددد. بگویدد  عددد  مددردم را فریددبلكدده بتوانددد 

د پسدددر مدددد اسدددت و لهدددذا مقالدددل یكددده شدددما در انتظدددار او هسدددت
كدددده اگددددرا  نوشددددتهید و دییالطددددال  گدددداهدیاند  كدددده بددددا  یهددددا 
كددده روبدددهیصدددیخص د یدددشددددند بددده درو  بدددود  ایرو مد خدددود 

2كردند.یمطالب اعترا  م  
ن مطلاب قابال یاكاه مطارح شاد، ا ییهااث و جوابین حادیاا یپت با بررس

كه نام پدر مهد ن مطلاب یاسات. این امبریاهمناام پادر پ ،یاثبات است 
كتب روا ات یار  اسات؛ چاون روایقابال اثباات و پاذ یعه باه راحتایش ییدر 

كاه ناام پادر  تیاو ائماه اهال ب امبریاز پ یمتعدد در دساترس هسات 
اسات. البتاه  یفرزناد اماام حسان عساكر یعنی، حسن است؛ یحضرت مهد

كه امارفتهیز پذیاز عالمان اهل سنت ن یبرخ فرزند اماام حسان  یم مهداند 
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   31        احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته(

و ابان  یمحماد طلحاه شاافع نیالادكمالهاا: است؛ از جملاه آن یعسكر
1باشند.یم یصباغ مالك  

 «است اا فراندا  امام حسد یمهد» ث یحد یو. بررس
كنون حسب و نسب امام مهد كتب معتبر اهل سنت اثبات شد. اماا  یتا  در 

كتب اهال حاد كنایلكن در تمام  گار دقات  بار  یث مبنایك حادیا م، فقاطیث ا
كااه امااام مهاادیااا ن، یاار از ایاام و غیاااساات دار از فرزناادان امااام حساان ین 

ت را هاام ابااوداوود در یاان روایاام. این مطلااب نااداریاادال باار ا یگااریث دیحااد
كرده است. سند  خود نقل 
كرده است:یخود چن سندابوداوود در    ن نقل 

ب یشدع س عدیق یر  قاو حدثنا عمروبد ابیحدثت عد هارو  بد المغ
ابندده  یا  عندده و نظددر الددیرضدد یاسددحاق قدداوم قدداو علدد یبددد خالددد عددد ابدد

كمددا سددما  الن ددیهددذا سدد یالحسددد فقدداوم ا  ابندد خرج مددد یو سدد ید 
الخلدق  ی  هه فدیالخلق و و  ی  هه فیكم یباسم ن  یسمیصل ه رجل 

كر قصهم   مأل اورض عدًوه یثم ن
 ید خالد اا ابدب بیس اا شعیق یر  اا عمروبد ابیهارو  بد مغ
كددهم امددام علددیدداسددحاق روا كددرد   بدده فرانددد خددود حسددد  یت 

كده یدسته و فرمودم اینگر قدا و سدرور اسدت، هم ندا   د فرانددم آ
ظهدور  ید  و اا نسدل او، فرانددیدنگونده نامیاو را ا رسوو خدا

كه همنام با   كرد  ه یشد  یام رلا  است. در خلق و خویخواهد 
                                                 

، ل الرساولمطالب السؤول في مناقب آمحمد ب  طلح  شافعي در کتاب  .1
 .274، ص الفصول المهمهاب  ص اغ مالکي در کتاب ؛ 89ص 



        )32 احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته 

 
سددت، سددرس یه او نیم( شدد چهددر  و اندددا)در خلددق  یاوسددته ولدد
كرد.یاو را حكا یگسترعدالت 1ت   

متعادد و  یواقاع شاده اسات و جوابهاا یفراوانا یهااث ماورد بحثین حادیا
 ابوداوود داده شده است. سندث منقول در ین حدیبه ا یمنطق

كتااب اهاال ساانت بااه جااا یگااریث، در نقاال دیحااد جددوا  اووم لفااظ  یاز 
ن ی( همااا833 ی)متوفاااا یشاااافع ین آماااده اسااات. جااازریحسااان، لفاااظ حسااا

كاارده و بااه جااا یث را بااه اسااناد خااود از ابااوداوود سجسااتانیحااد لفااظ  ینقاال 
 سد:ینویم یشافع ین در آن آمده است. جزریحسن، لفظ حس

كه مهدیح ایصح ل یااسات باه دل ین بان علایاز نسل حس ین است 
االجازه مااا از  یكااه از شاا یباارآن و طبااق خباار یرمؤمنااان علاایح امیتصاار

از  یده اساات. ابوالحساان باان بخاااریبااه دسااتمان رساا ین الرقااعمااربن حساا
از  یب از اباو عمار هاشامیااز اباوبكر خط یاز ابوبدركرخ یعمربن محمد دارقز

ت از یقا یره از عمروبن ابیاز حافظ ابو داوود از هارون بن مغ ییلؤلؤ یابوعل
كااه علاایشااع فرزنااد خااود  یبااه سااو یب باان خالااد از ابواسااحاق خباار داد 
كاه یات و سات فرمود: اسین نگریحس ن پسارم آقاا و سارور اسات، همچناان 

گونه نامیاو را ا رسول خدا كارد  یفرزند ید. از نسل وین  ظهاور خواهاد 
در خلااق  یه اوساات، ولاایشااب یامبرتااان اساات و در خلااق و خااویكااه همنااام پ
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   33        احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته(

گستریست سات حكایه او نیشب كرد.  یو یت عدالت  1را نقل    
معتمااد اهاال ساانت از  یاز علمااا یكاایكااه  یگااریم در نقاال دینیبیپاات ماا

كارده آن را باا ناامیاروا یداوود سجستانابو كارده ا« نیحسا»ت  سات و مطارح 
ح یگاار تاارجیك نقاال را باار نقاال دیاا، یل و قاارائن خااارجیاام باادون دلیتااوانینم
 م.یبده

كارده اسات  سندكه  یمنذر جوا  دومم ابوداوود را شرح داده و مختصر 
2ث ساند، مقطوعاه اسات؛یاز حث ین حدیكند ایجا اشاره مدر آن چاون اباو  

در  یرا ویااده اساات؛ زینشاان یرمؤمنااان علاایث را از امین حاادیاااسااحاق، ا
ا هفات ساال داشاته اسات. بناابر یافقاط شاش  یهنگام شاهادت اماام علا

3ا آمده است؛یخالفت عثمان به دن یانیدر دو سال پا یقول ابن حجر و لذا  
ث اسااتماع نكاارده یرتش حااداز حضاا یده باشااد، ولاایاارا د ید امااام علاایشااا

 است. 
ث یث سااند حاادیااكااه مطاارح شااده باااز از ح یگااریجااواب د جددوا  سددومم

كه سند حد گفته شده  ن نقال یث مجهول است؛ چاون اباوداوود چنایاست. 
ش از هاارون بان یپا یث شاد و راویم حدیره برایكرده است: از هارون بن مغ

 ست.یماد نث سند قابل اعتیث از حین حدیره نامعلوم است. لذا ایمغ
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        )34 احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته 

 
گرفته باشد؛ یممكن است تصح جوا  چهارمم كلمه صورت   یعنایف در 

كلمه حسییف و تغیاحتمال تصح هت حسان، یان و ثبت شدن باه هیر شكل 
ز ا یگاریث را افراد دین حدیكه اژه آنیوست. بهید نیث ابوداوود بعیدر حد
كردهابااو آن ن آمااده اساات. ا ااافه بااریانااد و در آن بااه صااورت حسااداوود نقاال 

كاماًل ین ین بودن مهدیاز اوالد امام حس یعنیث، ین حدیاحتمال عكت ا ز 
ات یااث خباار واحااد اساات و بااا رواین حاادیاارا در هاار صااورت، ایاااساات؛ ز یقااو

كند.یگر نمیمتعدد د  تواند معار ه 
 یز احتماال جادیاث نین حادیادر ارتبا  با مجعول بودن ا جوا  پنامم
گماان یاون و پیكاه حسانن است ین احتمال اید ایوجود دارد. مؤ روان آناان 
در سااال  همااان محمااد باان عباادا  باان حساان باان حساان یبردنااد، مهااد

كشته شده است؛ لاذا از ا145  یث، بارایان احادیاق، در زمان خالفت منصور 
كردنااد. بعاادها عباساا یاساایمقاصااد س كااه  یان ماادعیخااود اسااتفاده  شاادند 

 ق( 158-169) یموعود، همان محمد بن عبدا  بن منصاور عباسا یمهد
 است.

ث سااند دچااار یااكااه از حنیث ابااوداوود، عااالوه باار ایحااد جددوا  ش ددمم
را از فرزنادان اماام  یكاه مهاد یگریث دی عف است، توان معار ه با احاد

كنااون مااا بااه یم نیحساا ث اشاااره یااك نمونااه از آن احادیاادانااد ناادارد. ا
كه حدیكنیم  مان است:یفه بن یث حذیم 

ناده خبار یراد فرماود و در آن، از حاوادث آیاا یاما خطباه یبرا رسول خدا
گاار از عماار دن نمانااد، خداونااد باازرا آن روز را  یك روز باااقیااش از یا باایااداد و افاازود: ا



   35        احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته(

كاه یااز نسال مان در آن روز ق یكاه ماردخواهد ساخت تا آن یچنان طوالن كناد  ام 
كادا ا ا رساولیاد: یگاه سلمان برخاست و پرسهم اسم من است. آن م او از 

1زد. نین فرزندم و دست بر پشت حسیفرزند تو خواهد بود؟ فرمود: از ا  
كاه در جواب جوا  هفتمم ث ین مطارح شاد، حادیشایپ یهااهمان طاور 

ث یاست باز در صورت صحت سند حاد یابوداوود هرچند دچار  عف سند
بار سار  ینداشته و مانع ین بودن مهدیالحسث ابنیبا احاد یمذبور، تعار 

كاارد؛ زیاهااا راه آن داوود و ث ابااوین حاادیاان ایرا راه جمااع باایااجاااد نخواهااد 
االم یاالب و حسااان ینیحسااا یگااار وجاااود دارد؛ چاااون اماااام مهااادیث دیااااحاد

كااه همساار امااام سااجادیاساات. بااد ( مااادر امااام باااقر یعناای) ن صااورت 
 اساات و لااذا امااام باااقر یفاطمااه بناات الحساان دختاار امااام حساان مجتباا

ه یااذر یده اساات و فرزناادان آن حضاارت همگاااالم بااویاالب و حساان ینیحساا
 شوند.ین محسوب میسبط

كاار ید قرآناایاان نكتااه مؤیااالبتااه ا كااه در قاارآن  را از  یساایم عیهاام دارد 
كاال اء سابق دانساته اسات یطر  مادر  ملحق به انب و وهبناا لاه اساحاق 

و  یساایمان... و عیتااه داوود و ساالینا ماان قباال و ماان ذرینا و نوحااًا هاادیهااد
كل میال 2.نین الصالحاس    
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        )36 احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته 

 
ز یاكناد. در مناابع اهال سانت نید مییان جماع را تهیاز ایات نیاز روا یبرخ

كرمیمطرح شده است. پ  فرمود: خطاب به فاطمه زهرا امبر ا
كه مارا باه  یهذه االما؛ سوگند به كس یبالحق ان منهما مهد یبعثن یوالذ»

ن( یو حسان امات از آن دو )حسان یاا یكاه مهاد یحق مبعوث فرماود، باه درسات
1«.است  

د و اشاكاالت یشاد یث ابوداوود هرچند دچار  اعف ساندین، حدیبنابرا
آن  یتاوان راه جماع بارایاست لكن برفرض رفع  اعف ساند آن م یمتعدد

گفت ها كرد و  را از فرزنادان  یكاه مهاد یثینادارد باا احااد یچ تعار ایمطرح 
كاه اثباات یداند. فلاذا نساب اماام مهادیم نیامام حس شاد  هماان طاور 
 نیاز فرزنااادان حسااا یم مهااادیگاااوئیاسااات باااه هماااان نساابت م یفاااطم

كه در احادیم  ین مطلاب مطارح شاده و مهادیعه ایاز ش یث متعددیباشد 
 دانسته است. نین فرزند از فرزندان امام حسیرا نهم

كه فرمود: یروا نیاز امام حس یعیدر منابع ش  ت شده 
 الدددب و  یبد ابدددیلدددد عیرالمدددؤمنیًا اولهدددم امیمندددا اثناع دددر مهدددد

بده  یا  لعال ییحیالقائم بالحق و هو یآخرهم التاسع مد ولد
كلده و لدوكر  یالدد یالحدق علددیظهدر بده دیاورض بعد مولها و  د 

رالمؤمندا  یهدا اماا ما هستند. اوو آ  یه دوااد  مهدالم ركو 
كده یها نهم الب و آخر آ یبد اب یعل د فراند مدد اسدت. همدو 

د مدرد  را یكندد و خداوندد بده بركدت وجدود او، امدیمام یبه حق ق
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   37        احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته(

گرداندد یروا میدا   یدد حدق را بدر لمدام ادیكند و دیاند  و آباد م
كراهت داشته باشند. گرچه م ركا   1ا  

 «یسیاوع یومهد»ث یحد ی. بررسه
كتااب اهاال ساانت بااه و یث متعااددیاادر احاد سااته مشااخص ژه در صحاحیاااز 
اسات،  و از فرزندان فاطمه امبریت پیش و از اهل بیاز قر یشد مهد

كاه:  یثیخاود حاد سدنداما ابان ماجاه در  بان  یسایاالع یالمهاد»آورده اسات 
ن یااا یشااده اساات. حتاا یفراواناا یهاااث موجااب بحثین حاادیااو ا« میماار
كه برخایحد ز قارار داده، یت آن را دساتاویاز منكاران مهادو یث موجب شده 

 یك قارار دهناد. البتاه علماایكن را مورد تشایت در اعتقاد مسلمیاصل مهدو
كردهین حاادیاادربااارا ا یو مسااتدل یمنطقاا یهااااسااالم جواب انااد. ث مطاارح 

كنون به بررسیبنابرا  م.یآن بارداز یهاث و پاس ین حدیا ین الزم است ا
 ابن ماجه آمده است:  سنددر  ثمیمتد حد

 یحددثن یس ال دافعیدحددثنا محمدد بدد ادر یونس بد ع د اوعلیحدثنا 
بدد عدد ابدا  بدد صدالح عدد الحسدد عدد انس ید خالد الانددمحمد ب

و و  ا او ادبداراً یزداد اومر اوشدد  وو الددنیقاوم و مال  ا  رسوو ا 
او  یشدددرار الندددار وو المهدددد یالندددار او شدددحًا وو لقدددوم السددداع  او علددد

 مه یبد مر یسیع
س یددونس بددد ع دددا  اا محمددد بددد ادریددث را اا یابدد ماجدده حددد

اا ابددا  بددد صددالح ااحسددد  یاا محمددد بددد خالددد جنددد یافعشدد
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        )38 احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته 

 
كدده رسددوو خدددا یبصددر كددرد   فرمددودم  اا انددس بددد مالدد  نقددل 

كددرد و یا بیددلر خواهددد شددد و دنكارهددا سددخت  ترپ ددت خواهددد 
گ ددت و روا ق یمددردم حر بدددكارا   یامددت جددز بددرایلددر خواهنددد 

كسیبرپا نخواهد شد و مهد 1ست.یم نیبد مر یسیجز ع ی،    
 یث داللاات باار مطلااب تمااام اساات؛ ولاایااث در ظاااهر از حین حاادیاااهرچنااد 
ن یث داده و دروغاین حادیاباه ا یمتقن و محكما یهااسالم، جواب یعلما

كرده كنون به برخبودن متن آن را آشكار   م.یپردازیها مازجواب یاند. ا
ن یث و متكلمایحاد یعلما یث، مورد اعراض تمامین حدیا جوا  اووم

گرفته  یاسالم  اسالم است. یو خال  اعتقاد تمام علماقرار 
كاااه ا جدددوا  دومم خاااود آورده اسااات،  سدددندث را در ین حااادیاااابااان ماجاااه 

مااان ولاااد  یالمهاااد»كناااد: ینقااال م امبریااارا باااا ساااند معتبااار از پ یثیحاااد
2«فاطمااه المطلب و از را از فرزناادان عبااد یكااه مهااد یگااریث دیااو احاد 
كرده است.یاهل ب 3ت خود مطرح  ، یترماذ سنددر  یگریث متعدد دیاحاد 

كتاااب و مناااابع معتبااار اهااال سااانت داریسااانن اباااوداوود و د كاااه اماااام یاااگااار  م 
كنااد؛ یم یمعرفاا و از نساال فاطمااه امبریاات پیاارا از اهاال ب یمهااد
 شود.یث ابن ماجه، دچار  عف مین متن حدیبنابرا

ن و الفاااا، در منااابع معتباار ین مضااامیث بااا همااین حاادیااا جددوا  سددومم
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   39        احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته(

در « میبن ماریسایاال ع یالمهاد»ثیر حادیاقسامت اخ یگر آمده اسات ولاید
كم نیآن موجود ن  ابوامامااث را از ین حادی، همایو طبرانا یشاابوریست. حاا
كرده 1اند.نقل  كم ن  ح الساند یث، صاحین حادیاكناد ایا افه م یشابوریحا
2اند.ت نكردهیومسلم( آن را روا ین )بخاریخیش یاست، ول  

كتاابش نقال م ثیحاد هیم جوزیابن ق جوا  چهارمم كناد و یابان ماجاه را در 
كاارده و از یكنااد و بااه شاادت آن را تضااعیر آن، اعتااراض میاادربااارا قساامت اخ ف 

3داناد.یم یات محمد بن خالد جنادیجعل ر را منحصار در نقال یا، قسامت اخیو 
كناد یرجاال اهال سانت نقال م یداند. سات از علماایم یمحمد بن خالد جند

كاه یا  نقل میمجهول است و از ابان بن ع كه محمد بن خالد ناشناخته و كند 
بزرا اهل سانت در  ی، از علمایمحمد بن خالد، متروا است. ابن حجر عسقالن

كاذاب یكتابش محمد بان خالاد جناد هماان  ید: ویاگویكارده و م ین معرفایرا از 
منطقاه جناد  یبارا را از قول رساول خادا« جند»ث مشهوریاست كه حد یكس

كاارده اساات. حاادكااه در فاصااله دو رو كااه یااث ایز از صاافا قاارار دارد، جعاال  ن اساات 
 فرمود:  امبریپ

كننددددددد. یچهددددددار مسدددددداد حركددددددت م یهددددددا بدددددده سددددددوكااو »
، ی( مسداد اوقصدیمسادالحرام مساد مد )مسداد الن د
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        )40 احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته 

 
1«.مساد الاند  

كاذاب و نیا یشود، محمد بن خالاد جنادیث معلوم مین حدیاز ا رنا  یك 
م یكرده است. عبدالعظیث میجعل حد یاحتجلب توجه، به ر یباز بوده و برا

كتاااب خااود ، احاد یبسااتو كتااب اهاال ساانت را بااه  یث مهاادویااكااه در  در 
كاه یاگیجاه میث نتین حادیاكرده است درباارا ا یسند ین وجه بررسیبهتر رد 
ف و مااتن آن منكاار یث اسااناد   ااعین حاادیااف و متنااه منكاار؛ ایاسااناده  ااع»

2«.است  
ض یث داده شاده اسات. اباوالفین حدیز به این یگرید یهاالبته جواب

3ث داده اسات.ین حادیااز دانشمندان اهل سنت هشت جواب باه ا یغمار  
 م.یاها پرداختهن جا، فقط به عمده جوابیدر ا
 

                                                 
 .125ص ،9، جتهذيب التهذيب .1

 .104ص ،المهدياالحاديث الموضوعة و الضعيفة في .2

 .538، صابراز الوهم المكنون .3



 

 

 فصل دوم: 

 یمهد یمایل و سیشما



        )42 احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته 

 

 

 ام ریالف. همنام  
 یمایشامائل و سا امبریا، وجاود مباارا پیات متعاددیاث و روایدر احاد
كاارده اساات. از جملااه: همنااام  یامااام مهااد یاهرات ظاایخصوصاا را مطاارح 
 امبریاداشاتن باه پ یبلناد، شاباهت اخالقا یشانیپده، یكش ینیبودن، ب

 ابوداوود مطرح شده است.  سندكه در صحاح سته، خصوصًا در 
ش از عباادا  باان یخااود بااا اسااناد معتباار از زر باان حباا سددند. ابااوداوود در 1

كه پ كرده   فرمود: امبریمسعود نقل 
ه رجداًل ید عدث فی یوم حتدیدوم لطدوو ا  نلد  الیدا اوی ق مد الددنیلولم »
گددر اا عمددر دن ه…یاسددمه اسددم یوا یدد، یمندد  ی ددتر بدداقی  روا بیددا یددا

اا  یگردانددد لددا مددردیم ینمانددد، خداونددد آ  روا را آ  قدددر  ددوون
كه اسم او اسم مد استینسل مرا برانگ 1«.زد   

كااه: امااام علااینقاال م یگااریث دیخااود حااد سددند. ابااوداوود در 2  یكنااد 
 كرد و فرمود: نیا حسی به فرزند  حسن ینگاه
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   43        احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته(

 ی ددد هه فدددیكم یباسدددم ن ددد یسدددمیخرج مدددد صدددل ه رجدددل یسددد…
را خارج  یخداوند اا نسل او مرده …الخلقی  هه فیالخلق وو

كددده همندددام  یم ه یشددد  یام رلدددا  اسدددت و در خلدددق و خدددویكندددد 
1ست.یه او نیندام( ش است و در خلق )چهر  و اام ری   

كااه پیااز از عباادا  باان مسااعود روایاان یترمااذ سددند. در 3 كاارده   امبریاات 
 فرمود: 

 یوا یدد یتددیملدد  العددر  رجددل مددد اهددل بی یا حتددیولددذهب الدددن
ت یداا اهدل ب یكده مدردابدد مگدر آ ییا  نمیدا پایه دنیاسمه اسم

كنددد. اسددم او نظ ر اسددم مددد اسددت و او یددمددد بددر عددر  حكومددت 
2است. همنام مد   

كارده  یگریبه سند د سنددر  یز ترمذی. و ن4 از زر از عبدا  بن مسعود نقال 
؛ یاسامه اسام یواطیا یتایرجال مان اهال ب یلای»فرماود:  كه رساول خادا

كه همنام من استیاز اهل ب ید مردیآیم 3«.ت من   
 «.حیث حسن صحیحد»سد: ینویث میل هر دو حدیذ یترمذ

گفتااه شااد ا كااه قااباًل  كااه منقااول از عباادا  باان  یثین احااادیااهمااان طااور 
كتب معتبر و منابع موثق د ز آماده اسات: یگر از اهل سنت نیمسعود است در 

 یح ابان حباان و مصاانف ابان اباایو صااح یر طبرانایاااز جملاه در المعجام الكب

                                                 
 ..4290همان، ح  .1

 .2331، ح3ج ،سنن ترمذي .2

 .2332، ح 3ج ،سنن ترمذي .3



        )44 احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته 

 
1به.یش  

كامل آن،  یث و بررسین احادیج رجال ایبعد از تخر یم بستویعبدالعظ
گون باه یكامل برخوردار است و از طر ث از صحتین حدید: ایگویم گوناا ق 

2كند.یصحت آن اذعان م  
كااه نااام مبااارا حضاارت مهاادیااث داللاات دارنااد باار ایاان احادیبنااابرا ، ین 

كرمیهمان نام مقدس پ  باشد.یم« محمد»یعنی امبر ا
كتااب معتباار شاا كااه نااام یباارا یات متعااددیااز روایاان یعیدر  ن مطلااب هساات 

كناا امبریااهمااان نااام پ یمهااد عه اسااتناد یث از شاایك حاادیااون بااه اساات. ا
 م.یكنیم

كه محدثیش 3عه اسات،یشا ین علماایر در بایبصا ی  صدوق  از  یثیحاد 
كه آن حضرت فرمود:  امبریپ كرده   نقل 

قدائم اا  یه مهددیو شمائله شمائل یاسمه اسم یالقائم مد ولد
فراندددا  مددد اسددت. نددام او ماننددد نددام مددد، و شددمائل او هماننددد 

4شمائل مد است.  
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   45        احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته(

 ام ریبه   ی. ش اهت امام مهد 
مطارح  یات در مو وع امام مهدیث و روایكه در احاد یگر از مواردید یكی

در مناابع  یات متعاددیااسات. روا« امبریابه پ یشباهت امام مهد» شد
كه شباهت ُخلق یعیش مطرح  امبریآن حضرت به پ یو اهل سنت آمده 

كتااب معتباار د لقاایشااده اساات و در  ز آمااده اساات. از آن یاان یگاار، شااباهت خ 
كتب معتبر و قد حیصحجمله،  كه از  1اهل سنت است. یمیابن حبان    
كه نین آمده و داللت دارد بر این مضامیث به ایابوداوود دو حد سنددر 

اسات.  ا ره، همچاون رساولیث اخاالق و رفتاار و سایااز ح یامام مهاد
درباارا اماام  یث مفصالیحاد امبریاخاود از ام سالمه از پ سدندابوداوود در 

كه: یالزمان نقل مم آخریو عال یمهد  كند 
ا  مدردم بده سدنت یم یو مهد ه…همیالنار بسن  ن یعمل فیو 
2كند.یام رشا  عمل می  اخالق و رفتدار او اخدالق و رفتدار  یعنی 
 است. ام ری 

كددددهم یت میددددروا یخددددود اا امددددام علدددد سددددندابددددوداوود در  كنددددد 
كددرد و فرمددودم  حسدددنگددا  بددر فرانددد خددود  یحضددرت علدد

كده همندام  یدانگیرا برم یخداوند اا نسدل او فراندد  ام ریدزد 
 در اخالق و رفتار است. ام ریه  یاست و ش 

را  امبریاابااه پ یامااام مهااد یو رفتااار یت، شااباهت اخالقاایاان روایااا
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        )46 احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته 

 
دهاد. یرا مادنظر قارار نم یكند و شاباهت در چهاره و انادام ظااهریمطرح م

گفاات مهاام شاایاابا یولاا كااه هماننااد یباهت در سااد  كااردار اساات  ره و رفتااار و 
اسااالم و قاارآن و  یچااه موجااب اعااتالساات آنین یباشااد. شااكیم امبریااپ

ت شاد، هماان اخاالق و یدر جهان بشر امبر اسالمیرفعت وجود مبارا پ
كاه  ارب امبریاپ یكویرفتار ن المثل خااص و عاام اسات و در قارآن باود 
گسااتر  چااه در آخرنز آیاام باادان اشاااره شااده اساات. و نیكاار الزمااان، موجااب 

خواهد شد، همان رفتاار  امبریاز تبار پ یاسالم در جهان به دست فرزند
كه مانند رفتار حضرت محمد یره مهدویو س  باشد.یم است 

 د یك  ینیبلند، ب ی انیج.  
كتاااب روا در ماااوارد متعااادد باااه چهاااره و رخساااار  یعه و سااانیاعااام از شااا یااایدر 

آن حضرت  یشاره شده است. از جمله، چهره نورانا یامام مهد یملكوت
كه در روایتوص« یكوكب در»به آمده است و در مناابع  یات متعددیف شده 
1ذكر شده است. یو سن یعیش  

كه پ ید خدریسع یخود از اب سندداوود در ابو كرده   د: فرمو امبرینقل 
مددال  اورض قسددطًا و یاونددف،  یالا هدده اقندد یاجلدد یمندد یالمهددد
كمدددا ملئدددت ظلمدددًا و جدددورًا عددددوً  اا  یه مهدددددیملددد  سددد ع سدددنی 

د را ید  دارد. امدیك د یندیبلندد و ب ی دانیفراندا  مد اسدت.  
كددده اا ظلدددم و جدددور  رشدددد  كندددد همدددا ی دددر اا عددددو و داد م  ور 

                                                 
 .469، ص 2ج ،الدينكمال؛ 314ص ، 2ج ،فرارد السمطين .1



   47        احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته(

1كند.یاست. او هفت ساو حكومت م  
كتاب معتبار  ید خادریساعیگار از ابیت باه طارق دین روایا كاه در  نقال شاده 

ابن  حیصحو  یعلی یاب مسنداحمد و  مسندنت آمده است. از جمله در: اهل س
كاه ایشا یابن اب المصدنفحبان و  2اهال سانت اسات. یمیهاا مناابع قادنیبه   
كتااب و منااابع بعاادین حاادیااالبتااه ا اخ ددار یف یالعددر  الددورد، همچااون یث در 
 ز آمده است.ین یالمهد

ن یاان و رجاال ایال راویو جارح و تعاد یبعاد از بررسا یم بساتویعبدالعظ
3ث سند معتبر و حسن است.یث از حین حدید: ایگویث میحد   
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 فصل سوم: 

 م ظهور یط و عالیشرا



        )50 احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته 

 

 

 درآمد
مطاارح شااده،  یعه و ساانیث شاایااات و احادیااكااه در روا یاز مو ااوعات یكاای

ها و ات، نشاانهیاث و روایادر احاد یم ظهور است. موارد فراوانایط و عالیشرا
ز یاه ناز آن ماوارد، در صاحاح سات یبر شمرده اسات. برخا الزمان راط آخریشرا

كاین یشاك یز شاده؛ ولاین ییهایروادهیها و زآمده است. البته افرا  ه سات 
 ها، مورد قبول است.از آن یبرخ

م ظهاور چاه آثاار و یاط و عالیند پرداختن باه شارایبگو یممكن است برخ
گفت شك و تردیخواهد داشت؟ در جواب با یثمرات كاه فواین یدید  د یاسات 

دن یار اثربخش خواهد بود؛ چون فهمیل در جامعه و نزد مردم بسین مسایا
ت و ینه مردم نسبت به اصال مهادویو طمهن ی، موجب دلگرمیلین مسایچن

ن در یمسالم یساازنهیو زم یشاود و موجاب آماادگیالزماان مظهور آن در آخر
 ز خواهد شد.ین یآن مقصد متعال یجهت حركت به سو

كااارده، یاااط و عالیكاااه شااارا یثیات و احاااادیااادر رواالبتاااه  م ظهاااور را مطااارح 
ات را به ین اخبار و روایتمام ا یشده است، ول ییهایها و دروغاردازیروادهیز

 

 

 

 



   51        احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته(

مثل احمد  یاست. برخ یانصافین بیقیات و اوهام خواندن، به یلیچوب اسرائ
 یول انساااانهاااا را دور از عقاااات را ماااردود دانساااته و آنیااان روایااان، تماااام ایامااا
1دانند!یم  

( متفقاًا مطارح یعه و سانین )شایقیط ظهور، نزد فریم و شرایاز عال یبرخ
كتااب شاا یشااده و برخاا كتااب و منااابع اهاال ساانت یاز مااوارد در  كااه در  عه آمااده 

 مطرح نشده است و بالعكت.

 م ظهوریط و عالید شرایفرق ب
 ن آن مطرح است:یتفاوت عمده ب سه
هاا تامه در ظهور هستند؛ لاذا اجتمااع آنط ظهور، علت ی. مجموعه شرا1
اسات.  یو معلاول ین دو، رابطاه علایان ایتحقق ظهور  ارورت داردو با یبرا
در تحقااق ظهااور ناادارد بلكااه  یظهااور، نقااش و دخلاا یهام و نشااانهیااعال یولاا

كاشف گر شرایت دارد. بنابرایفقط جنبه  ا شاد، ظهاور تحقاق یط ظهور مهین ا
گونه نیر ام ظهویدر عال یكند ولیدا میپ  ست.ین 

كنااده هسااتند و در تمااام زمااان غ یم ظهااور، حااوادثیاا. عال2 باات، بااه یپرا
گرفات، بارخال  شارا كنده انجام خواهد  كاه باه صاورت یصورت پرا ط ظهاور 

ط آن، فاقاد هرناوع یمتصل و مستمر خواهاد باود و تحقاق ظهاور، بادون شارا
 است. یه عقالنیتوج
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        )52 احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته 

 
 یدارند؛ ولان یتیهور، مسئولظ یهام و نشانهیها در تحقق عال. انسان3
از آن،  یجهها در بخااش قاباال تااوف دارنااد و انسااانیااط ظهااور، تكلیدر شاارا

كنند.یها و شرانهیتوانند زمیم  ط را فراهم 
كنون در دو قسمت بحث م م یاط ظهور، و ساات عالیم: ابتدا شرایكنیا

 م.یكنیان میظهور را ب

 ط ظهوری. شرا1

 بود  ظهور یالف. حتم
كیااث و روایااكااه در احاد ی ااوعاتاز مو یكاای ان شااده، یااد خاااص بیااات بااا ته

چاااون  ید مو اااوع مهمااایاااتردیاسااات. ب یباااودن ظهاااور مهاااد یحتمااا
ان شاود. در سانن اباوداوود و سانن یب ین عبارت مؤكدید با چنیت بایمهدو
 م.یكنیث برخورد مین احادیبه ا یترمذ
كه فرمود:  خود از رسول خدا سنددر  ی. ترمذ1 كرده   نقل 

ا  یددا بدده پایدده دنیتددیملدد  العددر  رجددل مددد اهددل بی یا حتددیلددذهب الدددنو
ت مد برعر  حكومدت یاا اهل ب یآنكه مردد مگرینخواهد نرس

1كند.   
كرمیاز پ یگریت دیدر روا ی. ترمذ2 كه فرمود: ینقل م امبرا  كند 

رجدل مدد اهدل  یلدی یوم حتدیدوم لطوو ا  نل  الیا اوی ق مد الدنیلولم 
گددر ایتددیب بمانددد خداونددد آ  روا را  ی  روا بدداقیددا فقددط یددا عمددر دنه ا
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   53        احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته(

كرد لا مرد یقدر  وونآ  1اند.زیت را برانگیاا اهل ب یخواهد   
كرمی. ابوداوود در سنن خود از پ3 كه فرمود: یروا امبر ا كرده   ت 

ه یددد عدددث فی یوم حتدددیدددوم لطدددوو ا  نلددد  الیدددا اوی دددق مدددد الددددنیلدددولم »
2«.یاسمه اسم یوا ی یتیاو مد اهل ب یمنرجاًل    

كه پیز ابوداوود نقل می. و ن4  فرمود:  امبریكند 
اسددمه  یوا یدد یتددیملدد  العددر  رجددل مددد اهددل بی یا حتددیالدددن یولنقضدد»

3«.یاسم  
 فرمود:  امبرینقل كرده كه پ یخود از امام عل سندز ابوداوود در ی. و ن5

كما مالهدا عددوً ی یتدیوم ل عث ا  رجاًل مد اهدل بی ق مد الدهر اویلولم 
گددر اا عمدددر رواگددار جدددز ه ملئددت جدددوراً  نماندددد  باشدددد،  ی  روا بدداقیدددا

كده امدیدانگیت مدرا برمیاا اهل ب یخداوند در آ  روا مرد د را یزد 
كه  ر اا ظلم شد  باشد.كند هما ی ر اا عدالت م 4گونه   

كتاب متعادد دین مضاامیث باه همایاات و احادیالبته روا از اهال  یگارین در 
كتااب معتباار شاایااو ن یطبراناا المعاددماحمااد و  مسددندهمچااون ساانت  ، یعیز در 

كااه همااه  كیااك مضاامون را تقویاافااراوان وجااود دارد  كننااد و آن، ید میاات و ته
 است. یبودن ظهور حضرت مهد یحتم
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 سااا  ظهورنهی . ام
ظهاور  یبارا یساازنهین مطرح شاده، زمیقیات فریكه در روا یگر مواردیاز د

ار ماورد یث مشاابه باه آن، بسایاث و احادین حدیاست. ا یحضرت مهد
ن یار ساانگیبساا یفااه مااا را در قبااال ظهااور امااام مهاادیتوجااه اساات و وظ

 كند. یم
كااه رسااول یااخااود از عباادا  باان حاارث روا سددنداباان ماجااه در  كاارده  ت 

 فرمود: خدا
1«سلطانه یعنی»یو ئو  للمهدیخرج نار مد الم رق فی اا  یمردم ه

 یحكومدددت و سدددلطنت امدددام مهدددد یم دددرق خدددارج شدددد  و بدددرا
 كنند.یم یساانهیام

كتااب معتباار از اهاال ین در دین مضااامیز بااه هماایاان یگااریث دیااالبتااه احاد گاار 
كااه عاادهیااگر انشااان یعه آمااده اساات و همگاایساانت و شاا از  یان نكتااه اساات 

ام و حكوماات آن حضاارت، یااظهااور و ق یان حضاارت باارایعیدوسااتداران و شاا
ش را آغاااز ین حركاات خااوی، از مشاارق زماافااهین طایااكننااد و ایم یسااازنهیزم
 كنند.یم

كاه از یاه داریس یهاا پرچمیو « ات سودیرا»ات تحت عنوانیالبته روا م 
م ظهااور، یاادر عالات را یاان روایااكننااد. ایساامت مشاارق و خراسااان حركاات م

كرد.یخواه یبررس  م 
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 ج. محل ظهور
1یعه و سنیاز ش یات متعددیروا كاه ظهاور حضارتیوجود دارد برا  از  یمهاد ن 

كردهیهااا تصااراز آن یمكااه اساات. برخاا كعبااه معظمااه و بااح  كنااار  ن ركاان و یانااد، 
ام آن بزرگوار از ین ظهور و قیشود و نقطه آغازیعت با آن حضرت آغاز میمقام، ب
كاه نقطاهیارد. تماام روایاگیا  الحرام انجاام متیكنار ب  ات، اتفااق نظار دارناد 
از  یدر برخا یالحرام اسات، ولااز مساجداز مكاه و  ین ظهور حضارت مهادیآغاز
كه بیروا ن ین نقطاه آغاازیارد و ایاگین ركان و مقاام صاورت میعات، بایات آمده 

 رد.یگیان زمزم و مقام صورت میگر آمده، مید یظهور است و در برخ
كه پیسلمه رواخود از ام سندابوداوود در  كرده   فرمودند: امبریت 
د ركدددد و یدر بددد یمدددردم بددا مهدددد ه…د الددركد والمقدددامیعوندده بدددی ایف»

 «. كنندیعت میمقام ب
 ت آمده است:یدر ادامه روا

عوندده ی ایالندار نلد  الدا  ابددداو ال دام و عصدائب اهدل العدراق ف یفدانا رأ
اا  یدندد بزرگدانیكده مدردم آ  را د یپس امدانه …د الركد و المقامیب

گرو  نددد و بددا یآیاو م یاا اهددل عددراق بدده سددو ییهددااهددل شددام و 
2كنند.یعت مید ركد و مقام بیدر ب یمهد  

عات باا آن حضارت یو ب ین، ظهور حضرت مهدیقیات فریاز روا یدر برخ
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كرده است و در روارا از مكه و از مسجد م ینیبیما یگاریات دیاالحرام مطرح 

ن دو طائفااه از یاان ایكنااد. جمااع بااینااه مشااخص میظهااور را مد یكااه ابتاادا
كاه ظهاور ایاات باه ایروا ناه، یدر مد یحضارت مهاد ییبتادان صاورت اسات 
كناااار خاناااه خااادا شاااروع  یظهاااور رسااام یولااا و آشاااكار آن بزرگاااوار در مكاااه و از 
ن یاان ایباا یرد؛ لااذا تناقضاایااگیعاات صااورت مین ركاان و مقااام بیشااود و باایم
 م.ینیبیات نمیروا

 ظهور یهام و ن انهی. عال2
گون یهام ظهور، بحثیدربارا عال گااه یگونا ا باه آن ر یمطرح شده است. 

كردهیتقس یر حتمیو غ یم حتمیعال كاه وقاوع  یم حتمیاند. عالم  آن اسات 
، یعیو الزم است. در منابع شا یقطع یش از ظهور حضرت مهدیها پآن

كرده یپاانج عالماات حتماا كااه عبارتنااد از: خااروج ساافذكاار  خسااف در ، یانیانااد 
1.یآسمان یه، ندای، قتل نفت زكیمانیداء، خروج یب  

كاه در برخا ی، موارد فراوانیر حتمیم غیدربارا عال ، ابهاام یمطارح شاده 
گاه  یم انساانیاو عال یعایم طبیام ظهاور را باه عالیاوقات، عال یوجود دارد. 

كه انساان ها یعیم طبیكنند. عالیم میتقس در آن نادارد  یچ نقشایآن است 
، یم انسانیو عال… د از مغرب ویعت است؛ مثل طلوع خورشیو مربو  به طب

 ….ر شدن فساد و فتنه در عالم ویگمثل عالم
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كاه هماه آنیان عالیاز ایادر منابع اهل سانت ن كتااب م آماده اسات  هاا در 
 باشد. یم، مبهم مین عالیاز ا یذكر شده است و برخ اشرا  الساع ا یو  الفتد

كاه بیان جا باه عالیدر ا گرفتاه و در یم عماده ظهاور  شاتر ماورد توجاه قارار 
كیصحاح سته ب  م.یپردازیشده، مد و تكرار یشتر ته

گ  هار شد  ظلم و ستم و فتنهیالف. فرا
كتااب اهاال ساانت و شاا یاز مااوارد یكاای الزمااان عه دربااارا آخریكااه فااراوان در 

گ»مطرح شده  گستر  هرج و مرجیفرا  است.« رشدن ظلم و ستم و 
كااه « كمااا ملئاات ظلمااًا و جااوراً »عبااارت  یات متعااددیاادر روا وجااود دارد 

را فاارا  یم جامعااه بشااركااه ظلاام و سااتم تمااانیانشااانگر دو نكتااه اساات. اول 
كمتااار جامعاااهیاااگیم كاااه ظلااام و ساااتم در آن رواج یتاااوان یرا م یارد.  افااات 

كاه پا یت حكومت مهدوین از خصوصینداشته باشد. و ا ان دهناده یاباشاد 
 باشد.یم یظلم و ستم در جامعه بشر

كه در رواینكته دوم ا ن یاو ا، «بعد ما ملئات»نه « كماملئت»ات آمده ین 
گینشانگر ا كه فرا  یت بارایرشدن ظلام و ساتم، باه نحاو ساببین نكته است 
ست؛ بلكه به عناوان شار  مقاارن ظهاور مطارح شاده اسات؛ لاذا آن یظهور ن

كاه قائال بودناد بایانحراف یهاشهیاند گساتر  ظلام و یا، باطل است  د باه 
گ كرد تا ظهور محقق شود؛ چون فرا كمك  ر شادن ظلام و ساتم یستم و فساد 

 ت ندارد.یظهور، سبب یابر
كااه در آخریاادر احاد رد و هاارج و یااگیها باااال مالزمااان فتنااهث آمااده اساات 
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گ م یااا عالیااالزمااان و منااابع اهاال ساانت بااه آخر یشااود. در برخاایر میااماارج فرا

گار از اهال سانت، ین در مناابع دین مضاامیهما یظهور اشاره نشده است؛ ولا
كه چیم قبل از قیا از عالیالزمان و دربارا آخر م یجز عال یزیامت مطرح شده 
كلایان یست. این یش از ظهور حضرت مهدیپ یهاو نشانه  یك قاعاده 

كه هرگاه دردهاا و ساخت گشاایقایها باه اوج برساد، باه یاست  ش ین، فارج و 
ها باااال یها و سااختالزمااان، فتنااهدر آخر ین وقتاایك خواهااد بااود؛ بنااابرایاانزد
كااه فاارج جهااانیاارد. در ایااگیم ت، در حااال ظهااور یو موعااود بشاار ین جاساات 

 خواهد بود.
كااه پینقاال م یبااه اسااناد خااود از ابوموساا یبخااار حیصددح. در 1  امبریااكنااد 
 فرمود: 

ها یكثر فیها الاهل و ینزو فیها العلم و یرفع فیامًا یالساع  ا یدید یا  ب
خواهدد بدود  یامیدامدت ایه هماندا در آسدتانه قالهرج و المرج و القتدل

شددود و یر میبندددد و جهددل سددراایعلددم رخددت برمام، یددكدده در آ  ا
1شود.یاد میهرج و مرج و قتل ا   

 كند.ین مضمون و به اسناد مختلف نقل میث به همیچند حد یبخار حیصحدر 
كه فرمود: یره از رسول خدا نقل میاز ابو هر یبخار حیصح. در 2  كند 

كثرالهدرجم یال دح و لظهدر الفدتد و  یلقدینق  العمدل و یتقار  الزما  و ی
كه  یشود امانی  میه نزدم هو؟ قاوم القتل القتلیاا ا رسوویقالوا 

كددم م ها ظدداهر و رد و فتنددهیددگیشددود و بخددل بدداو میعمددل در آ  
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كردنددم یاد میهرج ا سدت؟ یا ! هدرج چا رسدوویدشود. سدؤاو 
1.قتل قتلفرمودم   

كه رسول خدایاز ابوهر یبخار حیصح. در 3 كرده   مود: فر ره نقل 
ر مدددد یدددهدددا خیف یوالماشددد یر مدددد الماشدددیدددهدددا خیسدددتكو  فدددتد القاعدددد ف

فدرا  ییهافتنده یه بده اودعذربهیفمد وجد ملائًا او معانًا فل -یالساع
كه ن سته بهتدر اا ایم سدتاد  بهتدر اا را  یسدتاد  اسدت و ایرسد 

اسدددت. پدددس هدددركس  یروندددد  اسدددت و را  روندددد  بهتدددر اا سددداع
2جا پنا  ب رد.به آ  نهیابد، هر آیب یپناهگاه   

ن یث باااه همااایگااار مناااابع اهااال سااانت چناااد حااادیو د یبخاااار حیصدددحبااااز در 
كاه هماه ایمضمون، با طرق و اسناد د ث، نشاانگر یان احادیاگر مطارح شاده 

گرفتن فتنااه اساات بااه حااد خااود  یتوانااد باارایم یكااه انسااان بااه سااخت یباااال
 ابد. یب یپناهگاه
 فرمود:  امبریكه پز از اسامه نقل شده یمسلم ن حیصح. در 4

كمواقدع القطدریدمواقع الفدتد خدالو ب یألر یان یهل لرو  ما أر ا یده آولكم 
كدده فتنددهیبید آن دده را مددد مددیددنیبیم تا  یهاها در درو  خانددهنم 

3شوده م ل محل وقوع قطرات.یواقع م   
كه رسول خدایره نقل میمسلم از ابو هر حیصح. در 5  فرمود:  كند 

و  یر مدد الماشدیدهدا خیر مد القدائم و القدائم فیها خید فستكو  فتن  القاع
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1عذبه.یها ملاا فلیو مد وجد ف… یر مد ساعیها خیف یالماش  

كه فرمود: ینقل م یثیحد خود از رسول خدا سند. ابوداوود در 6  كند 
ا یالدددنیاوخددر  عددذابها فیهددا عددذا  فیس علیهددذ  امدد  مرحومدده لدد یامتدد

قدرار دارندد و  ید امدت مدد در رحمدت الهدیداه الفتد و الزواو و القتل
ا بددا یددهددا در دندیسددت. عددذا  این یهددا در آخددرت عددذابآ  یبددرا
2ها و قتلها خواهد بود.ها و الزلهفتنه   

كاااه پ یاشاااعر یخاااود از ابوموسااا سددند. اباااوداوود در 7 كااارده   امبریااانقااال 
 فرمود: 

كقطع الل یدید یا  ب مؤمندًا و  هدایصد ح الرجدل فیل المظلدم یالساع  فتنًا 
كددافرًا القاعددد فیمؤمنددًا و  یمسددیكددافرًا و  یمسددی ر مددد القددائم یددهددا خیصدد ح 

هماندا در ه یر مدد السداعیها خیف یو الماش یر مد الماشیها خیوالقائم ف
 . یدشدب لار یهارسدد م دل لكدهیها فدرا مامدت، فتندهیآستانه ق

كدافر  یكند در حالیمرد ص ح م كده مدؤمد اسدت و شدب هنگدام، 
كدده مددؤمد اسددت و صدد ح  یشددود و در حددالیا شددب میدد شددود ویم

كافر م سدتاد  اسدت یام، ن سته بهتر اا ایشود. در آ  ایهنگام 
3است. یروند  بهتر اا ساعستاد  بهتر اا را  روند  و را یو ا   

اباوداوود آماده  سدندگار در ین، باا ساند دین مضاامیز به هماین یگریث دیحد
 است.
كااه اناات  بااا اسااناد خااود سددنددر  ی. ترمااذ1 كاارده  از اناات باان مالااك نقاال 
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كس از رسول خدا یثیشما حد یگفت: من برا كه  كنم  شاما  یبارا ینقل 
 فرمود:  نقل نكرده است. رسول خدا

ف دددوا الزندددا و یظهدددر الاهدددل و یرفدددع العلدددم و یا  مدددد اشدددرا  السددداع  ا  
د امرئدده  یكددو  لخمسددی یقددل الرجدداو حتددی ددر  الخمددر و لكثددر النسددا  و ی
كدده علددم بددر چیم قیدده همانددا اا عالم واحدددیقدد د  و یددامددت آ  اسددت 

كددم یددجهددل ظدداهر و انددا وشددر  خمددر آشددكار و انددا  ا اد و مددردا  
1  مرد سر رست است.یپناا  ا   یكه برا یشوند به حدیم  

 كند كه آن حضرت فرمود: ینقل م خود از رسول خدا سند. ابن ماجه در 2
كثدر یهدا الاهدل و یندزو فیلدم و هدا العیرفع فیام یالساع  ا یدید یكو  بی
كده  یامیامت ایه در آستانه قو الهرج القتل… ها الهرجیف خواهد بدود 

شدددود و ید آ  میگزیبنددددد و جهدددل جدددایدر آ ، علدددم رخدددت بدددر م
2شود. مراد اا هرج قتل است.یاد میهرج ا  

كااه از  یگاارین دین و مضااامین مضااامیبااا هماا یث متعااددیاااباان ماجااه احاد
كرید  كند.یان میم، بیدگر صحاح نقل 

كه آن حضرت فرمود: ینقل م امبریخود از پ سنددر  ی. نسائ1  كند 
كا  هدذا مدنهم خرج مد آخری هم یاداوا لدراقیقدرن  القدرا  ویالزما  قوم 
كمددا ی ه در آخددر الزمددا  …هیددالرممددرق السددهم مدیمرقددو  مددد اوسددالم 

كددده قدددرآ  میآیم یاقدددوام گلویندددد    دددا  لاددداوایخوانندددد لكدددد اا 
كده لزندد همدا یگریكند و اا اسالم مینم كمدا  بید ور  رو  یدر اا 
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        )62 احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته 

 
1رود.یم  

كاه همگایافات میز در صحاح ین یگریث متعدد دیاحاد داللات دارد  یشاود 
كدامن، به ساخت یهارسد و انسانیالزمان به اوج مفتنه و فساد در آخر  یپا

كااردن دیروزگااار م جانكاااه ار سااخت و یام، بساایاان در آن ایااگذراننااد. حفااظ 
كنناد. در یم یانیو فرمانروا یگر، اشرار و ظالمان، حكمرانید یاست و از سو

كه مظلومان و مسلمانان با یطین شرایچن د توجاه خاود را باه موعاود یاست 
منتظر معطو  بدارناد و فارج و ظهاور آن حضارت را از خداوناد متعاال طلاب 

 كنند. 

 د اا مغر ی .  لوع خورش
م یاا)عال اشاارا  الساااعار منااابع اهاال ساانت، از یاابااه تعبالزمااان و م آخریاااز عال

ن عالماات، نظاارات یاار اید از مغاارب اساات. البتااه در تفساایامات( طلااوع خورشاایق
كرده یمتعدد ه یار ممكان دانساته و در توجیاوقاوع آن را غ یاند. برخرا مطرح 

كااه خورشاایااد مااراد اینااد: شااایگویهااا مآن برآمدنااد. آن  ید از ابتااداین باشااد 
كساوفیاان نشااود و یاطلاوع، نما غااروب،  یهارد و در هنگاماهیاگیصااورت م یا 
2كنناد.ید را در غروب مشااهده میشود؛ لذا مردم خورشیآشكار م گار ید یبرخا 

ظهاور،  یهام و نشاانهیااز عال یكایاند. باه هار حاال وقوع آن را ممكن دانسته
كتااب اهاال ساانت بیهماا كااه در  ن یااخااورد. ایشااتر بااه چشاام مین عالماات اساات 
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   63        احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته(

شاامرده شااده اساات. از  یم حتماایااز مطاارح و از عالیاان یعیات شاایاادر رواعالماات 
كه فرمود:  امام باقر 1…و  لوع ال مس مد مغربها محتوم … نقل شده    
كااه پ ید غفاااریاساافااه بنیمساالم از حذ حیصددح. در 1 كاارده   امبریاانقاال 

 فرمود: 
ه و  لوع ال مس مد مغربهدا… اتیلرو  ق لها ع ر آ یانما لد لقوم حت

كدده د  عالمددت را ق ددل اا آ  شددود مگددر آ یامددت واقددع نمیق همانددا
2د اا مغر  است.یها  لوع خورشاا آ  یكی …دینیب   

 د از رساول خادایفه بان اسایگر از حذیمسلم با اسناد د حیصحز در ی. و ن2
كه فرمود: ینقل م  كند 

و  لدددوع ال دددمس مدددد … اتیدددلكدددو  ع دددر آ یالسددداع  ولكدددو  حتدددا »
3«.مغربها  

 فرمود:  ت كرده كه رسول خدایره روایهر یخود از اب حیصحدر  یر. بخا3
لطلع ال مس مد مغربها فدانا  لعدت فرآهدا الندار  یولقوم الساع  حت

مانهدا لدم لكدد آمندت مدد ق دل او ینفع نفسدًا اید ویآمنوا اجمعو  فذل  ح
د اا یكده خورشددیشدود لدا ایامت برپدا نمیه قراً یمانها خیایكس ت ف

كنددد.پس هنگدداممغددربش  لدد كددرد و مددردم آ  را  یوع  كدده  لددوع 
كسیآورند. پس آ  اما ، ایما  میدند، همه اید كه ق اًل  یما  
اورد  نفدددع یدددمدددانش بددده دسدددت نیرا در ا یریدددا خیددداورد  یدددمدددا  نیا

                                                 
 .271، ص 2، ج ارشاد .1

 .179، ص8ج  ،صحيح مسلم .2

 همان. .3



        )64 احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته 

 
1ند.یبینم       

باب طلاوع الشامت »را تحت عنوان ی. ابن ماجه در سنن خود، باب خاص4
كااارده و ساااه « مااان مغربهاااا كاااه باااه یحااادبااااز  ث آن یك حااادیاااث آورده اسااات 

كاااه آن حضااارت  امبریااام. عباااد ا  بااان عمااارو از پیپاااردازیم كااارده  نقااال 
 فرمود: 

ات خدروج، یدد آیاولد هات خروجدًا  لدوع ال دمس مدد مغربهدایاوو او»
2«.د اا مغربش استی لوع خورش  

 دا یو خسف در ب یانیج. سف
كااه در  یهام و نشااانهیاان عالیتااراز مهم یكاای ن مطاارح یقیمنااابع فاارظهااور 

 داء است.یو مو وع خسف در ب یانیشده، ظهور سف
در مناابع اهال  یشاده اسات؛ ولا یانیر به خود سافی، تعبیعیات شیدر روا

كاه بارایاز خسف در بیآن و ن یهایژگیسنت، اوصا  و و  یداء مطارح شاده 
 شود.یجاد میو لشكر  ا یانیسف

ظهااور حضاارت  یم حتماایاان نشااانه را از عالیاا، ایعیات معتباار شاایاادر روا
3اند.دانسته یمهد در  یرات محكام و متقنایاات اهل سنت، تعبیدر روا 
 یعیات شایااند. در رواامات برشامردهیم قیاآن را از عال ین مورد هسات؛ ولایا
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   65        احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته(

1اند.كرده یامت معرفیم قیم را از عالین عالیمواقع ا یهم، برخ   
 ست؟یكیانیسف
م ظهاور مطارح شاده، الزم یان عالیتاراز مهم یكاین عالمات، یكه انیا یبرا

نقال  ی، از امام علایعیات شیر شود. در رواین و تفسییتب یاست به درست
كه سف 2ان اسات.ی، اسمش عثمان و پدر  عنبسه و از تبار ابوسفیانیشده   

 كرده است. یاو را فرزند خورنده جگرها معرف یامام عل
آمااده  یانیفساا یدربااارا صاافات ظاااهر گاار از امااام باااقرید یثیدر حااد

 است: 
رو، اا  سددر  یانیسددف ه…ع دددا  قددطیاحمددر اشددقر اارق لددم  یانیالسددف

3چ م است و هرگز خدا را  رستش نكرد  است.  
كه ویات استفاده میروا یاز برخ  یحیا دست نشاانده مسای یحیمس یشود 

گااردن او صاالیروم خااروج م یاساات و از شااهرها 4قاارار دارد. یبیكنااد و در  از  
كااه ویات اسااتفاده میاااز رواگاار ید یبرخاا  یامساالمان منحاار  شااده یشااود 

ك كه   یثیانش دارد. در حدیعیو ش یبا امام عل ینه و عداوت خاصیاست 
 د: یفرمایم امام صادق

كه در مینیبیرا م یانیا سفیگو كوفه شما، جایم  گا  خدود را یدا  
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        )66 احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته 

 
عه یاندددد هدددركس سدددر شدددیاد میددداو فر ید  اسدددت و مندددادیگسدددتران

1رد.یاورد، هزار درهم مزد بگیبرا  یعل  
را پنجم ماه رجب مطرح  یانی، مدت زمان خروج سفیعیات معتبر شیدر روا
2اند.كرده باشاد یز پاانزده مااه میاان حكومات او نیاتا پا یانیاز آغاز خروج سف 

چاون  ییبارد و شاهرهایباه سار م یزیكه شاش مااه از آن را در جنا  و خاونر
كاارده و نااه ماااه در ان، اردن و حیدمشااق، حمااص، فلسااط ن یاالااب را تصاار  

3كند.یمناطق حكومت م  
كه خروج سفیدر روا سار  از سامت روم  یهااباا پرچم یانیت آمده است 

كلب است.یاز قب یر و فرمانده لشكر ، مردیخواهد بود و ام 4له    
آن  یهاایژگیات و خاروج و ویو صفات و خصوصا یانیات دربارا سفیروا

كاه آیاز یبه قدر یعیدر منابع ش كتااب  یگاانیگلاا یا  صاافتیااد اسات  در 
5كند.یتواتر دربارا آن م یادعا منتخب اوثرارزشمند    
ساات؛ بلكااه ین یفاارد خاصاا یانیاند، ساافسااندگان قائاال شاادهیواز ن یبرخاا

كااه ایااك جریاا یانیسااف   در مقاباال همااه یان در طااول تاااریاان جریااان اساات 
ن یحاق وجاود داشاته اسات و چنا یهااامبران و هماه حركتیاپ یهانهضت
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   67        احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته(

جااد یا یام برحاق اماام مهادیامقابلاه باا ق یالزمان باراز در آخرین یانیجر
وجاود داشاته و  ییهاطنتیو شا ین خبااثتی، چنا یشاه در تااریشود. همیم

، به وجود آماده و تاا ظهاور یانین جریز چنین یدر آستانه ظهور امام مهد
1شود.یكند و سات نابود میدا میحضرت ادامه پ   

تطاابق دارد؛ لكان چاون در  یات خارجی، هرچند با واقعییهالین تحلیچن
د یاشده، بع یاوصا  خاصح به شخص خاص با یموارد، تصر یات در برخیروا

كه جر كاه شاخص خاصاینین نظر را برگزیان باشد. البته بهتر است ایاست   یم 
 ل باشد.ین تحلین، بهترید ایكند. شایت میرا هدا یانین جریاست و چن
 ست؟یدا  چیخسف در ب

2اساات.« فاارورفتن و پنهااان شااادن» یخسااف در لغاات بااه معناااا داء ناااام یااب 
3ناااه.ین مكاااه و مدیاسااات بااا ینیسااارزم ظهاااور حضااارت  یهااز نشاااانه یكااای 
كتااب معتباار شاام آخریااو از عال یمهااد كااه در  مطاارح  یو ساان یعیالزمااان 

كاه سافیان نشاانه اسات و ماراد ایشده، هما م، یعظا یباا لشاكر یانین اسات 
باااه راه  یبااایعج یزیكناااد و جنااا  و خاااونریها را فاااتح منیاز سااارزم یلااایخ
ن یداء )باایاان بیمكنااد و در ساارزیاناادازد. سااات بااه ساامت مكااه حركاات میم

ن نشاانه، در یاروناد. این فارو میدر زما ییآسااناه( باه طارز معجزهیمكه و مد
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        )68 احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته 

 
درباارا آن  یات فراوانایامطارح شاده و روا یعه و سانیاز شا یایكتب معتبار روا

كرده 1اند.ذكر  كه درباارا خساف در یشویجا متذكر منیز در این نكته را نیا م 
ث مربااو  بااه آن یااتااواتر در احاد عه قائاال بااهیاز عالمااان شاا یز بعضاایااداء نیااب

2اند.شده شامرده شاده  یم حتماین نشانه، از عالیز این یث متعددیدر احاد 
3است.  
ز مطرح شده ین یگرید یهاخسف یعه و سنی، اعم از شییمنابع روا در

داء، یاااعاااالوه برخساااف در ب یاسااات. ممكااان اسااات در آساااتانه ظهاااور مهاااد
گین یگرید یهاخسف  رد.یز صورت 

و خساف  یانیح درباارا خاروج سافین و تو ییحال بعد از تب مثیمتد حد
 م.یپردازیث مربو  در صحاح سته میداء به احادیدر ب
كه برخایخود با اسناد خود از ام سلمه نقل م صحاح. مسلم در 1 از  یكند 

رود یكااااه در آن فاااارو ماااا یداء و سااااااهیاااااصااااحاب از او دربااااارا خسااااف در ب
كه آن حضرت فرمود:  دند؟ ام سلمه از رسول خدایپرس كرد   نقل 

كددانوا ب یت فیددعددون عائددذ بال ی دا  مددد اورض خسددف یدد عددث ا  بعددث فددانا 
او  یبده سدو یبه خانه خدا پنا  خواهدد بدرد. ل دكر یه مرد…بهم

د، در یدا  رسدیدد بیآ  ل دكر بده سدرام یشدود. وقتدیفرستاد  م
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   69        احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته(

1د فرو خواهد رفت.یآ  سرام  
 از رساول خادا یگریلب را با اسناد دن مطیخود ا حیصدح. باز مسلم در 2

كه فرمود: ینقل م  كند 
سددت لهددم منعدده ووعدددد ووعددد  یالكع دده قددوم ل یعنددیت یددعون بهددذا ال یسدد
كددانوا ب  یش حتدددیهم جددی عددث الددی ه بددده اورض خسددف بهددمدا  مددددیددانا 

گروهدد یعنددید خاندده یددبدده ا یاود كدده  یكع دده،  پنددا  خواهنددد بددرد 
ها آ  یبه سو یندارند. ل كرو ل كر و امكانات  یله دفاعیوس

دا  یددد بیكدده آ  ل ددكر بدده سددرام یفرسددتاد  خواهددد شددد. هنگددام
2جا فرو خواهد رفت.د در آ یرس  

، هن مو ااوع اختصاااص دادیاارا بااه ا یخااود  باااب خاصاا حیصددحمساالم در 
ن یاث در این حادیو در آن چناد «تیاؤم ُ البیا یش الاذیباب الخساف باالج»

كاه مضاامیباره مطرح م كاه ین دو حادیهاا در حاول همان آنیكناد  ث اسات 
نااه یدر اطاارا  مد یاداء، منطقااهیااكنااد مااراد از بیح میذكاار شااد. مساالم تصاار

 است.
كااه رسااول یشااه نقاال میخااود بااا اسااناد  از عا حیصددحدر  ی. بخااار1 كنااد 
 فرمود:  خدا

كانوا ب یغزو جی ه خسدف بداولهم و آخدرهمیاورض دا  مدیش الكع ه فانا 
كع ه م یل كر دا  در یدد بیكه بده امد یكنند پس هنگامیآهنگ 
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        )70 احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته 

 
1برد.یها را فرو مد همه آ یآمدند ام  

كتاااب الفااتن در2 سااه « داءیااش البیباااب جاا». اباان ماجااه در ساانن خااود در 
كه فقط به حدیث را در ایحد كرده است   م. یپردازیث دوم آن مین باره ذكر 

كه رسول خدایابن ماجه از صف كرده   فرمود:  ه نقل 
كانوا بال  ی، حتشیغزو جی یت، حتیلنار عد ظزو هذا ال ا ینتهیو دا  یدانا 

د خاندده یدده مددردم اا جنددگ انج اوسددطهمیدخسدف بدداولهم و آخددرهم و لددم 
كنددد. یآهنددگ آ  م یكدده سددراهدیشددوند لددا ای)كع دده( خددالص نم

د ید، اوو لدا آخرشدا  در امدیدا  رسدیدد سدرا  بده بیكه ا یهنگام
2كنند.یدا نمیز ناات  یها نآ  یهاروند و وسطیفرو م  

كتاااب  سددند. ابااوداوود در 1 بااا اسااناد خااود از ام ساالمه از « یالمهااد»خااود در 
كه آن حضرت فرمود:  رسول خدا كرده   نقل 

د مكدددده و یدا  بددددیددددخسددددف بهددددم بال یه بعددددث مددددد ال ددددام فیدددد عددددث الیو 
پدس اا شدام،  یاو ل دكر یشود به سدویه و فرستاد  م…نهیالمد

3روند.ینه فرو مید مكه و مدیدا  بید بیدر سرام  
كتاب  سندداوود در . ابو2 ت یوارز یرا ن یگرید یهاخسف «المالحم»خود در 

از رسااول  یالغفااارد یفااه باان اساایكاارده اساات. ابااوداوود بااا اسااناد خااود از حذ
كرده خدا  كه آن حضرت فرمود:نقل 

و ثدالث خسدف خسدف … اتمیدكدو  ق لهدا ع در آی یلد لقوم الساع  حتد
امدددت بدددر پدددا یه قر  العدددر یدددر  و خسدددف بالم دددرق و خسدددف بازبدددالمغ
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   71        احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته(

سدده لددا خسددو   …كدده د  ن ددانه محقددق ب ددودشددود مگددر آ ینم
فدددرورفتد در اسدددته فدددرورفتد در مغدددر ، فدددرورفتد در م دددرق، 

1.العر ر یجز  
ن ید( البته با چن4311ث یداوود )حدث ابوین حدیز همین یترمذ سند. در 1

را از ساانن  یگااریث دیآمااده اساات. حااد «الخساافیماجاااء ف»سااند در باااب
كه آن حضرت فرمود: ینقل م م. از رسول خدایكنینقل م یترمذ  كند 

الزمدا  در دورا  آخر اومد  خسدف و مسدخ و قدذ هآخر هذ یكو  فی»
2«.فرورفتد، مسخ و قذ  هست   

 ز مطرح شده است.یگر نیث در صحاح دین حدیا

 «ات سودیرا»ا  یس یهاد.  رچم
در  یا ظهاور حضارت مهادیاالزماان و م آخریكه از عال ییهار نشانهگیاز د
، «اهیسااا یهااااشااادن پرچمبرافراشته»مطااارح شاااده  یعه و سااانیات شااایاااروا
ت و یااحما یهااا بااران پرچمیااآمااده ا یاایر روایاساات. در تعاااب« ات سااودیاارا»

از سمت خراسان برافراشته و به حركات در  یر امام مهدیت، در مسیهدا
هاا و حركات ن پرچمیان نشانه مطرح شاده و ایز ایعه نیات شیواد. در ریآیم

3كرده است. یآن را، حق تلق  
كتابش از امام باقر ی  طوسیش  كند: ینقل م در 
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        )72 احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته 

 
 یشددوند و بده سددویا  اا سدمت خراسددا  خدارج میسدد یهدا رچم

كندد  یكده امدام مهدد یشوند. هنگدامیكوفه رهسرار م ظهدور 
1كنند.یعت میب یبا و   

آماده اسات. البتاه ابان ماجاه دو  یترمذ سدندابن ماجه و  سندنه در ن نشایا
كه ین باره میت در ایروا دارد؛  یح باه اماام مهادیت، تصاریاك روایآورد 
 به آن ندارد. یااشاره یترمذ سنددر  یول

 ثیمتد حد
كه فرمود:  . ابن ماجه در سنن خود با اسناد خود از رسول خدا1 كرده   نقل 

 یتدددیا و ا  اهدددل بیالددددنیارا  لندددا اوخدددر  علت اختدددیددداندددا اهدددل ب
قدوم مدد ق دل  یالی یدًا، حتیدًا و لطریبالً  و ل ر یلقو  بعدیس

 یدفعوها الدید یحت …ریسالو  الخیات سود فیالم رق معهم را
كمدا مالوهدا جدورًا فمدد ادرع یف یتدیرجل مد اهل ب مالهدا قسدطًا 
 یتددیاهددل ب ه همانددا مدداال لجیالهم ولددو ح ددوا علددیددنلدد  مددنكم فل

كه خداوند آخرت را برایهست د  است. هماندا یا برگزیما بر دن یم 
دها یددها و ل عیت مددد بعددد اا مددد، دچددار بالهددا و سددختیدداهددل ب

گروهدیخواهند شد لا امان ندد. همدرا  یآیاا  در  م درق م یكده 
آ   …ر هسدددتندیدددا  اسدددت و آندددا   الدددب خیسددد یهددداآندددا   رچم

د را یسدرارند و او امدیمد م تیاا اهل ب ی رچم را به دست مرد
كددده  دددر اا ظلدددم شدددد  باشدددد. كندددد، همدددا ی دددر اا عددددالت م  ور 

كددرد، با كدده آ  را درع  كنددد،  یهددا همراهددد بددا آ یددهددركس اا شددما 
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   73        احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته(

گر بررو یحت كن یا 1د.یبر  حركت   
كاه یاروا خاود از ثوباان از رساول خادا سندز ابن ماجه در ی. و ن2 كارده  ت 

 فرمود: 
تمدو  یفقداوم فدانا را …السدود مدد ق دل الم درقات یثم لطلع الرا …
ه سددرس …یفدد  ا  المهدددیالدد لج فاندده خل یعو  ولددو ح ددوًا علددیف ددا

كدددرد. سدددرس یسددد ییهدددا رچم ا  اا جاندددب م دددرق ظهدددور خواهندددد 
كنیهددا بد، بددا آ یدددیهددا را دفرمددودم پددس هرگددا  آ  د ولددو بددا را  یددعددت 

2است. یفه خدا مهدیها باشد. پس همانا او خلرفتد در بر   
ن یاال ایااباشااد. ذیح میصااح یث از نظاار سااند طبااق منااابع رجااالین حاادیااا

كم نیابن ماجه متذكر ا سندث در یحد در  یشاابورین مطلب شده است. حاا
ح ین، صاحیخیث طبق نظر و  وابط شین حدید: ایگویز میخود ن مسدتدرع
 است.
اه از جاناب یسا یهااا پرچمیا« ات سودیرا»ث یز حدین یترمذ سدند. در 1
3شود.یاسان، مطرح مخر  
اه از یساا یهاااكااه در بااارا پرچم یگااریات فااراوان دیااات و روایاان روایااا

كاه ایاز روا یجانب مشرق مطرح شده و در برخ هاا از ن پرچمیاات اشاره شد 
4جانب خراسان است ر حق یها در مسن حركتیات آمده این روایو در تمام ا 
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        )74 احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته 

 
هاااا باااه دسااات اماااام ن پرچمیااات، ایااات ماااردم اسااات و در نهایهااادا یو بااارا
ا توجاه انساان را یاكنناد. آیعات میشود و با آن حضرت بیداده م یمهد

كااه در یران معطاو  نمایاو حركات انقااالب ماردم ا یباه حكومات اساالم دارد 
كه حتماًا ایستیده نین عقیسار قرآن و عترت برپا شد؟ هرچند بر اهیسا ن یام 
از  یبعضااا یاسااات؛ ولااا ین حكومااات و جامعاااه اساااالمیاااات نااااظر باااه ایاااروا

كردهینظران در مباحاااث مهااادوصااااحب 1اناااد.، آن را مطااارح  م یخاااواهیم 
حركاات  یر حكوماات مهاادویكااه در مساا ین نظااام مقاادس اسااالمیاام ایبگااوئ

كناد و پرچمادار چنایارا تقو یمهما یهاناهین زمیتواند چنایكند، میم ن یت 
 ملحق بشود. یباشد، تا به ظهور حضرت مهد یان مهمیجر

 . خروج دجاوه
م یااااات اهاااال ساااانت از عالیاااار روایااااا بااااه تعبیااااظهااااور و  یهااز نشااااانه یكاااای

كتب ش« خروج دجال»الزمانآخر ار مختصار یعه، بسیاست. دربارا دجال در 
كماایااو مجماال پرداختااه شااده و احاد آمااده اساات؛ لكاان در منااابع اهاال  یث 

هاااا و یژگیدرباااارا دجاااال و عمااار آن و صااافات و و یث فراوانااایاااسااانت، احاد
 یعیوقتاااال آن مطاااارح شااااده اساااات. در منااااابع شاااا یات ظاااااهریخصوصاااا
كمال یثین حدیترمفصل   صادوق ین شیالدكه دربارا دجال ذكر شده، در 
2است.   
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   75        احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته(

كااه یافاات میدربااارا دجااال  یث فراواناایااز احادیاادر صااحاح سااته ن شااود 
 ست.یث محتوا، قابل جمع نیف و از حیث سند،  عیها، از حشتر آنیب

كاردن یاكاردن  یروغان ماال یباه معناا« دجال»دجال در لغات از  ا روشان 
كه باطن آن ب یزیچ 1ارز  باشد.یاست  كذاب و منافق   در اصطالح به فرد 

گااااهیاااناااد. در روایگویبكاااار میو فر مثااال  یراتااایباااه تعب یات اهااال سااانت، 
كااه مااراد همااان دجااال اساات. حاااال چاارایخااوریالدجال برمحیمساا بااه او   م 
عام یالنه » ردیگین را در برمیشتر زمیام او بیند؟ چون قیگویح دجال میمس

2«االرض ت یحیگفتند: چون با پرچم مس یكند و برخین را مسح میا زمیگو 
3كند.یخروج م  

كتاب مقادس مسا ییهام و نشاانهیدجال از تنها عال كاه در  ت یحیاسات 
كتابین  حیو  اد مسا یت منفایك شخصایاز، یاها نز مطرح شده و در آن 

 شده است. یمعرف
كسا وحناا،یل یدر انج  كاه باا مسایم یمعرفا یدجاال را  ت ی اد حیكناد 

 وحنا آمده است: یاو قرار دهد. در رساله اول  یخواهد خود را در جایدارد و م
ك كنااد. آن  یساایح بااودن عیكااه مسااساات؟ جااز آنیدروغگااو  را انكااار 

كه پدر و پسر را انكار م 4كند.یدجال است    
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        )76 احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته 

 
گفته شد دربارا دجال، احاد كه  در مصاادر اهال سانت  ینث فراوایهمانطور 

م یان مصاادر، خاروج دجاال را از عالیاا یز صحاح ساته موجاود اسات و تماامیو ن
كردهیق یهاالزمان و نشانهآخر اسات  یاتیااند. در منابع اهل سانت رواامت ذكر 

كارهاا ح دارد دجال از زمان رسول خدایكه تصر  یزنده بوده اسات. دجاال 
كارده و ادعا دهادیالعاده انجام مز و خارقیسحرآم گماراه  ت یاربوب یاو ماردم را 

ث دجااال در یااق احادیااكشااد. تحقیاو را م یساایكنااد و آخاار، حضاارت عیم
گانهیصحاح سته، ن كتاب جدا ث ساند و یااست، تا تمام موارد آن از ح یاازمند 
كنون به موارد عمده و مهم آن اشاره م یمحتوا بررس  م.یكنیشود. ا

 ثیمتد احاد
ش، از فتنااه دجااال بااه خاادا پناااه یاز نمازهااا و دعاهااا یدر بعضاا امبریاا. پ1
 برد:یم

آورده اسات؛ از  یث متعاددیان ماورد احادیابه سند خاود در ا ینسائ سنددر 
كه رسول خدا رایابوهرجمله از  كرده است   كرد: ین دعا میچن نقل 

و أعدون  …اعون بد  مدد عدذا  الق در و أعدون بد  مدد عدذا  الندار یاللهم إن
 ح الدجاوه یب  مد شرالمس

بددرم اا یبددرم اا عددذا  ق ددر. بدده لددو پنددا  می روردگددارا ! بدده لددو پنددا  م
1ح دجاو.یبرم اا شر مسیو به لو پنا  م. …عذا  آلش جهنم  

 شه نقل شده است: یاز عا یبخار حیصحن در یهمچن
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   77        احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته(

 صالله مد فتنه الدجاوهیذ فیستعی سمعت رسوو ا 
ندده دجدداو بدده خدددا ش، اا فتیدر نمااهددا دم رسددوو خدددایشددن

1برد.یپنا  م   
 امتش را از او برحذر داشته است: امبری. پ2

كااه پ یبخااار حیصددحدر  كاارده اساات   امبریاابااا اسااناد خااود از اناات نقاال 
 فرمود:

م عدددوث  یام ریدددچ  یه هددد…او اندددذر امتددده اوعدددور الكدددذا  یمابعدددث ن ددد
كددذا  ن ددد، مگددر آ  برحددذر داشددته  ]دجدداو[كدده امددتش را اا اعددور 

2است.  
ث را از عبادا  بان عمار از رساول ین حدی، با اسناد خود همحیصحمسلم، در 

كرده است. خدا 3نقل   
كافر است:3  . دجال، 
كه فرمود: یروا از رسول خدا یبخار حیصحدر  كرده است   ت 

كدددافریدددنید عیا  بدد د دوچ دددم او نوشدددته شدددد  اسدددتم یه بددده مكتدددو  
4كافر.   

ك ر رسااول خاادایاان تعبیااد ایشااا كنااایااته كفاار دجااال  یباار حتماا یید  بااودن 
 باشد.
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        )78 احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته 

 
1ت شده است.یروا ث از رسول خداین حدیز ایمسلم ن حیصحدر   

آورد، یث با اسناد متعدد ماین حدی، چند«صفه الدجال»مسلم، در باب 
كااافر اساات و باانیباار ا یمبناا كااافر یكااه دجااال،  ن دوچشاامش نوشااته شااده: 

2است.  
 كند:یت میربوب ی. دجال، ادعا4
كاه دجاال باه ینقال م از رسول خادا یثیه، حدابن ماج سنددر  كناد 
3«.؛ من پرودگار شما هستمانا ربكم»د: یگویمردم م  
 كند:یالعاده را ارائه م. دجال، امور خارق5
كه رسول خدایفه نقل میاز حذ یبخار حیصحدر   فرمود:  كند 

 ه ارد و مان  نارو نارًا فنار  ما   ب إ  معه ماً  
گدوارا اسدت همانا با دجاو، آ   و آلش استه پس آلدش او، آ  

4و آ  او، آلش است.  
كنااد و ینقاال م یرا بااا اسااناد متعاادد یث بخااارین حاادیمساالم هماا حیصددحدر 
كمیمضام یگاه  اختال  دارد. ین آن 

كه فرمود:  مسلم از رسول خدا حیصحباز در  كرده است   نقل 
ه …د نداریالع ی  واآلخر رأید ما  أبیالع یا  أحدهما رأیاریمعه نهرا  

د ی  چ دددمه را مدددردم، آ  سددددفیدددبدددا دجددداو دوچ دددمه اسدددته 
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   79        احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته(

1گر را آلش.ی  چ مه دینند و یبیم  
 كند: ین نقل میچن ابن ماجه از رسول خدا سنددر 

2ه همرا  دجاو، ظذا و شرا  است.إ  معه  عام و شرا   
كه فرمود: از رسول خدا یترمذ سنددر  كرده است   نقل 

 ه…أمر األرض أ  لن ت فتن تیطر فتمطر و أمر السما  أ  لمیف… 
كدده ب ددارد و آسددما ، میدجدداو بدده آسددما  امددر م بددارد و امددر یكنددد 

كه برویكند به امیم 3اند.یروید میاند و امید   
 شود:ینه نمی. دجال، وارد مد6

كرده است: ین روایچن از رسول خدا از انت یبخار حیصحدر   ت 
قربهددا الدددجاو وو یحرسددونها فدال یالئكد  اددد المیهددا الددجاو فیألیند  یالمد

 ه الطاعو  ا  شا  ا 
كدده مالئكدده اا ییده سددرس میددآیندده میدجدداو، بدده سددمت مد ابددد 

شددوند و یندده نمیكننددده پددس دجدداو وارد مدیندده حراسددت میمد
گر خدا بخواهد.یهم ن 4د  اعو ه ا  

 ره از رساول خادایاز اباوهر یبخاار حیصدحن مضامون، در یبا هما یثیحد
 ت شده است.یروا زین

كاه رساول خادایابن مالاك روامسلم از انت حیصحدر  كارده اسات   ت 
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 فرمود: 

 ه…ن یطؤ  الدجاو إو مك  و مدیس مد بلد إو سیل
كه دجاو این یامنطقه 1نه.یر پا نگذارد، مگر مكه و مدیست   

كرد: ین روایچن از انت از رسول خدا یبخار حیصحدر   ت 
نددد  ثدددالث ینددد  ثدددم لرجدددف المدی  المدیددداحنیندددزو فی یادددل الددددجاو حتدددی

كافر و منافقه یخرج إلیرجفات ف كل   ه 
كه نزدیده لا ایآیدجاو م نه سه ید. در مدیآینه فرود می  مدید 

دجداو،  یشوند به سویشود و خارج میبار اعالم جنگ داد  م
كافر و منافق 2.یهر   

 دجال: ی. صفات ظاهر7
كاااه آن  خااادافاااه از رساااول یخاااود از حذ حیصدددحمسااالم در  كااارده  نقااال 
 حضرت فرمود: 

جفاو ال عر، معه جن  و نار فنار  جن  و جنته  یسرید الیالدجاو أعورالع
 ناره

سددر  ماعددد اسددت. بددا دجدداو  یچ ددم راسددت دجدداو اعددور و مددو
3به ت و آلش است. آلش او، به ت و به ت او، آلش است.  

كاه رسایمسلم از عبدا  بن عمار نقال م یگریت دیدر روا  ول خاداكناد 
 فرمود: 

 نه عن ه  افئههیكا  ع یمنید الیح الدجاو أعور العیإ  المس …
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   81        احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته(

كده  یهمانا دجاو، چ م راستش اعدور اسدته م دل دانده انگدور 
1آ  قرار دارد. یبر رو  

كرده است:  از رسول خدا یثیابن ماجه در حد سنددر   نقل 
 إنه شا  قطط دجاوه 

2)ماعد(. د ی یبه هم   یاست با موها یدجاو جوان  
 . محل خروج دجال8

 كند كه حضرت فرمود: ینقل م خود از رسول خدا حیصحمسلم در 
 هد ال ام والعراقیانه خارج خل  ب
3شود.ید شام و عراق خارج میب یادجاو در نقطه  

ن الشاام و العاراق ی، باخلااخاود محال خاروج دجاال را  سدندز در یاابن ماجه ن
4كند.یذكر م  

كه رسول خدایبكر نقل مود از ابوخ سندابن ماجه در   فرمود:  كند 
 ه قاو لها خراسا یخرج مد ارض بالم رق یا  الدجاو 

كدده بدده آ ، یدر م ددرق خددروج م ینیهمانددا دجدداو، اا سددرام كنددد 
گفته م 5شود.یخراسا    

6كند.یث ابن ماجه را نقل مین حدیخود، هم سنددر  یترمذ   
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 شود:یكشته م یسی. دجال به دست ع9
كه فرمود: یروا مسلم از رسول خدا حیصحدر  كرده است   ت 

 ه …قتلهیدركه ب ا  لد فی یطل ه حتیف
ابدددد و ییكندددد، و او را در بدددا  لدددد میدجددداو را  لدددب م یسدددیع
1ك د.یم  

 نقل كرده است كه آن حضرت فرمود: خود از رسول خدا سندابن ماجه در 
دركده عندد بدا  یا فبهد ی  ضرب  لدد لسد قنیف یا  ل یسیقوو عیو … 

 قتلهه یف یاللد ال رق
كده  یاضدربه ]= دجاو[دم همانا مد به لو یگویم یسیع بدزنم 

لدددد  یدر  شدددرق یسدددابقه نداشدددته باشدددد. پدددس دجددداو را جلدددو
2ك د.یرد و او را میگیم  

 دجال: ی. عمر طوالن10
ث یبااا عنااوان حااد یث مفصاالیحااد مساالم، از رسااول خاادا حیصددحدر 

كه ط  د: یگویاز آن، دجال به مردم م یبق بخشجساسه نقل شده 
 ه …الخروج یف یؤن  لیأوش  أ   یح و إنیأنا المس یمخ ركم أن یإن

كدده همددا  مسددیمددد بدده شددما خ ددر مدد كدده نزدیدهم    یددح هسددتم 
 است به مد ان  خروج داد  شود.

كرده است: یچن مسلم از رسول خدا حیصحدر   ن نقل 
ك ر مد الدجاوه  الساع  خلقامیق ید خلق آدم إلیما ب  أ
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   83        احادیث مهدوی در منابع اهل سنت)صحاح سته(

لر اا دجاو خلدق بزرگ یامت، خلقتیاا هنگام خلقت آدم لا روا ق
 ن د  است.

كه احاد كتب اهل سنت و ن یث فراوانیپت معلوم شد  ز در صحاح ساته یدر 
كتااب یاان احادیاااز ا یدربااارا دجااال موجااود اساات. البتااه برخاا ث، چااون در 

كایاآمده است، فقط باه  یمتعدد كتفاا   یم و از ذكار برخایردك نموناه از آن، ا
كااه از مضااامیاال ایااث بااه دلیااگاار از احادید باار خااوردار بودنااد،  ین مشااابهین 

 م.یكرد یخوددار

 ا ؟یا جریدجاو شخ  است 
كردهكه محققان و صااحب یاز مباحث ن یااناد، انظران درباارا دجاال مطارح 
كه آ  ان؟یك جریا یاست  یك شخص و فرد انسانیا دجال یاست 
گرانقاادر خااود اد محمااد صاادر ید ساایشااه كتاااب  ت یااه را تقویاان نظریاادر 

كه دجال شخص نیم  سد: ینویم یان است. ویك جریست؛ بلكه یكند 
 د معاٍد لإلسالمه یمع یدئولوجیا یحضار یإ  الدجاو ع ار  عد مستو

كده دشدمد یمع یدئولوژی  فرهنگ و لمد  و ایدجاو،  د است 
 اسالم است.

رب را هماان دجاال ماذكور در غا ید صدر، فرهنا  و تمادن ماادیمرحوم شه
كنایات میروا  یمااد یهاها و تمدنه و سمبل حركتیداند و دجال را رمز و 

كاه درباارا دجاال مطارح شاده  یثیشاان باه احاادیكناد. ایم ی د اسالم تلقا
كرده و م  د:یگویاست، استناد 

كااه در روایااا كنااون، از نظاار یاان  كااه از آغاااز خلقاات آدم تااا  ات آمااده اساات 
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ن معناااا داللااات یاماااده اسااات، بااارهمیتااار از دجاااال نبزرا یوقانحااارا  مخلااا

1كند.یم   
كاه از مجماوع ین یرازیمكارم شا  تیآ كتاب خود قائل شده اسات  ز در 
كه دجال یات مربو  به دجال استفاده میروا است،  یان فكریك جریشود 

2.ینه شخص خاص  
كشاته شادن دجایاز قادم فراتار نهااده و جریسندگان نینو یبرخ  ال باه ان 

ا به امر آن حضرت در ی یا به دست امام مهدی یسیدست حضرت ع
كردهیرا تطبن یمنطقه فلسط كه یاند بر اق  ل در آن منطقه، یهود و اسرائین 
3نابود خواهند شد. یو امام مهد یسیبه دست ع  

كاه قائل شده یمحققان و عالمان مثل مرحوم دوان یدر مقابل، برخ اند 
كرده یاتیااك فاارد و بااه روایاانااه  ك شااخص اسااتیاادجااال،  كااه اسااتدالل  انااد 

 یسایا قتال او باه دسات عیاشاخص دجاال  یهایژگیو و یصفات ظاهر
كارده و چنایا به دسات اماام مهادی) كاه ایاگیجاه مین نتی( را مطارح  ن یارد 
 ق است.یشتر بر شخص قابل تطبیسازد؛ بلكه بیان نمیات، با جریروا

كاماال در روا یولاا شااتر یه نخساات بیاادجااال، نظرات یاابااا دقاات و توجااه 
گفاات: دجااال یااشااود و بایت میااتقو  یو فرهناا  انحرافاا یان فكااریااك جریااد 
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 ست.یك شخص نیاست و  یطانیش





 

 

 فصل چهارم: 

 یحضرت مهد یحكومت جهان
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شاه ماورد تفكار و تهمال یانساان، هم یات اجتمااعیح یت و انتهاینده بشریآ

كااه همااواره خاادا یهابااوده اساات. انسااان محااور نیباااور و د تشاانه عاادالت 
كه بدانند خداوند حكیا یاند، در پبوده عاالم  یم، انتهاایم و علین هستند 
و  یانیان وحیا و معار  ادیم انبیرا به چه صورت رقم زده است. تعال یبشر
كاه انتهاای، ایدیتوح و  ین عاالم بشاریاا ین مطلب را به باور همه رسانده 
از تباار  یمصالح یبلكاه روز سات؛ی، به ظلم و جور و فساق نیات اجتماعیح
كان خواهد آمد و جهان بشرین را از عدالت و عشق و صالح و صافا  یكان و پا

كرد. هرچند ظهور منج تاومم باا  یالزمان، بشارتو موعود آخر یسرشار خواهد 
كتب آسامانیم انبیان است، تعالیفطرت آدم  یناان خاصای، عماق و اطمیا و 
 دهد. یها مبه انسان

ن بشاارت را یان اساالم ایا، دیانیا و معار  وحیم انبیتعال انید میتردیب
كاارده اساات. از آن روز یاژهیاانااان و دقاات ویت و اطمیبااا شاافاف كااه  یمطاارح 

ب خااادا، حضااارت محماااد یاااحب یملكاااوت یآفتااااب درخشاااان اساااالم، باااا نااادا
كاارد، همااه مساالم یمصااطف را از لبااان مبااارا  یالهاا ین ناادایاان ایطلااوع 

 دند: یشن حضرت رسول ا 
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ذ  یُنر  و  
ی ال   ل  ُمد   ع  ْ  ن 

 
ُفوا ف  یُد أ ْرض  و   ید  اْسُتْضع 

 
ل  اأْل ْاع  ً  ن  ئ م  

 
ُهْم  ُهْم أ ل  ْاع  ن  و 

ث   ار   ه د  یاْلو 
كددرد كدده در امددیمددا اراد   د، مستضددعف شدددند، منددت یم بددر آنددا  

1م.ید قرار دهیمردم و وارث ام ی وایم و آنا  را  یگذار   
كه دل و جین آی، ایو همگ  دند: یداد، شنیرا جال م یان بشره را 

ا ف   ْ ن  ت  ك  ْد  ق  ل  ْرض   یو 
 
    األ

 
ْكر  أ  

ْعد  الذ  د ب  ُبور  م 
ُثه  ی الز   اد  ر   ه ال ُحو   الص    یا ع   

كدر  كده امدینوشدت ]= لدورات[همانا در ابور پس اا ن د را بنددگا  یم 
2برند.یسته به ارث میشا  

و واجااب خااود را بااا  یاواماار قطعاا هااا وشااه فرمانید دانساات خداونااد، همیاابا
گمان نبرناد احتماال خاال  در  یكند، تا برخیمطرح م« كتب»چون یالفاظ

 آن وجود دارد.
 ن وعده داد: ین، چنیه به مسلمین آیز این یروز

ذ  
د   یُهو  ال   ى و  ُه ب اْلُهد 

ُسول  ل  ر  ْرس 
 
  ل  یأ

ق  ر  ید  اْلح  یْظه  ل  ُكل   یالد    ُ  ع   هه  د  
ت ید حددددق و هدددددایددددكدددده رسددددوو خددددود را بدددده د ییااو اسددددت خددددد

3و لسلط دهد. یا  عالم برلریفرستاد، لا او را برهمه اد   
كااه ایااعج ن یاان ایقاارآن مطاارح شااده اساات، تااا مساالم یه دو جااایاان آیااب آن 

كارده یرا به تمام معنا ناو  دل و جاان خاو یانیو بشارت وح یوعده اله ش 
فا اله اساالم باشاند. طباق ناه یباه دنباال مد یات الهاین آیهم یو در راستا

كریتفاس ات مطارح یان آیال ایان در ذیقیكاه فار یات متعاددیام و روایر قرآن 
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كه آن روز خواهد رسین مطلب مورد اتفاق همه مسلمیاند، اكرده د ین است 

ن، علو یافت: عزت مسلمیدا خواهد یقت مهم تحقق پیو در آن روز، سه حق
گ  ر.یاسالم، عدالت فرا

كنااون دربااارا حكوماات گ یامااام مهااد یجهااان ا ر شاادن عاادالت و یااو فرا
گفت.یاسالم، سخن خواه یاعتال  م 

 میبد مر یسیالف. نزوو ع
الزماان در آخر« میبن ماریساینازول ع»ن یاز مطالب ماورد اتفااق تماام مسالم
كه در زمان ظهور امام مهاد از  یات متعاددیادهاد. در روایر  م یاست 

1نقل شده است یعه و سنیش كناد یالزمان نزول مم در آخریبن مریسیكه ع 
ن یاكناد و ماردم را باه دیاقتادا م ید؛ باه مهادیاآین میو از آسمان به زما

كشد. مدت یشكند و خوا را میها را مبیكند و صلیحق و اسالم دعوت م
ات در یاان روایاااز ا یات ذكاار شااده اساات. برخاایااز در روایاان یساایاقاماات ع

كه در ذ  م: یورآیل میصحاح سته ذكر شده است 
كارده ره از رساول خادایااز اباو هر یبخار حیصدح. در 1 كاه  نقال  اسات 

 فرمود: 
 .كم فإمامكم منكمیم فیف أنتم إنا نزو ابد مریك

                                                 
. …و 16، ح330، ص 2، ج الادينکمال؛ 1، ح50، ص 8، ج کافياز شيع  مانند:  .1

الفاتن ابان ؛ 2، ح24، ص 2، ج مسند احمد بن حنبالاز اه  سنت ماننيد: 

 .  …و  395، ص حماد
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د، یدد شدما فدرود آیم بدیكده پسدر مدر ید بود هنگامیچگونه خواه
1كه امام شما اا خودلا  است؟یدر حال  

 كند.یمث را با چند سند، مطرح ین حدیخود ا حیصحمسلم در 
كتااابش ایم بسااتویعباادالعظ كتااب معتباار یث را از چناادین حاادیاا، در  ن 

اباان  حیصددحباان حنباال و احمااد  مسددندكنااد؛ از جملااه: یاهاال ساانت مطاارح م
ن یااكنااد و در انتهااا بااه حساان اعتبااار ایم یحبااان و تمااام اسااناد آن را بررساا

2كند.یث اعترا  میحد  
كااه رسااول ینقاال م یح مساالم از جااابر باان عباادا  انصاااریدر صااح كنااد 

 فرمود:  خدا
امد  قداوم یوم القی ید إلیالحق ظاهریقاللو  علی یولزاو  ائف  مد أمت

و إ  »قددووم یف« لعدداو صددل لنددا»رهمم یددقددوو أمیم، فیبد مددریسددینددزو عیف
  ه«بع  أمرا  لكرمه ا  هذ  األم  یبعضكم عل

گروهدددی  كدددرد و  یوسدددته  اا امدددت مدددد در را  حدددق جهددداد خواهندددد 
 یسدیگدا  عامت. سدرس فرمدودم آ یخواهند شد، لا روا قروا ی 

گددرو  بدده ویددا ی ددوایر و  یددم فددرود خواهددد آمددد و امیبددد مددر  ید 
نددهه »او جددوا  خواهددد دادم «. مددا نمدداا بگددزار یا بددرایددب»دم یددگویم

د، بده سد ب بزرگداشدت و یرند و ایگر امید یاا شما بر برخ یبرخ
3«.است یم امت اسالمیلكر  
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كه رسول خدایز ابوهرمسلم ا حیصحدر  كرده است   فرمود:  ره نقل 

م حكمددًا مقسدددطًا یكم ابددد مددرینددزو فددیوشددكد أ  ید  لیددب ینفسدد یوالددذ
 ی  المددداو حتدددیفدددی  و یدددضدددع الازیر و یدددقتدددل الخنزیب و یكسدددر الصدددلیف
 ق له أحده یو

  یددندده نزدیكدده جددانم در دسددت او اسددت! هرآ ییقسددم بدده خدددا
كم عدیم فرود آیاست پسر مر ب یادو باشدد. سدرس صدلد، لا حدا

دهدددد و آ  قددددر یه قدددرار میددك دددد و جزیشددكند و خدددوع را میرا م
كسیماو ب خ د، لا د 1ق وو نكند. یگر   

كرده است:یچن خود از رسول خدا سندابوداوود در   ن نقل 
 ه…دم ق یضا  شرقیالمنار  ال م عندیبد مریسینزو عیثم … 

دم دددق  درنگ در شدددرقیم در مندددار  سدددفیبد مدددریسدددیسدددرس ع
2د.یآیفرود م  

 كند كه فرمود: ینقل م ره از رسول خدایخود از ابوهر سندباز ابوداوود در 
…. اضیدال  والحمدر   یرجدل مربدوع، إلدتمدو  فداعرفو ، یو إنه ندااو فدإنا رأ

  یضع الازیر و یقتل الخنزیب و یدق الصلیاوسالم ف یقالل النار علیف
كلهددا إیهلدد  ا  فیو  ح الدددجاو یهلدد  المسددیو اإلسددالم و اماندده الملددل 
 ه المسلمو ه یعل یصلیف یتوفید سنه ثم یاألرض أربع یمكث فیف

ده ید، او را ب ناسددیدددید. هرگددا  او را دیددآیفددرود م یسددیهمانددا ع
اسدالم، بدا مدردم  یبدرا …د اسدتیچهارشانه و سدر  وسدف یمرد
ه قدرار یدك دد و جزیكندد و خدوع را میب را خرد میجنگد. صلیم
كندددد و فقدددط اسدددالم یا  را ندددابود میددددهدددد. خداوندددد، لمدددام ادیم
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ك دده سدرس چهدل سداو در یدجداو را م یسدیماندد. عیم یباق
د بدددر او نمددداا یكندددد و مسدددلمیگدددا  فدددوت مماندددد  آ  ید بددداقیامددد
1خوانند.یم  

 یسایكاه عنیا یكایث، سه نكته مهام مطارح شاده اسات: ین احادیدر ا
رد و یاامین اسااالم میااكوشااد؛ بااه دیآن مج ین اسااالم اساات و در تاارویاابااه د
كه چهل سال در زمیگر ایخوانند. نكته دین بر او نماز میمسلم  ین زندگین 

كه احكام الهایكند. نكته سوم ایم كارده و چناان باه بخشاش و  ین  را اجارا 
كاه دیعدالت با مردم رفتاار م ابناد. در یینم یازیاگار افاراد، باه ماال، نیكناد 

كااه یقاباال اثبااات ن ین مطلااب بااه راحتاایااا ایاا، آثیاان احادیاان ایجمااع باا ساات 
كارهاا را انجاام میاكاه ا یسایع كاه یان یث قبلایادهاد و در احادین  ز آماده 

كسایان اسات، این مسلمیامام او، از ب سات؟ یموعاود ن یجاز مهاد ین اماام، 
كه برخهمان كاه ارفتهیو مسالم پذ یبخاار حیصدحاز شاارحان  یطور  ن یااناد 

 است.  یامام، امام مهد
كه رسول خدایابن ماجه نقل م سنددر    فرمود: یدر خطبه مفصل كند 

بهدم الصد ح إن ندزو  یصدلینما إمامهم قد لقددم یإمامهم رجل صالح، ف  …
 یم دددینك  یدددم الصددد ح، فرجدددع نلددد  اإلمدددام یبدددد مدددر یسدددیهم عیعلددد

كتفید  بدید یسدیضدع عیبالندار، ف یصدلی یسدیتقدم عیل یالقهقهر ه یدد 
 ه…صل بهم امامهمیف« متینها ل  أقلقدم فصل فا»قووم یثم 

د، لا یآیكه امام جلو م یاست. هنگام یامام اعرا ، مرد صالح
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د. امدام، سدر بدر یدآیم فدرود میبدد مدر یسدینماا ص ح بخواندد، ع

 ید و بددرایددایجلددو ب یسددیرود، لددا عیگردانددد و عقددب عقددب مددیم
كتدف یدست خود را بد یسیمردم نماا ص ح بخواند. ع د دو 

د یددجلددو بددرو و نمدداا بخددوا . همانددا ا»دم یددگویذارد و مگددیامددام م
هددددا نمدددداا پددددس امددددام بددددا همدددده آ «. لددددو اسددددت یجماعددددت، بددددرا

1خواند.یم  
ث یاا، احادیترمااذ سددندابااوداوود و  سددندن در یاباان ماجااه و همچناا سددنددر 
كااه مضااام یساایز دربااارا ناازول عیاان یگاارید هااا واحااد و ن آنیوجااود دارد 
 ك به هم است.ینزد

الزماان را در در آخر یسی، نزول حضرت عیعه و سنین شمفسرا یبرخ
كرین آیر ایتفس كردهیه   م اندمه مطرح 

 ل  
و   ا   إ  ت  ْهل  اْلك 

 
ْد أ ْ  م  إ  ْول  یو  ْ ل  م   ب ه  ق 

د   ن   ه ه  ْؤم 
كتا  ن یكس ش اا مدرگ خدود حتمدًا یكده  دست، مگدر آ یاا اهل 

2آورد.یما  میبه او ا  
گفاات: جمعیاادر آخاار با كثیااد  ل یت تشااكیحیرا مساا یاز جامعااه جهااان یریاات 

كه حضرت عدهد و در آخریم تفااق اب به یكند، قرینزول م یسیالزمان 
كنناد و باا یاقتادا م یبه اماام مهاد یسیم به حضرت عیآنان، با تسل

 یحضارت مهاد یحكومات جهاان ی، حركت به ساویر  عمومین پذیا
 شود.یتر مآسان
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گدو  )قرق  ا(یسی . واقعه آرما
گادون اسات  یو سان یعیات شایكه در روا یاز موارد مطارح شاده، واقعاه آرما
در  یباشد. جن  ساختیم یظهور مهد یهاالزمان و نشانهم آخریكه از عال
گدون واقاع م یامنطقه كاه در روایبه نام آرما « ساایقرق»ات، از آن باهیاشاود 

 ر شده است.یتعب
كتاااب یاااا مطااارح شاااده و آن را  زیاااان نیحیان و مسااایاااهودین واقعاااه، در 
كردهیخطرناا و سنگ یامعركه  اند.ن ذكر 

كلمااه گاادون )هرمجاادون(  كااوه و  یبااه معنااا« آر»اساات مشااتق از یاآرما
كاوهیاه یكه اسم ناح« مگدو» آن جنا   یعناین اسات؛ یدر شامال فلساط یا 

كتاب مقادس یگیجا انجام منیم ایعظ ن یاان، ایحیان و مسایاهودیرد. در 
گزیواقعه از وقا طان، یدانساته شاده و معتقدناد شا ی  بشاریان تااریار پایع نا

كارده و در مكاان یروهاین گادون»باه ناام یخود را از بالد غارب جماع  در « آرما
گرفت. ین، جن  سختیشرق فلسط  صورت خواهد 
 وحنا آمده است:ی یایدر رؤ

كاه آناان را بارایاگاذرد، تاا این میبرتمام پادشااه زما  یجنگا یاجتمااع بارا ین 
1كند كه نام آن آرماگدون است.یجمع م یآنان را در مكان …آورد م گرد همیعظ  

گاادون )قرق ز آمااده اساات. مرحااوم یاان یعیات شاایااا( در روایساایحادثااه آرما
كااه حضاارت یاادر ا از امااام باااقر یكددافدركتاااب  یناایكل كاارده اساات  ن باااره نقاال 
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 فرمود: 

گددا  باشدد كدده در آ  مكددا ، واقعددهیآ كدده  یاد  الفدداق خواهددد افتدداد 
1فتاد  است.ید الفاق نی، اا اما  خلقت آسما  و امر آ ینظ   

كتاااب  یمرحااوم نعمااان كاارده یااز در ایاان یثیخااود احاااد  ددتیظدر  ن باااره مطاارح 
2است.  

گااادون از مساااا كاااه در عصااار حا ااار ا باااه و یلیواقعاااه آرما ژه در یااااسااات 
گرفتاه و نو یغرب یكشورها  یلگاران فراوانایساندگان و تحلیا مورد توجه قرار 

 سد: ینویم یدیم زبیكرده است. دكتر عبدالكر را متوجه خود
كرد یكا، معیدر آمر ینید یهامؤسسه كه به  یانیاند در ل كرد 
كدا یهدا ل دكر اا آمرو یلیكنندد، میالمقدر حركت متیسمت ب

ا  یو ل دكر یمغر  عربد یه، مصر و دولتهایه، لركیو اروپا، روس
د  در آ  ه و اری، سددددودا ، قفقدددداا و سددددوری ددددیرا ، لیددددعددددراق، ا

3…شركت خواهند داشت  
گدددو  یدر آمر یحیمسدد یهالمددام فرقدده كددا، اا وقددوع حادثدده آرما

ل ارل دا  ی، همگدام بدا وسداینیدهند و لمام مؤسسات دیخ ر م
ك دورهایزیو و للویاا راد یجمع كدا را متوجده یو آمر یظربد یو ، 

كرد یا كه به لحقق جنگد منطقه  منادر خواهدد  یاهسدته یاند 
 ید فددرو خواهددد آمددد و ره ددریح، دوبددار  بدده امددی  مسددگدداشددد. آ 

گرفت.  عالم رابر عهد  خواهد 
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كلیرونالد ر…   ید سده نفدر اا رنسدایدنتدو  ایگا ، جورج بو  و 
گددو  ا یكا، به حتمیجمهور آمر و  مدا  داشدتهیبدود  واقعده آرما

بدزرگ،  یهدار دولتیخود، همگام بدا سدا یاست جمهوریاما  ر
م ید واقعدددده لنظددددیددددرا بددددر اسددددار اخددددود  یخددددارج یهااسددددتیس
 كردند.یم
كل…  كددده  گددددو   دهدددد، یسدددا وقدددوع آ  را ب دددارت میحادثددده آرما

كدده ق ددل اا ظهددور امددام مهددد یهمددا  حادثدده بزرگدد واقددع  یاسددت 
معركدددده »ات، اا آ  بدددده یددددكدددده در روا یخواهددددد شددددده واقعدددده بزرگدددد

1ر شد  است.یلع « ایسیقرق   
مطرح شاده اسات. از  یو سن یعیات شیدر روا ین واقعه در نصوص اسالمیا

ن جنا  از جاناب دشامنان یاشود فرمانده ایات استفاده مین روایمجموع ا
كمااك ن یانیبااه نااام سااف یاساالم، شخصاا ان یاام یهااودی یروهااایاسات. او بااا 

كند. یك میتحر تیمردم تفرقه انداخته و مردم را بر  د اسالم و اهل ب
كناد و در آخار باا تماام یز میان خاود تجاویلشاكر ی، تمام محرمات را بارایو
قبااال از آن در  یروناااد؛ ولاااین فااارو میداء در زمااایااان بیش، در سااارزمیروهااااین

گاادون  ار خواهنااد پرداخاات. در یااتمااام ع یا( بااه جنگاایساایا )قرقیاامنطقااه آرما
هاا ناابود خواهناد از آن یاریده و بسایان از هم پاشایهودین جن ، اتحاد یا

 شد.
كتب معتین جریات دربارا ایروا ز در صحاح ساته یبر اهل سنت و نان در 
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كه به متن آن  م:یپردازیها موجود دارد 

كاه حضارت  خود از رسول خدا حیصحدر  ی. بخار1 كارده اسات  نقل 
 فرمود: 

م یهدودیرائده الوقوو الحادر ی یهود حتیلقاللوا ال یولقوم الساع  حتإنه 
  ه«فاقتله یورائ یهودیا مسلم! هذا ی»
د. در آ  جنددگ، یددا  بانگیددهودیكدده بددا آ  شددود لددایامددت بددر پددا نمیق
كده حتدینابود م یا  به حدیهودی كندار یدكده  یسدنگ یشدوند    نفدر 

گرفته است، م كه  یهودید یمسلما ! ا یا»دم یگویآ  پنا   است 
گرفته است. او را به قتل برسا  1«.كنار مد پنا    

ز موجااود یاامساالم و ساانن اباان ماجااه ن حیصددحن مضاامون، در یاابااا ا یثیاحاااد
 است.

كاخ سف  دیفتح 
گار ید ینناده و از ساوكبخش و دلگارم دیاار نویبسا ییكه از سو یثیاز احاد یكی
كه چارا ماورد توجاه واقاع نشاده، حادیما كاه مسالم در  یثیه تعجب است  اسات 

كه خود از جابر  حیصح كرده است   فرمود:  سول خداربن سمرا نقل 
كسدریدب  یت األبیفتتحو  ال ید یالمسلم ه )عصابه( مدیعص أو  یت 

كسددر گروهددیآو  كدداخ سددف یه  كددرده یاا مسددلمانا ،  د را فددتح خواهنددد 
كسر یكه نماد یكاخ كاخ  كسر یاا  2است. یو آو   
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اماروز، هماان  یایاو در دن یویااز مركاز ثاروت و قادرت دن ید، نماادیكاخ سف
كم كه هسته استكباریت در آمریمركز حا د یاجهان اماروز اسات. بع یكا است 

گدون و ست دامنه جن  مین كشایان، باه آمریاهودینطقه آرما ده شاود و یكاا 
كاخ سافیا كاه منشاًا ظلام و ساتم و فتناه دنین  اماروز اسات، باه دسات  یایاد 

كاه مسالم، ایمسلم ث را در ین حادیان فتح شود. نكته قابل توجاه آن اسات 
كارده و حاد فاه اساات؛ یز حاول مو اوع دوازده خلیاث نیكتااب االماارا مطارح 

كه مهد فهین در زمان خلیبنابرا م ا ین فتح عظیموعود است، ا یدوازدهم 
گرفت.ءشاان  ا  ا صورت خواهد 





 

 

 فصل پنجم:  

  یهایژگیو
  یحكومت حضرت مهد
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كنده از ظلم و فتنه و تفرقه است، روزید جهان بشریتردیب كنون آ كه ا  یت 

كااه از عاادل و داد و یاارا خواهااد د گاار آدماایاالبر یكتاپرسااتید    یتااار یز باشااد. ا
كناااد، باااه  یهااااو حكومت یشااارب كاااه عصااار و یین در میقااایآن را مااارور  اباااد 

كاااه خاااال یازماناااه ن یااا ، ایاز ظلااام و فسااااد باشاااد. در طاااول تاااار ینباااوده 
كه هم امبران و سالكان راه حق یشه سد راه پیمستكبران و زورمندان بودند 

كریشدند و به نص آیم كاردن ماردم و در یاذل یشه در پایم، همیات قرآن  ل 
 ش بودند.یمطامع خو یدر راستا یگرفتن بندگان اله خدمت

 یبشار یكاه آرماان و آروز یانادهینده باود؛ آیشه چشم انتظار آیبشر هم
كه این یدیاست. ترد ت و در زماناه ین مهدوی، در دكترین آرمان بشریست 

و  یمباان ی، دارایاباد. حكومات مهادوییت انسان معصوم تحقق میحاكم
كاه مهما یبازرا جهاان یهاآرمان بشار را پاسا   یفطار یازهااین نیتارسات 

و ملاال عااالم  ین حكوماات مااورد وفاااق جامعااه جهااانیاان رو، ایااد و از ایااگویم
 خواهد بود. 

ك انساان یات یات و باا حاكمین مهادویكه اساالم باا دكتار یانه فا لهیمد
كرده، دارایكامل معصوم ترس كاه هماه، آرزو یچنان عظمتا یم  آن را  یاسات 
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 یحكومااات مهااادو یها، از دساااتاوردهات از آتاااش فتناااهیشااارب ییدارناااد. رهاااا
كاااه عااادالت، ساااا ین حكاااومتیاسااات. در چنااا ا  را برهماااه جهاااان هیاسااات 

بخشااد. در یتااك افااراد آرامااش مگسااتراند و بااا نفااوذ در درون خانااه بااه تكیم
كاااه عقاااول بشااار یگساااترن حكومااات عدالتیساااار چناااهیسا تكامااال  یاسااات 
شااود. توسااعه و عمااران و یا میااان مهیاادمك آیااكایو سااعادت  یابااد و تعااالییم

كرده و تمام زما یآبادان كشورها عبور  ن یرد. در چنایاگین را در بار میاز شهرها و 
كااارگزاران و مسااؤوالن، بااه اناادا خیحكااومت شااوند و در یمجااازات م یانتیاا، 

كاه عطار خاو   ین حكاومتیچن یلوا ت، جهاان را یاو معنو یكتاپرساتیاسات 
 شوند: یه مین آیق اكند و همه مصدایز میلبر

 هم بركات مد السما  و األرضهیآمنوا و القوا لفتحنا عل یولو أ  اهل القر
گر اهل شهرها، ا كنند بركدات آسدما  یاورند و لقوا  یما  بیا  ه 

1م.یزیریها فرو مد را بر آ یو ام   
كه هرگز بشار چنایفراوان م یبه حد یبركات و نعمات اله را  یزیان چیشود 

2.ده بودیند  

كم  ت اسالم برجها یالف. حا
ن باه سابب معاار  ین دیت این خاتم است. خاتمین اسالم دید، دیتردیب

گااذر زمااان تااا  یو احكااام كااه هاام جهااان شاامول بااوده و هاام در تمااام  اساات 
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كاار یاماات، جوابگااو اساات. طبااق وعااده الهاایق را  یم، جهااان روزیدر قاارآن 

كااه ایااخواهااد د كاایان دیاان، باار تمااام ادیاان دیااد  رده و باار همااه عااالم گاار غلبااه 
 شود: یمسلط م

كلههیالد یظهر  علید الحق لیو د یأرسل رسوله بالهد یهوالذ  د 
ت خلدق فرسدتاد، ید و هددایدكه رسولش را به د ییاو است خدا

1دهد. یا  عالم برلریلا او را بر همه اد  
كاااه از تعاااالیاااهودیا یااات یحیرفت مسااایشاااود پاااذیا میاااآ م حضااارت یت اماااروز 

گرفته یفقااط نااام یساایو حضاارت ع یموساا كتاااب یااانااد و نباار خااود  ز 
كننااد؟ آیاال و تااورات پاار از تحریااانج ت و یحیا مساایااف بتواننااد جهااان را اداره 
كه امروز بدتریهودی دارناد، ممكان یات را در حاق مظلوماان روا مین جنایت 

 شوند؟ یه دار صلح و عدالت آن هم در جامعه جهانیاست داع
كه قرآن، از یل ایاز دال یكی ن اسات یاف مصاون ماناده، ایهرگونه تحرن 

كاارد. ا كااه ین مباایاان دیااكااه تااا ابااد بتااوان عااالم را بااا آن اداره  ن اسااالم اساات 
بااه  یره و ساانت نبااویو احكااام شاافا  و خااالص آن، بااا ساا یانیاامعااار  وح

كامل در عالم حكمفرما میله یوس  شود.یك انسان معصوم و 
كه پ سنددر  كرده است   فرمود:  امبریابوداوود از ام سلمه نقل 

رانه ال یلقیهم و یالنار بسن  ن یعمل فیو   اورضهیاإلسالم ب ا 
كندد و اسدالم را یعمدل م ام ریدد مدردم بده سدنت  یو او در ب
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1دهد.ید، سلطنت و عزت میبر لمام ام  
كه رسول خدایز از ابوهرین كرده است   فرمود: ره نقل 

كلها او اوسیهل  ا  فیو …   ه…المامانه الملل 
كنددد، مگددر اسددالم یا  را نددابود میددالزمددا ، خداونددد لمددام اددر آخر

2.…را  
كه پیبا ا یگریات دیات و رواین روایا گر »فرمود:  امبرین مضمون  ك یا

كارد یبماند، خداوند آن قدر آن روز را طوالن یا باقین دنیروز از عمر ا  خواهاد 
ك یكاااه مهاااد كناااد و برماااردم حكومااات   ی، همگااا«ناااداز خانااادان مااان ظهاااور 

كااه انتهااایم كمیااجهااان، همااراه غلبااا د یفهمانااد  ت امااام یاان اسااالم و بااا حا
گ یمهااد كمیااخواهااد بااود. البتااه مو ااوع فرا ت امااام یاار شاادن اسااالم و حا
كاال جهااان از مااوارد یمهااد كااه در روا یباار  ز یاان یعیات متعاادد شاایاااساات 

 مطرح شده است. 
 كند: یمنقل    صدوق ازحضرت امام باقرینمونه مرحوم ش یبرا

 لدددل سدددلطانه الم دددرق و یو … د بالنصدددر، یدددمؤالقدددائم منصدددور بالرعدددب، 
كر  الم ركو یظهر ا  عزوجل به دیالمغر  و  3.نه و لو    

گستر  ی . عدالت 
كه بیكه بشر هم یاز امور شتر یشه خواستار آن بوده، عدالت است. از آن جا 
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كماااان و دولتماااردان در طاااول تاااار و عااادالت  یهخواعااادالت ی ، باااا نااادایحا

كسااب قاادرت و حكوماات، فااورًا لباااس اسااتبداد ام یااق یگسااتر كاارده و پاات از 
خاااود  یا و آرزویاااشاااه عااادالت را در رؤیدند، بشااار همیپوشااایم یوخودخاااواه

 ابد.یتحقق  یكند، تا روزیوجو مجست
1یاتیدر روا و حكومت آن حضرت مطرح شده  یكه دربارا امام مهد 
گسااترینیبیاساات، ماا گدر  یم عاادالت  آن  یهااا، در رمس آرمانیتاایسراساار 

كه روابط غ ض و ظلام و یو تبعا یر انساانیحكومت قرار دارد. با عدالت است 
كاریسوزد و بر باد میفساد م و درد درون  ین عطاش انساانیام، ایرود. قرآن 
كه میبا و به جا تشخیرا چه ز یانسان  د: یفرمایص داده است 

الْ   ا ب  ن 
ا ُرُسل  ْلن  ْرس 

 
ْد أ ق  ُهدُم ی   ل  ع  ا م  ْلن  نز 

 
أ ات  و  دا   ان  ت  ا   ل  یداْلم  و  ْلك  داُر یز  ُقدوم  الن  

ْسط   اْلق   ه … ب 
م، و بددا آنددا  یآشددكار فرسددتاد یهاام را  را بددا ن ددانهیددهمانددا مددا  
 یم لددددا مردمددددا  بدددده عدددددالت و دادگددددریزا  فرسددددتادیددددكتددددا  و م

2زند.یبرخ  
كنون به نقل برخ گسترات اهل تسنن دربارا یروا یا در آخرالزماان  یعدالت 

 م:یپردازیم
كه پدر سنن ابو  فرمود:  امبریداوود آمده است 

                                                 
اييياش اهيي  سيينت: و در رو 578، ص 2، ج کمااال الااديندر رواييياش شيييعي:  .1

احميد، مسند ؛ 479، ص 2، ج الصواعق المحرقه؛ 67، ص 3، بياب عقدالدرر
 .37، ص 3ج 
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ه رجداًل ید عدث فی یوم حتدیدوم لطدوو ا  نلد  الیدا إو ی دق مدد الددنیلولم 
كما ملئت ظلمًا و جورًاه ی… یمن  مأل اورض قسطًا و عدًو 

گددر اا عمددر دن را آ  قدددر بمانددد، خداونددد آ  روا  ی  روا بدداقیددا فقددط یددا
د را  ر اا عدو یلا ام …زدیاا خاندا  مرا برانگ یكند، لا مردیم ی وون

كنده هما  كه  ر اا ظلم و جور شد  باشد.و داد  1 ور   
ن نقاال یچناا از رسااول خاادا ید خاادریسااعخااود از ابو سددندباااز ابااوداوود در 

 كند:یم
كمدا ملئددت ظلمدًا و جدوری …یمند یالمهدد ملدد  یًا مدأل اورض قسددطًا و عددًو 

 دهیس ع سن
كنده هما   ور ید را  ر اا عدو و داد میام …اامد است  یمهد

كدددده  ددددر اا ظلددددم و جددددور شددددد  باشددددد. او هفددددت سدددداو حكومددددت 
2كند.یم  

ت نقال شاده یاروا ن مضمون از رسول خدایز به همیماجه ن یاب سنددر 
3است.  

كلماااه یااان روایااانكتاااه قابااال توجاااه در ا عااادالت  یعنااایاسااات؛ « ارض»ات 
گستره جغرافیحضرت مهد یرگست كل عاالم ین یخاص یای، در  ست؛ بلكه 
ا یا یل اقتصاادین عادالت، باه مساایاكند. ایز میرد و از عدالتش لبریگیرا م
گساااترده اسااات و هااام یاااره مقیاااو غ یاسااایس د نشاااده اسااات. هااام عااادالتش 
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كسااین خصوصاایاارد. ایااگیعاادالتش جهااان را در باار م یایااجغراف جااز  یات از 

كاه بار هماه عااالم مسالط باشاد و در تمااام  ید؛ انسااانیاآیانساان معصاوم برنم
كند.  عالم، عدالت را به تمام معنا اجرا 

 م امواو و بخ ش فراوا یج. لقس
ت انسااان یه عاادالت، آن هاام بااه هاادایكااه در سااا یاساات جامعااهین یشااك

اسات. در  یو تعاال یك جامعه سعادتمند و رو به ترقیش برود، یمعصوم به پ
كه مردمان با عبادن، همایان جامعهیچن ابناد، ییم یتعاال یت و بندگطور 

كننااد. یاعمااال م یز باا مردمااان رفتااار خاصایاان جامعااه نیارهباران و امامااان ا
كناده یاكاه از عادالت و صالح و معنو یان جامعاهیدر چنا یامام مهد ت آ

كااارم و فضااال و بخشاااش خاااود را باااه اوج م كاااه  یرسااااند؛ هااار انساااانیشاااود، 
كاارد، فااوراً یاااحساااس ن قاادر بااه ن باااالتر، آنیااشااود و از ایاز  برطاار  میاان از 
كه دیمردم م كسیبخشد  ز از بخشاش و یااز نكناد و هماه لبریاحساس ن یگر 

 شوند.یاحسان او م
كاه آن حضارت  خود از رسول خادا حیصدحمسلم در  كارده اسات  نقال 

 فرمود: 
 عد  عددًاه یًا ویالماو ح  یح یف  یخل یآخر أمت یكو  فی

كدددده مدددداو را فددددراوا   یافددددهیمددددد، خلدر آخددددر امددددت  خواهددددد بددددود 
كرد.یبخ ش م 1كند و شمار  نخواهد   
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كاه رساول خادا ید خدریسعدر سنن خود از ابو یترمذ كرده اسات   نقل 
 فرمود:

لده  یح دیقداو ف« یاعطند یاعطند یا مهددید»قدووم یه الرجدل فیدال إلیف …
 حملههیثوبه ما استطاع أ  یف

كنددد و یكمدد  درخواسددت م یود و اا یددآیم ینددزد مهددد یمددرد
كند، به او م، لا آ یمهد كه آ  مرد بتواند حمل  1بخ د.یجا   

نقال  ن مضامون از رساول خادایاباا ا یثیز احاادیخود ن سندابن ماجه در 
 كند. یم

 ید. رفا  اقتصاد
ز در یااكناد، هماه چیت میریو ماد یآن را رهبار یكاه اماام مهاد یدر حكاومت

ن یاارود. از ثماارات ایش ماایبااه پاا یخااواه تیااو معنو یه عاادالت محااوریسااا
كاه جامعاه بشاریجامعه و حكومت مهدو و  یدر رفااه اقتصااد ی، آن اسات 

كااه انسااان یان جامعااهیبااه ساار بباارد. در چناا یش عمااومیآسااا ها در اساات 
و سااعادت،  یكاارده و بااه ساامت تعااال یازیاانی، احساااس بیشااتیل معیمسااا
كاه عای، شااهدیكناون یایاابناد. در دنییم یترق گرفتارم   یهاایمال عماده 

كشاااااورها یشاااااتیو مع یاقتصااااااد ثروتمنااااادان و مستضاااااعف،  یطبقاااااات و 
كاالن و  یهاهیكالن هستند. صاحبان سرما یهاهیصاحب سرما یكشورها
ش ثااروت و قاادرت خااود یشااه بااه دنبااال افاازایعمااده جهااان، هم یهاااثروت
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ف و مردمااان مستضااعف ی ااع ین راسااتا، عرصااه را بركشااورهایاابااوده و در ا

كه مهمیا یاند. امروز به حدكرده تن  گرفته است  از یان نیتارن مسهله باال 
كشااورها كمتاار بااه  یشااتیو مع یل اقتصااادیمحااروم، مسااا یملتهااا و  شااده و 

 اند.گر پرداختهید یهاشرفتیو پ یتكنولوژ
كااره زماا یامااا در حكوماات امااام مهااد كااه عاادالت باار تمااام  ن یاز آنجااا 

روناد یش مین عدالت به پایا یراستاافكند، همه مردم در یه رحمت میسا
و  یث ماادیارناد؛ لاذا از حیگینامحدود امامشان قرار م یهاو مورد بخشش

 یهااا و آرزوهااااز آرمان یكااین یااكننااد و ایم یازیاانی، احساااس بیاقتصاااد
 است. یبشر

كه فرمود: یروا خود از رسول خدا سندابن ماجه در  كرده است   ت 
 ه …نعموا م لها قطینعمه لم  یه أمتیف فتنعم… یالمهد یأمت یكو  فی

مدردم در امدا  او بده چندا  . …ا  امت مد خواهدد بدودیم یمهد
كه در هیدست  ینعمت 1…د  باشندیند یچ دور  ایابند   

آماده اسات؛ از جملاه  یات متعاددیاز در روایان مو اوع نیا، ایعیدر منابع شا
كه امامی  مفیمرحوم ش كتاب ارشاد خود آورده است   مود: فر د در 

كنواهدا أو ل ددیفح… حكم بالعدو  انا قام القائم   ینئذ لظهدر األرض 
 یومئذ موضعًا لصدقته و وبدر   ل دموو الغندیاد الرجل منكم یبركالها وو

 دهیع المؤمنیجم
كند، به عدالت حكومت میكه قائم ق یامان پدس آ   .…كندیام 

                                                 
 همان. .1
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گنجیهنگام، ام كدرد  و بركدالش رایدخدود را نما یهاد،  ظداهر  ا  
كسددیم كدده مسددتحق صدددقه و یددابییرا نم یكنددد. آ  هنگددام،  د 
1رند.یگیرات باشده چو  همه مؤمنا  در ظنا و ثروت قرار میخ   

 ی. فتوحات امام مهده
ا یااطره باار همااه جهااان، اسااالم را باار همااه دنیبااا ساا ید امااام مهاادیااتردیب

كرد و همه مردم متد  یبارا ین حق خواهناد شاد؛ ولاین به دیعر ه خواهد 
كه امام مهدیا كناار خاناه خادا و  یام و انقالب جهانیق ین  كاه از  خود را 

كاال جهااان ادامااه دهااد، بااه حركتیارانش آغاااز میااعاات یبااا ب هااا و كنااد تااا 
ع یا، مطیشتر مردم عالم با اراده الهایاز است. البته امكان دارد بین یفتوحات

كاه  یبرانجبااران و مساتك یبشاوند؛ ولا ین رهبر آسمانین و این دیا هساتند 
گرفااات و  ییهاااایریهاااا و درگكنناااد؛ لاااذا جن یم یسركشااا صاااورت خواهاااد 

ات یااروز خواهنااد شااد. در روایااهااا پبرهمااه آن یحضاارت بااا امااداد و اراده الهاا
كااه امااام  ی، بعضاایعه و ساانیشاا كشااورها باار شاامرده شااده اساات  از شااهرها و 

كرد. برخآن یمهد نقشاه  ات،یق رواز طبیمحققان ن یها را فتح خواهد 
گااار شاااهرها و یرا از حجااااز و عربساااتان تاااا د یحركااات و فاااتح اماااام مهاااد

كردهیكشورها مع  اند.ن 
كاه مهمین مطلب نیا  ن آن، یتارز در صحاح سته، چند جاا مطارح شاده 

كااه یدر ساانن اباان ماجااه آمااده اساات. اباان ماجااه از ابااوهر كاارده اساات  ره نقاال 
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 فرمود:  امبریپ

ملد  رجدل مدد أهدل ی یه ا  عزوجدل حتدوم لطولیا إو یالدن ق مدیلولم 
 ههیلم و القسطنطنیمل  ج ل الدی یتیب

گر اا عمر دن نماندد  باشدد، خداوندد، آ  روا را  ی  روا بداقیا جز یا
كم یكندددد، لدددا مدددردیم یقددددر  دددوونآ  ت یددداا خانددددا  مدددرا بددده حا

كند.یلم و قسطنطنید یهارساند و بركو  1ه حكومت    
ه یساطنطنقو فاتح  العاربرایجزتح روم و فتح ابن ماجه، سخن از ف سدنددر 
2مطرح شده است. یث متعددیز در احادین  

كتاااب ارزشاامند خااود م ین طبساایالااداسااتاد نجم كااه در نیسااد: اینویدر 
كرده به ا یات اسم برخیروا كه این دلیاز شهرها را مطرح  ن شهرها یل است 

3برخوردار بوده است. یت خاصیدر آن روزگار، از اهم  

 یدت حكومت امام مهدو. م
مطرح شاده و در صاحاح  یكه دربارا حكومت امام مهد یاز موارد یكی

كرده یثین باره احادیز در ایسته ن  یاناد، مادت حكومات اماام مهادذكار 
 است. 
كاه یاروا از رسول خدا ید خدریسعخود از ابو سنددر  یترمذ كارد  ت 
 فرمود: 

                                                 
 .2779، ح2ج ،سنن ابن ماجه .1

 .4091همان، ح  .2

 .121، صاندازي به حكومت مهديچشم .3
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 دهیًا أو لسعًا سنش خمسًا أو س عیعیخرج ی یالمهد یأمت یإ  ف
كرد  و پنج  یهمانا در امت مد، مهد كه ظهور  ا یدا هفدت یداست 

1كند.یم ینه ساو اندگ  
كرده خود از رسول خدا سندابن ماجه در   كه فرمود:  نقل 

 إ  قصر فس ع و إو فتسعه یالمهد یأمت یكو  فی
كدم ب دود، هفدت سداو وگرنده، یم یدر امت مد مهد گر  باشد. ا
2كند.یت منه ساو حكوم  

ن مضااامون نقااال یباااا همااا یثیخاااود از ام سااالمه حاااد سدددندز در یااااباااوداوود ن
3كند.یم  

كه مدت حكومت ینقل م یگریبا سند د یگریث دیداوود حد یاب كند 
 داند.یسال م 9را  یحضرت مهد

 اهینت
بااوده و فطاارت هاار  یناایو فراد یفراملاا یادهیااو موعااود، عق یاعتقاااد بااه منجاا

، باااه اسااام و ین و ملتااایااان موعاااود، در هااار دیاااا ن اسااات.یباااا آن عجااا یآدمااا
 یو ظهاور آن حضارت باه عناوان منجا یاست. اعتقاد به مهد یخاصیژگیو

 ن است.یمسلم یو مورد اتفاق تمام یاسالم یك باوریت، یعالم بشر
كه معتبرتر كتب اهل سانت و موثاقیدر صحاح سته  ن مناابع آناان یترن 
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 .4083، ح 2ج ،سنن ابن ماجه .2
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ن ا باه خصاوص ین بایادر ا ن مو وع مطرح شده است؛ هرچندیباشد، ایم

گاااه یسااندگان مساالمان، از رویاز نو یدر عصاار حا اار ا بعضاا  یا خاادایاا یناآ
كرده از رو 1اند؛عه دانساتهین اعتقاد را منحصار باه شای، ایغرض ورز ینا در  

ات آن، ناه یان اسات و رواین اعتقااد، ماورد اجمااع هماه مسالمیاكاه ا یصورت
ن یك در چناایامااروز تشااك ن، بلكااه متااواتر اساات.یقیر  فااریتنهااا مااورد پااذ

كااریقایرود، باه ین به شمار مایكه از اعتقادات تمام مسلم یامور بات  ین 
دشااامنان اساااالم خواهاااد باااود؛ هماااان  یهاتوطئاااه یخطرنااااا و در راساااتا

كناد؛ یادر جهاان نشار پ یستند معار  اسالمیكه نه تنها حا ر ن یدشمنان دا 
و عااذاب هسااتند و در  یز در نگراناایاان نین مساالمیبلكااه از اتحاااد و انسااجام باا

 دارند.یدست برنداشته و نم یاچ توطئهینه از هین زمیا
كه در ایطبق روا كتااب تبیات صحاح سته   ین شاد، اماام مهادیاین 

فااه دوازدهاام اساات. یو خل و از فرزناادان فاطمااه امبریاات پیاااز اهاال ب
ح یم آن حضارت تو ایاات آن حضرت و ظهاور عالیها و خصوصیژگیو یحت

كااه بااا سااه یآن حضاارت تشاار یت، حكوماات جهااانیاادر نهاداده شااده.  ح شااد 
گن، علو اسالم، یمولفه مهم همراه است. عزت مسلم  ر.یعدالت فرا

ن ین مباحااث، فقااط از صااحاح سااته برداشاات شااد، تااا از معتبرتااریااهمااه ا
ان، ذكر دو نكته را تحت عنوان یكتب اهل سنت استخراج شده باشد. در پا

 م:یدانیجه بحث الزم مینت

                                                 
 .241ص ،3ج ،االسالمضحي .1
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كااه بااه مااردم، ناادهیآ یهااامهاام پژوهش یها. از مؤلفااه1 نگر آن اساات 
ناده را در ذهان یروشان و شافا  از آ یرینده ببخشد و تصاوید به آیه امیروح

كند، تا مردم در سختیمردم ا گرفتاریجاد  ، دچاار یفاراوان زنادگ یهایها و 
ن یكه دشمنان، عرصاه را بار اساالم و مسالم یكنون یایانفعال نشوند. در دن

كرده یواقع ناده یآ ی، راهگشاا باه ساوید بخشایان مباحاث امیاند، چنتن  
 است.
 سد: ینویم یمطهر ید مرتضیشه

 ی  فلسددفه بددزرگ اجتمدداعیدد یام و انقددال  مهدددیددآرمددا  و ق
گذشدته اا ایداست. ا یاسالم كده الهدامیدد آرمدا  بدزرگ  بخش د 

 یار مناسددد ینددده بسدددییندددد  اسدددت، آیآ یندددد  و راهگ دددا بددده سدددویآ
1.یاسالم یهاشناخت آرما  یبرااست   

كشااورها گونااه میپ یامااروزه تمااام محققااان  كوشااند بااا ارائااه یشاارفته بااه هاار 
ماا  دوار و فعال نگااه دارناد؛ پات بارینده، امیخود، مردم را برابر آ یهابرنامه

كتاااب و ساانت،  یفرهناا  و تماادن اسااالم یالزم اساات در راسااتا و باار اساااس 
كرده و آ یمردم را با آثار و معار  مهدو د یارا باه هماه نو ینده درخشانیآشنا 

 ك حركت فعال همه جانبه فرا خوانند.یم، تا جهان اسالم را به یده
نااه، هاام مااردم را بااا وجااود آن انسااان معصااوم آشاانا ین زمیااالزم اساات در ا
كارد، تاا تماام مسالمیه امینمود و هم روح  یان در جامعاهید را در مردم زنده 

                                                 
 .57ص ،قيام و انقالب مهدي .1
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كاااه چنااا ید زنااادگیاااسراسااار نشاااا  و ام و جامعاااه یااایو وال یمهااادو ن یكنناااد 
كمال است.یاجامعه  ، رو به سعادت و 
مواقاع، باه  یبرخا یهساتند و حتا ی. همه جواماع، باه دنباال اتحااد ملا2

آن، از تفرقااااه دوسااااتان و  یپردازنااااد، تاااا در راسااااتایم یفر اااا یهاوحااادت
در  یك اصال  اروریا، همچاون یزناد؛ چاون اتحااد ملایهمراهان خاود باره

 ها مطرح بوده است.ع در تمام زمانجوام
 سد: ینویم ییمرحوم عالمه طباطبا

كددده بددده الحددداد و انسددداام درونددد یانسدددا  موجدددود رظ دددت  یاسدددت 
1كند.یلر مدیل را رنگید لمایداشته و حضور او در اجتماع، ا   

كدددر گونددداگونیدددم در آیقدددرآ   الحددداد و  یرا بدددرا یات متعددددد، عوامدددل 
كندددار یلدددا مسدددلمكندددد، ید مطدددر  میانسددداام مسدددلم گر ید یدددد را 

، قدرآ  یندیاا عالمدا  د یر بعضدیددارد. بده لع منسام و متحدد نگده
2است. یو اله یساختد امت واحد و منسام اسالم یم در  یكر  

كه الزم اسات مو اوع مهمایسخن آخر ا كاه « یاماام مهاد»چاون  ین  را 
م یو بادانم یزناد، ارج نهایت آن دور میبر محور ی  انسانینده جهان و تاریآ

كوبید در آن، آب در آسیك و تردیتشك د یادن اسات؛ پات بایاب دشمن غدار 
م، تاا هماه یاكالن خود را در آن راستا باه حركات درآور یهایزیرتمام برنامه

كنناد و هماه باه یار یاك افاق بنگرناد و هماه زین به یمسلم ك پارچم، حركات 
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، حركات یدت بشر، تنها راه سعایكنون یایرا در دنیك موال دل بساارند؛ زی
 است. یت و معار  مهدوین مهدویدكتر یدر راستا
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كر دم دددق .11 روت، دارالفكدددر، یددد، بخ دم دددقیلددداربد ه ددده ا ، ی، علدددیابدددد عسدددا

 ق.1415
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روت، دار ابدد ید، بح یث الصدحیاوحاد یالمنتظر ف یالمهدم، ی، ع دالعظیبستو .24

 ق.1420حزم، 
، ف  و الموضدددوع یث الضدددعیددداوحاد یالمنتظدددر فددد یالمهددددم، ی، ع ددددالعظیبسدددتو .25

 ق. 1420روت، دار ابد حزم، یب
 لا.ینا، بیجا، بی، ب ی  لألم  المهدی  الندیالهدا، یخ مصطفی، شیبكر .26
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روت، دارالفكددر، یدد، بحیالاددامع الصددح، یسددیمحمددد بددد ع یسددی، ابددو عیلرمددذ .27
 ق.1403

 ق.1409، یجا، من ورات الرضی، ب  المقاصدشرد، ی، سعدالدیلفتااان .28
ا التددراث یدداحروت، داریدد، بث الرسددوویدداحاداوصددوو مددد جامعر، یدد، ابددد اثیجددزر .29

 ق.1400، 2، چیالعرب
  ق.1403نا، یجا، بی، بالمناقب یاسم، محمد، یدم ق یجزر .30
ق، موسسددددد  1400روت، یددددد، بدیفرائدددددد السدددددمطبدددددد محمدددددد،  ی، علدددددینیجدددددو .31

 الن ر. للط اع  و یالمحمود
روت، یدد، بدیحیالصددح یالمسددتدرع علدد، محمددد بددد ع دددا ، ی ددابوریحدداكم ن .32

 ق.1418دارالمعرف ، 
  . 1382ل ما، ی، قم، انت ارات دلد مغر یخورش، محمدرضا، یمیحك .33
 ق. 1307نا، ی، مصر، بم ارق األنوار، حسد، یحمزاو .34
 لا.یروت، دارصادر، بی، بال لدا معاماقوت، ی، یحمو .35
 لا. یروت، دارالفكر، بی، بثیاصوو الحدعماج،  ب، محمدیخط .36
، 4روت، موسسددده الرسددداله، چیددد، بر اعدددالم النددد ال یسدددد، یالد، شدددمسینه ددد .37

 ق.1406
 لا.ی، ب2روت، دارالفكر، چی، بالمناردرضا، محمد، یرش .38
 1384، قدم، انت دارات مسداد جمكدرا ، یموعدود شناسداصغر، ی، علیرضوان .39

.  
 1385، قددم، انت ددارات مسدداد جمكددرا ، یاسددامددام شناصددغر، یعل، یرضددوان .40

.  
، قددم، انت ددارات مسدداد مقدددر جمكددرا ، م ظهددوریددعالاصددغر، ی، علیرضددوان .41

1385 .  
 لا.یت، بیروت، اهل ال ی، بلذكر  الخواص، یس ط جوا .42
، یحضدددرت مهدددد یاد فرهنگدددیددد، قدددم، بنتیفرهنگنامددده مهددددوا ، خددددامراد، یمیسدددل .43

1383 .  
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ندددا، ی، مصدددر، ب یدددلدددوائح اوندددوار ال همدددد، د محیالد، شدددمسیحن لددد ینیسدددفار .44

 ق.1324
، (یللفتداو ی)الحداو یاخ دار المهدد یف یالعر  الوردد، یالد، ابوبكر جالویو یس .45

 ق.1414، 2روت، دارالفكر، چیب
 ق.1403روت، دارالفكر، ی، بالدرالمن ورد، یالد، جالویو یس .46
كاظم، یچشانه .47  1381، 16چد، ی، قم، انت ارات جامعده مدرسدثیعلم الحد، 

.  
 لا.ینا، بیجا، بی، باإللحا  بحب األشرا ، محمد بد عامر، یشافع یش راو .48
، المختدار یت الن دیدمناقدب آو ب ینوراوبصدار فدد مومد بدد حسدد، ی، سیش لنا .49

 لا.یه، بیروت، دارالكتا  العلمیب
، یا  التددراث العربددیددروت، داراحیدد، بت والاددواهریددواقیال، ع دددالوها ، یشددعران .50

 لا.یب
ندا، یجدا، بی، بیالمهدد یلدوالر مدا جدا  فد یح فدیالتوضد، ی، محمد بدد علدیشوكان .51

 لا.یب
، قدم، انت دارات حضدرت معصدومه، منتخدب األثدرا ، ، لطدفیگدانیگلرا یصاف .52

 ق.1419
 لا.یر، بی، قم، الغدخ ما بعدالظهوریلارد محمد، یصدر، س .53
دارالكتددب هددرا ، ، لد و لمددام النعمددهیالدددكماود، یصدددوق، محمددد بددد الحسدد .54

 لا.یه، بیاوسالم
 ق.1390، ی، هند، المالس العلمالمصنف، ع دالرااق، یصنعان .55
 ،یا  التدراث العربدیدروت، دار احید، بریدالمعادم الك ما  بد احمدد، یسل، ی  ران .56

 ق.1406، 2چ
، قددم، مكت دد  یالقربدد یمناقددب نو یفدد ینخددائر العق دد، احمددد بددد ع دددا ، ی  ددر .57

  .1380د، یاألم
، قدم، انت ددارات یبدده حكومدت حضدرت مهدد یچ دم انددااد، یالدد، نامی  سد .58

 لا.ی، بیغات اسالمیدفتر ل ل
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  .1385ت، یمهدو ی، مركز لخصصجزو  صحاح ستهد، یالدنام، ی  س .59
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 لا.ی، بی، قم، موسسه معار  اسالم هیالغ، محمد بد الحسد، ی وس .61
كتب اهل سنت یمهد، ی، هادیعامر .62   .1386ام حات، ی، قم،  در 
، ق اهدددل سدددنتیدددت اا  ریث مهددددویدددا  احادیددد  قدددات راوم، ی، ع ددددالكریع ددددالله .63
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 ق.1404روت، دارالفكر، ی، ببیب التهذیلهذ، ابد حار، یعسقالن .64
ا  التددراث یدد، داراحیح ال خدداریشددر  صددح یفدد یال ددارفتح، ابددد حاددر، یعسددقالن .65
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 ق. 1328ه، یالمولود
  . 1383ه، ی، لهرا ، دارالكتب اوسالمیكافعقو ، ی، محمد بد ینیكل .72
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