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 ��م ا� ا����ن ا����م

 تمدن اسالمی ي استفسار مجله

هـا   آن یکـی از  انـد،  شـته ارسـال دا  هـایی  دگان آگاه به ایـن مجلـه نامـه   بعضی از خوانن
لبـانی در  آرزشمندي را که استاد ناصـر الـدین   ي اها بحث 10،9،8هاي  گوید: در شماره می

مورد مهدي ضمن توضیح احادیث ضعیف و موضوع ایراد کرده بود، مطالعه نمودم؛ و مـا  
و آنچـه را کـه    »504,499,9« تفسـیر المنـار ص  قبالً آنچه که استاد محمد رشید رضا در 

بیان نموده بودند را معتقد بودیم  »سالم المصفیاإل« کتابشاد محمد عبداهللا السمان در است
دانـد و بـه همـین     اند مـی  و حال من یقین دارم استاد ناصر الدین آنچه را آن دو نفر نوشته

اي  مطالعه نماید و مقالهاند  نوشتهها  آن کنم بار دیگر آنچه را که می خاطر از استاد خواهش
مخـالف آن چیـزي اسـت کـه اسـتاد      آن دو هـاي   مورد مهدي بنویسد؛ چون نوشـته را در 
 لبانی بیان داشته است.آالدین ناصر

 [پاسخ شیخ آلبانی]

و آنچه را که استاد السـمان   /گویم: بلی من آنچه را که رشید رضا  می در جواب آن
در ایـن  ها  آن رم کهدانم و یقین دا اند می ذکر کرده »سالم المصفیاإل«در کتابش موسوم به 

و الزم است  شیان در این مورد فاقد علم و دانبخصوص استاد السماند  مسئله اشتباه کرده
انکار کـرده   تر است را ان از این یکی هم قطعیخاطر مسائل دیگري را که ثبوتش به همین

مثل: خروج دجال و نزول عیسی علیه السالم و شفاعت رسـول اهللا صـلی اهللا علیـه     ؛است
 سلم در روز قیامت.  و

هـا   آن ن قطعـی اسـت چـون در تأییـد    به درستی که این سه مورد اخیر دالئـل ثبوتشـا  
هـا   آن بینیم که جناب استاد السمان از انکار می احادیث متواتري وجود دارد. با این وصف
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نیـز پـیش از او در ایـن مـوارد چیزهـایی گفتـه و        -رحمه اهللا  -متأثر نیست. رشید رضا 
ار داده در حالیکه این احادیـث  دجال و نزول عیسی علیه السالم را مورد طعن قراحادیث 

و  بن حجـر اث چون حافظ نانکه علماء و متخصصان در رشته حدیاند چ و متواتر حصحی
و اگر خدا بخواهد آن را به وقت ست. اکنون مجال آن نی کهاند  ح کردهدیگران به آن تصری

 کنم. می گر موکولدی

 :احادیث مهدي
کـه   اري وجـود دارد ث صحیح بسییآن احاد برابرر مورد مهدي باید بدانید که در اما د

ل آن از آن را مطرح و بـه دنبـا  یی ها مثال صحیح است. هم اکنونها  آن اسناد قسمت عمده
 پردازم: اند می راد نمودهبه دفع شبهات کسانیکه بر آن ای

لو لم يبق « د:فرمای می ع استکه مرفورضی اهللا عنه  ابن مسعودث حدی حدیث اول:

يوايطء  ،أهل بييت حىت يبعث فيه رجًال م� أو من ،من ادلنيا إال يوم لطول اهللا ذلك ايلوم
{اگر  .١»ملئت ظلماً وجوراً  يمأل األرض قسطاً وعدال كما ،واسم أبيه اسم أيب ،اسمه اس�
رداند که در آن مردي از گ می ا جز روزي نماند خداوند آن را آن اندازه طوالنیاز عمر دنی
اسمش موافق اسم من و اسم پدرش ام کند در آن قیت من یا از نسل اهل بینسل من 

همانگونه که پر از ظلم و ستم کند  می ن را پر از عدل و دادباشد. زمی می اسم پدرمموافق 
 .}بود

بصـورت مرفـوع روایـت شـده      –رضی اهللا عنه  –از علی پسر ابوطالب  ث دوم:حدی
اند  استخراج کردهت، اولی را ابوداود و احمد و براي آن دو طریق روایت موجود اساست 

واخلطيـب يف  ،»احلليـة«نعـيم يف  وأبـو ،والطـرباين يف الكبـري والصـغري ،وأمحـد ،والرتمذي ،)٢/٢٠٧رواه أبو داود ( -1

 »صـحيح« :والـذهبي »حسـن صـحيح« :مسعود . وقال الرتمذي من طرق عن زر بن حبيش عن ابن »تاريخ بغداد«

 .حسن ) عن علقمة عن ابن مسعود به نحوه، وسنده٢/٥١٧( هقاال و له طريق آخر عند ابن ماج وهو كام
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و اسنادش در مرتبه اند  ت کردهیگري را ابن ماجه و احمد روایح است و دو سندش صحی
 حسن قرار دارد.
ت شده که اولـی را ترمـذي و ابـن    از ابو سعید خدري به دو طریق روای حدیث سوم:

انـد و حـاکم آن را بـه    د می و ترمذي آن را حسناند  استخراج کردهماجه و حاکم و احمد 
او موافق است و واقعیت نیز همانگونه است که  ز باداند و ذهبی نی می شرط مسلم صحیح

و اند  استخراج کرده دانند، می صحیح آن راکه گري را ابوداود و حاکم طریق دی اند، فرموده
 سند آن حسن است.

روایت است که الفاظ آن و تخـریجش   –رضی اهللا عنها  –لمه از ام س ث چهارم:حدی

و بقیـه   ام. بیان داشته »لضـعيفةحادیث اا«ث هشتاد از مقاله دهم از را هنگام سخن از حدی

کسی که خواهان اطالع بیشـتري   اند. اشتهان دي مخصوص بیها کتاب ها را علماء در طریق
 .دمراجعه نمایها  آن است باید به



 
 
 

مورد مهدي به طرق مختلف قطعاً بسـیار  ث در گوید: احادی می 2ر االذاعهصدیق خان د
هـا موجـود    ها و مسـندها و معجـم   اد است که آن را به حد تواتر رسانده است در سننزی

 ار طوالنی کرده است. چنانکه در کتاب موسوم بـه است و ابن خلدون سخن را در آن بسی
گویـد: در ایـن بـاب بـه      مـی  اخته است، در آنجـا به آن پرد »وان مبتدأ و الخبرالعبر و دی«

بـا  کـه  انـد   ن در آن سخن گفتـه و منکریاند  که ائمه استخراج کردهکنند  می ثی استناداحادی
هنگـامی کـه بـا     انـد،  بعضی اخبار متعارض است و منکـرین در آن ایرادهـایی وارد کـرده   

ت یـا سـوء حفـظ یـا     د به علت غفلـ م که در آن بعضی از رجال اسناایرادي روبه رو شدی
مورد طعـن قـرار گرفتـه و آن را    ح اي طرد و به وسیله آن حدیث صحی ضعف و بد عقیده

 ،کنند باید دانست آنچه شایسته به تبعیت است و نظر واقعـی محـدثین اسـت    می تضعیف
اسـت کـه    یـز ث قابـل اعتبـار اسـت دو چ   ن و رجال احادیایوانست که آنچه در مورد رای

ر دانند از عـدل و غیـ   می اصول معتبر صدق. و آنچه را که اهل -2 .ضبط -1 :ردسومی ندا
شـود.   نمـی  حدیث به چیز دیگر تضـعیف  ،و به غیر از آن دو موردست نی بودن قابل اعتنا

 ضـعیف هـا   آن احادیـث مهـدي بعضـی صـحیح و بعضـی از      د:گویـ  می پس صدیق خان
ن کـه  شده است. و آن ای ن عموم اهل اسالم مشهورباشند و در طول زمان جریان آن بی می

ن خواهد بود . عدل را کند که مؤید دی می حتماً در آخر زمان مردي از اهل بیت نبی ظهور
ر تمام ممالـک اسـالمی تسـلط خواهـد     ب مسلمانان وي را اطاعت خواهند کرد و حاکم و

امـت  پـایی قی برهـاي   شـرط  با او خـروج دجـال و   مهدي است. و همزمانافت واسم آن ی
شود ودجـال را   می سی بعد از آن نازلعی ح آمده روي خواهد داد ودر صحی کههمانگونه 

ن عیسـی نیـز همچنـی    نماید احادیث دجال و یرساند و در نماز به مهدي اقتدا م می به قتل
نیـز آن   –رحمه اهللا  –قاضی عالمه شوکانی  و انکار آن جایز نیست، باشد میحد تواتر  در

لصـديق » يدي السـاعة اإلذاعة ملا كان وما يكون بني«للسيوطي، و » العرف الوردي يف أخبار املهدي«مثل  -2

 .خان، ونحوها
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و مسـیح   ث متواتر در مـورد مهـدي و دجـال   حادیح اتوضیرا بیان داشته است چنانکه در 
پنجـاه  شـد بـه   امکـان اطـالع از آن با  ث وارده در مورد مهدي که گوید: احادی می آورده و

ف قابل جبـران موجـود اسـت و    حسن و ضعی ،رسد که در آن احادیث صحیح می یثحد
تمـام  سـت و بـر اسـاس    اي در آن نی باشـد و هـیچ شـبهه    مـی  بدون شـک در حـد تـواتر   

تـر از آن   نات وارده در اصول وصف تواتر بر چیزهایی که خیلـی در مرتبـه پـایی   اصطالح
باشد. و آثار رسیده از اصحاب در مورد مهدي نیـز بسـیار صـریح و     می ود دارد صادقوج
 ان.پای ست.نیها  آن چون مجالی براي اجتهاد درادند و در مرتبه مرفوع بودن قرار دارند زی

و این  ث قطعی در مورد خروج مهديامیر یمانی احادیل سید عالمه محمد بن اسماعی
را در آخـر زمـان خـروج خواهـد کـرد      ، و ه وسـلم اسـت  که از آل محمد صـلی اهللا علیـ  

گوید: زمان خروج او معین نشده تنها معلـوم شـده کـه قیـام      می آوري نموده و آنگاه جمع
 نتهی.شان قبل از خروج دجال خواهد بود. اای

 ث مهديیرامون احادشبهاتی پی
در مـورد مهـدي   کـه  آنچـه را   ،ثیث به حدیشان به صورت حدجناب رشید و غیر ای

 ونه هـم عـاجز   و از بررسی اسناد کل احادیث وارده در این زمیده سی نکرربر  ،رد شدهوا
یله آن یزهایی که حجت بـه وسـ  د به چنکر می ن کار راکه اگر ایاند  به انجام آن نبوده قادر
کننـد تنهـا بـه     مـی  که بعضی گمـان بی حتی در امورات غی ندافتی می شد دسترسی می تمام

کند ایـن   می ه مواردي که شما را به آن راهنماییاز جمل ثابت است،ث متواتر وسیله احادی
ناد احادیـث مهـدي خـالی از افـراد     مدعی است که اس - رحمه اهللا -د رضا است که رشی

اي  حادیث چهـار گانـه  ا که این مسئله به طور مطلق درست نیست،شیعی نیست در حالی 
سـت و در  ام فردي که معروف به شـیعه باشـد جـزء راویـان آن نی     بحث آوردهن که در ای

شود چون اعتبار در صحت  نمی ردراد واادعا باز هم به درستی اسناد آن ایصورت صحت 
صطلح الحدیث بیان شده بی چنانکه در علم مضبط است و مخالفت مذه صدق و ،ثحدی

نیست به همین خاطر مسـلم و بخـاري در صـحیح خـود از      ا عدم صحتشرط صحت ی
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و خودشان به احـادیثی  اند  مخالف روایت کردههاي  ه و غیر شیعه از فقهعافراد بسیاري شی
 کنند. می ن نوع استناداز ای

ن مورد ی ایول ؛کند تعارض است می ن استنادگري که به آهمچنین رشید رضا علت دی
بـودن اسـت و    حي بودن در میزان ثبوتیت و صحیچون شرط تعرض مساو نادرست است

برقرار کردن تعارض بین قوي و ضعیف از جمله چیزهایی است که هیچ عاقل منصفی آن 
ي آن در مـن تعـدادي مثـال بـرا     .ل اسـت داند و تعارض ادعا شده از این قبی نمی زرا جای

بـه آن  توانـد   مـی  اسـت آن ام هـرکس خواهـان    ان کـرده بی ه،شد ذکرکه همان مقاله سابق 
 بعضی دیگر از مردم این احادیث و احادیث مربوط به نزول عیسـی را کـه   .مایدمراجعه ن

ردم دست روي دست بگذارند و خـود هـیچ   شود که م می باعثها  این گویند می ،بینند می
شـود و بـه زعـم و     مـی  امتب روزي از جاناقدامی نکنند و این کار باعث ترك اسباب پی

ولی ایـن  اند  در انکار این حدیث یافته ن مشکل راگمان خویش طریقه خالص و عالج ای
ثی که ه عالجی است که معتزله در مورد آیات متشابه و احادیه همان راکار خطا است شبی

به زعم خـویش بـراي تنزیـه و رد تشـبیه آیـات را      ها  آن بردند می ست بکاردر آن معنی ا
ر آیـات و  کردند اما اهل سـنت و جماعـت بـه ظـاه     می ح را انکارویل و احادیث صحیتأ

ق به کردند که الی نمی و چنان فهمه نداشتند احادیث وارده ایمان داشتند و از آن فهم تشبی
اي به  همانگونه در احادیث مهدي چیزي که در آن کوچکترین اشاره تعالی نباشد ذات اهللا

خروج مهدي فاقد هرگونه نهضت و عزتی باشند را ننموده است و  نکه مسلمانان قبل ازای
ت راه چـاره و معالجـه   اگر در تعدادي از افراد جاهل مسلمان چنان فهمی قوت گرفته اس

 نکـه مـا بـه خـاطر بـد     زد و بفهمد که فهمش خطا است نه ایاموچنان جهلی اینست که بی
 م.احادیث صحیح را رد کنیها  آن فهمی

هـا از عقیـده    مطرح شده این است که بعضی از دروغگویان و دجـال  از جمله شبهات
صفوف مسـلمین  آن مهدویت استفاده کرده و خود را به عنوان مهدي جا زده و به واسطه 

غالم احمد ها  آن یی ذکر کرده که آخرها مثال دچار تفرقه و اختالف شده است. و براي آن
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 هاست و به نظـر  آنترین  ن شبهه از ضعیفگوییم ای در جواب می .نادیانی دجال هند است
کـه خیلـی از    اسـت د، چون آنچه مسلم است ایـن  به باطل کردن نیاز ندارآن حکایت  من

بـراي مثـال    ؛مورد بهره برداري کسانی قرار گرفته کـه اهلیـت آن را ندارنـد    ،امورات حق
به خاطر ایـن  آیا شایسته است عاقلی  ؛بعضی افراد مدعی علم هستند ولی در واقع جاهلند

آیـا طریقـه   انـد   نوع استفاده منکر علم باشد؟ بلکه در گذشته کسانی مدعی الوهیـت بـوده  
 ابطال این ادعاي کاذب انکار الوهیت حق است؟

 از مسلمانان امروز از عقیده قضا و قدر مفهوم مجبور بودن انسان رابعضی  مثال دیگر:
و اینکه او هیچ  آن مجبور استب تکارفهمند یعنی کسی که بر او شر مقدر شده براي ا می

و مـا  انـد   ار این نگـرش خطـا شـده   اختیاري ندارد و حتی تعداد کمی از اهل علم نیز دچ
مسـتلزم  آن را و  ،کننـد  نمـی  ت عقیده قضا و قدر شـک که در صح ئیاه جمهور علمارهم

کـه بـه   اما زمانیکه در صدد اصالح این فهـم خطـا    .هستیم ،دانند نمی اجبار به طور مطلق
آیا راه آن انکار مطلق قضا و قدر است چنانکـه معتزلـه    ،بر آمدیمبود،ده یعقیده حق چسب

دهند؟ یا راه درسـت   می انجامدر عصر حاضر هستند ایشان رو  دنبالهکسانیکه در قدیم و 
یم ضمن اینکه فهـم جبـر از آن   این است که چون شرعاً ثابت شده است به آن اعتراف کن

ن است، ینی به تحقیق با آن مخالف نیست هماه درست که هیچ مسلمابدون شک ر .نشود
بـه همـان صـورت کـه در      ،آیـیم  مـی  به همین صورت ما در صدد عالج عقیده مهدي بـر 

سبب احادیث ضعیف بـه  به آوریم و آنچه را که  می احادیث صحیح بیان شده به آن ایمان
که شرع ثابت کرده و عقل سلیم بـه  کنیم و با این کار بین آنچه  می آن چسبیده ازآن دوري

 ایم. آن معترف است جمع کرده
عقیده خروج مهدي عقیده اي است که به صورت متواتر از رسول اهللا خالصه سخن: 

واجب است چون از جمله امورات و ایمان آوردن به آن صلی اهللا علیه وسلم ثابت است 
 ن است. چنانکه خداوند متعالو ایمان به امورات غیب از جمله صفات متقی باشد می غیب

(الم. این  ]٢-١[البقرة:  ﴾٢َ� َرۡ�َبۛ �ِيهِ� ُهٗدى ّلِۡلُمتَّقَِ�  ۡلِكَ�ُٰب ٱ َ�ٰلَِك  ١ الٓمٓ ﴿: فرماید می
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کتاب که هیچ شکی در آن نیست هدایتی براي متقین است، کسانیکه به غیب ایمان 
دد کند در ص می به عمد انکار دارند.) دراین قضیه تنها کسی که جاهل است یا با علم و

 آید. می ابطال و رد احادیث مهدي بر
از خداوند متعال خواهانم ما را بر اساس ایمان به آن و بـه تمـام آن چیزهـایی کـه در     

 کتاب و سنت صحیح ثابت است، بمیراند.
 براي ارتباط با مترجم به سایت ایمان مراجعه کنید.
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