
 

 سنت  اهل نگاه در تیمهدو
 

 

1. 

 و اهل سنت  تیمهدو

و اندیشه ظهور حضرت مهدى، برخالف تصور عده اى، تنها اختصاص به شيعه نداشته، بلكه بخش    ت یباور به مهدو

 .آید  یمهمى از عقاید اسالمى به حساب م

 .نزد آنان دارد ییمهدویت جایگاه واال شهیكه، اند  شودي موضوع روشن م  نیكتابهاى روایى اهل سنّت،  ا یبا بررس 

 : حضرت صاحب الزمان عبارتند از ژهیاز كتابهاى حدیثى اهل سنت و یبرخ

 اربعون حدیث، ابونعيم اصفهانى

 البيان فى اخبار صاحب الزمان عليه السّالم، محمّد گنجى شافعى

 العرف الوردى فى االخبار المهدى عليه السّالم، عبد الرحمان بن ابى بكر سيوطى 

 متقى هندى  البرهان فى عالمات مهدى آخر الزمان، 

 . ..و  یعقد الدرر فى اخبار المنتظر، یوسف بن یحيى المقدسى الشافع

 ٣٧تطبيقى مهدویت در روایات شيعه و اهل سنت، ص  ی ؛ بررس  ٧٠، ص  1ج    ت،یدرسنامه مهدو

 

 

2   

   مهدویت ث یتواتُر احاد

وان باشد كه هيچ شک و  طبقات سند آن، تعداد راویان به اندازه اى فرا  یحدیث متواتر، حدیثى است كه در همه  

 .شبهه اى در صحت آن باقى نماند 

  .مهدویت از این دسته اند  ثیو اهل سنت نقل شده است، احاد عه يبا توجه به آنچه از صاحب نظران ش 



است:    ری دارند، به شرح ز  یمربوط به امام مهد   ثیمشخصاتِ چند تن از بزرگان اهل سنت، كه اعتقاد به تواتر احاد

   : نام، سال وفات، اسم كتاب[بي]به ترت 

 ی ق، مناقب الشافع٣۶٣ ،یابوالحسن سجستان

 11اخبار الصاحب الزمان، باب  ی ف ان يق، الب۶۵۸ وسف، یحافظ محمد بن 

 ق، التذكرة فی أحوال الموتى و أمور اآلخره ۶٧1 ، یقرطب نیشمس الد 

 الاسماء الرج یالكمال ف بیق، تهذ ٧۴2 ن،یحافظ جمال الد 

 بیالتهذ  بیق، تهذ ۸۵2  ،یابن حجر عسقالن

 ...ق، الصواعق المحرقه و۹٧۴ ، یتميابن حجر ه

 

 

٣. 

 مشتركات شيعه و سنى در مهدویت

  ن یوجود دارد، اما با ا  ییاختالف نظرها  شانیهاى ا  یو ویژگ  یشيعه و اهل سنت، در موضوع امام مهد   انيگرچه م

 .وجود اشتراكات ميان این دو مذهب در موضوع مهدویت، قابل توجه است

 :اسالمى عبارتند از ث یدر احاد تیاز موضوعات مشترک مهدو یبرخ

 نسب امام

 ها و شمایل آن بزرگوار ی ویژگ

 نشانه هاى ظهور ایشان

 خصوصيات و شرایط حاكم بر جهان، هنگام ظهور 

 ...زمان ظهور به وقوع خواهد پيوست وبرخى حوادث و رویدادهایى كه در 

  ت یمهدو  ده ياز كتب اهل تسنن ذكر كرده و به دفاع از عق  ی تیسرفصل ها، روا  نیاز ا  ک یهر  ی برا  نده، ی در مباحث آ

 .میپردازی بر اساس منابع اهل سنت م

 1٠٧تطبيقى مهدویت در روایات شيعه و اهل سنت، ص  یبررس 

 

 

۴. 



 اهل سنت  دگاه ینسب امام مهدى عليه السالم در د

 :امام مهدى از اهل بيت رسول اهلل

ذخائر العقبى از رسول خدا چنين نقل شده است: »اگر از عمر دنيا جز یک روز باقى نماند، خداوند آن روز را   در

 « طوالنى كند، تا اینكه یكى از فرزندان من ظهور كند كه هم نام من است

 :امام مهدى از نسل حضرت على

گرفت و فرمود: »از نسل این شخص، به  را  ن يرالمومنيدر عرف الوردى نقل كرده كه رسول خدا، دست ام  سيوطى

 ...« كند يزودى جوانى خروج خواهد كرد كه زمين را پر از عدل و داد م

 :امام مهدى از نسل حضرت فاطمه

 « ماجه از امّ سلمه نقل كرده كه او از رسول خدا شنيده است: »مهدى از خاندان من و از فرزندان فاطمه است ابن

 ۸۹و    ۸۸، ص 1جلد   ت،یدرسنامه مهدو

 11٣و    1٠۸تطبيقى مهدویت در روایات شيعه و اهل سنت، ص  یبررس 

 

 

۵. 

 درخشان   یستاره ا

در كاملترین حالت، براى موعود بشریت، حجت بن   م،یاولياى الهى سراغ دار ی ها یژگ ینورانى كه در و ی چهره 

 .ستين ده يپوش  یبر كس شان،یا  یكه درخشندگى چهره   ییالحسن ذكر شده است؛ تا جا

كنجى، شافعى، محقق اربلى( از رسول خدا چنين روایت كرده است: »مهدى از فرزندان من   نيجوینى )همچن

 «باشد ياست، چهره اش همانند ستاره اى درخشان م

 11۶تطبيقى مهدویت در روایات شيعه و اهل سنت، ص  یبررس 

 ٣۸، باب ، ص و مقدسى، شافعى، عقد الدرر  ۵٠، ح  ٧شافعى، البيان فى اخبار صاحب الزمان، باب  كنجى 

 

 

۶. 

 شمایل حضرت صاحب زمان 

 .اسالمى فراوان آمده است ثیدر احاد ، یژگیامام مهدى، با پيشانى بلند و بينى كشيده توصيف شده اند و این و



 ( 1صنعانى از رسول اهلل چنين نقل كرده است: »مهدى، كشيده بينى و پيشانى بلند است.« )

امام مهدى روایت كرده است: »در گونه اش، خالى مشكى است...«    كنجى شافعى از رسول خدا در توصيف شمایل

(2 ) 

 11۸ص   _تطبيقى مهدویت در روایات شيعه و اهل سنت   یبررس 

 2٠٧٧٣صنعانى، المصنّف، ح   .1

 ۵1، ح 1۸كنجى شافعى، البيان فی أخبار صاحب الزمان، باب  .2

 

 

٧. 

 یظهور در چهل سالگ 

كرده است: »... مهدى از فرزندان من است، در سن چهل سالگى برانگيخته خواهد  جوینى از رسول خدا چنين نقل  

 ( 1شد...« )

نقل كرده است: »نشانه قائم ما هنگام خروج این است كه، از لحاظ سن، كهنسال؛ ولى از    نگونه یقطب راوندى نيز ا

 ( 2است...« )كه او چهل ساله یا نزدیک به آن  برد ينظر چهره، جوان است. تماشاگر وى گمان م 

 .در برخى از روایات نيز بدون اشاره به سن حضرت هنگام ظهور، تنها به جوان بودن ایشان اشاره شده است

 ۹٠، ص 1جلد   ت،یدرسنامه مهدو

 ۵۶۵، ح 2جوینى، فرائد السمطين، ج  .1

 11٧٠، ص ٣راوندى، الخرائج و الجرائح، ج  .2

 

 

۸. 

 هم نام رسول اهلل 

 ( 1اتفاق نظر دارند كه حضرت مهدى، هم نام رسول خدا است. ) اهل سنّت و شيعه 

نقل كرده   نگونه یروایات به نام آن حضرت تصریح شده است؛ چنانكه ابن مسعود از پيامبر اكرم ا یحتى در بعض

 ( 2است: »اسم المهدى م.ح.م.د« )

 ۹1، ص 1جلد   ت،یدرسنامه مهدو



 ۵۵مقدسى شافعى، عقد الدرر، ص  1

 ۸۸جالل الدین سيوطى، الحاوى للفتاوى، ص  .2

 

 

۹. 

 بودن ظهور  یحتم

اسالمى است كه به صورتهاى گوناگون بيان   ث یتأكيد بر حتمى بودن ظهور موعود اسالم، مضمون بسيارى از احاد

موعودى خواهد رسيد.« و گاهى با   شده است؛ گاهى چنين آمده: »اگر از عمر دنيا جز یک روز باقى نماند، چنين

مگر اینكه مهدى موعود عليه السالم ظهور كند.«    سيد،تأكيد زیاد گفته شده كه: »هرگز روزگاران به پایان نخواهد ر

(1 ) 

: »دنيا به پایان نخواهد آمد تا آنكه مردى از اهل بيت من كه همنام من  كند يترمذى از رسول خدا چنين نقل م 

 ( 2اكم شود. « )نيز هست، بر عرب ح

 12٠بررسی تطبيقى مهدویت در روایات شيعه و اهل سنت، ص 

 1۹۴۸٧ابن ابى شيبه، الكتاب المصنّف، ح   .1

 22٣٠ترمذى، الجامع الصحيح، ح  .2

 

 

1٠ . 

 ...شوند  د يآن زمان كه مردم ناام

طوالنى شد تا آنجا كه  : به حضرت صادق، عرض كردم: این موضوع )ظهور( براى ما گوید يداود ابن كثير الرقى م

سينه هاى ما تنگ شده است... حضرت فرمود: »هنگامى كه نااميدى از فرج ما بيش از همه چيز شد... منادى از  

 « ...آسمان به اسم قائم ندا خواهد داد

 2۹، ح 1۸۶ص    ،یالغيبة نعمان

 

 

11 . 

 ی محل ظهور حضرت مهد 



احادیث فراوانى ذكر شده است. وجه   شان،ییاران خاص به ادرباره نقطه آغاز ظهور حضرت مهدى و پيوستن 

( و از كنار كعبه خواهد  1و اهل سنت، این است كه ظهور آن حضرت از مكه ) عهيش  نياشتراک این روایات در ب

 .بود

آیند و با او ميان ركن و   یرسول گرامى اسالم فرمودند: »دسته هایى از عراق و بزرگانى از شام، به سوى مهدى م 

 ( 2...« )كنند يمقام بيعت م

 2۴2ص  ۴نعيم بن حماد، الفتن، بخش -2؛  ٣1٣الغيبة نعمانى ص-1؛ ۹۴ص  1ج  ت،یدرسنامه مهدو

 

 

12 . 

 شتابند  یاو م  یاریفرشتگان به 

 .از جمله موضوعات مشترک بين شيعه و سنى، نزول فرشتگان براى یارى حضرت مهدى هنگام ظهور است

: »مهدى خروج خواهد كرد و خداوند به وسيله سه هزار فرشته وى را یارى  كند ينقل م نيرالمومنيابونعيم، از ام

 ...«كند يم

 ۸۴، ص 1۹كنجى شافعى، البيان فی أخبار صاحب الزمان، باب 

 

 

1٣ . 

 نماز  نیباتریز

یكى از حوادث بسيار مهم در عصر ظهور، بازگشت حضرت عيسى است. به این رخداد در روایات بسيارى اشاره  

 .ده استش 

. پس به او  چكد يكه عيسى فرود آمده و گویا آب از موهایش م بيند يرسول گرامى اسالم فرمودند: »مهدى م

: نماز براى تو، به پا شده و آنگاه پشت سر مهدى به نماز  دهد يمىگوید: جلو برو و به نماز بایست؛ عيسى پاسخ م

 ...« ایستد  یم

 2۹2مقدسى شافعى، عقد الدرر، ص 

 

 

1۴ . 



 ند ی آ یاو م  یاریاز همه جا به 

یاران امام از صنف و نژاد خاصى نيستند؛ بلكه از گروهها و نژادهاى گوناگون و از سرتاسر جهان هستند. مردمى كه  

( هستند. از عجم و عرب، از شام و مصر و از  1شتابند، »من أقاليم األرض« و »من أقصى البالد« )   یبه یارى امام م

 .باشند  ی جاهاى مختلف م

: » ]بعد از اعالم برخى از حوادث آینده[ ...اى مردم! بهترین از امت پيامبر، بر شما حكمرانى  فرمایند ي پيامبر اكرم م

و مهدى است... كه بزرگان شام و مانند آنها و نجيبان مصر و گروههایى  كرده، پس در مكه به وى ملحق شوید كه ا

 ( 2به مكه رسيده و با وى در ميان ركن و مقام بيعت كنند...« )  تا از مشرق زمين و مانند آنان به سوى مهدى آیند  

 12۴تطبيقى مهدویت در روایات شيعه و اهل سنت، ص  یبررس 

 ۶۴الستة عشر، ص   صحيح، جعفر بن محمد حضرمى، األصول .1

 ۹۸للفتاوى، ص  ی سيوطى، الحاو .2

 

 

1۵ . 

 ز يشگفت انگ  یعدد

نفر( ذكر شده است و این    ٣1٣عدد یاران خاص امام زمان، در روایات اسالمى به تعداد یاران پيامبر در جنگ بدر )

 .موضوع در احادیث شيعه و سنى، منعكس شده است

تعداد بيعت كنندگان به   شود؛ يفرمود: »ميان ركن و مقام با مردى بيعت مامّ مسلمه نقل كرده است كه پيامبر 

 ( 1آیند...« ) یتعداد حاضران جنگ بدر است و آنگاه گروههایى از عراق و برجستگان شام پيش وى م 

ند. البته  ( هم ذكر كرده ا٣( و گاه تا پانزده هزار )2در تعدادى دیگر از روایات، شمار یاران امام را تا ده هزار نفر )

 .باشند ی یاران حضرت م یینشان دهنده سير گردهما ث یاین نوع از احاد

 ٧٣، ص  2سيوطى، الحاوی للفتاوى، ج  .1

 1٣۴، ص 1عياشى، تفسير عياشى، ج   .2

 1٣۸ابن طاووس، المالحم و الفتن، اصفهان، مؤسسه صاحب االمر، ص  .٣

 

 

1۶ . 

 پناه  ی مردم ب



تأكيد شده است كه از شرایط اجتماعىِ ظهور حضرت مهدى، احساس بى   در روایت هاى اسالمى بر این موضوع

پناهى مردم است؛ آنها همه درها را بسته مى بينند و توان گرفتن حق خودشان را ندارند؛ از این رو، حالت یأس و  

 .بى پناهى براى مردم پدید مى آید 

اهد شد كه مردم پناهگاهى نمى یابند كه از شر  صنعانى از پيامبر اكرم نقل مى كند: »بالیى دامنگيرِ این امت خو

 «...این ظلم، بدان پناه آورند؛ كه خداوند )در این هنگام( مردى از خاندان من را خواهد فرستاد

 2٠٧٧٠صنعانى، المصنّف، ح 

 

 

1٧ . 

 فراگير شدن ستم 

مربوط به امام   ییثحد  توانی فراگير شدن ستم پيش از ظهور امام مهدى، یكى از امور مشهورى است كه كمتر م

  ی ريكه این موضوع، به گونه اى در آن منعكس نشده باشد. نكته قابل توجه در این احادیث، بكارگ افت یرا  یمهد 

واژه »مُلِئت« مى باشد؛ از این واژه چنين به دست مى آید كه سرتاسر جامعه بشرى، مملو از ظلم و ستم مى شود  

 .و نمى توان جایى را سراغ گرفت كه به این درد مبتال نشده باشد 

كى از اهل  ابى داوود از رسول خدا چنين نقل كرده است: »اگر از عمر دنيا جز یک روز باقى نمانده باشد، خداوند ی

 ...« بيت مرا خواهد فرستاد تا آن را پُر از عدالت نماید؛ آنگونه كه از ستم پُر شده

 ۴2۸2ابى داوود، سنن، ح  

 

 

1۸ . 

 در آستانه ظهور  ىیهافتنه  

چون گرما  هم  رد؛ يگی ، دنيا را در بر مسنگين، فراگير و شكننده  ییها پيش از آمدن امام و ظهور آن حضرت، فتنه 

 .ماند ی آنها در امان نم ب يكس از آس  و هيچ  شودی ها مخانه   ی و سرما وارد همه 

گستر را لمس كرده و براى آمدن او به   ها با تمام وجود، نيازمندى خود به ظهورِ منجى عدل انسان  ط یشرا نیدر ا

 .كنند ی غاثه ماست درگاه خداوند 

هاى جدیدترى به وجود خواهد   هایى پدید خواهد آمد؛ ... در پى آنها فتنه  رسول خدا فرمودند: »بعد از من فتنه 

هاى   جا كه به درون تمام خانه تا آن  شود؛ی آمد كه هرگاه تصور شد در حال از بين رفتن است، دوباره ظاهر م

 « ادامه دارد تا یكى از خاندان من ظهور كند  اینگير هر مسلمانى خواهد شد و اعراب خواهد رسيد و دامن 



 ۸٠مقدسى شافعى، عقد الدرر، ص 

 

 

1۹ . 

 ، نشانه ظهور سفيانى

از احادیث اهل سنت نيز به   . در برخى هاى ظهور مهدى موعود، قيام شخصى با عنوان سفيانى است از نشانه 

 : یهاى خروج امام مهدى یاد شده است. از جمله در كتاب هاصراحت از آن به عنوان یكى از نشانه  

 ۸٠الحاوى للفتاوى، ص 

 ٧۶عقد الدرر، ص 

 2٧٣، ص  11كنز العمال، ج 

.  كند ييتم )نيز( خروج ماز اهل ب ی و... مرد  كند ي( از دمشق خروج می)به نام سفيان ی اكرم فرمودند: »مرد امبريپ

و جز یک نفر   روند يو در آنجا فرو م رسند يم ی... تا به بيابانرودياو م ی به سو یاو با لشگر رسد؛ي م ی خبر به سفيان

 « یابد  ینجات نم  یآورد كس ی كه خبر آن را م

 ۵۶۵و   ۴٧۸، ص  ۴مستدرک حاكم، ج 

 

 

2٠ . 

 ینداى آسمان

. اصل  شنوند يهنگام ظهور امام مهدى، همه مردم آن را از آسمان ممنظور از نداى آسمانى، صدایى است كه به 

روایات مربوط به نداى آسمانى كه مردم را به پيروى از امام مهدى دعوت و او را با نام خود و پدر بزرگوارش یاد  

 .در منابع شيعه و اهل سنت، فراوان )در حد تواتر( آمده است كند،يم

حرم بانگى از آسمان برآید؛ بدین مضمون كه برگزیده خداوند فالن است، پس  : »در ماه م ند یفرما ی رسول خدا م

 ( 1سخنش را بشنوید و از وى پيروى كنيد.« )

نيز چنين نقل شده است: »هنگامى كه بانگ برآورنده، از آسمان بانگى برآورد كه حق در آل محمد    نيرالمومنياز ام

 ( 2است، در این هنگام مهدى ظهور خواهد كرد...« )

 1۴٣، ح  1۹۶. ابن المنادى، المالحم، ص  2؛  ۹٣1، ح 2٣۶نعيم بن حماد، الفتن، ص   .1

 



 

21 . 

 خسف در بيداء

واژه »خسف«، به معناى فرو رفتن و پنهان شدن است و »بيداء« نام سرزمينى بين مكه و مدینه است. منظور از  

. آنان در بين  شوديحضرت مهدى عازم مكه ماین نشانه این است كه سفيانى با لشكرى عظيم، به قصد جنگ با 

 .روند يمكه و مدینه و در محلى معروف به »بيداء«، به گونه اى معجزه آسا در زمين فرو م

به زمين فرو   رسند،يچون به منطقه بيداء م شوند؛يرسول اكرم فرمودند: »گروهى از شام به سوى او برانگيخته م 

 « شوند يبرده م

 ٣۵، ص  2؛ طبرانى، المعجم االوسط، ج  ۹٣، ص 1جلد   ت،یدرسنامه مهدو

 

 

22 . 

 قتل نفس زكيه 

و پاک است، از دیگر نشانه هاى ظهور است كه در روایات اهل سنت و    گناهيب ی كشته شدن »نفس زكيه« كه فرد

 .شيعه از آن نام برده اند 

زكيه كشته شود؛ پس آن هنگام  : »مهدى ظهور نخواهد كرد، مگر آنكه نفس كند يابن ابى شيبه از پيامبر نقل م 

آیند... و او زمين را پر   یو به دنبال آن، مردم به حضور مهد  كنند يآسمانيان و اهل زمين بر آنان )قاتلها( غضب م

 « كند ياز عدل و داد م

 ۹٣، ص  1جلد  ت، ی؛ درسنامه مهدو۶٧۹؛ »كتاب الفتن«، ص  ۸ابن ابى شيبه، المصنّف، ج  

 

 

2٣ . 

 قدرتمند  ارانی

ندارند؛ آنها ایمان  یدشمن، ترس  یادیضرت، مردانى جنگ آور و دليرند؛ دلهایى چون فوالد داشته و از زیاران ح

نبرد شوند؛ جرات   دانيم یِ راه شودی باعث م ،یمثال زدن یواال دارند؛ اراده جنگيدن همراه با شجاعت یبه هدف

 .با مرگ و عشق به شهادت دارند  یی ارویرو



ابونعيم نقل كرده است كه حضرت امام باقر فرمودند: »خداوند در دلهاى دوستداران و پيروان ما چنان هيبتى قرار  

 « كه وقتى قائم، مهدى ظهور نماید، هر كدام از شمشير برنده تر و از نيزه تيزترند  دهد يم

 2۹۹پس از ظهور، ص  خی ؛ تار۵٣۸دة، ص القندوزى، سليمان بن ابراهيم، ینابيع المو

 

 

2۴ . 

 و صورت  رتيدر س  امبر، يبه پ هيشب

كه از نظر ظاهرى شبيه ترین افراد به رسول اكرم است، در عمل و سيره رفتارى نيز، شبيه ترین افراد   ی امام مهد 

ى عادات و آداب غلط،  به آن حضرت است. مبارزه با بدعتها، از بين بردن سنت هاى ناپسند و ناروا و برهم زدن برخ

 .بود د كه متداول و معمول شده است، بخشى از این سيره خواه 

كه بر سنت من رفتار خواهد كرد و خداوند، بركت را   كند ي: »مردى از خاندان من ظهور مند یفرمای اكرم م  امبريپ

 « از آسمان بر وى فرود خواهد آورد 

 ۴1، ص 1مقدسى شافعى، عقد الدرر، باب 

 

 

2۵ . 

 عصر  ی عدالت گسترى حكومت ول

فضا در   نیعدالت از مهمترین اهداف قيام حضرت مهدى است. ا ی اجرا ،ی و سن عهي براساس روایات فراوانى از ش 

كه اصال جهان براى رسيدن    دارد ی چنان جذاب و فراموش ناشدنى ترسيم شده است، كه انسان را به فكر وا م   اتیروا

 .به این نقطه باقى مانده است

موضوع اشاره   نیرا كه به ا ی نابعهمه م توان ی فراوانى این حدیثها در منابع اهل سنت، به اندازه اى است كه نم

 : ميكنی به ذكر چند مورد بسنده م  نيهم یذكر كرد؛ برا نجایكرده اند، در ا

 2٠٧٧٠، ح  11صنعانى، المصنّف، ج 

 ۹۸۶ -۹۸۵نعيم بن حماد، الفتن، ح  

 ٧٠و   2۸-2٧، ح 1٧، ص ٣احمد بن حنبل، مسند، ج 

 ۴2۸2ابى داوود، سنن، ح  

 ۹۵، ص 1جلد   ت،یدرسنامه مهدو



 

 

2۶ . 

 ی رفاه و آسایش عموم 

است؛ به گونه اى كه    یعصر حاكميت امام مهدى، در واقع همان مدینه فاضله اسالمى و عصر رفاه و آسایش همگان

 .است ی عيو این موضوع به دليل توزیع عادالنه ثروت ها و منابع طب  شوديدیگر نيازمندى در جامعه پيدا نم

: »مهدى در امت من خواهد بود... مردم در آن دوره به چنان نعمتى دست یابند كه در هيچ  ند یفرمای اكرم م  امبريپ

 «دوره اى چنين متنعم نشده باشند 

 ۹۶، ص 1جلد  ت، ی؛ درسنامه مهدو۴٠۸٣ابن ماجه قزوینى، سنن، ح 

 

 

2٧ . 

 ی امنيت همه جانبه و عموم

 ( 1در كل كره زمين است. ) هاى مهم جامعه عصر ظهور، امنيت فراگير و همگانى یاز ویژگ

جنگند، تا خدا به یگانگى پرستيده   ی: »به خدا سوگند! ]یاران مهدى[ آن اندازه م فرمایند ي امام باقر در این باره م

شود و به او شرک نورزند، تا آنجا كه پيرزنى سالخورده و ناتوان، از این سوى جهان به آن سوى جهان رهسپار  

 ( 2.« )ددگري و كسى متعرض او نم  شوديم

 1٧۹، ص ۸طبرانى، المعجم الكبير، ج  - 2؛ 2٠٧مقدسى شافعى، عقد الدرر، ص  -1

 

 

2۸ . 

 در عصر ظهور   یاز ين یاوج ب 

اما در این ميان بركات معنوى و روحى نيز   رسند،ی خود م یی هاى مادى به حد نهاهرچند در عصر ظهور نعمت 

نيازى مردم در دوره امام   یاست؛ از جمله آنها حس ب ی ماد یاز بهره ها شتريب اريوجود دارد كه ارزش آنها بس

 .زیادى بر آن تأكيد شده است مهدى است كه در احادیث 

هاى امت محمد را  ... ]به هنگام ظهور او[ خداوند دل دهمی : »شما را به مهدى بشارت مند یفرما یاكرم م  امبريپ

 ...«كند ی نيازى م  یسرشار از ب



 ۹۶، ص  1د جل  ت،ی؛ درسنامه مهدو٣٧، ص ٣احمد بن حنبل، مسند، ج 

 

 

2۹ . 

 دجّال

ارزش باشد« است و در   یكه باطن آن ب  یز ي»روشن كردن چ ایكردن«  ی »روغن مال ی دجال در لغت به معنا

مختصر و   اريبس عهي. به موضوع دجال در كتب ش شودیگفته م  بكار«یدروغگو، منافق و فر ارياصطالح به »فرد بس

صفحه   ن،یدوم كتاب كمال الد  لد ج"را در  ثیحد  نیآمده است؛ مفصل تر یكم ثی مجمل پرداخته شده و احاد

 .د ید توان ی م "  ۵2۸و    ۵2۵

و قتل عام او مطرح شده   یظاهر اتيخصوص ها،يژگیاز دجال، صفات، و ی فراوان ثیاما در منابع اهل سنت، احاد 

و از   ف يسند، ضع  ث يآنها از ح شتر يكه ب شود، ی م افتیدرباره دجال  ی اوانفر ثیاحاد " صحاح سته"است؛ مثال در 

 !ستيقابل جمع ن  ،یمحتو  ثيح

  امبر ي.« از پبردی از فتنه دجال به خدا پناه م شیرسول خدا در نمازها دمينقل شده: »شن شهیبه عنوان مثال از عا

 «نقل شده است: »همراه دجال، غذا و شراب است

 ۴٠٧٣، ح  2؛ سنن ابن ماجه، ج  1٠٣، ص۸ج  ، یبخار حيصح

 

 

٣٠ . 

 ی ها زمينه سازان حكومت حضرت مهد  یمشرق

عصر است.    یحكومتِ ول   یبرا   یساز  نه ياز مشرق و زم   یاز موضوعات مشترک بين شيعه و اهل سنّت، خروج گروه 

 ( 1.« ) كنند ی فراهم م ی ]حكومت[ مهد  ی از مشرق خروج و زمينه را برا یاسالم فرمودند: »مردم  یرسول گرام

از آن طرف رود )شاید مراد دجله یا فرات   یكه فرمود: »مرد  كند ی اسالم روایت م ی از رسول گرام نيرالمومنيام

است به نام »منصور« كه زمينه را   ی يشرو لشگرش مردكه به او »حارث بن حرّاث« گویند. پ كند ی باشد( خروج م

واجب   یرسول خدا فراهم كردند. بر هر مؤمن یهمانگونه كه قریش برا كند،ی حكومت آل محمّد فراهم م یبرا

 ( 2« )"دعوتش را اجابت كند." كند، )یا آنكه گفته:(   یاست او را یار 

 ۴2۹٠ح   ،یداود، كتاب المهد  یب. سنن ا2؛ 1٣۶۸، ص ۴٠۸۸ح  ، یالفتن، باب خروج المهد  .1

 

 



٣1 . 

 .شودی م  یجهان یكه با ظهور مهد   ینی اسالم، د

. فخر الدین رازى، در  از موضوعات مشترک بين شيعه و اهل سنت، غلبه اسالم بر دیگر ادیان، در عصر ظهور است

كه خداى متعال، اسالم را  سوره توبه، از ابوهریره نقل كرده است كه این آیه، وعده الهى است بر این  ٣٣  هی آ  ريتفس

 (1. )ابد یی ها پيروز خواهد كرد و این اتفاق، به هنگام نزول عيسى تحقق مبر همه آیين  

ن خروج مهدى، تأویل این  : »به خدا قسم، تا زما كند یقندوزى نيز در تفسير آیه یاد شده، از امام صادق روایت م 

: »... اگر بيش از یک روز از عمر دنيا باقى نمانده باشد، خداوند آن  ند یفرمای اكرم م امبري( پ2رسد.« )  ی آیه فرا نم

اش شرق و غرب عالم را در   یروایمهدى در آن ظهور كند... و فرمان  دمتا فرزن كند یاى طوالنى م روز را به اندازه 

 ( ٣برگيرد.« ) 

الموده، جز سوم،   عينابی ،ی قندوز  -2؛ ۴2، ص ۸ج  ر،ي الكب ريالتفس ،یراز  -1؛ ۹٧، ص  1 امه مهدویت، ج درسن

 ۵۶2، ح ٣12، ص  2ج   ن، يفرائدالسمط - ٣؛ ۴۸٠ص 

 

 

٣2 . 

 .زمين هرگز از حجت الهى خالى نخواهد بود 

در كتاب صحيح مسلم نقل شده است كه رسول اللّه فرمودند: »هركس دست از اطاعت امامى بردارد و    ثیحد   نیا

از او خلع بيعت نماید، در روز قيامت بدون حجت به دیدار حق خواهد رفت، و هركس در زمان مرگش طاعت امامى  

 ( 1را بر گردن نداشته باشد، به مرگ جاهلى مرده است.« )

گویاى حقيقتى است كه    كند،ی عنوان حجت خدا معرفى مبا تعبير باال ذكر شده و امام را به  مجموعه احادیثى كه  

؛ تا مردم پس از رسوالن، به خدا حجّت و  ریشه در قرآن كریم دارد: »لِئَلَّا یَكُونَ لِلنَّاِس عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعَْد الرُُّسلِ 

 ( 2اى نداشته باشند.« )عذر و بهانه  

از روایات كه با عبارات مختلف نقل شده اند، ضرورت امامت و اهميت وجود و حضور او در زمين و در   این دسته 

 (٣. ) كنند ی ميان مردم را بيان م

 1۵۵حجت موجه، ص - ٣؛ 1۶۵سوره نساء/ -2؛  2۴٠، ص12ج  ،یمسلم، با شرح امام نوو  حياالمام مسلم، صح -1

 

 

٣٣ . 

 متولد شده است؟ یمهد  ایآ



تر به آن پرداخته شد، باید   هاى مشترک ميان شيعه و اهل سنت در مسئله مهدویت، كه پيشبا وجود دیدگاه 

در برخى موارد، آراى متفاوتى نيز دارند و خوب است این موارد نيز مانند موارد مشترک،   انیگفت: این دو جر

اند و بر این باورند كه  آن حضرت را نپذیرفته  دننت به دنيا آماست كه اهل س  نیاز تفاوتها ا یكیشناخته شوند. 

مهدى موعودى كه در احادیث اسالمى به آن نوید داده شده، هنوز متولد نشده بلكه در آخرالزمان به دنيا خواهد  

 .آمد 

شعبان   1۵عصر را دقيقا همانند علماى شيعه در  یاز علماى اهل سنّت، تاریخ تولد حضرت ول ی وجود برخ نیبا ا

 : ميكن  ی م ان ياند كه اسامى چند تن از آنها بهجرى نوشته   2۵۵

 1۸2، ص 1المهدى الموعود المنتظر، ج  (. ۴۵۸ابوبكر احمد بن حسين بيهقى، )متوفاى 

 1٧۶، ص ۴، وفيات االعيان، ج (۶۸1ابن خلّكان، )متوّفاى  

 ( ۸1۵ى حنفى، )متوفّاى   ابوالوليد محمّد ابن شحنه 

 ( ۹٧٣عبدالوهّاب شعرانى شافعى، )متوفّاى 

  ت، آورده اس ۵۴٣، ص 2ه.ق(، در ینابيع الموده، ج   12۹۴سليمان بن ابراهيم القندوزى )م 

 « در شهر سامرا بوده است  2۵۵والدت قائم شب پانزدهم شعبان سال »

 2٣۸؛ نوید امن و امان، ص  2٠٣، ص وایات شيعه و اهل سنت تطبيقى مهدویت در ر  یبررس 

 

 

٣۴ . 

 ست؟ يپسر ك یمهد 

از موضوعات دیگرى كه بيشتر اهل سنت و شيعه، درباره آن اختالف نظر دارند، نام پدر امام مهدى است. ریشه  

هاى حدیثى اهل سنت نقل شده است، كه  كه در برخى از كتاب  گردد ی این تفاوت دیدگاه، به برخى از روایاتى برم

 .نام پدر رسول خدا استبر اساس آنها، پدر امام مهدى، هم 

اند حضرت مهدى فرزند  از علماى اهل سنّت كه تصریح كرده    یبزرگان  یبه بررس   اميپ  نیموضوع در ا  نیبا توجه به ا

 پرداخت  مياحادیث »اسم ابيه اسم ابى« خواه  ی به بررس   ی بعد   اميبالفصل امام حسن عسكرى است، پرداخته و در پ

اند حضرت مهدى فرزند بالفصل امام حسن عسكرى  از بزرگان علماى اهل سنّت كه تصریح كرده  یبرخ فهرست

 :باشدی م

 11۹ه(، استقصاء االفحام، ص    ٣٣۹حافظ ابو محمّد بالذرى، )متوفّاى 

 1۹۸؛ التّنبيه و االشراف، ص  ۴۴1، ص  2ه(، مروج الذّهب، ج  ٣۴۶على بن حسين مسعودى، )متوفّاى 



 ٣2٧ى ابن جوزى، ص  ه(، تذكره    ۵۵٣یحيى بن سالمه خصكفى شافعى، )متوفّاى 

 ه(، تذكرة الخواصّ، ص    ۶۵۴ف به سبط ابن جوزى، )متوفّاى شمس الّدین یوسف بن قزاغلى حنفى، معرو 

 12۹، ص  12ه(، كامل ابن اثير، ج   ۶٣٠عزالّدین على ابن اثير، )متوفّاى 

 ...و

 2٠۵، ص تطبيقى مهدویت در روایات شيعه و اهل سنت  یبررس 

 

 

٣۵ . 

 احادیث »اسم ابيه، اسم ابى«(  ی )بررس  ست؟ يپسر ك یمهد 

 م؛ یا ده يگروه دوم رس  ثیاحاد ی شماره به بررس  ن یقبل، در ا اميدر ادامه پ

اهل سنت كه تعداد اندكى از مجموع روایات مهدویت را به خود اختصاص داده است، این   ثیاز احاد یادسته  در

 :ميكنی شاره مجمله آمده كه »و اسم أبيه، اسم أبى« كه ما به دو حدیث از آنها ا

 :از عبداللّه بن مسعود نقل شده كه گفته است: رسول خدا فرمود( 1حدیث 

 ( 1« ) تذهب الدنيا حتّى یملک العرب رجل من أهل بيتى یواطئ اسمه اسمى و اسم أبيه اسم أبى ال»

 :أبو داود از زرّ بن عبداللّه نقل كرده كه رسول خدا فرموده است( 2حدیث 

لم یبق من الدنيا إلّا یوم لطوّل اللّه ذلک اليوم حتّى یبعث فيه رجال من أهل بيتى، یواطئ اسمه اسمى و اسم   لو»

 ( 2« )أبيه اسم أبى یمأل األرض قسطا و عدال، كما ملئت ظلما و جورا

 :این مطلب به دالیلى مردود است

 .اوال در اكثر روایات اهل سنّت این جمله وجود ندارد 

 « أبيه اسم ابنى : »اسمه اسمى و اسم ميخوانی روایت معروف ابن ابى ليلى م  ثانياً در

 .كه نام پدرش »حسن« است دهند ی اهل بيت گواهى م ق یثالثاً روایات متواتر از طر

 .رابعاً در بعضى از روایات اهل سنّت نيز تصریح شده كه او فرزند امام حسن عسكرى است

گذارى  ن فى اخبار صاحب الزّمان« تأیيد كرده است كه بر اثر اشتباه در نقطه  خامساً كنجى شافعى در كتاب »البيا

 .به این صورت در آمده است

، و كتاب نوراالبصار،  11، باب 2٣۶تا  2٣1براى توضيح بيشتر در این زمينه به كتاب »منتخب االثر« صفحات 

 .مراجعه فرمائيد 
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٣۶ . 

 ی طول عمر امام مهد 

یكى از موضوعاتى كه بيهوده و فقط براى زیاد كردن فاصله بين اهل سنّت و شيعه در گذشته و حال مطرح شده  

 :طول عمر حضرت با توجه به منابع اهل سنت لی. دالعمر حضرت ولى عصر است است، مسأله طول 

هِمْ أَلْفَ َسنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عاماً؛ درنگ نوح در ميان قومش، نهصد و پنجاه سال بوده است.«  تصریح این آیه: »فَلَبِثَ فِي

 ( 1۴)عنكبوت/ 

.  شود ی بر اینكه دجال در زمان پيغمبر زنده بوده و در آخرالزمان ظاهر م ی مبن ،یبخار حينقل شده در صح تیروا

 (1٣٣، ص ۹ج  ح،يصح ،ی)بخار

 ر، حضرت ادریس و حضرت عيسىعمر بسيار طوالنى حضرت خض

 درباره طول عمر آن حضرت بابى را با عنوان »فى الداللة على جواز بقاء المهدى حيّا« اختصاص داده   شافعى   یكنج

  ، یشافع ی عمر آن حضرت را منتفى دانسته است. )ابوعبداهلل محمد كنج است و هرگونه استبعاد در مورد طول 

 ( ۹٧،ص یحمد الفتالو ق،ياخبار صاحب الزمان، تحق ی ف انيالب

 ٧۶، ص  1درسنامه مهدویت، ج  

 

 

٣٧ . 

 امام مهدى، فرزند امام حسن یا امام حسين؟ 

ایشان از   نكه یبر ا یكه به اعتقاد برخى از اهل سنت، مبن  ميرس ی م ی گریدر ادامه مباحث مطرح شده، به تفاوت د

هاى اهل سنت نشان دهنده وجود  هاى انجام شده در كتاب . پژوهش گرددی ، برماوالد امام حسن مجتبى هستند 

در حالى كه به   -است: حضرت على  آمدهتنها یک حدیث در این مورد است، كه در سنن ابوداود سجستانى 

گفت: »به درستى كه این فرزندم آقا و سرور است، همانگونه كه پيامبر او را چنين   -  كردی فرزندش حسن نگاه م 

 ( 1و در خلقت شبيه او است...« ) شودی كه به نام پيامبرتان ناميده م شودی و از صلب او مردى متولد مناميد؛ 

 :در نقد حدیث آمده است 

ه.( آن را از ابوداود نقل كرده؛ ولى به جاى »حسن«،   ۸٣٣اختالف در نقل حدیث از ابوداود: جزرى شافعى )م 

 (2»حسين« ثبت كرده است. ) 



 .دو سال قبل از پایان خالفت عثمان متولد شده است   راوى حدیث،  ن یحدیث از نظر سند، منقطع است؛ چون آخر

و چه كسى بوده  سند حدیث مجهول است: ابوداود گوید: »از هارون بن مغيره برایم حدیث شد.« و معلوم نيست ا

 .است

داند، در تعارض آشكار    یاین حدیث، با روایات دیگر نقل شده از اهل سنت كه امام مهدى را از نسل امام حسين م

 .است

 ( ٣« وجود دارد. )احتمال تصحيف: احتمال تغيير یافتن »حسين« به »حسن

امام مهدى در   - ٣؛ 1۶۸ -1۶۵ص المناقب فى تهذیب اسنى المطالب،  -2؛ ۴2۹٠، ح ۴سنن ابو داود، ج  -1

 ۹2احادیث شيعه و سنى، ص 

 

 

٣۸ . 

 امام مهدى، فرزند امام حسين

  ن یدر ا م؛يفرزند امام حسن هستند، پرداخت یامام مهد  نكهیبر ا ی از اهل سنت، مبن یثیقبل به رد حد  اميدر پ

 .است نيفرزند امام حس ،یباورند كه امام مهد  نیكه اهل سنت بر ا م يكنی اثبات م اميپ

فرمودند: »مردى از فرزندان امام حسين قيام خواهد كرد   طالب يبن اب ی نعيم بن حماد در الفتن آورده است كه عل

 ...«حال خواهند شد كه نامش همانند نام رسول اللّه است، ساكنان آسمان و زمين، از قيامش خوش 

 ۴٧٣بن حماد، الفتن، ص   مينع

عبارتند  باشد،یم نياند حضرت مهدى فرزند امام حسعلماى اهل سنّت كه تصریح كرده  یثیاز منابع حد  یبرخ

 :از

 ٣۴، باب نهم، ح ۵٧ -  ۵۶كنجى شافعى، البيان فى اخبار صاحب الزمان، ص 

 ۴۶  -۴۵مقدسى شافعى، عقد الدرر، باب اول، ص 

 2۸2، ص 1ابن ابى الحدید، شرح نهج البالغه، ج  

 1۴۸، ص  ٣2۹المنار المنيف، ابن قيم، ح  

 ٣٧، ص ۴القول المختصر، ابن حجر، ج  

 

 

٣۹ . 



 گانه  هاى دوازده  خليفه 

هایى كه در احادیث شيعه و سنى فراوان آمده، این است كه رسول خدا فرمود: »بعد از من، دوازده   یكى از عنوان 

 «باشد ی گانه، اسالم در عزت و عظمت مدوازده  هاى  خليفه خواهد آمد، و با وجود این خليفه 

 ٧222، ح ۵2»كتاب االحكام«، باب   ح، يصح ،یبخار

 :از بزرگان اهل سنت كه به صراحت به دوازده امام اشاره نموده اند، عبارتند از یبرخ

 ۴۹۴، ص ۹۴و باب  ۴۸٧، ص ۹٣، ینابيع المودّه، باب حافظ حنفى قندوزى 

 .٣21، ص 2و ج  1٣٣، ص 2، فرائد السمطين، ج  شيخ االسالم حمّوئى شافعى 

 .، المبحث الخامس و الستون 2، اليواقيت و الجواهر، ج شعرانى شافعى مصرى 

 1۴1، اسعاف الراغبين، حاشيه نور االبصار، ص محمد صبان

 112عدوى حمزاوى مالكى مصر، مشارق االنوار، الفصل الثانى فى المهدى ...، ص 

 

 

۴٠ . 

 اهل سنت نيواژه در ب  نیمشهورتر

مهدى است؛ »مهدى«، اسم مفعول و به معناى هدایت شده    ، ییكى از مشهورترین القاب حجت بن الحسن عسكر

است؛ كلمه »مهدویت« نيز برگرفته از همين ریشه است. این واژه در بين اهل سنّت، از شهرت بيشترى برخوردار  

هاى اهل سنّت نيز این  . در كتابشودی م  خته اى كه آن حضرت بيشتر با این واژه در نزد آنها شناگونه  است؛ به 

 : فراوان آمده است؛ از جمله درلقب  

 2٠٧٧٣، ح 11الصنعانى، المصنف، ج 

 ۴٠۸۸تا   ۴٠۸۵، ح ٣٠، ص 2سنن ابن ماجه، ج 

 2۴۸۵، ح 1٠٧، ص ۴سنن ابو داود، ج 

گفتنى است كه لقب »مهدى«، بيشتر درباره آن حضرت در دوره بعد از ظهور و قيام و لقب »قائم«، در دوره قبل  

 .استفاده شده استاز ظهور و قيام 

بود تا   ن یما بر ا ی ها سع اميپ ی سر ن ی. در اد يرس  انیشماره به پا ن یدر نگاه اهل سنت هم در ا تیمهدو اميپ ۴٠

دو گروه برقرار كرده و   نی ا ن يب ی محكم تر وند يپ ت،یو اهل سنت در حوزه مهدو  عهيش  نيب یشباهت ها انيبا ب

به   دنيو رس   ريكردن مس  یط  یاست كه برا  ن یا مينبدا د ی . آنچه كه بامی ظهور بردار لي محكم در جهت تعج  یقدم

 .ميهمه مسلمانان با هم هست یوحدت و همراه  ازمند يظهور، ن



 2٣۵، ص  1ج  ت، یدرسنامه مهدو 


