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 المنتظر هاینورا ا شرقی یبر کتاب مت یرد

*

 چکیده
المنتظـر، اثـر عثمـان  هـاینـورک ا شـرقی یاست مستند بر کتاب متـ یمقاله نقد نیا

کتـاب خـود در  یاسـت. و یچند درباره امـام مهـد یشبهات یکه حاو س،یخم
سـنت   دو مکتب اهل نیمشترک ب یرا که اصل یاست اعتقاد به امام مهد دهیکوش
را کـه در منـابع اهـل  یاتیکند. لذا واقع ینقطه اختالف تلق شود یمحسوب م عهیو ش

 ی. ما به برخـدهد ینسبت م عهیش اتیو آنها را به روا ردیه یم دهیسنت وجود دارد ناد
ها  بـا ذکـر نمونـه میکوشـ یمـ ن،ی. همچنمیکن یاله اشاره ممق نیآن در ا یها از نمونه

از جملـه:  م،یدر کتابش داشته باش سیناصواب عثمان خم یها وهیش یبه برخ ینگاه
ــتحر ــا فی ــع مطرح ق،یحق ــار ض ــاد اخب ــردن مف ــ فیک ــد ش ــوان معتق ــه عن  عه،یب

 اهل سنت. اتیهذاشتن بر اشکاالت روا سرپوش
 ثیخبـر واحـد، حـد ق،یحقـا فیـتحر عه،یش دهی، عقیامام مهد :ها دواژهیکل

 متواتر.
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 مقدمه
تألیف عثمان بن  ،متی یشرق نورک ایها ال نتظراخیرًا وهابیان عربستان، کتابی به نام 

تحـت عنـوان را  ،عوضـیاسـحاق بـن عبداللـه ، بـه قلـم و ترجمـه آن ،خمـیسمحمد 
اللـه بـن لیـق عبدتصـحیح و تعبـه  ،. این کتاباند کردهتوزیع  1ترین دروغ تاریخ عجیب

ما برای  .است شده و حاوی شبهاتی چند درباره امام مهدیمنتشر سلمان در ریاض 
اماام دفاع از عقیده روشن و زالل مهدویت در شیعه و رد شبهات وی، کتـابی را بـه نـام 

بـه همـان  ،خمـیس را عینـاً شبهات عثمـان و ایم  کردهتألیف  هقیقت تابناک مهدی
نگـاهی کوشیم  میدر این مقاله  .یما هه و پاسخ هفتکردنقل  ،آمده ترتیبی که در کتاب وی

 در کتابش داشته باشیم. ویهای ناصواب  هذرا به برخی شیوه

 نگاهی اجمالی به کتاب متی یشرق نورا ایها المنتظر
پانزده عنوان و یک خاتمه را ذیل  خمیس شبهات خود راجع به امام مهدیعثمان 

مهدی اهل سنت و مهدی  یها تاب خود جدولی با عنوان تفاوتطرح کرده و در پایان کم
شخصی به ای که  شده و مقدمهیادکتاب  های یدر پاورق ،ده است. همچنینکرشیعه درج 

برخی شبهات عمومی راجع به شیعه نیز مطرح  ،الله سلمان بر کتاب وی نگاشتهنام عبد
 شده است.

 به مهدویت های نادرست وی در بررسی عقیده شیعه راجع شیوه
عقیده شیعه را در مورد مهدی به طور »ده است که: کروی در مطلع کتاب خود ادعا 

بودن و سپس از لحاک علمی صرف بررسـی  بیان کرده و از لحاک حدیثی و اصلخالص 
هاه  ،به کتب شیعه دادهفراوانی در کتاب خود ارجاعات  نیز 2«.ام کرده ولی برای خواننده آ

اره از شـیوه تحریـف و بیان عقیـده شـیعه صـادق نبـوده و همـو روشن است که وی، در
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شدن این مطلب به ذکر  ما برای روشنبهره جسته است.  ق و دروغ و استهزایپوشاندن حقا
 پردازیم. های وی در این کتاب می برخی شیوه

 کردن مفاد اخبار ضعیف به عنوان معتقدات شیعه . مطرح1
هدی نقل شده، ی شیعه راجع به امام میروا یها آنچه را در کتابهمه خمیس عثمان 

ده است، حال آنکه اکثر قریب کرچند خبر واحد باشد به عنوان معتقدات شیعه مطرح هر
. چون اعتقادات بر اساس احادیث متواتر یا در یست، جزء معتقدات شیعه نهابه اتفاق آن

 شود. حد تواتر محقق می
و یقـین  ین لحاک است که در عقاید، قطعخبر واحد در اثبات عقیده به ا معتبرنبودن

اعتباری به ظن در باب اصـول : »هوید یینی میناآور نیست.  الزم است و خبر واحد قطع
خران علمای شـیعه مشـهور و مسـلم أو این مطلب، نزد متقدمان و مت 1؛«د نیستیو عقا

ن بـه کننـدها از تصـریح 5ییالله خو آیت 4شهید ثانی، 3شیخ طوسی، 2است. شیخ مفید،
 ،که روشن است: نقل خبر اعم از اعتقاد بـه مفـاد آن اسـتخالصه ایناین اصل هستند. 

چه در کتب روایی آمـده بـه عنـوان معتقـد ن اصل روشن را نادیده هرفته و هرولی وی ای
 از جمله:  شیعه به شیعیان نسبت داده است.

  6.سال است چهل ،اسرائیل مانند دوران حیرت بنی ،مدت غیبتش
  7.زند شه را حد مییعا ز ظهور،پس ا

  8مردهان مختار هستند که پیرو او باشند یا در قبر بمانند.
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 1.آید یپس از مهدی دوازده مهدی م

 گرفتن احادیث متوا ر . نادیده2
کـردن وقـت بـرای ظهـور و  راجع به نهی از مشخص وی روایات متواتر برای نمونه،

آن شکل هرفته است، نادیده هرفته و در مقابـل که عقیده شیعه بر طبق  ،پیروزی نهایی را
به چند خبر واحد که در آنها وقت خاص برای پیروزی ظاهری پیروان اهـل بیـت تعیـین 

کوشـیده ترتیب خیالی بـین آن روایـات  یبافی راجع به نوع خیال تمسک کرده و با، شده
 به طور کلی روایات شیعه را جعلی قلمداد کند.است 

های مربوط به فرج و پیروزی پیروان اهل بیت به دو دسته تقسیم  که روایتتوضیح این
 شود: می

این دسته روایات نسبت بـه دسـته  .ی که در آنها تعیین مدت شده استیها روایت .3
در خود این نـوع روایـات که اندک است و بر اساس برخی شواهد  ،که خواهد آمد ،دوم

بلکـه وعـده پیـروزی  یسـت،ت مهدی نوجود دارد مربوط به پیروزی نهایی و قیام حضر
خـاص بـوده اسـت کـه آن نیـز بـه لحـاک  یهـا محدود برای اتبـاع اهـل بیـت در دوره

 2ط از سوی برخی پیروان محقق نشده است.یشرانکردن  رعایت
ها  این شامل ده ی که در آن از تعیین مدت برای ظهور نهی شده است ویها روایت .2

زمان ظهور از اسرار و علوم خاص خدا دانسـته شـده  در این روایات است.روایت معتبر 
ظهور حضرت مهدی و پیروزی نهـایی بـر اسـاس  بارهاست. اعتقاد شیعه از روز اول در

. یعنی شیعه معتقد است برای ظهور حضرت مهدی تعیین مدت استروایات دسته دوم 
هـاه اسـت.  ،نشده برخـی و وقت ظهور جزء اسرار غیبی است که خـدای متعـال از آن آ

 روایات معتبر در این زمینه به این شرح است:
 3.«کنیم ما خاندانی هستیم که وقت تعیین نمی»  فرمود: امام صادق .3
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بصیر از امام صادق .2 روایت کـرده اسـت: بـه آن حضـرت عـرض کـردم:  ابو
د مـا خانـدان  فدایت هردم خروج قائم چه زمانی خواهد بود؟ فرمود: ای ابا محّمـ

فرموده اسـت: تعیـین وقـت کننـدهان  ، زیرا محّمدکنیم یرا معین نمهرهز وقتی 
یند. یدروغ م ای ابا محّمد همانا پیشاپیش این امر پنج نشانه است: نخسـتین آنهـا  هو

شدن نفس زکیه و  آوازی است در ماه رمضان، خروج سفیانی و خروج خراسانی، کشته
 1فرورفتن زمین در بیدا.

 .  حریف روایات3
، بلکه آشـکارا بـه تحریـف آنهـا وایات و سخنان به هی  وجه امانتدار نبودهردر نقل 

 از جمله: پرداخته است، 

  حریف روایات بازسازی مساجد
هی  مسـجد برپـایی بـر »چنین نقل کرده است که هفت:  وی از امام محمد باقر

ه در هـی  ملاین ج 2«.کند یروی زمین نیست مگر اینکه امام زمان آن را نابود و هموار م
ای کـه شـیخ مفیـد و  وجود ندارد و از ریشه تحریـف و دروغ اسـت. جملـه یمنبع شیع

 فرمود:ایشان کنند این است که  نقل می امام محمد باقراز دیگران 
و هـی  مسـجد  کند یهنگامی که قائم ما قیام کرد چهار مسجد را در کوفه منهدم م

و بـه حـال سـاده و  کنـد یف آن را خـراب مجز اینکه کنگره و اشرا ،هذارد یاشرافی را نم
که واقـع در  ،ها از خانه یا دهد. هر هوشه ها را توسعه می . شاهراههذارد یبدون اشراف م

دارد.  ه مشرف به راه مردم اسـت برمـیرا ک ییها کند، و ناودان خرد می ،راه عمومی است
 یها طنیه و چین و کوههذارد و قسطن و هر سنتی را باقی می سازد یهر بدعتی را برطرف م
 3.کند یهیالن )دیلم( را فتح م
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 کنــد یدر کوفـه آنهـا را خـراب م مقصـود از چهـار مسـجدی کـه امــام مهـدی
 امـام محمـد بـاقر اند. تقوایی و نفاق بنا نهـاده شـده مساجدی است که بر اساس بی

دید بنـا در کوفه به دلیل شادی از کشتن امام حسین چهار مسجد دوباره تج»فرماید:  می
جریـر بـن به نـام ) جریر ؛)به نام اشعث بن قیس، از خوارج ملعون( مسجد اشعثشد: 

سماک بـن مخرمـه اسـدی از دشـمنان به نام ) سماک ؛(عبدالله، مخالف امام علی
البتـه ایـن مسـاجد چهارهانـه  1«.(شبث بن ربعی )از قاتالن امام حسـین ؛(علی

این امام مهدی  شوند و تخریبدستور قرآن باید که به  هستندهایی از مسجد ضرار  نمونه
 کند. میکار را 

 که امـام مهـدی کند یخمیس با تحریف آشکار روایت وانمود معثمان  ،بنابراین
چهـار مسـجد  دربـارهفقـط  تخریبکه حال آنکند.  می تخریبپس از ظهور مساجد را 

ها مسجد  در کوفه ده است. که منسوب به سرکرده منافقان و قاتالن امام حسین ،آمده
دارد و در حدیث هست که مسجد سـهله  آنها را هرامی می وجود دارد که امام مهدی

بر اساس روایات متعدد  ،دهد. همچنین را که در کوفه است، مرکز حکومت خود قرار می
سـازد کـه  می نظیر کند و در کوفه مسجدی بی الحرام ظهور میاز مسجد امام مهدی 

دروغ آشـکار و  دادن تخریب مساجد بـه امـام مهـدی نسبت ،اینبنابر 2هزار در دارد.
 تهمت ناروا است.

و به حال ساده و بدون  کند یکنگره و اشراف مساجد را خراب م» و اما این جمله که:
به معنای تغییر معماری مساجد به معماری اسالمی است که در زمان « هذارد یاشراف م

زسـازی مسـاجد اسـت. چنانچـه در نقـل دیگـر از ایـن یعنی مـراد با .پیامبر بوده است
هونه که در زمان پیامبر بوده  همان»عبارت فوق، این جمله آمده است که از پس  3حدیث

باید توجه داشت که بنای مساجد بدون کنگره و اشراف در احادیث اهل سنت نیز « است
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ا دستور داده شـده به م»عباس هفت:  که ابن کند میدر سنن خود نقل بیهقی  .آمده است
 1.«را بدون کنگره و اشراف بنا کنیم بود مساجد

 .  قطیع احادیث4
جاهـای در  ،د شیعه در خصوص اعتقاد به امامـتیدادن عقا وهوی برای نادرست جل

روایتی که  مثاًل در .کند یقسمتی از روایت را نقل و قسمت دیگر آن را حذف ممختلف، 
و بـر اسـاس صـدر آن کنـد  مییل آن را حـذف و ذ قلصدر روایت را ن کرده،از زید نقل 

 اول روایتی که وی نقل کرده این است: .هیرد می نتیجه

دنبال احـول کـه  -عموی جعفر صادق و برادر محمد باقر -زید بن علی بن حسین 
مخفی بود، فرستاد تا او را یاری کند ولی احول نپذیرفت و هفت: اهر پدرت یـا بـرادرت 

. زید به او هفت: چگونه در حالی کـه کنم یولی با تو خروج نم کردم یبود با او خروج م
کـرد و سـپس آن را در دهـان مـن  ( لقمـه داغ را بـا دسـتش سـرد می)امام سـجاد او

هذاشت آیا به نظر شما او راضی نبود که لقمه داغ دهان مرا بسوزاند، و راضی بود کـه  می
داده که امامت بعد از او به محمـد بـاقر و آتش داغ جهنم مرا بسوزاند؟ )یعنی به تو خبر 

در جـواب او هفـت:  .امـا بـه مـن خبـر نـداده؟( رسد یسپس به پسرش جعفر صادق م
هاه نکرد چون می ترسـید اهـر قبـول نکنـی بـه جهـنم  فدایت شوم او به خاطر این تو را آ

و مهـم کـردم بـرای ا روی و مرا خبر کرد و من پذیرفتم و نجات یافتم و اهر قبول نمی می
  2.نبود که به جهنم بروم

عثمان خمیس برای اینکه بر واقعیت پوشش بگذارد آخر این روایت را نقل نکـرده 
کند که امام، همه  چون در آخر همین روایت آمده است که زید خود اعتراف می ؛است

زیـد ابتـدا از راه جـدل پـیش آمـده و  ،بنـابراین .چیز را درباره قیامش به او هفته است
منطق قوِی احول،  انکار کند که امام حقایق را به او هفته، ولی در مقابِل است سته خوا

اهر تقصـیری در کـار  ،بنابراین کند.ای جز این ندیده است که به واقعیت اعتراف  چاره
ید: بوده از سوی خود زید بوده نه امام معصوم. در آخر روایت فوق، زید می اکنون » هو
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یی بدان که مو و در  شـوم یالیت در مدینه به من خبر داد که: مـن کشـته مکه چنین هو
ست که کشتن و به دار رفتن مـن در ا کناسه کوفه به دار روم و خبر داد که کتابی نزد او

 1.«آن نوشته است
مثـل  ،که امامتبا اینله امامت به همگان تبلیغ نشده ئاما پاسخ این شبهه که چرا مس

دربـاره وجـود دوران تیمیه و دیگران نیز  که ابن چنان ،این است که ،رکن دین است ،نبوت
موانع یا برخی مصـالح دیگـر دلیل وجود هاهی به  2،اند باره نبوت اعتراف کردهفترت در

. این مطلب در روایـات بود در این صورت آنها معذور خواهند .رسد یق به همه نمیحقا
 ، از جمله:راجع به امامت وارد شده است بیت  اهل

ید از امام محمد باقراسماعی دینی کـه بـر بنـدهان روا  راجع به ل جعفی هو
 ،نیست نسبت بدان نادان باشند )و باید بدانند کـه آن چـه دینـی اسـت؟( پرسـیدم

فرمود: دین وسیع است، ولی خوارج از روی نادانی خودشان بر خود تنگ هرفتنـد 
دین خودم را که بـر  ( منفرمایید یعرض کردم: قربانت )اجازه م .)و هرفتار شدند(

یم؟ فرمود: آری عرض کردم: هواهی دهم کـه معبـودی  .آن هستم برای شما باز هو
ست، و آنچـه از ا جز خدای یگانه نیست، و هواهی دهم که محمد بنده و رسول او

جانب خداوند آورده است قبول دارم، و شما را دوست دارم، و از دشمن شما و هر 
ال خواهد و خود را امیر و حاکم بر شما دانـد، و حـق که بر شما بزرهی کند و استی

شما را به ستم بگیرد بیزارم؟ فرمود: تو چیزی را نادان نیستی، این همان است که به 
عرض کردم: آیا کسی که این را  .خدا سوهند ما هم بر آن هستیم )و بدان معتقدیم(

 .نه، مگر مستضعفاننداند )از عذاب خداوند یا خلود در آتش( سالم ماند؟ فرمود: 
سپس فرمود: آیا ام ایمن را  .فرمود: زنان و فرزندان شما ؟ندا عرض کردم: آنها کیان

؟ همانا من هواهی دهم که او اهل بهشت است در صورتی که آنچه شما بر ای یدهد
 3دانست. آنید )و بدان معتقدید( نمی

سـد یـا بـه جهـت ای نر وجود موانعی، تبلیـغ بـه عـده دلیلپس بعید نیست که به 
در ایـن صـورت ایشـان معـذور  .اش بر آن قرار نگرفتـه باشـد مصالحی خداوند اراده
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معتقد و پایبند باشند همان مایـه  دانند یاهر به آن مقدار که از راه حق م و ؛خواهند بود
فرمایـد:  آنجا که می ،کند می ییدن کریم نیز همین معنا را تأآنجات آنها خواهد بود. قر

یانیَاآهتانَکوفی  .اُینفسا.

 کردن حقایق . مخفی5
وی آن این اسـت؛ نمونه ، که بهترین ق استیکردن حقا وی مخفی های یوهیکی از ش

 ،بـرخالف شـیعیان ،نامند. چـون آنهـا اهل سنت مهدی را مهدی منتظر نمی»هوید:  می
دی را اهل سنت مهـ»این سخن وی که  1«.نشینند برای تکمیل دین به انتظار مهدی نمی

مهـدی »اساس و دور از واقعیت است، چراکـه نـام  سخنی بی ،«نامند یمهدی منتظر نم
سـنت در   حتی برخی از بزرهان اهل .فراوان در آثار بزرهان اهل سنت وجود دارد« منتظر

از ایـن نـام اسـتفاده  ،اند که برای اثبات وجود امام مهدی نگاشته ،های خود عنوان کتاب
  از جمله:اند.  کرده
 ،تـألیف عـالم بـزر  اهـل سـنت ،القول ال ختصر فی عالمات ال هدی ال نتظر .3

 ؛حجر هیثمی شافعی ابن
تـألیف قاضـی  ،التوضیح فی تواتر ما جاء فی ال هدی ال نتطر والدجال ال سایح .2

نظـر اهـل سـنت. وی در ایـن کتـاب  ز عالمان صاحبا ،محمد بن علی شوکانی یمانی
 دربـارهه شـدمهدی منتظر متواتر است و روایات وارد درباره شده روایات نقل» هوید: می

نزول حضرت عیسی متواتر است  درباره شدهو همچنین روایات وارد ؛دجال متواتر است
 2؛«ست کافی استا از ایمان و اندکی انصاف در وجود او یا و این برای کسی که ذره

چـاپ ، شـافعی مقدسـی عقد الدرر فی أخبار ال هدی ال نتظر، تألی  بدرالدین .1
 حلو.الفتاح انتشارات خانجی با تحقیق عبد

 ؛شیخ مرعی بن یوسف کرمی حنبلیتألیف  ،فراةد الفیر فی ال هدی ال نتظر .2
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تألیف محّمـد بـن عبـدالعزیز وهیبـی، از  ،تحدی  الّنظر فی اخبار االمام ال نتظر .0
 ؛نجد یعلما

اما انکـار مهـدی منتظـر بـه : »دهوی مفتی بزر  سعودی می ،العزیز بن بازخ عبدشی
احادیث قیام سخنی باطل است، چون  ،اند پنداشته ناکه برخی از متأخر چنان ،طور کلی

که پـر از جـور و  چنان ،کند الزمان و اینکه وی زمین را پر از عدل و داد میمهدی در آخر
 1.«به حد تواتر معنوی رسیده است ،ستم شده

خالف شـیعیان بـرای چون آنها بر»شبهه فوق هفته: امه خمیس در اداما اینکه عثمان 
چون انتظار شـیعیان  .سخنی پوچ و باطل است« نشینند یتکمیل دین به انتظار مهدی نم

یعنـی بـرای اجـرای  ؛هسترش عدالت در روی زمین اسـت با هدف برای امام مهدی
دارند و بر احکام الهی است نه برای تکمیل دین؛ و این انتظاری است که همه مسلمانان 

 شکل هرفته است. و اهل بیت شمار از پیامبر اساس احادیث بی

 . استهزا و  وهین6
مسخر طرف تبه استهزا و که بارها وی در این کتاب این است  های یوهاز شدیگر یکی 

این شیوه وی در نامی که برای کتـاب خـود انتخـاب  پرداخته است. اومقابل و توهین به 
ای  کنـد یچه وقت نورت شروع به تابیدن م» ،ق نورک ایها ال نتَظریعنی متی یشر ،کرده

یعنـی ، دهکرو همچنین نامی که مترجم کتاب وی برای ترجمه کتابش انتخاب « منتَظر؟
 خوبی مشهود است. به ،ترین دروغ تاریخ عجیب

 . مغالطه7
ش پیدر عقیده مهدویت در شیعه راه مغالطه را  تشکیک درعثمان خمیس هاهی برای 

  :هوید یوالدت امام مهدی چنین م دربارهمثاًل وی  .هیرد یم
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اصل داستان والدت مهدی را یک زن روایـت کـرده کـه کسـی غیـر از او از غیبـت 
بـوده اسـت. چگونـه  ،عمه حسن عسکری ،مهدی اطالع نداشته است. این زن حکیمه

  1اند؟ تهپذیرفیکی از اصول دینشان  بارهشیعیان سخن زنی را که معصوم نیست در
های جریان والدت را بـا  موضوع تفاصیل و ویژهی ،آشکار ای وی در اینجا با مغالطه

که شب ی  شخصیتی و ایناصل والدت خلط کرده است. باید هفت که جریان والدت ه
. آنچـه مهـم اسـت اصـل والدت یسـتهـی  مـذهبی نجزء عقاید  ،فاق افتاده یا روزات

فرزندی پسری بـه دنیـا  مام حسن عسکریاست، یعنی اینکه از ا حضرت مهدی
امامـت بـه وی  بود و پس از امام حسن عسکری آمد که همنام حضرت محمد

رسید؛ این خصوصیات همگی به روایات متواتر ثابت است. خود ایـن نویسـنده نیـز در 
صفحات بعد به وجود بیش از چهل حـدیث در ایـن خصـوص در منـابع معتبـر شـیعه 

 شود. وشن است که با وجود این مقدار حدیث قطعًا تواتر ثابت می؛ و رکند میاعتراف 
که ایـن والدت شـب اتفـاق افتـاده یـا روز، مـادر ایشـان اما جریان والدت یعنی این

که در روایت بانو حکیمه  ،از این قبیل یو مسائل ،زایمانش راحت بوده یا همراه با سختی
. نیستثابت شود و اصواًل جزء عقاید موضوعاتی نیست که حتمًا با حدیث متواتر  ،آمده

وی با خلط آشکار بین تفاصیل جریان والدت و بین اصل والدت راه مغالطـه را  ،بنابراین
 .هیرد یدر پیش م
شدن تواتر روایاتی که راجـع بـه والدت حضـرت  جا مناسب است برای روشندر این

گاهی به آمـاری از ن ،که وی امام دوازدهم از امامان اهل بیت استو ایناست  مهدی
، اثـر منتخاب األثارروایات موجود در منابع حدیثی داشته باشـیم. ایـن آمـار از کتـاب 

و  ،در ایـن کتـاب همـه ایـن روایـات ذکـر .الله صافی هلپایگانی اقتباس شده است آیت
 ده است:شمصادر آن بیان 

ت روایـ 374است  کند مهدی نهمین فرزند امام حسین روایاتی که داللت می .3
 است.
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 کند حضرت مهدی هفتمـین فرزنـد امـام محمـد بـاقر روایاتی که داللت می .2
 روایت است. 323است 
 کند حضرت مهدی ششمین فرزند امام جعفـر صـادق روایاتی که داللت می .1

 روایت است. 332است 
 330اسـت  کند وی پنجمین فرزند امـام موسـی کـاظم روایاتی که داللت می .2

 روایت است.
 روایت است. 333است  کند وی چهارمین فرزند امام رضا روایاتی که داللت می .0
اسـت  ین امـام حسـن عسـکریکند وی فرزند و جانش که داللت میروایاتی  .7
 روایت است. 346

 حدیث است. 303زدهمین امام است اوکند وی د روایاتی که داللت می .6
د. به این معنـا کـه ممکـن اسـت در متداخل هستنغیر متداخل و هاه هاهاین روایات 

اسـت، ذکـر  روایتی که در آن ذکر شده که وی از فرزندان حضرت امام محمـد بـاقر
. ولی جمع روایات در این زمینـه هستهم  شده باشد که وی از فرزندان امام حسین

  بیش از چهارصد روایت است. منتخب االثربر اساس بررسی صاحب 
رو هسـتیم.  نین انبـوهی از دلیـل و روایـت روبـهم با چدر کمتر اصلی از اصول اسال

همان کسانی که در نقل  اند؛ کردهن در منابع مهم نقل ابزرهان محدثرا این روایات بیشتر 
تـک روایـات بـه هـی   در تواتر، اعتبار تکو  1؛حدیث کمال دقت و امانتداری را داشتند

ن مفهوم واحدی است که بـه بلکه آنچه مالک اعتماد است هما ،شود وجه مالحظه نمی
همچنـین،  شـود. آن یقـین بـه صـحت آن پیـدا می هـای یقتعدد طر جهت کثرت نقل و
خمیس متعرض آنها شـده بخشـی از روایـات راجـع بـه والدت امـام روایاتی که عثمان 

کـه برخـی از آنهـا از نظـر  ،ها روایت دیگـر در مصادر معتبر شیعه است. ده مهدی
وجود دارد که وی برای کتمان حقیقت آنهـا را مطـرح نکـرده  ،سلسله روات معتبر است

 تحت عناوین زیر بررسی کرد: توان یاین روایات را م .است
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 بر  ولد فرزندش مهدی . گواهی امام حسن عسکریالف

و روایـت  1جعفری هاشم یاب به روایت کلینی با سند صحیح از توان یدر این عنوان م
 د.کراشاره  2اللهد بن عبدسند خود از احمد بن محم وی با

 . مژده  ولد نوزاد فرخنده و عقیقه برای ویب
و بـاز  3به سند خـود از حسـن بـن منـذر به روایت صدوق توان یم خصوصدر این 

اشاره  5و روایت وی از محمد بن عثمان بن سعید 4روایت وی از محمد بن ابراهیم کوفی
 د.کر

 . دیدار با امامج
که هزارش آن را صدوق و شیخ  ،نفری با امام دیدار هروه چهل به توان یدر این زمینه م

و همچنین به روایتی که کلینی به سند صحیح از عبدالله بن جعفر  6اند هکرد  طوسی نقل
 7د.کرکند اشاره  حمیری نقل می

، ی و تاریخی بر تولد حضرت مهـدییاینک باید پرسید: با این همه شواهد روا
ه و تردید بـرای انسـان اهـل تحقیـق و پـذیرای حـق بـاقی آیا باز هم جای شک و شبه

 ؟ماند یم
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 گذاشتن بر اختالفات روایات اهل سنت . سرپوش8 
وجـود اخـتالف را در برخـی خصوصـیات  ،برای ایجـاد شـبهه بارهاخمیس عثمان 

هـر کـه کند. این در حـالی اسـت  در روایات شیعه مطرح می مربوط به امام مهدی
ممکن واحدی داند که واقعه تاریخی  ب حدیث سر و کار دارد میکسی که با تاریخ و کت

ای در تاریخ اسالم داریم که چنـدین  و کمتر واقعه ؛چندین شکل نقل شده باشد هاست ب
کنـد کـه ایـن  هونـه وانمـود می وی ایـنآن وجود نداشته باشد. ولـی  دربارهنقل متفاوت 

مهـدویت  دربـارهه شـیعه اختالف در منابع اهل سنت وجود نـدارد و مخصـوص عقیـد
که بر انسان اهل تحقیق روشن است که اختالف احادیـث اهـل سـنت در حال آن ،است

 از جمله: نقل مطالب تاریخی بیشتر از احادیث شیعه است.

 الف. اختالف روایات درباره زمان والدت
یـا  .ق.ه 204یا سال  .ق.ه 206القعده سال  که در هشتم ذی اند هفته»: هوید یوی م

یـا نیمـه  .ق.،ه 207یا هشتم شعبان سال  .ق.ه 202یا سال .ق. ه 200یمه شعبان سال ن
بایـد وی در پاسـخ  1«.به دنیـا آمـده اسـت!! ،بدون اینکه سال را مشخص کنند ،رمضان

دلیل بر نادرسـتی  تاریخ والدت حضرت مهدی خصوصاختالف روایات در  هفت
نیز روایـات متعـددی در  مبرتاریخ والدت پیا خصوصاصل والدت او نیست؛ در 

کتب اهل سنت آمده است که اخـتالف در آنهـا، خیلـی بیشـتر از اخـتالف روایـات در 
 از جمله: است؛  والدت حضرت مهدی خصوص

الفیـل بـه وقـوع  واقعـه عاماز والدت پیامبر چهـل سـال پـس »: است مقاتل هفته .3
أ تـاریخ در میـان عـرب بـوده الفیـل در آن زمـان مبـد )باید توجه داشت که عام «پیوسته

 است(.
 الفیل بوده است. پس از عام سال 21اند والدت پیامبر  کلبی و عبید بن عمیر هفته .2
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«. الفیل به دنیـا آمـدم من در عام»آمده است که فرمود:  در روایتی از پیامبر .1
قرطبـی  ایـن روایـت را«. ام من روز حادثه الفیل به دنیا آمـده»باز روایت شده است که: 

 پذیرد. داند و می صحیح می
پیـامبر  هفته است که ةاعالم النبودر کتاب نیز ده و کرتفسیر خود نقل در  وردیما .2

 1االول پنجاه روز پس از حادثه فیل به دنیا آمد. شنبه دوازدهم ربیعروز دو
 کند: سه قول نقل می روز والدت حضرت رسولباره درنیز قرطبی . 5
 باال نقل شد؛در االول که  بیعروز دوازدهم ر .3
مادرش آمنه در روز عاشورا باردار شد و در روز دوازدهم ماه رمضان به دنیـا آمـد  .2

 که مدت حمل وی هشت ماه و دو روز است؛
 2در روز عاشورا در ماه محرم به دنیا آمد. .1

 بودن والدت پیامبر است؟ وجود این اختالفات به معنای دروغآیا 

 زمان ظهور بارهایات در ب. اختالف رو 
زمـان ظهـور امـام بـاره ده اختالف روایات شیعه درکریکی از شبهاتی که وی مطرح 

که نظیر این اختالف و شاید بیشتر از آن در  کند یولی وی فراموش م 3.است مهدی
معتبر و کهن خود اهـل  یها در کتاب. درباره خروج دجال آمده استروایات اهل سنت 

هـا  نعیم بن حمـاد، ده الفتنو ، ال ستدرک علی الصحیحین، مسل صحیح نظیر  ،سنت
( زمانی با ظهور حضرت مهدی )به دلیل همکه  ،خروج دجال دربارهروایت مشوش 

نقل شـده اسـت کـه مـا بـه ایـن  ،است  تعبیری دیگر از زمان ظهور حضرت مهدی
 کنیم: سنت اشاره می  روایات بر اساس کتب اهل

                                              
الجاامع  ،قرطبـی، محمـد بـن احمـد ک.:نـ؛ در تفسیر خود نقل کرده است ،قرطبی ،. این اقوال را مفسر بزر  اهل سنت1

 .332، ص24، جام القرآ یأله
 . همان.2
 .04-02، صترین دروغ تاریخ عجیب ،س، عثمان بن محمدی. خم3



 

 

طبرانی و نعیم بن حماد نقـل  ،حاکم ،ماجه ابن ،ترمذی ،و داودأب ،أحمد بن حنبل .3
 1،پیونـدد یاند که فتح استانبول و جنگ بزر  و خروج دجال در هفت ماه به وقوع م هکرد

نیه )استانبول( به دست سلطان محمد فـاتح عثمـانی که صدها سال است قسطنطحال آن
 فتح شده است و هنوز از خروج دجال خبری نیست.

نیه کنـد کـه بـر اسـاس آن فـتح قسـطنط می لم در صحیح خـود روایتـی نقـلمس .2
 2افتد. زمان اتفاق می )استانبول( و خروج دجال هم

 3.در روایت دیگر این مدت به مقدار دوران حاملگی زن )نه ماه( تعیین شده است .1
کنـد کـه بـین فـتح اسـتانبول و  نقـل می الله بن بسر از پیامبرعبد در روایتی .2

 4افتد. وج دجال هفت سال فاصله میخر
و در روایتی خروج دجال پس از فتح استانبول و اقامت مسلمانان در آن به مـدت  .0

 5سه سال و چهار ماه و ده روز تعیین شده است.
 6افتد. و از کعب نقل شده است که خروج دجال در سال هشتاد اتفاق می .7

علمای ایشـان را بـه حیـرت  ،ن استفراوا که در کتب معتبر اهل سنت ،این روایات
 رخـیو ب اند برخی آن را ضعیف دانسته .اند دهکرانداخته و هر کدام توجیهی برای آن ذکر 

 ای هاند و عد دیگری در بالد روم هرفتهشهر  ،که در این احادیث آمده ،نیه رامراد از قسطنط
 اند. دهکرنیه فرض دیگر، فتح دیگری برای قسطنط

                                              
ابـن ماجـه  ؛127، ص1، جیسانن الترماذ ،؛ ترمذی، محمد بن عیسـی212، ص0، جداه  مسند ،ابن حنبل، أحمد .1

 ؛227، ص2، جال ساتدرک ،م نیشابوری، محمد بن عبداللهک؛ حا3164، ص2، جسنن ابن ماج  ،قزوینی، محمد بن یزید
 .33، ص24، جال عج  الیبیر ،مان بن احمدی، ابوالقاسم سلیطبران

 .367، ص4، جمسل ح یصحمسلم بن حجاج، نیشابوری،  .2

 .020، ص2، جالفتن ،مروزی، نعیم بن حماد .3

 .273، ص2، جالفتن ،؛ مروزی، نعیم بن حماد741ص 2ج کنز الع ال، ،: متقی هندی، علی بن حسام.کن .4

 .024، ص2، جالفتن ،مروزی، نعیم بن حماد .5

 .020، ص2همان، ج. 6



 

 

 کاالت محتوایی روایات اهل سنتکردن اش . پنهان9
کـردن اشـکاالت  پنهـانکـرده وی در این کتاب از آن اسـتفاده که  ییها یوهیکی از ش

مهدی اهل سنت  یها وی در پیوست تفاوت ؛ از جملهمحتوایی روایات اهل سنت است
امـام مهـدی معتقـد اسـت کـه حرکـت  دربـارهشـیعه »هوید:  با مهدی شیعه، چنین می

رکت ستارهان در زمان او ند حولی اهل سنت معتقد 1.«کند ین او تغییر مستارهان در زما
اشـاره  ،که در منابع شیعه آمده ،وی برای اثبات سخن خود به این روایت .کند یتغییر نم

ارهان( دسـتور مانـدن و آهسـته خـدا بـه فلـک )سـت»امام محمد بـاقر فرمـود: ؛ کند یم
 2.«شود ها طوالنی می در نتیجه روزها و سال .دهد کردن می حرکت

دجـال خورشـید را در : »اهل سنت آمده اسـت یها جای شگفتی است که در کتاب
دارد تا یک روز به مقدار یـک مـاه و یـک هفتـه طـول بکشـد، سـپس  جای خود نگه می

هوینـد آری؛ و او یـک روز را  خواهید خورشید را بـه هـردش در آورم می هوید آیا می می
تواند خورشـید  چگونه است دجال در عقیده ایشان می 3.«دهد چون یک ساعت قرار می

 تواند؟ را نگهداری و به دلخواه حرکت دهد، ولی خدا نمی
 ها شدن روزها و سال طوالنیدرباره  وقتی وی محتوای روایت رسیده از اهل بیت

شـدن روزهـا بـه دسـتور  راجع به طوالنیداند  ناپذیرفتنی می یمطلبرا به دستور خداوند 
 دارد؟پاسخی چه  ،که در روایات اهل سنت آمده ،دجال

 زدگی در ادعا . انکار واقعیات مشترا و شتاب11
هـاه فـرض عثمان خمیس بر اثر جهل و شـتاب کـردن مخاطبـان خـود  زدهـی یـا ناآ

د شـیعه یو آنها را از عقا کند یاهل سنت وجود دارد انکار م یها که در کتابرا واقعیاتی 
 :، از جملهوجود دارد هاادعادست از این نمونه ها  ه. در کتاب وی دداند یم
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 های آسمانی و کتاب . حضرت مهدیالف
های ابراهیم و نوح و  در روز هفتم کتاب» :هوید یشیعه ماز دیدهاه مهدی باره وی در 

مهدی از باره و در 1؛«خواند یادریس و صالح و هود و داود و موسی و عیسی و قرآن را م
حـال آنکـه  .«افتـد یچیزهایی از این قبیل برای او اتفاق نم»: هوید یدیدهاه اهل سنت م

داشت این سخن را  ای به منابع اهل سنت درباره امام مهدی اهر وی کمترین مراجعه
و سفارینی حنبلی  العرف الوردی، سیوطی در ال صن چراکه عبدالرزاق در  ؛هفت نمی

روایـات متعـددی بـا همـان  الفاتنتـاب حماد مروزی در ک و ابن األنوار البهیةدر کتاب 
 اند، از جمله از کعب چنین روایت شده است: دهکرمضمون نقل 

انطاکیه خارج  ( را از غاری درآنگاه مهدی تابوت سکینه )میراث حضرت موسی
حضـرت  رنازل شده و انجیلـی کـه بـ که در آن توراتی که بر حضرت موسی دکن یم

حضرت میان اهل تورات به تـورات و میـان اهـل  آن .نازل هردیده وجود دارد عیسی
 2فرماید. انجیل طبق انجیل حکم می

 . کنیزبودن مادر امام مهدیب
و اهـل سـنت  ؛«وی پسر کنیز است»هوید  خمیس مدعی است که شیعه میعثمان 

ی ا این در حالی است که عده 3تر است. معلوم نیست و خداوند عالم مسئلههوید این  می
 ،البـانیمثاًل  ؛اند دهکراعتراف  بودن مادر امام مهدیل سنت نیز به کنیزاز بزرهان اه

 ،ندا هزمان نامید ها او را بخاری سلفیو که از بزرهان علمای سلفی در عصر حاضر است 
وی در مقام بیان این نکته کـه  .ده استکراعتراف  بودن مادر حضرت مهدیبه کنیز

هوید:  می ،اند از کنیزان بوده هستند،در امور دین که الگوی بزرهان  ،مادران عترت طاهره
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کنیـزی بـه نـام  ،مادر محمد بن الحسن که حجت، قائم و مهدی از القاب وی است و»
 1.«استنرجس 

 نتیجه
امـت بـه  مولف کتاب متی یشرق نورک ایها المنتظر برای انکـار وجـود مهـدی

هاه خود را تحت تاثی اما کسی کـه بـا  ،ر قرار دهدروشهایی تمسک کرده که  مخاطبان ناآ
متوجه خواهد شد که روش ایشـان در  ،متون دینی شیعه و حتی اهل سنت نیز آشنا باشد

این کتاب روشی غیر عالمانه و غیر منصفانه است. استفاده از اخبار ضـعیف بـه عنـوان 
مخفـی کـردن  ،تحریـف و تقطیـع روایـات ،عقائد شیعه و نادیده هرفتن احادیث متواتر

اسـتهزاء و تـوهین و مغالطـه از جملـه  ،مسلم موجود حتی در میـان اهـل سـنتحقائق 
 روشهائی است که او در کتاب به منظور زیر سـوال بـردن وجـود حضـرت حجـت

  استفاده کرده است.
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