 ‐ 1252آﯾﺎ ﻣﻬﺪی ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد؟
ﺳﻮال
آﯾﺎ ﺣﺪﯾﺜ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ از آﻣﺪن ﻣﻬﺪی ﻣدﻫﺪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﭼﻮن ﯾ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﻣﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ دال ﺑﺮ ﻇﻬﻮر ﻣﻬﺪی ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻇﻬﻮر در آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن و از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .از
ﺟﻤﻠﻪی اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ:
 ‐۱از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﻬﺪی در ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺖ ﻣﻦ ﺧﺎرج ﻣﺷﻮد؛
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﺑﺎران ﻋﻄﺎ ﻣدﻫﺪ و زﻣﯿﻦ روﯾﯿﺪﻧﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﯿﺮون ﻣرﯾﺰد و وی ﻣﺎل را ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﮐﻨﺪ و ﭼﺎرﭘﺎﯾﺎن
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺷﻮد و اﻣﺖ زﯾﺎد ﻣﺷﻮﻧﺪ .وی ﻫﻔﺖ ﯾﺎ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ ﺣﺎﮐﻢ در ﻣﺴﺘﺪرک ) (۵۵۸‐۵۵۷ /۴وی ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺜ ﺻﺤﯿﺢ اﻻﺳﻨﺎد اﺳﺖ اﻣﺎ ]ﺷﯿﺨﯿﻦ[ آن را ﺗﺨﺮﯾﺞ ﻧﺮدهاﻧﺪ ذﻫﺒ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮده .آﻟﺒﺎﻧ در ﺳﻠﺴﻠﺔ
اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۷۷۱ /۳۳۶ :۲ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 ‐۲و از ﻋﻠ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻬﺪی از ﻣﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ اﺳﺖ؛ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ او را ﯾ ﺷﺒﻪ ﺑﻪ
ﺻﻼح ﻣآورد ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺣﻤﺪ ) (۶۴۵ /۵۸ :۲ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ .وی ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻨﺪ آن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ )/۲
 .(۱۳۶۷اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻼﻣﻪ آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮ ) (۶۷۳۵ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﯾﻌﻨ از وی ﺗﻮﺑﻪ ﻣﭘﺬﯾﺮد و ﺑﻪ او ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻣدﻫﺪ و اﻟﻬﺎم ﻣﺑﺨﺸﺪ و ﭘﺲ از آﻧﻪ اﻫﻞ رﺷﺪ ﻧﺒﻮده وی را رﺷﺪ
و ﻫﺪاﯾﺖ ﻣدﻫﺪ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓ اﻟﻔﺘﻦ واﻟﻤﻼﺣﻢ ) (۲۹ /۱ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻃﻪ اﻟﺰﯾﻨ.
 ‐۳از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﻬﺪی از ﻣﻦ اﺳﺖ؛ ﭘﯿﺸﺎﻧ ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﻨ
ﺑﺎرﯾ و ﺑﻠﻨﺪ ،ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﭘﺮ از ﻋﺪل و داد ﻣﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ از آﻧﻪ آﮐﻨﺪه از ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺣﻮﻣﺖ ﻣﮐﻨﺪ
ﺳﻨﻦ اﺑداود ،ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻬﺪی ) (۴۲۶۵ /۳۷۵ :۱۱و ﻣﺴﺘﺪرک ﺣﺎﮐﻢ ) .(۵۵ /۴ﺣﺎﮐﻢ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺜ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ ]ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ[ آن را ﺗﺨﺮﯾﺞ ﻧﺮدهاﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ).(۶۷۳۶
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 -۴از ام ﺳﻠﻤﺔ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﻨﯿﺪم رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻬﺪی از ﻋﺘﺮت )ﯾﻌﻨ ﻧﺴﺐ و اﻫﻞ
ﺑﯿﺖ( ﻣﻦ ،و از ﻓﺮزﻧﺪان ﻓﺎﻃﻤﻪ اﺳﺖ ﺳﻨﻦ اﺑٔداود ) (۳۷۳ /۱۱و ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) .(۱۳۶۸ /۲آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ
) (۶۷۳۴ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
 -۵و از ﺟﺎﺑﺮ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ ﻓﺮﻣﻮد :ﻋﯿﺴ ﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ ﻧﺎزل ﻣﺷﻮد ،ﭘﺲ اﻣﯿﺮ آﻧﺎن ﯾﻌﻨ
ﻣﻬﺪی ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺑﯿﺎ اﻣﺎم ﻣﺎ در ﻧﻤﺎز ﺑﺎش .ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻪ ،ﺑﺮﺧ از اﯾﻦ اﻣﺖ ،اﻣﺎم ﺑﺮﺧ دﯾﺮﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﻟﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ
اﻣﺖ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﭘﺲ ﻋﯿﺴ ﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ﻧﺎزل ﻣﺷﻮد؛ آﻧﺎه
اﻣﯿﺮﺷﺎن ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺑﯿﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ اﻣﺎﻣﺖ ﮐﻦ .ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻪ ،ﺷﻤﺎ اﻣﯿﺮ ﯾﺪﯾﺮﯾﺪ و اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﻟﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺖ اﺳﺖ ﻣﺴﻠﻢ
).(۲۲۵
 -۶از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ از رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد] :ﻣﻬﺪی[ از ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ ﭘﺸﺖ
ﺳﺮ او ﻧﻤﺎز ﻣﮔﺰارد ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در أﺧﺒﺎر اﻟﻤﻬﺪی .آﻟﺒﺎﻧ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ رک :ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮ ).(۵۷۹۶ /۲۱۹ :۵
 ‐۷از ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :دﻧﯿﺎ ﻧﻤرود ﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﻪ
ﻣﺮدی از اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻧﺎم ﻣﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﺮب ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ ) (۳۵۷۳ /۱۹۹ :۵و در رواﯾﺖ دﯾﺮ آﻣﺪه ﮐﻪ :ﻧﺎم
او ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ و ﻧﺎم ﭘﺪرش ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎم ﭘﺪر ﻣﻦ اﺳﺖ ﺳﻨﻦ اﺑ داود ).(۳۷۰ /۱۱
اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻬﺪی ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧ از اﻣﺎﻣﺎن و ﻋﻠﻤﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻮاﺗﺮ ﻣﻌﻨﻮی رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺮﺧ از آﻧﺎن را
ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﮐﻨﯿﻢ:
 ‐۱ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ آﺑﺮی ﻣﮔﻮﯾﺪ» :اﺧﺒﺎر ]وارده[ از رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ درﺑﺎرهی ﻣﻬﺪی و اﯾﻨﻪ وی از اﻫﻞ ﺑﯿﺖ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ و
ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺣﻮﻣﺖ ﻣﮐﻨﺪ و زﻣﯿﻦ را ﭘﺮ از ﻋﺪل و داد ﻣﮐﻨﺪ و ﻋﯿﺴ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ]در دوران وی[ ﺧﺎرج ﻣﺷﻮد و او را در
ﮐﺸﺘﻦ دﺟﺎل ﮐﻤ ﻣﮐﻨﺪ و اﻣﺎﻣﺖ اﯾﻦ اﻣﺖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﮔﯿﺮد و ﻋﯿﺴ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ او ﻧﻤﺎز ﻣﮔﺰارد ،از رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ ﺑﻪ
ﺗﻮاﺗﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
 ‐۲ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺮزﻧﺠ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد اﻹﺷﺎﻋﺔ ﻷﺷﺮاط اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻣﮔﻮﯾﺪ:ﺑﺎب ﺳﻮم درﺑﺎرهی ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻋﻼﺋﻢ ﻧﺰدﯾ
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﺷﻮد و اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آن ﻣﻬﺪی اﺳﺖ و ﺑﺪان ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺚ وارده
درﺑﺎرهی وی ﺑﺎ اﺧﺘﻼف رواﯾﺎتِ آن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳﺖ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ :داﻧﺴﺘ ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺚ وﺟﻮد ﻣﻬﺪی و ﺧﺮوج وی در آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن و اﯾﻨﻪ وی از ﻋﺘﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ و از
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ﻓﺮزﻧﺪان ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﺴﻼم اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺣﺪ ﺗﻮاﺗﺮ ﻣﻌﻨﻮی رﺳﯿﺪه ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺎر آن ﺑﻣﻌﻨ اﺳﺖ.
 ‐۳ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻔﺎرﯾﻨ ﻣﮔﻮﯾﺪ :رواﯾﺎت ﺧﺮوج وی ـ ﯾﻌﻨ ﻣﻬﺪی ـ آﻧﻘﺪر زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺗﻮاﺗﺮ ﻣﻌﻨﻮی رﺳﯿﺪه و در
ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎی ﺳﻨﺖ ﺷﯿﻮع ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ از اﻋﺘﻘﺎدات آﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣآﯾﺪ .آﻧﺎه ﭘﺲ از ذﮐﺮ ﺗﻌﺪادی از اﺣﺎدﯾﺚ و آﺛﺎر وارده
درﺑﺎرهی ﺧﺮوج ﻣﻬﺪی و ﻧﺎم ﺑﺮﺧ از اﺻﺤﺎب روای اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﮔﻮﯾﺪ :رواﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪدی از اﯾﻦ ﺻﺤﺎﺑﻪ و دﯾﺮان و از
ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﭘﺲ از آﻧﺎن آﻣﺪهاﻧﺪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع آن ﻋﻠﻢ ﻗﻄﻌ را ﻣرﺳﺎﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺮوج ﻣﻬﺪی
واﺟﺐ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻧﺰد اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه و در ﻋﻘﺎﯾﺪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
 -۴ﻋﻼﻣﻪی ﻣﺠﺘﻬﺪ ،اﻣﺎم ﺷﻮﮐﺎﻧ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﺣﺎدﯾﺜ ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﻣﻬﺪی ﻣﻨﺘﻈَﺮ آﻣﺪه و ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺮ آن واﻗﻒ ﺷﻮﯾﻢ ﭘﻨﺠﺎه ﺣﺪﯾﺚ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ و ﺣﺴﻦ و ﺿﻌﯿﻔ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤ اﺣﺎدﯾﺚ دﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺎﺷﺪ ]آﻧﻘﺪر زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ[
ﺑﺪون ﺷ و ﺷﺒﻬﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﺗﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﻪ ﻣﺗﻮان ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺜ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از آن رواﯾﺖ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﻪی
اﺻﻄﻼﺣﺎت اﺻﻮﻟ ،وﺻﻒ ﺗﻮاﺗﺮ را اﻃﻼق ﻧﻤﻮد .اﻣﺎ آﺛﺎر وارده از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﻪ در آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻬﺪی ﺷﺪه آﻧﻘﺪر زﯾﺎد
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺗﻮان آن را در ﺣﻢ ﻣﺮﻓﻮع داﻧﺴﺖ زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋ ﻣﺠﺎل اﺟﺘﻬﺎد ﻧﯿﺴﺖ.
 -۵ﺷﯿﺦ ﻋﻼﻣﻪ ،ﺻﺪﯾﻖ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﺣﺎدﯾﺚ وارده درﺑﺎرهی وی ـ ﯾﻌﻨ ﻣﻬﺪی ـ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف رواﯾﺎتِ آن ،ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺎد اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺗﻮاﺗﺮ ﻣﻌﻨﻮی ﻣرﺳﺪ و اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺳﻨﻦ و دﯾﺮ دﯾﻮانﻫﺎی ﺳﻨﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺎﺟﻢ
و ﻣﺴﺎﻧﯿﺪ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۶ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﮐﺘﺎﻧ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻨﻪ :اﺣﺎدﯾﺚ وارده درﺑﺎرهی ﻣﻬﺪی ﻣﻨﺘﻈﺮ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر دﺟﺎل و ﻧﺰول ﺳﺮور
ﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ ـ ﻋﻠﯿﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم ـ ﻣﺘﻮاﺗﺮ اﺳﺖ رک :ﮐﺘﺎب أﺷﺮاط اﻟﺴﺎﻋﺔ ،اﺛﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻪ اﻟﻮاﺑﻞ ).(۲۰۳-۱۹۵
اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از دروغﭘﺮدازان اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺴﯿﺎری درﺑﺎرهی ﻣﻬﺪی ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﯾﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺷﺨﺎﺻ از
دروﻏﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺪی ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﯾﺎ ﺳﻌ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﻬﺪی را ﺧﺎرج از ﻋﻘﯿﺪهی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﻌﺮﻓ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر
ﺑﺮﺧ از دﺟﺎﻻن ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺐ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺎل دﻧﯿﺎ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﭼﻬﺮهی اﺳﻼم ادﻋﺎی ﻣﻬﺪوﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﺑﺮﺧ از
آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ و اﻧﻘﻼبﻫﺎﯾ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻬﺪوﯾﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﻧﺪ و ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک اﻏﻔﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﻣﺪﻋﯿﺎن از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻨﺪ و دروغ و ﻧﻔﺎق و ﻓﺮﯾﺒﺸﺎن آﺷﺎر ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻫﯿﭻ زﯾﺎﻧ ﺑﻪ
ﻋﻘﯿﺪهی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ درﺑﺎرهی ﻣﻬﺪی ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم وارد ﻧﻤﺳﺎزد و او ﺑﺪون ﺷ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ .واﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ اﻋﻠﻢ.
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