1252 - O Mahdi é ou não real?
Pergunta
O hadith sobre a vinda do Mahdi é Sahih?
Porque me foi dito por um amigo que não é, e que este é um hadith fraco.
Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.
Todos os louvores são para Allaah.
Há ahadith sahih que indicam que o Mahdi (que a paz esteja com ele) aparecerá no ﬁm dos
tempos. Ele é um dos sinais da Hora. Entre estes ahadith estão os seguintes:
1. Abu Sa'id al-Khudri relatou que o Mensageiro de Allaah (que a paz e as bênçãos de Allaah
estejam com ele) disse: “No ﬁm dos tempos da minha ummah, o Mahdi aparecerá. Allaah lhe
concederá chuva, a terra produzirá os seus frutos, ser-lhe-á dado muito dinheiro, o gado
aumentará e a ummah tornar-se-á grande. Ele governará por sete ou oito anos (Mustadrak alHakim, 4/557-558; ele disse: este é um hadith cujo isnaad é sahih, embora não tenha sido relatado
por al-Bukhari e Muslim. Al-Dhahabi concordou com ele, e al-Albani disse: este é um sanad sahih,
e os seus homens são thiqat (de conﬁança), Silsilat al-Ahadith al-Sahihah, vol. 2, p. 336, hadith
771)
2. 'Ali (que Allaah esteja satisfeito com ele) disse: “O Mensageiro de Allaah (que a paz e as
bênçãos de Allaah estejam com ele) disse: ‘O Mahdi é um de nós, um membro da minha família.
Allaah irá guiá-lo em uma única noite.’” (Musnad Ahmad, 2/58, hadith 645, editado por Ahmad alShaakir, que disse: o seu isnad é sahih; Sunan Ibn Maajah, 2/1367 Este hadith também foi
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classiﬁcado como sahih por al-Albani em Sahih al-Jaami’ al-Saghir, 6735). Ibn Kathir disse: “Isso
signiﬁca que Allaah o perdoará, conceder-lhe-á ajuda, irá inspirá-lo e guiá-lo, quando ele não tinha
sido assim antes.” (Al-Nihayah, al-Fitan wa'l-Malaahim, 1/29; editado por Taha Zayni).
3. Abu al-Khudri Sa'id disse: "O Mensageiro de Allaah (que a paz e as bênçãos de Allaah estejam
com ele) disse: ‘O Mahdi é de minha linhagem, com uma testa longa e um nariz comprido, curvo e
ﬁno. Ele vai encher a terra com equidade e justiça, uma vez que havia sido preenchida com a
opressão e a injustiça, e ele governará por sete anos’"(Sunan Abi Dawud, Kitab al-Mahdi, 11/375,
hadith 4265;. Mustadrak al-Hakim, 4/557; ele disse: este é um hadith sahih de acordo com as
condições de Muslim, embora não tenha sido relatado por al-Bukhari e Muslim. Veja também Sahih
al-Jaami, 6736).
4. Umm Salamah disse: “Eu ouvi o Mensageiro de Allaah (que a paz e as bênçãos de Allaah
estejam com ele) dizer: ‘O Mahdi é da minha linhagem e família, dos descendentes de Fatimah’”.
(Sunan Abu Dawud, 11/373; Sunan Ibn Majah 2/1368. Al-Albani disse que é sahih em Sahih alJaami, 6734)
5. Jaabir (que Allaah esteja satisfeito com ele) disse: “O Mensageiro de Allaah (que a paz e as
bênçãos de Allaah estejam com ele) disse: ‘ ‘Isa ibn Maryam descerá, e o líder deles, o Mahdi, dirá:
‘Venha e lidere-nos na oração’, mas ele dirá: ‘Não, um deles deve liderá-los como uma honra para
esta ummah de Allaah’” A versão narrada por Muslim diz: “Então, 'Isa ibn Maryam (que a paz
esteja com ele) descerá e seu líder dirá: ‘Venha e lidere-nos na oração', mas ele dirá: ‘Não, alguns
de vós são líderes sobre os outros como uma honra de Allaah para esta ummah.’” (Relatado por
Muslim, 225)
6. Abu Sa'id al-Khudri (que Allaah esteja satisfeito com ele) disse: “O Mensageiro de Allaah (que a
paz e as bênçãos de Allaah estejam com ele) disse: ‘Ele é um de nós, atrás de quem 'Isa ibn
Maryam irá rezar.’” (Relatado por Abi Na'im em Akhbar al-Mahdi. Al-Albani disse que é sahih; ver
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al-Jaami’ al-Saghir, 5/219, hadith 5796).
7. ‘Abdullah ibn Mas'ud relatou que o Profeta (que a paz e as bênçãos de Allaah estejam com ele)
disse: “O mundo não chegará ao ﬁm até que os árabes sejam governados por um homem da
minha família cujo nome será o mesmo que o meu.” (Musnad Ahmad, 5/199, hadith 3573. Outra
versão diz: “...cujo nome é o mesmo que o meu nome e o nome de seu pai é o mesmo que o do
meu pai.” (Sunan Abi Dawud, 11/370).
Os ahadith relativos ao aparecimento do Mahdi atingem o nível de Tawaatur em signiﬁcado
(tawaatur se refere a um hadith que foi narrado por tantas pessoas, por tantas isnad– cadeias de
transmissão – que é inconcebível que pudessem todos ter chegado a um acordo baseado em uma
mentira). Os Imams e estudiosos desta ummah aﬁrmaram isso, e alguns de seus comentários são
citados abaixo:
1. Al-Haaﬁz Abu'l-Hasan al-Aabiri disse: “Os relatos mutawaatir do Profeta (que a paz e as bênçãos
de Allaah estejam com ele) que descrevem o Mahdi são muitos. Eles aﬁrmam que o Mahdi será de
sua família, que governará durante sete anos, que preencherá a terra com justiça, que ‘Isa ibn
Maryam surgirá e o ajudará a matar o Dajjal, e que ele irá liderar esta ummah em oração e ‘Isa
rezará atrás dele.”
2. Muhammad al-Barzanji disse, em seu livro al-Ishaa'ah li Ashraat al-Saa'ah: “Os sinais maiores e
os sinais que serão imediatamente seguidos pela Hora: estes sinais são muitos, dos quais o Mahdi
será o primeiro. Saiba que os ahadith que foram narrados sobre ele, em vários relatos, são
numerosos.” Ele também disse: “Saiba que os ahadith que falam do Mahdi, sua aparição no ﬁm
dos tempos e sua linhagem e descendência do Profeta (que a paz e as bênçãos de Allaah estejam
com ele) via Fatimah atingiram o nível de tawaatur em signiﬁcado, portanto, não há nenhuma
razão em negá-los.”
3. Al-'Allaamah Muhammad al-Safaarini disse: “Há tantos relatos que falam do aparecimento do
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Mahdi que atingiram o nível de tawaatur em signiﬁcado; eles são muito populares entre os
estudiosos da Sunnah e tornaram-se parte de sua fé”. Em seguida, ele cita uma série de ahadith e
relatos sobre o aparecimento do Mahdi e os nomes dos Sahabah através dos quais estes foram
narrados: “Muitos relatos foram narrados a partir de Sahabah cujos nomes foram mencionados e
outros cujos nomes não foram mencionados, que Allaah esteja satisfeito com todos eles, e pelos
Tabi'in depois deles, tudo isso prova que isto é conhecimento deﬁnitivo. A crença no aparecimento
do Mahdi é obrigatória, como foi conﬁrmado pelos estudiosos e está listado entre as crenças dos
Ahl al-Sunnah wa'l-Jama'ah.”
4. Al-'Allaamah al-Mujtahid al-Shawkaani disse: “Os ahadith com que nos deparámos e que
informam sobre o aguardado Mahdi, atingiram o nível de tawaatur, incluindo cinquenta sahih,
hasan e da'if munjabar ahaadith. Estes são mutawaatir, sem dúvidas; na realidade, eles são mais
mutawaatir do que outros, de acordo com todas as normas de usul. Há também muitos relatos dos
Sahabah que falam sobre o Mahdi e que alcançam o nível de marfu', portanto, não há espaço para
opiniões individuais nessa questão.”
5. Al- Shaykh Al-'Allaamah Siddiq Hasan Khaan disse: “Embora existam diferentes versões de
relatos sobre o Mahdi, eles são tantos que atingiram o nível de tawaatur no signiﬁcado. Podem ser
encontrados em al-Sunan e outros livros do Islam.”
6. Al-Shaykh Muhammad ibn Ja’far al-Kattaani disse: “A conclusão é que os ahadith narrados
relativos ao Mahdi são mutawaatir, assim como os ahadith relativos ao Dajjaal e à descida de 'Isa
ibn Maryam, a paz esteja com ele.” (Veja Ashraat al-Saa'ah por Yusuf ibn 'Abdullah al-Waabil, pp.
195-203).
Esteja ciente que alguns mentirosos fabricaram ahadith sobre o Mahdi, e outros têm, até mesmo,
alegado sê-lo, ou que pertencem a um grupo que não de Ahlal-Sunnah wa'l-Jama'ah. Alguns
desses "falsos mahdis" têm tentado enganar os servos de Allaah por algum benefício mundano e
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distorção da imagem do Islam. Alguns começaram movimentos e revoluções e reuniram pessoas e
simpatizantes aos quais eles são capazes de enganar. Em seguida, foram destruídos e as suas
mentiras e falsidades foram expostas. Nada disso afeta a crença dos Ahlal-Sunnah wa'l-Jama'ah
sobre o Mahdi, a paz esteja com ele, e que ele, sem dúvida, aparecerá e governará a terra de
acordo com a Shariah Islâmica. E Allaah sabe melhor.
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