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اﺳﺘﻔﺴﺎر ﻣﺠﻠﻪی ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن آ ﮔﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ ارﺳﺎل داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از
آنھﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺷﻤﺎرهھﺎی  ۱۰،۹،۸ﺑﺤﺚھﺎی ارزﺷﻤﻨﺪی را ﮐﻪ اﺳﺘﺎد
ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ آ ﻟﺒﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻣﮫﺪی ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺣﺎدﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ و ﻣﻮﺿﻮع
ً
اﯾﺮاد ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮدم؛ و ﻣﺎ ﻗﺒﻼ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ رﺷﯿﺪ رﺿﺎ در
ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎر ص » «۵۰۴٬۴۹۹٬۹و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺴﻤﺎن
در ﮐﺘﺎﺑﺶ »اﻹﺳﻼم اﳌﺼﻔﯽ« ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ را ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﯾﻢ و ﺣﺎل ﻣﻦ

ﯾﻘﯿﻦ دارم اﺳﺘﺎد ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ آﻧﭽﻪ را آن دو ﻧﻔﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮ از اﺳﺘﺎد ﺧﻮاھﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ آنھﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻘﺎﻟﻪای را در ﻣﻮرد ﻣﮫﺪی ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ؛ ﭼﻮن ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی آن دو ﻣﺨﺎﻟﻒ
آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ آ ﻟﺒﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

]ﭘﺎﺳﺦ ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧﯽ[
در ﺟﻮاب آن ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺑﻠﯽ ﻣﻦ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ رﺷـﯿﺪ رﺿـﺎ /و آﻧﭽـﻪ را ﮐـﻪ
اﺳﺘﺎد اﻟﺴﻤﺎن در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »اﻹﺳﻼم اﳌﺼـﻔﯽ« ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﯽداﻧـﻢ

و ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ آنھﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺨﺼﻮص اﺳﺘﺎد اﻟﺴـﻤﺎن
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻠﻢ و داﻧﺸﯽ ﻻزم اﺳﺖ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮی را
ﮐﻪ ﺛﺒﻮﺗﺸﺎن از اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ھﻢ ﻗﻄﻌﯽﺗﺮ اﺳﺖ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﻣﺜـﻞ :ﺧـﺮوج

دﺟﺎل و ﻧﺰول ﻋﯿﺴﯽ÷ و ﺷﻔﺎﻋﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ.
ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻮرد اﺧﯿﺮ دﻻﺋﻞ ﺛﺒﻮﺗﺸﺎن ﻗﻄﻌـﯽ اﺳـﺖ ﭼـﻮن در
ﺗﺄﯾﯿﺪ آنھﺎ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺘﻮاﺗﺮی وﺟﻮد دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﻣـﯽﺑﯿﻨـﯿﻢ ﮐـﻪ ﺟﻨـﺎب
اﺳﺘﺎد اﻟﺴﻤﺎن از اﻧﮑﺎر آنھﺎ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ .رﺷﯿﺪ رﺿﺎ  - / -ﻧﯿـﺰ ﭘـﯿﺶ از او
در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ و اﺣﺎدﯾﺚ دﺟـﺎل و ﻧـﺰول ﻋﯿﺴـﯽ÷ را ﻣـﻮرد
ﻃﻌﻦ ﻗﺮار داده در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﺘﻮاﺗﺮاﻧـﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑـﻪ ﻋﻠﻤـﺎء و
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در رﺷﺘﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﭼﻮن ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠـﺮ و دﯾﮕـﺮان ﺑـﻪ آن ﺗﺼـﺮﯾﺢ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﺠﺎل آن ﻧﯿﺴﺖ .و اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاھﺪ آن را ﺑـﻪ وﻗـﺖ دﯾﮕـﺮ
ﻣﻮﮐﻮل ﻣﯽﮐﻨﻢ.
اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻬﺪی:

اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﮫﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑـﺮ آن اﺣﺎدﯾـﺚ ﺻـﺤﯿﺢ ﺑﺴـﯿﺎری
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﺳﻨﺎد ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه آنھﺎ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺜﺎلھـﺎﯾﯽ
از آن را ﻣﻄﺮح و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﻪ دﻓﻊ ﺷﺒﮫﺎت ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﺮ آن اﯾـﺮاد ﻧﻤﻮدهاﻧـﺪ
ﻣﯽﭘﺮدازم:

۴

درﺑﺎره ﻣﻬﺪی

ﺣﺪﯾﺚ اول :ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮدس ﮐﻪ ﻣﺮﻓﻮع اﺳﺖ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :لﻮ لﻢ ﻳﺒﻖ
ً
ﻣﻦ اﺪﻟﻧﻴﺎ إﻻ ﻳﻮم ﻟﻄﻮل اﷲ ذﻟﮏ اﻴﻟﻮم ،ﺣﻰﺘ ﻳﺒﻌﺚ ﻓﻴﻪ رﺟﻼ ﻣ� أو ﻣﻦ أﻫﻞ
ً
ﺑیﻰﺘ ،ﻳﻮاﻰﻃء اﺳﻤﻪ اﺳ� ،واﺳﻢ أﺑﻴﻪ اﺳﻢ أﻰﺑ ،ﻳﻤﻸ اﻷرض ﻗﺴﻄﺎ وﻋﺪﻻ ﻛﻤﺎ
ً
ً
مﻠﺌﺖ ﻇﻠﻤﺎ وﺟﻮرا« } .١اﮔﺮ از ﻋﻤﺮ دﻧﯿﺎ ﺟﺰ روزی ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را آن

اﻧﺪازه ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﺮدی از ﻧﺴﻞ ﻣﻦ ﯾﺎ از ﻧﺴﻞ اھﻞ ﺑﯿﺖ ﻣﻦ
در آن ﻗﯿﺎم ﮐﻨﺪ اﺳﻤﺶ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﻢ ﻣﻦ و اﺳﻢ ﭘﺪرش ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﻢ ﭘﺪرم
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .زﻣﯿﻦ را ﭘﺮ از ﻋﺪل و داد ﻣﯽﮐﻨﺪ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﺮ از ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ
ﺑﻮد{.
ﺣﺪﯾﺚ دوم :از ﻋﻠﯽ ﭘﺴﺮ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐس ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﻓﻮع رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﺑﺮای آن دو ﻃﺮﯾﻖ رواﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،اوﻟﯽ را اﺑﻮداود و اﺣﻤﺪ اﺳﺘﺨﺮاج
ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺳﻨﺪش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی را اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ
و اﺳﻨﺎدش در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺣﺴﻦ ﻗﺮار دارد.
ﺣﺪﯾﺚ ﺳﻮم :از اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری ﺑﻪ دو ﻃﺮﯾﻖ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ اوﻟﯽ را
ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و ﺣﺎﮐﻢ و اﺣﻤﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺗﺮﻣﺬی آن را ﺣﺴﻦ
ﻣﯽداﻧﺪ و ﺣﺎﮐﻢ آن را ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽداﻧﺪ و ذھﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ او ﻣﻮاﻓﻖ
اﺳﺖ و واﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺰ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ،ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی را اﺑﻮداود و
ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻪ آن را ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺳﻨﺪ آن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
ﺣﺪﯾﺚ ﭼﮫﺎرم :از ام ﺳﻠﻤﻪلرواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻔﺎظ آن و ﺗﺨﺮﯾﺠﺶ را
ھﻨﮕﺎم ﺳﺨﻦ از ﺣﺪﯾﺚ ھﺸﺘﺎد از ﻣﻘﺎﻟﻪ دھﻢ از »اﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ« ﺑﯿﺎن
 -١رواه أﺑﻮ داود ) ،(۲۰۷/۲واﻟﺘﺮﻣﺬی ،وأﺣﻤﺪ ،واﻟﻄﺒﺮاﻧﯽ ﻓﯽ اﻟﮑﺒﯿﺮ واﻟﺼﻐﯿﺮ ،وأﺑﻮ ﻧﻌﯿﻢ
ﻓﯽ »اﻟﺤﻠﯿﺔ« ،واﻟﺨﻄﯿﺐ ﻓﯽ »ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐﺪاد« ﻣﻦ ﻃﺮق ﻋﻦ زر ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺶ ﻋﻦ اﺑﻦ
ﻣﺴﻌﻮد  .وﻗﺎل اﻟﺘﺮﻣﺬی» :ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ« واﻟﺬھﺒﯽ» :ﺻﺤﯿﺢ« وھﻮ ﮐﻤﺎ ﻗﺎﻻ و ﻟﻪ ﻃﺮﯾﻖ
آﺧﺮ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۵۱۷/۲ﻋﻦ ﻋﻠﻘﻤﺔ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ،وﺳﻨﺪه ﺣﺴﻦ.

ﭘﺎﺳﺦ ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧﯽ

۵

داﺷﺘﻪام .و ﺑﻘﯿﻪ ﻃﺮﯾﻖھﺎ را ﻋﻠﻤﺎء در ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاھﺎن اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺻﺪﯾﻖ ﺧﺎن در اﻻذاﻋﻪ  ٢ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺣﺎدﯾﺚ در ﻣﻮرد ﻣﮫﺪی ﺑﻪ ﻃﺮق
ً
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺣﺪ ﺗﻮاﺗﺮ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ در ﺳﻨﻦھﺎ و
ﻣﺴﻨﺪھﺎ و ﻣﻌﺠﻢھﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﺳﺨﻦ را در آن ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »اﻟﻌﱪ و دﻳﻮان ﻣﺒﺘﺪأ و اﳋﱪ« ﺑﻪ آن

ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،در آﻧﺠﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
اﺋﻤﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﻨﮑﺮﯾﻦ در آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ اﺧﺒﺎر
ﻣﺘﻌﺎرض اﺳﺖ و ﻣﻨﮑﺮﯾﻦ در آن اﯾﺮادھﺎﯾﯽ وارد ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﯾﺮادی روﺑﻪ رو ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ در آن ﺑﻌﻀﯽ از رﺟﺎل اﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻏﻔﻠﺖ ﯾﺎ ﺳﻮء
ﺣﻔﻆ ﯾﺎ ﺿﻌﻒ و ﺑﺪ ﻋﻘﯿﺪهای ﻃﺮد و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻮرد ﻃﻌﻦ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و آن را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ آﻧﭽﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ
اﺳﺖ و ﻧﻈﺮ واﻗﻌﯽ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ اﺳﺖ ،اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد راوﯾﺎن و رﺟﺎل
اﺣﺎدﯾﺚ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ دو ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮﻣﯽ ﻧﺪارد -١ :ﺿﺒﻂ-٢ .
ﺻﺪق .و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ اھﻞ اﺻﻮل ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ از ﻋﺪل و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻮدن
ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آن دو ﻣﻮرد ،ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﭘﺲ
ﺻﺪﯾﻖ ﺧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﮫﺪی ﺑﻌﻀﯽ ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ ﺿﻌﯿﻒ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺟﺮﯾﺎن آن ﺑﯿﻦ ﻋﻤﻮم اھﻞ اﺳﻼم ﻣﺸﮫﻮر ﺷﺪه
ً
اﺳﺖ .و آن اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺘﻤﺎ در آﺧﺮ زﻣﺎن ﻣﺮدی از اھﻞ ﺑﯿﺖ ﻧﺒﯽ ﻇﮫﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﺆﯾﺪ دﯾﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد  .ﻋﺪل را ﺣﺎﮐﻢ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن وی را اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ
ﮐﺮد و ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ واﺳﻢ آن ﻣﮫﺪی اﺳﺖ .و
 -٢ﻣﺜﻞ »اﻟﻌﺮف اﻟﻮردی ﻓﯽ أﺧﺒﺎر اﻟﻤﮫﺪی« ﻟﻠﺴﯿﻮﻃﯽ ،و »اﻹذاﻋﺔ ﻟﻤﺎ ﮐﺎن وﻣﺎ ﯾﮑﻮن ﺑﯿﻦ
ﯾﺪی اﻟﺴﺎﻋﺔ« ﻟﺼﺪﯾﻖ ﺧﺎن ،وﻧﺤﻮھﺎ.

۶

درﺑﺎره ﻣﻬﺪی

ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ او ﺧﺮوج دﺟﺎل و ﺷﺮطھﺎی ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻗﯿﺎﻣﺖ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺻﺤﯿﺢ
آﻣﺪه روی ﺧﻮاھﺪ داد و ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﻮد ودﺟﺎل را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و در ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﻣﮫﺪی اﻗﺘﺪا ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ اﺣﺎدﯾﺚ دﺟﺎل و ﻋﯿﺴﯽ ﻧﯿﺰ
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﺪ ﺗﻮاﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﻧﮑﺎر آن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻗﺎﺿﯽ ﻋﻼﻣﻪ
ﺷﻮﮐﺎﻧﯽ /ﻧﯿﺰ آن را ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺘﻮاﺗﺮ در
ﻣﻮرد ﻣﮫﺪی و دﺟﺎل و ﻣﺴﯿﺢ آورده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺣﺎدﯾﺚ وارده در ﻣﻮرد ﻣﮫﺪی
ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﻃﻼع از آن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ در آن اﺣﺎدﯾﺚ
ﺻﺤﯿﺢ ،ﺣﺴﻦ و ﺿﻌﯿﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﺑﺪون ﺷﮏ در ﺣﺪ ﺗﻮاﺗﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ھﯿﭻ ﺷﺒﮫﻪای در آن ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻤﺎم اﺻﻄﻼﺣﺎت وارده در
اﺻﻮل وﺻﻒ ﺗﻮاﺗﺮ ﺑﺮ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از آن وﺟﻮد دارد
ﺻﺎدق ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و آﺛﺎر رﺳﯿﺪه از اﺻﺤﺎب در ﻣﻮرد ﻣﮫﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺻﺮﯾﺢ و
زﯾﺎدﻧﺪ و در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺮﻓﻮع ﺑﻮدن ﻗﺮار دارﻧﺪ ﭼﻮن ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﺟﺘﮫﺎد در آنھﺎ
ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺎﯾﺎن.
ﺳﯿﺪ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻣﯿﺮ ﯾﻤﺎﻧﯽ اﺣﺎدﯾﺚ ﻗﻄﻌﯽ در ﻣﻮرد ﺧﺮوج
ﻣﮫﺪی و اﯾﻨﮑﻪ از آل ﻣﺤﻤﺪ ج اﺳﺖ ،و در آﺧﺮ زﻣﺎن ﺧﺮوج ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد را
ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﻮده و آﻧﮕﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :زﻣﺎن ﺧﺮو ج او ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻌﻠﻮم
ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﯿﺎم اﯾﺸﺎن ﻗﺒﻞ از ﺧﺮوج دﺟﺎل ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .اﻧﺘﮫﯽ.
ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻬﺪی

ﺟﻨﺎب رﺷﯿﺪ و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻣﻮرد
ﻣﮫﺪی وارد ﺷﺪه ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮑﺮده و از ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد ﮐﻞ اﺣﺎدﯾﺚ وارده در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ھﻢ ﻋﺎﺟﺰ و ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﺮﻧﺪ ﺑﻪ
ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺠﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺣﺘﯽ در
اﻣﻮرات ﻏﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺛﺎﺑﺖ

ﭘﺎﺳﺦ ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧﯽ

۷

اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آن راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺷﯿﺪ
رﺿﺎ/ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻨﺎد اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﮫﺪی ﺧﺎﻟﯽ از اﻓﺮاد ﺷﯿﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،اﺣﺎدﯾﺚ ﭼﮫﺎر ﮔﺎﻧﻪای ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ آوردهام ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺰء راوﯾﺎن آن ﻧﯿﺴﺖ
و در ﺻﻮرت ﺻﺤﺖ ادﻋﺎ ﺑﺎز ھﻢ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺳﻨﺎد آن اﯾﺮاد وارد ﻧﻤﯽﺷﻮد ﭼﻮن
اﻋﺘﺒﺎر در ﺻﺤﺖ ﺣﺪﯾﺚ ،ﺻﺪق و ﺿﺒﻂ اﺳﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺬھﺒﯽ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
ﻋﻠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺷﺮط ﺻﺤﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺻﺤﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﻠﻢ و ﺑﺨﺎری در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد از اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎری ﺷﯿﻌﻪ و ﻏﯿﺮ ﺷﯿﻌﻪ از
ﻓﻘﻪھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﻨﺎد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ رﺷﯿﺪ رﺿﺎ ﻋﻠﺖ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ؛
وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺷﺮط ﺗﻌﺮض ﻣﺴﺎوی ﺑﻮدن در ﻣﯿﺰان
ﺛﺒﻮﺗﯿﺖ و ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮدن اﺳﺖ و ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ﺗﻌﺎرض ﺑﯿﻦ ﻗﻮی و ﺿﻌﯿﻒ از
ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻋﺎﻗﻞ ﻣﻨﺼﻔﯽ آن را ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽداﻧﺪ و ﺗﻌﺎرض
ادﻋﺎ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺗﻌﺪادی ﻣﺜﺎل ﺑﺮای آن در ھﻤﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﺎﺑﻖ
ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهام ھﺮﮐﺲ ﺧﻮاھﺎن آن اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺮدم اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ و اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺰول ﻋﯿﺴﯽ را
ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦھﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم دﺳﺖ روی دﺳﺖ
ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺧﻮد ھﯿﭻ اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮک اﺳﺒﺎب ﭘﯿﺮوزی از
ﺟﺎﻧﺐ اﻣﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ زﻋﻢ و ﮔﻤﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺧﻼص و ﻋﻼج اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻞ را در اﻧﮑﺎر اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻄﺎ اﺳﺖ ﺷﺒﯿﻪ ھﻤﺎن راه
ﻋﻼﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ در ﻣﻮرد آﯾﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ و اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﻌﻨﯽ
اﺳﺖ ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ آنھﺎ ﺑﻪ زﻋﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮای ﺗﻨﺰﯾﻪ و رد ﺗﺸﺒﯿﻪ آﯾﺎت را ﺗﺄوﯾﻞ
و اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ آﯾﺎت و
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اﺣﺎدﯾﺚ وارده اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻨﺪ و از آن ﻓﮫﻢ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﭼﻨﺎن ﻓﮫﻢ
ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻻﯾﻖ ﺑﻪ ذات اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ در اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﮫﺪی
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در آن ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﺷﺎرهای ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﺒﻞ از ﺧﺮوج
ﻣﮫﺪی ﻓﺎﻗﺪ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﮫﻀﺖ و ﻋﺰﺗﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ را ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ و اﮔﺮ در ﺗﻌﺪادی از
اﻓﺮاد ﺟﺎھﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭼﻨﺎن ﻓﮫﻤﯽ ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ راه ﭼﺎره و ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﭼﻨﺎن
ﺟﮫﻠﯽ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻣﻮزد و ﺑﻔﮫﻤﺪ ﮐﻪ ﻓﮫﻤﺶ ﺧﻄﺎ اﺳﺖ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺑﺪ ﻓﮫﻤﯽ آنھﺎ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ را رد ﮐﻨﯿﻢ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺒﮫﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از دروﻏﮕﻮﯾﺎن و دﺟﺎلھﺎ
از ﻋﻘﯿﺪه ﻣﮫﺪوﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮫﺪی ﺟﺎ زده و ﺑﻪ
واﺳﻄﻪ آن ﺻﻔﻮف ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ دﭼﺎر ﺗﻔﺮﻗﻪ و اﺧﺘﻼف ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﺑﺮای آن
ﻣﺜﺎلھﺎﯾﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ آﺧﺮ آنھﺎ ﻏﻼم اﺣﻤﺪ ﻧﺎدﯾﺎﻧﯽ دﺟﺎل ھﻨﺪ اﺳﺖ .در
ﺟﻮاب ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ ﺷﺒﮫﻪ از ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ آنھﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ آن ﺣﮑﺎﯾﺖ
ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮدن ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد ،ﭼﻮن آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از
اﻣﻮرات ﺣﻖ ،ﻣﻮرد ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ اھﻠﯿﺖ آن را ﻧﺪارﻧﺪ؛
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﻢ ھﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ در واﻗﻊ ﺟﺎھﻠﻨﺪ؛ آﯾﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
اﺳﺖ ﻋﺎﻗﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﮑﺮ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﻠﮑﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻮھﯿﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ آﯾﺎ ﻃﺮﯾﻘﻪ اﺑﻄﺎل اﯾﻦ ادﻋﺎی ﮐﺎذب اﻧﮑﺎر اﻟﻮھﯿﺖ
ﺣﻖ اﺳﺖ؟
ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮ :ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻣﺮوز از ﻋﻘﯿﺪه ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر ﻣﻔﮫﻮم ﻣﺠﺒﻮر
ﺑﻮدن اﻧﺴﺎن را ﻣﯽﻓﮫﻤﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﺷﺮ ﻣﻘﺪر ﺷﺪه ﺑﺮای ارﺗﮑﺎب آن
ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ او ھﯿﭻ اﺧﺘﯿﺎری ﻧﺪارد و ﺣﺘﯽ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از اھﻞ ﻋﻠﻢ
ﻧﯿﺰ دﭼﺎر اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﺧﻄﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﺎ ھﻤﺮاه ﺟﻤﮫﻮر ﻋﻠﻤﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺻﺤﺖ
ﻋﻘﯿﺪه ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر ﺷﮏ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،و آن را ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ
ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ،ھﺴﺘﯿﻢ .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ در ﺻﺪد اﺻﻼح اﯾﻦ ﻓﮫﻢ ﺧﻄﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه

ﭘﺎﺳﺦ ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧﯽ

۹

ﺣﻖ ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻮد،ﺑﺮ آﻣﺪﯾﻢ ،آﯾﺎ راه آن اﻧﮑﺎر ﻣﻄﻠﻖ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ در ﻗﺪﯾﻢ و ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪ رو اﯾﺸﺎن در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ھﺴﺘﻨﺪ اﻧﺠﺎم
ً
ﻣﯽدھﻨﺪ؟ ﯾﺎ راه درﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺷﺮﻋﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ آن
اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﯿﻢ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﮫﻢ ﺟﺒﺮ از آن ﻧﺸﻮد .ﺑﺪون ﺷﮏ راه درﺳﺖ ﮐﻪ
ھﯿﭻ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﯿﺴﺖ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎ
در ﺻﺪد ﻋﻼج ﻋﻘﯿﺪه ﻣﮫﺪی ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﯿﻢ ،ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺻﻮرت ﮐﻪ در اﺣﺎدﯾﺚ
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورﯾﻢ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺣﺎدﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ
ﺑﻪ آن ﭼﺴﺒﯿﺪه ازآن دوری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﯿﻦ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺷﺮع ﺛﺎﺑﺖ
ﮐﺮده و ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻪ آن ﻣﻌﺘﺮف اﺳﺖ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدهاﯾﻢ.
ﺧﻼﺻﻪ ﺳﺨﻦ :ﻋﻘﯿﺪه ﺧﺮوج ﻣﮫﺪی ﻋﻘﯿﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻮاﺗﺮ از
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و اﯾﻤﺎن آوردن ﺑﻪ آن واﺟﺐ اﺳﺖ ﭼﻮن از ﺟﻤﻠﻪ
اﻣﻮرات ﻏﯿﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ اﻣﻮرات ﻏﯿﺐ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻔﺎت ﻣﺘﻘﯿﻦ اﺳﺖ.
َ َ ۡ َ ُ َ
ٓ
ُٗ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :ال ٓم ٰ� ١ل ِك ٱلكِ�ٰ
ب � َر ۡ� َ ۛ
ب �ِي �هِ هدى
ّ ۡ َّ َ
ل ِل ُمتقِ� ] ﴾٢اﻟﺒﻘﺮة[۲-۱ :
)اﻟﻢ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺷﮑﯽ در آن ﻧﯿﺴﺖ ھﺪاﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺘﻘﯿﻦ اﺳﺖ،
ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺐ اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ (.دراﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﺎھﻞ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺎ
ﻋﻠﻢ و ﺑﻪ ﻋﻤﺪ اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺻﺪد اﺑﻄﺎل و رد اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﮫﺪی ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ.
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاھﺎﻧﻢ ﻣﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻤﺎن ﺑﻪ آن و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم آن
ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻤﯿﺮاﻧﺪ.
ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻤﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

