
 

 

8631زمسژژتان63ۀشژژمار  نهژژمسژژالنقژژدوهابیژژت؛سژژراجمنیژژرۀنامژژپژژژوهش

83/88/8631ارریتأریژژژد:ژتژژژ83/81/8631تژژژارریفر:ا ژژژت:883-891صژژژفحات:


 
 یمیهت ابن یانحراف یدگاه"اثناعشر" و د یثحد

 *یاورنگ یثمم

 چکیده
که بـه بحـث مهـم  باشدمیاز جلمه روایات مورد قبول فریقین « اثناعشر خلیفه»حدیث 

تعـداد خلفـای راسـتین و  در مقام بیـان   ،اخته است. حدیث بشارتامامت و خالفت پرد
از  ،مصـادیق ایـن حـدیث در مـورداست. نظـرات مختلفـی  حقیقی بعد از پیامبر

سوی علما مررن شده اسـت. شـیعه بـر ایـن بـاور اسـت کـه مصـادیق راسـتین حـدیث 
دارنـد و هـا حوـور و یازده نفر از نسل اوست که در تمامی زمـان امام علی ،بشارت

تیمیه به ابن ،در مقابل ؛خالی نیست گاه از وجود خلیفه حقیقی پیامبرزمین هی 
را  بیت پیـامبرمصادیقی غیر از اهل شدت با این باور شیعه به مخالفت پرداخته و

بـا بررسـی سـندی و داللـی و بـا رو   ،عنوان خلیفه معرفی کرده است. در این مقالهبه
تیمیـه در خصـوص حـدیث ن نتیجـه رسـیدیم کـه دیـدگاه ابـنبه ایـ ،تحلیلی ـ توصیفی

قـول شـیعه  ،و بـاور حـق در تفسـیر حـدیث باشـدو مـیبا اشکاالت فراوانی روبر  ،بشارت
 است.

 خلفا. یفه،امامت، خالفت، دوازده خل یمیه،ت اثناعشر، ابن یثحد: ها واژهکلید
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 مقدمه
اختالفی وجود ندارد اما در مـورد اگر اه در اصل مسئله امامت و خالفت میان مسلمانان 

. جایگاه و قلمرو امامت و همچنین رو  تعیین امـام مسـلمانان داـار اخـتالف شـده انـد 
 ،شیعه بر این باور است، امامت منصبی الهی است که تعیین مصادیق آن بـه وسـیله نـص

 ی مهـماز ادله دخلیفه اثناعشردبه مسلمانان ابالغ شده است. حدیث  توسط پیامبر
بیان و تصحیح شده است.  ،شیعیان در این رابره است. این روایت در کتب حدیثی فریقین

عالوه بر مشخص کردن تعداد خلفا، داللت بر وجـود ایـن افـراد تـا  ،خلیفه حدیث اثناعشر
بنـابر  ؛این دوازده خلیفه اسـت های که عزت و سربلندی اسالم منوط بگونهبه ؛قیامت دارد

و یازده نفـر از اوالد  امیرالمومنین علی، ینان راستین پیامبراعتقاد شیعه، جانش
تیمیـه بـا پـذیر  اصـل گـردد. ابـنختم می به امام مهدی ،ایشان است که در نهایت

افـراد  ،برای مقابله بـا دیـدگاه شـیعه ،روایت، در داللت آن خدشه کرده است. وی کوشیده
نمایـد کـه در ایـن امـر موفـق نبـوده  عنوان مصادیق این دوازده نفر مشـخصدیگری را به

کـه بـه  با توجه به مرالب گفته شده، تعیین دوازده خلیفـه مـورد نظـر پیـامبر ؛است
همراه دارند و خالفت آنان تـا قیامـت ضرورت نقلی و تالزم عقلی عزت و اقتدار اسالم را به

خلیفه و تعیـین  شردر رابره با حدیث اثناع ؛رسدنظر میری بهو امری الزم و ضر  ،ادامه دارد
کفايحه االث فحی تـوان بـه کتـاب کتب و مقاالتی نگاشته شده کـه مـی ،مصادیق این روایت

کـه بـا رویکـردی  علی بن محمد خـزاز قمـی ینوشته ،النصوص عةی االئمه االثنی عش 
، هـا اسـتمنصوب در تمامی زمـان ی معصوم ودرصدد بیان ضرورت وجود خلیفه ،اثباتی

 محن ححديث النبحيو  في الكتاب حالمحن  حالي  اإلمام عةين کتاب همچنی اشاره کرد؛
ّم  إثناعش  قّیما  

ُ
بیـان تفسـیر و بـه مرتوـی عسـکری عالمه سید ینوشته ،يكون لهذه األ

طح ق ححديث نون در کتـاب شیخ کاظم آل .سنت پرداخته استن حدیث در کتب اهلیتبی
 منهحاا المحنهگماشـته اسـت. همـت  ،به بررسـی طـرق حـدیث بشـارت األئم  اإلثناعش 

خصـوص )بـهبا رویکردی انتقادی و زیر سوال بردن معتقدات شیعه  تیمیه نیزابن ینوشته
آنچه ما را به انجام  ؛به بحث در رابره با این حدیث پرداخته است (،امامت امام مهدی
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ایـن  رددر مـوتیمیـه دیـدگاه ابـن یپاراـهو یـک مـنظمنقد  بتداا ،این تحقیق تشویق کرده
 رویکردی اثباتی در راستای اثبات و تعیین مصادیق راستین حدیث مذکور سرس، وحدیث 

بـه واکـاوی  ،تیمیـهداللت بر اساس دیدگاه ابن رو در دو بخش سند و. مقاله پیشباشدمی
 حدیث خواهد پرداخت. 

 خلیفه حدیث اثناعشر
اسـت. حـدیث  2سـنی و 0نـزد شـیعه ،از احادیث مشهور و معروف« اثناعشر خلیفه»حدیث 

وقـاص، جـابر بـن سـمره، سـعد بـن ابـی مانندمذکور با طرق مختلف از جمعی از صحابه 
با  ،سایر صحان و ممةمو  بخاری مانندسنت ترین کتب اهلدر صحیح ،عبدالله بن مسعود

عنـوان ها، بیان دوازده نفر بهعبارات متفاوت نقل شده است. وجه اشتراک تمامی این نقل
سـیره  1،روایـات و 4برگزیدن جانشین، بنابر آیات قرآن 9.است راستین پیامبر خلفای

. حـدیث ندای داشـتبه این امر اهتمام ویژه ،نیز پیامبر اسالم وگذشته بوده  یانبیا
در مقـام تعیـین  از جملـه مـواردی اسـت کـه پیـامبر ،بشارت به آمدن دوازده خلیفه

دلیل مررن کردن موضوع مهم امامـت و ن حدیث بهخود برآمده است. ایاز  جانشینان بعد
اراکه تعیین جانشـین راسـتین،  ؛میان مسلمانان است ی دریخالفت، دارای اهمیت بسزا

 همراه دارد.عزت و سربلندی امت اسالمی را به

 مقـاالت بسـیاری را فـراهم نمـوده و ی نگار  کتـب وزمینه ،جایگاه ویژه این حدیث 
شناسان بـرای مشـخص نمـودن خلفـای بعـد از حدیث کلمان وعامل جذب بسیاری از مت

از حیث محتوا با تعبیرهـای متفـاوت و در  ،شده است. حدیث اثناعشر خلیفه پیامبر
کنـد مسلم از جابر بن سمره نقل مـی 6.الوداع نقل شده استاماکن مختلفی از جمله حجة

                                                 
کفايحه االثح  فحی الحنص خزاز، علی بـن محمـد،  ؛77، ص8، فاالمام ح التبص ه من الحی ه محمد بن علی، بابویه قمی،ابن .0

 .725، صاعالم الوری باعالم الهدی طبرسی، فول بن حسن، ؛855، صعةی االئمه
 .528، ص4، فسنن؛ ترمذی، محمد بن عیسی، 383، ص8، فالصحیحهسةمةه االحاديث . البانی، ناصرالدین،  2
 .78، ص7، فبحوث في المةل حالنحلبحانی، جعفر، س.  9
 .88ه، آیهماودسوره  ؛848، آیهاعرافسوره .  4
 (.  738ص ،48، فااريخ مدين  دمشق، عساکر، علی بن حسن)ابن ؛«وارث لکل  نبء  وصء  و» 1.
 .  23، ص5ف، ممندحنبل، احمد، . ابن 6
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 فرمودند: که پیامبر
یُن َعِزیًزا یاُ ،  اَل َیَزاُل َهَذا الدِّ ِنئَها النَّ َمِنئًعا ِإَلی اْثَنيْ َعَشیَر َخِلئَفیًة، َفَقیاَل َكِلَمیًة َصیمَّ

ْیش   ُهْم ِمْن ُقَر ِبي: َما َقاَل؟ َقاَل: ُكلُّ   0؛َفُقْلُت ِْلَ
 ؛تا اینکه دوازده نفر بر شما خالفت کننـد ؛سربلند خواهد بود اسالم پیوسته عزیر و

و صدا کردند که مـانع  انان سردم آنمر  ی را فرمودند واکلمه سرس پیامبر
گفـت: تمـامی  اـه فرمودنـد: پیـامبر :از پدرم پرسیدم ؛از شنیدن من شدند

 آنها از قریش هستند.

 .گرددبخش تقسیم می خلیفه به دو حدیث اثناعشر

 بخش ابتدایی  :الف
ال یزال » 2،«اسرائئلبنی اثناعشر كعده نق ا » مانندبخش ابتدایی حدیث با عبارات متفاوتی  

یكیون » 4،«یكون لهذه االمه اثناعشر قئما» 9،«أمر أمتي صالحا حتی یمضي اثناعشر خلئفة
بیـان شـده  6،«ال یزال امر النا  ما ئا ما ولئهم اثناعشر رجیَل» 1،«امئرا من بعدی اثناعشر

بعـد از  یاست. تمامی این عبـارات در نظـامی تقریبـا هماهنـگ، درصـدد شـمار  خلفـا
فرمودنـد: دوازده خلیفـه بعـد از مـن خواهنـد آمـد کـه  ت. پیـامبراسـ پیامبر

صورت متوالی و تا قیامت به« یکون لهذه االمه»و « الیزال»خالفت آنها با توجه به عبارت 
همـراه خواهـد سـربلندی امـت اسـالمی را بـه خالفت آنـان عـزت و 7.ادامه خواهد داشت

-بهثیری در عملکرد آنها نخواهد داشت. ای که همراهی و مخالفت مردم تاگونهبه ؛داشت

منصوص بودن این خلفا را در  ،اسراویل آمده استخصوص تعبیری که با عبارت نقبای بنی
اسراویل دوازده ما میان بنی :فرمایداسراویل میای بنیباراکه خداوند در رابره با نق ؛بردارد

                                                 
، 7، فالنهايح  فحي غ يحب الححديث حاألثح اثیـر، مبـارک بـن محمـد، بنا؛ 8457، ص7، فصحیح ممةم، مسلم، ی. نیشابور  0

 .54ص
 .84، صااريخ الخةفاءالدین، سیوطی، جالل ؛835، ص5، فمجمع الزحائد حمنبع الفوائد، ی، علی. هیثم 2
 .835، ص5، فمجمع الزحائد حمنبع الفوائد، ی، علیم؛ هیث84، صااريخ الخةفاءالدین، . سیوطی، جالل 9
 .84، صااريخ الخةفاءالدین، . سیوطی، جالل4
 .84، صااريخ الخةفاءالدین، سیوطی، جالل ؛558، ص4، فسنن محمد، . ترمذی، 1
 .84، صااريخ الخةفاءالدین، سیوطی، جالل ؛8458، ص7، فممةم صحیح. نیشابوری، مسلم،  6
برـال، علـی بـن ، ابـن32، ص5، فممحند احمحدحنبل شـیبانی، احمـد، ابن؛ 883، ص8، فالفتنبن حماد،  . مروزی، نعیم 7

 .832، ص8، فش   صحیح البخاریخلف، 
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شارت، در قسمت ابتدایی که های حدیث ببنابراین اشتراک نقل 0؛سرپرست را برانگیختیم
 ثابت و مورد قبول همگان است.  ،گویای دوازده خلیفه است

 بخش پایانی :ر
اراکـه برخـی از  ؛داار اضرراب فراوانـی اسـت ،دلیل ابهام در نقلقسمت پایانی روایت به
 پس از شنیدن قسـمت ابتـدایی حـدیث، )کـه پیـامبر افراد حاضر نزد پیامبر

 زدن، سـر وای تعجب برانگیز با ضجهگونهبه ،نشینان خود بودند(درصدد معرفی کردن جا
هماننـد  2؛شـدند مـانع از سـخن گفـتن پیـامبر ،صدا کردن، نشسـتن و برخواسـتن

ای عـده ،که وقتی درصدد معرفی جانشینان خـود برآمدنـد لحظات آخر عمر پیامبر
بدرالـدین عینـی در  9.ایشان بـه تنـازع پرداختنـد و مـانع سـخن گفـتن او شـدند در محور

در مقام بیان اسامی خلفای بعد از خود  نویسد: پیامبرمی صحیح بخاریشرحش بر 
زدن مـانع از اما اطرافیان با ضـجه و جیـس ؛تا اینکه اختالفی در میان امت رخ ندهد ،بودند

 4.شدند سخن گفتن پیامبر

کلهم »ها فاقد قید برخی از نقل ؛قسمت پایانی از حدیث با عبارات مختلفی آمده است
 ،لهئموید این مسـ 1؛است و تنها اشاره به دوازده خلیفه و آشفتگی مجلس دارد« من قریش

اراکه جابر بـن سـمره  ؛است به پیامبر« کلهم من قریش» آمیز جملهانتساب ابهام
 توسط برخی افراد آشفته شد که کـالم پیـامبر آنقدر مجلس پیامبر :گویدمی

 :گفـتپـدرم  پرسـیدم؟  از پـدرم راجـع بـه جملـه آخـر پیـامبر رسید وبه گو  نمی
بنابراین در واقع انتساب جمله  ؛فرموده است که تمامی آنها از قریش هستند پیامبر

                                                 
0 .یًبا ق 

ر  ن  ش  ْء ع  م  اْثن  ْنه  ا م  ْثن  ع  ب   (.88آیه ه،ماود)سوره  ؛و 
   (.433، ص74، فدممن احمد، ،شیبانی حنبلبن؛ )ا«قال: فجعل الناس یقومون ویقعدون» .2
د، ؛ )«فتنازعوا والینبغی عن نبی تنازع فقالوا: هجر رسول الله». 9    (.78، ص4، فصحیح بخاريبخاری، محم 
ل  ». 4 ن ینص علی أسامء اْلخ 
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ف ال  ْخت  م اال  ْنه  عمحد  ، محمـود، یعینـ(؛ )853، ص8، ففتح البحاري شح   صححیح البخحاريحجر عسقالنی، احمد، ابن؛ )«م 
 (.838، ص8، فالقاري ش   صحیح البخاري

ن قـال: فجعـل النـاس یقومـو ،ال یزال هذا الدین عزیـزا منیعـا، ینصـرون علـی مـن نـاوأهم علیـه إلـی اثنـء عشـر خلیفـة» .1
 (.433، ص74، فممندأحمد،  شیبانی، حنبلبن؛ )ا«ویقعدون
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 ،عـالوه بـر آشـفتگی مجلـس ،هـابعوـی از نقـل در 0؛به پدر جابر است نـه پیـامبر
؛ آمده است« من قریش فقال کلمه صمنیها الناس... قال: کلهم» مانندعبارات متوادی 

و صـدا کردنـد کـه مـانع از  انـان سـرمـردم آن ی را فرمودنـد واکلمه سرس پیامبر
ثم أخفیی صیوته... قیال: » 2.: تمامی آنها از قریش هستندندگفت. ایشان شنیدن من شدند

-آنها از بنـی تمام :گفت و صدایش را پایین آورد ؛ سرس پیامبر«هاشمكلهم من بني

؛ «قال: فك ر النا  و جوا، ثم قال كلمه خفئفه ... قیال كلهیم مین قیریش» 9ند؛ستههاشم 
 کـه: سـته گفتنـدهی را آاکلمـه سرس پیـامبر ؛مردم شروع به تکبیر و ضجه کردند

 ،آشفتگی موجود در قسمت پایانی روایـت که نقل شده است 4ند.ستهتمامی آنها از قریش 
به تعیین  ،برخی از عالمان ؛مررن گردد نظرات متفاوتی راجع به مصادیق خلفا ،سبب شده

برخـی دیگـر اظهـار عجـز و نـاتوانی از تعیـین  1؛انـدمصادیق مختلف ایـن روایـت پرداختـه
شـیعه امامیـه معتقـد بـه پیـروی از دوازده  ،در این میان 6؛اندمصادیق و فهم حدیث نموده

اق اتـم و و مصـد است و آنان را خلفا راستین پیـامبر خلیفه از خاندان پیامبر
کند. شیعه امامیه حدیث بشارت را برهانی قاطع در اکمل حدیث اثناعشر خلیفه معرفی می

  7.دانداثبات حقانیت خود می

 سند روایت
از احادیث مورد اجماع نزد آنـان  سنت ثابت وخلیفه نزد علمای اهل اثناعشر   اعتبار حدیث

                                                 
 .8488، ص7، فمة ف  الصحاب بهانی، احمد، ص. ا0
، 7، فالنهايح  فحي غ يحب الححديث حاألثح اثیـر، مبـارک بـن محمـد، ؛ ابـن8457، ص7، فصحیح ممةم، مسلم، ی. نیشابور 2

 .54ص
 .755ص ،8ف ، بیينابیع المود  لذحي الق، سلیمان بن إبراهیم، ی. قندوز 9
 .44، ص85، فاالحمان فی اق يب صحیح محمد، حبان،؛ ابن33ص ،7، فااحاف المه هحجر عسقالنی، احمد، . ابن4
، 87، ففحتح البحاري شح   صححیح البخحاريحجـر عسـقالنی، احمـد، ؛ ابـن87ص،احاريخ الخةفحاءالدین، . سیوطی، جالل 1
 .888ص
عمد  القاري ش   صححیح ، محمود، ی؛ عین443، ص8، فحديث الصحیحین کشف المشكل من الدین،جمال جوزی،. ابن6

 .828، ص84، فالبخاري
له ئصـراحت بـه ایـن مسـوجـود دارد کـه بـه دباب ما جای فی االثنی عشر و انـص علـیهمد در اصول کافی بابی تحت عنوان».7

کفايحه االثح  فحی الحنص می، علی بن محمد، خزاز ق)؛ (کتاب الحجه ذيل ابواب التاريخکافی،)کلینی، محمد،  ؛«پرداخته است
 .  (52، صعةی االئمه اثنی عش 
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یه نیز ملتزم به آن است، نقـل تیمهای صحت و سقم حدیث که ابناز جمله مالک 0؛است
وی بر این باور است که نقل نشدن روایتی  2.و عدم نقل حدیث توسط بخاری و مسلم است

از  ؛اسـت ، به این دلیل است که شرایط صحت حدیث را نداشتهصحیح بخاری ح ممةمدر 
یمیـه تابن 9.ط صحت را داشته استیحتما شرا ،رو اگر روایتی در این دو کتاب ذکر شداین

 4؛، صـحیح دانسـته اسـتصحیح بخاری ح ممحةمدلیل نقل در به را حدیث اثناعشر خلیفه
آلبـانی نیـز  1.صحت این روایت اعتراف کرده اسـتبه منهاا المنهدر  ،عالوه بر اینکه وی

ترمذی در سـننش حـدیث را حسـن و  6.حدیث را بنابر شرط شیخین صحیح دانسته است
ادعـای اجمـاع در مـورد حـدیث بشـارت بـه  ،یتمـی نیـزحجر هابن 7.صحیح دانسته است

 حـدیث اثناعشـر ،طور که بیـان گردیـدبنابراین همان 8؛دوازده خلیفه را مررن نموده است
 مورد پذیر  است. سنت ذکر شده ودر صحان و اکثر کتب اصلی اهل ،خلیفه

 دبلت روایت 

 تعداد خلفا  :الف
بـر ایـن  3ی،سوره نسـا 53با استشهاد به آیه  ،هتیمیه در ذیل بحث حدیث اثناعشر خلیفابن

عام است و تعداد خلفا در عدد معینی محصور نشده است. « االمراولی»باور است که کلمه 
 یمدت خالفت و تعـداد خلفـا ،تنها آیه قرآن بلکه روایات مستفیوهنه ،داردوی اظهار می

تیمیه در ضمن اعتراف ابن 01.را در عدد خاصی معین و محصور نکرده است پیامبر
                                                 

 .78، ص85، فش   المن . بغوی، حسین بن مسعود، 0
 .457، ص7، فمنهاا المّن  النبويهتیمیه، احمد، . ابن 2
 .87، صالصحو  اإلسالمی  بین اإلختالف المش حع حالتف ق المذموم؛ قرضاوی، یوسف، همان. 9
؛ 835-838ص ،7، فالةواصححم محن القواصححموزیــر، محمـد، ؛ ابـن457، ص7، فمنهححاا المحّن  النبويححهیــه، احمـد، تیم. ابـن4

 .832، ص85، فالتمهید لما في الموطأ من المةاني حاألسانیدالبر، عبدقرطبی، ابن
 .727، ص7، فمنهاا المن  النبوي تیمیه، احمد، . ابن1
 .383، ص8، فالصحیح  حشيء من فقهها حفوائدها سةمة  األحاديثالدین، . آلبانی، ناصر6
 .38، ص4، فسنن. ترمذی، محمد بن عیسی، 7
 .57، ص8، فالصواعق المح ق  عةی أهل ال فض حالضالل حالزندق  احمد، حجر هیتمی،. ابن8
3 .یاأیها الذین آمنوا أطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولء اممر منکم. 
 .  728، ص7، فالمنه منهااتیمیه، احمد، . ابن01
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هنگامی کـه اسـالم  ،تعداد زیادی از یهودیان :وجود این حدیث در تورات، معترف استبه
بـا ایـن  امـا 0؛پیوستندخاطر این حدیث و تربیق آن با شیعه امامیه به آنها میبه ،آوردندمی

د درصـد لـذا ؛شـیعه منربـق نیسـت یبر اومـه« دوازده امام»حدیث  که معتقد است وجود
گانـه، دیـدگاه شـیعه را هبرآمد تا با اشکاالتی ناصحیح و تعیین مصادیقی غیر از اومـه دوازد

شیعه، که  یتیمیه در راستای مخالفت با شیعه، به نااار به توعیف اومهتوعیف کند. ابن
همـت گمـارد و  (خصوصا حورت مهدی) ،ندهست از خاندان پیامبر شانتمام

اثناعشر را کـه معتقـد  یوی در تفسیر این حدیث، شیعه کرد.شبهاتی در این زمین مررن 
مـتهم بـه جهـل نمـوده و بیـان  ،و یازده نفر از اوالد ایشان اسـت به خالفت امام علی

، ارا در حدیث بیـان ندبود مد نظر پیامبر ،و فرزندان او اگر امام علی :داردمی
د که درصدد مخدو  کردن خالفـت روجایی پیش می تیمیه در نقد شیعه تاابن 2.ندانشده

در زمـان  ،اراکـه او معتقـد اسـت ؛گانه استعنوان یکی از خلفای دوازدهبه امام علی
 ،گونه جنگی با دشمنان اسـالم و کفـار صـورت نگرفـتتنها هی نه خالفت امام علی

یعه گانـه شـهر امامان دوازدیاو سا 9.بلکه مسلمانان به قتل و کشتار خودشان مشغول بودند
دلیـل بـه ؛کنـدمتهم به عجز و ناتوانی مـی ،هستند از خاندان پیامبر شانتمامرا که 

 4.اینکه هی  عزتی برای اسالم و مسلمین به ارمغان نیاوردند

 و بررسی نقد

 اجتهاد در مقابل نص .1
معتقـد بـه عـدم حصـر  ،دانـدتیمیه برخالف صریح روایت که تعداد خلفا را محصور مـیابن

 ،از طرفی برخالف حدیث بشارت که زمان خالفت را محـدود نکـرده ؛شده است نهاتعداد آ
اقدام به محدود کردن دوره زمانی دوازده خلیفه کرده است. این در حالی است کـه عـالوه 

                                                 
 .848، ص2، فمنهاا المن  النبوي تیمیه، احمد، . ابن0
 .858، ص2ف همان،. 2
 .848، ص2ف همان،. 9
 .848، ص2ف همان،. 4
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 0.سنت، خود او نیز حدیث اثناعشر را معتبر دانسته اسـتاهل سرشناسبر اعتراف علمای 
دوازده  ند که تعداد خلفای راستین پیامبر اکرمکصراحت بیان میحدیث بشارت، به

 مخالفت صریح با نص حدیث اثناعشر خلیفه است. لذا او اجتهادی نموده که در ؛نفر است
امـام  ،روایات که برخالف عمومیت آیه قرآن و کندمیتیمیه با اینکه شیعه را متهم ابن 
عالوه  ،در ذیل همین روایت ،دهعنوان خلیفه معین کر و یازده نفر از اوالد  را به علی

زمـانی آنهـا را نیـز مشـخص کـرده اسـت. بـه  ینام خلفا، محدوده بر تعیین کردن تعداد و
یعنـی صـحابه، )منحصـر در قـرون مفوـله  دوازده خلفیه پیامبر ،تیمیهاعتراف ابن

صـادیق رزحمتی را طی نموده تا اینکـه موی راه طوالنی و پ   2.است (تابعین تابعین و تابعین  
-عبارت تیمیه بر این باور است که دوازده خلیفه پیامبردوازده نفر را معرفی کند. ابن

، معاویه، یزید، عبدالملک بن مروان و اهار فرزند او یند از: ابوبکر، عمر، عثمان، علا
-که مصادیق معرفی شـده توسـط ابـندر حالی 9؛آنان استی که عمر بن عبدالعزیز نیز جز

اراکـه  ؛در تعارض اسـت 4،«الخالفة ثالثون سنة، ثم یکون ملکا»یث صحیح تیمیه با حد
در این حدیث مدت خالفت را سی سال معین کرده است که شـامل خلفـای  پیامبر

رود و تبـدیل بـه دیگـر خالفـت از بـین مـی ،پـس از آنهـا ؛شودمی اربعه و امام حسن
امـا خلفـای معـین شـده  1؛سـتاطالق کلمه خلیفه بر آنان صـحیح نی شود وپادشاهی می

 ،بنـابراین مرـابق حـدیث فـوقنـد؛ اسال بودهتیمیه در مدت زمانی بیش از سیتوسط ابن
از دایره حدیث  (امیهخلفای بنی )مانندتیمیه بیش از نیمی از خلفای معرفی شده توسط ابن

سـخن سنت تیمیه برخالف جمهور اهلاین اشکال، ابن عالوه بر؛ باشندبشارت خارف می
باز با توجه به حدیث بشـارت در راسـتای سنت، از دیراراکه علمای بزرگ اهل ؛گفته است

                                                 
  .727، ص7ف همان، .0
 .873، ص2ف همان،. 2
 .872، ص2، فهمان. 9
 ، سـلیمان،یطبرانـ ؛285، ص8، فاسةمحة  األحاديحث الصححیح  حشحيء محن فقههحا حفوائحده ، محمـد ناصـرالدین،یلبانآ. 4

 .84ص ،ااريخ الخةفاءالدین، ؛ سیوطی، جالل55ص ،8،فالمةجم الكبی  لة ب اني
 .84ص ،ااريخ الخةفاءالدین، . سیوطی، جالل1
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  0.اندهمت گمارده تعیین خلفای پیامبر

 مالک انتخار خلفا . 0
رسیدن بـه  را ری بعد از پیامبمالک انتخاب خلیفه ،تیمیه در ذیل حدیث بشارتابن

رو اگر فردی با هر ترفندی از این ؛دانددم میبر اساس اجتماع و اتفاق مر  حکومت قدرت و
در ؛ شـودعنوان خلیفـه مسـلمین شـناخته مـیبه ،هراند فرد ظالمی باشد ،به قدرت برسد

خلیفـه  ،اما به قدرت و حکومت نرسـد ،مقابل نیز اگر کسی شایستگی خالفت داشته باشد
میـه وجـود دارد کـه بـر تیجـای ایـن سـوال از ابـن ،با توجه به این تقریر ؛شودشناخته نمی

ای از مالک خالفت را حکومت و قدرت دانسته است؟ آیا نص و قرینه ،اساس اه معیاری
 این رابره وجود دارد؟ در جانب پیامبر

خلیفـه  ،دسـت بگیـردهبـ کس قدرت و حکومت مسلمانان را هر ،تیمیهبنابر اعتقاد ابن
باید سه  ،به حکومت و قدرت بود دستیابی ،مالک خالفت اما در واقع، اگر ؛مسلمین است

  گرفت.موضوع مورد نظر قرار می
بیان بـوده  اراکه در مقام   ؛کردندصراحت تبیین میاین مالک را به پیامبر اوال:

 و مانعی وجود نداشته است.
دلیل اینکـه افـراد زیـادی کـه به ؛ثانیا: نیازی به حصر خلفا به عدد دوازده نبوده است 

 اند.حکومت دست یافته به قدرت و ،وازده نفر بیشتر بودهتعداد آنها از د
گویای این حقیقت است که معیار و  ،حدیث بشارت به دوازده خلیفهاکتفا کردن ثالثا:  

نه صرف رسیدن بـه قـدرت و  ؛عزت اسالم است سربلندی و ،ی پیامبرمناط خلیفه
اقدام به گـزینش خلیفـه  ،علمای اسالم ،همین دلیل است که در طول تاریخبه 2؛حکومت

 را ندافــرادی کــه شایســتگی خالفــت نداشــت و 9انــدکــردهاز میــان حاکمــان  پیــامبر

                                                 
 .85ص همان،. 0
 .885، ص87، ففتح الباري ش   صحیح البخاريحجر عسقالنی، احمد، . ابن2
، 87، ففحتح البحاري شح   صححیح البخحاريحجر عسقالنی، احمـد، ؛ ابن85، ص8، فااريخ الخةفاالدین، . سیوطی، جالل9

 .885ص
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 0.اندرد نموده (،هراند که به قدرت و حکومت رسیدند)

 و یازده فرزندش خالفت امام علی. 3
تیمیه ذیل حدیث بشارت به امامان شیعه تاخته است و عالوه بر جسارت به آنها، مدعی ابن

-باید در حدیث نام آنهـا ذکـر مـی ،حق بودند خلفای بر ،و اوالد  اگر علی که است

 به اند موضوع اشاره کرد. در جواب این اشکال باید 2.شد
تیمیـه نیـز مرـرن اسـت کـه او بـه اـه مجـوز و اوال: همین سوال نسبت به خود ابن 

کـدام از آنهـا در که نام هی در حالی ؛عنوان خلیفه معین کرده استدوازده نفر را به ،دلیلی
 حدیث بشارت ذکر نشده است.

نام خلفا  پیامبر ،ثانیا: شیعیان نیز همین سوال را در ذهن دارند که به اه دلیل 
دهنـد کـه عامـل بشـارت بـه دوازده نفـری مـی را ذکر نکـرده اسـت؟ وقتـی پیـامبر

بایـد نـام آنهـا را  داشـته ونظـر ر حتما افراد خاصی را د ،باشندسربلندی و اقتدار اسالم می
تفاوتی  ،که در غیر این صورتارا ؛پیش خواهد آمد جحبال مر  حیجتر  گرنهو  ؛کردندبیان می

 میان ذکر تعداد و عدم ذکر تعداد خلفا وجود ندارد.
و از  9داده شـده بشـارت بـه آمـدن پیـامبر ،ثالثا: در کتب آسمانی از جمله قرآن

-را به نقبای بنـی خلفای پیامبر 4،یری از آیه قرآنگدر حدیث بشارت با الگو ،طرفی

بـا ایـن  1؛اسـراویل معلـوم و مشـخص اسـتنام نقبـای بنـی تعداد و اسراویل تشبیه کرده و
جانشینان خود را که مایـه سـربلندی اسـالم  توان پذیرفت که پیامبرآیا می ،اوصاف
د؟ به نرا داار سردرگمی کنصورت مبهم بیان کرده و مسلمانان هبدون ذکر نام و ب ،هستند

 قـرض و تـوهین بـه مقـام واالی پیـامبرنوعی نقـض ،لوطرن این مسا ،بیان دیگر
                                                 

سةمحة  البـانی، ناصـر، ) ؛«إن بنی أمیة یزعمون أن الخالفة فیهم، قال: کذبوا بنو الزرقای، بل هـم ملـوك مـن شـر الملـوك». 0
 (.288ص ،8ف ،األحاديث الصحیح  حشيء من فقهها حفوائدها

 .858، ص2، فمنهاا المنه تیمیه، احمد،. ابن2
9.   ی اْبن یس  ال  ع 

 
ْذ ق إ  شِّ و  ب  م  اة  و  ْور  ن  التَّ يَّ م  د  ْین  ی  ا ب  م  ا ل 

ً
ق دِّ ص  ْم م  ْیک  ل  ه  إ 

ول  اللَّ س  ء ر  نِّ  إ 
یل  او  ْسر  ء إ  ن  ا ب  م  ی  ْری  ي م  ْعـد  ْن ب  ء م  ت 

ْ
أ وٍل ی  س  ر  ًرا ب 

اْلب   ْم ب 
ه  ای  ا ج  مَّ ل  د  ف  ْحم 

 
ه  أ ین  اْسم  ب 

ْحر  م  ا س  ذ  وا ه  ال 
 
ات  ق ن   (.7آیه ،صف)سوره  ؛یِّ

 .88، آیهماودهسوره  .4
 .84، صااريخ الخةفاءالدین، سیوطی، جالل ؛835، ص5، فمجمع الزحائد حمنبع الفوائد، ی، علی. هیثم1
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در  ؛درصـدد هـدایت امـت بودنـد ،با بیـان خلفـای بعـد از خـود اراکه پیامبر ؛است
  .باعث گمراهی و سردرگمی امت است ،که نگفتن نام این دوازده نفرحالی

ترین مساول خـود را از مسلمانانی که کواک ،ار مشکل استله بسیئرابعا: باور این مس
تنها به ذکر دوازده خلیفه اکتفا  ،نسبت به سربلندی آینده خود ،شدندجویا می پیامبر

 کنند  
اراکه وقتی برخی  ؛له در خود روایت به روشنی بیان شده استئخامسا: جواب این مس

 انان سـر وآن ،ی بعد از خود هستنددر مقام معرفی خلفا، از مردم فهمیدند پیامبر
-هرانـد تـال  ؛به گو  کسی نرسـد که صدای پیامبر ضجه زدند و صدا، هیاهو

امـا  ؛از دوازده خلیفـه صـورت پـذیرفت های زیادی برای مخفی کردن مراد پیـامبر
کلهـم مـن بنـء »فرمودنـد:  بنـابر نقلـی کـه پیـامبر ،سـنتبرخی از محققان اهـل

این دسـته  .ندهست بیت و عترت پیامبراین دوازده نفر از اهل معتقدند که 0،«هاشم
 ؛صحیح نیست از عالمان بر این باورند که تربیق این روایت بر خلفای بعد از پیامبر

نیز امیه همچنین تربیق این روایت بر پادشاهان بنی ؛رسدبه دوازده نفر نمی زیرا تعداد آنها
همچنین ؛ اندهاشم نبودهز دوازده نفر بوده و از بنیتعداد آنان بیش ا اراکه ؛صحیح نیست

عبـاس نیـز اند. حمل این روایت بـر پادشـاهان بنـیهای فاحش بسیاری مرتکب شدهظلم
کـم  ،بـوده بیـت پیـامبراراکه آنان به آیه مودت کـه راجـع بـه اهـل ؛صحیح نیست
با توجه به  ،روایت است. صدق این همچنین تعدادشان از دوازده نفر بیشتر ؛توجهی نمودند

که فرمودنـد: خلفـای مـن  حدیثی از پیامبر احادیث بسیاری همانند حدیث ثقلین و
و عتـرت  تبیـبر اهل ،است و آخرین آنها مهدی دوازده نفرند که اولین آنها علی

 ،هاشم نداشتندمیل به خالفت بنی ،دلیل اینکهای بهاما عده ؛صحیح است پیامبر
  2.به خالفت برسند بیت پیامبردند که اهلله شئمانع این مس

                                                 
 .755ص ،8ف ،ينابیع المود  لذحي الق بی، سلیمان بن إبراهیم، ی. قندوز 0
  .874-877، ص 7ف ،ينابیع المود  لذحي الق بیبن إبراهیم،  ، سلیمانی. قندوز 2
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 خلیفه دوازدهم: ر
 به باور شیعه در رابره با خالفت امام مهـدی ،تیمیه در ذیل حدیث اثناعشر خلیفهابن

توانـد شـیعه نمـی کند. او بر این عقیده است که مهـدی  عنوان خلیفه دوازدهم حمله میبه
بلکـه معـدوم اسـت کـه هـی   ،مجهـولانسـانی  اراکه مهـدی ؛خلیفه دوازدهم باشد

را  اشمی او را ندیده و هی  گوشی خبری از او نشـنیده اسـت. وی اعتقـاد بـه مهـدی
هـی  سـود، اثـر و  اراکه مهـدی ؛داندهای ترسو، فراری و گریزان میی انسانشیوه
عنـوان اـه برسـد کـه بخواهـد بـه ؛ای در دین و دنیای امت اسـالمی نداشـته اسـتفایده

ایـن بـاور  تیمیـه بـرخلیفه باعث عزت و استواری اسالم گردد. ابن حدیث اثناعشر مصداق
از  0؛مستلزم اعتقادات فاسد و فتنه در امت اسـالمی اسـت است که اعتقاد به مهدی

 برآمده است. رو به شدت درصدد نفی امام مهدیاین

 بررسی نقد و

 طرح جامع خالفت نبوی 
احادیث مهـدویت  2.سنت استادیث متواتر نزد اهلاز اح مهدیامام احادیث خالفت 

بـرخالف  ،اراکـه ایـن احادیـث ؛تیمیه بـاز نمـوده اسـتروی ابنمشکالت فراوانی را پیش
که در حالی ؛مدعای وی است. احادیث مهدویت دال بر استمرار خالفت تا آخرالزمان دارد

حوــرت روایــات از  در 9.دانــدقــرن اول اســالم مــی تیمیــه خالفــت را خالصــه در دوابــن
                                                 

 .853، ص2، فمنهاا المنهتیمیه، احمد، . ابن0
أن امحادیث التء یحتج بها علی خروف المهدي أحادیث صحیحة، رواها أبوداود، والترمذي، وأحمد، وغیرهم، مـن حـدیث ». 2

 .(854، ص2ف ،منهاا المنهتیمیه، احمد، ابن) ؛«غیره و مسعودابن
فأمر المهدي أمر معلوم وامحادیث فیه مستفیوة بل متواترة متعاضدة، وقد حکـی غیـر واحـد مـن أهـل العلـم: تواترهـا، کمـا »

حکاه امستاذ فء هذه المحاضرة، وهء متواترة تواترا معنویا لکثرة طرقها واختالف مخارجها وصحابتها ورواتهـا وألفاظهـا، فهـء 
لشخص الموعود به أمره ثابت وخروجه حق وهو )محمد بن عبدالله العلوي الحسنء( من ذریة الحسن بحق تدل علی أن هذا ا

بن علء بن أبء طالب رضء الله عنه، وهذا اإلمام من رحمة الله عز وجل لألمة فـء آخـر الزمـان یخـرف فیقـیم العـدل والحـق 
دایـة وتوفیقـا وإرشـادا للنـاس..... هـذا مـا عـدا المتـواتر، أمـا ویمنع الظلم والجور، وینشر الله به لوای الخیر علی اممـة عـدال وه

المتواتر فکله مقبول سوای کان تواتره لفظیا أو معنویا، فأحادیث المهدي من هذا الباب متواترة تواترا معنویا، فتقبـل بتواترهـا مـن 
 بـاز،بـن) ؛«بهـم علـی ثبوتهـا وتواترهـاجهة اختالف ألفاظها ومعانیها وکثرة طرقها وتعدد مخارجها، ونص أهـل العلـم الموثـوق 

 (.32ص ،4ف ،مجموع فتاحی عبدالعزیز بن عبدالله،
 .872، ص2، فمنهاا المنهتیمیه، احمد، . ابن9
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 0.الله یاد شده که دستور به یاری و بیعت بـا او داده شـده اسـتعنوان خلیفةبه مهدی
که زمین مملـو از الله در حالیعنوان آخرین خلیفةبه حورت مهدی ،طبق این روایات

بنـابراین در اینکـه  2؛کنـدقسط را بر زمین حاکم می کند و عدل وجور شده قیام می ظلم و
بـا  9؛ای نیسـتشـبههوجای هـی  شـک ،کندزمان ظهور میالدر آخر  مهدیت حور 

گـردد کـه خوبی مشخص میپازل طرن جامع خالفت نبوی به ،اینش روایات در کنار هم
 گونه بیان نمود:این ،طور خالصهتوان بهمی

 دوازده خلفای پیامبر، تعداد خلفای: بنابر آنچه در حدیث اثناعشر بیان شد :الف
 باشند.فر مین

دال بـر وجـود دوازده نفـر تـا  ،استمرار خالفت: احادیث بشـارت بـه دوازده خلیفـه :ب
عامل سربلندی امت اسالم معرفـی  عنوان قیم واراکه این دوازده نفر به ؛زمان استالآخر 

بنـابراین ایـن  ؛امت اسالمی تا قیامت وجود خواهد داشـت ،طور قرعبه ،از طرفی ؛اندشده
-ذلت امت اسالمی را به اراکه نبود آنان هالکت و ؛یفه نیز تا قیامت خواهند بوددوازده خل

 1؛«ال یزال هذا الذین قائما حتي تقوم الساعة» :که فرمودنـد کالم پیامبر 4.دنبال دارد
گویای ایـن  ،«من مات و لم یعرف امام زمانه مات میته الجاهلیه» مانندهمچنین احادیثی 

پـس افـرادی کـه قبـول و عـدم  6؛ی باشداامام و خلیفه ،انی بایدمرلب است که در هر زم
                                                 

هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ؛ مجلة الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة فقال فإذا رأیتموه فبایعوه ولو حبوا علـی ». 0
ماجـه: فـء الزواوـد: دهـذا إسـناد لله المهديد، قال الشیخ محمد فؤاد عبدالباقء فء تعلیقـه علـی سـنن ابـنالثلج فإنه خلیفة ا

صحیح رجاله ثقات، ورواه الحاکم فء المستدرك وقال صحیح علـی شـرط الشـیخیند، انتهـی. وقـد أورد هـذا الحـدیث بسـنده 
الممتدرك عةحی الصححیحین نیشابوری، حاکم، ) ؛«ي صحیحکثیر فء کتاب الفتن والمالحم وقال: دوهذا إسناد قو الحافظ ابن

 (.8773ص ،8ف ،ماجهابن سنن محمد، ،قزوینی ماجهابن(؛ )585ص ،4ف ،لةحاکم
، عبـدالرحمن، یمبـارکفور )؛ (53ص ،7ف ،افمی  الق آن الةظحیمکثیر، ابن) (؛87ص ،ااريخ الخةفاءالدین، سیوطی، جالل). 2

 أبـوداود) (؛874-877، ص7ف ،ينحابیع المحود  لحذحي الق بحی، سلیمان بن إبراهیم، یز قندو )؛ (737ص ،7، فاحف  األحوذي
ال  »(؛ 834ص ،4، فسنن سلیمان، ،سجستانی

 
یِّ .صلی الله علیه وسلم. ق ب 

ن  النَّ
ـه   :ع  ـث  اللَّ ع  ب  ـْوم  ل  الَّ ی  ْهر  إ  ـن  الـدَّ ْبـق  م  ْم ی  ْو ل  ل 

ا ع   ه 
 
ْمأل ی ی  ْیت  ْهل  ب 

 
ْن أ اًل م  ج  ْوًرا ر  ْت ج  ئ  ل  ا م  م   «.ْداًل ک 

 .32،ص4، فمجموع فتاحیعبدالعزیز بن عبدالله،  باز،. بن9
 «.لن یزال هذا الدین قاوما إلی اثنء عشر من قریش، فإذا هلکوا ماجت امرض بأهلها». 4
 «.ال یزال هذا الذین قاوما حتء تقوم الساعة». 1
ء  » .6 ق 

ٍة، ل  اع  ْن ط  ًدا م  ع  ی  ل  ْن خ  ـةً م  یَّ ل  اه  ـًة ج  یت  ات  م  ة  ، م  ْیع  ه  ب  ق 
ن  ء ع  ْیس  ف  ل  ات  و  ْن م  م  ، و  ه  ة  ل  جَّ  ح 

 
ة  ال ام  ی  ْوم  اْلق  نیشـابوری، ) ؛«الله  ی 

 .(8432، ص7ف ،ممةم صحیح مسلم،
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ــه ــاهلی را ب ــرگ ج ــا م ــت آنه ــول بیع ــد قب ــورد تایی ــاخص و م ــرادی ش ــد اف ــال دارد بای دنب
تیمیه را در گزینش و انتخاب خلیفه بـا اـالش ابن ،باشند. این قبیل احادیث پیامبر

خلیفه به اتمام رسـیده  دوازدهخالفت مدت  ،اراکه به اعتقاد او ؛فراوانی مواجه کرده است
-ها ثابـت و الزم مـیضرورت امام و خلیفه را در تمام زمان ،که این احادیثدر حالی ؛است

 .داند
سنی معتقد به این هستند که این  وقوع خالفت: تمامی فرق اسالم اعم از شیعه و :ف

سنت معتقدند لمان اهلبرخی عا با این تفاوت که شیعه و ؛اندحکومت کرده ،دوازده خلیفه
 و 0باشـدهمچنان زنده می ،دوازدهم که در احادیث به او بشارت داده شده استخلیفه که 

 ،دنباشـ دو نفـر حتـی اگـر در دنیـا ؛دوازدهم آنها بیایدخلیفه شود مگر اینکه دنیا تمام نمی
اما  2؛به آمدن او بشارت داده است ی است که پیامبراقرعا یکی از آنها همان خلیفه

 9.اندکه این دوازده خلیفه از دنیا رفته بر این باورندسنت برخی از اهل
 6خلیفـه و 1منـذر 4،هادی وجود   ،روایات اولین و آخرین خلیفه: بنابر تصریح آیات و :د

عنـوان یکـی از را بـه امـام علـی ،در تمامی دوران ضرورت دارد. تمامی فرق اسـالمی
عنوان اولین خلیفـه از را به امام علی ،در برخی احادیث ؛دگانه قبول دارنخلفای دوازده
-را بـه امام مهدی 0،احادیث مهدویت ،از طرفی 7اند؛گانه معرفی نمودههخلفای دوازد

                                                 
د البریل». 0 ْحم 

 
د أ یِّ د السَّ ْمج 

 
ام اْم م  ید اإْل  ه 

خ الشَّ رِّ ؤ  ام اْلم  م  س  اإْل  ال  ْد ب 
 
ق ـر و  شَّ ب  ـود اْلم  ْوع  ي  اْلم  ْهـد  ه  اْلم  نَّ

 
ْنه  أ ْنه  ع  ی ع  ال  ع  ه ت  ء  اللَّ ض  وي ر 

و  ح   ه  اس و  ن النَّ ْعی 
 
ْن أ ی ع  ف  ْخت  ه  ا  نَّ ْل إ 

ْزو ب  ة اْلغ  ک  ْعر  ء م  د ف  ْشه  ْست  ْم ی  ه  ل  نَّ
 
أ یث و  اد  ح 

 
ء اْم ه  ف  ـب  تَّ ی اْلْن ح  ل  م إ 

ال  ا اْلع  ذ  ء ه  ود ف  ْوج  ی ء  م 
ـو م  ْزع  ی  ـك  ، و  ل 

ْعـد ذ  ـاب  ب  مَّ غ  اف ث  ر  ْول اْلم  ة ح  م  ظَّ ع  ة اْلم  کَّ ء م  اه  ف  ین  ق 
ا ل  نَّ ال  : إ  ق  ْعوهْم ف  ط  ب  ْفر 

 
ور أ ـر  ْعـد م  ف  ب  ْخر  ـی  س  ود  و  ع  ـی  ـه  س  نَّ

 
ن  أ

ْلًما ظ  ْوًرا و  ْت ج  ئ  ل  ا م  م  ْسًرا ک  ق   و 
ً

ْدال ْرض ع 
 
 اْم

 
ْمأل ی  ان ف  م  -عون المةبود شح   سحنن أبحيالحق، ، محمد شمسیآبادعظیم) ؛«الزَّ

 (.772ص ،88، فداحد
ْهل  » .2

 
ْن أ ل  م  ج  ف  ر  ْخر  ی ی  تَّ ْوم  ح  ك  اْلی  ل 

ه  ذ  ل  اللَّ وَّ ر  د  ل  اح  ْوم  و   ی 
َّ

ال ا إ  ْنی  ن  الدُّ ْبق  م  ْم ی  ْو ل  ـءل  ت  ْنی  ـه  ک  ت  ْنی  ک  ء و  ه  اْسـم  ُ  اْسـم  اط  ـو  ء ی  ْیت   ب 
ْلًما ظ  ْوًرا و  ْت ج  ئ  ل  ا م  م  ْسًرا ک  ق   و 

ً
ْدال ْرض  ع 

 
 اْم

  
ْمأل د، یراز  فخر) ؛«ی  ، یحیی بن شـرف، ینوو (؛ )834، ص8، فمفاایح ال یب، محم 

، احف  األححوذي بشح   جحامع الت محذي، عبدالرحمن، یمبارکفور )؛ (855ص ،88، فالمنهاا ش   صحیح ممةم بن الحجاا
 (.732،ص7ف
 .888، ص87، ففتح الباری احمد، حجرعسقالنی،؛ ابن85، صااريخ الخةفاالدین، جالل سیوطی، .9
4.  ٍاد ْوٍم ه 

 
  ق

ل  ک  ل   (.3، آیهرعد)سوره  ؛و 
1.   یر ذ 

ا ن  یه   خال  ف 
  

ال ٍة إ 
م  
 
ْن أ ن م   إ   (.84، آیهفاطر)سوره  ؛و 

6 . ًة یف  ل 
ْرض  خ 

 
ء ام ل  ف  اع  ء ج   

ن   .إ 
 .88، ص8، فف ائد المم ینالدین، یم بن سعد، ابراهی. جوین7
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معرفی نموده است. ایـن احادیـث  9از اوالد حورت فاطمه و 2اللهعنوان آخرین خلیفة
نــام بـه فــردی ،ن بـه وجــود اوسـتاللــه کـه جــاودانگی دیـداللـت دارد کـه آخــرین خلیفـة

تـوان بنـابراین مـی 4؛کندزمین را مملو از عدل می که قیام خواهد نمود واست  مهدی
  1.است و آخرین خلیفه مهدی اولین خلیفه علی ،گفت
بایـد عمـری  ،عنوان آخـرین خلیفـهبه عمر طوالنی آخرین خلیفه: امام مهدی :و

بتوانـد قـوام و  وه بـر صـدق کـالم پیـامبرطوالنی تـا قیامـت داشـته باشـد کـه عـال
این دوازده نفر تا قیامت باشـند تـا بتواننـد  ،طبق حدیث باید 6.جاودانگی دین را حفظ نماید

حوــرت بایــد  ،بنــابر ضــرورت نقلــی و تــالزم عقلــی لــذا ؛امــت اســالمی را ســربلند کننــد
کـه برخـی جای بسی تعجب اسـت  7.عنوان آخرین خلیفه وجود داشته باشدبه مهدی

                                                 
ه و من أخـوك؟ » ه علی الخلق بعدي الثنء عشر، أولهم أخء و آخرهم ولدي.قیل: یا رسول الل  إن خلفاوء و أوصیاوء و حجج الل 

عثنـء قال: علء  بن أبء طالب. قیل: فمن ولدك؟قال: المهدي  الذي یملؤها قسرا و عـدال کمـا ملئـت جـورا و ظلمـا.و الـذي ب
ـه عیسـی بـن  ، فینزل رون الل  ه ذلك الیوم حتی یخرف فیه ولدي المهدي  ل الل   یوم واحد لرو 

 
بالحق  بشیرا لو لم یبق من الدنیا إال

ء خلفه، و تشرق امرض  بنور ربها و یبلس سلرانه المشرق و المغرب  .«مریم فیصل 
 .8772ص ،8، فماجهابن سنن، محمد، قزوینی ماجه. ابن0
لظاهر أن منهم المهدي المبشر به فء امحادیث الواردة بذکره، فذکر أنه یواطیی اسمه اسم النبء صلی الله علیـه وسـلم وا». 2

، افمحی  القح ان الةظحیمکثیر دمشقی، اسـماعیل، ؛ )ابن«واسم أبیه اسم أبیه، فیمأل امرض عداًل وقسرًا کما ملئت جورًا وظلماً 
 (.48، ص8ف
نَّ اْلم  »

 
ْم أ اْعل  ـلو  ج  ـور ر  ه  ـْن ظ  ان م  م  ر الزَّ ء آخ  د  ف   ب 

 
ه  ال نَّ

 
ار أ ْعص 

 
ر  اْم م  ی م  ل  م ع  ْسال  ْهل اإْل 

 
ْن أ ة م  افَّ ْین اْلک  ور ب  ْیـت  ْشه  ْهـل اْلب 

 
ـْن أ م 

یَّ  م 
ْسال  ك اإْل  ال  م  ی اْلم  ل  ء ع  ْول 

ْست  ی  ون  و  م  ْسل  عه  اْلم  ب 
تَّ ی  ْدل و  ر اْلع  ْظه  ی  ین و  د الدِّ یِّ ؤ  ْعـده ی  ا ب  م  ال و  جَّ وف الدَّ ر  ون خ  ک  ی  يِّ ، و  ْهد  اْلم  ی ب 

مَّ س  ی  ة و 
قْ  ی  ْعده ف  ْن ب  ل م  ْنز  م ی  ال  ْیه  السَّ ل  ی ع  یس  نَّ ع 

 
أ ره ، و  ث 

 
ی أ ل  یح ع  ح  ء الصَّ ة ف  ت  اب 

ة الثَّ اع  اط السَّ ْشر 
 
ْن أ ده  م  ـاع  س  ی  ه  ف  ع  ل م  ْنز  ْو ی 

 
ال ، أ جَّ ل الدَّ ت 

تْ 
 
ی ق ل  تهع  ال  ء ص  يِّ ف  ْهد  اْلم   ب 

م  ت 
ْ
أ ی   .(778ص ،88ف ،عون المةبودآبادی، محمد، ؛ )عظیم«له ، و 

 .834ص ،4ف ،داحدسنن أبیابوداود سجستانی، سلیمان، . 9
احفح  األححوذي بشح   ، عبـدالرحمن، یمبـارکفور )؛ (855ص ،88ف ،ش   النحوحي عةحی ممحةم)نووی، یحیی بن شریف، . 4

 »(؛ 834ص ،8ف ،مفاایح ال یب أح التفمی  الكبی )فخر رازی، محمد، ؛ (732ص ،7، فجامع الت مذي
َّ

ال ا إ  ْنی  ـن  الـدُّ ْبق  م  ْم ی  ْو ل  ل 
ْنی   ک  ء و  ه  اْسم  ُ  اْسم  اط  و  ء ی  ْیت  ْهل  ب 

 
ْن أ ل  م  ج  ف  ر  ْخر  ی ی  تَّ ْوم  ح  ك  اْلی  ل 

ه  ذ  ل  اللَّ وَّ ر  د  ل  اح  ْوم  و   ی 
  
ْمأل ء ی  ت  ْنی  ه  ک  ـا ت  م  ْسًرا ک  ق   و 

ً
ْدال ْرض  ع 

 
 اْم

ْلًما ظ  ْوًرا و  ْت ج  ئ  ل   .«م 
ه علی الخلق بعدي الثنء عشر، أولهم أخء و آخـرهم ولـدي.». 1 ـه و مـن  إن خلفاوء و أوصیاوء و حجج الل  قیـل: یـا رسـول الل 

و الـذي  کمـا ملئـت جـورا و ظلمـا قال: المهدي  الذي یملؤها قسرا و عدال أخوك؟ قال: علء  بن أبء طالب. قیل: فمن ولدك؟
ـه  ، فینـزل رون الل  ه ذلـك الیـوم حتـی یخـرف فیـه ولـدي المهـدي  ل الل   یوم واحد لرو 

 
بعثنء بالحق  بشیرا لو لم یبق من الدنیا إال

ء خلفه، و تشرق امرض بنور ربها و یبلس سلرانه المشرق و المغرب ، الـدین، ابـراهیم بـن سـعدیجـوین؛ )«عیسی بن مریم فیصل 
 .(88، ص8، فف ائد المم ین

 .777، ص8. عسکری، سیدمرتوی، معالم المدرستین، ف6
 .53، صمدخل إلی االمام حیدری، سیدکمال، . 7
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ولیـد بـن یزیـد بـن  ماننـدبرخالف صریح روایت، افراد دیگری  ،دیدگاه شیعه برای مقابله با
تعـداد خلفـا  ،که قبل از اودر حالی 0؛کنندعنوان خلیفه دوازدهم معرفی میرا به کعبدالمل

2خبر از شر بودن حکومت او داده بودند. پیامبر از دوازده نفر گذشته است و
 

 نتیجه
حدیث بشارت از حیث سـند مـورد  ،ها صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که اوالً سیبا برر 

مورد قبول و  ،قسمت ابتدایی که گویای آمدن دوازده خلیفه است ،ثانیاً  ؛اتفاق فریقین است
عنـوان خلفـای تیمیـه بـهبرخی از افراد معرفی شده توسط ابن ،ثالثاً  ؛پذیر  همگان است

عنوان خلفای راسـتین مصادیقی که شیعه به ،رابعاً  ؛ام را ندارندنیت این مقأش پیامبر
 ،خامسـاً  ؛تمـامی اهـداف حـدیث بشـارت اسـت یکنندهتامین ،مررن کرده پیامبر

-بـی ،معرفی شده توسـط شـیعه امامیـه یتیمیه مبنی بر نفی خلفااشکاالت ابن ایرادات و

 باطل است. اساس و
  

                                                 
 .85، صااريخ الخةفاءالدین، . سیوطی، جالل0
مـة مـن سمیتموه بأسمای فراعنتکم لیکونن فء هذه اممة رجل یقال له: الولیـد لهـو أشـر علـی هـذه ام :قال النبء». 2

 ).845ص ،5ف ،مجمع الزحائد حمنبع الفوائد ،بکریبن اب ی، علیهیثم) ؛«فرعون لقومه
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مکتبـة  قـاهره: الـدین القدسـء،حسـام :، تحقیـقمجمع اليوائاد ومنباع الفوائادهیثمی، علی،  .48
 ق.8484القدسء، 
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