
 

 

 سنت در منابع اهل نگاهی به سیمای امام مهدی

*علیجباری
 

ُبورِ  ِفي َكَتْبنا َلَقْد  َو »قال الل  تعالی:  ْكرِ  َبْعدِ  ِرْن  الزَّ  َأنَّ  الذِّ
ْرَض  ِرُثها اْْلَ اِلُحون ِعباِدَي  ََ  1«الصَّ

 مقدمه
و ظهور ایشان برای مبارزه  اعتقاد به وجود امان مهنی سنتس در باور برخی از اه 

اماامی   با ظلا و فساد و گستر  قسط و عن س از عقایان اختصاصای شایعیان دوازده
شاود کاه  سانتس ایان نکتاه روشان می است. حا  آنکه با بررسای مناابع کهان اه 

خای سانت وجاود داشاته و دارد و از ساوی بر باوری از دیرزمان در میان اه  مهنی
منن زنانگانیس  انن. ارائه نظان هایی نگاشته سنت در این زمینه کتاب عالمان طراز او  اه 

سنتس افزون بار پاساخگویی باه  غیبتس ظهور و شرایط پس از آن در منابع معتبر اه 
توانن گامی در جهت تقویت اشاتراکا  و  سؤاال  و شبها  در موضوع مود نظرس می

 بی بین دو منهب مها شیعه و سنی باشن.رفع اختالفا  اعتقادی و مذه

 نام و نسب
الرضا بن جعفار بان مممان  بن موسی  بن مممن بن علی  او مممن بن حسن بن علی

ال ل  و ابوعبان 3القاسا ا س ابو کنیه 2است. بن أبیطالب  بن حسین بن علی  بن علی
و  4

                                                           

 کارشناس ارشن تاری  تشیع و پهوهشگر تاری  مرکز تمقیقا  کامپیوتری نور. *

 «. ان وار  )حکومت( زمین خواهنن شن : در زبور بعن از ذکر )تورا ( نوشتیا بننگان شایسته105. انبیا: 1
 . 506س ص 2س ج تذکرة الخواصجوزیس  . یوسف بن قزغلی ابن2
 . 183س ص معارج الوصو یوسف زرننیس  بن   . مممن3
 .325ص  س1ج  ستذکرة الخواصجوزیس  . یوسف بن قزغلی ابن4

  مبلغانویژه فصلنامه علمی ـ تخصصی 

 ـ شماره دهم 1401مناطق مشترک تابستان  
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و  4المنتظر قااائا 3خلااف صااالحس 2اساات. حجااتس 1ترین لقاابشس مهاانی مشااهور
و  6از دیگر القااب ایشاان اسات. پانر  اماان حسان عساکری 5الزمانس صاحب

 8خاناس دختر قیصر رون است. 7مادر س نرجس

 والدت

به دنیاا آمان و  10در سامرا 9هجریس 255شعبان سا   15در روز جمعه  امان مهنی
ایشانس خاتا سلساه  11را از دست داد. در پنج سالگی پنر س امان حسن عسکری

 12امامان شیعه و دوازدهمین امان است.
 گوین: درباره کیفیت والد  آن حضر  می حکیمه خاتونس دختر امان جواد

ای عمه! امشب افطار را نزد »مرا نزد خود فرا خوانن و فرمود:  امان حسن عسکری
شاعبان اسات و خانای تعاالی امشاب حجات خاود را ظااهر  ما با  که شب نیمه

سمر که بینار شننس آثار اضاطراب را در نارجس خاانا مشااهنه کاردن و «. سازد می
سپس فرزنن او به دنیا آمن. فرزنن را نزد پانر  باردن و او در گوشاش اذان و اقاماه 

 13«.کودک را نزد مادر  ببر»گفت و فرمود: 

 های ظاهری ویژگی
ظااهری از جهات اخاالق و صافا   ترین مردن به پیاامبر اکارن س شبیهمهنی

                                                           

 .1104س ص 2س ج الفصو  المهمةصبا  مالکیس  . علی بن مممن ابن1
 . 176س ص 4س ج وفیا  االعیانخلکانس  بن مممن ا  بن  . احمن2
 . 311س ص مطالب السؤو . مممن بن طلمه نصیبیس 3
 .1104س ص 2س ج الفصو  المهمةصبا  مالکیس  . علی بن مممن ابن4
 . همان.5
 .176س ص 4س ج وفیا  االعیانخلکانس  ابن  مممن بن  . احمن  6
 . 115س ص تاری  بناکتیمممن بناکتیس  بن  . داود 7
 . 184س ص معارج الوصو یوسف زرننیس   بن  . مممن8
س الوافی بالوفیا ایبک الصفنیس  بن  ؛ خلی  176س ص 4س ج وفیا  االعیانخلکانس  بن مممن ا بن  . احمن 9

 . 336س ص 2ج 
 . 184س ص معارج الوصو یوسف زرننیس  بن  ؛ مممن 115س ص تاری  بناکتیمممن بناکتیس  بن  . داود 10
  .176س ص 4س ج وفیا  االعیانخلکانس  ابن  مممن  بن  . احمن11
 . 161س ص 20س ج تاری  االسالن و وفیا  المشاهیر و االعالنالنین مممن ذهبیس  . شمس12
 .301س ص 3س ج ینابیع المودة. سلیمان بن ابراهیا قننوزیس 13
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او جوانی با قامت رعناست که صور  و ماوی زیباایی دارد و ماوی سار   1است.
 3ا س عربای اسات. صورتش مو  ماه درخشان و رنگ چهره 2ریزد. ا  می روی شانه

ا  فاصاله وجاود  های پیشاین میاان دنانان 4ا  زیباسات. بینی او برجسته و پیشانی
و ریاش او انباوه و پرپشات و  6خا  سیاهی در گوناه راسات او وجاود دارد 5دارد.

   7چشمانش سیاه است.

 در کالم پیامبر اکرم امام مهدی
را از فرزننان خاود دانساته و از جملاه  در احادیث بسیاریس امان مهنی پیامبر

ا أَِل الَبیت المهدّي »فرموده است:  ّْ هماناین آن «. بیت است س از ما اه مهنی 8؛ِم
از عتارتا و از  مهانی 9؛ِمن ِعتَرتي ِمن ُولِد فاُمته المهدّي »حضر  فرموده است: 

َیِلتي َرُجتٌل ِمتْن »در سخن دیگری از آن حضر  آمنه است: «. است فرزننان فاطمه
ُئ  ُِ ِل َبْیِتي ُیَوا ِْ َ

 «.نان من است آین که ها بیت من می مردی از اه  10؛اْسِمي اْسُمهُ  أ
ِلِب  َنْحُن »در روایت دیگری از آن حضر  آمنه است:  ِل   ، َساَدةُ  ، َوَلَد َعْبِد اْلُمطَّ ِْ َ

تةِ   أ َّْ ،  اْلَج
َنا َو َحْمَزةُ 

َ
ما فرزننان عبنالمطلبس سرور  11؛ َو اْلَمْهِدي    َو اْلُحَسْیُن   َو َجْعَفٌر َو اْلَحَسُن   َو َعِليٌّ  أ

در «. بهشتیان هستیا؛ من و حمزه و علای و جعفار و حسان و حساین و مهانی
ُِ َاِِل الَجْتة َالَمهدّى »روایت دیگری نیز آمنه است:  س طااووس مهنی 12؛ُاو

                                                           

 .396س ص 3س ج فرائن السمطین. ابراهیا بن مممن حموینیس 1
 .1105س ص 2س ج الفصو  المهمةصبا  مالکیس  . علی بن مممن ابن2
 .501من بن یوسف گنجیس البیان فی اخبار صاحب الزمانس ص . مم3
 . 1832س ص 4داوودس ج  داوود سجستانیس سنن ابی .  سلیمان بن اشعث ابی4
 .515س ص البیان فی اخبار صاحب الزمان. مممن بن یوسف گنجیس 5
 .1118س ص 2س ج الفصو  المهمةصبا  مالکیس  . علی بن مممن ابن6
 .190س ص 2س ج جواهر العقنین فی فض  الشرفینمهودیس . علی بن عبنال ل س7
 احمان بان عبانال ل طباریس؛ 1367س ص 2ج  سداوود سنن ابی داوود سجستانیس . سلیمان بن اشعث ابی8

 .195س ص 1س ج ذخائر العقبی
داوود  ؛ سالیمان بان اشاعث ابای1109س ص 2ج  الفصاو  المهماهسصبا  مالکیس  . علی بن مممن ابن9

 .341س ص 6س ج داوود سنن ابیسجستانیس 
داوود سجساتانیس  ؛ سلیمان بان اشاعث ابای75س ص 4س ج سنن الترمذیعیسی الترمذیس  بن  . مممن 10

 .337س ص 6س ج داوود سنن ابی
 .543س ص 5س ج ماجه سنن ابنماجهس  . مممن بن یزین ابن11
 .501س ص البیان فی اخبار صاحب الزمان. مممن بن یوسف گنجیس 12
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 «.بهشتیان است

 امامت
حکمت عنایت کرده باودس باه  گونه که در کودکی به حضر  یمیی خناونن همان

نیز این عنایت را روا داشت و ایشان را در طفولیت به امامات رساانن؛  هنیامان م
در مهن به نبو  رسینه بود. امامات ایشاانس بناا بار  که حضر  عیسی گونه  همان

و از ایشان به امامان بعنی رسینه اسات و  به امان علی نصی است که از پیامبر
دس امامت ایشان را اعالن کارده س نزد شیعیان خاص و قاب  اعتماامان حسن عسکری

 1بود.
دو ساا  قبا  از وفااتشس  امان حسن عساکری»گوین:  بال  می بن  علی  بن  مممن 

درباره جانشیِن خود با من صمبت کرده بود و سه روز قب  از وفاتش به من خبار داد 
 2«.که جانشین اوس فرزنن  خواهن بود

 غیبت
او از پانرانش باه شایعیان رساینه باود و س اخبار غیبت قب  از والد  امان مهنی

دانستنن که آن حضر س صاحب شمشایر و قاائمی اسات کاه دیگاران در  همگان می
قب  از قیامشس دو غیبت دارد که یکای  بنا بر روایا  امان مهنی 3انتظار  هستنن.

تر از دیگری است. غیبت صغریس از زمان والد  او شاروع شان و تاا پایاان  طوالنی
نائب و سفیر حضر  میان شیعیان ادامه داشت. غیبت کبری نیز با وفا  عمر آخرین 

س میان شیعیان آغاز شانه اسات و در انتهاای ایان غیباتس آخرین نائب امان مهنی
َو َلَقهْد َكَتْبنها ِفهي »فرمایان:  حضر  قیان خواهن کرد. خناونن متعا  در قرآن کاریا می

ْكِر َأنَّ اْْلَ  ُبوِر ِرْن َبْعِد الذِّ هاِلُحونالزَّ ِرُثها ِعباِدَي الصَّ ََ در زباور بعان از ذکار )تاورا (  4؛ْرَض 
  «.ان وار  )حکومت( زمین خواهنن شن نوشتیا بننگان شایسته

در دوره غیبت صغریس از طریش نواب خود امور را اداره و باا صانور  امان مهنی
هاا اقانان  آن توقیعا س دستورا  و خبر دادن از پشت پرده امورس نسبت به راهنماایی

                                                           

 .1097س ص 2ج  الفصو  المهمةسصبا  مالکیس  بن مممن ابن. علی 1
 .1102. همانس ص 2
 .1097. همانس ص 3
 .105. انبیا: 4
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در توقیعی مار  او  کرد.آخرین نائب ایشانس علی بن مممن سمری بود که امان می
پس از شش روز و پایان دوره نیابت و آغاز غیبت کبری را اطالع داده بود. طبش خبار 

 329س علی بن مممن سمری شش روز بعان از دریافات ناماه در ساا  امان مهنی
 1وفا  کرد.
س از گمراهای و سارگردانی بر دادن از غیبات اماان مهانیضمن خ پیامبر اکرن

توصایف  را ذخیره انبیا ایشان امان مهنی 2مردن در دوره غیبت خبر داده است.
گوناه  کرده و وعنه داده است که حضر  زمین را از عن  و داد پر خواهن کرد؛ همان

 3که از ظلا و جور پر شنه است.
وه استفاده و انتفاع ماردن از اماان غائابس از پیاامبر جابر بن عبنال ل انصاری درباره نم

منان خواهنان شان؛  ماردن از ناور و والیات او بهره»چنین نق  کرده اسات:  اکرن
نیز با بیاان  فرائن السمطینصاحب  4«.برنن گونه که از خورشین پشت ابر بهره می همان

گااه  هیچ مبنی بر اینکه زمین از هنگان خلقت حضر  آدن روایتی از امان صادق
از حجت خنا خالی نبوده استس چه ظاهر مشهور باشن یاا غائاب مساتورس انتفااع و 

مننی مردن از امان غائب را به استفاده مردن از خورشین پشات ابار تشابیه کارده  بهره
ن و لقاب و کنیاه تر و با ذکر ناا قننوزی نیز همین روایت را به صور  مفص  5است.

طبش ترتیبی کاه شایعیان قباو  دارنانس ذکار کارده  دوازده امان از زبان پیامبر اکرن
 6است.

 فلسفه غیبت
در احادیث بسیاری به فلسفه غیبت اشاره شنه است. بنا بر احادیثس خناونان متعاا  

نباشنس والدتش را مخفی کارد  برای اینکه بیعت هیچ طاغوتی بر گردن امان مهنی
آزماایش  7برد و با قنر  الهیس دارای عمری طوالنی اسات. و در غیبت به سر میو ا

                                                           

 .318س ص 3س ج ینابیع المودة. سلیمان بن ابراهیا قننوزیس 1
 . 335س ص 2س ج فرائن السمطین . ابراهیا بن مممن حموینیس2
 . همان.3
 .239و  238س ص 3س ج المودة ینابیع. سلیمان بن ابراهیا قننوزیس 4
 .46س ص 1س ج فرائن السمطین. ابراهیا بن مممن حموینیس 5
 .399س ص 3س ج ینابیع المودة. سلیمان بن ابراهیا قننوزیس 6
 .124س ص 2س ج فرائن السمطین. ابراهیا بن مممن حموینیس 7
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 1بیاان شانه اسات. اننس از دیگر دالی  غیبات اماان مهانیکسانی که ایمان آورده
ی از اسرار خناونان دانساته  همانین پیامبر اکرن غیبت را امری از امور الهی و سر 

شک در آنس به عنوان شک در امر خانا است که علا آن از مردن پوشینه شنه است و 
 2و کفر است.

 سختی حفح ایمان در دوره غیبت تا آنجاست کاه بناا بار فرماایش پیاامبر اکارن
قنن خواهنن ماننس مو  کبریت احمر خواهنان  ثابت افرادی که بر امامت امان مهنی

 3بود.

 عمر طوالنی
 باه اماان مهانی در فصالی کاه تذکرة الخواصجوزی در کتابش به نان  سبط ابن

پاردازد کاه دارای  مربوط استس با ذکر مطلبی از قو  امامیاه باه ذکار ناان کساانی می
انن و با این بمثس به صور  ضمنی شبهه امکان عمار طاوالنی  عمرهای طوالنی بوده
س از جملاه انبیاایی و الیااس دهن. خضر را پاس  می داشتن برای امان مهنی

انان و تاا کناون زنانه و در قیان حیاا  هساتنن.  بودههستنن که دارای عمر طاوالنی 
نیز از پیامبرانی هساتنن کاه مان  زیاادی در ایان جهاان  و نوح حضر  آدن

   4زیستنن.
 نویسن:  باره می مممن بن طلمه نصیبی نیز در این 

عمر طوالنی بعضی از بننگان خالص خناونن و امتناد عمر بعضی از آناانس موضاوع 
شانگان  عمر بسیاری از بننگان از اصفیاس اولیاس دشمنان و راننه غریبی نیست. خناونن

در قیان  و خضار درگاهش را طوالنی کرده اسات. از میاان پیاامبرانس عیسای
نزدیک هزار سا  عمر داشت. از میان دشمنان خاناس ابلایس  حیا  هستنن و نوح

ها بارای  موا  انن و شخصی از قون عاد حنود هزار سا  زننگی کرد. این و دجا  زننه
بیان قنر  خنا برای طوالنی نمودن عمر بعضی از بننگانش است. پس چاه ماانعی 

                                                           

 .297س ص 3س ج ینابیع المودة. سلیمان بن ابراهیا قننوزیس 1
یناابیع ؛ سالیمان بان اباراهیا قنانوزیس 336س ص 2س ج فرائن السامطینبن مممن حموینیس  . ابراهیا2

 .297س ص 3س ج المودة
 .387س ص 3س ج ینابیع المودة. سلیمان بن ابراهیا قننوزیس 3
صابا   ؛ علای بان مممان ابن326و  325ص  س1ج  ستاذکرة الخاواصجوزیس  . یوسف بن قزغلی ابن4

 .1120س ص 2 س جالفصو  المهمةمالکیس 
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توانن از عمر طوالنی بننه صالح خنا )امان مهنی عج( تا هنگان ظهاور جلاوگیری  می
 1نماین؟

پاس از بیاان  البیان فی اخباار صااحب الزماانمممن بن یوسف گنجی ها در کتاب 
 نویسن:  مطالب مشابهس می

از دو جهت است؛ یکی طو  زمان و دیگاری غیبات وی  انکار بقای امان مهنی
در سردابس بنون اینکه کسی برای او غذا و نوشایننی ببارد و ایانس ممکان نیسات. 

و برخای «  َرْوِته ِ   َقْبهَل   ِبه ِ   ِإالَّ َلُیهْؤِرَننَّ   اْلِکتاِب   َأْهِل   ِرْن   َو ِإْن »سوره نسا   159طبش آیه 
و  زنانه و صااحب عماری طاوالنی اسات. خضار ضر  عیسایروایا س ح

 15هنوز در قین حیا  هساتنن. طباش آیاه  نیز طبش روایا  پیامبر اکرن الیاس
ْوِم   قاَل »سوره اعراف  ََ ْبَعُثوَن   َأْنِیْرِني ِإلی  ََ   ، قاَل  َُ س ابلایس نیاز زنانه « اْلُمْنَیهِرََن   ِرَن   ِإنَّ

 است.
 [ از عتار  فاطماهاو ]مهنی»گوین:  می 2توبه 33ه سعین بن جبیر در تفسیر آی

اَعةِ   َلِعْلٌم   َو ِإنَّ ُ »سوره زخرف  61آیه «. است ای  س طبش نظر مقات  بن سلیمان و عانه« ِللسَّ
 باشن. می از مفسرین در شأن حضر  مهنی

از میان ساه نفاری کاه در »نویسن:  می گنجی در پاس  شبهه طو  عمر امان مهنی
که پشت  آخرالزمان وجود خواهنن داشتس یکی دجا  لعین است و دیگری عیسی

س امان امت خواهن بود و در ادامه باا نماز خواهن خوانن. پس مهنی سر مهنی
وی باا «. پاردازد می ارائه استناللی عقلی به اثبا  امکان بقا و زننگی اماان مهانی

در آسمان بنون اینکه کسی بارای او  موضوع زننگی حضر  عیسی مطرح کردن
در سارداب  غذا و نوشیننی فراها نماینس برای پاس  به شبهه زننگی امان مهانی

 3نماین. غیبت استفاده می

 درباره ظهور  های پیامبر اکرم پیشگویی
 در روایا  وجاود دارد کاه باه برخای از های زیادی درباره ظهور مهنی بشار 

ْنَیا ِإِل َیتْوٌم   ِمَن   َیْبَق   َلْو َلْم »فرماین:  می شود. پیامبر اکرن ها اشاره می آن تهُ   ، َلَبَعتَ   التد  َعتزَّ   اللَّ

                                                           

 .320و  319س ص مطالب السؤو . مممن بن طلمه نصیبیس 1
ذي َأْرَسَل َرُسوَلُ  ِباْلُهدی. »2 ِ  َو َلْو َكِرَه اْلُمْشِرُكوَن   ُهَو الَّ َِن ُكلِّ ٍِّ ِلُیْیِهَرُه َعَلی الدِّ  «َو دَِن اْلَح
 .532تا  521س صالبیان فی اخبار صاحب الزمان. مممن بن یوسف گنجیس 3
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ا َعْدًِل َكَما ُمِلَئْت   َوَجلَّ  َِ ُْ ا، َیْمَل َّْ اگر از عمر دنیا یک روز بااقی مانانه باشانس  1؛َجتْوًرا  َرُجًَل ِم
انگیازد و او دنیاا را از عان  پار خواهان کارد؛  را بر میخناونن عزوج  مردی از ما 

 «.گونه که از ظلا پر شنه است همان
ِل   ِمْن   َیِلي َرُجٌل »فرماین:  حضر  در روایتی دیگر می ِْ َ

ُئ   أ ُِ ماردی از  2؛اْسِمي  اْسُمهُ   َبْیِتي ُیَوا
قا  ن نیاز از پیاامبر اکارن اماان علای«. نان من اسات آین که ها بیت من می اه 
ا َاَِل البیِت ُیصِلُحُه الّلُه في َلیَلة»کنن:  می ّْ بیات اساتس خانا در  مهنی از ما اه  3؛المهدُى ِم

َْ »در روایت دیگری آمنه است: «. کنن یک شب کار او را اصالح می َو َعلتى   ُرُج المهدّي َی
کننس در حالی که ملکی نانا  ظهور می مهنی 4؛َفاّتِبعوه  ِذا الَمهدّي   َرأِسِه َمَلٌ  ُیْادي: إّن 

در تعبیری به ظهاور اماان  یامبر اکرنپ «.دهن: این مهنی استس از او تبعیت کنین می
ا الذي ُیَصلي عیَسى بن مریم علیته الستَلم َخلَفته»چنین اشاره کرده است:  مهنی ِّْ از  5؛م

 «.خوانن پشت سر او نماز می ماست کسی که عیسی

 های ظهور نشانه
هاا اشااره  هایی ذکر شنه اسات کاه باه برخای از آن نشانه برای ظهور امان مهنی

 شود. می

 6خروج سفیانی. 1

شوننس صنایی از آسامان شانینه  برای جنگ آماده می هنگامی که سفیانی و مهنی
و  7«هساتنن آگاه باشین که اولیاای خاناس اصاماب مهانی»گوین:  شود که  می می

                                                           

سانن داوود سجستانیس  ؛ سلیمان بن اشعث ابی163س ص 2س ج مسنن احمن حنب س . احمن بن مممن ابن1
 .190س ص معارج الوصو ؛ مممن بن یوسف زرننیس 1831س ص 4س ج داوود ابی

البیان فای اخباار ؛ مممن بن یوسف گنجیس 245س ص 4س ج سنن الترمذیعیسی الترمذیس  بن  . مممن 2
 .481س ص صاحب الزمان

؛ سالیمان بان اباراهیا قنانوزیس 487س ص البیان فی اخبار صاحب الزماان. مممن بن یوسف گنجیس 3
 .82س ص 2س ج ینابیع المودة

 .316س ص 2س ج فرائن السمطین. ابراهیا بن مممن حموینیس 4
 .500س ص البیان فی اخبار صاحب الزمان. مممن بن یوسف گنجیس 5
 .1123س ص 2ج  س الفصو  المهمةسصبا  مالکی . علی بن مممن ابن6
 .194س ص معارج الوصو  . مممن بن یوسف زرننیس7
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 1هزار نیرو به سوی مکه خواهن فرستاد.  30 مهنی سفیانی برای جنگ با امان

  2های سیاه( از خراسان خروج رایات سود )پرچم. 2

ْیُتُم »فرماین:  می پیامبر اکرن
َ
ُِ   ِإَذا َرأ اَیا ُْ   الرَّ وَد َقْد َجاَء ا؛ َفتِإنَّ  ُخَراَساَن   ِقَبِل   ِمْن   الس  َِ ُتو

ْ
ِفیَهتا   ، َف 

ِه   َخِلیَفةَ  ها  آینس به آن های سیاه را دینین که از طرف خراسان می وقتی پرچا 3؛ يَّ اْلَمْهتِد   اللَّ
 «.هاست خلیفه خناونن در میان آن بپیوننین؛ پس همانا مهنی

 صیحه آسمانی . 3

هماناا »گویان:  شانونن کاه می دهن و همه مردن زمین آن را می منادی از آسمان ننا می
 4«.و تبعیت کنین که حش با اوستحجت خنا کنار خانه خنا ظهور کرد؛ پس از ا

کساوف خورشاین  8قت  سین حسنیس 7قت  نفس زکیهس 6خروج دجا س 5خروج یمانیس
های ظهور  از دیگر نشانه 10و خسوف ماه در آخر ماه رمضانس 9در پانزدها ماه رمضان

 هستنن. امان مهنی

  ظهور
 11اسات.س حتمای خنا بیات رساو  باه عناوان فاردی از اه  ظهور امان مهنی

                                                           

 .220س ص 3س ج ینابیع المودة. سلیمان بن ابراهیا قننوزیس 1
سانن عیسای الترماذیس  بن   ؛ مممن1127س ص 2س ج الفصو  المهمةصبا  مالکیس  . علی بن مممن ابن2

 . 265س ص 4س ج الترمذی
جواهر العقنین فی  ؛ علی بن عبنال ل سمهودیس70س ص 37س ج مسنن احمن حنب س بن. احمن بن مممن ا3

 .193س ص 2س ج فض  الشرفین
 . 337س ص 2س ج فرائن السمطین . ابراهیا بن مممن حموینیس4
ینابیع ؛ سلیمان بن ابراهیا قننوزیس 1127س ص 2س ج الفصو  المهمةصبا  مالکیس  . علی بن مممن ابن5

 .246ص  س3س ج المودة
صمیح  ؛ مسلا بن حجاج نیشابوریس301س ص داوود سنن ابیداوود سجستانیس  . سلیمان بن اشعث ابی6

 .138س ص 1س ج مسلا
 . 246س ص 3س ج ینابیع المودة. سلیمان بن ابراهیا قننوزیس 7
 .1124و  1123س ص 2س ج الفصو  المهمةصبا  مالکیس  . علی بن مممن ابن8
 .1125. همانس ص9
 همان.. 10
اشاعث  بان  ؛ سالیمان 678س ص 8س ج المصنف فی االحادیث و اآلثارشیبهس  ابی بن مممن ابن ال ل  . عبن11

 .301س ص داوود سنن ابیداوود سجستانیس  ابی
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 باره فرموده است:  در این  خنا رسو 
َلو َلم َیبِق ِمَن الّدنیا إِّل َیوٌم واحد َلَطّوَل الّلُه ذلَ  الَیوِم َحّتى َیلي فیتِه َرُجتًَل ِمتن أّمتتي َو ِمتن 

ئ اسُمُه ِاسمي، َیمََل اْلرَض ِقستطًا َو َعتدًِل َكمتا ُمِلَئتت َجتورًا و ُ لمتاً  ُِ در  1؛أِِل َبیتي، ُیوا

ا  ماننن کنیاه مان  آین که نامش ماننن نان من و کنیه رالزمانس مردی از فرزننانا میآخ

 که از ظلا و جور پُر شنه است. گونه  کنن؛ همان است. زمین را از عن  و داد پُر می

 هایی از پیامبر اکارن هنگان عشا  در مکه ظهور خواهن کرد و نشانه امان مهنی
نوشته شانه « البیعة ل ل »ا  شعار  بر پرچا 2وست.هماون پرچا و شمشیر در دست ا

و میان رکن و مقاان باا او بیعات  4ساله ظهور خواهن کرد 40در هیبت مردی  3است.
نفار از یاارانش نازد وی جماع  313وقتی که باه کعباه تکیاه داده اساتس  5شود. می
ُت »آیه  شونن و اولین کالن امان مهنی می خواهان « ُرهْؤِرِنین  ُكْنهُتْم   ِإْن   َخْیٌر َلُکْم   اللِّ ِ   َبِقیَّ

و « ال ل و حجاات و خلیااه خاانا باار شااما هسااتا ماان بقیااة»گویاان:  سااپس می 6 بااود.
الّستَلم علیت  یتا بِیتة الّلته فتي »دهنان:  دهننگان با این عبار  بر ایشان ساالن می سالن

   7«.اْلرض
و باه او  8به دنیا بااز خواهان گشات س حضر  عیسیپس از ظهور امان مهنی

او در زمانی ظهور خواهن کارد کاه  9کنن و پشت سرشان نماز خواهن خوانن. اقتنا می
 در میان مردن از اسالنس جز نامی و از قرآنس جز رسمی باقی نماننه است و مهانی

س جایگااه دارای کماا  موسای اماان مهانی 10دین اسالن را احیا خواهن کارد.
شاان و در  در میان اه  تورا  با تورا وی  11خواهن بود. و صبر ایوب عیسی

                                                           

  .325ص  س1ج  ستذکرة الخواصجوزیس  . یوسف بن قزغلی ابن1
 .195س ص معارج الوصو . مممن بن یوسف زرننیس 2
 .196. همانس ص 3
 .514س ص البیان فی اخبار صاحب الزمان. مممن بن یوسف گنجیس 4
 .510. همانس ص 5
 . 86. هود: 6
 .1135س ص 2س ج الفصو  المهمةصبا  مالکیس  . علی بن مممن ابن7
 .77س ص 4س ج سنن الترمذیعیسی الترمذیس  بن   . مممن8
  .325ص  س1ج  ستذکرة الخواصجوزیس  . یوسف بن قزغلی ابن9
 .134س ص 2س ج فرائن السمطین. ابراهیا بن مممن حموینیس 10
 .138. همانس ص 11
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و  2سااکنین آسامان و زماین 1شاان قضااو  خواهان کارد. میان اه  انجی  با انجی 
 3پرننگان آسمان از وی راضی خواهنن بود.

 فهرست منابع
س تمقیش سعین مممن المصنف فی األحادیث و اآلثارمممنس  بن  شیبهس عبنال ل  ابی ابن .1

 ق.1409س اللمانس بیرو : دارالفکر
س تذکرة الخواص من االمة بذکر خصائص االئماةقزغلیس  بن   جوزیس یوسف بن ا .2

زادهس قا: المجمع العالمی اله  البیاتس مرکاز الطباعاة و النشارس  تمقیش حسین تقی
 ق. 1426

س تمقیش کام  قره بللایس اباراهیا زیباشس حنب  مسنن ابنمممنس  بن  حنب س احمن  ابن .3
 ق.1416دیگرانس بیرو : مؤسسة الرسالهس شعیب ارنووط و 

س تمقیش سامی الفصو  المهمة فی معرفة االئمةمممنس   بن صبا  مالکیس علی  ابن .4
 ق.1422الغریریس قا: دارالمنیثس 

س تصامیح بشاار عاواد معاروفس بیارو : ماجه سنن ابنماجهس مممن بن یزینس  ابن .5
 ق.1418دارالجی س 

س تمقیش سین ابراهیا و ساین داوود سنن ابیاشعثس  بن  ابوداوود سجستانیس سلیمان  .6
 ق.1420مممن سین و عبنالقادر عبنالخیرس قاهره: دارالمنیثس 

س قااهره: وزارة االوقااف لجناة احیاا  صمیح البخاریاسماعی س  بن  بخاریس مممن  .7
 ق.1410کتب السنهس 

ی روضة اولای االلبااب فای معرفاة التاواری  و تاری  بناکتمممنس  بن  بناکتیس داود  .8
س به کوشش جعفر شاعارس تهاران: سلساله انتشاارا  انجمان آثاار ملایس االنساب
1348.  

س تمقیاش احمان مممان شااکرس قااهره: سانن الترماذیعیسایس  بن   ترمذیس مممن .9
 ق.1419دارالمنیثس 

قر ممماودیس س تمقیش مممنبافرائن السمطینمممنس  بن  حموینی جوینیس ابراهیا  .10

                                                           

 .196س ص معارج الوصو . مممن بن یوسف زرننیس 1
 .62س ص 18س ج مسنن احمنحنب س  . احمن بن مممن ابن2
 .501س ص البیان فی اخبار صاحب الزمان. مممن بن یوسف گنجیس 3
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 ق. 1398بیرو : مؤسسة المممودیس 
س تمقیش مممودی مالکس قا: مؤسساة النشار المناقب احمنس  بن  خوارزمیس موفش  .11

 ق.1411س  اإلسالمی التابعة لجماعة المنرسین

س تمقیاش تاری  االسالن و وفیا  المشااهیر و االعاالنالنین مممنس  ذهبیس شمس .12
 ق.1413لکتاب العربیس عمر عبنالسالن تنمریس بیرو : دارا

س تمقیاش معارج الوصو  إلی معرفة آ  الرسو  و البتو یوسفس  بن  زرننىس مممن  .13
  .1383مممن کاظا مممودیس تهران: مجمع احیا  الوقافة االسالمیةس 

س  .14 س تمقیش موسی بنای جواهر العقنین فی فض  الشرفینسمهودیس علی بن عبنال ل
 ق.1405علیلیس بغناد: مطبعة العانیس 

س  عبن بن  طبریس احمن  .15 س تمقیاش ساامی ذخائر العقبی فای مناقاب ذوی القربایال ل
  .1386الغریریس قا: مؤسسة دارالکتاب االسالمیس 

تمقیش علی بان جماا   ینابیع المودة لذی القربیسقننوزیس سلیمان بن ابراهیمف  .16
 ق.1422اشرف حسینیس قا: داراالسوة للطباعة و النشرس 

تهران: دار احیا  تارا   البیان فی اخبار صاحب الزمانسیوسفس   بن گنجیس مممن  .17
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