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المقدمة
احلم���د هلل رب العاملني والصاة والس���ام على أش���رف اخللق 
أمجع���ني  حبي���ب ال���ه العاملني أبي القاس���م حمم���د املصطفى 
وعل���ى آله الغر امليامني، واللع���ن الدائم على أعدائهم إىل يوم 

الدين وبعد.... 

إن فك���رة االس���تخاف واحلج���ة م���ن املس���ائل ال���ي ضرب���ت 
جذوره���ا مع جذور الظهور اإلس���امي املبارك والي ال حيتاج 

الباحث جهدًا يف الوصول إىل النصوص الدالة على ذلك.

والغري���ب يف املس���ألة أن يق���وم الف���رد من���ا بالربهن���ة عل���ى 
بديهي���ات ديني���ة وقواع���د أساس���ية قرآني���ة وقوانني إس���امية 
واضح���ة إلن���اس مس���لمني أو مؤمن���ني بكتب مساوي���ة منزلة ، 
  وذل���ك ألن االس���تخاف أو احلج���ة على العب���اد بعد النيب
من املس���ّلمات املتواترات الي ال حتتاج إىل نظر، ولكن حينما 
يتخ���ذ البع���ض الدين وس���يلة حلماية املصاحل الش���خصية أو 
حياول التشكيك يف كل شيء خدمة لصاحل القضية الكذائية، 
أو صيانة وحفظ املناهج املنحرفة، عندها حتتاج القضية إىل 

تقديم األدلة والرباهني وليس دليل واحد أو برهان واحد. 
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ولننظ���ر إىل املس���ألة م���ن وجه���ة نظ���ر عقلية حمض���ة، فإن 
م���ن أوضح األم���ور أن كل ملك حي���اول تطبي���ق القوانني الي 
يش���رعها يف مملكته، وإن مل يقدر على ذلك فالسبب يعود إما 
لفساد تلك القوانني أو لعجزه عن إدارة نظام مملكته ويف كلتا 
احلالتني ال يس���تحق البقاء على عرش���ه، ولقد نسي املسلمون 
املؤام���رات العقائدي���ة الي حتاك ضدهم وتص���وروا أن اخلالق 
�ج���ل وع���ا� ال���ذي أب���دع ملي���ارات النظ���م وماي���ني اجملرات 
والع���وامل وبايني الكواك���ب وأحكم صنع النظ���م الكاملة هلا، 
ومتي���ز بالفرداني���ة والقهاري���ة املطلق���ة عل���ى الك���ون املرتامي 
األط���راف، قد ترك األمور كلها للعباد ومل يعد يبالي بتطبيق 
ش���رعته وانصي���اع اخلل���ق ألوام���ره وأن ي���رى اخل���رق املس���تمر 
لتعليمات���ه وقوانين���ه ف���ا يهم���ه ذل���ك، ورمبا ق���ال بعضهم إن 
اهلل ال يك���ره أح���دا على أتباع ش���ريعته ، وهذا حق ولكنه تعاىل 
وض���ع القوانني واألنظمة الدقيقة وطرحها للعباد لتكون بني 
أيديهم وأرس���ل إليهم احلجج لطف���ا منه عز وجل ليبينوا هلم 
ماذا يريد اهلل تعاىل من عباده، وإن من أطاع أوامره  سعد ومن 
عص���اه ش���قي وهلك، ثم إن املل���ك القدي���ر ال يكتفي بتقديس 
ش���ريعته وحماس���بة املقصرين يوم القيامة، بل البد له تعاىل 
من تنفيذ وعده والتطبيق الفعلي لشرائعه على أرض الواقع 
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برغم وجود املخالفني واملكذبني واملستهزئني ، كذلك هو القادر 
على إيصال اجلنس البش���ري إىل ه���ذا الدور مبا أودع فيه من 
رغب���ة يف البق���اء والتط���ور والعقانية ومبا أم���ده من العقيدة 
الراس���خة والقادة األصفياء واملبش���رين واملنذرين من األنبياء 
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ث���م العجب كل العجب أن يؤم���ن البعض بقدرة ملوك األرض 
ومفكريه���م على صياغ���ة نظريات أممية تصلح لقيادة دولة أو 
دول وينكرون على خالق هذا النظام قدرته على مثل ذلك!!! 

إن قضي���ة هيمن���ة الدي���ن عل���ى األرض واملتمثل���ة باخلليفة 
اجملع���ول م���ن اهلل تع���اىل واحلج���ة يف األرض م���ن أساس���يات 
العقيدة اإلس���امية الي جيب على املس���لم أن يؤمن بها ، وقد 
جاء على لسان النيب األعظم  يف حديث طويل يصف فيه 
اخللفاء بعده ثم يصرح بأن األرض ال ختلو منهم  قائا: �... 
ومن���ا مه���دي هذه األمة ميأل اهلل به األرض قس���طا وعدال كما 
ملئت جورا وظلما ال ختلو األرض منهم إال ساخت بأهلها�)))، 

)1) - سورة األنبياء / اآلية 105
))) - غاية املرام - السيد هاشم البحراني - ج 3 - ص 10
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إذن ال مي���ر وق���ت م���ن األوقات عل���ى األرض إال وهلل حجة على 
عباده فيها . ويأتي الس���ؤال من هو احلجة هلل تعاىل أو من هو 
خليف���ة النيب ؟ وهل  هو موج���ود يف وقتنا احلاضر؟  وهذا 
  جيعلنا نبحث يف مس���ألة؛ من اخلليفة بعد النيب األعظم
م���ن جهة؟ وم���ن جهة أخرى يف والدة ونس���ب اخلليف���ة الثاني 

 .  عشر

من هو الخليفة بعد رسول اهلل ؟
نقل الفريقان وبطرق متعددة أن رسول اهلل  نص وبصريح 
عباراته الشريفة على اخلليفة الذي يليه أو على اخللفاء من 
بعده، فقال رس���ول اهلل  إني تارك فيكم خليفتني كتاب اهلل 
وأهل بيي وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي احلوض مجيًعا))).

وبطريق آخر قال رس���ول اهلل  �إن���ي تارك فيكم خليفتنِي 
���ماء واألرِض أو م���ا بنَي  كت���اب اهللَّ حب���ل مم���دود م���ا ب���نينْ السَّ
َرض وعرتتي َأهل بينِْي َوِإنهما لن يتفرقا حتى  ���ماء إىل األنْ السَّ

يردا علي احلوض�))). 
)1) - مس���ند أمح���د / اإلمام أمحد بن حنب���ل / ج5 ص189/ يف حديث0667) 
اَن َعْن َزْيِد  َثَنا َشِريٌك َعِن الرَُّكْيِ َعِن اْلَقاِسِم ْبِن َحسَّ َبْيِيُّ َحدَّ َد الزُّ َثَنا َأُبو َأمْحَ حدَّ

ْبِن َثاِبٍت َقاَل )احلديث).
َثَنا اأْلَْس���َوُد ْبُن َعاِمٍر  ))) - نف���س املص���در / ص )18 / يف حديث 0596) - َحدَّ
اَن َعْن َزْيِد ْبِن َثاِبٍت َقاَل )احلديث). َثَنا َشِريٌك َعِن الرَُّكْيِ َعِن اْلَقاِسِم ْبِن َحسَّ َحدَّ
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وبطريق آخر عن أبي سعيد اخلدري  قال : مسعت رسول اهلل 
يقول: �يا أيها الناس إني قد تركت فيكم خليفتني إن أخذمت 
بهم���ا ل���ن تضلوا بعدي، أحدهما أكرب من اآلخر كتاب اهلل جل 
جال���ه من الس���ماء وعرتتي أهل بي���ي ، أال وإّنهما لن يتفرقا 

حتى يردا عليَّ احلوض�))). 

إن���ي تركت فيك���م خليفتني: كتاب اهلل وأه���ل بيي وأنهما لن 
يتفرقا حتى يردا علي احلوض))).

إن األحادي���ث املروية عن طريق الفريق���ني فيها مداليل . )
واضحة تقول: 

األحاديث تدل على وجود خليفة يف األرض.

( .. داللة األحاديث على أن اخلليفة من أهل بيت النيب

إن اخلليفة الذي خلفه رسول اهلل هو �الكتاب والعرتة . 3
من أهل بيت النيب  وال ثالث هلما.

)1) -  تفسي الثعاليب / عبد الرمحن بن حممد الثعاليب/ ج3ص163
))) - شرح إحقاق احلق - السيد املرعشي - ج 9 - ص 343
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يع���اد الس���ؤال، بع���د معرف���ة اخلليف���ة األول �الكت���اب� وال 
اخت���اف علي���ه، من ه���و اخلليف���ة الثاني والذي ه���و من عرتة 
وأهل بيت النيب ؟ فنقول : إن رس���ول اهلل  أش���ار يف أكثر 
من مناس���بة إن اخللفاء من بعده اثنا عش���ر خليفة، وقد روى 
الفريقان عدة أحاديث تؤكد هذا املعنى وبألفاظ متعددة، فقد 
روي يف أحاديث  صحيحة  أن رسول اهلل  قال: �يكون بعدي 
اثنا عشر أمريا� أو �خليفة� أو �ال يزال هذا الدين عزيزا إىل 
اثين عش���ر خليفة� أو �إن ه���ذا األمر ال ينقضي حتى ميضي 
فيهم اثنا عش���ر خليفة كلهم من قريش أو من بين هاش���م� أو 

�اخللفاء بعدي اثنا عشر� أو �األئمة بعدي اثنا عشر�))).

 ث���م يع���ود الس���ؤال مرة أخ���رى فيقول: م���ن ه���م اخللفاء أو 
األئمة أو األوصياء أو األمراء ، االثنا عشر؟

)1) - مكاتي���ب الرس���ول / األمحدي املياجن���ي/ ج1ص555- 556 كذلك 
ميكن مراجعة:  البخاري ومس���لم يف صحيحهما والرتمذي وأبو داود يف س���ننهما 
وأمحد يف مس���نده بطرق كثية، ورواه يف تيس���ي الوصول ومنتخب كنزالعمال 
وتأريخ بغداد للخطيب وتأريخ اخللفاء للسيوطي وينابيع املودة واملستدرك للحاكم 
والصواعق : 0) و 189 وراجع البحار 36 : 6)) وما بعدها وإثبات اهلداة 1 : 433 
وم���ا بعدها فإنهم���ا مجعا احلديث بألفاظه املختلفة من ط���رق الفريقي مبا ينيف 

على أربعمائة حديث، وراجع مسند أمحد 1 : 398 و 406 و 5 : 86 - 88 . 
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فيجيب على الس���ؤال الرسول األعظم  يف حديثه التالي 
حي���ث ق���ال  : أنا س���يد النبيني ، وعلي بن أبي طالب س���يد 
الوصيني ، وإن أوصيائي بعدي اثنا عش���ر ، أوهلم علي بن أبي 

طالب وآخرهم القائم))).

وق���ال : أن���ا س���يد النبي���ني وعل���ي ب���ن أب���ي طال���ب س���يد 
الوصي���ني، وإن أوصيائ���ي بعدي اثنا عش���ر أوهل���م علي بن أبي 

طالب وآخرهم املهدي))).

ومن احلديثني نستفيد أمور هي: 

إن أوصياء الرسول  اثنا عشر رجًا حصرًا ال غري.

التأكيد على إمامة األول �علي بن أبي طالب  دون سائر 
األئمة .آخر األوصياء املهدي املنتظر � . 

)1) - أهل البيت يف الكتاب والسنة / حممد الريشهري / ص )14
))) - شرح إحقاق احلق / السيد املرعشي / ج 4 - ص 103
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الخليفة الثاني عشر 
بعد الذي تقدم عرفنا إن من خيلف الرس���ول  اثنا عش���ر 
خليف���ة، يرتب���ط بق���اء األرض ببقائه���م ، فلو ال هم لس���اخت 
األرض بأهلها، وهؤالء اخللفاء هم أئمة اهلدى واحلق �صلوات 
  اهلل عليهم أمجعني�، وكما جاء يف حديث اإلمام الصادق
الذي يرويه عن أبيه عن جده علي بن احلسني   قال: حنن 
أئمة املسلمني، وحجج اهلل على العاملني، وسادة املؤمنني وقادة  
الغر احملجلني، وموالي املؤمنني، وحنن أمان أهل  األرض كما 
أن النج���وم أم���ان ألهل الس���ماء، وحنن الذين بنا ميس���ك اهلل 
الس���ماء أن تقع على األرض إال بإذنه، وبنا ميس���ك األرض أن 
متي���د بأهله���ا، وبنا ينزل الغي���ث، وبنا ينش���ر الرمحة، وخيرج 
بركات األرض، ولوال ما يف األرض منا لس���اخت بأهلها ثم قال 
: ومل خت���ل األرض من���ذ خل���ق اهلل آدم من حج���ة اهلل فيها 
ظاهر مش���هور أو غائب مس���تور، وال ختلو إىل أن تقوم الساعة 

من حجة اهلل فيها، ولوال ذلك مل يعبد اهلل))).

 ف���كان أول األوصي���اء أو اخللف���اء أمري املؤمن���ني اإلمام علي 
ب���ن أبي طالب ، ث���م بعده ابنه اإلمام احلس���ن اجملتبى، ثم 
أخيه اإلمام احلسني الشهيد بكرباء، ثم األئمة من بعده من 

)1) - حبار األنوار - العالمة اجمللسي - ج 3) - ص 5 - 6
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ذريته، اإلمام علي بن احلس���ني زي���ن العابدين، واإلمام حممد 
الباقر بن علي بن احلسني ، واإلمام جعفر الصادق بن حممد 
ب���ن عل���ي بن احلس���ني، واإلمام موس���ى الكاظم  ب���ن جعفر بن 
حممد بن علي بن احلسني، واإلمام علي الرضا بن موسى بن 
جعفر بن حممد بن علي بن احلس���ني، واإلمام حممد اجلواد 
بن علي بن موس���ى بن جعفر بن حممد بن علي بن احلس���ني، 
واإلمام علي اهلادي بن حممد بن علي بن موسى بن جعفر بن 
حممد بن علي بن احلسني، واإلمام احلسن العسكري بن علي 
بن حممد بن علي بن موسى بن جعفر بن حممد بن علي بن 
احلس���ني �صلوات اهلل عليهم أمجعني� احلجج الظاهرة الي 
رجع إليها العباد، وقادوا األمة خال فرتات زمانهم، أما اإلمام 
الثاني عش���ر فهو احلجة املنتظر حممد املهدي بن احلسن بن 
عل���ي ب���ن حممد بن علي بن موس���ى بن جعف���ر بن حممد بن 
علي بن احلسني بن علي بن أبي طالب ، حجة اهلل الغائب 

املستور .

هنا تأتي الشبهة الي تقول أن اإلمام الثاني عشر أو املهدي 
مل يولد بعد، وأنه يولد يف زمن احلضور، وإنه من ذرية احلسن 
اجملتب���ى ، ولل���رد عل���ى هات���ني الش���بهتني نذك���ر فيما يلي 

والدته ونسبه الشريف املبارك.
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والدته �
ول���د اإلم���ام حمم���د ب���ن احلس���ن امله���دي املنتظ���ر �، يوم 
اجلمعة، املوافق يف املنتصف من شعبان ، عام 55)ه�، يف سامراء 
عاصم���ة الدول���ة العباس���ية آنذاك، حي���ث كانت س���امراء مقر 
إقامة اإلمامني اهلادي والعسكري �)))، بعد استدعاء اإلمام 
اهلادي  يف حكومة املتوكل العباس���ي، حبجة تقريبهما من 

الباط.

  إثبات والدته
م���ا ذكره املؤرخ���ون والعلماء م���ن كا الفريق���ني، عن حدوث 

تلك الوالدة، نذكر من ذلك من علماء العامة:

أ - ابن خلكان:

قال ابن خلكان يف ترمجة اإلمام املنتظر عليه الس���ام: �أبو 

)1) - اس���تدعى املت���وكل العباس���ي اإلمام اهل���ادي ، فرتك املدين���ة املنورة 
قصرًا، وانزل س���امراء لكي يبقى حتت الرقابة الش���ديدة اليت فرضت عليه من 

قبل احلكومة العباسية.
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القاس���م حممد بن احلس���ن ب���ن علي اهلادي حمم���د اجلواد ، 
ثان���ي عش���ر م���ن األئمة االث���ين عش���ر عليهم الس���ام ولد يوم 

اجلمعة منتصف رمضان سنة - 55) ه �))).

ب - القرماني:

ق���ال القرمان���ي: �اإلم���ام أب���و القاس���م حمم���د بن احلس���ن 
العس���كري كان عم���ره عن���د وف���اة أبي���ه مخس س���نني آت���اه اهلل 
احلكم���ة كم���ا أوتيها حيي���ى، وكان مربوع القامة حس���ن الوجه 

والشعر، وأقنى األنف، أجلى اجلبهة�))).

ت - ابن الصباغ املالكي:

ق���ال الش���يخ ن���ور الدي���ن ، عل���ي بن حمم���د املع���روف �بابن 
الصباغ املالكي�:

�اإلمام الثاني عش���ر، حممد بن احلسن، وذكر تأريخ والدته، 
ودالئ���ل إمامت���ه، وطرفا من أخب���اره وغيبته وم���دة قيام دولته 

وغري ذلك�)3)

)1) - وفيات األعيان / ابن خلكان / ج) ص 451
))) - أخبار الدول / القرماني / ص117

)3) - الفصول املهمة / ابن صباغ املالكي/ ج) ص681
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ث - ابن العربي: 

ونص حميي الدين، حممد بن علي املعروف �بابن العربي� 
األندلس���ي عل���ى إمام���ة امله���دي وأنه ولد وس���وف يظه���ر قال: 
 ، املهدي الظاهر يف آخر الزمان الذي بش���ر به رس���ول اهلل�

وهو من أهل البيت املطهر من احلضرة احملمدية.

إن اإلمام إىل الوزير فق������������������ري        وعليهما فلك الوجود يدور

واملل���ك إن مل تس���تقم أحوال���ه        بوجود هذين فس���وف يبور

إال إل���ه احل���ق فه���و من������������������زه        م���ا عن���ده فيم���ا يريد وزير

اعلم أيدنا اهلل وإياك إن هلل خليفة خيرج وقد امتألت األرض 
ج���ورا وظلما فيمألها قس���طا وعدال، لو مل يب���ق يف الدنيا إال 
ي���وم واح���د لطول اهلل ذل���ك اليوم حتى يلي ه���ذا اخلليفة من 
ع���رتة رس���ول اهلل  ومن ول���د فاطمة س���ام اهلل عليها، جده 

احلسني بن علي بن أبي طالب، ووالده احلسن العسكري.

وأض���اف يقول: �يواطئ امسه اس���م رس���ول اهلل  يبايع له 
الن���اس ب���ني �الركن� و �املقام�، يش���به جده رس���ول اهلل  يف 
اخلل���ق - بفت���ح اخلاء - وينزل عنه يف اخلل���ق - بضمها - إذ ال 
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يك���ون أح���د مثل رس���ول اهلل  يف أخاق���ه واهلل تعاىل يقول:      
��ق�م�. هو أجلى اجلبهة، أقنى األنف، أس���عد  ِ

����ض
ِ

ً �ع
ق

��
ُ
�عِ����� ��ُض��ل

ِ
��� ِ

��ك
��ضِّ ���ِواِأ

الن���اس ب���ه أهل �الكوف���ة�، يقس���م امل���ال بالس���وية، ويعدل يف 
الرعي���ة ، ويفصل يف القضية، يأتي���ه الرجل فيقول: يا مهدي 
أعط���ين وب���ني يدي���ه املال فيحث���ي ل���ه يف ثوبه ما اس���تطاع أن 
حيمل���ه خي���رج على فرتة م���ن الدين، يضع اهلل ب���ه ما ال يضع 
يف القرآن، ميسي الرجل جاها وجبانا فيصبح عاملا، شجاعا، 
كرميا، ميش���ي النصر بني يديه، يعيش مخس���ا أو تس���عا، يقفو 

.� أثر رسول اهلل

وأض���اف يق���ول : �حيم���ل الكل، ويع���ني الضعيف، ويس���اعد 
عل���ى نوائب احلق، يفعل ما يقول، ويق���ول ما يفعل، ويعلم ما 
يش���هد  يبيد الظلم وأهله، ويقيم الدي���ن وأهله، وينفخ الروح 

يف اإلسام يعز اهلل به اإلسام بعد ذله وحيييه بعد موته.

يظه���ر م���ن الدين ما هو عليه يف نفس���ه حتى لو كان رس���ول 
اهلل  حي���ا حلك���م به، فا يبقى يف زمان���ه إال الدين اخلالص 
عن الرأي، يفرح به عامة املس���لمني أكثر من خاصتهم، يبايعه 
العارفون باهلل من أهل احلقائق عن شهود وكشف إهلي له رجال 
إهلي���ون يقيمون دعوته، وينصرونه هم الوزراء، حيملون أثقال 



ر  ��ض��ق �ع���ث ��ل�ثل� ��ل��ض��ل�ق�عض��ق ا ا

(7

اململكة ويعينونه على ما قلده اهلل ينزل عليه عيسى بن مريم 
باملنارة البيضاء �ش���رقي دمش���ق� بني �مهر� و �دتني� متكئا 
على ملكني : ملك عن ميينه ، وملك عن يس���اره ، يقطر رأس���ه 
ماء مثل احلمام  يؤم الناس بس���نة رس���ول اهلل يكسر الصليب، 

ويقتل اخلنزير �)))

 ، أم���ا مؤرخ���و وعلماء الش���يعة فقد اتفقوا عل���ى  والدته
فكث���رة الرواي���ات واألحادي���ث يف بي���ان وكيفية وتأري���خ  ومكان 
والدته امليمونة، نذكر من ذلك، الكليين يف كافيه، والطربس���ي 
يف إعام���ه، واملفي���د يف إرش���اده، والص���دوق يف آمال���ه، وغريهم 

كثري. 

إخب���ار اإلم���ام احلس���ن العس���كري  خواص���ه واملقرب���ني 
بوالدت���ه ، أمث���ال، �عمر األهوازي ، ويعق���وب بن منفوس ، 
وحمم���د ب���ن إمساعيل بن موس���ى الكاظ���م ، و حممد بن 

عثمان العمري، و أبي غامن اخلادم� )))، وغريهم كثري.

)1) - الفتوحات املكية / ابن العربي/ ج3ص9)4- 430
)))- انظر ينابيع املودة لذوي القربى / القندوزي/ ج3ص4)3
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حديث اخلافة :  ما روي عن جابر بن مسرة قال : دخلت مع 
أبي على النيب  فس���معته يقول: � إن هذا األمر ال ينقضي 
حت���ى ميض���ي فيهم اثنا عش���ر خليفة � ثم تكل���م بكام خفي 

علي

 قال: قلت ألبي: ما قال؟

 قال: قال: �كلهم من قريش�))).

وه���ذا احلدي���ث مش���هور متوات���ر ل���دى الفريق���ني، وليس له 
 ث���م إن إخبار النيب ، تطبي���ق إال يف األئمة االثين عش���ر
الغي���يب لي���س ل���ه مصداق س���وى األئم���ة ، وه���ذا احلديث 
باملازم���ة ي���دل عل���ى والدة اإلم���ام ، إذ لو مل يك���ن مولودًا، 
واملفروض أن اإلمام احلسن العسكري  متويف، فكيف يولد 

من أب متويف.

)1) - شرح أصول الكايف - مولي حممد صاحل املازندراني - ج 5 - ص 30)
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نسبه الشريف: إثبات النسب 
 أما إشكالية نسبه الشريف وأنه  مل يكن من ذرية رسول 
اهلل ، بل إنه من علي بن أبي طالب  وال ميكن أن جنعل 
نس���به إىل رس���ول اهلل ، وذل���ك ألن���ه  م���ن أوالد البن���ت، 

فيكون الرد عليه مبا يلي: 

ا  �وْ
ِ
��ل  ��قِ�عِل�

ْ
�ل

���ُق  ���ِض
�ِم
ْ
�ِعل�ل

ْ
���  �ِمصضِ ا

ِ
ك ِء ِ�عْ�ِد �ِمل� ��ضِل� ِ�ق�ِ� �ِمصْض ��ض

ِ ��كض
��ك

ِّ
��ض صضْ ��ِل�

ِ
�م
قوله تعاىل: ����ِض

 ْ
�ل �ِق�ع�ِ

ْ
ِ��ض
��ض ��ُث�ّمِ  �مْ 

ُ
��ِس���� ��ُض �لْض

ِأ
��ِوا ل�  �ِض ��سِ ��ُض �لْض

ِأ
��ِوا �مْ 

ُ
ءِ���� ِ��ِ�ل�

��ِو�ض ��ضِل�  ِء ِ��ِ�ل�
��ِو�ض �مْ 

ُ
ءِ���� ْ�ضِل� �لض

ِأ
��ِوا ��ضِل�  ِء ْ�ضِل� �لض

ِأ
ا  

ُ
��ضِ�ْ�ع

 .(((� ِض
��ضِ��قص ِ

دض ل�
ِ
���ك

ْ
��ل �� ا

ِ
ِ� �عِ���

ِّ
لل �ْع�ضِ��ِق ا

ِ
�عِ��لْ ���

ْ
�ِض��ض
����ِض

اتف���ق املس���لمون))) أن النيب  عندما خ���رج ملباهلة نصارى 
ب���ين جن���ار، مل خيرج معه س���وى علي بن أبي طال���ب، وفاطمة 
الزه���راء، واحلس���ن واحلس���ني ، وإن مص���داق �أبناءن���ا� يف 

اآلية املباركة احلسن واحلسني �.
)1) - سورة آل عمران / اآلية 61

))) - راج���ع الس���نن الكربى / البهيقي / ج7ص63،وصحيح مس���لم / مس���لم 
النيسابوري/ ج7ص1)1، وفتح الباري / ابن حجر العسقالني/ج7ص60، وتفسي 
روح املعاني/ اآللوس���ي/ ج3ص186، وتنبي���ه الغافلي/ ابن كرامة/ ص31،33، 
96، وخصائ���ص الوح���ي املبي/ احلافظ اب���ن بطريق/ ص8)1، وال���در املنثور / 

السيوطي/ ج)ص39 وغيها كثي .
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ل� 
ً
ُ�و��

��ِو�لض �لقْ�ضِل�  �عِ�ِد  ��
ًّ
�ل

ُ
���ك �و�ضِ 

��ُق
ْ

��ِو��قِ�ع ���ِق  ����ْ��ِل� اِأ  �ُ�
ِ
��ل ل�  �ِض

ْ
�ض
ِ
��ِو�� ���ِو تع���اىل:  قول���ه 

��ِو�ُم�و��ِس��   
ِ ��ض ��ِو�لقُ�و��سُ  

ِ
�و�ض

ُّ
�لق
ِأ
��ِوا  

�ِض ل�
ِ
�قْ�م

ِ
��ِو��ُ���ل ��ودِ  ��ُو ا ِ��ِ ِد

�ق
ِّ
�لق ِ
ّ
ر

��ِو�ِمصضْ دُض  
ُ
�ل

ْ
��كِق��ض �لقْ�ضِل� �ِمصْض  �عِ�ِد

 
ٌّ
�ل

ُ
 ���ك�

ِ
��ص �قِل�

ْ
��ل �� ��ِو�ِع��ق��ِس�� ��ِواِأ

ِ
ِ�ْح�ق ق
ل� ��ِو�

ِّ
ِر��ق

ِ
ضِ����
ِض *  ��ِور

��قص �حْ��ِس�ِض
ُ
�ْلم ���ق ا

ِ
ض
ر
ْ
��ض
ِ �ِض
��لِ��ك

ِض
��

ِ
 ��وِ����

��و�ِض
ُ
ر ��ِو�عِل�

�)))، يف اآليتني املباركتني ، نس���ب نيب اهلل عيسى  ِض
�لِ�ِ���قص

� ل�
ِّ
��ص��� �ِمصضِ ا

 إىل ذرية األنبياء ، وأحلق بالنيب إبراهيم  ومل يكن 
ل���ه أب، فإحلاقه بذراري األنبياء  عن طريق أمه مريم � 
  وكذلك احلال يف أئمة اهلدى واحلق، أحلقوا بذراري النيب
ع���ن طريق س���يدتنا الصديقة الطاهرة فاطم���ة الزهراء �، 
وأن النيب  ال عقب له إال من جهتها وانتس���ابهم إىل ش���رف 
النب���وة وإن كان م���ن جه���ة األم لي���س مبمنوع فيهم، كانتس���اب 

. النيب عيسى إىل إبراهيم النيب

رواي���ة عم���ر بن اخلطاب ق���ال: مسعت رس���ول اهلل  يقول: 
�كل ولد أم  فإن عصبتهم ألبيهم ما خا ولد فاطمة فاني أنا 

أبوهم وعصبتهم�))).

)1) - سورة األنعام / اآليتي 84 ، 85 
))) - ني���ل األوط���ار م���ن أحادي���ث س���يد األخيار / حمم���د بن عل���ي بن حممد 

الشوكاني / ج6ص139
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وكذلك رواية عبد اهلل بن عبد الرمحن بن حممد، عن أبيه، 
ع���ن خزمية بن خازم، حدثين املنص���ور، حدثين أبي، عن أبيه، 
ع���ن جده، ق���ال: كنت أنا وأب���ي العباس  عند رس���ول اهلل  إذ 
دخل علي فقال النيب : هلل أشد حبا هلذا مين، إن اهلل جعل 

ذرية كل نيب من صلبه وجعل ذريي من صلب علي))).

رواي���ة ابن العب���اس � قال:  كنت أنا وأب���ي العباس بن عبد 
املطلب جالسني عند رسول اهلل  إذ دخل علي بن أبي طالب 
 فس���لم فرد عليه رس���ول اهلل  السام وبشر به وقام إليه 
واعتنقه وقبل بني عينيه وأجلسه عن ميينه، فقال: أحتب هذا 
يا رسول اهلل ؟ قال: يا عم رسول اهلل، واهلل اهلل أشد حبا له مين  
إن اهلل جع���ل ذري���ة كل ن���يب يف صلب���ه،  وجعل ذري���ي يف صلب 

هذا))).

وه���ذا واض���ح وجلي بأن نس���ب اإلمام املهدي  هو أش���رف 
األنس���اب، من ش���جرة النبوة الغراء والي يرتأسها سيد اخللق 
أمجعني وخامت النبي���ني حممد املصطفى صلوات اهلل عليهم 

أمجعني.

)1) - ميزان االعتدال - الذهيب - ج ) - ص 586
))) - مس���تدرك س���فينة البحار - الشيخ علي النمازي الشاهرودي - ج 7 - ص 

.(4(
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أخب���ار الن���يب األعظ���م  ال���ي تص���رح بنس���به الش���ريف، 
والتأكي���د عل���ى أنه م���ن أهله ، أو من �أهل بيته�، أو إش���ارة 
إلي���ه بالصف���ة أو باالس���م، وكم���ا وردت يف ع���دد غ���ري قليل من 

األخبار، نذكر بعضها فيما يلي: 

أوال: �ل���و مل يب���ق من الدهر إال يوم لبعث اهلل رجًا من أهل 
بيي ميألها عداًل كما ملئت جورا�))) 

ثانيًا: �املهدي رجل من ولدي وجهه كالكوب الدري�))).

ثالث���ًا: �املهدي مين أجلى اجلبه���ة أقنى األنف ميأل األرض 
قسطًا وعداًل كما ملئت ظلمًا وجورًا� )3)

رابعًا: �املهدي منا أهل البيت يصلحه اهلل يف ليلة� )4).

)1) - اجلامع الصغي / جالل الدين الس���يوطي/ ج)ص438، س���نن أبي داود/ 
ابن األشعث السجستاني / ج)ص310  وغي ذلك كثي .

))) - كن���ز العمال / املتقي اهلن���دي/ ج14ص310، الفيض القدير / املناوي/ 
ج6ص)36

)3) - العم���دة / اب���ن بطريق/ ص435، الدر املنثور / جالل الدين الس���يوطي / 
ج6ص57

)4) - كنز العمال / املتقي اهلندي/ ج14 ص64)، سنن ابن ماجة / حممد بن 
يزيد القزويين/ ج)ص1367
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خامسًا: �لو مل يبق من الدنيا إال يوم واحد لطول اهلل ذلك 
الي���وم حت���ى خيرج رجل من أه���ل بيي يواط���ىء امسه امسي 
وكنيت���ه كني���ي مي���أل األرض ع���داًل وقس���طًا كم���ا ملئ���ت جورًا 

وظلمًا�))). 

وهناك الكثري من األحاديث الي تؤكد النسب واالنتماء إىل 
رسول اهلل ، واحلقيقة املفادة من األحاديث الي ذكرت آنفًا 

ختص حبثنا يف أمور، منها: 

يف احلدي���ث األول: ج���اء لف���ظ �أه���ل بي���ي� يؤك���د توكي���دًا 
عمقيًا بأن نس���به الش���ريف يرجع إىل ن���يب الرمحة ، وهذا 

واضح صريح يف ظاهر احلديث.

يف احلديث الثاني: إن أس���لوب  اخلرب إذا ابتدأ باالس���م، أشار 
إىل أمر حمتوم ألنه يقوم بتعريف �الرجل� ب��املهدي�والنص 
يفي���د على إنها حقيق���ة مفروغ منها، وغاي���ة النص التعريف 
فق���ط، فيقال من هو املهدي؟ فتكون اإلجابة منه : املهدي 
رج���ل...إخل. ول���ذا تضمن الن���ص حقيقة النس���ب بلفظ �من 

ولدي� وصفة للوجه.

)1) - تفسي مفتاح الغيب / الفخر الرازي/ ج)ص6)
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 يف احلدي���ث الثال���ث: متيي���ز يف العامات الفارقة لش���خص 
امله���دي �، وكذلك إثبات النس���ب الش���ريف بلفظ �مين�أي 
م���ن ذري���ة الن���يب . وه���ذه التحوط���ات والتأكي���دات ليس���ت 
لش���خص اإلمام املهدي  فق���ط، وإمنا محاية لعامة الناس 
الذي���ن جيهلون واقع األمور فيتبعون املدعني واملنتحلني، وقد 

يضحون بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل الباطل.

احلدي���ث الراب���ع: بنص���ه القصري إال انه متضم���ن على أمور 
كث���رية، ودالالت لفظي���ة ذو عاق���ة مبواضي���ع متنوع���ة، نق���ف 

باإلشارة على بعض منها:- 

أوهلم���ا: إن صيغ���ة االبتداء باالس���م يفيد التعري���ف به، أما 
امله���دي  يذك���ر يف النص كما ل���و كان حقيق���ة مفروغًا من 

صحتها.  

ثانيهم���ا: إن التس���مية تتضم���ن �اللق���ب� دوم���ًا وال تصرح 
باالس���م احلقيقي، واللقب مش���تق من اهلدى أو اهلداية، وهذا 
اللق���ب يرتبط بالفنت الي يس���ببها الض���ال والي تؤدي إىل 
امت���اء األرض ظلمًا وجورًا، وهنا تظه���ر احلتمية يف التقابل 
ال���ذي هو ض���رورة وجودية، فما دام هناك لي���ل فابد أن يكون 
هن���اك نه���ار، وما دام هن���اك نور فهناك ظلم���ات، ومادام هناك 
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ض���ال فابد من وج���ود هدى يقابله، وامله���دي صفة ومبعنى 
أن���ه ال حيت���اج إىل هداي���ة م���ن أح���د فه���و مهدي م���ن قبل اهلل 

تعاىل، فهداه ذاتي، فهو فوق الناس مجيعًا.

ثالثهم���ا: إن لفظ���ة �م���ن أه���ل البيت� ه���و إثب���ات حقيقي 
باالنتم���اء إىل أه���ل بيت النبوة  وانتس���اب أه���ل البيت إىل 
الرس���ول األعظم  واقع صرح به رس���ول اهلل  يف أكثر من 
مناس���بة ، وقد جاءت األحاديث يف الس���نة النبوية ما ال ميكن 
حصره وإحصائه، واختلف صيغة اللفظ املعرب عن االنتماء أو 
االنتساب لرس���ول اهلل  بقوله: �من ولدي� أو �من ذريي� 

أو �من ولد فاطمة� أو�منا أهل البيت� .  

احلديث اخلامس: فيه تصريح النيب  بأن املهدي من أهل 
. بيته، وإن امسه يواطىء اسم النيب األعظم

ه���ذه األحاديث الش���ريفة أمنوذجًا من أحادي���ث كثرية جدًا، 
  بلغ���ت حد التوات���ر، فيها تصريح بانتس���اب اإلمام املهدي
  وأخريا نذكر حديثا لرس���ول اهلل ، إىل الرس���ول األعظم
يص���رح فيه بأمساء األئمة من أهل بيته وصفاتهم، الذي رواه 
ش���يخ اإلس���ام احلمويين، بس���نده عن ليث بن أبي س���ليم عن 
جماهد عن ابن عباس � قال رسول اهلل : يف حديث طويل 
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 ، وحماورة مع ابنته الزهراء � يوم والدة اإلمام احلس���ني
قالت فاطمة �: قاتل احلسني يف النار.

فق���ال النيب  وأنا أش���هد بذلك يا فاطم���ة ولكنه ال يقتل 
حتى يكون إماما يكون منه األئمة اهلادية،

ه���م: �اهل���ادي عل���ي، واملهت���دي احلس���ن، والع���دل احلس���ني، 
والناصر علي بن احلسني، والسفاح))) حممد بن علي، والنفاع 
جعف���ر ب���ن حممد ،و األمني موس���ى بن جعف���ر، واملؤمتن علي 
بن موس���ى، واإلمام حممد ب���ن علي، والفعال علي بن حممد، 
والع���ام احلس���ن بن علي وم���ن يصلي خلفه عيس���ى بن مريم 
�املهدي� )))، .... واخل، اخلرب طويل وله مداليل لفظية واسعة، 

ال تدخل ضمن حبثنا هذا. 

)1) - الس���فاح – مبعنى الفصيح يف الكالم والكريم يف املعطاء وليس مبعنى 
سفك الدماء / راجع لسان العرب ، مادة سفح.

))) - فرائد السمطي / شيخ اإلسالم احلمويين/ ج)ص446، و كمال الدين 
ومتام النعمة / الشيخ الصدوق / ص84)
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االستدالل بحديث الثقلين 
م���ن املمكن أن يس���تدل الباحث أو ال���دارس على والدة اإلمام 
امله���دي  وإن���ه يعيش ب���ني ظهران���ي األمة، وإن���ه حجة اهلل 
تع���اىل عل���ى عباده، من حدي���ث الثقلني، الذي ق���ال فيه النيب 

 : األعظم

�إن���ي ت���ارك فيك���م الثقل���ني كت���اب اهلل وعرتت���ي أه���ل بي���ي 
ل���ن تضل���وا ما إن متس���كتم بهم���ا لن يفرتق���ا حتى ي���ردا علّي 
احل���وض�)))، ومن خال هذا احلديث ومن املازمة بني الكتاب 
والع���رتة، واس���تمرار وجود الكت���اب بني يدي األم���ة، فابد من 
وج���ود الثق���ل الثان���ي ال���ذي ال يف���ارق الثق���ل األول إىل ي���وم 
القيامة، يف ح���ال انقطاع اإلمامة أو الثقل الثاني عن الكتاب 
عندها حيصل االفرتاق ، وهذا خاف احلديث الش���ريف الذي 

نقله القاصي والداني من كا الفريقني وبلغ حد التواتر.

 وكذلك ميكن االستدالل أيضا حبديث رسول اهلل القائل: 
�من مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية�))).

)1) - احلدائق الناضرة - احملقق البحراني - ج 9 - ص 360
))) - الرسائل العشر / الشيخ الطوسي / ص 317
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احلدي���ث يع���م مجيع األزمن���ة واألوقات، وال دالل���ة فيه على 
حتدي���ده بزم���ن معني، وم���ن ذلك نع���رف أن كل زمان مير على 
العبد تكون يف عنقه بيعة إلمام زمانه وإال مات ميتة جاهلية، 
إذن الب���د م���ن وجود إمام أو حجة هلل تع���اىل تكون له بيعة وإن 

كان غائبًا مستورا.

االنتفاع  باإلمام في غيبته 
ُس���ئل رس���ول اهلل  عن اإلمام  املهدي ، هل ينتفع منه 

املسلمون يف غيبته؟ 

ق���ال : إي وال���ذي بعث���ين بالنب���وة إنه���م لينتفع���ون ب���ه، 
ويس���تضيئون بن���ور واليته يف غيبته كانتفاع الناس بالش���مس 

وإن جللها السحاب ))). 

وس���ئل اإلم���ام الص���ادق ،  كي���ف ينتف���ع الن���اس باحلجة 
الغائب املستور؟ 

قال: كما ينتفعون بالشمس إذا سرتها السحاب))).

)1) - ميزان احلكمة / حممد الريشهري /ج 1  ص 184
)))- نفس املصدر ص08) 
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وق���ال اإلمام املهدي  يف كتاب  خرج من ناحيته املقدس���ة 
جوابًا ملسائل قد سأهلا إسحاق بن يعقوب وأوصلها حممد بن 
عثمان بن سعيد العمري، فقال فيما خيص االنتفاع يف غيبته 
قائ���ًا  �....... وأما وجه االنتفاع بي يف غيبي فكاالنتفاع 
بالش���مس إذا غيبها الس���حاب ع���ن األبصار وإن���ي ألمان ألهل 
األرض كم���ا أن النجوم أمان ألهل الس���ماء إىل أن قال وأكثروا 
الدعاء بتعجيل الفرج فإن يف ذلك فرجكم والس���ام عليك يا 

إسحاق بن يعقوب وعلى من اتبع اهلدى�)))

املع���روف أن الش���مس املس���ترتة بالس���حاب تنور ه���ذا العامل 
اجلس���ماني وتربي���ه وتنمي���ه وتغذي���ه كذل���ك اإلم���ام املس���ترت 
حبجاب الغيبة ين���ور العامل الروحاني ويربيه وينميه ويغذيه 
وه���و قلوب العارف���ني وعقول املؤمن���ني فقلوبهم عارف���ة بأنوار 

علومهم وعقوهلم مشرقة بإشراق نورهم واهلل اهلادي))).

ث���م  أن الش���مس يدخل ش���عاعها البيوت ، بق���در ما فيها من 
أبواب والش���بابيك، وبقدر ما يرتفع عنه���ا من املوانع، فكذلك 

)1) - أعيان الشيعة - السيد حمسن األمي - ج 3 - ص 81)
))) - انظر ش���رح أص���ول الكايف / مولي حممد ص���احل املازندراني /ج 6 ص 
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اخلل���ق إمن���ا ينتفعون بأن���وار هدايته بقدر ما يرفع���ون املوانع 
ع���ن حواس���هم ومش���اعرهم الي هي م���ن ضمائ���ر قلوبهم من 
الش���هوات النفسانية والعائق اجلسمانية ، وبقدر ما يدفعون 
عن قلوبهم من الغواشي الكثيفة حتى ينتهي األمر إىل حيث 
يكون مبنزلة من هو حتت الس���ماء حييط به ش���عاع الش���مس 

من مجيع جوانبه بغري حجاب))).

وروى الص���ادق  ع���ن آبائه عن علي بن أبي طالب  أنه 
ق���ال يف خطب���ة له عل���ى منرب الكوفة: الله���م إنه البد ألرضك 
من حجة لك على خلقك، يهديهم إىل دينك ويعلمهم علمك 
لئا تبطل حجتك وال يضل أتباع أوليائك بعد إذ هديتهم به، 
إم���ا ظاهر ليس باملطاع أو مكتتم مرتق���ب، إن غاب عن الناس 
شخصه يف حال هدايتهم، فإن علمه  وآدابه يف قلوب املؤمنني 

مثبتة، فهم بها عاملون ))).

)1) - انظر حبار األنوار / العالمة اجمللسي/ ج )5 ص 94
))) - كمال الدين ومتام النعمة - الشيخ الصدوق - ص )30
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أخيرا
إن حجة اهلل يف أرضه وخليفته على عباده يف زماننا هذا هو 
القائم املنتظر حممد بن احلس���ن بن علي بن حممد بن علي 
بن موس���ى بن جعفر بن حممد بن علي بن احلس���ني بن علي 
بن أبي طالب ، وأنه هو الذي أخرب النيب  به عن اهلل عز 

وجل بامسه ونسبه، وأنه هو الذي ميأل األرض قسطا.

وع���دال كما ملئت  جورا وظلما،  وأنه هو الذي يظهر اهلل عز  
وجل به دينه  على الدين كله ولو كره املشركون، وأنه هو الذي 
يفتح اهلل عز وجل على يديه مشارق األرض ومغاربها حتى ال 
يبقى يف األرض مكان إال ينادي فيه باألذان، ويكون الدين كله 

هلل، وأنه هو املهدي الذي �أخرب النيب  أنه� 

إذا خ���رج نزل عيس���ى بن مريم  فصل���ى خلفه، وجيب أن 
نعتق���د أن ال جي���وز أن يك���ون القائ���م غريه ، بق���ي يف غيبته ما 
بقي،�ولو بقي يف غيبته عمر الدنيا� مل يكن القائم بأمر اهلل 
تع���اىل  غ���ريه،  ألن النيب واألئمة صل���وات اهلل عليهم �بامسه 

ونسبه نصوا ، وبه بشروا�)))

)1) - انظر اهلداية - الشيخ الصدوق - ص 39 وما بعدها .
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