
اعتاد الباحثون والكتاب النظر إلى المملكة العربية السعودية على 
انها دولة متجانسة. 

 كان -وربم���ا م���ازال- ه���ذا مظهره���ا، أو ه���ذا هو م���ا ُقدم من 
معلوم���ات عنها,  فارتس���مت تأسيس���اً عل���ى ذلك صورته���ا في مخيلة 

اآلخرين. 
غير أن حقيقة المملكة -بل الجزيرة العربية- وعلى مدى التاريخ 
تحك���ي قصة أخ���رى  هي ان المملك���ة والجزيرة العربية بش���كل عام، 
ل���م تكن في تاريخها المعروف كله متجانس���ة، ال في جاهليتها وال في 

إسالمها، ال قبل قيام الدولة الحديثة, وال بعدها.
ان المملك���ة دول���ة غي���ر متجانس���ة ف���ي حقيقتها، فه���ي متعددة 
الثقاف���ات والمذاه���ب واألع���راق والمناخ���ات واألقالي���م واللهج���ات 
والجغرافيا والتاريخ السياسي. وعدم تجانسها ال يعني بالضرورة عدم 

قدرة مكوّناتها على االنسجام.
  لقد عكس���ت السياس���ات المحليّة ص���ورة غير حقيقي���ة عن واقع 
المملك���ة، تلك السياس���ات أرادت أن تقول بأن المملكة نس���يج عرقي 
واح���د، ونس���يج مذهب���ي واحد، فه���ي دولة )س���لفية( كما ق���ال وزير 

الداخلية   نايف للصحفيين المحليين. 
  وج���ه المملك���ة الخارج���ي ال يعك���س واقعه���ا التع���ددي الثقاف���ي 
والدين���ي، ومن هن���ا كانت كتاب���ات الغربيين بوجه خ���اص بعيدة عن 
الواقع. وقد أفضى ش���حّ المعلومات ع���ن المملكة ووضعها الداخلي إلى 

رسم صورة مغرقة في الخطأ  والتعميم.
وخالل العقد األخير بدأ ما يمكن توصيفه بإعادة اكتشاف المملكة 
م���ن جدي���د، ليس من قبل الخارج فحس���ب، بل من قب���ل  أبنائها في 

الداخل أيضاً. فقد كان اتساعها القاريّ )نحو مليوني وربع مليون كيلومتر مربع( 
وتش���رذم السكان على مساحة واس���عة من األرض مطوّقة بالصحاري وابتعادهم 
في مناطق ش���به مغلق���ة، إضافة إلى ضع���ف أدوات التواصل بينه���م  رغم ثورة 
المعلومات، كل ذلك رس���م صوراً نمطيّة في أذهان الكثير منهم.  فقد كانت كل 
منطقة تش���به الدولة منفصلة الش���عور والتواصل مع اآلخرين، وبسبب الضغوط 
-الطائفية والسياس���ية مجتمع���ة- اختفت حقيقة وواقع التع���دد في المملكة من 

السطح، وبقيت صورة واحدة كرّسها اإلعالم المحلي لعقود طويلة.
 والصورة األقرب إلى الحقيقة التي نحاول كش���فها   هنا هي, وباختصار, 
ان  هن���اك دول���ة )س���عودية( تح���وي طيف���اً واس���عاً م���ن المواطني���ن المختلفين 
مذهبياً ومناطقياً وقبليًا، جرى توحيدهم في إطار سياس���ي واحد اس���تكمل في 
يناي���ر/ كانون الثان���ي 1926 وأعلن عنه في 1932 تحت مس���مّى المملكة العربية 

السعودية.

  متحورت هذه  املحا�ضرة  بثالثة حماور  هي: 
.Q1-حتمية قضية المهدي

2-المهديQ يمثل المصداق االبرز لالستضعاف.
3-المنح االلهية للمستضعفين في الدولة المهدوية. 

افتتح الشيخ محاضرته  بقوله تعالى:
َأئِمًَّة  وَنَجْعََلهُمْ  األأَْرِْض  فِي  اسْتُضْعُِفوا  الَّذِينَ  عََلى  نَّمُنَّ  َأن  وَنُِريدُ   (   

وَنَجْعََلهُمُ اْلوَاِرثِينَ (.
 واليك موجز املحا�ضرة: 

التي  القضية  المهدوية,  هذه  القضية  يخبر عن  بكل وضوح  القرآن 
تمثل  منعطفًا تاريخيًا في حياة البشرية، ولها أهمية تكمن في أنها 
تحقق العدل الكوني في هذا الوجود.   ولعل أبرز شاهد على ذلك اآلية 
الكريمة السابقة، ففي هذه اآلية عرضٌ موجز لقضية االمام المهدي

المرتبطة  الجوانب  وأهم   ،Q
بها، والتي منها:

قضية  حتمية  األول:  الجانب 
:Qالمهدي

للمخلص  المبارك  الظهور  إن 
العالمي  حتمي الوقوع، ومعنى حتميته أنه البد من حصول اليوم الذي 
اإلمام  المؤمنين  يد مفرج كرب  البشرية خالصها، على  فيه  تنتظر 
تعالى:  قوله  عند  جليًا  اآلية  في  المعنى  هذا  ويتضح    ,Qالمهدي
)وَنُِريدُ َأن نَّمُنَّ(  ألن اإلرادة هنا إرادة حتمية، بدليل أنها جاءت ضمن 
كالم اهلل تعالى  في معرض المنّ و التكرم على عباده المستضعفين، 

وهو منه وعدٌ، يقطعه على نفسه و )انَّ اهللََّ ال يُخْلِفُ اْلمِيعَادَ(.

على  الكون  الحكيم  الخالق  أبدع    
وأجرى  متعددة،  مراحل  أساس 
أموره كلها على هذا المنوال أيضًا، 
وكانت كل مرحلة تتميز عن غيرها 
بخصائص ومحددات معينة، حيث 
التكوين فمرحلة  بمرحلة  الكون  مرَّ 
العالم-  -واهللهّ  هو  وها  الكمال، 
مرحلة  إلى  رويدًا  رويدًا  يتجه 

الشيخوخة واالندثار.
هذا  من  جزءًا  اإلنسان  كان  ولما 
القاعدة  بنفس  الكون كان محكومًا 
من  الحياة  في  وجوده  ينطلق  إذ 
نطفة, َفعََلقة, فمضغة, فطفولة, 
فشباب, فشيخوخة، ولكل مرحلة 
مرحلة  في  فهو  أيضًا،  خصائصها 
الطفولة وما يسبقها يعاني الضعف 
باتجاه  يسير  وهن  لكنه  والوهن,  
مرحلة  في  هو  ثم  والكمال،  القوة 
للقوة  فياضًا  نبعًا  يغدو  الشباب 
والعطاء،  بالنشاط  متدفقًا  ونهرًا 
كانت عنده  التي  فكل االستعدادات 
صارت  الطفولة  مرحلة  في  بالقوة 
ثم  الراهنة   المرحلة  في  فعلية 
المرحلة  إلى  هذا  اإلنسان  ينحدر 
األرض,  على  حياته  من  األخيرة 
وتالشي  والضعف,  الوهن  مرحلة 
القوة وانخفاض االستعدادات ليصل 

به األمر إلى الضعف األكبر، ولقد 
أشار القرآن الكريم إلى هذا بقوله:  
رَيٍْب  فِي  ُكنتُمْ  ِإن  النَّاسُ  َأيُّهَا  )يَا 
تُرَاٍب  مِّن  خََلْقنَاُكم  َفِإنَّا  اْلبَعْثِ  مِّنَ 
مِن  ُثمَّ  عََلَقةٍ  مِنْ  ُثمَّ  نُّْطَفةٍ  مِن  ُثمَّ 
لِّنُبَيِّنَ  مُخَلََّقةٍ  وََغيِْر  مُّخَلََّقةٍ  مُّضْغَةٍ 
ِإَلى  َلُكمْ وَنُقِرُّ فِي األأَْرْحَاِم مَا نَشَاء 
ُثمَّ  طِْفاًل  نُخِْرجُُكمْ  ُثمَّ  مُّسَمًّى  َأجٍَل 
يُتَوَفَّى  مَّن  وَمِنُكم  َأشُدَُّكمْ  لِتَبُْلغُوا 
اْلعُمُِر  َأرَْذِل  ِإَلى  يُرَدُّ  مَّن  وَمِنُكم 

لَِكيْاَل يَعَْلمَ مِن بَعْدِ عِْلٍم شَيًْئا(.
المراحل  أهم  ان  هنا  ونالحظ   
وأخصبها على اإلطالق هي مرحلة 
القرآني  التعبير  كان  ولذا  الشباب 
عنها بكلمة )أشدكم( فهي المرحلة 
بالعطاء،  الدفاقة  بالقوة  الفياضة 
الخَيِّرَة  بالمشاعر والعواطف, وهي 
االستعدادات  جميع   فعلية  مرحلة 
الحياة  تحتاجها  التي  والطاقات 
سواء بمعناها الفردي أو اإلجتماعي. 
ويقابلها مرحلة الشيخوخة التي هي 
عبر  ولذا  وأوهنها،  المراحل  أسوأ 
العمر(،  )أرذل  بأنها  عنها  القرآن 
ليصبح  الطاقات  كل  موت  حيث 
الحياة  على  عالة  الواقع  في  المرء 
وجودها  تهبها  قوة  كان  أن  بعد 

واستمرارها وتقدمها.

ان قي���ام الضرورة عن���د الطائفة الحقة 
عل���ى انقطاع النيابة والس���فارة والتمثيل في 
نقل االحكام الش���رعية عن اإلم���ام المهدي
Q مباش���رة إل���ى الناس مما الش���ك فيه, 
وهذه الضرورة تصاغ ف���ي كثير من االحيان 
دليال مستقال على انقطاع النيابة,  وتصاغ 
في احيان اخرى ش���اهدا  يق���وي االدلة التي 
ذك���رت في مق���ام االس���تدالل عل���ى انقطاع 

. Hالنيابة, ومنها توقيع السمري
  Qفالتفصي���ل في   أن لإلم���ام المهدي
غيبتين يستدعي أن تكون هناك خصوصية, 
وليس���ت هي إال انعدام التمثيل المباشر عن 

.Qاإلمام المهدي
 -وم���ن االدلة االخ���رى التي تصاغ على 
لس���ان العلم���اء ف���ي إبط���ال ادع���اء النيابة 
الخاص���ة عنهQ  ع���دم انع���كاس -فيما لو 
الس���فارة كان���ت النياب���ة الخاص���ة في الغيب���ة الكبرى  اس���تمرارية  أي  ذل���ك  ممكن���ة-  

الخاصة إلينا بأدلة عن أهل البيتK  وهو 
بحد ذاته يش���كل دلياًل عل���ى انقطاع النيابة 

.Qوالسفارة الخاصة عنه

ذاته  ي�ضكل بحد   Hبال�ضمري النيابة  انقطاع  الفقهاء قدميا وحديثا على  اتفاق  ان 
.Qو�ضوحا قائما على انقطاع التمثيل املبا�ضر بال�ضفارة اخلا�ضة عن الإمام املهدي

اإن الظهور املبارك للمخل�ص العاملي  حتمي الوقوع، ومعنى حتميته اأنه لبد من ح�ضول 
Qاليوم الذي تنتظر فيه الب�ضرية خال�ضها، على يد مفرج كرب املوؤمنني الإمام املهدي اإن اأ�ضحاب القائم �ضباب ل كهل فيهم 

اإل كالكحل يف العني وكامللح يف الزاد

:Qعن ال�ضادق
قائمنا  ل�ضيعة  قال: طوبى 
المنتظري��ن لظهوره في 
غيبت��ه والمطيعين له في 
ظه��وره اأولئ��ك اولياء اهلل 
الذين ل خ��وف عليهم ول 

هم يحزنون.

 خروج الإمام املهديQ اأمر متفق عليه ا�ضالميا

يف ا�ضباب الغيبة وطول العمر

يعتقد البع���ض ان التمهيد حالة اس���تحداثية 
أوجدته���ا ظ���روف وبيئ���ات ناتجة ع���ن معتقدات 

وموروثات.
ويبي���ن لنا الواق���ع الفكري للوقائ���ع والقضايا 
انها باجمعه���ا أو اغلبها قد مرت بمرحلة التمهيد 
قب���ل بلوغ االهداف وتحقيق النتائج, والظاهر ان 
هذه سنة وحالة ال يمكن القفز عليها مهما تنوعت 

االفكار المدروسة.
وعلى مس���توى الفكر الديني نجد أن الرسائل 
الس���ماوية عكس���ت لن���ا من خ���الل م���رآة الوحي 
والكتب المطهرة انه ما من حركة فكرية تستبطن 
سلوكاً اس���تقامياً إال ومرت بمرحلة التمهيد لها, 
فبنظرة اس���تطالعية استكش���افية عل���ى مواريث 
 Kاالنبي���اء نلحظ جلياً أن من س���بق من االنبياء
 Kمهد فكراً أو سلوكا لمن يأتي بعده من األنبياء

واألولياءK والصلحاء.
وم���ن بي���ن ه���ذه القضاي���ا الت���ي م���رت بهذه 
المرحلة هي القضية المهدوية ونجزم انها اخذت 

النصيب األكبر والحظ األوفر في التمهيد لها.
وال نس���تبعد ان تكون مراحل التمهيد للقضية 
المهدوي���ة متعددة ومتنوع���ة, وتختلف باختالف 
الزمكاني���ات,  فه���ي وحس���ب م���ا دلتن���ا اآلث���ار   
قضية البش���رية األولى, وقد مه���دت لها االديان 
واالنس���ان,  فال نجد مذهبا فكرياً أو ديناً بشرياً 
أو إلهي���ا إال وقد قام اتباعه بالتمهيد لهذه الفكرة 
وطرحه���ا على اس���اس انه���ا عنص���ر الخالص,  

ونهاية المرحلة, ومفتاح السعادة البشرية.
وعل���ى هذا االس���اس ينبغ���ي عل���ى المهتمين 
بهذه العقي���دة ومفرداتها ان يقوموا بدورهم وبما 
يتناس���ب م���ع حجم االمكان���ات المتاح���ة في هذا 
الزمان م���ن التمهيد لهذه القضية,  وأن ال يدخر 

جهدٌ في سبيل نشرها عالمياً.
رئيس التحرير

اعلم انه قد اتفق جميع علماء اإلس���الم وتواتر النقل عن س���يد االنام
Q على انه سيخرج آخر الزمان رجل من ذرية رسول اهللN من ولد علي 
وفاطمةL يمأل  اهلل به االرض قسطا وعدال كما ملئت ظلما وجورا, وانه 

سمي رسول اهللN وصاحب كنيته. 
واختلف���وا  فم���ن  قائل:  انه لم   يولد بعد وس���يولد في  وقت غير معلوم  

وهو   آخر الزمان  وهم  اكثر علماء  اهل الس���نة.    
ومن قائل وهم  االمامية االثنا عش���رية وجماعة من علماء اهل السنة: 
ان���ه ولد ث���م غاب عن االبصار بق���درة ا لعزيز الجبار خوفا من االش���رار, 
وربما ظهر لمن يعرفه اوال يعرفه من اوليائه وغيرهم, وان اس���مه كاس���م 
النبيN, وابوه الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن 
محمد بن علي بن الحس���ين بن علي بن ابي طالبK وان مولده الش���ريف 
على المش���هور بينهم كم���ا دلت عليه بع���ض الروايات للنصف من ش���عبان 
خمس وخمسين وماتين من الهجرة. وقيل سنة ست وخمسين ومأتين لثمان 

ليال خلون من شعبان. 
  وانه يطول عمره إلى ان يظهر في آخر الزمان كما طال  عمر الخضر

Q, والدج���ال وغاب���ا عن االبصار وكم���ا طال عمر المس���يحQ ورفع إلى 
السماء كما اعترف بذلك كله جميع علماء اإلسالم-إال من شذ-ونطقت به 
االحاديث الش���ريفة عند الفريقين, كما اعترفوا جميعا ونطقت اخبارهم 
أيضاً بان عيسى بن مريمQ ينزل من السماء حين ظهوره ويصلي خلفه.  
 وحاصل���ه أن���ه ل مان��ع م��ن ان يك��ون الختف��اء بام��ر اهلل 
تعال��ى واذا ل��م يظه��ر لن��ا وج��وده الم�ضلحة ف��ي ذلك 
فلي���ص لن��ا ان نحك��م بعدم��ه لج���واز وج���ود مصلح���ة خفي���ت 
لن���ا  ولي���س  الغي���وب,  ع���الم  اال  بالمصال���ح  علم���ا  يحي���ط  ال  اذ  علين���ا 
ان نس���أل اهلل تعال���ى ل���م ام���ر ولي���ه باالختف���اء فان���ه تعال���ى )اَل يُسْ���َأُل 

 

عَمَّا يَْفعَُل وَهُمْ يُسْأَلُوَن(.
ومن ذا الذي امسى بكل مص�������الح ال                 

أمور محيطا غير رب له االمر 
وال يس�������أل الرحم�����ن عن فعل�����ه وال

يحيط بما في علمه ابدا فكر 
  واعل���م ان اس���تبعاد الخصم المر المهديQ يقع ام���ا من جهة طول 
العم���ر, لكل هذه المدة, واما من جهة الغيبة عن االبصار, واما من جهة 

عدم الفائدة في وجود امام مستور.

 إنه لما وجب كون اإلمام معصوما علمنا 
أن غيبت���ه طاع���ة وإال لكان عاصي���ا بغيابه، 
ولم يجب علينا ذكر السبب ، غير أننا نقول 
: ال يج���وز أن يك���ون   ذل���ك الس���بب من اهلل 
تعال���ى لكونه مناقضا لغ���رض التكليف ، وال 
من اإلمام نفسه لكونه معصوما ، فوجب أن 
يكون من األم���ة ، وهو الخوف الغالب وعدم 
التمكين وال إثم في ذلك,  وما يستلزمه من 
تعطيل الحدود واألح���كام عليهم ، والظهور 
واج���ب عند عدم س���بب الغيبة . ف���ال يقال : 
فه���ال ظه���ر ألعدائه وإن أدى ذل���ك إلى قتله 
كم���ا فعل ذلك كثي���ر من األنبي���اءK.  لكن 
ل���م ال يجوز أن يكون معدوما إلى حين إمكان 

انبساط يده ثم يوجده اهلل تعالى .  

وانا نجيب عن األول : بأنه لما ثبت كونه 
معصوم���ا علمن���ا أن تكليفه لي���س هو الظهور 

ألعدائه وإال لظهر . 
وعن الثاني : إن����ا نجوز أن يظهر ألوليائه 
وال نقطع بعدم ذلك ، على أن اللطف حاصل 
له����م في غيبته أيضا ، إذ ال يأمن أحدهم إذا 
هم بفعل المعصية أن يظهر اإلمام عليه فيوقع 
به الحد ، وهذا القدر كاف في باب اللطف . 
وع���ن الثال���ث : إن الف���رق بي���ن عدم���ه 
وغيبته ظاهر ، لوجود اللطف في غيبته دون 

عدمه.
 وأما طول عم���رهQ  فغاية الخصم فيه 

االستبعاد ، وهو مدفوع بوجوه : 
المعمري���ن  أخب���ار  ف���ي  نظ���ر  م���ن  إن   

وس���يرهم عل���م أن مق���دار عم���رهQ  وأزيد 
وه���و معتاد ، فإنه نقل ع���ن لقمان أنه عاش 
سبعة آالف سنة وهو صاحب النسور ، وروي 
أن عم���رو   الدوس���ي عاش أربعمائة س���نة ، 

وكذلك غيرهما من المعمرين .  
ق���ال تعالى إخب���ارا عن ن���وحQ  ) َفلَِبَث 
فِيِهمْ أَْلفَ سَ���نَةٍ  ِإالَّ خَمِْس���ينَ عَامًا(.   كذلك 
االتفاق بيننا وبين الخصم على حياة الخضر 
وإلي���اسK   م���ن األنبي���اء,  والس���امري 
والدج���ال م���ن األش���قياء ، وإذا ج���از ذلك 
في الطرفين فلم ال يجوز مثله في الواس���طة 
- أعن���ي طبق���ة األولي���اء. وب���اهلل التوفي���ق 
والعصم���ة، وبه الحول والق���وة، والحمد هلل 

رب العالمين .

السيد محسن االمين العاملي 

 السيد بالل وهبي 

الضرورة قاضية بتكذيب مدعي السفارة الخاصة

تحــــت     املجهر

التتمة صفحة: )6(

اعداد: هيأة التحرير

الشيخ ابن ميثم البحراني  
صاحب كتاب قواعد المرام في علم الكالم(

سلسلة مقاالت تتناول بالدراسة 
أدعياء المهدوية والسفارة قديما وحديثا

Qضفات املجتمع الذي يريده �ضاحب الزمان�   اأ�ضحاب القائم Q �ضباب 
ل كهل فيهم 

يف حديثه عن: 
قال ال�ضيخ علي الدهنني:

كمال الدين ج2 �ص 357

حديث العدد

التتمة صفحة: )6(

التتمة صفحة: )6(

التتمة صفحة: )6(

ال�ضورة الأقرب اإىل احلقيقة التي نحاول ك�ضفها   هنا هي، وباخت�ضار، ان  هناك دولة 
"�ضعودية" حتوي طيفاً وا�ضعاً من املواطنني املختلفني مذهبياً ومناطقياً وقبلياً

الوهابيون في ال�ضعودية اقلية ولي�ضوا اكثرية 
  حمزة الحسن

التتمة صفحة: )6(

ال�ضيعة النخليون   ا�ضرار على العقيدة و تم�ضك بالولء رغم تكالب الأعداء
اقراأ في هذا العدد



  Qالمه���دي اإلم���ام  دول���ة  خصائ���ص   ان 
المبارك���ة, ه���ي الطموح���ات  الت���ي تترقبه���ا  كل 
ينتظ���ره   ال���ذي   واالم���ل  البش���رية  المجتمع���ات 
الجمي���ع, والذي  س���تتحول إل���ى ارض الواقع في 
دول���ة اإلمام المه���ديQ, وه���ذه  الخصوصيات 

مستفادة من االيات والروايات وهي:  
1-تمت���از حكومت���هQ بانها حكوم���ة عالمية 
فيكون-اإلم���ام  س���واء.  والغ���رب  الش���رق  تمل���ك 
المهديQ-الوارث الحقيقي لالرض وما عليها, 

وله الحاكمية المطلقة. 
2-وتك���ون حكومت���ه عل���ى اس���اس العقي���دة 
االسالمية التي تستقي فكرتها من القرآن العظيم, 
ويكون حكم���ه مرضيا عند اهلل تعالى وعند الناس 
جميع���ا, ألن الدين عند اهلل اإلس���الم, فطابعها 
طابع اس���المي, وش���عارها التوحي���د واالعتراف 
بنبوة النب���ي الخاتمN والوالية المي���ر المؤمنين 

 .Qعلي
3-الدستور االس���اس لهذه الدولة هو القرآن 

الكريم. 
4-زوال الخوف واستقرار االمن والطمأنينة 

في هذه الدولة. 
5-العدال���ة االجتماعية هي المعلم البارز في 
الدولة المهدوية في جميع نواحي الحياة, فيحيى 

االرض بها. 
6-ظهور ب���ركات االرض والس���ماء, فتظهر 
المع���ادن والخزائن, وتكون م���ن حق االمة كلها, 

فيقسمها اإلمام بين الناس بالسوية. 
7-ازدياد المنتوج الزراع���ي على اثر بركات 
السماء, فتبدو االرض كلها خضراء جميلة  مليئة 

بالثروة الزراعية. 
8- وعل���ى الصعي���د السياس���ي والجماهيري 
تك���ون كلم���ة الن���اس واح���دة, وكله���م يعيش���ون 

 .Qمطمئنين تحت راية اإلمام المهدي
9-  وورد ف���ي بع���ض الرواي���ات المعتبرة ان 
مناديا ينادي في يوم الظهور )يا أهل العالم اليوم 

يوم العدل والخالص(. 
10-بروز التق���دم الصناعي والتكنلوجي على 
اثر تكام���ل العقول وانتش���ار العل���وم الجديدة عن 

 .Qاالمام
11-اتص���ال المدن بعضها م���ع البعض االخر 
فال توج���د مناطق نائية توتر حالة االمن أو تخيف 

الناس. 
12- خل���و الن���اس م���ن الرذائ���ل والمفاس���د 
والبغض���اء,  والك���ذب  كالحس���د  االخالقي���ة 
وامتيازه���م باالخ���الق والصدق والطي���ب واالداب 

وطهارة القلوب والسلوك. 
واالم���راض  المدم���رة  االف���ات  زوال   -13

الخطيرة. 
14-خل���و الناس من الفقر, بل يمتاز الجميع 
بالث���راء العري���ض عل���ى اث���ر التق���دم االقتصادي 
وفاعلية االس���واق العالمية, وتوزيع الثروة بش���كل 

عادل. 
15-التق���دم الطب���ي والصحي ه���و االخر من 
خصائ���ص الدول���ة, فيمت���از اناس ذل���ك الزمان 

بطول العمل على اثر التطور الروحي والصحي. 
16-اللغ���ة العربي���ة هي الس���ائدة ف���ي جميع 
ه���ذه الدول���ة العظيم���ة باعتباره���ا لغ���ة القرآن-

الدستور-. 
17-وبع���د ن���زول عيس���ى ب���ن مري���مQ من 
الس���ماء واقتدائه باالمام المهديQ يؤمن جميع 
النص���ارى بالمهدي ويدخلون اإلس���الم ويعترفون 
بالنبي الخاتمN وهكذا اصحاب االديان والكتب 

السماوية كافة. 
18-اجتم���اع علم���اء العالم كله���م واتصالهم 

باالم���ام المه���ديQ وع���رض طاقاته���م الفكرية 
والتقنية. وجعلها تحت خدمته بعد ايمانهم الكامل 

 .Qبه
19-ولش���دة االمن والسلم تتعايش الحيوانات 
المفترس���ة مع الحيوانات االليف���ة بكل ثقة دون ان 

 .Qتؤذي احداها االخرى, وهذا ببركة االمام
20-وتظه���ر ف���ي دولت���ه المبارك���ة كل مزايا 
الرجال الشريفة وانسانيتهم الراقية القائمة على 

اساس المحبة والرأفة. 
21-ال تعدّي في تلك الدول���ة المباركة, فكل 

حق يصل إلى صاحبه دون اي اضرار. 
22-ويتم تطبيق االحكام االسالمية القرآنية 
وجمي���ع اركان الدول���ة المهدوي���ة الش���ريفة, من 

ابسط االحكام الشرعية إلى  اهمها. 
23-وتتك���ون دولت���هQ في ظهوره الش���ريف 
من 313 منه���م50 امرأة يتصلون بهQ وبين بقية 

القواعد الشعبية. 
24-ويتم حل جميع المشاكل دون اي تأخير. 
25-وتك���ون االم���ور الكونية مطيع���ة لالمام 
وبقي���ة  والزم���ان  واله���واء  كالم���اء   Qالمه���دي

المخلوقات االخرى. 
ج���دا  وس���ريعة  مختص���رة  نم���اذج  ه���ذه    
لخصائص دولة اإلمام المه���ديQ وامتيازاتها, 
وبع���ض االث���ار الكونية واالجتماعية التي س���تظهر 
 Qالمبش���ر به Qفي دولة الح���ق بفضل المهدي
وبدولته من قبل انبياء اهلل جميعا وائمة اهل البيت

 ,Qالذين بشروا المنتظرين لدولة المهدي K
 ,Qوحتى االموات الذين انتظروا اإلمام المهدي
ث���م ماتوا فان اهلل تعالى يحييهم باذنه وقدرته في 
دولة اإلمامQ  فهم الذين كانوا يدعون باستمرار: 

)اللهم ارنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة(. 

  Qسلسلة من المقاالت تسلط الضوء على حياة الفقهاء النواب لإلمام المهدي القائم

:Hولدته ون�ضبه
هو الش���يخ عب���د الكريم الحائ���ري اليزدي 
المهرج���ردي الميبدي. ولد ف���ي قرية مهرجرد 
من نواح���ي محافظة يزد-من اعم���ال ايران- 
وسط عائلة مؤمنة تعمل في حقل الزراعة. تعلم 
مب���ادئ العلوم العربية واالس���المية في اردكان 

ويزد. 
Hعلمه وف�ضله

إن عجلة الزمن في دورانها المستمر ال تلف 
في طياتها أشخاصا بارزين فحسب ، بل حتى 
كثيرا من آثاره���م ، فال يبقى منها اثر يذكر . 
ولكن يس���تثنى من هذه الس���نة الطبيعية أولئك 
النماذج االنس���انية الذين تقربوا بأعمالهم إلى 
ربه���م حتى كانوا من أوليائه ، فإنهم لعظمتهم 
وصالبتهم يس���تثنون من هذه الس���نة الطبيعية 
الجاري���ة ، فه���م كما قال عل���يQ: ) باقون ما 
بق���ي الدهر ، أعيانهم مفقودة ، وأمثالهم في 
القلوب موجودة(, ومن ه���ذه النماذج النادرة 
مؤس���س الح���وزة العلمية بمدينة قم المش���رفة 
المرح���وم آي���ة اهلل العظمى الحاج الش���يخ عبد 
الكريم الحائري اليزدي المهرجردي الميبدي

H, فهو من األحياء الخالدين الذين ال تنس���ى 
الخواطر ذكرهم.

االفن���د  وف���اة  قب���ل  كرب���الء   Hهب���ط - 
الخراس���اني ، فالتف حوله ع���دد من الطالب 
فاش���تغل بالتدري���س واإلف���ادة ، وكان الميرزا 
محمد تقي الش���يرازي حينئذ في كربالء يجله 
ويش���ير إليه ويعترف بفضل���ه ومكانته حتى أنه 
أرج���ع احتياطات���ه إلي���ه ، فألف���ت بذل���ك إليه 

األنظار وأحله مكانة سامية في النفوس .   
-وف���ي أوائل س���نة 1333 ه  . ق س���افر إلى 
إي���ران لزي���ارة مش���هد اإلمام الرض���اQ، في 
خراس���ان ، وتلقى دعوة م���ن بعض وجوه أراك 
لإلقام���ة عنده���م ، فهبط ) س���لطان آباد( أو  
)أراك( ، وكان هن���اك بعض أه���ل العلم فعنى 
بتدريس���هم وتنمية مواهبهم ، ف���كان أن ازداد 
عدده���م وبلغ نحو ثالثمائة طالب علم ، وأقبل 
الطالب عليه وأصبح���ت المدينة مركزا ثقافيا 

وعلميا على بساطتها . 
حوزته في قم المقد�ضة : 

  زار   الشيخ H مدينة قم المباركة في سنة 
1340ه����، فاتفق���ت رغبات جماع���ة من أهلها 
وغيره���ا عل���ى إقامت���ه فيها ، فس���ألوه ذلك ، 
فأجابهم وبقى هناك مشتغال بالتدريس وسائر 

 ، الديني���ة  األم���ور 
فتقاط���ر إليه الطالب 
من كل حدب وصوب ، 
وغصت بهم المدارس 
حتى زاد عدد الطالب 
األلف  عل���ى  والعلم���اء 
، وقام بأعباء تنظيم 
دراس���تهم وإعاش���تهم 
، واتخ���ذ ف���ي تربي���ة 
وتعليمه���م  الطلب���ة 
مسلكا صحيحا, على 
أتق���ن نظ���ام وأحس���ن 
أس���لوب ، حاز ش���يئا 
كثيرا م���ن القبول عند 

العامة والخاصة.
لق���د نظم الش���يخ

H من كان في قم من 
ط���الب العل���م تنظيما 
عزمه  واعل���ن  عاليا, 
مرك���زا  جعله���ا  عل���ى 
علمي���ا يك���ون له ش���أن 
ف���ي خدم���ة اإلس���الم 
واش���ادة دعائمه. فقد 
عل���ى  العط���اء  وس���ع 
والعلم���اء  الط���الب 

وبذل عليهم بس���خاء, وس���ن نظاما للدراسة,  
وق���رر ترتيبا مقبوال لالش���راف عل���ى الطالب 
والعلماء .. واجراء االمتحان السنوي.. حتى انه  
بنى مستش���فى خاصا لطالب العلم ليش���عرهم 

بالكيان المستقل والكرامة الموفورة.
-وقد كان رجال السياسة واالمراء والقادة 
والتج���ار يتهافت���ون على بيته لع���رض خدمتهم 

عليه. 
:Hا�ضاتذته

تتلمذH على افذاذ العلماء ومنهم: 
-السيد ميرزا حسين وامق. 

-السيد يحيى المجتهد اليزدي الكبير. 
-المي���رزا ابراهيم الس���يرواني المحالتي 

الشيرازي. 
-الشيخ فضل اهلل نوري. 

-السيد محمد الفشاركي االصبهاني. 
-الميرزا حسن الشيرازي. 

-السيد المجدد الشيرازي. 
-الميرزا محمد تقي الشيرازي. 

الشيخ محمد كاظم الخراساني. 
:Qاقوال العلماء فيه
يقول صاحب أعيان الشيعة: 

لم يسمع عنهH رغم كثرة من كان يعولهم 
من الطالب –انه رد طالبا, أو كس���ر خاطرا, 

أو اخجل انسانا... 
يقول الس���يد االمين: عاشرناه مدة مقامنا 
عن���ده فوجدن���اه رجال ق���د ملئ عقال وكياس���ة 

وعلما وفضال. 
:Hوفاته

مرض رحم���ه اهلل وتغلبت علي���ه العوارض 
فتوفى ف���ي ليلة الس���بت 17 ذي القعدة الحرام 
سنة 1355 ه�. فخسر به المسلمون زعيما كبيرا 

وركنا ركينا. 
وق���د ج���رى ل���ه تش���ييع عظيم ق���ل نظيره. 
ودفن في رواق حرم فاطمة المعصومةP بقم 
المقدس���ة. لما اواله من اهتمام بها وبطلبتها, 
حت���ى اصبح هذا اللقب ل���ه خاصة عندما يذكر 

رحمه اهلل. 

م�ضاجد في م�ضيرة الظهور المهدوية 

الإمام المهديQ في الفكر الب�ضري

-روؤى ودللت-

Qمن خ�ضائ�ص دولة الإمام المهدي

المتتب����ع للروايات ال����واردة في المجام����ع الحديثية 
المرتبطة بحركة الظهور المهدوية على طول خط الغيبة 
وصوالً إلى الظهور تس����توقفه مجموعة من المش����اهدات 
واألحداث يجمعها رابط مش����ترك يشير إلى منهٍج ومَعْلٍم 
م����ن معال����م التأثير في القضاي����ا المركزي����ة التي ترتبط 
بالتهي����ؤ واالس����تعداد للق����اء بقي����ة اهللَّ في أرض����ه اإلمام 

.Qالمهدي
 م����ن ه����ذه المعال����م بع����ض المس����اجد الت����ي ورد 
ذك����ر بعضها ف����ي الرواي����ات وفي تفس����ير بع����ض اآليات 
كالمس����جدين الحرام واألقصى وفي البعض اآلخر يشار 
إل����ى رواي����ات أخرى وح����وادث حصل لها ارتباط مباش����ر 
بالقائ����مQ كمس����جدي الكوفة والس����هلة الموجودين في 

الكوفة، وجمكران الموجود على أطراف قم المشرفة.
السؤال المشار  هنا هو:  ما هي هذه العالقة الوثيقة 
بي����ن اإلم����ام المه����ديQ وبين تل����ك المس����اجد األربعة 
المذك����ورة؟ وما هي األهمية الكامنة وراء تخصيص هذه 

األماكن ليكون لها شأن في حركة الظهور المهدوية؟
ولإلجابة على هذا السؤال أوالً نشير إلى أمٍر يتعلق 
بخص����وص هذه المس����اجد  ، ألن����ه لو دققن����ا النظر في 

الفارق األساسي بينها نالحظ ما يلي:
أ-  روايات الظهور المتعلقة بالمس����جدين-الحرام 
واالقص����ى-  الحظ����ت نقطة حاس����مة في مس����يرة الغيبة 
الكب����رى هي الخروج م����ن الغيبة إلى الظهور, وأش����ارت 
إلى أحداث واقعة تعتبر من العالمات المتواتر عليها بين 
المس����لمين, خصوصاً فيما يتعلق بظه����ور اإلمامQ في 

المسجد الحرام ومبايعة الناس له بين الركن والمقام.
ب-  أم����ا الح����وادث أو الروايات المتعلق����ة بالكوفة 
والس����هلة وجمك����ران فق����د  أش����ارت إل����ى مجموع����ة م����ن 
األم����ور المتعلقة بها وح����ددت مجموعة م����ن الوظائف, 
مجمله����ا يه����دف إلى توثي����ق االعتقاد واالرتب����اط بقضية 
مركزي����ة كقضية الظهور م����ن خالل التهيؤ واالس����تعداد 
له����ذا الموقف العظيم وصوالً إلى تلك النقطة الحاس����مة 
في تاريخ البش����رية، من هنا فإن هذه الروايات أش����ارت 
إلى مجموعة من األعمال واألذكار المستحبة, يأتي بها 

المؤمن بدافع الشوق إلى اللقاء والفرج.
 لو أردنا أن نسلط الضوء على هذه الروايات لنحلّل 
مسيرة اإلمامQ من الغيبة حتى الظهور وارتباطها بهذه 

المساجد ينبغي أن نشير إلى أمور:
األول: ان ك����ون الخ����روج المتوق����ع م����ن مك����ة وف����ي 
المس����جد الحرام وبين الركن والمقام كما أش����رنا يحمل 

في دالالته بُعدين مركزيين:
أ-  اإلش����ارة إل����ى أن القضاي����ا الت����ي ألجلها تحمل 
األنبياء كل تلك المشقات فقتلوا وصلبوا وفصلت رؤوسهم 
الشريفة عن أجسادهم- اعني قضية التوحيد المركزية 
خالصتها الحديث القدسي المشهور )كلمة ال إله إال اهللَّ 
حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي(، وهذه تعتبر 
من الحلق����ات المفصلية عند الوصول للنقطة الحاس����مة 
والساخنة في تاريخ اإلس����الم ألنها تشكل عصب الظهور 
المترق����ب، وحي����ث أن هذا البيت العتيق وهذا المس����جد 
الح����رام يمثالن نقطة التقاء جمي����ع األنبياء من نبي اهللَّ 
آدمQ إل����ى نبينا محمدN  كم����ا ورد في الروايات أنهم 
زاروا ه����ذا المكان القدس����ي  يجمعهم ه����ذا الهدف وهو 
التوحيد واإلقرار بالعبودية هللَّ الواحد القهار جّل وعال، 

 Qواختي����ار ه����ذا المس����جد النطالق����ة اإلمام
يصب في المجرى التوحيدي التكاملي لمسيرة 

.Kاألنبياء واألوصياء
ب - اإلش����ارة إلى قضي����ة فرعية بالنظر 
األولي تشير إلى حلقة مهمة في تاريخ اإلسالم 
نعن����ي به����ا فتح مك����ة واجتثاث الفس����اد وضرب 
مركز األصنام والش����رك وإعالء كلمة التوحيد 
ف����ي انتقال نوعي في تاريخ اإلس����الم، واختيار 
المس����جد الح����رام للظه����ور يش����ير إل����ى إرادة 
إلهي����ة ف����ي فت����ٍح جديد يؤس����س لدول����ة جديدة 
في زم����ن تبدلت فيه األصنام م����ن حجرية إلى 
بش����رية فيأت����ي صاح����ب األم����رQ  القتالعها 
ويعيد لإلس����الم تاريخه من جديد.  وإليه أشار 
الحدي����ث ع����ن النب����يN : )... ليم����أل األرض 

قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً وجورًا(.
الثان����ي: وج����ود األقص����ى ف����ي المعرك����ة 

الحاس����مة وفي مفصل أس����اس من مفاصل الظهور حيث 
يُصلّ����ي اإلم����امQ  في����ه ومن خلف����ه نبي اهللَّ عيس����ى في 

إشارة إلى قضايا هي في غاية األهمية:
 أ-  ه����و أولى القبلتين ويمّثل أعلى درجات الصراع 
الطوي����ل األمد بي����ن اإلس����الم واليهود, واختي����ار اإلمام
Q  للص����الة فيه تعبير عن االنتصار النهائي لإلس����الم 
في����ه وإقام����ة دولة األنبياء الذين استش����هدوا ف����ي البقعة 

الطاهرة دفاعاً عن الدين أثناء التبليغ باألمانة اإللهية.
 يق����ول تعال����ى: )وضربت عليه����م الذلة والمس����كنة 
وباءوا بغض����ب من اهللَّ ذلك بأنهم كان����وا يكفرون بآيات 
اهللَّ ويقتل����ون النبيين بغير الحق ذلك بم����ا عصوا وكانوا 

يعتدون(.
ب - أما صالة نبي اهللَّ عيس����ىQ  فتصب في تلك 
القضية التي هي تس����اهم في رفع كل الش����بهات  والشك 
حول قيادة اإلسالم للبش����رية وتنزع مزاعم أهل الشرك 

وتُوطى ء لدولة التوحيد.
ج-  ه����ذا التح����رك االس����تراتيجي بأبع����اده الت����ي 
ذكرناه����ا يعيدن����ا بالذك����رى إلى قضية أخ����رى تعتبر من 
المفاصل التاريخية في اإلس����الم وألهميته����ا أرّخها اهللَّ 
في القرآن وخصها بسورة وهي قضية اإلسراء والمعراج 
برس����ول اهللN ، ولع����ل اختيار بقي����ة اهللQ  لألقصى 
الش����ريف يش����ير إلى ذل����ك البع����د الثالث وتأكي����د لذلك 
االرتباط الروحي والمعنوي في صالة هي معراج إلى اهللَّ 
وفي إس����راء آخر وعودة أخرى من المس����جد الحرام إلى 
المسجد األقصى، وقد يؤيد ما ذكرناه في سياق اآليات 
من س����ورة اإلسراء: )سُبْحاَن الَّذِي َأسْرى ِبعَبْدِهِ لَيْاًل مِنَ 
اْلمَسِْجدِ اْلحَراِم إَِلى اْلمَسِْجدِ األأْْقصَى الَّذِي بارَْكنا حَوَْلهُ 
لِنُِريَهُ مِنْ آياتِنا إِنَّهُ هُوَ السَّ����مِيعُ اْلبَصِيرُ *وَ آتَيْنا مُوسَى 
اْلكِتابَ وَجَعَْلناهُ هُدىً لِبَِني ِإسْرائِيَل َأالَّ تَتَّخُِذوا مِنْ دُوِني 
وَكِياًل *ُذرِّيََّة مَنْ حَمَلْنا مَعَ نُوٍح إِنَّهُ كاَن عَبْداً شَُكوراً *وَ 
َقضَيْنا إِلى بَِني ِإسْ����رائِيَل فِي اْلكِتاِب لَتُْفِسدُنَّ فِي األأْرِْض 
مَرَّتَيْ����ِن وَلَتَعْلُ����نَّ عُلُ����وًّا َكِبيراً *َف����ِإذا جاَء وَعْ����دُ أُوالهُما 
بَعَْثنا عَلَيُْكمْ عِباداً لَنا أُولِي بَْأٍس شَ����دِيدٍ َفجاسُ����وا خِالَل 
الدِّي����اِر وَكاَن وَعْداً مَْفعُوالً *ُثمَّ رَدَدْن����ا َلُكمُ اْلَكرََّة عَلَيِْهمْ 
وََأمْدَدْناُك����مْ ِبَأمْ����واٍل وَبَِني����نَ وَجَعَلْناُكمْ َأْكثَ����رَ نَفِيرًا*ِإْن 
َأحْسَ����نْتُمْ َأحْسَنْتُمْ ألَِنُْفِس����ُكمْ وَِإْن َأسَ����ْأتُمْ َفلَها َفِإذا جاَء 
وَعْ����دُ اآلأْخِرَةِ لِيَسُ����وؤُا وُجُوهَُك����مْ وَلِيَدْخُلُوا اْلمَسْ����ِجدَ َكما 

دَخَلُوهُ أَوََّل مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا ما عَلَوْا تَتِْبيرًا(.
الثالث: ما ُذكر حول المس����جدين الحرام واألقصى 
يش����ير إلى تلك المعركة الفاصلة بين التوحيد والش����رك 

وأيام الظهور. 
 ويبق����ى أن نتس����اءل ع����ن ارتب����اط حرك����ة الظه����ور 
المهدوي����ة بمس����اجد الس����هلة والكوفة وجمك����ران وما هو 
المبتغى من تحويل أنظ����ار المؤمنين في اتجاهها للقيام 
ببعض المس����تحبات وطلب اللقاء؟ ولكي نجيب على هذا 

التساؤل نشير أيضاً إلى أهداف هذه األعمال:
أ- ربط المؤمنين بها دون المساجد األخرى يُعمّق 
تركي����ز مفهوم االرتباط باإلم����ام المهديQ ، ومن هنا 
نالحظ أننا عندما نتوجه إليهما ليس لنا أي هدف سوى 
التعب����د هللَّ جّل وعال والش����وق للقاء اإلم����امQ ، وكثيراً 
ما نذهب إلى المس����اجد األخرى ولكن ال ينتابنا مثل هذا 
الشعور إال فيهما، وألجله فإن التخصيص بهما والتوجه 
إليهما يصب في مجال التهيئة واالستعداد لذلك الظهور 

المرتقب ويهيى ء األرضية الخصبة له.
ب-  وجوده����ا وحصول بعض الح����وادث فيها يعزز 
من األمل باللقاء ويشحذ النفوس بقضية اإلمام المهدي
Q  ويق����وي اليقين بالفرج بانكش����اف الك����روب والغموم 
واألح����زان عن المؤمنين والمس����تضعفين. هذا وال يخفى 
ما لمس����جد الس����هلة من اهمية في عص����ر الظهور اذ ورد 

فيه انه مسكنهQ وأهل بيته.
رابع����ًا: كل م����ا ذكرن����اه ال يمن����ع من الق����ول بوجود 
أه����داف روحية ومعنوية واجتماعي����ة أخرى بغض  النظر 
عن كونها مرتبطة بالمس����ير من الغيبة إلى الظهور والتي 

منها:
1 - اإلش����ارة إلى أهمية المسجد في اإلسالم حتى 
ان����ه أصبح يش����كل المحط����ة الرئيس����ة  في عص����ر الغيبة 

.Qوالظهور لإلمام
2 - اعتبار المسجد منطلقاً لكل حركات الثورة ضد 
الظلم والطغيان وهذا يفس����ر س����بب هجوم المستكبرين 

عليه واهانته وإقفاله في بعض األحيان.
3 - الحث على ارتياد المس����اجد واعتبارها محطة 
الع����روج إل����ى اهللَّ وتقوي����ة جوان����ب االرتب����اط الروح����ي 

والمعنوي باهللَّ واإلقرار بالذل والمسكنة في بيته.
ه����ذا باإلضافة إلى بع����ض الجوانب األخرى التي ال 

يسعنا الحديث عنها في هذه العجالة.

اصب���ح المصل���ح العالم���ي حل���م االنس���انية 
الحي���ة الضمير, والت���ي تأمل تحق���ق العدل على 
االرض, ولك���ن وجه���ات النظر عن ه���ذا المنقذ 
تختل���ف من عقي���دة إلى اخرى, ف���كل يتوجه اليه 
ضم���ن عقيدته, ويعتقد به ناصرا لدينه, وبعض 
الناس يودون خروجه الشريف؛ لتحقيق الرفاهية 
للمجتم���ع, بغض النظ���ر عن الدين ال���ذي يدافع 
عن���ه ه���ذا المنتظر, ونحن المس���لمون لن���ا رأينا 

الحق في شخصية هذا الرجل العظيم. 
وهنا  نس���لط الض���وء على وجه���ة نظر بعض 
العقائ���د ف���ي اإلم���ام المه���ديQ وكي���ف ننظ���ر 

لالصالح العالمي, وكالتالي: 
نظ��ر  ف��ي   Qالمه��دي 1-الإم��ام    

ال�ضتكبار العالمي: 
    الش���ك في وض���وح الجرائم التي مارس���ها 
االس���تكبار العالم���ي ض���د االنس���انية بوجه عام, 
وض���د االم���ة االس���المية بوجه خ���اص. والخطط 
واالس���اليب التي وضعتها دول االس���تكبار العالمي 
للفت���ك بالش���عوب وتمزيقها, من خ���الل القضاء 
عل���ى الرواب���ط االجتماعي���ة االصيلة بي���ن االمم 
والقومي���ات, وتدمي���ر القيم االخالقية, ونش���ر 
عوامل التفسخ الخلقي, وابعاد المجتمع االنساني 
عن كل م���ا يربطه بالفط���رة االلهي���ة اكثر من ان 
تحصى, أو تعد. قال اهلل تعالى: ) وَأَلَِّو اسْ���تََقامُوا 
ِريَقةِ أَلَسَْقيْنَاهُم مَّاء َغدًَقا(. وقال رسول  َعَلى الطَّ
اهللN: )كل مولود يول���د على الفطرة حتى يكون 

ابواه يهودانه وينصرانه(. 
تفنن���ت  االس���تكبار  ق���وى  ان  يخف���ى  وال 
ض���د  الش���يطانية  االس���اليب  ه���ذه  باس���تخدام 
المجتم���ع المس���لم, فقد حقق���ت اول انتصار لها 
في تقسيم االمة االس���المية الى اقاليم ودويالت 
ضعيفة, بعد ان ش���رعت في خل���ق عوامل عديدة 
لالخت���الف والعداء بين هذه الش���عوب المقس���مة 
تح���ت مصطل���ح )االس���تقالل( وم���ن خ���الل هذه 
االختالفات والتقس���يمات سعت لجر الشعوب الى 

معارك طاحنة. 
فق���د ورد ع���ن رس���ول اهللN انه ق���ال: )لن 
تفنى امت���ي حتى يظهر فيهم التمايز, والتمايل, 
والمعام���ع, فقي���ل: يا نب���ي اهلل م���ا التمايز؟ قال

N: عصبية يحدثها الناس بعدي في االس���الم, 
فقي���ل: فما التماي���ل؟ قالN: يمي���ل القبيل على 
القبيل فيستحل حرمتها, قيل: فما المعامع؟ قال

N: مس���ير االمصار بعضها ال���ى بعض, تختلف 
اعناقها في الحرب(. 

 ان هدف القوى الكبرى  وعمالئها في البلدان 
االس���المية يتمثل ف���ي بث الفرقة بين المس���لمين  
الذي���ن آخى اهلل بينهم, وس���مى المؤمنين منهم 
باالخ���وة, وفصله���م ع���ن بع���ض تحت مس���ميات 
الش���عب الترك���ي, والش���عب الك���ردي, الش���عب 
العربي, الش���عب الفارس���ي, بل وايجاد العداوة 
بينهم, وهذا االمر على الضد مما اراده االسالم 

والقرآن الكريم تماما(. 
ول���م يكفه���ا ذل���ك, ب���ل جن���دت كل وس���ائل 
االس���الم  ص���ورة  لتش���ويه  والدعاي���ة  االع���الم 
والمس���لمين لدى ش���عوبها الغافلة, المنكبة على 
اللهو والفساد, واصبح مصطلح )االرهاب( يكفي 
لمحاربة أية  ش���خصية اس���المية تسعى للمطالبة 

بحق بسيط من حقوق الشعب المضطهد. 
وال ش���بهة!  فانها تخصص���ت في نهب ثروات 
المجتم���ع المس���لم م���ن خ���الل نظري���ة القط���ب 
العق���ل  واحت���كار  العولم���ة,  ونظري���ة  الواح���د, 
االنساني, وحرمان الشعوب المسلمة من التقدم 

العلمي, والمعرفة, والصناعة. 
لقد اعتاد قادة هذه القوى   وساستهم على ان 
يتعاملوا بجدية لدفع الضرر المحتمل, واعترفت 
توقعاتهم السياس���ية ب� )ان االس���الم قوة سياسية 
واجتماعية قادرة على توحي���د الجماهير(, ومن 
جانب آخ���ر, اطلعوا على مؤلفات المس���لمين في 
خ���روج االم���ام المهديQ,وبالتال���ي فعليهم ان 
يس���تعدوا له���ذا الخط���ر المح���دق به���م. قال اهلل 
تعالى: ) وَجَحَدُوا ِبهَا َواسْ���تَيَْقنَتْهَا أَنُفسُ���هُمْ ُظْلمًا 

وَعُلُوًّا َفانُظرْ َكيْفَ َكاَن عَاقِبَُة اْلمُْفِسدِينَ(. 
2- الم��ام المه��ديQ ف��ي النظرية 

ال�ضليبية واليهودية:-
تذهب بعض العقائد الصليبية واليهودية الى 
ان المصلح العالمي هو السيد المسيحQ, او النبي 
داودQ, عل���ى اخت���الف النظريتين, وفي نفس 
 ,Qالوقت يس���لم هؤالء بخروج االم���ام المهدي
اال انهم يعتقدون-كما نعتقد نحن كذلك-ان هذا 
القائد العظيم هو رجل مس���لم, هدفه نش���ر دين 
االس���الم, والقضاء على المس���يحية واليهودية, 
امبراطورياته���م  وتحطي���م  االخ���رى,  والنح���ل 
الظالمة وكنائس���هم وبيعهم, ويعتقدون ايضا انه
Q يخ���رج ف���ي ارض آس���يا العربية, قب���ل نزول 

السيد المس���يح, او رجوع النبي داودQ, ويكون 
مقر قيادته في بابل العراق. 

وق���د اس���تلهمت ه���ذه النظري���ة م���ن بع���ض 
اليهودي���ة والمس���يحية القديم���ة, وم���ن  الكت���ب 
تنبؤات الرجل اليهودي-او المس���يحي على بعض 
االقوال-نوس���تر اداموس, الذي اش���ار بصراحة 
الى ظهور هذا الشخص العظيم. حيث قال :  )في 
المنطقة العربية الغنية, سوف يولد شخص قوي 
في شريعة محمدN. انه س���وف يربك اسبانيا, 
ويقه���ر غرناط���ة, اضاف���ة الى الش���عب الليغوري 

بواسطة البحر(. 
وتبنّ���ى ه���ذه العقيدة بعض اصح���اب القرار 
ف���ي الدول  العظم���ى, وبالتالي فق���د اتفقت هذه 
العقيدة مع آراء الساس���ة في ان   المنطقة  -آسيا 
العربي���ة- ق���ادرة عل���ى ان تهي���ئ قائ���دا عظيم���ا 
يوحد الدول االس���المية ويشكل خطرا فادحا على 

منافعهم. 
الفك��ر  ف��ي   Qالمه��دي الإم��ام   -3

ال�ضالمي 
العالم���ي  المصل���ح  ب���أن  المس���لمون  يعتق���د 
والمهديQ مفهومان لشخصية واحدة وهو اإلمام 
المهديQ الذي وعدهم به اهلل س���بحانه وتعالى 
على لس���ان رس���وله الكريمN واالئمةK, وقد 
اتفقت بذلك جميع المذاهب والفرق االسالمية, 
وهذا الشخص المس���لم الذي يخرج في المنطقة 
الكوفة-باب���ل  مق���ره  يك���ون  وال���ذي  االس���يوية, 
القديمة-س���وف ينش���ر راية االس���الم, ويحطم 
جميع االمبراطوريات الظالمة في العالم, ويمأل 
االرض قسطا وعدال كما ملئت جورا وظلما,  وفي 
زمانه ينزل السيد المسيحQ, ويعاونه ويساعده 

في ذلك. 
العام���ل المش���ترك وتحدي���د المنطق���ة   -4

الجغرافية 
العامل المش���ترك بين هذه النظريات, ومن 
خالل القراءة الس���ريعة لها,نخ���رج بنتيجة هي:  
ان اإلم���ام المه���ديQ رج���ل مس���لم, يخرج في 
ارض العرب االس���يوية, وبع���ض الدول المجاورة 
له���ا, ويقي���م دولة اس���المية عليه���ا, ويجمع كل 
الدول تح���ت لوائه في راية واحدة, وال يكون همه 
اال نش���ر االس���الم,واظهاره عل���ى كل االدي���ان,  
وتهدي���م كل ما توصل اليه االس���تكبار العالمي من 

الحضارة الفاسدة.

دراسات 2

اآية اهلل العظمى 
Hال�ضيخ عبد الكرمي احلائري

من فقهائنا  محمود شريعة زاده الخراساني 

  الشيخ أكرم دياب 

  علي الدنيناوي 



ان للقضي����ة المهدوية ابع����ادا عدي����دة, عقائدية, تاريخية, ونفس����ية, 
وتربوية واجتماعية . وان البعد العقائدي هو الذي يوفق بين جميع هذه االبعاد. 

والحديث في هذا البعد يأتي في بابين: -

االمامة وضرورتها:  وهو ان  الناس كما هم في امّس الحاجة الى   -1
الوحي والرسالة, فهم كذلك بحاجة الى االمام المعصوم. وان هذا االضطرار 

والحاجة الملحة يمكن االستدالل على اثباتها من طرق عديدة, منها: - 
اه����داف الحكومة االس����المية: والت����ي ال تنحصر بتوفي����ر الحرية  أ - 
واالمن والرفاه, بل تتعداها الى تحقيق اهداف سامية لهداية االنسان وتكامله 
في جميع المجاالت, وال يتيس����ر ذلك اال بامامة انس����ان معصوم منصوب من 

 .Nقبل اهلل تعالى ورسوله
حدود الحكومة االسالمية: وهي حكومة ال تتحدد بسنين معدودة  ب - 

من س����ني الدنيا, بل انها حكومة تتماش����ى مع الكون والنظام الكوني للعالم, 
بما لالنس����ان من استمرارية واتصال مع المجتمع ومع النظام الكوني باسره, 
وهو بهذه االس����تمرارية وهذا االتصال بحاجة الى تش����كيل حكومة تتماشى مع 

هذا النظام, وهو بحاجة ايضا الى حاكم عالم بهذا النظام وقوانينه. 
وبه����ذه الرؤية الواس����عة والرفيعة يكون لالمامQ ل����دى  المؤمنين  معنى 

وروح ومفهوم, وتكون  الضرورة اليهQ اكثر الحاحاً. 
االمامة وشؤونها:   -2

ومن هذه الش����ؤون قيادة االم����ة والمجتمع المس����لم, فاالمامة هي عبارة 
عن النهج السياسي   من اجل ادارة شؤون المجتمع.وهذا النهج يجب ان يكون 

مستمرا على طول خط وجود المجتمع وحاجته إلى االدارة.  

فاالمامة هي عبارة عن النهج السياسي   من اجل 
ادارة شؤون المجتمع

 ان اإلم���ام المه���ديQ ح���ي موج���ود من حين 
والدته ، وهي س���نة س���ت وخمسين ومئتين إلى آخر 
زم���ان التكلي���ف ألن كل زم���ان ال ب���د فيه م���ن إمام 
معص���وم   لعموم األدل���ة,  والن غيره ليس بمعصوم 

 › .Qفيكون هو اإلمام
وأم���ا االس���تبعاد ببقاء مثله فباط���ل ،ذلك  ألن  
-ط���ول العمر-  ممكن, خصوص���ا النه  قد وقع في 
األزمنة الس���الفة في حق الس���عداء واألشقياء ما هو 

.Qأزيد من عمره
  وأما سبب خفائهQ، فهو اما لمصلحة استأثر 
بعلمها-اهلل تعالى- أو لكث���رة العدو وقلة الناصر، 
ألن حكم���ة اهلل تعال���ى وعصمةاالم���امQ ال يج���وز 
معهما منع اللطف, فيكون من غير العادة وذلك هو 

المطلوب. 
الله���م عج���ل فرج���ه وأرن���ا فلج���ه واجعلنا من 
أعوانه وأتباعه وأرزقنا طاعته ورضاه واعصمنا من 

مخالفته وسخطه بحق الحق والقائل بالصدق.

Qال�ضاك في المام المهدي

المهديQ حي  موجود 

�ضدى المهديQ بين ال�ضائل والمجيبا�ض�ص العتقاد بالمهدوية
3 بحوث ومقاالت

يف أروقة املكتبة املهدوية

يقع الكتاب في طبعته الثالثة سنة 1429ه� 
ف���ي  148 صفحة من القطع المتوس���ط وجاء 
بتسلس���ل )3(, وه���و ضمن سلس���لة الندوات 
المهدوي���ة, ومن اص���دار مركز الدراس���ات 

.Qالتخصصية في اإلمام المهدي
يتناول الكتاب بالحديث  امل االنس���انية 
السرمدي, وحلم االنبياء على مر العصور, 
دول���ة اهلل, دول���ة اإلم���ام المه���ديQ الذي 
يمأل االرض قس���طا وعدال بعدما ملئت ظلما 
وجورا. وقد جاءت بحوثه تحت  اربعة عناوين 

هي: 
والحتمية   Qالمه���دي اإلم���ام  1-حركة 
االلهي���ة.  2-دور الع���راق ف���ي حرك���ة اإلمام 
المهديQ.  3-التط���ور الحضاري في دولة 
المه���ديQ.  4-االنس���ان الكامل ف���ي دولة 
اإلمام المهديQ. وق���د اعقب كل فصل من 
فصوله اس���ئلة اج���اب عنها المؤل���ف باعتبار 
ان المؤل���ف جعل من فص���ول الكتاب   ندوات 

تحدث باماكن متفرقة. 
وف���ي توضيح���ه للحتمي���ة االلهي���ة يق���ول 
مؤل���ف  الكتاب انه���ا حلقة التغيي���ر والتكوين 
االجتماعي في المجتمع االنساني, كما يعبر 
عنه في حلقات فلس���فة التاري���خ, فالمفهوم 
ل���ه  التاري���خ,  وفلس���فة  للعال���م  االس���المي 
رؤيت���ه العقائدي���ة في تفس���ير عملي���ة التغيير 
الحضاري, والتطور الحضاري في مجتمعات 
 Qاالنسان, ومن دور حركة اإلمام المهدي
في هذه الحركة. وان هذه الحركة هي خاتمة 
الح���ركات التغييرية في االم���م والمجتمعات 
واالنس���انية. وانه���ا غير مس���بوقة-ال كما وال 

أخرى,  تغييري���ة  نوعا-بحرك���ة 
كما يعبر الن���ص النبوي ))فيمأل 

االرض قسطاً.....((.
وع���ن دور العراق ف���ي حركة 

االمامQ يقول المؤلف: 
عندم���ا نتح���دث ع���ن حركة 
المهديQون���درس  اإلم���ام 
خريط���ة الحرك���ة تق���ف امامن���ا 
مواق���ع كثي���رة مهم���ة ذك���رت في 
لحرك���ة  المس���تقبلية  الرواي���ات 
االم���امQ, واهم تل���ك المواقع 
ه���و الع���راق.. فقد اخ���ذ اهتماما 
كبيرا في هذه الروايات.. كماض  
مؤث���ر ف���ي المس���تقبل ومؤثر في 
الحاضر-وكموق���ع اهت���م به اهل 

البي���تK فكري���ا,  واهتم���وا ب���ه تطبيقي���ا 
وميداني���ا.  فالعراق-سيش���ارك ف���ي الظهور 
بمراحل���ه الثالث..  التمهي���د,  وبعده,  وفي 
عصر الظهور, وفي كونه عاصة لدولة االمام

.Q
 وعن التطور الحضاري في خاتمة الدول 
االنسانية. يقول المؤلف ان لهذه  الدولة الدور 
المؤث���ر  في االنس���انية وتقدمها الحضاري, 
كما في  قوله تعالى: )   يُرْسِ���ِل السَّمَاء عَلَيُْكم 
مِّ���دْرَارًا  (, وقوله )وَيُمْدِدُْك���مْ ِبَأمْوَاٍل وَبَِنينَ 
وَيَجْعَ���ل لَُّك���مْ جَنَّ���اتٍ وَيَجْعَل لَُّك���مْ أَنْهَارًا  (, 

)وَيَِزدُْكمْ ُقوًَّة إَِلى ُقوَّتُِكمْ (.
فه���ي اذن دول���ة الب���ركات والمعج���زات 
وتطبيق الع���دل االلهي المطل���ق, دولة اعلى 
مستويات الرفاهية االنسانية, واعلى مستوى 

حضاري تقدّمي لالنسان. 
 ,Qوع���ن المس���تفيد م���ن دول���ة االمام
انسان ذلك الزمان,  والذي يسميه االنسان 
الكام���ل..  يقول المؤلف انه االنس���ان المؤهل 
ألن يحكمه العدل االلهي, ويس���تحق ان يكون 
خليفة اهلل س���بحانه وتعال���ى  في االرض وفي 
الوج���ود, وال���ذي لدي���ه م���ن ق���وى االدراك 
والمعرف���ة ما يجعله مؤهال ومس���لطا على كل 

الموجودات. 
االنس���ان الذي عبر عنه الق���رآن الكريم 
ِن���سَ ِإالَّ لِيَعْبُدُونِ (,  )وَمَ���ا خَلَْقتُ اْلِج���نَّ وَاإلأْ
اي ليعرف���ون الن العبادة الحقيقية هي عبادة 
المعرف���ة.. وهي غاي���ة االنبي���اءK  وطموح 

 .Kاالئمة
جعلن���ا اهلل م���ن الممهدين له���ذه الدولة 

الكريمة-انه سميع الدعاء-. 

قراءة يف كتاب 
Qا�ضواء على دولة الإمام املهدي

ملوؤلفه ال�ضيد يا�ضني املو�ضوي

اعداد: محمد الخاقاني

الشيخ ابن ابي زينب النعماني
صاحب كتاب الغيبة

العالمة الحلي

السيد مسعود بور

ورد عن حمران بن أعين, أنه قال:
) وصف ألبي عبد اهللQ رجاًل يتولى أمير المؤمنينQ, ويتبرأ من عدوه, 
ويقول كل ش���يء يقوله:  إال أنه يقول: إنه���م اختلفوا فيما بينهم وهم االئمة القادة 
ولست أدري أيهم اإلمام, واذا اجتمعوا على رجل واحد أخذنا بقوله, وقد عرفت 

أن األمر فيهم رحمهم اهلل جميعاً. فقال: إن مات هذا مات ميتة جاهلية(. 
فليتأمل متأم���ل من ذوي األلباب والعقول والمعتقدي���ن لوالية األئمة من أهل 
البي���تK هذا المنقول عن أبي عبد اهللL, فيمن ش���ك ف���ي واحد من االئمة
K, أو بات ليلة ال يعرف فيها إمامه, ونسبته إياه إلى الكفر والنفاق والشرك, 
وأنه إن مات على ذلك مات ميتة جاهلية نعوذ باهلل منها, وقوله في حديث آخر: 

إن من أنكر واحداً من األحياء فقد أنكر األموات.
ولينظ���ر ناظر بمن يأتم, وال تغوي���ه األباطيل والزخارف ويميل به الهوى عن 
طريق الحق فإن من مال به الهوى هوى وانكسر انكساراً ال انجبار له, وليعلم لمن 
يقلد في دينه, ومن يكون سفيره بينه وبين خالقه فإنه واحد, ومن سواه شياطين 
مبطل���ون مغ���رون فاتنون كما ق���ال اهلل عز وجل: )) ش���ياطين اإلنس والجن يوحي 

بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا((.
أعاذن���ا اهلل وإخواننا من الزيغ عن الح���ق, والنكوب عن الهدى, واالقتحام 

في غمرات الضاللة والردى, بإحسانه إنه كان بالمؤمنين رحيماً.

�ضوؤال من  محّمد من الجزائر  :  
ان���ا جزائ���ري,  رأيت حلما في ع���ام 1997 ان���ي عرجت الى 
السماء مباش���رة, الى بيت النبيN  وما ان وصلت قابلتني بنت 
ف���ي فناء البيت  قالت ل���ي انها فاطمة الزهراءP بنت الرس���ول
N,  ث���م قالت لي ان الرس���ولN ينظرك,  اتجهت اليه وما ان 
رآن���ي حتى فتح ذراعي���ه و قال لى اهال بالحبيب محمد,  علما ان 
اسمي هو اسمه واسم ابيه هو اسم ابي,  وان عمري 43 سنة وانا 
متزوج واب لثالثة اطفال,  وعلما ايضا اني لست وهابيا  والشيعيا 

ولم انخرط في أي  حزب سياسي او ديني,   ارجوكم افيدوني. 
 �ضدى:

ينبغي ان تلتفت إلى امور تضعها دائما نصب عينيك:
اوال: ان ال���رؤى واالحالم حتى لو قلن���ا بمصداقيتها من حيث 
الرؤيا وانطباقها على الواقع من حيث التفسير فهي ليست بحجة,  

ال في العقائد وال في السلوك العبادي بل حتى في االخالقيات.
  Nثاني���ا: نحتاج إلى ادلة نثبت بها ان من رايت هو الرس���ول
وان تلك البنت هي الزهراءP  وال يوجد عندك دليل س���وى انك 
تدعي في الرؤيا ان من رايتهم اسمهم هكذا , وهذه دعوى يمكن 
ان يدعيها أي ش���خص فبامكان أي ش���خص متدين أو غير متدين 
مؤمن او غير مؤمن ان يدعي مثل دعواك,  وال يمكن لك تصديقه 
إال ان يق���دم ل���ك دليال,  فإن قل���ت انا صادق وال اك���ذب وينبغي 
عليكم تصديقي نقوله على هذا يجب علينا ان نصدق كل من يدعي 
مثل هذه الدعاوى, فاذا صدقناه وصدقنا اصحاب هذه الدعاوى 

تخّرق الدين وتمزق ولم يبق منه ما يمكن ان يعتمد عليه.
   �ضوؤال من   )ابو باقر( : 

ما الفرق بين غيبة عنوان وغيبة ش���خص ولم ال نقول ان غيبة 
االمامQ غيبة شخص؟ 

 �ضدى: 
الروايات الت���ي وردت في تحديد حقيق���ة الغيبة متعددة وبعد 
تتبعنا لها وجدنا انها ال تختص بغيبة العنوان أو بغيبة الش���خص,  
ولكن غيبة الش���خص تصط���دم مع محاذير ق���د ال يمكن قبولها,  

اذ معن���ى غيبة الش���خص تنتهي إلى انعدامه وهذا ال ينس���جم مع 
الرواي���ات الكثي���رة التي تصرح ب���ادارة اإلمامQ  للك���ون وهو ما 
يعن���ي وج���وده لكي تتحقق ادارته, اذن من حي���ث الدليل فهو عام 
وللزوم المحذور صار الكثير من العلماء إلى القول بغيبة العنوان, 
ومعن���ى غيبة العنوان في كالمهم ان اإلمامQ  كش���خص موجود 
بين الن���اس، ووظيفة وعنوانا,  وهو كونه إمام���اً هادياً معصوماً 
هذا العنوان هو الغائب, أي ان شخص اإلمام موجود وغير غائب 

وان كان عنوانه- وهو اإلمامة-  غائبا عنا وغير معروف لدينا. 
  �ضوؤال من عبا�ص مهدي: 

في قوله تعالى:  )هو الذي ارس���ل رس���وله بالهدى ودين الحق 
ليظه���ره على الدي���ن كله ولو كره المش���ركون( وعد وعهد من اهلل 
تعال���ى لنصرة المس���لمين,  وه���و معنى متفق علي���ه بين الخاصة 

والعامة, فمتى ينجز ذلك الوعد؟ 
�ضدى:

ظاه���ر االخب���ار أن انجاز ه���ذا الوعد يتحقق عل���ى يد اإلمام 
صاح���ب العص���ر والزمان Q حي���ن ظه���وره وقيامه بنش���ر  دين 

االسالم في ربوع المعمورة. 
  �ضوؤال من الخ عبد اهلل :  

 ارج���و منك���م ايض���اح موضوع االم���ام المه���ديQ, هل  هو 
اباضي ام ش���يعي  وارجو الس���ماحة  منكم ألن الس���ؤال قد ال يليق  

ولكني اريد ان  اعرف وشكرا. 
�ضدى:

 تبعا لالدلة الشرعية التي دلت على االئمةK  فاننا نعتقد ان 
اإلمام المهديQ  هو الثاني عشر من ائمة اهل البيتK  الذين 
يعتقد بامامتهم الشيعة االمامية االثنا عشرية فيتبعونهم ويقتفون 
اثره���م ويأخ���ذون عنه���م اصول دينه���م وفروعه. وه���ذا معناه ان 
اإلمام المهديQ هو شيعي وليس اباضيا او غير ذلك تبعا لالدلة 
بل للواقع المطلع عليه والذي يفيد ان االيمان باالئمة االثني عشر 

واالخذ بهم والتدين بما يقولون هو المذهب الحق. 

هوية املنتظرQ عند اتباع املذهب 
ال�ضماعيلي

ان االسماعيلية السليمانية وباقي الفرق االسماعيلية تؤمن بان 
االمام����ة ال يحده����ا عدد وال رق����م انما تحددها  مش����يئة اهلل, وهم 
يؤمن����ون كذل����ك ان  االمامة ال تنقط����ع عن هذه الدني����ا,  منذ خلق 
اهلل االرض ال����ى ان يرثه����ا, ويتم توارثها من قب����ل االئمة ولدا عن 
والد  بامر اهلل سبحانه وتعالى واختياره وتدبيره, ولكن يكون هؤالء 
االئم����ة اما مغمورين مس����تورين بس����بب تغلب االض����داد وأهل الكبر 
والعن����اد واهل الفس����اد, او ظاهرين العالء كلم����ة اهلل عندما يامر 
عز وجل  ويكون لهم الغلبة, مثلما حدث وقت ظهور االمام المهدي 
باهلل عبد اهلل بن الحس����ين م����ن المغرب وقيام الدول����ة الفاطمية.. 
)حس����ب اعتقادهم(  وه����م يتأملون هذا,  وينتظ����رون قيامه بفارغ 
الصب����ر, ولكنهم ال يؤمنون انه ولد قبل مئات الس����نين وأنه  مازال  
حي����ا منذ ذل����ك الحين الى قيام الس����اعة, انما يؤمنون انه س����يولد 
من نس����ل امام مس����تور, وانه س����يقوم ويقيم العدل ويعلي كلمة اهلل 
ويحي ش����ريعة محمد بن عبد اهللN,  وانه من نس����ل الحسين بن 

.Qعلي
من هو المهديQ وما هو ن�ضبه عند ال�ضماعيلية؟ 

 المع����روف  عنده����م اما انه  ولد في الوق����ت الراهن, أو انه ما  
زال في صلب  ابيه, وقد يكون هو االمام الحالي المس����تور,  وعلى 
يديه يكون  وقت الكش����ف والظهور,  فاهلل ومن ش����اء يعلمون, وكل 

 .Qما يعملونه انه من نسل  الحسين بن علي
ه��ل الف��رق ال�ضماعيلي��ة الخ��رى تنتظ��ر نف���ص ال�ضخ���ص 

)المهدي( اي تتفق عليه؟ ام هناك اختالف بينهم؟ 
مثلما ينتظر جميع الشيعة قيام االمام القائمQ فاالسماعيلية 
كذل����ك, ولكن االخت����الف الواضح بين الش����يعة واالس����ماعيلية هو 
ف����ي هوي����ة آباء هذا االم����ام, فاالثنا عش����رية يؤمنون انه من نس����ل 
موس����ى الكاظم, واالس����ماعيلية يؤمنون انه من نس����ل اس����ماعيل, 
واالس����ماعيلية النزارية يؤمنون انه من نس����ل نزار, واالس����ماعيلية 

المستعلية يؤمنون انه سيكون من نسل المستعلي..
 Kه��ل هناك عالمات للظهور ذكرت ع��ن طريق اهل البيت

تحدد  زمن خروج المهديQ؟ 
 *  لالس����ماعيلية كتباً توضح بعض العالمات ولكنها, ليس����ت 
مش����هورة, ام����ا عن المش����هور بين الش����يعة من ظهور الش����مس من 
المغ����رب فاالس����ماعيلية يقول����ون ان  ش����مس )الدول����ة الفاطمية قد 
ظه����رت  من المغرب(, فه����م يؤمنون ان كوكب الش����مس لن يظهر 

من المغرب ابدا, بل سيكون المشرق 
ظهوره والمغرب غروبه من قبل واالن 
 Nومن بعد, انما كان قصد الرسول
من ظه����ور الحق بقوله الش����مس فقد 

شبه الحق بالشمس.  
اما  قول الرس����ولN اس����مه على 
اس����مي فكان المهدي ب����اهلل عبد اهلل 
بن الحس����ين اسمه عبد اهلل والرسول 

احد اسمائه عبد اهلل قال تعالى ) وَأَنَّهُ َلمَّا َقامَ عَبْدُ اهللَِّ يَدْعُوهُ َكادُوا 
يَُكونُوَن عَلَيْهِ لِبَدًا(. 

ان اهم كتاب عند االس����ماعيلية به����ذا الخصوص  هو )الفترات 
والقراءات(

*م��ن هو  المام الم�ضتور ال��ذي  ينتظر ال�ضماعيلية خروجه 
او ظهوره؟  

*يؤم����ن االس����ماعيلية   بان  االرض ال يمكن اب����دا ان تخلو من 
امام اما ظاهر مش����هور او مس����تور مغمور, ولكن  هم ال يعلمون من   
هو االمام القائم , وهل زمنه هو  هذا الزمن , وال يعلمون   هويته 
وأن  آخ����ر ام����ام ظهر لهم كم����ا يقولون هو  االمام احمد بن هاش����م 
ب����ن نزار بن معد بن الحس����ين ب����ن علي بن محمد ب����ن عبد اهلل بن 
محمد بن احمد بن الطيب )ابي القاس����م( بن االمر باحكام اهلل ابو 
على المنصور بن المس����تعلي باهلل ابى القاسم احمد بن المستنصر 
ب����اهلل معد ابى تميم ب����ن الظاهر العزاز دين اهلل علي بن الحس����ن 
ب����ن الحاك����م بامر اهلل المنصور ابى علي ب����ن العزيز باهلل نزار ابى 
منص����ور بن المعز لدي����ن اهلل معد ابي تميم ب����ن المنصور باهلل ابو 
الطاهر اسماعيل بن القائم بامر اهلل ابو القاسم محمد بن المهدي 
ب����اهلل عب����د اهلل بن الحس����ين بن احم����د بن عبد اهلل ب����ن محمد بن 
اسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين 
 .Kبن الحسين ابى عبد اهلل بن حيدره الكرار علي بن ابي طالب
*ه��ل هناك وقت محدد لخروج المه��دي تم تحديده؟ ام ان 

وقت خروجه �ضر من ا�ضرار اهلل �ضبحانه وتعالى؟ 
  ال عل����م بذل����ك  لديه����م وال يوج����د لالس����ماعيلية  تاريخ محدد 
لخروج القائمQ,وهم يقولون  انما هذا س����ر من اسرار اهلل يعلمه 
من يش����اء من عب����اده ومن اصطفى وهو فضل يؤتيه من يش����اء بغير 

حساب. 

مجتبى السادة 
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ال ي����كاد دين أو عقي����دة، عبر التاري����خ يخلو من 
فك����رة )المخلّ����ص( أو )اإلم����ام المنتظ����ر(، وما من  
دي����ن او عقي����دة اال وفيه����ا من ادعى ان����ه المخّلص،  
خصوصا تل����ك الفرق التي تظهر بمظهرين دينيين،  
احدهم����ا ظاهر واآلخر خف����ي كفرق����ة الدونمة التي 
نش����أت أساسا على اإليمان بفكرة )المسيح المخّلص 
ف����ي اليهودي����ة( عقيدتهم ال تعني ش����يئا لهم من دون 
)ش����بتاي(  الذي ادعى انه هو المسيح وهو المخّلص 

وهو المنتظر والمؤمل.
 ورصدنا ارت����أت ان يكون رصدها لهذا العدد هو 
أصل نش����أة الدونمة وعقيدتهم ونشاطهم،  وتسليط 
الض����وء عل����ى الخطر التي تش����كله ه����ذه الفرقة على 

االسالم.
من هم الدونمة؟

أقلي����ة يهودي����ة  تاريخه����ا حاف����ل بالمنعطف����ات 
الحادة،  وزاخر بالمتناقضات وعالمات اإلستفهام، 
والتي بعثها إلى الوجود الحاخام المتنبئ )شبتاي بن 
مردخاي ب����ن زئيفي( لينتقل فيما بعد إلى اإلس����الم 
ويصبح اس����م جماعته )الدونمة( والت����ي تعني باللغة 
التركي����ة  المنقل����ب م����ن ديان����ة إلى أخ����رى(  وهناك 
مفاهي����م عديدة لكلم����ة الدونم����ة، إذ ان الكلمة من 
الناحية اللغوية مش����تقة من الكلمة التركية )دونمك( 

التي تعني الرجوع أو العودة أو االرتداد.
 أما المفهوم االجتماع����ي لهذه الكلمة فإنه يعني 
المرت����د أو المتذب����ذب، بينما تعني ه����ذه الكلمة من 
الناحي����ة الديني����ة مذهب����اً ديني����اً جديدًا، دع����ا إليه 

الحاخام شبتاي زئيفي.
 أم����ا المفهوم السياس����ي لهذه الكلم����ة فإنه يعني 
اليهود المسلمين الذين لهم كيانهم الخاص، بينما 
تطل����ق الجماع����ة  عل����ى نفس����ها )مئامني����م(، وتعني 

)المؤمنين( أو )المصدقين( ب�)شبتاي(.
 ويعتبر الدونمة أنفسهم مجموعة مختارة متميزة 
ألنه����م تابع����وا )ش����بتاي( ف����ي تظاهرهم  باإلس����الم  

وقبلوه،  بينما لم يفعل ذلك البقية من أتباعه.
الن�ضاأة والتاأ�ضي�ص:

الفك����رة  م����ن  أس����اس  عل����ى  الدونم����ة  نش����أت 
المس����يحانية في اليهودية. و قد ظهرت  في تركيا في 
القرن الس����ابع عشر الميالدي وما زالت فيها  بعد أن 
ادعى حاخ����ام يهودي في تركيا يدعى )ش����بتاي( أنه 
المس����يح المخل����ص، ثم أظه����ر اإلس����الم ولكنه ظل 
يبط����ن اليهودي����ة وتبع����ه المؤمنون به عل����ى ذلك إلى 

اليوم. 
امتدت حياة )شبتاي ) من 1626، ولد في مدينة 
أزمي����ر التركية م����ن أبوي����ن يهوديي����ن مهاجرين من 
اليونان في التاس����ع من آب من تلك الس����نة، وحسب 
التقوي����م اليه����ودي فإن ي����وم والدته يص����ادف ذكرى 
هدم المعبد اليه����ودي في القدس على يد الرومان، 
ويعتق����د اليه����ود أن هذا الي����وم هو الذي س����ينزل فيه 
المس����يح المخلص، الذي س����يحكم العالم، ويصبح 
في����ه اليهود أس����يادا عل����ى غيرهم من البش����ر الذين 
يعتبرونهم اليه����ود كائنات حيواني����ة خلقها اهلل على 
أش����كال آدمية، حتى ال ينفر اليهودي من أشكالهم، 
وكان ش����بتاي ينكر أمام أتباع����ه اليهود أن الخالص 
قد سقط بإعالنه لإلسالم، بل يبلغهم أن إنقاذهم 
ق����د اقترب أكث����ر، بينما يعل����ن أمام المس����لمين أنه 

مسلم بقناعة راسخة 
المس����يح  قص����ة  وأن 
الموعود ال تخرج عن 
الخرافة  اجته����ادات 

 ...
 وعندما استفحل 
خطر شبتاي اعتقلته 
العثمانية  الس����لطات 
في  العلماء  وناقش����ه 
ولم����ا  ادعاءات����ه،  
عرف أن����ه تقرر قتله 
ف����ي  رغبت����ه  أظه����ر 
اإلس����الم، وتس����مى باسم محمد 
أفندي. ولما اتض����ح للحكومة بعد 
أكث����ر من 10 س����نوات أن إس����الم 
شبتاي كان خدعة نفته الى مدينة 

أولفن في ألبانيا.
انتظ����ار  قضي����ة  وكان����ت   
المخّلص الذي جسّ����ده )ش����بتاي( 
محور واس����اس قيام تلك الفرقة. 
وبقي ش����بتاي كذلك حت����ى 1676 

عام وفاته. 
ويق����ول الدونم����ة ان الجس����م 
القديم لشبتاي صعد الى السماء 
فع����اد بأم����ر اهلل في ش����كل مالك 
يلب����س الجلباب والعمامة ليكمل رس����الته كما يقولون 
ان شبتاي ظهر بعد عشرين عاما من وفاته بأن حلت 

روحه بشخص آخر. 
اأبرز �ضخ�ضيات الدونمة:

من ابرز شخصياتهم في تركيا: 
إبراه����ام نطح����ان: يه����ودي، وقد أصبح رس����ول 

شبتاي إلى الناس.
جوزي����ف بيلوس����وف: وه����و خليفة ش����بتاي ووالد 
زوجت����ه الثاني����ة، كان يتح����رك باس����م عب����د الغفور 

أفندي.
مصطف����ى جلب����ي:  رئي����س فرقة ق����اش وهي من 

ضمن ثالث فرق تفرعت عن الدونمة.
واش����ار د. جعفر هادي حسن في كتابه )الدونمة 
بين اليهودية واالس����الم ( في الصفح����ة 175 الى ان 
م����ن اب����رز ش����خصياتهم )ابراه����ام غالنت����ه(  الذي 
اصب����ح عضوا في مجل����س االمة واس����تاذا في جامعة 

اسطنبول.
ونس����يم مصلياح ممثل مدين����ة ازمير في مجلس 

االمة.
 وحقي باشا السكرتير الخاص لرئيس الوزراء.

 ومحمد جاود بك وزير المالية.
 والغري����ب بان المؤلف وجد ف����ي اكثر من مصدر 
بان مؤس����س الدولة التركية الحديثة مصطفى كمال 
اتاتورك كان من يه����ود الدونمة ايضا، ولعل هذا هو 
س����ر ما فعله بالحجاب وباالس����الم والجوامع، وهنا 
ايضا ي����زول االس����تغراب م����ن متانة العالق����ات التي 
ترب����ط تركيا باس����رائيل واالعتراف الترك����ي المبكر 

بها الس����يما اذا علمنا بان زوجة رئي����س وزراء تركيا 
االس����بق بولند اجاويد السيدة رحش����ان ارال هي من 
الدونم����ة وكانت ترأس ح����زب الش����عب الجمهوري، 
ويذكر بان ام الس����يدة تانسو جلر رئيسة وزراء تركيا 

في التسعينات تنتمي اليهم ايضا. 
معتقدات الدونمة:

عقي����دة الدونمة ه����ي واحدة من أغ����رب العقائد 
الت����ي يصادفها الباح����ث.. ووجه الغراب����ة فيها هو أن 
أتباعها التزموا ظاهرًا  بالش����عائر اإلسالمية التي ال 
يؤمن����ون بها، وآمنوا باطنا بمعتق����دات يعتقدونها ، 

وهم على الرغم من التزامهم الظاهري بالمعتقدات 
اإلسالمية فإنهم يمقتون اإلسالم. 

ويُفس����ر علماء الدونمة إظهار )شبتاي( اإلسالم 
على أنه مرحلة مقدمة لخالص اليهود..

 ولقد ظلت عقائد الدونمة ردحًا طوياًل من الزمن 
س����رًا من األس����رار ال يعرفها إال هم، وبقي الناس ال 
يمي����زون بين الدونمة وبين غيرهم من المس����لمين، 
وكي����ف يميزونه����م وهم يؤدون م����ا يؤديه المس����لمون 
ويتس����مّون بما يتس����مّون ب����ه من أس����ماء؟ وهكذا بقي 
الدونمة 250 س����نة يعيش����ون خلف جدار س����ميك في 
مع����زل عن الن����اس في مجتمع مس����لم في س����الونيك 
� اليون����ان. وقد ط����وروا عقيدتهم من خ����الل حياتهم 
الس����رية، وعن طريق تقاليدهم الخاصة وأعرافهم 
الديني����ة الغريبة، وبطريقة س����رية تمامًا.. ولم تبدأ 
أس����رار ه����ذه الفرقة تنكش����ف إال ف����ي بداي����ة القرن 
العشرين، حيث حصل بعض الباحثين والمختصين 
على بعض كتبه����م التي تضم عقائده����م وتعاليمهم. 

واهم عقائدهم هي:
�ضعائر الدونمة: 

 - يظهرون بعض الش����عائر اإلسالمية في بعض 
المناسبات كاألعياد مثاًل إيهاماً وخداعًا، ومراعاة 
لع����ادات األت����راك ذرًّا للرماد ف����ي عيونهم ومحافظة 

على مظاهرهم كمسلمين.  
-ويحرم����ون مناكحة المس����لمين، وال يس����تطيع 
الف����رد منهم التعرف على حياة الطائفة وأفكارها إال 

بعد الزواج.
 -له����م أعي����اد كثيرة تزي����د على العش����رين منها 
انهم يحتفل����ون بإطفاء األنوار وارت����كاب الفواحش، 
ويعتق����دون أن مواليد تلك الليلة مباركة، ويكتس����بون 

نوعاً من القدسية بين أفراد الدونمة.
 -له����م زي خاص بهم فالنس����اء ينتعلن األحذية 
الصفراء والرج����ال يضعون قبعات صوفية بيضاء مع 

لفها بعمامة خضراء.
 -يحرمون المبادرة بالتحية لغيرهم.

 - يهاجمون حجاب المرأة ويدعون إلى الس����فور 
والتحل����ل م����ن القيم ويدع����ون إلى التعلي����م المختلط 

ليفسدوا على األمة شبابها.
 عقيدته����م يهودية صرفة وبالتال����ي فهم يتحلّون 
بالخصال األساسية لليهود، فقد تبين في مطلع هذا 
القرن من خالل بعض الكتب الصغيرة الحجم، التي 
كتب����ت بعبرية محرف����ة، وبأحرف التيني����ة أن صالة 
الدونمة مأخوذة في غالبيتها عن الديانة اليهودية، 
مع األخذ بعين اإلعتبار التعاليم التي أضافها شبتاي 

بن زئيفي.
 ومن أبرز ش����عارات اإليمان عندهم )شبتاي جل 

جالله سيجمع بني إس����رائيل المبعثرين في أطراف 
األرض األربعة( و )سأبقى عبد شبتاي المخلص(.

 وف����ي الثالثيني����ات من ه����ذا القرن ظه����ر كتاب 
ترك����ي، ينف����ي اية عالق����ة لهذه الجماعة باإلس����الم 
خاصة وأنهم ال يذكرون في أدبياتهم أي ش����يء عنه.  
وه����م يمنعون الزواج م����ن غير اليه����ود، األمر الذي 

يلتقي عليه حاخامات أيامنا المعاصرة. 

أما األهم من ذلك فهو أن هذه الجماعة ال تشكل 
ش����ذوذاً عن مختل����ف الفرق األخ����رى بخروجها على 
التعالي����م التوراتي����ة، ولكنها تلتقي معه����م باإللتزام 
بالتعالي����م والنص����وص التلمودي����ة،  حي����ث عثر على 
وثائق من����ذ العام 1915 تتضمن أجوب����ة تلمودية على 

أسئلة كان وجهها يهود الدونمة إلى رجال دينهم. 
أم����ا وجه الخالف الرئيس����ي بين يه����ود الدونمة 
والغالبي����ة العظم����ى من اليه����ود فهي ش����رعية تبادل 
الزوج����ات التي يجريه����ا بعض أتباع الش����بتائية التي  
يذكر الباحث الش����هير )ابراهام جلن����ت(  أنه تعرف 

على بع����ض طقوس 
الخاص����ة  الدونم����ة 
ه����ذه  خ����الل  م����ن 

الممارسة.
ته����م  عقي������������د

بالمخلص:
ل   يق�������������������������و
بعقي����دة  الدونم����ة  
المس����يح المخل����ص  
الظهور،  وموطئات 
وعالماته،  وحكمه 
وكي����ف  للعال����م،  
ان عص����ره س����يكون 

المجاع����ة  في����ه  تنع����دم  ذهبي����ا 
وتع����م  والصراع����ات  والح����روب 
الرفاهية والسعادة ويزول الحزن 
واالمراض من بينه����م بل وتطول 
اعماره����م، ويعتق����دون  ان النبي 
ويلج����ئ   حي����ا،  زال  م����ا  الياه����و 
البع����ض ال����ى التعجي����ل بظه����وره 
باس����تعمال السحر او االغراق في 
اقت����راف الذن����وب او اللج����وء لما 

يسمى بالقبالء وهو الدعاء.
 ف��رق الدونمة تجمعها 

المقابر:
ينقس����م الش����بتائيون إلى ثالثة اقسام، تفرعت 
على مر الس����نين وكث����رة اإلجتهادات وم����ن ادعى أن 

روح شبتاي قد حلت فيه وهذه الفرق هي:
1-اليعقوبيون: أقدم فروع الدونمة،  نس����بة إلى 

يعقوب فوريدو، الذي ظه����ر في بولندا عام 1740، 
وه����و من أتباع )بروخيا( ال����ذي ادعى بدوره األلوهية 
الش����بتائية، ث����م ادع����ى أن����ه اإلل����ه نفس����ه، ويدع����و 
اليعقوبي����ون إلى اإلكثار من اقت����راف الذنوب لتعجيل 
ق����دوم المس����يح المنتظ����ر، ويتمي����زون ع����ن غيرهم 
من اليه����ود المتدينين والش����بتائيين بع����دم اإللتزام 
بالشبتائية نفسها لحث المسيح على القدوم سريعا، 
ويرتدي اليعقوبيون الطرابي����ش على رؤوس حليقة، 
وال يس����مح لهم  بحالقة الذقن إطالقا ،وقد انش����ق 
ع����ن هذا الف����رع جماعة أخ����رى بزعامة عثم����ان بابا 

يدعون الكركاش.
2-الكركاش :عثم����ان بابا هو بروخيا جديد من 
أتباع يعقوب فوريدو،  ويتميز هؤالء بأنهم ال يحلقون 
ش����عر رؤوس����هم، وال ذقونهم، ومن أحف����اد بروخيا 
)دروي����ش أفن����دي( وه����و صاح����ب الدع����وة اإلباحية 
الجنسية مستنداً بذلك إلى تعاليم التلمود التي تفيد 

ب����أن أحد الحاخامات الذي مارس الجنس مع نس����اء 
األرض احتل مكانة مميزة في السماء بعد موته.

3-القدم����اء أو )الكباندجي����س(: تعن����ي الكلم����ة 
الثاني����ة ف����ي اللغة التركي����ة القدم����اء، ويطلق عليهم 
أيضا إس����م الفرس����ان، واألنصار الحقيقيين، وقد 
انش����ق هؤالء عن الجماعة الثانية بعد وفاة )بروخيا( 
مباش����رة، وال يعترفون ب����ه وال بجماع����ة اليعقوبيين 

، ويتميزون عن الجميع بمظهرهم، بس����بب حالقة 
الذق����ن، وبثقافتهم العالية، واحتاللهم حتى أيامنا 

هذه وظائف مرموقة في تركيا.
ولك����ن رغم اإلخت����الف بين جميع ه����ذه الفرق، 
وعدم اعت����راف الفرقة الثالث����ة بالفرقتين األخريين 
إال أنه����م عند الوف����اة يتوحدون في مقب����رة واحدة ال 

تستقبل غير موتاهم.
انت�ضارهم ون�ضاطهم:

  غادر ش����بتاي  أزمير إلى س����الونيك، حيث كان 
فيه����ا آنذاك جالي����ة يهودي����ة كبيرة، م����ن الذين تم 

طرده����م من اس����بانيا والبرتغ����ال منذ نهاي����ة القرن 
الخامس عشر. وفي مجتمع المطرودين والمهاجرين 

هذا وجد )شبتاي صبي( ضالته.
 وبعد أن وّطد أس����س دعوته بدأ في التحرك نحو 
الش����رق، حيث زار طرابلس ومصر ، ثم فلسطين، 
متحرًكا بين غزة وأورش����ليم ومدن أخرى من المدن 

االوربية الشرقية. 
 واليعرف على وجه الدقة عدد أفراد هذه الفرقة 
ولكن إح����دى الصحف اليهودية في تس����عينات القرن 
الماض����ي قدرته����م بأربعي����ن ألف����ا  ولكن أح����د أفراد 
الفرقة الذي����ن خرجوا منها وكتب كتابًا في الموضوع 
يق����در عددهم بأكثر من ذلك بكثي����ر.  وللدونمة االن  
مؤسس����ات تعليمية خاصة بهم أهمها جامعة( أشك( 

)النور(.  
وتأثير ) الدونمة ) على هيئة اإلذاعة والتليفزيون 
التركي����ة ضخ����م بدرجة ملحوظة وال يمك����ن إنكاره ، 
ومن الثابت أن أكبر دور النشر وأضخم دور الصحف 
التركية يمتلكها ويديرها  يهود الدونمة. فهم يمتلكون  
مؤسسة جريدة )حريت(،  وهذه المؤسسة تملك دار 
نش����ر معروفة ، وعدة مج����الت ، مثل )هفته صونو( 
و(نهاي����ة األس����بوع )و )ييللربويو( )مجل����ة التاريخ (،  
وجريدة )كون ايدين(.  وجريدة )مليت(  رابع صحف 
تركيا توزيعً�ا ، مجلة صنعت الفن األسبوعية ، ودار 
نش����ر مليت بسالسلها المشهورة .وجريدة جمهوريت 
الصباحي����ة اليومي����ة أيض�ً����ا.  ) كان ) يديره����ا ن����وري 
تورن، ثم سيطر على إدارتها بعد عام 1972م رشاد 
أتاب����ك وكالهم����ا يهودي م����ن  الدونم����ة .وفي جريدة 
)ترجمان(  ثالث الصحف التركية الصباحية اليومية 
توزيع�ًا يبرز اس����م عثمان كبار ، وه����و من عائلة من 

كبار يهود الدونمة .
كلمة ر�ضدنا:

من خ��الل ما تق��دم يتبين ان تع��دد مدعي 
المهدوي��ة عند الم�ضلمين يقابل��ه تعدد مماثل 
ل��دى بقي��ة الدي��ان ف��ان �ضبت��اي �ضب��ي لي�ص 
اليهودي الوحيد ال��ذي ادعى دور المخل�ص وان 
كان ا�ضهره��م وقد ظه��ر عندهم عدد كبير من 
المدعي��ن مث��ل ثيودو���ص و�ضمع��ون باركوخبا 
وا�ضحق عوبادي��اه ومو�ضى الدرع��ي وغيرهم، 
هذا ان اح�ضنا الظن بهم وقلنا ان هذه الحركات 

غير مق�ضودة.
 وف��ي ر�ضدن��ا ال�ضاب��ق كانت �ضه��ود يهوه 
اليهودي��ة بظاهرها الم�ضيحي تدعي انها رائدة 
حرك��ة الخال���ص وال�ضع��ادة للعال��م والب�ضري��ة 
والي��وم تاأت��ي الدونم��ة اليهودي��ة بظاهره��ا 
ال�ضالم��ي لتتبن��ى نف���ص الفك��رة فه��ل هذه 
مجرد م�ضادف��ة ام انها عملية مخططة ل�ضرب 
الديان م��ن داخلها وت�ضويهها ل��دى معتنقيها 
لتخل��و ال�ضاحة ام��ام اليهود لتحقي��ق ماآربهم 
في ال�ضيطرة عل��ى العالم ولكن انى لهم ذلك 
وماعملهم ه��ذا ال لإدراكهم حقيقة نهايتهم 
الت��ي يحاول��ون غ���ص الب�ض��ر عنه��ا او ا�ضغال 
العال��م عنها وه��ي ان لهم يوم��ا تنتهي فيه 
�ضيطرته��م وينته��ي طغيانه��م وجبروتهم 
بتحق��ق الوعد اللهي على ي��د المام المهدي 

   .Qالمنتظر

))املخل�����������ص املنتظر((
 من م�ضيحية �ضهود يهوه اليهودية اىل يهودية الدومنة ال�ضالمية

)شبتاي  تابعوا  ألنهم  متميزة  مختارة  مجموعة  أنفسهم  الدونمة  ويعترب   
أتباعه. من  البقية  ذلك  يفعل  لم  بينما  وقبلوه،   باإلسالم   تظاهرهم   يف   (

وحكمه  وعالماته،   الظهور،  وموطئات  املخلص   املسيح  بعقيدة  الدونمة   يقول  
املجاعة والحروب والصراعات  للعالم،  وكيف ان عصره سيكون ذهبيا تنعدم فيه 
وتعم الرفاهية والسعادة ويزول الحزن واالمراض من بينهم بل وتطول اعمارهم، 

ويُفسر علماء الدونمة إظهار )شبتاي( اإلسالم على أنه مرحلة مقدمة لخالص اليهود..

صفحة الرصد المهدوي تهتم بتوثيق ونشر كل ما يتعلق بالقضية المهدوية من أخبار وموضوعات في المواقع االلكترونية والمنتديات والقنوات الفضائية والصحف والمجالت واإلذاعات وتقويمها ورد الشبهات التي فيها رصدنا
إن كان���ت تتطل���ب ذل���ك خصوصا الموضوعات المنقولة من المواقع المخالفة للقضية المهدوية بهدف إطالع القارئ على ما يدور في تلك المواقع ووس���ائل اإلعالم المقروءة والمس���موعة والمرئية  وكذلك تحديد االيجابيات 

والسلبيات في كيفية تناول القضية المهدوية في تلك الوسائل والتواصل معها في سبيل تطوير االيجابيات ومعالجة السلبيات. رصدنا
هيئة التحرير 
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ان االضطهاد الديني حالة ش���ائعة ف���ي تاريخ األمم 
والش���عوب, ولك���ن ان تبق���ى ثل���ة قليل���ة تؤم���ن بعقي���دة 
يخالفه���ا  فيها محيطها بالكامل مع ش���دة االضطهاد لها 
وديموم���ة بقائها على طول عقود حالة نادرة جدا, فكثرة 
االضطهاد واإلبعاد والتضييق والقتل والتش���ريد وس���فك 
الدم���اء وانته���اك االعراض والتج���اوز عل���ى المحرمات 
وس���لب األموال عوامل مؤثرة جدا في التحول واالنتقال, 
والتاريخ ش���اهد عل���ى ان الكثير من البل���دان تحولت من 
عقي���دة إل���ى عقي���دة   وم���ن مبدأ إل���ى مب���دأ   تحت ظل 
الضغ���ط والقهر للحكام والجباب���رة , وليس تاريخ مصر 
والس���ودان ببعيد عن مخيلة التش���يع, حيث كان التش���يع 
هناك ه���و الحالة العام���ة  واالعتيادية أله���ل تلك البالد 
إل���ى أن وطأ األرض الملك  األيوبي الذي س���فك من دماء 
الش���يعة ما س���فك وأباد من القرى والمناط���ق والمدن ما 
أب���اد, حت���ى انه لم يمر على تاريخ التش���يع جور وس���فك 
للدماء كما حصل على يدي هذا السفاك مما حدا بأهالي 
تلك البالد إل���ى الهجرة منها فاس���توطنها   غير أهلها,  
وبتراك���م الزمن اوج���د حالة على غير ما  ه���ي عليه قبل 

مجيء هذا السفاك الطاغية.
إذن فحال���ة الس���فك واالس���تهتار بالقت���ل واإلبادات 
الجماعية والتطهير العرقي واالثني والديني تأخذ مأخذا 
كبي���را وتؤثر تأثيرا عميقا في التغيير الديمغرافي الديني  

للبلدان.
 ولك���ن هناك حالة متميزة نجدها في نموذج ش���يعي 
والئي فريد أال وهو الشيعة النخليون  الذين يقطنون طيبة  

.Nمدينة  النبي األكرم
فهؤالء األتباع ألهل البيتK رغم انصباب العذاب 
عليه���م صبا من قبل أعدائهم وتكت���م أقالم اإلعالم عن 
ان تعكس الواقع الدموي  المخيف الذي يتعرض له هؤالء 
أال إنن���ا نج���د  ان تمس���كهم بمذهبه���م لم  يتع���رض للّين 

والمهادنة على طول الخط.
 فمع استمرار النصب والعداء وكيل االتهامات ألتباع 
شيعة أهل البيتK اال إننا في نفس الوقت نجد استمرار 
الجهاد  والتمسك بالمبادئ من قبل هؤالء األتباع إلى حد 
يرخص مع هذا التمسك الولد والنفس والمال وال يرخص 

مبدأ أو عقيدة.
تاريخ النخليين في المدينة المنورة :

 يقول فهد إبراهيم أبو العصاري:
 يُعدُّ النخليون من أش���هر س���كان المدين���ة المنورة، 
وهم من الشيعة اإلمامية, وانهم  ال يغالون في أهل البيت

K  ويرونهم  )عِبَادٌ مُّْكرَمُوَن(. والنخليون  يش���هدون هلل 
عز وج���ل بالوحداني���ة، ولمحمدN  بالرس���الة، ولعلي
Q  باإلمامة. مس���تندين، ف���ي كل ذلك، إلى النصوص 
المعروف���ة ل���دى الجميع س���واء كانت قرآني���ًة أم حديثية. 
وبن���اًء على هذا فكل ما ألصق من تهم بالنخليين مخالفة 
له���ذا الق���ول؛ أو  تفتقر إل���ى الدليل، وتدخ���ل في دائرة 
الحم���الت الطائفية المغرضة الت���ي تعرض ويتعرض لها 

أتباع مذهب أهل البيتK  عبر العصور.
 من المعروف أن وجود النخليين  في المدينة المنورة 
ليس حديثا، وكلمة )النخلي(  قد تكون نس���بة إلى النخل 
ال���ذي عرف أهل المدين���ة بزراعته منذ أن كانت تس���مى 
يث���رب. فهم ينحدرون من أص���ول عربية موغلة في القدم 
يعيدها البعض إلى قبيلة هَُذيل كما ورد عن السمعاني في 

كتابه الموسوم ب�)األنساب(.  
 ويعيده���م البعض إل���ى ذرية األنص���ار، ولعل فيهم 
إلى اليوم من يحمل -مثال- لقب الخزرجى، نس���بة إلى 
قبيلة الخزرج التي كانت تسكن المدينة المنورة مع قبائل 

 .Nأخرى حينما هاجر إليها النبي

 لقد تعرض النخلي���ون لالضطهاد, ومنها تعرضهم 
الب���واق االعالم المضاد م���ن قبل الس���فهاء, ومن تزيوا 
ب���زي العل���م, والعلم منهم براء,   لك���ن آثار  االضطهاد 
البغيض لم تتوقف   عند ترويج الشائعات  ضد النخليين,  
بل امتد الى اكث���ر من ذلك, ليجدوا من ينبزهم بألقاب 

سخيفة  دون أن يدري أنها تمثل إساءة لهم. 
 وعلى ألس���نة هكذا س���فهاء تم تحوي���ر كلمة )نخلي( 
إلى )نخول���ي(، واس���تخدمت نبزاً  يراد من���ه االنتقاص 
والتحقير - إذ ليس لها أصل في كتب التاريخ واألنساب، 
وال في الوثائق الرس���مية الموج���ودة بأيديهم اآلن. فكلمة 
)نخلي( تجمع على )نخليي���ن(، وهم يعتزُّون بهذا اللقب 
س���واء أتاهم عن طريق األصل، أو عن طريق األحالف؛ 
ألنه يذكِّرهم بعمل أنصار رس���ول اهللN، وبشرف مهنة 

الزراعة التي يقتات منها الغني قبل الفقير.
  وكلم���ة )نخاولة(   لفظة عامية درجت األلس���ن على 

تداولها، وال أصل لها في فصيح اللغة . 
جاء ف���ي تاريخ مكة ما نصه:واس���مهم الرس���مي في 

الدوائر الحكومية )النخليون(، وأحدهم )نخلي( .
 ولي���س للنخليي���ن عادات وتقاليد تختلف عن س���كان 
المدين���ة المنورة إال كث���رة المناس���بات ومجالس الذكر. 

فهم  يحيون المناس���بات الت���ي تعود إلى النبيN، واهل 
 .ٍKبيته

وتوجد للنخليين مجالس أخرى أس���بوعية يحضرها 
أع���داد قليل���ة نس���بيا منه���م، تس���مى الدوري���ات، وهي 
مفتوح���ة للجميع يحضرها من ش���اء، وتكون فقراتها في 
الغالب كالتالي :   تالوة آيات من القرآن الكريم, وقراءة 
االحاديث الواردة عن النب���ي االكرمN, والمحاضرات 
الدينية, والبحث في مس���ائل فقهية, وقراءة  في الشعر 
في حق النبي وآلهN. وفي هذه الدوريات يقتصر الحضور 
عل���ى أبناء الطائفة اإلمامية م���ن نخليين وغيرهم، ولذا 
يتوه���م البعض أن هذه المجالس محاطة بالس���رية. لكن 
الواق���ع غي���ر ذلك، فليس ل���دى أصح���اب المجالس، أو 
مرتاديها مانع في أن يحضرها  من شاء من المسلمين، 
ب���ل يرون ذلك عامال على تالش���ي األوهام والظنون التي 

روَّج لها الجهل من جهة والتعصب من جهة أخرى.
وم���ن المظاهر التي ع���رف بها النخليون كما س���ائر 
المسلمين في بالدنا ظاهرة التكافل االجتماعي واإلنفاق 
وإطعام الطعام، ومواس���اة األغني���اء للفقراء فهم كبقية 

أفراد الشعب على تفاوت في مراكزهم المالية.
  والنخلي���ون على تواصل مع إخوانهم المس���لمين من 
أبناء المذاه���ب األخرى في كل أنح���اء البالد وخصوصا 
م���ع أولئ���ك الذين يتصفون ب���األدب واإلنص���اف واحترام 
حق���وق اآلخرين، وهم ايضا  ي���زورون الدول المجاورة، 
والسيما س���وريا والعراق وإيران لزيارة مراقد أهل البيت

K, ولهم عالقاتهم الوثيقة بالش���يعة هناك, حيث 
وجود المرجعيات.  علما ان من اش���هر علماء  الشيعة 

في المدينة هو  الشيخ محمد العمري.  
 ان النخليين -  يمدُّون أيديهم إلى بقية إخوانهم 
من ش���رائح المجتم���ع للعمل في ظل المش���تركات من 
أجل عزة اإلس���الم، وكرامة الوط���ن   والتركيز على 
المصال���ح العلي���ا للمس���لمين، والحف���اظ عل���ى أمن 
الب���الد، وس���اكنيها جميع���ا ب���ل وجمي���ع   المقيمين 

أيضا. 
يقول الكاتب  ابو عبد اهلل االثري عن )النخليين( 
وعقيدته���م:- )ان القادم الى المدينة النبوية )مدينة 
الرس���ولN( ومه���وى افئدة قل���وب المؤمني���ن يلفت 
انتباه���ه وجود طائفة قد تميزت م���ن اهل المدينة اال 

وهي طائفة النخليين. 
   محنة ال�ضيعة  في   ال�ضعودية:

الش���يعة موج���ودون لي���س ف���ي منطق���ة المدين���ة 
المنورة بل هم منتش���رون  في مناطق وأقاليم مختلفة 
فف���ي  الس���عودية،  م���ن 
المنطقة الش���رقية يش���كل 
الش���يعة نس���بة كبي���رة من 
وه���م مذهبي���ا  الس���كان، 
اإلمامي���ة  إل���ى  ينتم���ون 
وكذل���ك  )الجعفري���ة(، 
األم���ر ينطب���ق على ش���يعة 
بل  )النخليين(،  المدين���ة 
إن األشراف وهم سادة بني 
هاشم في المدينة ومكة ، 

كانوا ينتمون )وبعضهم ال يزال( للمذهب الشيعي. كما أن 
هناك وجودا ش���يعيا بين قبائل حرب وجهينة )الحروب( 
وفي منطقة ينبع البحر  .    وينتش���ر الشيعة   في الجنوب 
وبخاصة في نجران بين قبائل يام, كما ينتش���ر الش���يعة  

في مناطق عدة من المنطقة الجنوبية والغربية.
 ولك���ن ومن���ذ الحك���م الوهابي في الس���عودية مارس 
ال س���عود سياس���ة توهي���ب المنطق���ة الش���رقية وفرضوا 
قيودا على المذهب الش���يعي وصلت الى ابعد مدياتها من 
انتهاك حق���وق االنس���ان  ونتيجة لالم���وال الهائلة اموال 
النف���ط التي يملكها ال س���عود وامتالكه لوس���ائل االعالم 
العرب���ي واللوبي���ات العربية يت���م اخماد الصوت الش���يعي 
في الس���عودية كما تم التس���تر على الجرائم الكبيرة التي 
تح���دث هناك  واالنته���اكات  والى التغيي���ر الديموغرافي 
الى تغيير البيئة والى اساليب التعذيب النفسي والجسدي 

التي يتعرض لها شيعة السعودية. 
وف���ي رس���الة الحد الس���عوديين وهو يس���تعرض حال 
الش���يعة هن���اك اذ يق���ول )نحن الش���يعة )نس���بتنا %20( 
في الس���عودية مغيبة أوضاعنا–وبعيدة عن انظار العالم 
الخارجي بفضل اإلعالم الس���عودي المسيطر والمدعوم 

بأموال النفط المستخرج من تحت أقدامنا(.  

 :Nدور النخليين  في تاريخ  مدينة الر�ضول  
  بع���د أن خضع���ت مصر للنف���وذ الفاطم���ي  ألحقت 
الحجاز بها  أنفذ المعز عس���كراً وأحماالً للحرمين وذلك 
س���نة : )359ه�( ودعي له فيها كما في )اتعاظ الحنفاء( 
للمقريزي.  وعين طاهر بن مسلم الحسني من األشراف 
وهو   من مصر على امرة المدينة النبوية سنة : )360ه�( 
وفي س���نة : )364( بدأ يخطب للفاطميين  ، ومنذ ذلك 
الوقت  كان للش���يعة في المدينة ومنه���م النخليون  الدور 
الكبي���ر فيه���ا,  فقد ول���ي القض���اء واإلمام���ة والخطابة 
أش���راف المدينة ممن تبع   هذا المذهب ,   ومما ساعد 
على    ذلك  وصول أس���رة القيش���اني م���ن العراق، وهم 
رؤس���اء الش���يعة االثني عش���رية  ، وكان���وا أصحاب مال 
عظيم اس���تطاعوا به تأليف قلوب الن���اس إلى مذهبهم .  
واستمرت إمرة المدينة شيعية  بتولي )بني  مهنا( الحكم 

والقضاء واإلمرة. 
  وق���د اس���تمر ه���ذا الوض���ع   حت���ى   عه���د متأخر،  
واستمرت اإلمرة والقضاء والخطابة حتى وصلت الى  )آل 
سنان(  األش���راف اإلمامية إلى أن جاء العهد المملوكي. 
حيث  أخذت الخطابة من آل س���نان خطباء وأئمة وقضاة 
اإلمامي���ة وأس���ند أمره���ا إل���ى س���راج الدي���ن األنصاري 
الدمنهوري الشافعي وهو من أهل السنة، ثم  بدأ التشهير 
باالمامية  وببطالن مذهب الشيعة  على رؤوس المنابر، 
من ذلك ما كان يفعله القاضي شرف الدين األسيوطي,  
كذلك  سعد بن جماز  الذي تولى اإلمرة سنة : )750ه�( 
فقد كان قامعاً  للشيعة هناك ايضا ، وقد أمر بأن ينادى 
في المدينة وأسواقها أن ال يحكم في المدينة إال القاضي 
الش���افعي   كذلك كان الحال  ف���ي العهد العثماني، و في 

العهد السعودي.
   فروع النخليين  وعوائلهم : 

يبلغ تعداد النخليين  على المشهور احد عشر فرعًا,  
ينضوي تحت كل فرع  منها عدد من األسر، وهم على النحو 
التال���ي : الفرع األول : الش���ريمي، ومنهم : )الخوالدة، 
المالبي���ن، الكرفة، الطبالن، بيت وائل، الجداعين، 
القرينة، بيت محاشي، العليان، الطرييف، الحكارية، 
البقاقي���ر، الجواي���دة، بي���ت النضي���ري، النويق���ات، 
الدواخين، بيت حس���ون، بي���ت العصاري ، الكوابيس(. 
)العبابي���ش،   : ومنه���م  الدراوش���ة،   : الثان���ي  الف���رع 
ذوي خليف���ة، بدي���ر ح���رم، البديهان(. الف���رع الثالث : 
الدواويد، ومنهم : ) الفلس���ة، بيت مناش، الحِرابية أو 
الحِربي ، الحمارين، الجواعدة، الصويان، الفحالن، 
بي���ت جبي���ن، النواجي، بي���ت الرومي(. الف���رع الرابع : 
المحارب���ة، ومنه���م : )المحاس���نة، الهواجي���ج(. الفرع 
الخام���س : الزوابع���ة، ومنهم : )الحم���زة، البراهيم، 
السلمي، الشالليد(. الفرع السادس : األصابعة، ومنهم 
: )بي���ت حريق���ة، بي���ت مالئكة، بي���ت العس���ائي، بيت 
صابرين، الشوام، لولو، الكرادية، الشرقي، الجيد، 
البناجي���ة(. الف���رع الس���ابع : الوتش���ة، ومنه���م : )بي���ت 
األصبع، بيت الصاوي(. الفرع الثامن : الزيرة، ومنهم 
: )الس���طحان، الجواعدة(. الفرع التاس���ع: الجرافية، 
ومنهم : )ذوي سالم، ذوي عبد اهلل، ذوي أحمد، ذوي 
حسين، الكساسير(. الفرع العاشر: المعاريف، ومنهم: 

عب���د  ذوي  )األواق، 
الماليح���ة،  اهلل، 
رج���ب(.  أحم���د  ذوي 
الفرع الحادي عش���ر: 
ومنه���م:  الف���ار، 
بي���ت  )المزين���ي، 
المدارسة،  ناش���ي، 
المراوحة، السعدي، 
القصران، الطوالن، 
بيت مس���عد، بيت أبو 

عامر، البغيل(. 
الت���ي  األحي���اء   
يسكنها النخليون   في 
المدين���ة النبوي���ة وما 

حولها:
النخليون  يس���كن 
في االحياء التي تسمى 

)حوش النخاولة( والتي 
تقع في الحدائق خارج 
المدين���ة. ويق���ول جون 

لويس  في كتابه )ش���به 
العربي���ة(:  الجزي���رة 
بعضهم  اس���تقر  )وق���د 

ف���ي الضواحي وهم يحتك���رون الجزارة(. وهم يس���كنون 
اآلن  في :  

 1- وس���ط المدين���ة جن���وب الحرم المدن���ي، حيث  
زق���اق النخاول���ة، أو محلة النخليين، والذي يس���مى في 
الوقت الحالي بحي الروضة، كما يوجد النخليون ش���مال 
غربي المس���جد النبوي في ب���اب الكومة. 2- قباء :  وهي  
ح���ي م���ن أحيائه���ا الجنوبي���ة.  3- قربان : ح���ي جنوبي 
المدين���ة النبوي���ة، ويس���كنه إضافة إلى النخليين ش���يعة 
الحروب الجه���وم. 4-  العوالي : جنوب ش���رقي المدينة 
النبوي���ة، ويس���كنه النخلي���ون والحروب بكث���رة، وبعض 
األش���راف.   كم���ا يوجد في الحارة الش���رقية   طائفة من 
األشراف وبعض النخليين، وكذا الحارة الغربية، وحي 
العي���ون. 5- أب���و ضباع : آخ���ر قرى وادي الُف���رْع  ، وهو 
يبعد ع���ن المدينة مس���افة : )175كم( عل���ى طريق مكة. 
ويس���مى وادي النخل أيض���ًا، وقد يس���ميه بعضهم وادي 
بني عمرو؛   ويتمركز فيه  الش���يعة  ، وبعض األش���راف.  
6- قري���ة الس���ويرقية : في منطقة ) مه���د الذهب ( التي 
يسكنها بعض  األش���راف.  وكذا قرية القاحة التي تسمى 

بأم البرك.
ازال��ة المقد�ضات - �ضورة من ال�ضطهاد 

الوهابي لل�ضيعة:
  كانت البقيع وبقية المش���اهد قبل الحكم الس���عودي 
مليئة بالقبب واألضرح���ة. يقول الرحالة بن جبير واصفاً 
البقي���ع أثناء زياراته : ) إن البقيع الغرقد، واقع ش���رقي 
المدين���ة، تخرج إليه على باب يعرف بباب البقيع...وأول 
م���ا تلقى عن يس���ارك عن���د خروجك من الب���اب المذكور 
مش���هد صفية عمة النبيN  وأمام هذه التربة قبر مالك 
ب���ن أنس اإلمام المدني  ،  وعلي���ه قبة صغيرة مختصرة 

البناء...وتليه���ا روض���ة العب���اس ب���ن عب���د 
المطل���ب,  والحس���ن بن عل���يQ،  وهي 
قبة مرتفعة في الهواء على مقربة من باب 
البقي���ع المذك���ور وعن يمين الخ���ارج منه.   
وقبراهم���ا مرتفع���ان عن األرض متس���عان 
مغش���يان بأل���واح ملصق���ة أب���دع إلصاق، 
مرصعة بصفائح الصفر ومكوكبة بمسامير 
على أب���دع صفة وأجمل منظ���ر. وعلى هذا 
الش���كل قبر إبراهيم اب���ن النبيN.  ويلي 
ه���ذه القبة العباس���ية بيت ينس���ب لفاطمة 

بنت رسول اهللP  يعرف ببيت الحزن.
 ) فم���ن المعروف ان البقيع تراث اس���المي يقدس���ه 
المس���لمون, وتبع���ا له���ذا التقدي���س كان من مقدس���ات 
النخليي���ن..  ولكنها اليد الوهابي���ة, حيث أزال أئمة هذه 

الدعوة هذه القباب واألضرحة.
 ب��ركات الب��اري تفي���ص عل��ى النخليين  

رغم  تعر�ضهم لالبادة المعنوية:
رغم ما يتعرض له المس���لمون الش���يعة النخليين من 
تضييق وطمس هوي���ة وتهميش بغية اضاعتهم وتضييعهم  

والغائهم, اال أن اهلل تعالى طرح فيهم البركة والنماء. 

يقول الس���لفي مم���دوح الحربي:   )وق���د زاد عددهم 
ف���ي اآلونة-أي النخليين -  األخيرة نتيجة للزواج المبكر 
وتس���هيل أمور ال���زواج عندهم، وكذلك بس���بب   الزواج 
الجماع���ي ال���ذي أقيم���ت له ع���دة حفالت في الس���نوات 

األخيرة(.
فم���ن بي���ن س���كان المدينة المن���ورة البال���غ عددهم 
1,600 ملي���ون, منه���م 500 أل���ف غير س���عودي, تبلغ 
نسبة الشيعة فيها من االشراف وغيرهم 15%, منها %9 

من النخليين. 

اّن انتش����ار مذهب أهل البيت حالة حتمية س����يؤول إليها أمر البش����رية ال محالة، وان مس����ألة تحقيقها  امر بات قريبا؛ السباب كثيرة، من ابرزها الفكر الضخم واالطروحة المفعمة بعالج المشاكل البشرية المزمنة، فالدين المحمدي يمثل حالة التواصل الحيوي مع مبادئ السماء وإلى يومنا 
.Qهذا من خالل ولي اهلل األعظم الحجة بن الحسن

.Q ونح������ن في ))صدى المهدي(( سنفرد له�����ذه الظاهرة الحتمية صفحة خاصة نتناول خالل اعمدتها انتشار التشيع فكراً وعقيدة في أغلب بلدان العالم والذي يسهم ان شاء اهلل في تهيئة األرضية المناسبة والجو المالئم للظهور المبارك لصاح��������ب العصر والزمان

ال�ضيعة النخليون   ا�ضرار على العقيدة و تم�ضك بالولء رغم تكالب الأعداء
اعداد: هيأة التحرير

 1,600 عددهم  البالغ  املنورة  املدينة  سكان  بني  فمن 
الشيعة  نسبة  تبلغ  سعودي,  غري  ألف   500 منهم  مليون, 
النخليني.  من   %9 منها   ,%15 وغريهم  االشراف  من  فيها 

هناك حالة متميزة نجدها في نموذج �ضيعي ولئي فريد األ وهو ال�ضيعة 
.Nالنخليون  الذين يقطنون طيبة  مدينة  النبي الأكرم

خارطة احياء المدينة المنورة

الشيخ العمري مع بعض شيوخ القبائل

شريعة عين ابوضباع وهي نهاية دبل العين

مزرعة الشيخ العمري

العوالي المدينة القديمة



 وي���دل على حتمي���ة وقوعه إخب���ار النبيN الوارد 
من الفريقين؛ ومن مصادر العامة ما ورد:

  ففي س���نن أب���ي داود   : )  لولم يبق من الدهر إال 
ي���وم  لبعث اهلل رجاًل من أهل بيت���ي، يمألها عدالً كما 

مُلئت جورًا(.   
ومس���ند أحمد  : ) ال تقوم الساعة، حتى يلي رجل 

من أهل بيتي، يُواطئ اسمه اسمي(.   
ومنتخب األثر: ) القائم من ولدي اس���مه اس���مي، 
وكنيته كنيتي، وش���مائله شمائلي، وسنته سنتي، يقيم 
الناس على ملتي وش���ريعتي، ويدعوه���م إلى كتاب ربي 
ع���ز وجل، م���ن أطاعه فقد أطاعن���ي، ومن عصاه فقد 
عصاني، ومن أنكره في غيبته فقد أنكرني، ومن كذبه 

فقد كذبني، ومن صدقه فقد صدقني، إلى اهلل أش���كو 
المكذبي���ن لي في أمره، والجاحدين لقولي في ش���أنه، 
والمضلين ألمتي عن طريقته ) وَسَيَعَْلمُ الَّذِينَ َظلَمُوا َأيَّ 

مُنَْقَلٍب يَنَْقلِبُوَن (.   
واب���ن حج���ر: ) يحل بأمت���ي في آخر الزم���ان بالٌء 
شديد من س���الطينهم، لم يُسمع بالٌء أشد منه، حتى 
ال يجد الرج���ل ملجًأ، فيبعث اهلل رجاًل من عترتي أهل 
بيتي يمأل األرض قس���طاً وعدالً كما ملئت ظلماً وجورًا، 
يحبه س���اكن األرض وس���اكن الس���ماء، وترسل السماء 
قطرها وتخرج األرض نباتها، ال تمسك فيها شيئاً سبع 
س���نين أو ثمانياً أو تسعًا، يتمنى األحياء األموات، مما 

صنع اهلل بأهل األرض من خيره (
وما ورد في المصادر اإلسالمية  في هذا الخصوص  

أكثر من أن يحصى في هذه العجالة.
 الجان���ب الثان���ي: المهدي يمثل المص���داق األبرز 

لالستضعاف على وجه األرض.
إن اإلرادة الحتمي���ة الت���ي ج���اءت لتبش���ر بالف���رج 
األعظم، تخص شريحة معينة من المجتمع اإلنساني، 
فهي وإن كانت تتضمن فرجاً ش���اماًل وع���دالً عامًا، إال 
أن اآلية تخب���ر أن ذلك التفضل و التكرم من اهلل، على 
أمة من األمم اإلنسانية وليس على البشرية كافة، وهذه 
األم���ة   هم )  الَّذِينَ اسْ���تُضْعُِفوا فِ���ي األأَْرِْض( وال يعني 
انطباق مفهوم االس���تضعاف على كثيري���ن أن كل هؤالء 
معنيون باآلية، بل السياق يضيق الدائرة ويحصرها في 
شخصية المنتظر المؤملQ، ألن سلطته الظاهرية قد 
سُ���لبت منه، وان حقه الذي منح���ه اهلل له ُغصب، كما 
أن ش���يعته المحروم من االتصال بهم عاشوا أشد ألوان 

االضطهاد والظلم من طواغيت الدهر.
وكما يمث���ل الحجة ابن الحس���نQ أبرز مصاديق 
االس���تضعاف عل���ى وجه األرض، ف���إن آب���اءه وأجداده 
يمثلون تلك المرتبة من االستضعاف؛ ولذا روي عن نبي 
الرحمةN )أنتم المستضعفون بعدي(  مشيراً إلى أمير 

.Kالمؤمنين والذرية الطاهرة
الجانب الثال���ث: المنح اإللهية للمس���تضعفين في 

الدولة المهدية.
التعبير ب  ) نمُ���نَّ ( معناه أننا نريد أن نمنح الهبات 
والنع���م لتلك الفئة المس���تضعفة، وقد ذكرت هذه اآلية 

جملة من  المنح ومنها:

1- ) نَجْعَلَهُ���مْ أَئِمَّ���ًة ( إن التاريخ الذي عاش���ه أهل 
البي���تK، لم يكتب لهم أن يمارس���وا دورهم القيادي 
على المستوى العالمي، بل انهم  مروا بمراحل جعلتهم 
يخف���ون هويتهم ودورهم القي���ادي، لكن اهلل أدخر لهم 
يوم���اً بش���رهم فيه، أنه س���يظهرهم أم���ام العالم قادة 

للخلق وسادة عليهم.
حرمانه���م  وقبال���ة   ) اْلوَاِرثِي���نَ  وَنَجْعَلَهُ���مُ   (  -2
دوره���م القي���ادي وغيره، فقد س���لبت منه���م حقوقهم 
الت���ي وهبها اهلل لهم، حيث  كانت األرض بيد طواغيت 
العالم يديرونها ويتقاس���مونها كيف ش���اؤوا، إال أن هذا 
األم���ر مؤق���ت زمان���ًا؛ ألن اهلل آل على نفس���ه أن ينصر 
المحرومي���ن ويعين المس���تضعفين، فكت���ب أن األرض 

مورثتهم، وكنوزها وما تخفيه بيدهم.
وضم���ن محاضرت���ه  ع���رج المحاضر على مس���ألة 
مهمة لها اكبر العالقة بقضية اإلمام المهديQ بل هي 

منها مالزمة لها, اذ اوضح  
 ان   قضية المهديQ تبين   قضية مهمة مرتبطة 
بها، وهي مس���ألة االنتظار وعدم استعجال ظهورهQ؛ 
ألن مضم���ون االنتظ���ار ه���و االعتقاد بأن خ���روج اإلمام 
المه���ديQ مرهون بالوقت الذي نستش���عر فيه حاجتنا 
الماس���ة له، واالس���تعجال بظهوره يجر إلى عواقب غير 

حميدة.
  Qوالب���د أن يك���ون ارتباطن���ا باإلم���ام المعصوم  
ارتباطاً متيناً وعقيدتنا به راسخة, وارتباطنا بحيثيات 
قضيت���ه  قوي���ًا,  بحيث لو أن اإلمام قت���ل جميع الخلق، 
فإن���ه ال يجوز لن���ا أن نعترض علي���ه،   فيالحظ كل منا 
فيما تحبه نفس���ه وما تهواه، فقد ش���اهدنا بأنفسنا من 
يش���تري بيوتاً مغصوبة وموقوفة في بع���ض البلدان؛  وال 
نجد م���ا يردعهم، وم���ا ذلك إال لضع���ف اإليمان الذي 

يكون سبباً في ضعف االرتباط بالشريعة.
 Qفم���اذا س���يفعل أمثال ه���ؤالء؟ لو خ���رج اإلمام

وطالبه���م أن يترك���وا  منازلهم  هذه  
و يخلوها من جه���ة أنها ملك للغير، 
ف���ال يجوز التصرف والس���كنى فيها. 
ه���ل ه���م مس���تعدون أن يتنازل���وا أم 

سيعترضون على حكم اإلمامQ ؟. 
 وأخي���را فق���د اختت���م الش���يخ 
محاضرته ليبين  ممي���زات المجتمع 
 ,Qال���ذي يري���ده اإلم���ام المنتظر

فقال: 
   ان المجتمع الذي يريده اإلمام  
باالضاف���ة إل���ى  ان���ه يج���ب أن يكون 
منصاع���اً ألوام���ره، يج���ب ان يك���ون 
مسلما لما يقوله ويفعله غير معترض 
عليه، ويرى أنه يملك مس���توى أعلى 
ف���ي الفه���م م���ن اإلم���امQ ، وك���ي 
يص���ل المجتمع إلى م���ا يريده اإلمام
Q يحت���اج أن يم���ر أف���راده بمراحل 
تمحيصي���ة م���ن خ���الل مجموعة من 
وتطبيق���ات  واختب���ارات  امتحان���ات. 

عملية ومنها االتيان بخير االعمال, الن االعمال السيئة 
هي التي تحول بيننا وبين امامنا.

 ومنها  الدعاء, لما الهمية الدعاء للغير كما يقول 
االم���امQ, )لوال اس���تغفار بعضكم لبع���ض لهلكتم(,  
نظير اس���تغفار المؤمنين بعضه���م لبعض بعد الصالة، 
وتكمن أهمية االس���تغفار بهذا األس���لوب ألنه ورد عنهم
Q )ادعني بلس���انٍ لم تعصني به(  فالدعاء الفردي قد 
يستجاب له وقد ال يستجاب، ولكن الدعوة مع المؤمنين 
فيها احتمال اإلس���تجابه أكثر، إذ لعل فيهم من هو كفؤٌ 

للمغفرة.
ولق���د كان اإلمام الرض���اQ في ي���وم عرفة يدعو 
للمؤمنين كافة، من زوال الش���مس إلى غروبها، فسأله 

أحده���م وقال له: س���يدي، ه���ذا يوم عرف���ة يوم عظيم 
يوم يس���تجاب فيه الدعاء، فما رأيتك دعوت لنفس���ك و 
ال دع���وة واحدة، فقال له اإلم���امQ: ياهذا إذا دعوت 
لنفس���ي تكتب ل���ي دعوة واح���دة، فإن دع���وت ألخواني 
 Qالمؤمنين ف���كل دعوة تكتب بمئة دع���وة؛ فان  اإلمام
يعني  من قوله ذلك أن الدعاء الفردي نتاجه اس���تجابة 
دع���وة واح���دة، بينما الدع���اء للغي���ر يثمر قض���اء مئة 

حاجة.
   أن المجتم����ع الموالي ال����ذي تجد للمحبة و التآلف 
بين أفراده مجتمع يسُر اإلمامQ ألن مجتمعاً كهذا كفيل 

أن يرغم أنوف أعداء أهل البيتK, اعداء الدين. 
 والواق���ع أن األئمةK يهدفون م���ن ذلك، إيجاد 
مجتمع متآلف متحاب، و يهتمون بتكوين ذلك المجتمع 
 Qأشد االهتمام، وبتحقيق    التآلف حتى يخرج اإلمام

ويجدنا له إن شاء اهلل، شيعة أكفاء.
 نرج���و من اهلل أن نكون  من اف���راد ذلك المجتمع  
ال���ذي يروم���ه االم���امQ وم���ن رج���االت تل���ك الدول���ة 
الحقيقي���ة الش���رعية اإللهي���ة التي يك���ون قائدها اإلمام 

.Qصاحب العصر والزمان

  Qخروج الإمام املهدي
اأمر متفق عليه ا�ضالميا

Qضفات املجتمع الذي يريده �ضاحب الزمان�
   س���وف نح���اول تس���ليط الضوء والتح���دث  في 
االدلة التي ذكرت سواًء على لسان روايات اهل البيت
K  مباشرًة,  أو على لس���ان العلماء فيما استفادوه 

.Kمن سيرة اهل البيت وألسنة رواياتهم
إال اننا وفي هذا القول نريد أن نتحدث عن دليل 
  Qالضرورة القائمة على انقط���اع النيابة عن اإلمام
وه���ذا الدليل ل���ه صياغات متعددة ونح���اول أن نصيغ 
هذا الدليل بصياغة تتناس���ب واذواق جمهور الش���يعة 
حتى نس���تفيد من ه���ذا الدليل في دح���ض دعوى من 
يدعي االرتباط المباش���ر باإلمام المهديQ  من ثم 

التمثيل عنه للناس.
والب���د لنا أن نذكر ابتداًء أن فقهاءنا المتقدمين 
قد كفروا من ادعى الس���فارة والنيابة الخاصة, كما 
ذكر ذلك الش���يخ الطوس���ي حاكياً فت���وى بن قولويه,  
حي���ث ق���ال :  )الن عندنا إن كل من ادع���ى االمر بعد 
الس���مريH  فه���و كاف���ر منمس ضال مض���ل( وينبغي 
االش���ارة هن���ا إلى ان الكف���ر المراد به ف���ي كالم ابن 

قولوي���هH  ه���و المقابل لإليمان ال المقابل لالس���الم 
لدخوله في مطويات بحث اإلمامة.

ونعود إل���ى تقرير دلي���ل الض���رورة القائمة عند 
الطائف���ة الحق���ة عل���ى انقط���اع النياب���ة الخاصة عن 

اإلمام المهديQ  فنقول: 
ان اتف���اق الفقهاء المأمونين على الدين يش���كل 
بحد ذات���ه وضوحاً على موضوع االتف���اق وهو انقطاع 
النيابة الخاصة عن اإلم���ام المهديQ,  فان هؤالء 
الفقهاء س���واء م���ن كان منه���م عاصر اواخ���ر الغيبة 
الصغ���رى أو م���ن كان ف���ي بداي���ات الغيب���ة الكبرى, 
والذين ال نشك في تدينهم, بل ان اغلب ما ورد الينا 
عن اهل البيتK  هو ع���ن طريق مجموعة محدودة 
منهم.  فالتش���كيك في وثاقة هؤالء ينعكس سلباً على 
موروثن���ا الدين���ي,  وهذا مما ال يمكن التمس���ك به, 
فض���اًل عن أن وثاقته���م وتدينه���م وعدالتهم وورعهم 
قد وصل الينا على مس���تويات عدة سواء منها ما كان 
على نح���و التوثيق في كت���ب التراجم أو م���ا كان منها 
عل���ى نحو الوض���وح الذي يع���د بحد ذات���ه دلياًل على 
الموض���وع,  بل ان دليليته تش���كل عنصراً أوس���ع من 
أي دلي���ل آخر يقام على اثب���ات الموضوع, وهو توثيق 

هذه  الثلة من العلماء و نقصد بهم من عاصروا أواخر 
الغيبة الصغرى,  ومن كانوا في أوائل وبدايات الغيبة 

الكبرى.
إن اتف���اق ه���ؤالء العلماء وانعكاس ه���ذا االتفاق 
سواًء على مستوى الفتوى, أو على مستوى تقرير من 
أفتى, اتفاقه���م على انقطاع الغيب���ة الصغرى وذلك 
بانقط���اع النياب���ة الخاصة والتمثيل المباش���ر لإلمام 
المه���ديQ  يش���كل وضوح���اً على بط���الن من يدعي 
  Qالس���فارة والنياب���ة الخاص���ة عن اإلم���ام المهدي

فضاًل عن من يدعي اطاراً اوسع من ذلك.
ويمكن ان نقرب هذا الدليل بصياغة اخرى.

 ان���ه ينبغي من���ا ان نس���أل ممن يدع���ي التمثيل 
 Qالمباش���ر والنياب���ة الخاص���ة عن اإلم���ام المهدي

فنقول: 
 -إما ان من يدعي الس���فارة والنيابة الخاصة, 
يق���ول بانقطاعها )أي الس���فارة الخاص���ة( أو ال يقول 

بانقطاعها, 

ف���ان كان مم���ن ال يقول بانقطاعه���ا فيجب عليه 
 Qأن يذكر لنا أس���ماء الس���فراء عن اإلمام المهدي
من السفير الرابع إلى أن تمثلت السفارة بشخصه هو  

)أي المدعي(.
-وإم���ا إن كان يق���ول بانقطاعه���ا بعد الس���فير 
الراب���ع ث���م ابتدأت الس���فارة به مباش���رًة,  فان هذا 
الش���خص يبطل مضمون دعواه بنفسه, إذ يدعي أن 
السفارة قد انقطعت بعد السفير الرابع وهذا ما نريد 
أن نثبت���ه نحن,  فانه بمجرد أن يعت���رف هذا القائل 
ب���ان الس���فارة الخاص���ة عن اإلم���ام المه���ديQ قد 
انقطعت نلزم���ه بهذا االعتراف,  ث���م نبتدئ الكالم 
مع���ه مجدداً ف���ي أن يثبت لن���ا س���فارته الخاصة عن 
اإلمام المهديQ بعد اعترافه مس���بقاً بانقطاعها, 
وحي���ث انه قد اعت���رف بانقطاعها, وه���ذا بحد ذاته 
يش���كل دلياًل   عليه, فالبد علي���ه أن يقدم لنا عندما 
يريد أن يدعي انه سفير عن اإلمام المهديQ دلياًل 
بأح���د وجوه ثالث���ة على نيابت���ه الخاصة ع���ن اإلمام 

المهديQ وهي:
-إم���ا أن يأتي لنا بنص صري���ح يعين فيه اإلمام 
المهديQ هذا الش���خص باس���مه نائباً عنه, وحيث 

انه ل���م يرد في كتب أتب���اع أهل البي���تK التي رووا 
فيها ما ورد عنهمK  ومنهم اإلمام المهديQ  من 
قبيل هذا النص,  فانه ال سبيل لصاحب هذه الدعوى 

أن يقيم دلياًل عليها من هذه الجهة.
-وإما أن ينص عليه أحد السفراء المتقدمين, 
والذي���ن كان���ت س���فارتهم الخاص���ة في زم���ن الغيبة 
الصغ���رى, وكما ه���و المتع���ارف بين الس���فراء ,ان 
ينص كل س���فير سابق على الس���فير الالحق بأمر من 
اإلم���امQ كما ه���و حال ه���ذا النص ال���ذي روي عن 
جعف���ر بن أحمد ب���ن متيل إذ ق���ال )لما حض���رت أبا 
جعف���ر بن عثمان العمريH  الوفاة كنت جالس���اً عند 
رأس���ه, اس���أله وأحدثه, وأبو القاس���م بن روح عند 

رجليه, فالتفت الي ثم قال:
)أمرت أن اوصي إلى أبي القاس���م الحس���ين بن 

روح(.
 ف���ان ه���ذا الن���ص ق���د روي ع���ن الس���فراء وهو 
يبي���ن كيفية تعيين الس���فير الالحق من قبل الس���فير 

الس���ابق, وحيث أنه ال س���بيل إلى من يدعي السفارة 
 Qالخاص���ة والتمثيل المباش���ر عن اإلم���ام المهدي
بدلي���ل من هذا القبيل فالبد ل���ه أن يأتينا بدليل على 

النحو الثالث وهو:
-أن يقي���م لن���ا معج���زة -وال نقص���د بالمعجزة 
ها هنا المعج���زة بمعناها االصطالح���ي-  يثبت من 
خالله���ا انه ممثل تمثياًل مباش���راً عن اإلمام المهدي
Q ه���ذا ما لم نج���ده عند كل من ادعى الس���فارة أو 

.Qالتمثيل المباشر عن اإلمام المهدي
ب���ل ان الذي وجدناه من خالل تتبعنا لما يعرضه 
أدعياء الس���فارة والمهدوية انهم يدعون هذه الدعوى 
دون أن يقيم���وا عليه���ا دلياًل واضح���اً بيناً حتى يذعن 

لهم اآلخرون ويصدقوا بهم.
هذا كل���ه اذا قلنا ان هناك إمكانية لقبول دعوى 
من يدعي الس���فارة قبل الصيح���ة, وهذا محل كالم 
طويل س���وف نأتي عليه الحقاً إن ش���اء اهلل س���بحانه 
وتعال���ى ف���ي بيان دليل آخ���ر من أدلة انقط���اع النيابة 

.Qوالسفارة الخاصة عن اإلمام المهدي

والواقع يؤكد بشكل حاسم أهمية مرحلة الشباب للحياة 
من  فما  الفئة،  هذه  على  باإلتكاء  إال  لها  قيمة  ال  التي 
أو  عسكري  أو  اقتصادي  أو  سياسي  أو  إجتماعي  كيان 
فكري إال ويحتاج إلى هذه الفئة بالذات، وما من ثورة أو 
حركة إال وكان الجيل الشاب رافعتها األساسية ودعامتها 
الراسخة، فاإلسالم وهو أعظم حركة ثورية في التاريخ 
الشباب من  أكتاف  على  بناؤه  وارتقى  إنما تصلب عوده 
أبي  بن  األبرز هو علي  ونموذج هؤالء   Nالنبي صحابة 
شاب  وهو  الخندق  يوم  ضربته  كانت  Qالذي  طالب 
بذلك  نطق  كما  القيامة  يوم  إلى  الثقلين  عمل  تعادل 

.Nالرسول األعظم

بها  سينتصر  التي  هي  الشباب-  فئة  الفئة-اي  وهذه    
الرباني  جيشه  ستشكل  التي  وهي   Q الحجة  اإلمام 
الموعود للقيام بالثورة العالمية الكبرى، إذ من المسلم 
وجنوده  مقاتلوه  وهكذا  شاب،  وهو  سيخرج   Q أنه  به 

وأعوانه.
القائم  أصحاب  إن   (  :  Qعلي المؤمنين  أمير  يقول 
في  وكالملح  العين  في  كالكحل  إال  فيهم  كهل  ال  شباب 
بينا   (   :Qالصادق أبي عبد اهللهّ  اإلمام  وعن  الزاد(.  
إلى  توافوا  إذ  نيام  على ظهور سطوحهم  الشيعة  شباب 
صاحبهم في ليلة واحدة على غير ميعاد فيصبحون في 

مكة(.

 Q لقيامه  التمهيد  عملية  فإن  تقدم  ما  ضوء  وعلى 
إعدادًا  العزيزة  الفئة  تلك  على  نركز  أن  علينا  تفرض 
وتعبئة، إعدادًا معنويًا وعلميًا وفكريًا وبدنيًا يجعل منهم 
جنودًا أخيارًا بين يديهQ ليتحقق ذلك الهدف اإللهي 
واإلنساني المقدس الذي لم ينله إلى اآلن أي قائد كبير,  
تركيز  إلى  إحتاج  وأنبل  وأعظم  أكبر  الهدف  كان  وكلما 
في اإلعداد والتعبئة ليكون هذا الجيل المبارك مصداقًا 
صادقًا لما نطقت به الروايات الشريفة وهي تتحدث عن 
خصائص جند اإلمامQ حيث وصفتهم بأنهم:  )رجال 
بالليل  رهبان  وأنهم:  معرفته،  حق  اهللهّ  عرفوا  مؤمنون 

ليوث بالنهار، وأنهم: خير فوارس على ظهر األرض(.

 أم���ا الواق���ع التعددي فلم يتغيّر كثي���راً منذ ذلك الحين، 
فخصائ���ص المناطق التي تش���كلت منها المملك���ة التزال باقية 
على حالها رغ���م محاوالت حثيثة التزال قائمة في هذا االتجاه 
م���ن أجل إعادة تش���كيل نس���يجها االجتماعي والثقافي بش���كل 
يذيب تلك الخصائص في بوتقة دينية واحدة  هي )الوهابية(, 
ومناطقي���ة واحدة هي  )نجد( ,  اللت���ان لعبتا الدور التوحيدي 
السياسي القسري  فصنعتا الدولة السعودية الحديثة وطبعتاها 

بطابعهما.
 ان الخارط���ة الدينية/المذهبية ف���ي المملكة متوائمة مع 
الخارطة السياسية المناطقية. وبهذا االعتبار يمكن النظر إلى 
مجتم���ع المملك���ة على انه مجتمع أقلي���ات( ال يحوز أي منها ما 
نس���بته ثلث عدد الس���كان,  فالمملكة تتش���كل من أربع مناطق 

رئيسة هي:
1-المنطقة الوس���طى )نجد( حيث يغل���ب عليها المذهب 
الحنبل���ي بقراءت���ه الس���لفية الوهابي���ة. وعلم���اء المذه���ب هنا 
ه���م عماد المؤسس���ة الدينية الرس���مية وهم من يس���يطر على 
كل الحق���ول الديني���ة والقضائي���ة والتعلي���م والتوجي���ه الديني 
والمساجد واألوقاف وغيرها. إن وجه الدولة الديني يرسم في 

هذه المنطقة دون أية مساهمة من سواها.
 ويبل���غ ع���دد س���كان ه���ذه المنطق���ة حس���ب اإلحصاءات 
الرس���مية المنش���ورة )وهي إحص���اءات ال يؤخذ به���ا عادة من 
قبل الباحثين بس���بب البواعث السياس���ية التي تق���ف وراءها( 
نح���و 32,12% من مجموع الس���كان، ويعيش���ون على مس���احة 
36,20% من مجمل مس���احة المملكة. وكانت )نجد( نفس���ها 
تحوي عدداً من الش���يعة يقيمون في حائل تحت سلطة التسامح 
التي أقامها ابن الرشيد )من قبيلة شمر( قبل أن يسيطر عليها 
الملك عبد العزيز، حيث اس���تخدم وجود أولئك الشيعة تحت 
منطقة نفوذ ابن الرش���يد  مبرراً دينياً للحرب ضدهم, وضد 

ابن الرشيد نفسه وسلطته. 
   2. المنطق��ة الغربي��ة )الحجاز( ويغلب عليها 
المذه��ب المالكي وال�ضافع��ي اإ�ضاف��ة اإلى وجود 
مجموع��ات ديني��ة اأخ��رى �ضغي��رة م��ن المذاهب 
الإ�ضالمي��ة الأخ��رى، بم��ا فيه��ا الزيدي��ة وال�ضيعة 
الجعفرية في المدينة المنورة، وال�ضيعة الكي�ضانية 

في ينبع، وثم الفرق ال�ضوفية. 

وح�ضب الإح�ض��اءات الر�ضمية ف��اإن عدد ال�ضكان 
ف��ي الحجاز يبلغ نح��و 32.87% من مجم��وع �ضكان 
المملكة ويعيش���ون على مساحة تقدر ب� 99ر30% من مجمل 
مساحة المملكة. والحجازيون لهم مرجعية دينية خاصة بهم، 
ورم���وز  دينية مثل الس���يد محمد علوي المالك���ي، وهم يميلون 
إل���ى المدرس���ة الديني���ة األزهري���ة في مص���ر، وله���م تواصل 
م���ع ش���خصيات دينية عديدة ف���ي الخليج )اإلمارات( وس���وريا 

وغيرهما. 
لقد غ���اب دور الحجاز في صناعة الق���رار الديني وانتقل 
بعد سيطرة السعوديين عليه إلى العاصمة الرياض وبريدة في 
المنطق���ة الوس���طى، ولم يتبق للحجازيين م���ن دور ديني على 

مستوى المملكة سوى النزر اليسير.
   3. المنطقة الجنوبية )ع�ضير وجيزان ونجران( 
وهي منطقة ف�ضيف�ضائية من حيث الن�ضيج القبلي 
والمذهب��ي. ف��كل المذاهب الإ�ضالمي��ة توجد في 
تلك المنطقة بما فيها المذهب الرس���مي الذي حقق بعض 
االنتش���ار هناك نتيج���ة خلوّ المنطق���ة من الم���دارس الفكرية 
الفاعل���ة. ويوج���د في المنطق���ة الجنوبي���ة المذهب الش���افعي 
والمالك���ي إضافة إلى الزيدي، وتقطن نجران أغلبية س���احقة 
تنتم���ي إل���ى المذه���ب اإلس���ماعيلي وله���ا مرجعيته���ا المحلية 
الخاصة بها وهم  )المكارمة( ويقدر عدد أولئك االس���ماعيلية  

في المملكة بنحو نصف مليون نسمة.
   4. المنطق��ة ال�ضرقي��ة )القطي��ف والأح�ضاء( 
حي��ث تقطنها اأكثرية �ضيعية، ولكن ه���ذه المنطقة التي 
تبل���غ مس���احتها 31,28% م���ن مس���احة المملكة ويبل���غ تعداد 
سكانها حسب اإلحصاء الرسمي ما نسبته 67ر14%  من مجموع 
السكان، قد حوت منذ قرون بعيدة مدارس دينية عديدة كانت 
قويّة وحاضرة حتى منتصف القرن الماضي، وكان على رأسها 
بيوتات معروف���ة حتى اليوم,  فالمدرس���ة المالكية وجدت من 
يمثله���ا ف���ي بيت عل���م )آل مبارك(, والش���افعية ف���ي )آل عبد 
القادر( واألحن���اف في )آل المال(. أم���ا الحنابلة فقد ُأضعفوا 
من قب���ل الس���عوديين وأجبرت زعامته���م الدينية من���ذ العقود 
األول���ى ف���ي القرن الثالث عش���ر الهج���ري إلى الهجرة خش���ية 

االنتقام ك� )الشيخ ابن فيروز مثااًل(.
ما يمكن استنتاجه هنا هو:

    * ان الن���زوع إل���ى القفز فوق الواقع التعددي يراد منه 

افتع���ال حقيق���ة التوافق الدين���ي,  واالنتصار التج���اه مذهبي 
معين على حساب االتجاهات األخرى

    *إن المملك���ة العربي���ة الس���عودية ال تحكمه���ا أغلبي���ة 
مذهبي���ة معيّن���ة. والثنائي���ة التي تعيش���ها لم تكن ف���ي تاريخها 
الحدي���ث ثنائية ش���يعية س���نيّة بقدر م���ا كانت والت���زال ثنائية 
س���لفية وهابية جرت على أساس���ها حروب توحي���د المملكة من 

جهة، وم���ن جهة أخرى تصط���ف بقيّة المذاه���ب، وهي كلّها 
-دون استثناء- تستش���عر الغبن الديني والسياسي المفروض 

عليها.
    * اإن جغرافي��ا ال�ضيعة في المملكة العربية 
ال�ضعودية لي���ص مح�ضوراً في المنطقة ال�ضرقية، 
وهم اليوم موجودون في كل اأنحاء البالد بما فيها 
العا�ضمة، حيث يقي��م نحو 30 األفاً من المواطنين 

ال�ضيعة اما للعمل اأو الدرا�ضة.
    * كذل���ك ف���ان تاري���خ الجزي���رة العربي���ة يكش���ف عن 
حقيقة التع���دد الثقافي والديني فيها، ولقد قامت دول س���نيّة 
ف���ي مناطق ش���يعية )الجب���ور والخوالد وغيرهم ف���ي المنطقة 
الشرقية( كما قامت دول شيعية في مناطق سنيّة بما فيها نجد 
نفس���ها )دولة األخيضريين( وكذلك في المدينة المنورة.. هذا 
فضاًل عن دول���ة اإلمامة في عمان هي اباضية، ودولة اإلمامة 

في اليمن هي زيدية.
 أكث���ر من ذلك يمكن الق���ول إن أقليّة دينيّة يهودية عربية 
كانت تس���كن جن���وب المملكة، ول���م ترحل عنه���ا إال بعد قيام 

الدولة اليهودية في فلسطين المغتصبة.
 وم���ن هن���ا يج���ب إدراك حقيقة ه���ذا التع���دد والكفّ عن 
مح���اوالت إخفائه وطمس���ه, وكأنّه عيب,  أو أن وجوده يش���ير 
إلى فش���ل )مذهب���ي( أي فش���ل في عملي���ة التوحي���د المذهبي 

القسري.  
ان ه���ذه الحقيقة يفترض التعاط���ي معها كما هي بدل أن 
يعيد الباحثون والمراقبون إعادة اكتشاف المملكة )اجتماعيًا( 

فيصح���ون على حقائ���ق مهولة مغيّبة- مثلما يع���اد اليوم إعادة 
اكتش���اف وضع الش���يعة في العراق-  وهي أن يكون وجه الدولة 
س���لفياً في المملكة أو س���نيّاً في العراق منذ نشأتيهما كدولتين 

قطريتين في العشرينيات من القرن الميالدي الماضي.
 قد يخفي الواقع عن الخارج لفترة زمنية، وقد يلغى ذلك 
الواقع من على السطح من جهة عدم االعتراف بوجوده، ولكن 

ذلك ال يفيد في تغيير الحقائق السياسية المترتبة والمبنية في 
بعض جوانبها على أساس تكتالت مذهبية.

*ه���ذا الواق���ع التع���ددي ف���ي بع���ده المذهبي ل���م يحظ 
باعت���راف الدولة ولم تعكس���ه بوض���وح اللوائ���ح القانونية رغم 
كون���ه كثيف الحضور في العالق���ات الداخلية وفي توزيع مراكز 
الس���لطة والخدمات وتقس���يم الثروة. فالنزوع إل���ى القفز فوق 
ه���ذا الواقع التعددي ي���راد منه افتعال حقيق���ة التوافق الديني 
واالنتص���ار التج���اه مذهب���ي معي���ن عل���ى حس���اب االتجاهات 
األخ���رى، ألن االعتراف والتعامل م���ع التعددية المذهبية يثير 
مس���ألة الحقوق الديني���ة والفكرية ألتب���اع المذاهب األخرى,  
كما يتطلب في الوقت ذاته إعادة تقييم لالمتيازات التي يتمتع 
بها المذهب المنتصر من قبل الدولة. أي بكلمات أخرى إعادة 
تش���كيل السلطة ومكوناتها على أس���س جديدة ال يرى القائمون 

عليها حتى اآلن أنها تحقق األغراض المنشودة من نشأتها.
ان م���ا ينعكس خارجياً عن توافق دين���ي في المملكة ليس 
س���وى القناع الذي يخفي وراءه تنوع���اً مذهبياً يصبغ الخارطة 
االجتماعي���ة للمملكة، ويحمل معه ش���روط العالقة الصحيحة 

للتعامل معه كيما ال يُفتأت على جزء منه لحساب جزء آخر.
*إن رف���ض الدول���ة خل���ق فض���اء م���ن التس���امح الديني 
يؤس���س له االعتراف بالتعددية المذهبية ويشيعه مبدأ القبول 
باالخت���الف وحرية المعتقد قد يغ���ذي الخيارات الراديكالية، 
وقد ينمي ميوالً متشددة لدى المضطهدين دينياً للخالص من 

الشقاء المفروض عليهم من قبل الدولة.

 ام����ا رفع االس����تبعاد من الوج����ه االول فباالمكان ط����ول  العمر, 
ووقوعه في البشر كثير, وتصريح القرآن الكريم به بالنسبة الى نوح

.Q
 وام����ا رفعه م����ن الوجه الثاني فباالمكان وق����درة اهلل تعالى عليه 
 Qوف����ي حق الخضر Kايض����ا, ووقوع مثله ف����ي حق بعض االنبياء

والدجال:
وانكرتم طول الحياة وقلت��������������م   

الى مثل هذا ال يطول به العم��������ر 
وعمّر نوح بعد ش���������������������يت وآدم

وعيسى والياس وادريس والخضر 
وعاش ابن  عاد وعمر سبعة انسر  

ثمانون عاما ما يعم��ره النس����������ر 
وقصة أهل الكهف  اعجب والذي  

على قرية قد مر امرهما ام����������������ر 
فقد صح مما مر أن وج���������������وده  

خفيا عن االبصار ليس به خط������ر 
   وفيما خلق اهلل تعالى واظهر من عجائب مقدوراته ما هو اعظم 
م����ن ذلك, وقد ضرب بع����ض العلماء لذلك مثال. وه����و انه لو حضر 
رجل الى بغداد وقال انا امش����ي على الماء, فانه يجتمع لمش����اهدته 
جميع اهل بغداد, فاذا مش����ى على الماء ونظروا اليه تعجبوا كثيرا, 
ف����اذا ج����اء آخر قب����ل ان يتفرقوا وقال انا امش����ي عل����ى الماء ايضا, 
ف����ان التعجب منه يكون اقل وربما تف����رق كثير من الحاضرين قبل ان 
ينظروا اليه, فاذا جاء ثالث وقال انا امش����ي على الماء ايضا فربما 
ال يقف للنظر اليه اال القليل, فاذا مش����ى على الماء س����قط التعجب 
م����ن ذلك, فاذا جاء رابع وذكر انه يمش����ي على الماء فربما ال يبقى 

احد ينظر وال يتعجب منه. 
اقول: بل يصير حاله حال الس����فينة التي تمش����ي على وجه الماء 

وال يتعجب منها احد. 
  وه����ذه حال المهديQ, فق����د رويتم ان ادريسQ حي موجود 
في الس����ماء منذ زمانه الى االن,  وان الخضر حي موجود منذ زمان 
موس����ىQ او قبله الى االن,  وان عيس����ىQ حي موجود في السماء 
وانه يرجع الى االرض مع المهديQ. هؤالء  ثالثة نفر من البشر قد 

طالت اعمارهم, وسقط التعجب من طول العمر.
 ولم����ا قي����ل لنا بوج����ود آالت يحص����ل بها التخاطب م����ن االماكن 
البعيدة بدون اتصال بينها كدنا نقطع بكذب ذلك حتى تكرر واشتهر 

وصار عندنا كسائر االمور العادية. 
واما رفع االستبعاد او االمتناع من الوجه الثالث فبأنه: 

اوال: من اين نقطع بعدم الفائدة في وجوده وهو مستور؟ 
وأن����ى لنا بالعلم بانهQ ال يتصرف بم����ا فيه المصلحة والمنفعة 

للخلق وهم ال يعلمونه بشخصه؟ 
وقد ورد في الحديث )أهل بيتي امان الهل االرض او المتي(. 

وق����د ورد عن آبائهK ان مثله في غيبته مثل الش����مس بحجبها 
الغمام. 

وثاني����ا: لو س����لمنا ذل����ك او قلنا بف����وات الفائدة الكاملة بس����بب 
غيبت����ه, نف����ول ال مانع من ذل����ك, وال قبح فيه اذا كان س����بب الغيبة 
م����ن العب����اد, كما ان الرس����ل واالنبياءK اذا كذبوا ول����م يؤمن بهم 
احد وقتلوا حين اظهار الدعوة او بقوا, او اخفوا انفسهم خوفا زمانا 
طويال او قصيرا لم يكن لنا ان نقول: ما الفائدة في ارسالهم؟ فعلى 
اهلل تعالى ان يقيم الحجة ويقطع المعذرة بارسال االنبياءK ونصب 
االوصي����اءK, فاذا لم يقبل منهم او ح����ال بعض العباد بين الناس 

وبين االنتفاع بهمK لم يكن في ذلك قبح وال اخالل بالمصلحة. 

املحا�ضرة املهدوية

بل ان الذي وجدناه من خالل تتبعنا ملا يعر�ضه اأدعياء ال�ضفارة واملهدوية انهم يدعون هذه 
الدعوى دون اأن يقيموا عليها دلياًل وا�ضحاً بيناً حتى يذعن لهم الآخرون وي�ضدقوا بهم

تتمات 6

الضرورة قاضية بتكذيب مدعي السفارة الخاصة
تتمةتحـــــــــت املجهر

مة
تت

مة
تت

تتمة

وكي ي�ضل املجتمع اإىل ما يريده الإمامQ يحتاج اأن مير 
امتحانات اأفراده مبراحل متحي�ضية من خالل جمموعة من 

ميكن النظر اإىل جمتمع اململكة على انه جمتمع 
اأقليات" ل يحوز اأي منها ما ن�ضبته ثلث عدد ال�ضكان

الوهابيون في ال�ضعودية اقلية ولي�ضوا اكثرية 

اأ�ضحاب القائم Q �ضباب ل كهل فيهم 

مة
تت



اين لأراه �ضباحا وم�ضاء
دأب����ت العمة حكيم����ة )رضوان اهلل 
عليه����ا(  إلى  التردد عل����ى بيت اإلمام 
الحس����ن العس����كريQ وزيارت����ه بي����ن 
حي����ن وآخر.. حي����ث كانت له����ا حظوة 
عند االمامQ.. فق����د طلب منها يوما 
ان تتول����ى  ه����ي قبالة وام����ر والدة ابنه 
اإلم����ام الحج����ة المه����ديQ م����ن امه 
نرجس)رض����وان اهلل عليه����ا( , ولكنه 

غيب عنها منذ ذلك الحين. 
ولكن ما أثار دهش����تها في زيارتها 
االخيرة ان  اب����ا محمدQ أمرها وهو 
يحدثها بان تجل����س بين يدي امامها.. 
فبدأت تسأل نفسها من هو امامي غير 
ابي محمد..  استغربت لذلك.. فسألت 

 :Qاالمام
من ه����ذا الذي تأمرن����ي ان اجلس 

بين يديه يا ابن رسول اهللN؟

فق����ال له����ا اب����و محم����دQ: )وقد 
اش����ار إلى ابنه اإلم����ام محمد المهدي
Q ال����ذي كان يش����اركهما الجلس����ة(: 
ه����ذا ,ابن نرجس, وه����و خليفتي من 
بعدي, وعن قليل تفقدوني  فاس����معي 

له واطيعي(. 
وفعال لم تم����ض ايام إال ورحل ابو 
محم����دQ.. وافت����رق الن����اس.. وكانت 
صباح����ا    Qالمه����دي تطال����ع  العم����ة 
وتنع����م برؤيته مس����اء.. وان����ه ليحدثها 
عما يس����ألها به الن����اس.. وانه ليبدؤها 
بالش����ي قبل ان تس����أله.. وان����ه لينبؤها 
بمن س����يزورها.. وان����ه ليخبرها بأمور 

لم يطلع عليها احد إال اهلل عز وجل. 
بات����ت العم����ة حكيمة تؤك����د القول 
-لمن يسألها- مستبش����رة: اني ألراه 

صباحا ومساء. 

7 األدب المهدوي

ضع خطا على كلمات االية الش���ريفة والحديث المبارك واس���تخرج كلمة الس���ر المكونة من 
)9( ح���روف لتع���رف عدد النواب لالمام الحجةQ  في الغيب���ة الصغرى ، عن الباقر والصادق

L في قوله تعالى :
)ولئن – اخرنا – عنهم – العذاب – الى – امة – معدودة ...( , - ) االمة المعدودة – هم 

– أصحاب – المهديQ،  في – آخر – الزمان – ثالثمائة – وثالثة – عشر – رجاًل...(.

ة ق�ضرية:  ق�ضّ

ابحث عن الكلمة ال�ضائعة

محمد حسن عبد

ام علي الكاظمي 

�ضعر �ضعبي

مركبنه ياإبن الحس����ن كس����روا ش����راعه وشله

وجرح ال����ي بينه غمَك�  يكلف علين��ه ش����له

يالغير س����يف���ك بعد ظل��م التش������وفه شل���ه

انه����ض ت����ره مابعد حج�������ي الع�دل س����ايل���ه

وب����اب اللي  ص����اب الضلع عن ياذنب س����ايله

ونش����ف ادم�����وع ال����ذي دم عالوج���ن س����ايله

وبي����رغ البطف وَكع َك����وم ابيمينك ش����ل������ه

ان ضاقت الدنيا على عش����اقكم

ضج����وا الى رب الس����ما وتضرعوا

ظه����وره للول����ي  عج����ل  ي����ارب 

فالقل����ب ب����ات لذك����ره يتصدع

* * * * * * *

العش����اق عل����ى  تبع����د  ل����و 

عنه����ا رؤيت����ك  وتحج����ب 

يالمحج����وب يالمه����دي  اذن 

ونه����ا لفرقت����ك  ي����زود 

مـــــــــوال مهدوي

مسجات مهدوية

السيد سعيد الصافي 

�ضيعتكم ونمتحن                                             ونتعذب ون�ضبر
ونكول عدنا امل تظهر يحامينه

يا زمن مهله الك                                         راوينه �ضدة  وع�ضر
بقب�ضتك و�ضما ت�ضل ب�ضهامك ارمينه

بمعولك تهدم وابد                                          ك�ضرتك ما تنجبر
بو�ضط الركام  ن�ضيح وينك يمهدينه

يا نار بيج الذهب                                           يتخل�ص من الكدر
نت�ضرف بخدمته لو ظهر والين�����������ه

يا �ضم�ص دين الهدى                                   وجدك الدين انغمر
ب�ضحراء تهنه ي�ضع  نجمك يدلينه

  السيد حسين القزويني

�ضاح���������ب المر
�ضاحب المر والزمان الممجد         وجهه في دياجير الليل فرقد

ت����ّوج اهلل را�ض����ه بج������الل         م�ضتم��دا من النب��ي محّم�����د

قمر يمالء ال�ض��موات ن������ورا          و�ضناه لظلمة الكف�����ر ب���ّدد

لي�ص بدعا يحوز عر�ص المعالي        فهو فرع من الو�ضي تول�ّ���د

ل تلمني اذا امتدحت ع�������اله          و ل�ضاني ب�ضورة الحمد غ�ّرد

انما اهلل اذهب الرج�ص عنه����م         ال بيت الر�ضول والخطو �ضّدد

ل يجوز ال�ضراط في الح�ضرال         من �ضقى الروح حُبهم وتوّدد

****

اأيا قمر الح��ق حت��ّ�ى مت����ى         ف�ضم�ل الت�ض����ّبر قد �ُضتت�����ا

هلم واأنت ال��قريب الخب����ير         لتنظر ما م����ر او ما اأت������ى

فديتك ع��ّجل فان ال�ض����الل         لع��مرك او�ض���ك ان يثبت����ا

وبذر النفاق الذي في القلوب         �ضقته الغ��واية ك����ي يثبت�����ا

تدارك اأح���بتك المخل�ض���ين         فح�����بل بقاِئ�����هم ُبّت�������تا



منا�ضبات ال�ضهر
1- والدة الس���يدة فاطم���ة بن���ت اإلمام 
موس���ى ب���ن جعف���رQ، وه���ي المعروف���ة 

بالمعصومة, سنة 173ه�. 
- غ���زوة بدر الصغرى، وتس���مى أيضاً 

بدر الموعد، أو بدر الثالثة سنة 4ه�. 
9- كتاب مس���لم بن عقي���ل إلى اإلمام 
الحس���ينQ يخب���ره أّن ثماني���ة عش���ر ألف 

شخص قد بايعوه سنة 60 ه�.  
11- والدة اإلمام علي بن موسى الرضا

Q سنة 148ه��.

محم���د   ،Hالمفي���د الش���يخ  والدة   -
ب���ن محمد بن النعم���ان س���نة 336 أو 338 

ه�،وهو  من أجل مشايخ الشيعة.
23- غ���زوة بن���ي قريضة،في الس���نة 

الخامسة للهجرة.
25- دح���و األرض، من تح���ت الكعبة 

المشرفة.
- خ���روج اإلمام الرضاQ من المدينة 
المنورة إلى خراس���ان، بأم���ر من المأمون 

العباسي سنة 200ه�. 

26- خ���روج النب���يN وأصحاب���ه إلى 
حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة.

ش���هادة اإلمام محمد بن عل���ي الجواد
المعتص���م  بس���م  220ه�����،  س���نة   ،Q

العباسي.
من اأعمال ال�ضهر: 

باألعم���ال  القي���ام  للممه���د  يس���تحب 
اآلتية:

* الص���الة يوم األحد منه اربع ركعات 
بعد اإلغتس���ال، وكما هو موض���ح  في كتب 

االدعية المعتبرة.
* صي���ام الخميس  والجمعة والس���بت 

منه.
* االنشغال في  الليلة الخامسة عشرة 

منه بالعبادة والصالة، وطلب الحاجات.
* صي���ام الي���وم الخامس والعش���رين 

منه، والصالة فيه كما هو مروي.
اح���ي  الله���م   ( بدع���اء  الدع���اء   *

الكعبة.....(

أي أمٍل وهبتني ايها الحبيب الغائب  وأية 
مزح����ةٍ تغمر قلبي المجروح عندما يس����تيقن 
ث����أرك ل����كل االم����ة, فاألل����م يصب����ح عظيماً 
والظلم جسيماً ان لم ير المظلوم نهاية ظالمه 
المؤلمة ويراه وهو يشرب بنفس الكأس المرة 
التي شربها المظلوم, فكم تنفرج أساريري 
وتغ����رد عصافي����ري,  وأنا أتلو قول����ه تعالى: 
))وَنُِري����دُ َأن نَّمُنَّ عََلى الَّذِينَ اسْ����تُضْعُِفوا فِي 
األأَْرِْض وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّ����ًة وَنَجْعَلَهُمُ اْلوَاِرثِينَ(( 
فيتأك����د قلبي من ان الغلبة للحق, والس����ؤدد 
للضعي����ف ال����كادح الذي م����ا أنصف����ه الدهر 
واغت����ال الق����در اللئيم ابتس����امته, فما ابهاه 
وهو يتلقى النصرة , ويكحل ناظريه بضياء 
نور وجه الف����ارس العادل والقائ����د الكامل, 
القريب من وجع االمة, الناظر بعين العطف 

والرحم����ة ل����كل المحرومي����ن والمعدومين, 
وأكبر بش����ارةٍ تلقيتها ه����ي ان الموت ال يقف 
حائ����اًل بيني وبين رؤية ذلك النصر االلهي, 

جن����ي  فيخر
م����ن  رب����ي 
قبري مؤتزراً 
  , كفن����ي
اً  هر ش����ا
  , س����يفي
ملبي����اً دع����وة 
الذي  حبيبي 
اشرق بضياء 
عل����ى  عدل����ه 

ظلم زماني.

-جاء في ال�ضحاح 49 من �ضفر ا�ضعياء: 
في وراثة االرض: 

))8(  فأحفظك واعطيك عهدا لتسترد االرض وتورث االمالك التي داهمها الدمار...(. 
-وجاء في ال�ضحاح 49 منه : 

في خ�ضو�ضيات ان�ضار المنجي.. 
))15( انظ���روا هاه���م يقبلون من دي���ار بعيده. هؤالء من الش���مال والغرب, وهؤالء من ارض س���ينيم. )13( 
فاهتفي فرحا ايتها الس���ماوات, وابتهجي ايتها االرض واش���يدي بالترنيم ايتها الجبال, ألن الرب عزّى ش���عبه 

ورأف ببائسيه(. 

-ج��اء في فتن ابن حم��اد.. عن علي 
بن ابي طالبQ انه قال:- 

)اذا نادى مناد من الس���ماء: ان الحق في آل 
محم���دN, فعند ذل���ك يظهر المه���ديQ على 
افواه الناس, ويش���ربون حبه, وال يكون لهم ذكر 

غيره(. 
-وج���اء فيها أيض���اً وعن علي ب���ن ابي طالب  

Q أيضاً انه قال:- 

)اذا التقى الس���فياني والمه���ديQ للقتال, 
يومئذ يس���مع صوت من السماء: أال ان اولياء اهلل 

 .)Qاصحاب فالن, يعني المهدي

-وج��اء في��ه اأي�ض��اً عن عب��د اهلل بن 
عمرو: 

)عالمة خروج المهديQ خسف يكون بالبيداء 
بجيش, فهو عالمة خروجه(.

من فوائد الدعاء لحجة اهلل تعالى  في ار�ضه
-زيادة النعم-

ال ريب في ان اعظم النعم االلهية ما يكون س���ببا للفوز بمعرفة المعارف 
الرباني���ة والعلوم النافعة ولني���ل الدرجات الرفيعة والنع���م االبدية االخروية 

وغيرها. 
وه���ذا هو االمامQ الذي به يعرف اهلل ويعب���د, وبه يصل العبد إلى ما 

يهواه من المقامات العلية والمواهب السنية. 
ورد ف���ي اص���ول الكافي عن امير المؤمنينQ في قول���ه تعالى: ) أََلمْ تَرَ 
ِ ُكْفرًا ) قال: نح���ن النعمة التي انعم اهلل بها على  إِلَ���ى الَّذِي���نَ بَدَّلُواْ ِنعْمََة اهللهّ

عباده وبنا يفوز من فاز يوم القيامة(. 
فوج���ود موالن���ا اإلمام الحج���ةQ هو النعم���ة.. بل من اعظ���م نعم اهلل 
علينا.. وان معرفتنا به نعمة عظيمة اخرى-بل هي نعمة ال تقاس بها نعمة, 
النها الجزء االخير لاليمان-فوجب علينا االهتمام في اداء شكر هذه النعمة 
اشد االهتمام حتى نفوز بازدياد النعم الجسام.. ألن اهلل تعالى وعد االزدياد 

لشكر العباد.. واهلل ال يخلف الميعاد) لَئِن شََكرْتُمْ أَلِزيدَنَُّكمْ(. 
ان االهتمام لهQ بخالص الدعاء, بتعجيل الفرج وكشف البالء, احد 

وجوه شكر النعماء.   

ك�ضف ال�ضتار عن وجه الغائب عن الب�ضار 
التسلسل: 9-1-10 

اسم الكتاب: كشف االستار عن وجه الغائب عن االبصار. 
موضوع الكتاب: العقائد 

لغة الكتاب: العربية 
مؤلف الكتاب: الحاج ميرزا حسين النوري 

اسم الناسخ: السيد محمد مهدي 
الصدر الموسوي 

اسم المكتبة ومحلها: 
مكتبة الشبتري

-طهران 
نوع الخط: النسخ 

مدرك النسخة: 
مركز احياء التراث 

االسالمي-قم. 

ْرَنا َعْنُهُم اْلَعَذاَب  -قال تعالى: ) َوَلِئْن اأَخَّ
ْعُدوَدٍة لََّيُقوُلنَّ َم��ا َيْحِب�ُضُه اأََل  ��ٍة مَّ اإَِلى اأُمَّ
ُروًفا َعْنُهْم َوَحاَق  َيْوَم َياأِْتيِهْم َلْي�َص َم�ضْ

ا َكاُنواْ ِبِه َي�ْضَتْهِزوؤُوَن(. هود 84 ِبِهم مَّ
ج���اء ف���ي ينابي���ع المودة: ع���ن االمامي���ن الباقر 

والصادقK في قوله تعالى )النص(:  انهما قاال: 
)االمة المعدودة هم اصحاب المهديQ في آخر 
الزمان ثالثمائة وثالثة عش���ر رجال كعدة اهل بدر, 
يجتمعون في ساعة واحدة كما يجتمع قزع الخريف(. 

-وقال تعال��ى: ) اأُْوَل�ِئَك الَِّذيَن َخ�ِضُرواْ  
اأَنُف�َضُهْم(  هود: 21. 

روى الحافظ القن���دوزي )الحنفي( عن المفضل 
بن عمر انه س���أل اإلمام الص���ادقQ.. فقال في قوله 

تعالى )النص(:-
)يعن���ي الش���اكون في اإلم���ام المه���ديQ: متى 
ولد؟, ومن رآه؟, واين هو؟, ومتى يظهر؟ كل ذلك 
ش���كا في قضائ���ه وقدرته. ثم تال قول���ه تعالى واولئك 

الذين خسروا انفسهم  في الدنيا واالخرة(. 

 Kاآيات ثابتة بينات نزلت تف�ضيراً اأو تاأويالً، في ثاني ع�ضر اأئمة اأهل البيت
.Qولي اأمر اهلل الإمام المهدي المنتظر
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الشيخ اسعد البصري

Kفي احاديث العترة الطاهرة Qالمهدي


