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أسئل ٌة مهدوية
جمموعة أسئلة تتعلق بعرص الظهور الرشيف
أجاب عليها سامحة الشيخ عيل الكوراين العاميل
((دام عزُّه))

مجع وإعداد
حسني عبيد القرييش
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(اإلرساء) 17:

وسنة
رِّبم ُ
قال رسول اهلل(ص) ُ ( :يدْ عى كل قوم بإمام زماهنم وكتاب ِّ
نب ِّيهم) (عيون اخبار الرضا للصدوق ص .) 71

عن عبد اهلل بن سنان قال  :قلت أليب عبد اهلل (ع) َ :ي ْو َم نَدْ ُعو ُك َّل ُأن ٍ
َاس
ِ
بِإِ َمام ِه ْم  ،قال  :إمامهم الذي بني أظهرهم وهو قائم أهل زمانه ) ( .الكايف
.)675 / 7 :

قال رسول اهلل(ص)  :من مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية:
(الكايف )711 / 7

وقال(ص) :
َل ْو َمل ْ َي ْب َق ِم َن الدُّ ْن َيا إِ ََّّل َي ْو ٌمَ ،ل َب َع َث اهللَُّ َر ُج ًال ِمنَّاَ ،ي ْم َل ُؤ َها عَدْ ًَّل ك ََم ُملِ َئ ْت
ج ْو ًرا( ..غيبة الطويس 781/وسنن أيب داود  ، 4484 / 715 : 4وسنن الرتمذي، 616 /4 :
َ
ومسند أْحد بن حنبل.)715/ 7 :

مقدمة
الر ِحي ِم
الر ْ َ
ْح ِن َّ
بِ ْسـ ِم اَّللَِّ َّ
ُ
وأفضل الصالة وأ َت ُّم السالم عىل سيدنا ونبينا
رب العاملني
اْلمد هلل ِّ
وهادينا حممد (ص) وعىل آله ال َّطيبني الطاهرين ,واللعن الدّ ائم عىل
أعدائهم أمجعني من األولني والتّابعني وبعد:
نظر ًا للطلبات املتكررة من املؤمنني الكرام أن أمجع اإلجابات املتعلقة
باإلمام املهدي(عج) ,يف لقاءاهتم املبارشة بسمحة الع ّ
المة الشيخ عيل
أعزه اهلل  ،يف مركز املصطفى(ص) يف قم املقدسة  ،أو من
الكوراين ّ
خالل األسئلة الواردة .
كراس لتكون يف متناول األخوة
فقد ارتأينا مجع هذه اإلجابات يف ّ
رباقة
املؤمنني
ّ
األعزاء ّ
خاص ًة مع وجود املدّ عني الرافعني للشعارات ال ّ
الكاذبة  ،ممن يدّ عي اإلرتباط املبارش باإلمام املهدي(عج) .
وَّل خيفى عىل اجلميع أن سمحة األستاذ حفظه اهلل تعاىل له الباع الطويل
يف هذا املجال منذ سنني  .ملا ُعرف عنه أنه خيتار الروايات الصحيحة
الواردة عن أهل البيت (ع)  ،ويدقق يف النقل والتحليل  ،لذلك كانت
أجوبته وحتليالته مقنعة  .فجزاه اهلل تعاىل ومجيع العلمء الذين خيدمون

الرشيعة املقدسة خري جزاء املحسنني  .وجعلنا وإياكم من املنتظرين
الصادقني لفجر الظهوراملقدس ..
حسني عبيد القرييش
قم املقدسة  -غرة ذي القعدة احلرام  3311هجرية

مدخل
السالم عليكم شيخنا اجلليل لدينا جمموعة من األسئلة املتعلقة باإلمام
املهدي أرواحنا ملقدمه الفداء وعرصه املوعود التي وردت وترد كثريا من
األخوة املؤمنني واألخوات املؤمنات ،نلتم

من سمحتكم اإلجابة

عليها مع دعواتنا لسمحتكم بدوام السالمة والعافية .
وقبل الدخول يف األسئلة لدينا تساؤل مهم وهو هل أحاديث اإلمام
ختصص  ،أم أهنا قضية عقائدية يمكن للجميع
املهدي(عج) حتتاج إىل ّ
فهمها واستيعاب مايتع َّلق ِّبا دون الرجوع إىل أهل العلم ؟
جواب الشيخ الكوراين:

وعليكم السالم ورْحة اهلل وبركاته  ،وعىل مجيع األخوة املؤمنني
واألخوات املؤمنات وجعلنا اهلل تعاىل من املنتظرين اْلقيقيني إلمام
زماننا روحي له الفداء .
يتصور البعض أن قضية اإلمام املهدي (عج) والبحوث
وبعد :فقد
َّ
املتعلقة ِّبا َّليلزم فيها البحث والتحقيق فيها كالفقه والعقائد  ،ألهنا
السنَن وهذا ٌ
خطأ عىل إطالقه  ،فال يمكننا قبول
يشملها التسامح يف أد َّلة ُ
األحاديث يف أي موضوع بدون تدقيق وحتقيق  ،وقضية اإلمام املهدي

صلوات اهلل عليه  ،يف أصلها وفروعها َّلبد فيها من البحث والتأكد من
املوضوع يف أسانيد األحاديث ومتوهنا  ،والقرائن التي يطمئن الباحث
إليها  .خاصة أنه توجد روايات وضعها رواة السلطة املعادية ألهل
البيت (ع) .
آخر الزمان
السؤال رقم: 3
هل املقصود بعبارة :آخر الزمان  ،يف الروايات عرص الظهور
الرشيف  ،أو آخر أيام الدنيا ؟
الشيخ الكوراين:

الدنيا جمموعة أزمان وحقب وسنني ومراحل  ،من أبينا آدم (ع) إىل
آخر إنسان يولد ويموت وَّل يعلم هناية الزمان إَّل اهلل عز وجل والذين
أطلعهم عىل علمه وهم النبي(ص) وأهل بيته (ع) .
وعبارة آخر الزمان فيها إشارة إىل دولة أهل البيت (ع) التي هي
دولة العدل التي تستمر إىل آخر الزمان  ،فآخر الزمان ِّبذا املعنى زمان
أهل البيت (ع) .
لكن آخر الزمان واقرتاب اآلخرة يبقى أمر ًا نسبي ًا  ،فقد قال اهلل

تعاىل :ا ْق َ ِ
السا َع ُة َوان َْش َّق ا ْل َق َم ُر ..القمر(), 7ونقرأ يف اْلديث أن
رت َبت َّ
َ
نبينا(ص) هو نبي آخر الزمان  ،وأنه (ص) قالُ :بعثت والساعة كهاتني
وأشار إىل إِّبامه وسبابته الكريمتني .

(كنز العمل ج  74ص  641حتت رقم

.)77617

فآخر الزمان هو مرحلة حكم أهل البيت (ع)  ،وهو كل الفرتة
التي بعث فيها رسول اهلل(ص) .
العراق عاصم ُة دولة العدل اإلهلي
سؤال رقم:2
ما هي الرقعة اجلغرافية التي تكون عاصمة اإلمام املهدي (عج)
هل هي الكوفة فقط أم املقصود العراق املحدد يف زماننا اْلارضو ما هو
شكل الدولة ونظام اْلكم يف عرص اإلمام املهدي(عج) ؟
الشيخ الكوراين:

عندما تذكر الروايات الكوفة أو ظهر النجف  ،فقد يكون املقصود
ِّبا العراق  .لذلك حيتاج األمر إىل التدقيق يف القرائن التي تعني املقصود
بالكلمة .
وأما دولة اإلمام(عج) فهي بداية لتطور جديد يف حياة البرشية ،
ولي

عندنا معلومات كثرية عن شكل الدولة وأنظمتها ،لكن عندنا

أصحابه الثالث مئة وثالثة عرش الذين حيكمون العامل  ،ومعناه أن العامل
قسم إىل  777وَّلية .
س ُي َّ
وعندنا أن اإلمام(عج) حيكم بالواقع كحكم آل داود  ،يعني
باْلكم الذي أظهر اهلل سبحانه وتعاىل منه نموذج ًا لداود وهو اْلكم
الذي يريه اهلل تعاىل إياه فال حيتاج معه إىل بينة ويمني .

( -املعجم املوضوعي

ألحاديث اإلمام املهدي(عج)  171عن بصائر الدرجات)468

.

وإذا قام قائم آل حممد (عج) حكم بني الناس بحكم داود(ع) َّل
وخيرب كل قوم بم
حيتاج فيه إىل بينة ُيلهمه اهلل تعاىل فيحكم بعلمه ُ ،
استبطنوه ويعرف ول َّيه من عدوه بالتوسم

 ( .اإلرشاد  , 756 /روضة الواعظني

.)455/4

وأصحاب اإلمام(عج) كذلك يعطيهم اهلل هذه القدرة  ،فهم عىل
مستوى عظيم من اإليمن والقرب من اهلل تعاىل  .وقد ورد أن اإلمام
يقول ْلاكم املنطقة من أصحابه إذا أشكل عليك أمر يف القضاء  ،يف
قضية  ،يف الفقه  ،يف أمر إداري  ،فانظر اىل كفك  ( .املعجم املوضوعي ألحاديث

اإلمام املهدي(عج) .)147 /767.
ويف غيبةالنعمين  ،عن اإلمام الصادق(ع)  :إذا قام القائم بعث يف

أقاليم األرض يف كل إقليم رج ً
ال يقول  :عهدك يف كفك فإذا ورد عليك
أمر َّل تفهمه وَّل تعرف القضاء فيه فانظر إىل كفك  ،واعمل بم
فيها(..الغيبة للنعمين.)777 /
واملهم أن نمط التنظيم يف عرص اإلمام (عج) نمط غري عادي
،وَّلبد أن الناس يكون هلم دور يف اْلكم  ،والنساء هل َّن دور يف اْلكم
أيض ًا .
ال  ،مث ً
والتطور يكون شام ً
ال اجلبال تفتح فيها الطرقات بآيات
القرآنَ :و َل ْو َأ َّن ُق ْر َآنًا ُس ِِّّي ْت بِ ِه ِْ
ت بِ ِه ْاْلَ ْر ُض
اْل َب ُال َأ ْو ُق ِّط َع ْ
َ

 (..الرعد )13

وهناك مؤرشات عىل أن نمط اإلدارة سيكون بمشاركة الناس  ،والناس
َّل يريدون بدي ً
ال لإلمام(عج)  .ألن الوعي واإليمن وتطوير العلوم ،
جتعل التفكري باخلروج عىل النظام عم ً
ال جنوني ًا .
سنة الظهور
السؤال رقم: 1
متى تكون سنة الظهور الرشيف بالنسبة للتقويمت املوجودة يف
زماننا بامليالدي أم اهلجري  ،وهل تكون سنة فردية أم زوجية وهل
حدَّ دهتا الروايات الرشيفة  ،وهل نحن يف عرص الظهور الرشيف؟

الشيخ الكوراين:

نقول إن شاء اهلل تعاىل نحن يف عرص الظهور وَّل نجزم  ،وَّل ُنحدِّ د
َّل هذه السنة وَّل اآلتية .وبحسب ما ُتشري إليه الروايات الرشيفة إن
ظهوره(عج) يف سنة فردية  ،وقبله اليمين والسفياين يف سنة زوجية .
وَّلبد أن يكون شهر رمضان يف تلك السنة الزوجية الثالث
والعرشون منه ليلة مجعة  ،ويليها السنة الفردية  ،ويكون العارش من حمرم
فيها يوم سبت  .هذه مواصفات السنة .
أي سنة هي؟ َّل نستطيع أن نو ِّقت ألننا منهيون عن التوقيت.
لكن ُّ
نأمل أن يكون ذلك قريب ًا وندعو اهلل تعاىل أن يكون قريب ًا.
ورد يف اإلرشاد عن أيب بصري  ،عن أيب عبد اهلل(ع) قال َّ :ل خيرج
الق ائم إَّل يف وتر من السنني  ،سنة إحدى أو ثالث أو مخ

أو سبع أو

تسع  (.اإلرشاد  ،)757ويف غيبة الطويس عن أيب عبد اهلل(ع) قال َّ :ل خيرج
القائم إَّل يف وتر من السنني  ،تسع وثالث ومخ

وإحدى (.الغيبة ،) 714

والتوقيت بحسب التقويم اهلجري املتعارف عندنا ولي
امليالدي كم يف سؤالكم .

بالتقويم

عالمات الظهور
السؤال رقم:3
ذكرهتا الروايات الرشيفة وهل هناك
ماهي العالمات اْلتمية التي
ْ
عالمات أخرى ولكنها يمكن أن ختضع للبداء؟
الشيخ الكوراين:

قال الشيخ املفيد+يف كتاب اإلرشاد  :هناك عالمات قبل قيام
القائم املهدي(عج) وحوادث تكون أمام قيامه  ،وآيات ودَّلَّلت :
فمنها  :خروج السفياين  ،وقتل اْلسني واختالف بني العباس يف امللك
الدنيوي  ،وكسوف الشم

يف النصف من شهر رمضان  ،وخسوف

القمر يف آخره عىل خالف العادات  ،وخسف بالبيداء  ،وخسف
باملغرب  ،وخسف باملرشق  ،وركود الشم

من عند الزوال إىل وسط

أوقات العرص  ،وطلوعها من املغرب  ،وقتل نف

زكية بظهر الكوفة يف

سبعني من الصاْلني  ،وذبح رجل هاشمي بني الركن واملقام وهدم
سور الكوفة ...

(اإلرشاد  .758 /4 :روضة الواعظني  ،454:وتاج املواليد ، 11 /

واملستجاد  ، 467 /والرصاط املستقيم .) 448 :4 :

والعالمات اْلتمية َّليكون فيها بداء  ،ولكن بقية العالمات غري
اْلتمية يمكن أن يكون فيها تقديم وتأخري .

والعالمات اْلتمية قبل خروج اإلمام (عج)  :خروج اليمين
والسفياين يف نف

السنة التي تكون قبل الظهور وقتل النف

الزكية بني

الركن واملقام وصيحة جربائيل (ع) يف السمء  ،وخسف بالبيداء .
عن اإلمام الصادق(ع) قال  :قبل القائم(ع) مخ
اليمين و السفياين و الصيحة وقتل النف

عالمات حمتومات

الزكية و خسف بالبيداء (.الكايف

 .748 / 771 / 8 ،الوسائل ) 44 : 77وهذه العالمات تكون متسلسلة فيم بينها
وتبقى العالمات الباقية غري اْلتمية بمثابة مممهدات .
لكن املفتاح الرئييس يمكن أن نعرب به قبل الظهور املبارك هو
سقوط النظام يف اْلجاز وسيطرة اليمين عىل اليمن واْلجاز  ،ويكون
ممثل اإلمام(ع) .
شخصيات عرص الظهور
(اخلراساين)
السؤال رقم:5
من هو اخلراساين وماهو دوره اإلجيايب يف عرص الظهورالرشيف؟
الشيخ الكوراين:

اخلراساين :هو حاكم إيران  ،وخراسان ُيقصد ِّبا إيران .

واخلراساين نسبة إليها وينشغل اإليرانيون سنة الظهور بخالف داخيل
بني اخلط القومي واخلط املسلم املتد ِّين ،حتى يغلب أصحاب
اإلمام(عج) عىل من خالفهم ،ويذهب القائد اخلراساين وقائد قواته
شعيب بن صالح إىل العراق ويبايعوا اإلمام(ع) .
ومل يرد عندنا أن قواهتم تدخل العراق  ،بل يذهبون ليبايعوا اإلمام
سالم اهلل عليه بعد دخوله إىل العراق  ،ويسلمونه راية بالد خراسان .
وبعد ذلك يتحركون حسب ما يطلب منهم  ،فتأيت الرايات السود
عندمايتحرك إىل دمشق  .ومل أجد أي دخول جليش خارجي إيراين يف
رواية معتربة .
نعم بعد ظهور اإلمام سالم اهلل عليه ُيسلمونه الراية  ،وتكون إيران
حتت حكمه وتركيا كذلك  ،ومرص كذلك واخلليج كذلك .
واإلمام ينصب شعيب بن صالح قائد ًا عام ًا لقواته  ،وهو ُحيرك
جيشه حسب حاجته يف حركته نحو الشام والقدس.

( اليامين)
السؤال رقم:6
من هو اليمين وماهو دوره يف حركة اإلمام (عج) ؟

الشيخ الكوراين:

ماتنص عليه الرواية  ،ولي
اليمين :من اليمن  ،هذا
ُّ

من أي بلد

يتوهم البعض  ،وحياول أن ُيطب َّقه عىل شخص يراه صاْل ًا يف
آخر  ،كم َّ
نظره .
واليمين املوعود من العالمات املحتومة  ،وهو من أصحاب اإلمام
اخلاصني ،وحيكم اليمن قبل ظهور اإلمام بنحو ستة
صلوات اهلل عليه
ّ
أشهر  ،ويف تلك الفرتة يكون اإلمام سالم اهلل عليه بني الناس يراه
وحي ّّض
بعضهم  ،ويتحرك ويتصل بأنصاره يف إيران والعراق وغريه ُ ،
لظهوره صلوات اهلل عليه .
ويكون اليمين ممثله والناطق الرسمي بإسمه سالم اهلل عليه  ،وهو
ُي ْر ِج ُع األمور إىل اليمين  ،ويوجب طاعته  ،وهذا يكون امتحان ًا للشيعة
ألنه يقول لإليرانيني إنتهت وَّلية الفقيه فأطيعوا اليمين ! أو يرسل
اليمين كتاب ًا إىل النجف ويقول للمراجع ضعوا رسائلكم يف املكتبات
ودرسوا هذا الكتاب  ،فهذا الفقه الواقعي  .وهذا سيكون أمر ًا صعب ًا
ّ
عىل الناس .
فاليمين يكون امتحان ًا للشيعة يف إيران وللشيعة يف العراق ويف

العامل ،ألنه جتب طاعته  .ويكون مدة ذلك ستة أشهر هذا من جهة ومن
جهة أخرى يكون األمر سه ً
ال ألن الناس يمكنهم أن يصلوا ولو
بواسطة إىل اإلمام صلوات اهلل عليه.
إذن اليمين من أصحاب اإلمام اخلاصني صلوات اهلل عليه وهو
ممدوح  ،ويعيش يف اليمن ويظهر يف اليمن وحيكم اليمن ،ويلتف حوله
أهل اليمن عصب ًة سواء كانوا زيديني أ وشوافع أوإسمعيلية أوجعفرية ،
ك ُّلهم يلتفون حوله وهو يعرف كيف يديرهم  .ولي

معنى ذلك أن

اليمن تصبح شيعة اثني عرشية  ،نعم بعد أن يظهر اإلمام صلوات اهلل
عليه تتبعه اجلمهري  ،أما اليمين فهو اثنا عرشي  ،وهو معتمد عند اإلمام
روحي له الفداء .
واإلمام يوجهه كيف يأخذ اْلكم  ،وكيف يلتف حوله أهل اليمن.
وأما أنه هو عامل أم َّل ،فيكفي أنه صاحب اإلمام(ع) ومعتمده ،
فهو عامل ومن أصحاب اإلمام اخلاصني  ،ومن كبار أولياء اهلل تعاىل
وعنده املعجزات.

( السفياين)
سؤال رقم :7
من هو السفياين وماهو دوره السلبي يف عرص الظهو ر الرشيف؟
الشيخ الكوراين:

املتفق عليه بني العلمء َّ
أن تسميته بالسفياين نسب ًة إىل أيب سفيان ألنه من
سمى ابن آكلة األكباد نسبة إىل جدَّ ته هند زوجة أيب سفيان
ذريته  .كم ُي َّ
التي ُس ِّميت بذلك ألهنا حاولت أن تأكل كبد اْلمزة سيد الشهداء ريض
اهلل عنه بعد شهادته يف أحد  .فعن أمري املؤمنني (ع) قال :
( خيرج ابن آكلة األكباد من الوادي الياب

 .وهو رجل ربعة ( أي

مربوع ) وحش الوجه  ،ضخم اهلامة  ،بوجهه أثر اجلدري  ،إذا رأيته
حسبته أعور  .اسمه عثمن وأبوه عيينة ( عنبسة )  ،وهو من ولد أيب
سفيان  ،حتى يأيت أرض قرار ومعني فيستوي عىل منربها )( ..البحار / 64
.) 416

ويف حديث آخر أنه من ولد عتبة بن أيب سفيان وأوَّلد أيب سفيان مخسة :
عتبة ومعاوية ويزيد وعنبسة وحنظلة  (. .البحار .) 477 / 64 :

شخص  ،صحيح أنه يمثل
يعني املفهوم من الروايات أن السفياين
ٌ
شخص حيكم الشام .
حركة ولكنه
ٌ

وهو من ذرية أيب سفيان ولي

حركة أو حزب ًا ِّبذا املعنى واملشهور

عند الناس أن السفياين يفتك يف العراق  ،لكن مل أجد ذلك يف رواية
صحيحة عن أهل البيت (ع)  .نعم ورد أنه يقتل مجاعة يف املدينة املنورة.
وقد َّ
ضخم الرواة دور السفياين يف العراق  ،وأصل ذلك من وضع
الرواة األمويني  .وقد انترش ذلك يف عرصنا ألن بعض الكتَّاب عن
اإلمام املهدي صلوات اهلل عليه  ،تبنّوا هذه الروايات ونرشوها .
وقد بلغ األمر أنه عندما كانت بغداد تواجه يومي ًا عرشين سيارة
مفخخة  ،اتصل يب أحد املؤمنني يسألني عن السفياين !
فقلت له :الوضع الذي أنتم فيه أشد من السفياين  ،ألن السفياين َّل
حيكم العراق وَّل يدخل الكوفة كم يتصور البعض  ،فالكوفة تأيت بمعنى
العراق وتأيت بمعنى مدينة الكوفة  ،والقدر املتيقن أن جيش السفياين
قوات حمدودة ُت ْستَدْ عى إىل العراق ْلفظ األمن يف منطقة معينة وفرتة
قصرية .
الذي حيكم العراق أهله  ،واملوجة ألهل العراق مستمرة إىل ظهور
اإلمام سالم اهلل عليه  ،والسفياين له دور حمدود يف العراق  .وَّل يبعد أن
أهل منطقة يطلبون قوة من خارج العراق ْلفظ األمن فيها .

وبمجرد أن يظهر اإلمام املهدي سالم اهلل عليه ويسيطر عىل اْلجاز
هيرب السفياين من العراق وينسحب .
ما َم َّر عىل العراق بعد سقوط الطاغية أشد من جيش السفياين ،فقد
ُقتل األلوف من قبل أصحاب السفياين مشايخ اْليوانات املفخخة !
قال أحد اإلخوة اليمنيني ويسمي املسجد يف صنعاء :يقول هلم
الشيخ الوهايب :أنت إذا كنت تعرف أن وراء هذا الطوفة يوجد امرأة
مجيلة جد ًا  ،وأن الوصول إليها َّل يكلفك إَّل أن تكب

الزر  ،فقط

تدوس الزر لتصل إليها فهل تفعل ؟
يقول :نعم ! وهكذا يغسلون أدمغتهم ليبعثوهم إىل العراق
فجر نفسك !
وسورية  ،ويقولون هلم إن الوصول إىل اْلور العني بأن ُت ِّ
فإذا فعلت ذلك تنال رشف الغداء مع رسول اهلل(ص) .
سمعت أهنم يف سوريا وجدوا مع انتحاري وهايب ملعقة ! قالوا
ُ
له :سوف تصل وقت الغداء وَّل فرصة ألن جتد ملعقة ! ُ
فخذ معك
ملعقة حتى تتغدى مع رسول اهلل(ص)  .هكذا يربون هؤَّلء اْلمري ،
وهؤَّلء هم مجاعة السفياين  ،لكنهم َّل حيكمون العراق كم يتخ َّيل
البعض  ،وجيش السفياين هو قوة ْلفظ األمن يف منطقة من العراق َّ ،ل

أكثر .
ويف بعض الروايات الرشيفة أن اإلمام(عج) عندما يتوجه إىل
العراق ينهزم السفياين أو ينسحب .
ففي غيبة النعمين وتفسري العيايش56/7:وغريمها من املصادر ،
النص الكامل للحديث املهم عن اإلمام الباقر(ع) الذي ينص عىل
تسلسل األحداث يف بداية حركة السفياين  ،وفيه  ( :يا جابر ،إلزم
األرض وَّل حتركن يدك وَّل رجلك أبد ًا حتى ترى عالمات أذكرها لك
يف سنة  ،وترى منادي ًا ينادي بدمشق وخسف ًا بقرية من قراها  ،ويسقط
طائفة من مسجدها .إىل آخر الرواية . . ...أهل الشام خيتلفون عند ذلك
عىل ثالث رايات  :األصهب واألبقع والسفياين ،األصهب إسم من
أسمء األسد واألبقع رجل يف وجهه بقع خيرج عىل األصهب كأنه
إنقالب  ،فيظهر السفياين وينترص عليهم ويأخذ اْلكم السفياين ومن
معه حتى َّل يكون له مهة إَّل آل حممد(ص) وشيعتهم (. . .

أعيان الشيعة
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عىل أ ّية حال اليشء القطعي عندنا يف مصادرنا عن أهل البيت (ع)
ومصادر أتباع املذاهب األخرى أن من عالمات املهدي أرواحنا فداه أن

تكون دولة معادية له وألتباعه مركزها الشام  ،وتشمل األردن وربم
قس ًم من فلسطني وتكون عدوة ألهل البيت (ع)  ،حيكمها السفياين وهو
شخصية من بني أمية ومن ذرية أيب سفيان  ،ويكون معادي ًا لإلمام سالم
اهلل عليه متحالف ًا مع أعدائه.واإلمام بعد مكثه يف العراق يزحف باجتاه
الشام والقدس وحياربه .
أمر ثابت عند الكل ،و منطلقات السفياين نف
هذا ٌ

منطلقات

القاعدة  ،اآلن اذا رجعنا إىل أوصاف السفياين التي وردت يف مصادر
السنة والشيعة نجده مث ً
ال ابن ْحاد يف كتابه الفتن وهو مصدر مهم
ويعترب من أئمة السلفية  .إبن ْحاد يقول َّل تكون له مهمة إَّلّ العراق
وقتل آل حممد ومن إسمه فاطمة وزينب وعيل .
إذن نمط القاعدة هو نف

نمط السفياين ،وعندنا نص ينطبق عليه

يقول قبل السفياين خيرج مرصي ويمين  ،أي يسريون عىل خطه الناصبي
ويمهدون له  .فخط السفياين هو هذا اخلط التكفريي الذي يكفر كل من
خالفه بالرأي  ،وعنده حقد خاص عىل الشيعة .
القاعدة مل تقتل وَّل أظنها تقتل هيودي ًا واحد ًا  ،فهم أعداء
لألمريكان لكن لليهود َّ ،ل ! هذه املواصفات املوجودة يف خط

التكفرييني والقاعدة هي نفسها الواردة يف الروايات عن السفياين .
يف غيبة النعمين  ،عن املغرية بن سعيد عن أيب جعفر الباقر(ع) قال :
ِ
تنجل إَّل عن آية من
قال أمري املؤمنني(ع)  :إذا اختلف الرحمان بالشام مل
آيات اهلل سبحانه  .قيل  :وما هي يا أمري املؤمنني ؟ قال  :رجفة تكون
بالشام هيلك فيها أكثر من مائة ألف  ،جيعلها اهلل سبحانه رْحة للمؤمنني
وعذاب ًا عىل الكافرين ( .غيبة النعمين .)465
إدعاءات السفارة
السؤال رقم: 8
اخلاصة
كثر يف اآلونة األخرية إ ّدعاءات املهدويةو السفارة والنيابة
ّ
عن اإلمام املهدي(عج) فم هو تعليقكم عىل هذا املوضوع  ،وماهو
ردكم عىل من يدّ عي ذلك؟
الشيخ الكوراين:

حاشا هلل عز وجل أن جيعل حجته غري واضحة تشتبه بغريها ،إن
اهلل عز وجل يعطي للمعصومني صلوات اهلل عليهم من األنبياء
اْلق واضح ًا َّل
واألوصياء  ،من الوضوح والرباهني واْلجج ما ُيظهر َّ

يشتبه بغريه .
واإلمام املهدي روحي له الفداء عندما يظهر َّل يمكن أن يشتبه به
َّل قائد ثورة وَّل زعيم سيايس وَّل ضابط جيش وَّل معمم وحتى
مرجع.
فنوعيته أرقى من اجلميع  .وتكون املعجزات بني يديه ومعه .
وقد ُسئل اإلمام الصادق (ع) عندما قال إنه قبل ظهور اإلمام (ع)
سوف تظهر إثنتا عرشة راية يدّ عون املهدية  ،فبكى بعض اْلارضين
فقال له مل َ تبكي؟ قال :يابن رسول اهلل تقول أن الرايات َّل تعرف أي من
أي  ،فكيف نعرفه إذا ظهر؟ فنظر اإلمام الصادق(ع) إىل الشم
من نافذة وقال له:إن أمرنا أبني وأوضح من هذه الشم

داخلة

..

ولرتفع َّن اثنتا عرشة راية مشتبهة َّ ،ل
عن اإلمام الصادق(ع) قال ُ :
ُيدرى أ ٌّي من أي ! قال املفضل  :فبكيت  ،فقال ما يبكيك يا أبا عبد اهلل
أي
؟ فقلت  :كيف َّل أبكي وأنت تقول ترفع اثنتا عرشة راية َّل يدرى ٌّ
من أي  ،فكيف نصنع ؟ قال فنظر إىل شم
أبا عبد اهلل ترى هذه الشم
هذه الشم

داخلة يف الصفة فقال  :يا

؟ قلت  :نعم  .قال  :واهلل ألمرنا أبني من
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ٍ
وحينئذ يقع الناس يف حرية  .ثم إن
فاإلمام(ع) َّليمكن أن ُيشتبه به
نداء جربائيل باسمه  .ونف

شخصيته وكالمه ومنطقه ومعرفته

باللغات ،فهذه ك ُّلها أدلة .
مهها املعجزات  ،يطلبون معجزة من اهلل عز وجل جيرهيا عىل يده
وأ ُّ
فريوهنا  ,فالبد من اإلطمئنان من هذه الناحية .
وهؤَّلء الذين يدّ عون املهدوية َّل يمكن أن يلتب

أمرهم عىل

عاقل  ،فض ً
ال عن مؤمن .وأ ّما من يدَّ عي إنه هو اإلمام أو يدعي أنه سفري
اإلمام أو له ارتباط خاص باإلمام سالم اهلل عليه  ،فنحن ُن ّ
كذ ُبه .
صح عندنا عند مجيع علمء الطائفة وبأسانيد صحيحة أن
وقد َّ
السفري الرابع عيل بن حممد السمري رضوان اهلل عليه مجع العلمء وفقهاء
الطائفة يف بغداد وأخربهم وقرأ هلم نص ًا من اإلمام سالم اهلل عليه  ،وفيه
معجزة تثبت صحته .
قرأ عليهم كتاب اإلمام(ع) يقول فيه :بسم اهلل الرْحن الرحيم يا
عيل بن حممد السمري أعظم اهلل أجر إخوانك فيك فإنك ميت ما بينك
وبني ستة أيام فامجع أمرك وَّل توص إىل أحد يقوم مقامك بعد وفاتك ،
فقد وقعت الغيبة الثانية فال ظهور إَّل بعد إذن اهلل عز وجل وذلك بعد

طول األمد وقسوة القلوب  ،وامتالء األرض جورا  ،وسيأيت
شيعتي من يدَّ عي املشاهدة أَّل فمن ا ّدعى املشاهدة قبل خروج السفياين
والصيحة فهو كاذب مفرت  ،وَّل حول وَّل قوة إَّل باهلل العيل العظيم ..
(املعجم املوضوعي ألحاديث اإلمام املهدي(ع)  457عن كمل الدين .)675/4

خاصة به ،
فإذا رأيتم أحد ًا يقول ُ
رأيت اإلمام أو يدّ عي أن له عالقة ّ
إذا قال إن اإلمام كلفني بأن ُأبلغ عنه كلمتني للناس  ،مثل هذا الذي يف
البحرين يقول أن اإلمام أعطاين خاتم سليمن  ،وهذا الذي يقول إنه
سفري اإلمام  ،حفيد اإلمام ويص اإلمام واْلاكم بعده  ،أو يقول إنه
اليمين.
هذه اإل ّدعاءات وأمثاهلا نقول ألصحاِّبا نحن عقيدتنا أنه قبل
النداء السموي الصيحة والسفياين ُّ
فكل من يدَّ عي ارتباط ًا خاص ًا
باإلمام(ع) فهو بني ثالثة أمور :إما يوجد خلل يف عقله  ،وإما أن يكون
صاحب مرشوع وهو كذاب مفرتي  ،حتى يعطينا معجزة  .وإذا صدق
أنه مرتبط باإلمام سالم اهلل عليه فم أسهل أن يطلب منه معجزة .
بتكذيب كل من إدعى النيابة اخلاصة ما مل ِ
ِ
يأت
إذن نحن مأمورون
ّ
ّ
بمعجزة .

رؤية اإلمام (عج)
السؤال رقم:9
هناك من يدعي إمكان رؤية اإلمام املهدي(عج) بل حتققها مستند ًا
عىل بعض النصوص والروايات  ،فم هو رأيكم يف هذا ؟
الشيخ الكوراين:

بعد السفري الرابع عيل بن حممد السمري قدس اهلل نفسه  ،لي
هناك سفارة لإلمام سفري أو وكيل يبلغ عنه إىل شيعته وبقية املسلمني .
فالذي يدّ عي هذا اإل ّدعاء ويقول لدي ارتباط خاص وأنا ُأب ّلغكم
حتى لو كان حرف ًا  ،فهذا معناه ا ّدعاء السفارة اخلاصة وَّل نقبل منه ،
ختري بني ثالث إما أن نقول كذاب مفرت  ،وأما أن نقول عنده
ونقول له َّ
خلل يف ذهنه ويف عقله  ،وإما أن يأتينا بمعجزة  ،فاألئمة (ع) كانوا
يرسلون أحد ًا بكتاب ومعه معجزة .
ترش ْف ُت برؤية
كم أرشنا يف اجلواب السابق الشخص الذي يقول أنا ّ
اإلمام روحي له الفداء  ،نرى هل يدّ عي شيئ ًا من السفارة اخلاصة ؟ اذا
ادعى أن اإلمام(ع) قال له كن مرجع تقليد أو بلغ الكلمة الفالنية  ،أو
أمره أن يؤس

حزب ًا  ،وجيمع حوله جمموعة مسلحة كاملافيا  ،فهو يدعي

السفارة اخلاصة  ،نقول له َّل نصدقك إَّل بمعجزة فخالصة القول هناك
ٌ
والترشف بلقائه وبني إ ّدعاء النيابة اخلاصة
فرق بني رؤية اإلمام (ع)
ُّ
والسفارة وما شابه الذي حيتاج إىل دليل ومعجزة ليثبت من يدّ عي ذلك
أ ّما إذا مل يدّ عي شيئ ًا  ،فتصديقنا له يتبع وثاقتنا به وبصحة حواسه
وعدالته .
فاملشاهدة يف عرص الغيبة ممكنة وواقعة وصحيحة  ،ولكن بدون
أي ا ِّدعاء ألي ارتباط خاص باإلمام روحي له الفداء.
البيان العاملي لإلمام (ع) عند ظهوره
السؤال رقم:31

تذكر بعض الروايات أن اإلمام(ع) عند أول ظهوره الرشيف
يوج ُه خطابا ًعا ّم ًا للناس ويفهمه ك ُّلهم عىل اختالف لغاهتم
ِّ
وألسنتهم فالسؤال هنا كيف يكون ذلك وهل اإلمام أرواحنا فداه
سوف يلقي خطابا باللغة العربية و ُترتجم أم بعدة لغات أم بطريقة
اإلعجاز؟
الشيخ الكوراين:

املعلوم يف عقيدتنا باملعصومني صلوات اهلل عليهم أمجعني ّأهنم

السامي وهذه املنزلة العظيمة ّأهنم
ّ
حجة عىل العباد ومن لوازم هذا املقام ّ
(ع) يعرفون لغات البرش بل حتى لغات مجيع املخلوقات وهذا ماَّل
يفهمه وَّل يعتقد به غرينا فقد كان أئمتنا (ع) ُيك ِّلمون الناس ٌ
كل بحسب
لغته وَّل حيتاجون إىل مرتجم واإلمام املهدي روحي له الفداء أحد
املعصومني الذين نعتقد بمقامه ومكانته عند اهلل عزوجل وهو سيؤس
دولة العدل اإلهلي فمن الطبيعي عند خروجه أن يوجه خطاب ًا للبرشية
ويسمع العامل ك ُّله خطابه وكالمه والذي أفهمه من بعض الروايات أنه
سوف يتكلم بعدة لغات مشهورة مثال العربية والفارسية واإلنكلزية
يعني أربع أو مخ

لغات والباقي من الناس يمكن أن ُيرتجم هلم

بالوسائل املوجودة أو يكون بطريق املعجزة بحيث أن اهلل عزوجل جيعل
حجةفكل الناس سوف يسمعون
الناس يفهمون مايقول ليكون عليهم ّ
كالمه ويرون شخصه فهو سوف يستعرض ظالمة آبائه وأجداه وما
مر التاريخ ويقول أنناأهل
جرى عليهم عىل أيدي الطغاة والظلمة عىل ِّ
رشدنا وذلك يكون
البيت وشيعتنا ُظلمنا طول التاريخ ُ
وسفكت دمائنا ُو ِّ
يف اليوم التايل لظهوره (ع) ويكون يوم عاشوراء يوم سبت كم تذكر
الرواية  ،يعني بيان اإلمام املهدي (ع) العاملي يكون يوم عاشوراء يدخل

(ع) املسجد اْلرام ل ُيخاطب شعوب املسلمني كلها وشعوب العامل
روت مصادر الشيعة والسنة فقرات من خطبته (ع) وبيانه
بلغاهتا  ,وقد
ْ
األول إىل العامل  ،عن عبد األعىل اْللبي قال  :قال أبو جعفر (ع)  :واهلل
لكأين أنظر إليه وقد أسند ظهره إىل اْلجر  ،ثم ينشد اهلل حقه ثم يقول :
حياجني يف اهلل فأنا أوىل الناس باهلل  ،ومن حياجني يف آدم
يا ُّأهيا الناس من ّ
حياجني يف نوح فأنا أوىل الناس
فأنا أوىل الناس بآدم  ،يا أهيا الناس من ّ
بنوح  ،يا أهيا الناس من حياجني يف إبراهيم فأنا أوىل بإبراهيم  ،يا أهيا
الناس من حياجني يف موسى فأنا أوىل الناس بموسى  ،يا أهيا الناس من
حياجني يف عيسى فأنا أوىل الناس بعيسى  ،يا أهيا الناس من حياجني يف
حممد فأنا أوىل الناس بمحمد (ص)  .يا أهيا الناس من حاجني يف كتاب
اهلل فأنا أوىل الناس بكتاب اهلل ثم ينتهي إىل املقام و ُي ّ
صيل عنده ركعتني
(.املعجم املوضوعي ألحاديث اإلمام املهدي(ع)  647عن رواية العيايش . 65) / 4 :

قال أبوجعفرالباقر (ع)  :هو واهلل املضطر يف كتاب اهلل وهو قول
جي َع ُل ُك ْم ُخ َل َفا َء األرض
يب املُْ ْض َط َّر إِ َذا َد َعا ُه َو َيك ِْش ُ
اهللَ :أ َّم ْن ُجيِ ُ
السو َء َو َ ْ
ف ُّ
النمل( ،)54وجربئيل عىل امليزاب يف صورة طاير أبيض  ،فيكون أول خلق
اهلل يبايعه جربئيل (ع)  ،ويبايعه الثالثمئة والبضعة عرش رج ً
ال.هذا يف

مكة وعند الكعبة الرشيفة وهناك رواية تقول أنه سوف خيطب خطابا
آخر لشعيته يف مسجد الكوفة أو يف مكان قريب من النجف ومن شدَّ ة
بكاء الناس َّليدري مايقول يف خطبته صلوات اهلل عليه هكذا تنقل
نترشف
بعض الروايات نسأله عزوجل أن يرينا ذلك اليوم العظيم ا ّلذي َّ
ِ
بلقاء ول ِّيه روحي له الفداء (...يدخل الكوفة وهباثالث رايات قد اضطربت فتصفو له ،
ويدخل حتى يأيت املنرب فيخطب فال يدري الناس ما يقول من البكاء ...إىل آخر الرواية األرشاد للمفيد
.)754

سيهتز العامل هلذا اْلدث الكبري املفاجئ !
ولك أن تقدِّ ر كيف
ُّ
وكيف ستفرح الشعوب اإلسالمية املضطهدة وتعرب عن فرحتها بظهور
قائدها املوعود عىل لسان نبيها « (ص)  ،وإعالهنا اَّلستعداد لنرصته .
مسجد الكوفة
السؤال رقم:33
السؤال عن حديث قرأته عن وضع مسجد الكوفة عند ظهور
اإلمام املهدي سالم اهلل عليه يكون له ألف باب  ،كيف يمكن هذا من
الناحية اهلندسية يعني ما هو حجم هذا املسجد حتى يكون يف تلك
اْلالة ؟

الشيخ الكوراين:

يوسع إىل هذا اْلد  ،لكن ورد أن
مل يرد عندنا أن مسجد الكوفة َّ
اإلمام سالم اهلل عليه يبني مسجد ًا بني الكوفة وكربالء له ألف باب غري
هذا املسجد املعروف  ..ففي غيبة الطويس  :عن ثابت عن أيب
جعفر(ع) يف حديث طويل جاء فيه قوله (ع)  :يدخل املهدي الكوفة .
قد اضطربت بينها فيدخل وخيطب وال يدري الناس وهو قول رسول
اَّلل (ص) ( كأين باحلسني واحلسيني وقد قاداها ) فيسلمها إىل احلسيني
فيبايعونه  ،فإذا كانت اْلمعة الثانية قال الناس  :يا ابن رسول اَّلل الصالة
خلفك تضاهي الصالة خلف رسول اَّلل (ص)  ،واملسجد ال يسعنا ،
فيقول  :أنا مرتاد لكم فيخرج إىل الغري فيخط مسجدا له ألف باب يسع
الناس  ،عليه أصيص  ،ويبعث فيحفر من خلف قرب احلسني (ع) هلم هنرا
جيري إىل الغريني حتى ينبذ يف النجف ويعمل عَل فوهته قناطر وأرحاء
يف السبيل وكأين بالعجوز وعَل رأسها مكتل فيه بر حتى تطحنه بكربالء
) (..املعجم املوضوعي ألحاديث اإلمام املهدي(عج)  667عن روضة الواعظني  :ج  4ص457
وكشف الغمة  :ج  7ص  , 467الغيبة لللطويس .)281

وعن اإلمام الصادق(ع) قال  :يبني يف ظهر الكوفة مسجد ًا له ألف
باب  ،وتتصل بيوت الكوفة بنهري كربالء واْلرية  ،حتى خيرج الرجل

عىل بغلة سفواء يريد اجلمعة فال يدركها )  ( .الغيبة للطويس . ) 481
والسفواء  :اخلفيفة الرسيعة  ،أي يركب وسيلة خفيفة رسيعة فال
يدرك صالة اجلمعة  ،ألنه َّل جيد موقف ًا فارغ ًا وحم ً
ال للصالة .
ّ
مصىل آدم ونوح
ومسجد الكوفة ورد يف األحاديث الصحيحة أنه
ّ
وصىل فيه  ،نعم يمكن أن
(ع)  ،وأن النبي(ص) يف إرسائه ومعراجه نزل
ُيعاد بناءه  ،وجيري عليه بعض التغريات بأمر اإلمام(ع) .
لكنه املسجد اآلخر الذي يبنيه له ألف باب  ،وهذا لعله مسجد
اجلمعة العاملي  .وله ألف باب يعني مع مطاراته ومواقف سياراته
والوسائل التي تكون يف ذلك العرص ،ويكون بني الكوفة وكربالء وإىل
جانبه يكون مسجد الكوفة .
عقيدة أهل السنة باإلمام املهدي (عج)
السؤال رقم:32
ملاذا َّل يؤمن أهل السنة بوجود اإلمام وانه مولود يف سنة  466هـ ،
مع كثرة األحاديث الواردة بشأنه عندهم  ،ويقولون إنه سيولد يف آخر
الزمان فكيف يكون ذلك  ،فهل هذا عناد منهم  ،ام هلم دليل معترب عىل
نفي وَّلدته(ع) ؟

الشيخ الكوراين:

يتصور البعض أن عقيدة املهدي املنتظر عقيدة خاصة بالشيعة  ،بينم
هي عند السنة أصيلة كأصالتها عند الشيعة َّ ،ل فرق بني اجلميع يف
ثبوت البشارة عن النبي (ص) باملهدي املنتظر (ع) وَّل يف مهمته
العاملية  ،وَّل يف شخصيته املقدسة املتميزة  ،وَّل يف عالمات ظهوره
ومعامل ثورته .
وقد يكون الفرق الوحيد بشأهنا أننا نحن الشيعة نعتقد بأنه هو اإلمام
الثاين عرش املولود سنة  466هجرية .وأن اهلل تعاىل مدَّ يف عمره الرشيف
حي غائب حتى يأذن اهلل له بالظهور . .
كم مد يف عمر اخلّض (ع) فهو ٌّ
بينم يرى غالبية علمء السنة أنه مل يثبت أنه مولود وغائب  ،بل سوف
برش به (ص) .
يولد وحيقق ما َّ
وعقيدة الشيعة يف اإلمام املهدي سالم اهلل عليه أنه التاسع من ذرية
اْلسني (ع) وأنه ولد ومد اهلل عز وجل يف عمره كاخلّض(ع) وله دور
ومسؤولية يف غيبته ومعه جنود اهلل يف الغيب واخلّض (ع) وهلم مهام
يعملون ِّبا حتى حيني وقت ظهوره  ،وأنه يبقى يف صورة الكهل حتى
بعد أن يظهر يبقى عىل هذه الصورة .

هذه عقيدتنا باإلمام املهدي وهو اإلمام الثاين عرش من أهل البيت
برش ِّبم النبي(ص) يف حجة الوداع ويف خطبة عرفة  ،وروى
(ع) الذي َّ
برش باثني عرش إمام ًا
أجزاء من هذه البشارة البخاري وغريه فقالوا إنه َّ
رباني ًا .
هذه خالصة عقيدتنا .
موحدة  ،حتى يف
أما أتباع املذاهب السنية فليست عندهم عقيدة َّ
وَّلدته (ع)  ،و األكثر منهم يقولون مل تثبت وَّلدته  ،وبعضهم يقول
سيولد  ،واملشهور عندهم أنه من أوَّلد عيل وفاطمة (ع) .وبعضهم
يقول إنه من أوَّلد اْلسن(ع)  ،منهم من يقول من أوَّلد اْلسني (ع)
ويوافقنا يف هذا الرأي.
ونالحظ أهنم يف مذاهبهم التي يطرحوهنا يف إعالمهم َّل يتق ّيدون
بالنصوص .فقد طرح الوهابيون قبل مدة املهدي من ُبريده  .كم طرح
جهيمن يف حركته يف اْلرم املكي أخ زوجته حممد عبد اهلل العتيبي ودعا
إليه مدَّ عي ًا أنه املهدي الذي يمأل األرض قسط ًا وعدَّلً  .والعتيبي لي
من السادة لكنهم ِ
هلوس ِهم َّل يتق َّيدون بالنصوص اإلسالمية .
إن تفاصيل العقيدة باإلمام املهدي سالم اهلل عليه حمل خالف بني

السنة  ،لكن مصادرهم متفقة معنا عىل أنه من أوَّلد فاطمة(ع)  ،وهم
ُ
يقولون أنه سوف يولد  ،وسوف يكون ابن أمة  ،فكيف يصح ذلك وقد
انتهت اإلماء ؟
نعم نتفق معهم بالكامل عىل حركة اإلمام سالم اهلل عليه :ظهوره
يف مكة ثم حركته إىل املدينة إىل العراق فالشام فالقدس فنزول عيسى(ع)
.
وعىل العموم يمكن أن نقول :حتى مع الفوارق التي بيننا وبينهم
رش به بشكل قطعي من رسول
يف عقيدة املهدوية فنحن نشرتك بأنه ُم َب َّ ٌ
اهلل(ص) وأنه شخص من بني عيل وفاطمة (ع) سيمأل األرض قسط ًا
وعدَّلً كم ملئت ظل ًم وجور ًا  ،وأنه يظهر يف مكة ويتحرك نحو العراق
والقدس(.أنظر كتاب عرص الظهور ص.)417
الّس املستودع
ِّ ُّ
السؤال رقم: 31
ما هو الرس املستودع يف فاطمة (ع) ،هل هو املهدي املنتظر؟ و هل
كل ٍ
هذا القول لألمري سالم اهلل عليه ُّ :
رس أنا أفتحه والقائم من ولدي
خيتمه ؟

الشيخ الكوراين:

نعم املعروف بني علمئنا تفسري الرس املستودع يف الزهراء سالم اهلل
عليها باإلمام املهدي صلوات اهلل عليه ،وهذا ممكن إلن قضية اإلمام
املهدي سالم اهلل عليه قضية كبرية جد ًا  ،وقد اختار اهلل عز وجل فاطمة
الزهراء (ع) لتكون ذرية النبي وأوصياؤه منها ،وأورثهم الكتاب ،
فالرس املستودع فيها من أبرز مصاديقه اإلمام املهدي سالم اهلل عليه .
يصح تقييده إَّل بدليل  ،فهو يشمل
وإذا قلنا إن الرس هنا مطلق َّل
ُّ
كل األلطاف واألرسار والربكات اإلهلية التي أودعها يف الزهراء سالم
اهلل عليها  ،فهي زوجة أمري املؤمنني سالم اهلل عليه ،وهي وارثة رسول
اهلل (ص)  ،وهي أ ُّم األئمة اَّلطهار سالم اهلل عليهم ،هذا ك ُّله رس إذن
الرس أوسع من اإلمام املهدي سالم اهلل عليه  ،لكنه صلوات اهلل عليه من
أبرز مصاديق هذا الرس.
أما اْلديث املذكور  ،فهو مروي عن أمري املؤمنني سالم اهلل عليه
ِّبذا املضمون وهو بعد رسول اهلل(ص) الفاتح ملا استقبل واإلمام
املهدي(ع) خيتم ما فتحه أمري املؤمنني (ع) - .روى ابن شعبة احلراين «
رْحه اَّلل » يف حتف العقول  ،خالصة ًمن وصية أمِّي املؤمنني(ع) لكميل بن

زياد(ع)  ،وهي وصية طويلة مليئة بالعلم واحلكمة  ،جاء فيها  ( :يا كميل ،
ما من علم إَّل وأنا أفتحه  ،وما من رس إَّل والقائم خيتمه).

)املعجم

املوضوعي ألحاديث اإلمام املهدي(ع)  .417عن حتف العقول.)373

وضع اليد عَل الرأس
السؤال رقم:33
ما هو سبب القيام ووضع اليد عىل الرأس عند ذكر اإلمام املهدي
املنتظر(عج) بلقبه القائم ثم ننحني إىل األسفل؟ هل هذه حتية
لإلمام(عج) ؟
الشيخ الكوراين:

تأسيا بأهل البيت (ع) حيث كانوا يفعلون ذلك عند
نفعل ذلك ّ
ذكر القائم (عج) فقد جاء يف الرواية أن دعبل اخلزاعي الشاعر املعروف
ملا بلغ قوله يف القصيدة التي قرأها يف حّضة اإلمام الرضا(ع) :
إىل احلشـر حتى يبعث اَّلل قائ ًام* ُين ِّف ُس عنا اهلم والكربات

قال أبو الصلت :فلم سمع اإلمام (ع) ذلك قام قائ ًم عىل قدميه
وطأطأ رأسه منحني ًا به إىل األرض بعد أن وضع كفه اليمنى عىل هامته ،
وقال:

اللهم عجل فرجه  ،وسهل خمرجه وانرصنا به نرصا ًعزيز ًا.

(عيون

أخبار الرضا (ع) .)7 / 446 :

إذا ً سبب وضع اليد عىل الرأس عند ذكر قائم آل حممد (ع) هو
التأيس بأهل البيت (ع) وهو نوع من اإلحرتام واإلجالل لإلمام املهدي
روحي له الفداء .
دور النساء يف عرص الظهور
السؤال رقم:35
عرفنا أن دور الرجال عند ظهور اإلمام املهدي(ع) هو اجلهاد يف
سبيل اهلل تعاىل  ،ولكن ما هي الصفات أو املؤهالت التي تتصف ِّبا
النساء اللوايت يظهرن عند ظهور اإلمام (ع) لنرصته والاليت ذكرن يف
كثري من الكتب املختصة بقضية اإلمام(ع) حيث ذكر أن عددهن مخسون
امرأة هل هناك مقدمات عملية جيب أن تلتزم ِّبا املرأة املنتظرة لظهور
اإلمام(ع) تؤهلها للفوز برشف اإللتحاق بركب النساء املهدويات؟
الشيخ الكوراين:

شري إىل هذا املعنى  ،منها يف دَّلئل اإلمامة ،
توجد بعض الروايات ُت ُ
عن مفضل بن عمر قال  :سمعت أبا عبد اهلل (ع) يقول  :يكون مع
قلت  :وما يصنع ِّبن ؟ قال  :يداوين
القائم ثالث عرشة امرأة ُ ،

ن مع رسول اهلل (ص)  (..دَّلئل اإلمامة
اجلرحى ويقمن عىل املرىض  ،كم ُك َّ

 ،) 467 /ويف إثبات اهلداة ،ملخص ًا عن مسند فاطمة (ع) للطربي  .فهي
سمت تسع ًا منهن  ،وتنص
حي َي ْ َ
ني من قبورهن  ،وقد َّ
تتحدث عن نساء ُ ْ
عىل أن مهنتهن التمريض ومداواة اجلرحى( .إثبات اهلداة .)616/7

و الرواية األخرى يف تفسري العيايش  ،عن جابر اجلعفي عن اإلمام
الباقر (ع) تنص عىل أن من بني أصحابه اخلاصني الثالث مئة وثالثة
تضمنت معلومات هامة عن حركة
عرش مخسني امرأة  ،وهي طويلة
َّ
اإلمام أرواحنا فداه من املدينة إىل مكة وبداية ظهوره املقدس (.

تفسري
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واملؤمنات من أصحاب اإلمام سالم اهلل عليه أكثر من هؤَّلء
اخلمسني امرأة ..

-

اخلاصني الثالث مئة
فهؤَّلء ورد النص أهنن من وزرائه وأصحابه
ّ
وثالثة عرش  ،الذين جيمعهم اهلل له من أقايص األرض يف ليلة .
والواحد منهم أو الواحدة منهن يمتلكون اإلسم األعظم  ،وهلم
قدرة غري عاديةبإذن اهلل عز وجل .
إذن الثالث مائة وثالثة عرش سيكونون ُح ّكام العامل ،وعندما نقول

أصحاب األمام(ع) يشمل النساء والرجال.
عربون  ،أن
أما كيف تعمل املؤمنة لتلتحق بالركب املهدوي كم ّي ِّ
َ
تعمل بتكليفها الرشعي الطبيعي ,فبعض النساء يقعن يف خطأ ذريع !
كبعض الطالبات اللوايت قدمن إىل قم وقلن نريد أن نعمل بالعرفان حتى
اخلاصني !
نكون من أصحاب اإلمام(ع)
ّ
إن املسألة ليست إحرتاف ًا أو دخوَّلً يف منظمة أو حزب !  ،املسألة
اختيار من اهلل سبحانه وتعاىل ،ومن خيتاره يأت به بكل وسيلة .
فعىل املؤمنة أن ُتط ِّبق واجباهتا وترتك املحرمات وتتعلم معامل دينها
و ُتع ِّلم أوَّلدها وتر ّبيهم تربية إسالمية صحيحة ,وَّل يقعن حتت ضغط
العاطفة أو اهلوس يقلن نحن نريد أن نكون من املهدويات
املخصوصات  ،ثم يتجمعن حتت هذا الشعار اخليايل .
كونوا طبيعيني واعرفوا أن املوضوع أرقى وأعمق  ،وإن واجبنا هو
أن نؤ ّدي ما علينا واهلل عزوجل هو الذي الذي خيتار الناس
للمسؤوليات واملناصب مع اإلمام سالم اهلل عليه .
هذا اختيار إهلي بمقايي

يعلمها رب العاملني عز وجل ،فعليها أن

تؤ ّدي واجباهتا وترتك املحرمات وتقوم بالتوعية الدينية .

نحن اآلن حمتاجون إىل بناء عقائد وفقه وقرآن وسرية النبي واألئمة
(ع) .أنا ادعو نفيس وأدعوا إخواين املؤمنني وأخوايت املؤمنات إىل هذا
السلوك الطبيعي.
إنتظار اإلمام(ع) )
السؤال رقم: 36
هل اإلمام(ع) ينتظر وجود أصحابه للظهور ؟
الشيخ الكوراين:

َّل  ،هذه نظرية غري صحيحة واإلمام َّل ينتظر غري أمر ربه

:

إلن ظهور اإلمام املهدي صلوات اهلل عليه من أمر اهلل املحتوم ،
وهو مرحلة كربى يف خطته عز وجل ْلياة آدم « عليه السالم » وأبنائه
عىل األرض  ،وتوقيته وظروفه من تقدير اهلل تعاىل يف أصل خطة الكون،
وقد أخربنا بواسطة نبيه وآله (ص) بصفاته وعالماته وأن ظهوره
كالساعة يأتيكم بغتة  ،وأنه تعاىل قدَّ ر له أصحاب ًا خاصني يوافونه من
أقايص األرض بمعجزة يف ليلة واحدة  ،هم وزراؤه وحواريوه  ،وهذا
َّل يعني أن ظهوره (ع) متوقف عليهم وأنه (ع) ينتظر أن يولدوا أو
يوجدوا  ،وأهنم لو كانوا قبل قرون لظهر من يوم وجودهم  ،بل هم

وقت
أصحاب خاصون يكونون يف عرصهم  ،ولظهوره « عليه السالم » ٌ
قربه عجلة املستعجلني  ،وَّل ُيؤخره ُك ْره الكارهني !
َّل ُي ِّ
إن ظهور اإلمام املهدي صلوات اهلل عليه من أمر اهلل املحتوم  ،وهو
مرحلة كربى يف خطته عز وجل ْلياة آدم(ع) وأبنائه عىل األرض ،
وتوقيته وظروفه من تقدير اهلل تعاىل يف أصل خطة الكون .
وقد أخربنا بواسطة نبيه وآله عليهم الصالة والسالم بصفاته
وعالماته وأن ظهوره كالساعة يأتيكم بغتة  ،وأنه تعاىل قدَّ ر له أصحاب ًا
خاصني يوافونه من أقايص األرض بمعجزة يف ليلة واحدة  ،هم وزراؤه
وحواريوه  ،وهذا َّل يعني أن ظهوره(ع) متوقف عليهم وأنه(ع) ينتظر
أن يولدوا أو يوجدوا  ،وأهنم لو كانوا قبل قرون لظهر من يوم وجودهم
وقت
بل هم أصحاب خاصون يكونون يف عرصهم  ،لظهوره(ع) ٌ
قربه عجلة املستعجلني  ،وَّل ُيؤخره ُك ْره الكارهني !
َّل ُي ِّ
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وقد كانت هذه الشبهة يف أذهان املخالفني  ،فكانوا يتصورون أن
الشيعة وإمامهم ينتظرون وجود 777مؤمن ًا كاميل اإليمن حتى يظهر
إمامهم ! كال األمر لي

ِّبذا املعنى أبدا.

باب احلوائج
السؤال رقم:37
يقوم بعض املواليني بكتابة حوائجهم ووضعها يف بئر  ،أو يلقيها يف
هنر أو صحراء  ،فم هو تفسري هذا  ،وهل هو نوع من اَّلرتباط
باإلمام(ع) ؟
الشيخ الكوراين:

نعم وردت أحاديث رشيفة عن النبي واألئمة (ع) تأمر بالدعاء
لإلمام املهدي سالم اهلل عليه  .والدعاء لكل معصوم يف عرصه  ،وهذا
الدعاء الذي نقرؤه:اللهم كن لوليك اْلجة بن اْلسن ،عن اإلمام
الصادق سالم اهلل عليه .
فقد ع َّلم األئمة (ع) شيعتهم الدُّ عاء هلم ومعناه أن اإلرتباط ِّبم
حاجة رضورية لنا نحن ،هذه األمة َّلبد أن ترتبط بنبيّها (ص) وبأهل
بيته (ع) .
َّلحظوا أن اهلل عز وجل جعل يف اآلذان الشهادة له عز وجل
ولرسوله (ص)  ،وذلك لربط األمة بالقدوة واألسوة ،فالدعاء أول
فائدته أنه يربطنا باإلمام املهدي سالم اهلل عليه ،وقدورد :أكثروا الدعاء

بالفرج فان فيه فرجكم

:

ففي كامل الدين وإمتام النعمة وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج ،
فإن ذلك فرجكم  .والسالم عليك يا إسحاق بن يعقوب وعىل من اتبع
اهلدى (كامل الدين.)381/2 :
وعندما يدعو املؤمن لإلمام املهدي بالفرج فهذا فرج له ،إن دعاءنا
أيض ًا يعني أن نرتبط بإمامنا وندعو اهلل عز وجل أن ُيعجل ظهوره  ،وأن
جيعله راضي ًا عنا وأن يشملنا بدعائه  ،وهذه فائدة عظيمة ومهمة .
ومسألة أخرى أيض ًا :الدعاء والزيارة هي عبادة بني يدي اهلل عز
وجل يعطي لعقيدتنا باإلمام املهدي سالم اهلل عليه مكاهنا الصحيح ،
وهو أهنا عقيدة أمرنا اهلل سبحانه وتعاىل ِّبا.
وهناك حكم متعددة  ،فبه تقبل صالتنا  ،وبه يستجاب دعاؤنا ،
وبه ُنرزق  ،وبه يرىض عنا ربنا عز وجل .
ومن ضمن موارد اإلرتباط به روحي له الفداء باعتبار أنه إمام
زمامنا القيام بالتوسل به ْلوائجنا وألمور ديننا  ،وهذا العمل الذي
يقوم به البعض بكتابة اْلوائج وطرحها يف بئر أو صحراء أو هنر هذا
وارد  ،ولي

فيه بأس  ،فهو م ّطلع ويعلم من يتوسل به أو يطلبه  ،وقد

حّض(ع) وقىض حوائج كثريين وحضوره بحسب املصلحة بنفسه
الرشيفة أو يرسل أحد ًا  ،وَّلمانع من ذلك.
اإلستعداد للظهور
السؤال رقم :38
هل األوىل لإلنسان املسلم استبقاء نفسه إىل وقت ظهور اإلمام
املهدي (عج)  ،وترك مقاومة الباطل ؟
الشيخ الكوراين:

األصل يف املسلم أن يقاوم الظلم  ،وسلوك املسلم تابع لفتوى
مرجع تقليده  ،واْلديث عن اإلمام الباقر سالم اهلل عليه الذي يرويه
اْلاكم يف املستدرك عن عبد اهلل بن مسعود  ،يقول :أتينا رسول
اهلل(ص) فخرج إلينا مستبرش ًا يعرف الرسور يف وجهه  ،فم سألناه عن
شئ إَّل أخربنا به  ،وَّل سكتنا إَّل ابتدأنا  ،حتى مرت فتية من بني هاشم
فيهم اْلسن واْلسني(ع) ،فلم رآهم التزمهم واهنملت عيناه ! فقلنا يا
رسول اهلل  ،ما نزال نرى يف وجهك شيئ ًا نكرهه !
فقال  :إنا أهل ٍ
بيت اختار اهلل لنا اآلخرة عىل الدنيا  ،وإنه سيلقى
أهل بيتي من بعدي تطريد ًا وترشيد ًا يف البالد  ،حتى ترتفع رايات سود

يف املرشق  ،فيسألون اْلق فال يعطونه  ،ثم يسألونه فال يعطونه ،
فيقاتلون فينرصون!
فمن أدركه منكم ومن أعقابكم  ،فليأت إمام أهل بيتي ولو حبو ًا
عىل الثلج  ،فإهنا رايات هدى يدفعوهنا إىل رجل من أهل بيتي يواطئ
اسمه إسمي واسم أبيه إسم أيب  ،فيملك األرض  ،فيملؤها قسط ًا
وعدَّلً كم ملئت جور ًا وظل ًم

 (.املستدرك للحاكم (  .) 454 : 4البحار 81 / 67

راجع املعجم املوضوعي ألحاديث اإلمام املهدي(ع) .)714
ويف مصادرنا كغيبة النعمين عن اإلمام الباقر(ع) أنه قال( :كأين
بقوم قد خرجوا باملرشق يطلبون اْلق فال يعطونه  ،ثم يطلبونه فال
يعطونه  ،فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم عىل عواتقهم فيعطون ما سألوه
فال يقبلونه حتى يقوموا وَّل يدفعوهنا إَّل إىل صاحبكم قتالهم شهداء
أما إين لو أدركت ذلك َّلستبقيت نفيس لصاحب هذا األمر

(..عرص

الظهور .)711

وهذا اْلديث صحيح السند  ،ومعناه أن أهل املرشق أو اإليرانيني
خيرجون عىل حاكمهم الظامل  ،ثم يطلبون حقهم من العامل مرتني  ،فال
يعطونه  ،فيهددون باْلرب ويضعون أسلحتهم عىل عواتقهم فيعطون

ماطلبوا فاليقبلونه حتى يقوموا  ،أي يثوروا.
رب عن حركتهم األوىل بخرجوا،ألهنا خروج عىل حاكم
فقد َع َّ َ
جائر ،وعن حركتهم الثانية بيقوموا وَّليدفعوهنا إَّل إىل صاحبكم  ،ألنه
قيام خاص لفرض تسليم رايتهم وبلدهم اىل اإلمام املهدي(عج) .
ثم قال(ع)  :أما أين إن أدركت ذلك ألبقيت نفيس لصاحب هذا
األمر؟ يعني لو أدركت حركة اَّليرانيني سنة الظهور  ،وهذه اْلركة
ِصاع داخيل  ،فهو يعني الرصاع الداخيل بني خ َّطني ؛ ٌ
خط يريد أن
ُي َس ِّلم راية إيران إىل اإلمام سالم اهلل عليه  ،وخط َّل يريد ذلك  ،ثم
ينترص مجاعة اإلمام  ،ويومها يكون اإلمام(ع) قد وصل إىل العراق ،
ومعناه أن الرصاع الداخيل يطول شهور ًا يف إيران .
ُّ
وتدل الرواية عىل أن الذي حيقق النرص جلمعة اإلمام(عج) هو
موج آذرباجيان أي من جهة تربيز وزنجان .واإلمام(ع) يقول:لو أدركت
ذلك ألبقيت نفيس لإلمام املهدي(ع) وحفظتها يف الرصاع داخل إيران.
ومن هذا نعرف أن التكليف الرشعي خيتلف من بلد إىل بلد  ،ومن
عمل إىل عمل  ،ومن شخص إىل شخص .
والقاعدة العامة يف ذلك :أنه َّلبد يف أي حترك من فتوى مرجع

تقليد يتحمل الدماء  ،وأن يكون التحرك عن رأي أهل خربة ُ ،يقدِّ رون
أن التحرك فيه مصلحة أم َّل  .فإذا اجتمع هذان الرشطان صح التحرك.
وعىل املكلف أن يسأل عن تكليفه مرجع تقليده  ،ومن يثق به .
ولكن ورد يف أمهية اَّلستعداد حتى الشكيل لنرصة اإلمام املهدي
(ع) عن أيب بصري قال  :قال أبو عبد اهلل (ع)  :ل ُي ِعدَّ َّن أحدُ كم خلروج
القائم ولو سه ًم  ،فإن اهلل تعاىل إذا علم ذلك من نيته  ،رجوت أن ينسئ
يف عمره حتى يدركه  ،فيكون من أعوانه وأنصاره  (.النعمين  ، 741 /البحار

 ) 755 / 64 :وعنه .يعلمنا بذلك (ع) أن األمل بظهوره « عمل إجيايب ولو
طال اإلنتظار عصور ًا ألنه مظهر اليقني بوعد اهلل تعاىل .
زواج اإلمام (ع)
السؤال رقم:39
هل يوجد خرب أو رواية عن زواج اإلمام (ع) يف عرص الغيبة
الصغرى أو الكربى ؟ وهل اإلمام متزوج وله أوَّلد؟ وهل هم غائبون
معه  ،وهل ألبناء اإلمام سالم اهلل عليه لو كانوا موجودين هلم دور بعد
ظهوره ؟
الشيخ الكوراين:

عندنا روايات تقول إن اإلمام صلوات اهلل عليه يف الغيبة الصغرى
كان متزوج ًا وله أوَّلد  .وعندنا أيض ًا أنه وعائلته بعد ظهوره صلوات
اهلل عليه يسكنون يف منطقة السهلة بعياله أي زوجته وأوَّلده

 (.املعجم
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وأما يف الغيبة اآلن  ،فال يوجد أي نص يدل عىل أنه متزوج .
فالغيبة فرتة استثنائية وهو واخلّض وجنود اهلل يف الغيب عندهم برنامج
وغري متزوج .
أما أوَّلد اإلمام سالم اهلل عليه فال ترسي عليهم غيبته  ،عندنا عن
أوَّلد اإلمام سالم اهلل عليه ثالثة أمور:
اوَّلً  :يوجد من يدّ عي أنّه من ذرية اإلمام(ع) وكتب يف ذلك .
ويوجد يف مرص سادة يقولون أهنم من ذرية اإلمام سالم اهلل عليه .
وعندنا حديث اجلزيرة اخلّضاء التي هي يف األندل

واآلن

موجودة  .تقول روايتها إنه يف فرتة من التاريخ كانت مملكة حيكمها
بعض ذريته سالم اهلل عليه وإن اإلمام كان يتواجد هناك.
أما الذين حيكمون بعد اإلمام سالم اهلل عليه  ،فهم كم يف رواية اثنا
عرش مهدي ًا يولدون بعد ظهور اإلمام سالم اهلل عليه  ،وَّل دليل عندنا

عىل أن أعمرهم تكون طويلة مثله  ،بل حيكمون بعد اإلمام(ع) ولي
بعده مبارشة (املعجم املوضوعي ألحاديث اإلمام املهدي(ع) .)717

والذين ولدوا يف الغيبة الصغرى اذا كانوا موجودين  ،فقد عاشوا
حياهتم الطبيعية ومل يمد يف أعمرهم  ،وربم كان هلم اآلن ذرية  ،لكن
الذي يدَّ عي ذلك عليه اإلثبات  .وقد ورد عندنا يف الغيبة ويف غريها من
املصادر املعتربة عىل أن بعد املهدي (ع) حيكم إثنا عرش مهدي ًا من
ولده(ع) ولي

إمام ًا(...غيبة الطويس  ، 486 /عن أيب ْحزة  ،عن أيب عبد اهلل « (ع) » يف

حديث طويل أنه قال  :يا أبا ْحزة  ،إن منا بعد القائم أحد عرش مهدي ًا من ولد اْلسني « (ع) » ) .
ومثله منتخب األنوار  ، 417 /وعنه خمترص البصائر  78 /و  ، 47واإليقاظ  ، 777 /والبحار :
 746 / 67و.)748
(كمل الدين  ، 768 / 4 :عن أيب بصري قال  :قلت للصادق جعفر بن حممد «(ع) »  :يا ابن
سول اهلل إين سمعت من أبيك «(ع) أنه قال  :يكون بعد القائم اثنا عرش مهدي ًا ؟ فقال  :إنم قال اثنا
عرش مهدي ًا ومل يقل اثنا عرش إمام ًا  ،ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إىل مواَّلتنا ومعرفة
حقنا )  .ومثله (خمترص البصائر  ، 477 /وعنهم البحار  776 / 67 :و .) 746

إختيارالكوفة
السؤال رقم:21
ما هي علة اختيار الكوفة كعاصمة لإلمام عجل اهلل تعاىل فرجه
الرشيف؟

الشيخ الكوراين:

هذا اختيار رباين ولسنا نعرف أرسار كل ماخيتاره اهلل عزوجل ،
ألنه لديه برنامج إلعداد دولة العدل الكربى يف آخر الزمان ََّ ، ،ل ُي ْس َأ ُل
َع َّم َي ْف َع ُل َو ُه ْم ُي ْس َأ ُل َ
ون

( ) 47األنبياء

وَّل ُيسأل عز وجل ملاذا اخرتت

العراق بدَّل من إيران مث ً
ال  ،أو أي بالد أخرى هذا ختطيط رباين
والعراق عاصمة اإلمام(ع) بإمجاع املسلمني  ،وغالبية أهله أنصاره .
واألحاديث حول العراق كثرية  ،يف عالمات ظهور اإلمام املهدي(ع)
مروية ومتواترة يف كتب الشيعة والسنة.
الظهور واخلروج والقيام
السؤال رقم:23
هل هناك ٌ
فرق بني ظهور اإلمام(عج) وخروجه  ،وقيامه  ،حيث
أنه من املعلوم أن الروايات نطقت باملصطلحات الثالثة .و نحن نعلم أن
املعصوم (ع) َّلينطق بلفظ جزاف ًا حاشاهم من ذلك ؟
الشيخ الكوراين:

هذه املصطلحات مذكورة يف الروايات الرشيفة وكلها تصح ،
والفرق بينها واضح تقريب ًا ولكن مع اختالف بينها بحسب القرائن مث ً
ال

الظهور لغة يكون بعد اخلفاء فظهور اإلمام(ع) بعد غيبته  ،ولكن لي
كقيامه وحركته التي تكون هلا ممهدات قبلها كالعالمات اخلاصة
والعامة.
وأما اخلروج فكأنه انقالب عىل الواقع فهو خروج عىل حاكم جائر
 .وأما القيام فيختلف عن الظهور الذي يكون فيه اإلمام كم كان حاله
اخلاصني واألبدال وَّل
يف الغيبة الصغرى حيث يلتقي فقط بأصحابه
ّ
يظهر للناس .وينبغي اإللتفات إىل أن األحاديث الرشيفة تسمي حركته
عليه السالم من أوهلا يف مكة  ( :ظهور ًا  ،وخروج ًا  ،وقيام ًا )  ،ويبدو
أهنا تعابري مرتادفة .
لكن بعض الروايات تفرق بني الظهور واخلروج  ،فتسمي حركته
عليه السالم يف مكة ( ظهور ًا ) وحتركه منها إىل املدينة ( خروج ًا ) وتذكر
أن ظهوره يف مكة يكون بأصحابه اخلاصني  ،وخروجه منها إىل املدينة
يكون بعد أن يكمل له عرشة آَّلف من أنصاره  ،بعد أن خيسف بجيش
السفياين  ،فعن عبد العظيم اْلسني رْحه اهلل قال  :قلت ملحمد بن عيل
بن موسى ( اإلمام اجلواد (ع) ) إين ألرجو أن تكون أنت القائم من أهل
بيت حممد الذي يمأل األرض قسط ًا وعدَّلً كم ملئت ظل ًم وجور ًا  .فقال

ولست
 :يا أبا القاسم  ،ما منا إَّل قائم بأمر اهلل  ،وهاد إىل دين اهلل ،
ُ
القائم الذي ُي ِّطهر اهلل به األرض من أهل الكفر واجلحود ويملؤها عدَّلً
وقسط ًا وهو الذي خيفى عىل الناس وَّلدته  ،ويغيب عنهم شخصه ،
وحيرم عليهم تسميته  ،وهو سمي رسول اهلل (ص) وكنيه  ،وهو الذي
ُتطوى له األرض  ،ويذل له كل صعب ( ...عرص الظهور  478ط.)71
فالظهور واخلروج والقيام مصطلحات ختتلف حسب املناسبة
والقرائن.
التمهيد لإلمام (ع)
السؤال رقم:22
كيف يكون التمهيد لإلمام املهدي(عج) وما هو تكليفنا يف عرص
الغيبة الكربى؟ و هل جيب إنشاء مؤسسات لتأسي

قاعدة لإلمام ،كم

هو اْلادث يف العراق؟
الشيخ الكوراين:

إذا أ ّدى أحدنا أوأ ّدت إحداهن ما عليها من واجبات  ،وتركنا
املحرمات حسب فتوى مرجع تقليدنا  ،وتع ّلمنا معامل ديننا ،وعلمنا
أوَّلدنا  ،وكنّا حارضين ومستعدين إذا ظهر اإلمام صلوات اهلل عليه أن

ننرصه ونطيعه مهم كلفنا ذلك  .فنحن من املنتظرين املمهدين .
فلي
ُيؤس

املمهد كم يتصور البعض أن يدخل يف حزب  ،أو
معنى ِّ

حركة  .املتدين املستقيم صاحب العقيدة الراسخة  ،هذا الذي

ِصاف للناس وخبري باإلنتقاء.
ينتقيه اإلمام صلوات اهلل عليه  .وهو(ع)
ٌ
قد يكون أشخاص أسسوا منظمة وبلغ أعضاؤها مخسني ألف ًا
وسموا نفسهم املمهدين  ،لكن اإلمام(ع) َّلينظر إليهم  ،ويلتقط من هنا
وهناك  ،من أولئك الفقراء  ،أو ذاك الغني  ،وذاك املتوسط .
ينتقي اجلواهر من فقراء يأتونه ركض ًا من األحساء والقطيف
والبحرين والعراق وإيران واليمن  ،وخيتار منهم صلوات اهلل وسالمه
عليه.
و دورنا أن نقوم بواجبنا ونثبت عىل وَّلء أئمتنا (ع)  ،ونطالب
بحقنا  ،ونبشـّر العامل باإلمام املهدي صلوات اهلل وسالمه عليه  .وبذلك
يؤدي أحدنا ما عليه يف سلوكه ويف القضايا العامة بحسب استطاعته .
بعضهم يأيت اىل الشخص يقول له :أنا أد ُّلك عىل مايريض اإلمام
صلوات اهلل عليه  .تعال إرتبط يف وأنا أعطيك برنامج عمل ِ
وتصري من
َّ
مجاعتي .

هذا يف حقيقته تكوين حزب  ،يريد تكوين حزب يقوده ويقول أنا
أدلكم عىل رضا اإلمام(ع) ! ورضا اإلمام صلوات اهلل عليه  ،تعرفه من
مرجع تقليدك  ،واإلنسان املتّقي يقول لك إستفد من العامل املتقي الذي
خياف اهلل عز وجل  ،وَّل ُتقلد زيد ًا وَّل عمر ًا  ،بل إرتبط بمرجع تقليدك
الذي هواْلجة عليك .
إذا كان الشخص يربطك بمرجع تقليدك فهذا يدل عىل ديانته  .أما
إن قال لك أنا أدلك عىل رىض اإلمام ،ثم يقول لك :هذا يرىض وهذا َّل
يرضيه  ،أو يقول :اإلمام أمرين أن تفعل كذا وَّل تفعل كذا .فاحذر منه .
سمعت عن مدّ عي السفارة يف البحرين قال ألتباعه :اإلمام يأمركم
ُ
أن َّلتلبسوا جواريب! ثم وصل إىل أن قال هلم :اإلمام أمرين أن ُيط ِّلق
فالن زوجته ويتزوجها فالن !
وهذه خزعبالت وشيطنات َّل تقبلوها واسخروا من قائلها وقولوا
له :إن كنت تترشف بخدمة اإلمام صلوات اهلل عليه مبارشة أو بالواسطة
 ،فقل له يعطيك معجزة حتى نصدقك  .إذا كنت عزيز ًا عىل اإلمام ،
فقل له لينرصك ألن الناس يسخرون منك  ،ويقولون كذاب  ،حتى
تأتيهم بمعجزة .

واحرتموا الذي يعلمكم السري والسلوك وما يريض اإلمام روحي
له الفداء  ،عىل حسب فتوى مرجع تقليدكم .
وبعض الناس يربط الناس فيه بأن يعطيهم أوراد ًا وأذكار ًا  ،ويقول
هلم :هذا الورد يريده اإلمام(ع)  ،وهذا يريض اإلمام سالم اهلل عليه !
فمن أين عرف ذلك  ،هل سمع من اإلمام(ع)  ،فأين دليله  ،أو استنبطه
بالقواعد العامة فاستنباطه خيصه ولي

عليه دليل علمي .

وقد يكون مشتبه ًا  ،أو عنده غرض لتكوين كتلة أو جمموعة أو
حزب  ،وهو غرض دنيوي َّ ،ل يريض اإلمام(ع) بل يسخطه .
فاإلمام سالم اهلل عليه إذا أراد شيئ ًا أمر به  ،أما أن نؤس

نحن

حركة أو مؤسسة أوحزب ًا ونقول هؤَّلء املمهدون  ،فهذا اشتباه وخطأ .
اإلمام لي

حركة مرتبطة بنا وَّل نحن هنندسها !

نؤس
بعض النساء يتصلن يب ويقلن نحن نريد أن ّ

جمموعة من

النساء العارفات  ،نريد أن نكون من أصحاب اإلمام اخلاصني !
كونوا مجعية من
إجتمعوا يف هيئة من هيآت املجتمع املدين الكثرية ِّ ،
اجلمعيات  ،قوموا بنشاطات النافعة ثقافي ًا واجتمعي ًا  ،ويف اخلدمات ،
تع ّلموا أكثر ،صريوا متدينني أكثر ،إلتزموا باملستحبات أكثر .

لكن عندما تدعون إىل تكوين مؤسسة أوحزب بإسم اإلمام(ع)
وباسم التمهيد له  ،واإلعداد لظهوره  ،يكمن اخلطر واإلثم !
َّلتدّ عوا ادعاءات ترتبط باإلمام صلوات اهلل عليه ،وَّل تسمعوا ملن
يأيت ويقول لكم :تعايل معنا  ،عندنا برنامج أربعة أشهر ،وتصبحني يف
الدرجة الفالنية من العرفان  ،أو من أنصار اإلمام صلوات اهلل عليه .
أنتي  ،أيتها األستاذة هل أعطاك اإلمام درجات لتعطيها إياهم
وجتعليهم ِّبذه الدرجة ؟ ومن شهد لك ِّبذا املستوى لتكوين أستاذة
وُتنحي درجات وألقاب ًا ؟ غفر اهلل لك وهداك .
أخوايت وبنايت املؤمنات :إذا أردت َّن القيام بنشاط ثقايف وتوعية،
وتدري

الناس واألطفال العقائد واألناشيد واألحكام الرشعية

والقرآن والسرية  ،فهذه نشاطات جيدة  ،وأن تسموا أنشطتكم بأسمء
إحذرن َأن يكون يف
النبي والزهراء األئمة (ع)  ،فهذه أيض ًا جيدة  ،لكن
ْ
األمر ا ّدعاء كاذب  ،يوحي بأن ل ُك َّن ارتباط ًا خاص ًا باإلمام(ع) أو مقام ًا
ودرجة يف العرفان من هذه الدرجات التي يدعيها ويوزعها أهل
العرفان الكاذب .أو يوحي بأن عملكم حزب يف مقابل اآلخرين علينا
مجيعا أن نكون طبيعيني يف أعملنا وَّل نتطرف يمني وَّل شمل..

رجعة أصحاب احلسني(ع)
سؤال رقم :21
هل أنصار اْلسني (ع) إذا احياهم اهلل يف الرجعة يصبحون من
أنصار اإلمام املهدي (ع) ؟
الشيخ الكوراين:

أنصار اإلمام اْلسني(ع) مقامهم عظيم جد ًا  ،وهناك بحث
اخلاصون لإلمام
كالمي أنه ُّأهيم األفضل  ،هل هم أفضل أو األصحاب
ّ
املهدي سالم اهلل عليه ،والذين ُحيييهم اهلل يف زمن اإلمام املهدي سالم
اهلل عليه  ،بعضهم من أصحاب النبي (ص) وبعضهم من أصحاب أهل
حي َي ْون.
البيت (ع) من عصور خمتلفة  ،بلغوا درجة عالية  ،هؤَّلء ُ ْ
وعندنا حديث :العجب كل العجب بني مجادي ورجب  ،مفرس
بعدة أحداث منها هذا اْلدث حيث ينهض األحياء من قبورهم لنرصة
اإلمام سالم اهلل عليه يف سنة ظهوره بني مجاد ى ورجب  .ومعناه أن
اإلمام(ع) يظهر يف عاشوراء يوم العارش منه يعني يوم إستشهاد جده
اْلسني(ع)  ،وبني مجادى ورجب التي تليه يظهر هؤَّلء وخيرجون من
قبورهم .

َّل أذكر فع ً
ال نص ًا عن خروج أصحاب اإلمام اْلسني(ع) من
قبورهم لنرصته ،لكن عندنا يف نصوص الرجعة ما يدل عىل أن اإلمام
اْلسني(ع) يف بعض الرجعات  ،فالرجعة متعددة  ،ورجعة النبي وأمري
املؤمنني (ع) أيض ًا عدة مرات ،يف إحدى رجعات اإلمام اْلسني يرجع
مع أصحابه سالم اهلل عليه.
آخر ملوك احلجاز
السؤال رقم:23
هل آخر ملوك اْلجاز هو امللك عبداهلل املوجود حالي ًا هو نفسه
املذكور يف الروايات؟
الشيخ الكوراين:

صح عندنا أن آخر من حيكم يف اْلجاز من آل فالن
نحن نقول َّ
إسمه عبداهلل وأنه إذا هلك عبداهلل خيتلفون وَّل يتفقون عىل أحد ،
وتكون هدّ ة يف اْلجاز ويقتل من آل فالن مخسة عرش كبش ًا  ،وكلم
اتفقوا عىل واحد فال يدوم اتفاقهم سنة :ينتهي ملك السنني ويكون
ملك الشهور واأليام .
وهذا الضعف يكون يف مصلحة املؤمنني .

وتتفق أحاديث مصادر الشيعة والسنة عىل أن مقدمة ظهور
املهدي(ع) يف اْلجاز حدوث فراغ سيايس فيه  ،وِصاع عىل السلطة بني
قبائله عىل أثر موت ملك أو خليفة  ،يكون عند موته الفرج .
وتسميه بعض الروايات عبد اهلل وحيدد بعضها إعالن خرب موته يف
يوم عرفة  ،ثم تتالحق األحداث يف اْلجاز بعد موته إىل خروج
السفياين  ،والنداء السموي واستدعاء اجليش السوري إىل اْلجاز  ،ثم
ظهور املهدي (ع) .يف غيبة الشيخ الطويس  :عن أيب بصري  ،قال :
سمعت
أباعبدا هلل يعني اإلمام الصادق (ع) قال  ( :من يضمن يل موت عبد
اهلل أضمن له القائم  .ثم قال :إذا مات عبد اهلل مل جيتمع الناس بعده عىل
أحد  ،ومل يتنا َه هذا األمر دون صاحبكم أن شاء اهلل  .ويذهب ملك
السنني ،ويصري ملك الشهور واأليام  .فقلت  :يطول ذلك ؟ قال  :كال

.
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وعنه (ع) قال  ( :بينا الناس وقوف ًا بعرفات إذ أتاهم راكب عىل ناقة
ذعلبة  ،وخيربهم بموت خليفة  ،عند موته فرج آل حممد وفرج الناس
مجيع ًا  (..البحار .) 441 / 64 :

ومعنى الناقة الذعلبة :اخلفيفة الرسيعة  ،وهو كناية عن اإلرساع يف
إيصال اخلرب وتبشري اْلجاج به  .ويف رواية أخرى أهنم يقتلون هذا
الرجل صاحب الناقة الذعلبة ألنه نرش اخلرب بني اْلجاج يف عرفات .
وحيتمل أن يكون هذا اخلليفة الذي يعلن خرب موته أو قتله يوم
عرفة  ،عبد اهلل املذكور يف الرواية السابقة  ،ومعنى  ( :يذهب ملك
السنني  ،ويصري ملك الشهور واأليام )  ،أهنم كلم نصبوا بعده شخص ًا
َّل يبقى سنة كاملة  ،وَّل ُتيض شهور أو أيام حتى ينصبوا غريه ! حتى

يظهر اإلمام املهدي (ع) ( .املعجم املوضوعي ألحاديث اإلمام املهدي(ع) . )454
نعم هذا وارد  ،لكن َّل نجزم بتطبيقها عىل فالن  ،إَّل إذا مات وترتّبت
العالمات بعده واختلفوا وصاروا كم وصفت الرواية عن اإلمام
الباقر(ع) التي يصف فيها سقوط نظام حكمهم كالفخارة تسقط من يد
أحدكم حيث قال (ع) :إن ذهاب ملك بني فالن كقصع الفخار ،
وكرجل كانت يف يده فخارة وهو يميش إذ سقطت من يده وهو ساه
عنها فانكّست  ،فقال حني سقطت  :هاه  -شبه الفزع  ،فذهاب ملكهم
هكذا أغفل ما كانوا عن ذها به  (...معجم أحاديث اإلمام املهدي(ع)  253عنه يف
البحارج.)211/ 52

والرواية األخرى :إذا اختلف بنو فالن فيم بينهم فعند ذلك فانتظروا
الفرج  ،ولي

فرجكم إَّل يف اختالف بني فالن ( غيبة النعمين  ، )466يعني

يف إختالفهم و هالكهم فرج ٌللشيعة وللناس مجيع ًا  ،هكذا ورد يف بعض
الروايات نأمل أن يكون ذلك قريب ًا بإذن اهلل عزوجل .
مثلث برمودا
السؤال رقم:25
ماهي حقيقة مثلث برمودا؟
الشيخ الكوراين:

مثلث برمودا منطقة فرضية مقابل ساحل فلوريدا بأمريكا .وقد
سميت بإسم برمودا وهي جزيرة صغرية عىل بعد ثالث مئة كيلو مرت
عن الساحل  ،وهي صخرية غري مسكونة  ،ويف هذه املنطقة ظاهرة
غريبة أن أي سفينة تدخل فيها تغرق  ،وأي طائرة تطري يف جوها ُتفقد .
وإىل اآلن مل ُيعرف السبب ،وبعضهم يقول يمكن هلا ارتباط باإلمام
صاحب الزمان سالم اهلل عليه  ،خاصة أهنا مقابل مركز الفضائيات
والسفن الفضائية والصواريخ البعيدة املدى  ،فمن املحتمل أن يكون
فيها مصنع لإلمام املهدي سالم اهلل عليه .

وقد سألوين عن ذلك فقلتَّ :ل يوجد عندنا رواية يف املوضوع
لكنه حمتمل  .وأخذ الوهابيون هيرجون فيها ويقولون إن الكوراين يقول
إن اإلمام املهدي يف برمودا ! إهنم أهل لعب باأللفاظ  ،وهؤَّلء
يستعملونه كأقارِّبم اليهود !
الرجعة وعرص الظهور
السؤال رقم:26
ممكن إذ ا تفضلتم تعطونا نبذة بسيطة عن مفهوم الرجعة؟ وهل هلا
عالقة بالظهور؟و هل تكون مشتملة عىل فتح باب للفوز برؤية اإلمام
سالم اهلل عليه  ،والعيش يف ظل دولته لصاْلي األمم السابقة أو
األجيال التي مل ُتدرك ظهوره(ع) ؟
الشيخ الكوراين:

غري اْلياة عىل األرض بشكل آخر  .اْلياة
اإلمام روحي له الفداء ُي ّ
يف زمنه تدخل طور ًا جديد ًا  ،ومرحلة جديدة  ،اإلنفتاح عىل الكواكب
األخرى يكون عادي ًا  ،يعني اآلن أنت تركب طائرة فتذهب اىل بلد من
البالد  ،أما يف زمن اإلمام(ع) فرتكب طائرة وتذهب اىل كوكب آخر .
فيصري األمر عادي ًا أن جييئ أحد من الكواكب األخرى أو يذهب

اليها أحد  .وعندنا حديث أن اإلمام سالم اهلل عليه له أنصار من عامل
آخر وهلم حديد لي

من نوع حديدكم  .أي من نوع خاص.

وقد يكون ذوالفقار حديده من حديد آخر ،فقد نزل به جربئيل(ع)
 ،وقد ورد أنه ما من أحد رضبه أمرياملؤمنني(ع) بذي الفقار أَّل ظهر فيه
مكوي بالنار  ،أو قل بالكهرباء!
أثر الّضبة كأنه
ٌّ
املهم أن الرواح واملجيئ إىل الكواكب األخرى يكون عادي ًا  ،واىل
اآلخرة واجلنة فأي مانع من الرجعة  .والذين يرجعون نمذج وليسوا كل
الناس  ،يرجعون آيات هلل سبحانه وتعاىل  ،يرجع بعض من حمض
اإليمن حمض ًا  ،أو الكفر حمض ًا.
والرجعة بالرغم من أن فيها أحاديث كثرية حوايل مأيت حديث عن
النبي وأهل البيت (ع)  ،ولكن تفصيالت فيها مل تردنا .

املعجم املوضوعي

ألحاديث اإلمام املهدي(ع) .771
ويظهر أن برنامج الرجعة متعدد وطويل  ،ولنفرض أن دولة اإلمام
املهدي سالم اهلل عليه تستمر مئة ألف سنة تبدأ الرجعة فيها بإحياء
األموات من قبورهم عندما حيّض اإلمام اْلسني(ع) عند وفاة اإلمام
املهدي(ع)  ،وتستمر الرجعة عىل فرتات إىل قرب القيامة .

إذن هي برنامج رواح وجميئ  ،ومن املمكن أن تشمل كل املؤمنني
الذين حمضوا اإليمن حمض ًا وتكون من أجلهم  ،وكذلك من حمضوا
الكفر حمض ًا  ،من أجل إُتام اْلجة عليهم .
ماتبقى من عالمات الظهور
السؤال رقم:27
ما هو الباقي من عالمات الظهور يف ظل ماجيري من األوضاع يف
العامل اإلسالمي وغري اإلسالمي؟
الشيخ الكوراين:

نعم عالمات الظهور املتبقية هي :الفراغ السيايس يف اْلجاز
وِصاع القبائل وظهور اليمين والسفياين يف رجب والنداء السموي يف
شهر رمضان .
وقبل هذه العالمات هناك ُمم َ ِّهدات مثل هرج ٌيكون يف الروم يعني
مظاهرات مستمرة وبلدان غري مستقرة وكثرة الزَّلزل  .والسنة التي
مهد لوليه
تسبق سنة الظهور تكون كثرية املطر  .واهلل سبحانه هو الذي ُي ِّ
حسب املصلحة  ،والعالمات اْلتمية تكون متسلسلة يعني عالمة بعدها
عالمة ,ومن العالمات التي ُذكرت عند ظهور األمام املهدي(ع) أنَّه

صح نس ُبه إىل الزهراء(ع) حتى لو
جتتمع عنده بنو فاطمة يعني كل من َّ
كان ينتمي إىل غري مذهب أهل البيت أو اإلسالم أيض ًا هكذا ورد يف
بعض الروايات الرشيفة ،وهذه تعترب بشارة إىل السادة الكرام من أبناء
فاطمة صلوات اهلل وسالمه عليها ..قال اإلمام الصادق(ع) :
((إال اجتمعت بنو فاطمة معه فواَّلل ما صاحبكم إال من اجتمعوا عليه،
إذا كان رجب ،فأقبلوا عَل اسم اَّلل عز وجل)) ..
( الكايف  :ج  8ص  263ح .)183

النفس الزكية
السؤال رقم:28
من هوصاحب النف

الزكية و هل هو معروف اىل العامة ؟

الشيخ الكوراين:

النف

الزكية ثالثة :نف ٌ زكية ُتقتل يف ظهر الكوفة يف سبعني من

الصاْلني  ،ومل ُحيدد الوقت بينه وبني ظهوراإلمام سالم اهلل عليه .
ونف ٌ زكية يقتل مع أخته يف املدينة عند دخول اجليش السفياين ،
ُيقتل قبيل دخول جيش السفياين .
والنف

الزكية األسايس :يف مكة قبل ظهور اإلمام سالم اهلل عليه

بأسبوعني  ،وهو شاب حسني إسمه حممد بن اْلسن يرسله اإلمام(ع)

برسالة ليقرأها يف اْلرم املكي  ،فيقتلونه يف املسجد !
فإذا قتلوه مل يبق هلم يف األرض عاذر وَّل يف السمء ناِص  .ولي
بينه وبني ظهور اإلمام سالم اهلل عليه إَّل مخسة عرش ليلة فقط  .يف كمل
الدين  ،عن صالح موىل بني العذراء قال  :سمعت أبا عبد اهلل الصادق
(ع) يقول  :لي

بني قيام قائم آل حممد وبني قتل النف

الزكية إَّل مخ

عرشة ليلة ( . .كمل الدين .)547 /4

وعن عمر بن يارس أنه قال  :إن دولة أهل بيت نبيكم يف
آخر الزمان وهلا أمارات  . . .وإذا رأيتم أهل الشام قد اجتمع أمرها
عىل ابن أيب سفيان فاْلقوا بمكة  ،فعند ذلك تقتل النف

الزكية وأخوه

بمكة ضيعة فينادي مناد من السمء  :أهيا الناس إن أمريكم فالن  ،وذلك
هو املهدي الذي يمأل األرض قسط ًا وعدَّلً كم ملئت ظل ًم وجور ًا ) .
انتهى ( . .ومثله اإلرشاد  ، 751 /وغيبة الطويس  ، 417 /وإعالم الورى  ، 441 /وكشف
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رؤيا اإلمام(ع) يف املنام
السؤال رقم:29
الرؤية يف املنام إذا كانت يقينية  ،هل تعترب حجة عىل الذي شاهدها

يعني صاحب الرؤية أم عىل اآلخرين أيض ًا؟
الشيخ الكوراين:

رؤية اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه يف املنام ممكنة  ،وإذا انطبقت
املواصفات الواردة لإلمام سالم اهلل عليه مع ماتشاهده يف املنام  ،تكون
رؤية صادقة  ،لكنه قلم يتفق ذلك .
وقد وردت صفات اإلمام املهدي يف رواية الشيعة والسنة بشكل
دقيق  ،وفيها صفات مميزة مث ً
أزج اْلاجبني يعني حاجباه متصالن،
ال ُّ
أقنى األنف ،مفرق الثنايا  .فإذا اطمأن اَّلنسان أنه يف منامه رأى وجه
اإلمام صلوات اهلل عليه وتنطبق عليه كل الصفات التي وردت يف
أحاديث النبي واألئمة (ع) تكون رؤياه حجة عليه  ،ولكن عىل الرائي
ولي

عىل غريه .

)كمل الدين وُتام النعمة للصدوق 474و نور األبصار

747للشبلنجي(.

ويشرتط أن َّل يكلفه اإلمام(ع) بتبليغ رسالة  ،ألنه يكلف أحد ًا
بسفارة أو برسالة قبل النداء السموي والسفياين  ،كم ثبت يف مذهبنا .
تفجِّي املراقد املقدسة وعالمات الظهور
السؤال :11
هل تفجري املراقد املقدسة يف سامراء من عالمات الظهور ،أم هذه

حالة خاصة؟
الشيخ الكوراين:

إن ما جيري يف العراق ككل هو من عالمات الظهور املوصوفة ،
وهناك أحاديث متعددة فيها الكثري صحيح السند .
بالنسبة إىل فاجعة سامراء وهذه اجلريمة الكربى والتي لي

هلا يف

التاريخ شبيه  ،ألهنا اعتداء عىل مقام املعصومني من آل بيت النبوة
صلوات اهلل وسالمه عليهم  ،عندنا رواية يروهيا أمايل املفيد وأمايل
الشيخ الطويس لكنها غري واضحة .
ففي أمايل الشيخ الطويس ،عن أيب موسى املنصوري  ،قال( :قال
يوم ًا اإلمام عيل بن حممد(ص)  :يا أبا موسى  ،أخرجت إىل رس من رأى
كره ًا  ،ولو أخرجت عنها خرجت كره ًا  .قال قلت :ومل يا سيدي؟ قال:
لطيب هوائها وعذوبة مائها وقلة دائها .ثم قال :خترب رس من رأى حتى
يكون فيها خان  ،وبقال للمرة  ،وعالمة تدارك خراِّبا تدارك العمرة يف
مشهدي من بعدي  (.أمايل الشيخ الطويس .)487

والبعض يفهم من عبارة (وتدارك العمرة ) عالمة ذلك وغرضها
تدارك العمرة يف مشهدي  .لكن العبارة َّل تعطي ذلك  ،ويبدو أهنا عن

ذلك الوقت َّل عن وقت الظهور .
بشكل عام ما جيري اآلن يوجه العامل إىل أهل البيت وشيعتهم ،
ويف السنني األخرية وخاصة بعد سقوط الطاغية توجهت أنظار العامل
لتعرف من هم أهل البيت (ع)  ،وأخذ النا س يسألون عن شيعتهم .
الفضائيات كانت تعطي خرب عاشوراء موجز ًا حمرف ًا  ،فلم سقط
الطاغية وكانت مناسبة األربعني  ،وقعت حتت األضواء العاملية  ،فرأى
العامل املاليني تتوجه إىل اْلسني(ع) فصارت عاشوراء بعد سقوط
الطاغية غري ما كانت عليه سابق ًا  .صارت قضيه ماليني الناس آتني مشي ًا
اىل اإلمام اْلسني(ع) .
وصارت قضية سبط الرسول(ع) وواجب املسلمني جتاهه  .وانتهى
التعتيم الذي كان عىل الشيعة بسبب تس ُّلط األنظمة الظاملة املعادية .
أمريكا وإرسائيل
السؤال رقم:13
خاصة
ماهو موقف الدول األوروبية من ظهور اإلمام اْلجة(ع) ,و ّ
أمريكا وإرسائيل  ،ما هو دورمها ؟
الشيخ الكوراين:

حرب بني اإلمام (ع) من جهةوالسفياين وإرسائيل
ستكون هناك
ٌ
العدوين الرئيسيني له(ع)  ،إرسائيل تكون
من جهة أخرى ألهنم
ّ
متحالفة اسرتاتيجي ًا مع النواصب  ،ويكون السفياين واجهتها يف حرب
اإلمام سالم اهلل عليه .ويشري إىل ذلك أن معركة دمشق تشمل طربية
والقدس  ،وعند انتصار اإلمام(ع) عىل السفياين يدخل القدس  .ويف
رواية يف كتاب نعيم بن ْحاد أنه يدخل املهدي بيت املقدس وحرسه
ست وثالثون ألف ًا  ،وهو يعرب عن الشباب املؤمنني الذين حييطون
باإلمام سالم اهلل عليه .
وأما الدول الغربية فتكون عندما يظهر اإلمام صلوات اهلل عليه
قلقة ومشغولة باهلرج الذي يسودها (هرج الروم) و ُتفاجأ برسعة حركة
اإلمام(ع) فهو يف ثمنية أشهر يمد نفوذه اىل البالد العربية واإلسالمية
وهيزم ارسائيل ،ويدخل القدس !
قواته ْلرب اإلمام عىل الساحل من حيفا
عندها يبدأ الغرب حيشد ّ
إىل أنطاكية  ،أي سواحل فلسطني ولبنان وسورية وتركية ويف أثناء ذلك
ينزل عيسى(ع)  ،فينشغل الغرب بنزوله وكلهم يؤمنون به حتى اليهود
كم قال اهلل تعاىلَ :وإِ ْن ِم ْن َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
ُون
َاب إِ َّال َل ُي ْؤ ِمن ََّن بِ ِه َق ْب َل َم ْوتِ ِه َو َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة َيك ُ

َع َل ْي ِه ْم َش ِهيدً ا( .النساء.) 359وَّليبعد أن يكون نزول املسيح(ع) عندهم ،
ألن األئمة من أهل البيت (ع) ما قالوا ينزل يف الشام  ،فربم ينزل يف
الفاتيكان مث ً
ال  ،أو يف مكان يف اوروبا ،يف أي عاصمة  .وَّل بد أن يعم
الغرب مظاهرات مليونية تنادي باسم (جيزوس جيزوس) وأول ما
يطرحه نبي اهلل عيسى سالم اهلل عليه أنه يقرتح عىل الغربيني توقيع هدنة
وصلح مع املهدي  ،فيقبلون  .ويرسل املهدي(ع) مفاوضني  ،ويتم
الصلح لعرش سنني  ،ويعم اهلدوء وينعم الناس يف العامل بالسالم سبع
سنني  ،واإلمام(ع) يبني دوَّله وجامعاته ويطور العلوم  ،وتكون كل
البالد العربية بيده .
ويف هذه السبع السنني يعمل نبي اهلل عيسى(ع) يف املجتمعات
وحيدث فيها حتوَّلً كبري ًا  .وأخري ًا يرى اْلكام الغربيون أن
الغربية ُ
وقسم مع
قسم مع عيسى(ع)
املجتمعات الغربية صارت قسمني ،
ٌ
ٌ
حكوماهتم  ،فيقررون نقض عهد الصلح وحرب اإلمام املهدي سالم
اهلل عليه وحيشدون للحرب  ،وتكون حرب امللحمة الكربى املوعودة ،
وهي حرب قوية طاحنة  ،وَّل يستطيع نبي اهلل عيسى أن يثنيهم عن
ِّ
ويصيل خلفه  .وتقع
اْلرب  ،فيعلن موقفه مع اإلمام(ع) ويأيت إليه

املعركة الكربى الفاصلة  ،وينترص فيها اإلمام(ع) وبعدها يذهب مع
عيسى(ع) إىل عواصم الروم ويستقبلهم مجاهريها بالتكبري ،و ُيسقطون
حكوماهتم  ،ويقيمون حكومات موالية لنبي اهلل عيسى واإلمام
املهدي(ع) .
اْلبدال
السؤال رقم:12
من هم اَّلبدال وكم عددهم؟
الشيخ الكوراين:

األبدال أصلهم من حديث اإلمام الصادق(ع) َّ :لبد للغالم من
غيبة ونعم املنزل طيبة وما بثالثني من وحشة  .فهم ثالثون مؤمن ًا يلتقي
ِّبم اإلمام(ع) يف غيبته  .ويعيشون أعمرهم الطبيعية  ،وكلم مات منهم
واحد ُاس ُت ِ
بد َل بغريه  ،ولذلك ُيسمون األبدال .
فأصحاب اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه مرة يكون املقصود ِّبم
أصحابه اآلن يف غيبته الكربى صلوات اهلل وسالمه عليه  ،وهؤَّلء هم
اَّلبدال ( ..املعجم املوضوعي ألحاديث اإلمام املهدي(ع) .) 711

وهم أصحابه اآلن ،مع اخلّض وربم آخرين أيض ًا  ،هؤَّلء ما ورد

عندنا فيهم صفات معينة  ،ومل أجد أن يف كف أحدهم خاَّلً .
اخلاصون
أما بعد ظهوره صلوات اهلل وسالمه عليه فله أصحابه
ّ
الذين جيمعهم اهلل له من أقايص األرض يف ليلة واحدة

 (.املعجم املوضوعي
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ثالث مئة وثالثة عرش  ،هؤَّلء قمة اإلنسانية ونخبة العامل ،وهؤَّلء
وزراؤه وأولياؤه ،وقادة جيشه  ،وفيهم مميزات غري عادية.
ويظهر أن كل واحد منهم عنده اإلسم األعظم ،هؤَّلء أنصار من
الدرجة األوىل ثم خيتار له أنصار ًا ،يف مكة خيتار له عرشة اَّلف ،يف
املدينة ،يف العراق إذن أصحابه وأنصاره بمستويات ودائرهتم وسيعة
هذا بعد ظهوره (ع) .
أمااألبدال وأقلهم ثالثون فهؤَّلء يلتقون باإلمام (ع) ويقومون
بمهام يوكلها إليهم يف أقايص األرض  ،وَّل حيتاجون يف تنقلهم إىل
وسائلنا العادية َّل جواز سفر  ،وَّل سمت دخول  ،وَّل تذكرة  ،وَّل
طائرة  ،عندهم وسائلهم التي يعلمهم إ ّياها اإلمام (ع) يف تنقالهتم وأداء
أدوارهم  ،وممكن أن يكون الواحد منهم ُي َش ِّغل معه آخرين .
سموا األبدال ألن اعمرهم طبيعية ،
أما كيف ينضمون إليه  ،فقد ّ

وكلم تويف منهم أحد يستبدل به غريه  ،ويبقى األقل من العدد حمفوظ ًا،
وعندما ينضم أحدهم إىل األبدال يأخذونه .
و عندي قصص أروهيا مسندة أنه أحد األبرار قال :وعدوين يف
ظهر اجلمعة يف املكان الفالين ،وكان واحد يراقبه ويتأمل ،ويف الوقت
املحدد رآه وهو ينظر إليه قد اختفى من أمامه وذهب !
اإلمام(ع) يرسل إليه أحد ًا ليأخذه فيغيب عن النظر ،هؤَّلء
يعيشون عاملهم  ،ويقومون بمهامهم  ،وينقطعون عن الناس ،نعم
يظهرون للناس عىل حسب اْلاجة والعمل .وأعرف عن أحد األبدال
أنه كان رآه شخص أمره اإلمام أن يوصله من العراق إىل اْلج أوصله
وأرجعه  ،ثم يقول بعد فرتة رأيته وقال يل عندي وصية لك :أنا أتوىف يف
اليوم الفالين واملكان الفالين  ،وعندي كفني ولوازم دفني ومصارف
دفني وتدفني  ،يف املكان الفالين .
إذن هؤَّلء ممكن أن يراهم الناس  ،ولكنهم غائبون شبيه ًا بغيبة اإلمام
صلوات اهلل وسالمه عليه ،ويقومون بأدوارهم ويظهرون عندما يريدون
ويتخفون عن الناس عندما يريدون  .عندهم هذه القدرة ويعيشون
أعمرهم الطبيعية بعبادة رِّبم وأداء واجبهم  ،رضوان اهلل عليهم .

فهم عىل األقل ثالثون وقد يكونون أكثر  ،ويمكن أن يكلف
أحدهم بمهمة تستوجب أن ُيش ِّغل عرشة معه حتى حيقق اهلدفه  .فيكون
هلم معاونون أيض ًا.
التوبة والظهور
سؤال رقم:11
هل التوبة بعد الظهور غري مقبولة ؟
الشيخ الكوراين:

باب التوبة يبقى مفتوح ًا والتوبة مقبولة إىل يوم القيامة  ،نعم توبة
نوع من الطغاة تكون غري مقبولة  .أما توبة عامة الناس فهي مفتوحة .
ويدل حديث أن اإلمام(ع) يقيم اْلد عىل بعض أعداءاهلل سبحانه،
والبعض اآلخر يرتكهم وَّل يقيم اْلد عليهم  .فعدم قبول التوبة هذه من
طغاة يمسكهم اإلمام(ع) فيقولون ُتبنا للفرار من القصاص  ،فال يقبل
منهم.
مصِّي الشيطان
السؤال رقم:13
هل يقتل الشيطان يف عرص الدولة املهدوية ؟

الشيخ الكوراين:
ورد عندنا أن الشيطان يقتل بيد اإلمام املهدي(ع) وعند أهل السنة
أن نبي اهلل عييس (ع) يقتله  .ويف رواية عندنا أن النبي(ص) يف إحدى
أرجح هذه الرواية.
رجعاته مع عيل(ع)  ،يقتل الشيطان  ،و أنا ِّ
يف تفسري العيايش  ،عن وهب بن مجيع موىل إسحق بن عمر قال :
سألت أبا عبد اهلل الصادق(ع) عن قول إبلي :
ون مع الس ِ ِ
ِ
ين ﴿َ ﴾۲۳ق َال َمل َأ ُكن ِّألَ ْس ُجدَ ل ِ َب َ ٍ
رش
اجد َ
َق َال َيا إِ ْبلي ُ َما َل َك َأَّلَّ َت ُك َ َ َ َّ
ْ
ٍ
اخر ْج ِمن َْها َفإِن َ ِ
َخ َل ْق َت ُه ِمن َص ْل َص ٍ
يم
ال ِّم ْن َ َ
َّك َرج ٌ
ْحإٍ َّم ْسنُون ﴿َ ﴾۲۲ق َال َف ْ ُ
﴿َ ﴾۲۴وإِ َّن َع َليْ َك ال َّل ْعنَ َة إِ َىل َي ْو ِم الدِّ ِ
ين ﴿َ ﴾۲۵ق َال َر ِّب َف َأنظِ ْر ِين إِ َىل َي ْو ِم
َّك ِمن ا ُْملن َظ ِرين ﴿ ﴾۲۳إِ َىل يو ِم ا ْلو ْق ِ
ُي ْب َع ُث َ
ون ﴿َ ﴾۲۶ق َال َفإِن َ
ت ا َْمل ْع ُلو ِم
َ
َ
َ
َ
﴿﴾۲۳

جعلت فداك أي يوم هو ؟ قال  :يا وهب أحتسب أنه يوم يبعث اهلل
فيه الناس ؟ إ ن اهلل سبحانه أنظره إىل يوم يبعث فيه قائمنا  ،فإذا بعث اهلل
قائمنا كان يف مسجد الكوفة  ،وجاء إبلي

حتى جيثو بني يديه عىل

ركبتيه فيقول  :يا ويله من هذا اليوم فيأخذ بناصيته فيّضب عنقه فذلك
اليوم هو الوقت املعلوم ) ( :تفسريالعيايش .)444 /4

ويف تفسري القمي  ،عن أيب عبد اهلل(ع) يف قول اهلل تبارك وتعاىل :

َّك ِمن املُْنْ َظ ِرين .إِ َىل يو ِم ا ْلو ْق ِ
ِ
ت
َْ َ
َ
َق َال َر ِّب َف َأنْظ ْر ِين إِ َىل َي ْو ِم ُي ْب َعثُون َ .ق َال َفإِن َ َ
املَْ ْع ُلو ِم  ،قال  :يوم الوقت املعلوم  :يوم يذبحه رسول اهلل (ع)عىل
الصخرة التي يف بيت املقدس ) ( .تفسري القمي .)446 / 4 :
ولكن أوَّلً :هذه الروايات أكثرها مراسيل  .وثانيا  :هذا َّل يوثر
وَّل يعني انتهاء املعايص يف ذلك العرص  ،ألن إبلي
مصادر الرش والعصيان ! والنف

مصدر واحد من

األمارة أيضا من مصادر الرش ( َو َن ْف ٍ

ور َها َو َت ْق َو َاها
َو َما َس َّو َاها َف َأ ْهل َ َم َها ُف ُج َ

( 8الشم ),

وكذلك الناس من

مصادر الرش كم نقرأ يف سورة الناس .
فهناك ثالث مصادر  ،ينقص منها مصدر واحد  ،وينقص بحسبه
حساب الناس .
قرب السيدة الز هراء (ع)
سؤال رقم:15
هل يظهر اإلمام(ع) قرب الزهراء سالم اهلل عليها ؟
الشيخ الكوراين:

ما رأيت نص ًا ِصحي ًا يف أنه(ع) يظهر قرب السيدة الزهراء سالم اهلل
عليها  .ومن املؤكد أنه تنتهي التقية عند ظهوره(ع) وأنه يظهر ظالمة

أهل البيت والزهراء(ع) وحياكم ظامليهم  .وبمقتىض هذا قال بعضهم إن
اإلمام املهدي(ع) ُيظهر قرب الزهراء (ع) ولكنه َّليوجد عندنا رواية
تنص عليه.
واإلمام روحي فداه حتم يعرف مكان قربها ويزوره وعندما يظهر
يعلن مظلومية السيدة فاطمة (ع) ويكشف للناس أرسار كانت خمفية
ومكتومة ويعرتض عليه البعض من شدة مايكشف من أمور تنايف
الوحدة األسالمية يف نظرهم ألهنم يريدون ظهور بال براءة من أعداء
أهل البيت (ع) .
وإظهار قرب الزهراء(ع) ذلك موكول إليه حسب املصلحة التي
يراها ،وهو يظهر مظلوميتها للعامل ويظهر مقامها الذي جهله القوم
وحتى قبور أئمة البقيع (ع) اإلمام يمكن أن يأمر ببناء قبورهم وهذا
َّلشك فيه ألنه سوف يقوم بأمور وأعمل كانت خمفية عن األجيال
هزة عند الناس .
سوف ُحتدث َّ
كيف نطلب من اإلمام(ع)
السؤال رقم:16
كيف نطلب من النبي واَّلئمة (ع) حوائجنا  ،وبأي أسلوب نطلب

من إمام زماننا (ع) ؟
الشيخ الكوراين:

هناك صيغ يف األدعية وردت مثل :يا وجيه ًا عند اهلل اشفع لنا عند
اهلل .ومثل :اللهم إين أتوجه إليك بنبيك حممد وأهل بيته الطاهرين.
واعتقادي أنه َّلبد أن نخاطبهم بم يتناسب مع مقاماهتم (ع) .
بعض الناس يقسمون عىل األئمة ويتشدَّ دون  ،فيقولون مثالً:
ُأقسم عليك بظالمة جدتك الزهراء(ع) ،أقسم عليك بدم اْلسني ،
ُأقسم عليك بكذا ،وهذا أسلوب غري حمبب  ،ملاذا تلح وتقسم وتتشدد؟
أطلب بأدب .
وكذلك يف إْلاحهم عىل اهلل سبحانه وتعاىل قد خيرجون عن األدب
أيض ًا ،ومن أدب السؤال مع اإلمام والتوسط به إىل اهلل عز وجل أن
حتفظ مقامه ،حتفظ أسلوب خطابك له  ،ويكون طلبك عرض ًا ولي
إلزام ًا ،فتقول مثالً :ياسيدي وموَّلي أنت مقامك عند اهلل عظيم وكبري ،
فأرجو أنه تشفع يل يف هذه اْلاجة .
أما اإلِصار واإللزام واستعمل أنواع القسم  ،كأنه يتعامل مع
إنسان عادي يف معاملة جتارية  .فهذا َّل أفضله للمؤمن ابد ًا.

وهنا مسألة أخرى :هي اْلالة الروحية ملن يسأل ،حالة التوجه ويف
توجهوا إىل اهلل" "توجهوا بنا إىل اهلل" "توجهوا إلينا
النصوص " َّ
لتخاطبونا" إذن حالة التوجه القلبي وحالة اإلضطرار واإلنقطاع نوع
من اخلطاب ،خطاب اإلستغاثة هذا َّلإشكال إنه مؤثر  ،ويشعر به
وحي

به املعصوم صلوات اهلل عليه  .ويكون بحاَّلته الثالث املتقدمة ،

وكلها صحيحة .
اآلثار واملواريث عند اإلمام(ع)
السؤال رقم:17
تذكر بعض األحاديث الرشيفة أنه تكون مع اإلمام املهدي صلوات
اهلل وسالمه عليه عند ظهوره فرس النبي األكرم(ص) املسمى ظاهر ًا
الريبوع  ،وناقته العضباء وبغلته الدلدل  ،وْحاره اليعفور ونجيبه الرباق.

وهل اْليوانات اآلنفة الذكر حية إىل يومنا هذا  ،أو أن اإلمام يقوم
بإحيائها أو إذا أحياها اهلل تبارك تعاىل له ثم ما هي اْلكمة يف أن تكون
هذه اْليوانات مع اإلمام املهدي (ع) عند ظهوره  ،وَّل يعلم أنه ستكون
هذه من وسائل النقل املألوفة يف زمان الظهور؟
الشيخ الكوراين:

ورد أهنا كانت لرسول اهلل (ص) ناقته العضباء التي هاجر عليها ،
والتي قال دعوها فأهنا مأمورة وحطت مكان املسجد الرشيف يف املدينة،
وكلها من اْليوانات إَّل الرباق  ،الرباق من املالئكة  ،أو من األجهزة
الربانية التي ختص السمء وَّل ختص األرض.
مل أدقق يف سند الرواية التي تقول أهنا تكون مع اإلمام(ع) وَّلبد أن
حيييها.
فإن صحت رواية فرس النبي فيكون إحياؤها آية  ،لكن سند هذه
الرواية غري تام .
نعم عندما يظهراإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه ُ ،يظهرجمموعة
عالمات ومعجزات  ،من ذلك مواريث رسول اهلل(ص) ،أي الكتب
التي كتبها بإمالئه وخط عيل(ع)  ،العهد املعهود من رسول اهلل (ص)
لولده اإلمام املهدي(عج)  ،وكذلك يظهر أمور ًا للناس خاصة عندما
يأيت إىل املدينة بعد حوايل شهرين من ظهوره صلوات اهلل عليه  ،ولعله
ليثبت للناس ما حدث يرهيم الكثري من أفالم ذلك الوقت تكشف ما
جرى .
كم حييي اهلل أهل الكهف  ،ويأتون اىل اإلمام(ع) ويكونون معه .

حياة اإلمام (ع) يف عرص الغيبة
السؤال رقم:18:
هل يمكن أن يطرأ املرض واْلاَّلت الطبيعية ،الشيخوخة وغري
ذلك  ،عىل اإلمام (ع) ؟
الشيخ الكوراين:

عندنا نصوص تكشف عن أبعاد حياة اإلمام (ع) وأهنا حياة
خاصة ،فمسكنه املدينة وهو يتنقل يف العامل حسب ما جيب عليه  ،حسب
األمر اإلهلي ،حسب املهمة املوكلة إليه  ،ويتنقل لغرض اْلج والزيارة
وما شابه ذلك .
بالنسبة لبدنه صلوات اهلل وسالمه عليه وعىل آباءه  ،فقد ورد عن
اإلمام الرضا (ع) يقول أنه قوي البنية حتى أنه لو مد يده إىل أعظم
شجرة لقلعها معناه ُبنيته غري عادية هذه من ناحية.
من ناحية أخرى أنه هل يمكن أن يمرض؟ لي

عندنا نص ينفي

طروء املرض عليه  ،لكني أستبعد أن يبتىل بمرض يقعده عن عمله ،
وأما غذاءه وصالته ورشبه وأكله  ،فهو يعلم جيد ًا ما يصلح بدنه ،و هو
يصوم دهره صلوات اهلل وسالمه عليه يعني يفطر ويتسحر ،يف طوال

عمره  ،أو يصوم أكثر سنته  ،وله برناجمه العبادي ،برناجمه الغذائي،
وبرناجمه يف نومه ويقظته ،وحركته .والنص الذي يقول يبقى فيه كه ً
ال ،
يعني يبدو ما بني الثالثني واألربعني يشري إىل ُت ُّيز بدنه (ع) يعني شك ُله
ن أربعني سنة روحي فداه (.املعجم املوضوعي ألحاديث اإلمام املهدي(ع) .)771
اب ُ

ويف كامل الدين  :عن الريان بن الصلت قال :

قلت للرضا (ع)  :أنت

صاحب هذا األمر ؟ فقال  :أنا صاحب هذا األمر ولكني لست بالذي
أملؤها عدَّلً كم ملئت جور ًا  ،وكيف أكون ذلك عىل ما ترى من ضعف
بدين  ،وإن القائم هو الذي إذا خرج كان يف سن الشيوخ ومنظر الشبان ،
قوي ًا يف بدنه حتى لو مدَّ يده إىل أعظم شجرة عىل وجه األرض لقلعها ،
ولو صاح بني اجلبال لتدكدكت صخورها  ،يكون معه عصا موسى
وخاتم سليمن  ،ذاك الرابع من ولدي يغيبه اهلل يف سرته ما شاء ثم يظهره
فيمأل به األرض قسط ًا وعدَّلً كم ملئت جور ًا وظل ًم
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الدعاء لإلمام (ع)
السؤال رقم :19
هل يصح أن ندعو له بالسالمة والعافية واْلفظ ،ضمن أدعيتنا

له(ع) ؟
الشيخ الكوراين:

الدعاء ألحد بالسالمة َّل يعني أنه َّلبد أن يمرض وكل األدعية
املذكورة إنم هي لتعزيز ارتباطنا بإمامنا روحي له الفداء وعدم الغفلة
عنه .وبعض العلمء واألخيار يقوم بالتصدق عنه وينوب عنه يف اْلج
والزيارة  ،وهذا نوع من اإلرتباط به روحي له الفداء  ،وَّل بأس فيها
أبد ًا.
.

فالدعاء له(ع) يصح حتى لو كان اهلل عزوجل متكفل أنه

فم َّن عليه
َّليمرض فكأنا نقول يارب أنت تكفلت أنه َّل يمرض ُ ،
بالسالمة واإلستمرار  ،يعني ما قررته يف حقه نطلب أن يستمر وهو
ٌ
تفضل منك .
خفاء موعد الظهور
السؤال رقم:31
ملاذا اخفى اهلل تبارك وتعاىل موعد ظهور اإلمام املهدي(ع) أوَّلً،
والثاين هل أن النبي واألئمة املعصومني صلوات اهلل عليهم أمجعني أيض ًا
َّل يعرفون بذلك يعني املوعد الدقيق لظهوره(ع) ؟

الشيخ الكوراين:

إخفاء اإلمام (ع) من قبل اهلل سبحانه وتعاىل جزء من خطته عز
وجل يف مسرية املجتمع البرشي  ،وفيها أرسار كثرية  .وعندنا أن
النبي(ص) ملا ُسئل متى يظهر املهدي من ذريتك؟ قال :مث ُل ُه كم َثل
الساعةَّلَ ت َْأتِي ُك ْم إَِّلَّ َب ْغ َت ًة !
إذن هذا فيه رس ولذلك مل ُخيرب اهلل عزوجل به ! ألن ما ندركه نحن
اع َة آتِ َي ٌة َأكَا ُد ُأ ْخ ِف َيها
الس َ
أن اهلل يريد أن يمتحن كم يقول عزوجل:إِ َّن َّ
لِت ُْجزَى ك ُُّل َن ْف ٍ
35فالرسيتعلق بنمو البرش ،بامتحاهنم،
س بِ َام ت َْس َعى  (.طه ,

برشدهم وهناك أرسار إهلية أخرى .
كامل الدين :عن عبد السالم بن صالح اهلروي قال( :سمعت دعبل بن
عيل اخلزاعي يقول :أنشدت موَّلي الرضا عيل بن موسى (ع) قصيديت
التي ُ
أوهلا:
ومنزل وحيٍ م ْق ِف ِر العرص ِ
ات
ََ َ
ُ َ ْ ُ

ٍ
ٍ
تالوة
ت من
مدارس
آيات َخ َل ْ
ُ

فلم انتهيت إىل قويل :
خروج إما ٍم ال ُمال َة خارجٍ
ُ

يقوم

ٍ
وباطل
حق
يميزُ فينا كل
ٍّ

وجيزي

عَل
عَل

اس ِم

اَّلل

ِ
والربكات

النعامء

ِ
والنقامت

بكى الرضا(ع) بكاء شديد ًا  ،ثم رفع رأسه إيل فقال يل  :يا خزاعي
نطق روح القدس عىل لسانك ِّبذين البيتني  ،فهل تدري من هذا اإلمام
ومتى يقوم ؟ وأما متى فإخبار عن الوقت  ،فقد حدثني أيب  ،عن أبيه ،
عن آبائه (ع) أن النبي (ص) قيل له  :يا رسول اهلل متى خيرج القائم من
ت
الجي ِّل َيها لِ َو ْقتِ َها إِال ُه َو َث ُق َل ْ
ذريتك؟ فقال(ع) َ :م َث ُله َمثَ ُل الساعة التي ُ َ
ِ
ِ
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ُم إِال َب ْغ َت ًة( األعراف.
الس َام َوات َواْلرض ال ت َْأتيك ْ
ِيف َّ
السالم 74/ 475 : 4و  .76املعجم املوضوعي ألحاديث اإلمام
عيون أخبار الرضا عليه ّ
املهدي(ع) .)161

أنا أعتقد بأن أرسار غيبة اإلمام صلوات اهلل وسالمه عليه كم عن
اإلمام الصادق(ع) َّل تعرف إَّل بعد ظهوره  ،حتى هو يكشف وجه
اْلكمة منها .
أي كم أن وجه اْلكمة مل ينكشف ُتام ًا ملوسى حتى كشفه
اخلضـر(ع)  ،فإن وجه اْلكمة من تغييب اهلل لوليه وعدم حتديد وقت
ظهوره وجعل عالمات له  ،هذا ايض ًا يعرف عند ظهور اإلمام (ع) .
وأما أن النبي واألئمة (ع) يعرفون فأعتقد أهنم يعرفون  ،ولكن َّل
يقرتحون عىل رِّبم وينتظرون أمره  ،واإلمام املهدي(ع) أيض ًا يعرف .
وقد ورد أن عنده عالمات لإلذن بظهوره من ربه  ،فإذا ظهرت

عرف أن اهلل عز وجل أمره بالظهور .
الدجال
السؤال رقم:33
هل أن فتنة الدجال مذكورة يف كتب اإلمامية ومروية عن أئمة أهل
البيت (ع) هذا أوَّلً .ثم هذه الفتنة هناك حتذيرات شديدة من رسول اهلل
(ص) بشأهنا  ،فكيف ننجو من هذه الفتنة ؟
الشيخ الكوراين:

تزييف يف أحاديث
أنا ُأن ِّبه كل إخواين املسلمني اىل أنه يوجد
ٌ
الدجال وسوء استغالل هلا ! فينبغي أن ننتبه أوَّلً إىل أن الدجال كان
خيرب به اليهود ويستعملون لتخويف أهل املدينة  .فمن عقائد اليهود أنه
سوف خيرج الدجال وعنده اخلوارق  ،وبعض املسلمني لألسف أخذوه
منهم !
أيض ًا يروي الشيعة والسنة أن النبي(ص) كان نائ ًم يف غرفته قريب
املسجد وسمع كالم ًا ونقاش ًا عن الدجال  ،فخرج وعيناه حممرتان وقال:
ماذا تقولون! إن فتنة بعضكم عندي أخوف عليكم من فتنة الدجال !
(املعجم املوضوعي ألحاديث اإلمام املهدي(ع) .)1

ففي أمايل الطويس( :عن عبد اهلل بن حييى اْلّضمي قال:سمعت

علي ًا (ع) يقول  :كنا جلوس ًا عند النبي(ص) وهو نائم ورأسه يف حجري
فتذاكرنا الدجال فاستيقظ النبي حممر ًا وجهه فقال  :غري الدجال أخوف
عليكم من الدجال  :األئمة املضلون  ،وسفك دماء عرتيت من بعدي  ،أنا
وسلم ملن ساملهم )  (.أمايل الطويس..)326./2:
حرب ملن حارِّبم
ٌ
ٌ

وقد روى البخاري حديث ًا أن النبي(ص) سئل عن الدجال هل
حييي املوتى ومعه جبل من ثريد وجبل من ماء وْحاره طوله كذا  ،فقال:
إنه أهون عىل اهلل من ذلك أن يعطيه املعجزات والقدرات !
لكن السلطة القرشية ورواهتا َّ
ضخموا الدجال  ،إما تأثر ًا باليهود
أو لغرض عندهم ! أما أحاديث أهل البيت (ع) يف الدجال فهي ِصحية
واضحة يف أنه خيرج بعد ظهور اإلمام (ع) وإقامة دولته العاملية  ،وهو
حركة مضادة من اليهود والنواصب  ،وربم يستفيدون من تطور العلوم
الذي يتم عىل يد اإلمام(ع)  ،ومعهم املومسات يعني الشاذين جنسي ًا
والشاذات .
فالدجال حركة عاملية ضد اإلمام املهدي سالم اهلل عليه ويف عرصه،
واملسيح يكون موجود ًا  ،ويعاجلاهنا وينتهي أمرها .ويف رواياتنا أن
املهدي(ع) هو الذي يقتل الدجال .

هذه كل قصة الدجال ،لكنك إىل اآلن تسمع التطبيل اليهودي
الذي ورثته املذاهب اإلسالمية ! وكل يوم نسمع خرب ًا أن الدجال طلع
يف باكستان  ،والبعض يقول َّل  ،يف اليمن والبعض األخر يقول جاء من
سوريا  ،وآخر يقول يف مغارة يف جزيرة مقيد من زمن سليمن(ع) حتى
يفك وثاقه وخيرج!
ومن صدر اإلسالم كان اْلاخام كعب األحبار حيذر املسلمني َّل
تفتحوا القسطنطينية اذا فتحتموها يظهر الدجال!
قصة الدجال اىل اآلن تستغل  ،وهذا ما يريده اليهود  ،وأتباع
املذاهب َّليسمعون ألحاديث أهل البيت (ع) مع األسف .
هل اْلن ينتظرون اإلمام (ع) مثلنا؟
السؤال رقم:32
يسأل البعض هل أن اجلن ينتظرون اإلمام (ع) كم نحن األن
وهل حيتاجهم إىل نرصته عندما يظهر(ع) ؟
الشيخ الكوراين:

اإلمام املهدي(ع) كسائر األئمة تشمل إمامته األن

واجلن فهل

اجلن ينتظرون قيام وظهور اإلمام املهدي(ع) كم ننتظره نحن ثم هل له

أنصار بينهم؟ الذي أعتقده أن النظام اَّلجتمعي للجن خيتلف عنا،
َّلحظوا من سورة اجلن ،وأن دور النبي(ص) يف نبوته ويف رسالته إىل
اجلن لي

مبارش ًا كمبارشته لإلن

َص ْفنَا إِ َل ْي َك
ألن اهلل عزوجل يقولَ َ :

َن َف ًرا ِّم َن ْ ِ
اْل ِّن  ،يعني أن النبي(ص) أمره اهلل عز وجل أن جيل

ويقرأ

ِ
ِ
القرآن َ ،
ين .
فتخ ّر َج َاجلن :إِ َىل َق ْوم ِهم ُّمنذ ِر َ

وهذا يفتح املجال للقول أن نمط حياة اجلن وأنظمتهم فيها
فروقات عنا  ،نعم رسول اهلل(ص) لإلن
اهلل عليهم أئمة لإلن

واجلن  ،وأهل البيت سالم

واجلن  ،لكن الظاهر أن تعاملهم فقط مع

املنذرين من اجلن .
وأما القول بأن جمتمع اجلن مثل جمتمعنا  ،فهو غري بعيد  ،ويمكن
القول إن إهناء الظلم يف املجتمع البرشي يرافقه إهناؤه يف جمتمع اجلن،
لكن املعلومات يف ذلك عندنا قليلة  ،واألساس القطعي أن النبي وأهل
بيته صلوات اهلل وسالمه عليهم حجج عىل العاملني من اإلن

واجلن .

البرشية ودولة العدل اإلهلي
السؤال رقم:31
كيف نفهم بني من يفوز بطلعة اإلمام ورؤيته ونرصته(ع) ،

والعيش يف ظل دولته  ،وبني الذي يموت وَّل يرى اإلمام ،يموت قبل
ظهوره  ،وهو أيض ًا من الصاْلني  .كيف نفهم العدل اَّلهلي عىل ضوء
هذه الظاهرة؟
الشيخ الكوراين:

يمكن القول عىل ضوء اآليات الكريمة وقطعي اْلكم العقيل
لشمول العدل اَّلهلي :أن كل من يولد من أبناء آدم(ع) هو مرشوع وله
خطة .
واألمم والشعوب هلا مقايي

وموازين  ،وحساب اهلل عز وجل

ٌ
وعادل وَّل ُخيشى منه الظلم سبحانه وتعاىل ألنه َّل
دقيق
يوم القيامة ٌ
حيتاج إىل الظلم .
ويكفي أن نقول إنه بعد اْلساب يوم القيامة  ،وصدور أحكام
حمكمة العدل اإلهلي ملليارات البرش  ،وتكون حمكمة اإلستئناف
مفتوحة ،لكن َّل ُتقدم عريضة استئناف من أحد أبد ًا ! و معنى ذلك أن
كل واحد من الناس قد أخذ أكثر من حقه  ،وكتب عليه أقل من
استحقاقه .
هذه الشعوب التي مل تصلها الدعوة  ،وهؤَّلء األشخاص الذين

لي

عندهم مستوى فكري يصلون به إىل تفاصيل الدين  ،هؤَّلء يطلب

منهم بمقدار ما وصل إليهم فقط  ،وَّل يسألون عن أكثر من هذا .
الذين عاشوا مع النبي(ص) يطلب منهم شيئ ومنا نحن شيي ٌء
آخر  ،والذي عنده مستوى من الفكر والعلم وظروف نشأته وبيئته
سمحت له أن يعرف اكثر  ،هذا مسؤوليته غري الذي مل تكن له تلك
الظروف.
واإلنسان الذي ضغطت عليه مشاكله الشخصية واإلجتمعية غري
اإلنسان الذي كان له فسحة وكان مرتاح ًا .
وهناك جمموعة عوامل تدخل يف اْلساب اإلهلي  .والعدل
اإلهلي شامل .
فعندما يكون شخص يعطيه اهلل عز وجل من العقل نسبة %51
فإنم يطلب منه يوم القيامة ستني يف املئة  .والذي يعطيه عرشة باملئة
يطلب منه عرشة  .هذه هي املساواة والعدل .
وهذا الذي أعطاه اهلل عز وجل مليون دينار والذي أعطاه ألف
دينار حساِّبم بنف

النسبة  ،فعندما يتصدّ ق هذا أيض ًا بخمسة يف املئة

من جمموع أمواله حتسب مثل ذاك الذي تصدق بنف

النسبة .

إذن هذه الشعوب التي مل تصلها الدعوة دعوة النبي (ص) واإلمام
املهدي قبل ظهوره وعند ظهوره  ،هؤَّلء َّل يظلمون  ،بل يوفون حقهم
وحياسبون بمقدار ما عرفوا فقط .
أما بعد ظهور اإلمام سالم اهلل عليه فتعم املعرفة العامل  ،ويرتفع
مستوى الوعي والتعليم  ،فيطلب أيض ًا من الشعوب ومن كل إنسان
عىل حسب مستواه  ،وبذلك يتحقق العدل اإلهلي.
اإلمام(ع) ونبي اَّلل عيسى(ع)
السؤال رقم :33
ما هو دور نبي اهلل عيسى(ع) يف زمن الظهور ؟
الشيخ الكوراين:

أمجع املسلمون عىل أن نبي اهلل عيسى(ع) ينزل من السمء إىل
األرض يف آخر الزمان  ،قال اهلل تعاىل َ :وإِ ْن ِم ْن َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
َاب إِال َل ُي ْؤ ِمن ََّن
ُون َع َل ْي ِه ْم َش ِهيد ًا  ( .النساء  ) 767 :وقال تعاىل :
بِ ِه َق ْب َل َم ْوتِ ِه َو َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة َيك ُ
ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
َص ٌ
يم  .الزخرف() 5 7
اط ُم ْستَق ٌ
َوإِ َّن ُه َلع ْل ٌم ل َّ
َت َّن ِ َهبا َوا َّتبِ ُعون َه َذا َ
لسا َعة َفال متَ ْ َ ُ
 .واملعنى  :أنه(ع) آية من آيات الساعة  ،وما من أحد من أهل الكتاب
النصارى واليهود إَّل وسيؤمن بعيسى(ع) عندما ُينزله اهلل إىل الدنيا

ويرونه ويرون آياته  .قال اإلمام الباقر(ع)  ( :ينزل قبل يوم القيامة إىل
الدنيا  ،فال يبقى أهله ملة هيودي وَّل نرصاين إَّل آمن به قبل موته ،
ويصيل خلف املهدي(ع) )  ( .البحار. ) 671/74 :

اْلكمة من رفعه إىل السمء أن اهلل تعاىل ا َّدخره لدور عظيم يف
حساسة من التاريخ  ،يكون أتباعه و ُع َّباده فيها أكرب قوة يف العامل،
مرحلة ّ
وأكرب عائق أمام وصول نور اهلدى إىل الشعوب وإقامة دولة العدل
اإلهلي العاملي .
هلذا كان من الطبيعي أن ينزل املسيح(ع) يف بالدهم وأن َت ُع َّم العامل
املسيحي مظاهرات شعبية عارمة  ،ويعتربوا نزوله نرص ًا هلم مقابل
ظهور املهدي(ع) .
من الطبيعي كذلك أن يزور املسيح(ع) بالدهم املختلفة  ،و ُيظهر
اهلل عىل يديه أنواع املعجزات  ،وهيتدي عىل يديه أعداد كبرية .
وستكون أول ثمرات نزوله(ع) ختفيف عداء الغربيني لإلسالم
واملهدي(ع) وعقد اتفاقية سالم وعدم اعتداء بني الدول الغربية واإلمام
املهدي(ع) .
وَّل يبعد أن تكون صالة عيسى خلف املهدي(ع) بعد سنني من

نزوله  ،وذلك عندما تنقض الدول الغربية معاهدة الصلح وحتشد
جيوشها ْلرب املهدي (ع)  ،عند ذلك يتخذ املسيح(ع) موقفه الرصيح
إىل جانب اإلمام املهدي ويأيت اليه ويأتم به .
الئ َك ُة يا مريم أن اهللَ يب ِّ ِ ِ ٍ ِ
ت املَْ ِ
وقال تعاىل :إِ ْذ َقا َل ِ
اس ُم ُه
رشك بِكَل َمة منْ ُه ْ
َ ََْ ُ
َُ ُ
املَْ ِس ِ
ني َ .و ُي َك ِّل ُم
يسى ا ْب ُن َم ْر َي َم َو ِجيه ًا ِيف الدُّ ْن َيا َو
األخر ِة َو ِم َن املُْ َق َّربِ َ
ُ
َ
يح ع َ
ال و ِمن الص ِ
ِ
ني  ( .آل عمران 46:ـ )45ومعنىَ :و ُي َك ِّل ُم
اْل َ
َّاس ِيف املَْ ْهد َوك َْه ً َ َ َّ
الن َ

َّاس ِيف املَْ ْه ِد  :ما حدث عند وَّلدته(ع) َ .وك َْهالً :عندما ينزل من
الن َ
السمء  ،ألنه ُرفع وهو ابن ثالث وثالثني سنة أي قبل الكهولة  ،وعن
ابن عباس أنه ابن ثالثني والكهولة تبدأ من بدأ خط الشيب كم نص
اللغويون ( .البغوي.) 44 /4

ويف جممع البيان :عن زيد بن أسلم ( وكه ً
ال  ،بعد نزوله من السمء
ليقتل الدجال  ،وذلك ألنه رفع إىل السمء وهو ابن ثالث وثالثني سنة
وذلك قبل الكهولة (.جممع البيان.)476/4 :
النظم الكونية وعالقتها بالظهور
السؤال رقم :35
تتحدث تقارير علمية عن مشاكل بيئية كأنه تنذر بنهاية اْلياة عىل

األرض قريب ًا  ،فكيف نفهم حتمية ظهور املهدي املوعود(ع) عىل ضوء
هذه التقارير ؟
الشيخ الكوراين:

َّل يمكننا قبول هذه التقارير التي يسميها البعض تقارير علمية مع
أهنا يف الواقع ظنون وتقديرات  ،يقولون مث ً
ال إن الكوكب الفالين سوف
يقرتب من األرض وينهي اْلياة عىل اَّلرض !
أو إن الغالف اهلوائي لألرض سيتأثر ،واْلرارة ترتفع أو
تنخفض..الخ.
وكلها ظنون َّليمكن أن نقبلها أبد ًا  ،ألهنا تتناىف مع وعد اهلل تعاىل
الذي بيده كل شئ  ،والذي يستحيل أن خيلف وعده .
وارجو أن تأخذوا عربة من القصة التالية:
عاش اإلمام الباقر مع جده اإلمام اْلسني صلوات اهلل عليهم ثالثة
أعوام وربم أربعة ،وكان حارض ًا يف كربالء  ،وسألوه هل تذكر جدك
ْت ْ
ني
اْلسني(ع) يف غري كربالء َق َال ُق ْل ُت ألَ ِيب َج ْع َف ٍر ع َقدْ َأ ْد َرك َ
اْلُ َس ْ َ
ِ
ِ ِ
الس ْي ُل
اْل َرا ِم و َقدْ َد َخ َل فيه َّ
(ع) َق َال َن َع ْم َأ ْذ ُك ُر و َأنَا َم َعه ِيف املَْ ْسجد ْ َ
اخلَ ِ
ار ُج َي ُق ُ
ون َع َىل املَْ َقا ِم َخي ُْر ُج ْ
َّاس َي ُقو ُم َ
وخي ُْر ُج
الس ْي ُل َ
ول َقدْ َذ َه َ
والن ُ
ب بِه َّ

اخلَ ِ
ار ُج َف َي ُق ُ
ِمنْه ْ
ول ُه َو َمكَانَه َق َال َف َق َال ِيل َيا ُف َال ُن َما َصن ََع َه ُؤ ََّل ِء َف ُق ْل ُت
ون السي ُل َقدْ َذهب بِاملَْ َقا ِم َف َق َال ن ِ
َاد َّ
َأ ْص َل َح َك اهللَّ َخيَا ُف َ
إن اهللَّ
َ َ
ون َأ ْن َي ُك َ َّ ْ
َتع َاىل َقدْ جع َله َع َل ًم َمل ي ُكن لِي ْذهب بِه َف ِ
استَق ُّروا( ..............جواهر
ْ َ ْ َ َ َ
َ َ
َ
ْ
الكالم ج,476/ 77الكايف ج ..)447/4يعني حمال أن يسمح بذهابه  .فعندما
أمرنا اهلل أن نتخذ منه ُم َصىل فهذا يعني أنه حمفوظ حتى تنتهي اْلياة عىل
األرض .
اهلدَ ى َو ِد ِ
وعندما وعدنا عزوجل بقولهُ :ه َو ا َّل ِذي َأ ْر َس َل َر ُسو َل ُه بِ ُْ
ين
ين ُك ِّل ِه َولَ ْو ك َِر َه ا ُْمل ْ ِ
احل ِّق لِ ُيظْ ِه َر ُه َع ََل الدِّ ِ
َْ
ُون  .التوبة (  , ) 11يف دولة العدل
رشك َ

اإلهلي عىل يد اإلمام املهدي(ع)  ،فمعناه أن اْلياة عىل األرض باقية إىل
ذلك الوقت وإىل يوم القيامة .
وهلذا تكون كل التقارير التي ذكروها بانتهاء اْلياة عىل األرض
ظنون ًا غري معتربة  .و يمكن أن نردها أيض ًا بمثل اْلديث النبوي :لو مل
لطول اهلل ذلك اليوم حتى يظهر املهدي
يبق من الدنيا إَّل يوم َّ
املوعود(ع)  .وهناك نصوص وآيات تشري إىل ما ذكرناه.
إختالف املسلمني والشيعة فيام بينهم
السؤال رقم:36

هل اإلختالف اْلاصل بني الشيعة واملسلمني من جهة والشيعة فيم
بينهم من عالمات ظهور املهدي (ع) ؟
الشيخ الكوراين:

نعم ورد ذلك يف روايات أهل البيت (ع) و من عالمات الظهور القريبة
 ،اختالف الشيعة  .وقد وردت فيه أحاديث كثرية  ،فعن عمرية بنت
سمعت اْلسني بن عيل (ع) يقول َّ :ل يكون األمر الذي
نفيل قالت :
ُ
ُينتظرحتى يربأ بعضكم من بعض ويتفل بعضكم يف وجوه بعض فيشهد
بعضكم عىل بعض بالكفر  ،ويلعن بعضكم بعض ًا ! فقلت له مايف ذلك
الزمان من خري  ،فقال اْلسني (ع)  :اخلري ك ُّله يف ذلك الزمان يقوم
قائمنا  ،ويدفع ذلك كله )

(.املعجم املوضوعي ألحاديث اإلمام املهدي(ع)  471عن

إثبات اهلداة  ، 145 / 7 :والبحار .) 477 / 64 :

وهذه سنة اَّلل عزوجل يف غربلة الشيعة واملسلمني واختالفهم طبيعي
عزوجل
فحتى داخل البيت الواحد جتد آراء خمتلفة  ،والشيعة بفضل اهلل ّ
شعوب واسعة يف العامل ،وطبيعي أن يكون بينهم إختالف ،لكن هذا
األختالف يشتدُّ قرب ظهور اإلمام (ع)  ،والرواية املعروفة يف ذلك عن
أمري املؤمنني(ع) قال :كيف بكم اذا اختلفتم وشبك أصابعه هكذا ،
حتى يكفر بعضهم بعض ًا ويتفل بعضهم يف وجه بعض ،وقال له أحدهم

َّل خري يف ذلك الزمان يا أمري املؤمنني قال :اخلري كله يف ذلك الزمان ،
بمعنى يظهر املهدي سالم اهلل عليه فريفع ذلك كله ,وكذلك اْلديث
بقيتم بال إمام هدى عن عباية اْلسدي عن أمِّي املؤمنني (ع) يقول  :اآلخر
كيف أنتم إذا وال علم يرى  ،يربأ بعضكم من

بعض ( غيبة الطويس .، 411

وعنه إثبات اهلداة  ،671 /7 :والبحار  ، 777 /6 :ومثله اخلرائج  ، 7767 /7 :وعقد الدرر /

 ، 57ومنتخب األنوار  ، )71 /وعن ابن أيب نرص قال  :قال أبو احلسن (ع) :
واَّلل ال يكون الذي متدون إليه أعينكم حتى متيزوا ومتحصوا حتى ال
ِ
ِ
َ
َ
ين
َُتكُوا َوملََّا َي ْع َل ِم اَّللُ ا َّلذ َ
يبقى منكم إال اْلندر ثم تال  :أ ْم َحس ْبت ُْم أ ْن ت ْ َ
ِ
ِِ
ِِ
جاهدُ وا ِم ْنكُم و ََل يت ِ
َّخ ُذوا َوال ِم ْن ُد ِ
يج ًة ).
ون اَّللِ َر ُسوله َوال ا ُْمل ْؤمن َ
ني َول َ
َ َ
ْ َ َْ
(غيبة الطويس  414 /وعنه إثبات اهلداة  ،671 /7 :والبحار  .777/ 64:املعجم املوضوعي
ألحاديث اإلمام املهدي(ع) .)476

ملفت أيض ًا أن اإلمام املهدي سالم اهلل عليه يبدأ باصالح
نص
ٌ
وعندنا ٌ
الوضع الداخيل للشيعة،ويبدأ ّ
بكذايب الشيعة فيقتل  11من كذايب
الشيعة يعني يعرف مركز الفساد والفتنة.

(املعجم املوضوعي ألحاديث اإلمام

املهدي(ع)  687عن إثبات اهلداة .)171/7:
و هذه األختالفات عادة هي خمتلطة العقائدية منها بالسياسية  ،وأصلها
بغي ًا بينهم .

وهذه ظاهرة عامة يف األمم بعد الرسل خيتلفون بغي ًا بينهم يعني يتس ّلط
بعضهم عىل بعض  ،وطبيعي أن يكون داخل الشيعة ِصاع سيايس ومنه
ما هو ُمقنَّع بثوب عقائدي .
و ّ
كذابو الشيعة :هم الذين يثريون الفتنة يف داخلهم  ،وهم أشخاص
عندهم انحرافات عقائدية أو عندهم خطط سياسية للفتنة والتحزبات ،
هؤَّلء أسمهم شيعة ولكن مفتنون  ،إما ْلساِّبم او ْلساب فئات
خارجية  .املهم هم سبب الفتنة ،لو زال هؤَّلء لزالت الفتنة .
من األمور التي نعرف ِّبا سبب الفتنة أن نتتبع الشائعة أو املقولة من
أين سمعتها؟ يقول  :من فالن  .فلو أن احد ًا تتبع وسأل فالن من أين
سمعت؟ يقول :من فالن  .وتذهب إىل فالن من أين سمعت؟ يقول من
فالن ..إىل أن تصل إىل مصدر هذه املقولة الكاذبة الشائعة املفتنة التي
اخرتعها  ،هذا هو منبع الفتنة .
الكذابون يف الشيعة منهم ّ
ّ
وحيرفون
هؤَّلء
كذابون يقلبون يف العقائد ّ
اَّلسالم ومذهب أهل البيت (ع)  ،ومنهم أصحاب أهواء سياسية أو
أغراض دنيوية .

مرص وعالقتها بعرص الظهور
السؤال رقم:37
هل هناك احداث خاصة بمرص قبل الظهور ؟
الشيخ الكوراين:
وردت حول مرص أحاديث متعددة  ،ابتداء ًا من أحاديث بشارة النبي
(ص) للمسلمني بفتحهم مرص  ،إىل أحاديث غلبة املغاربة عىل مرص يف
أحداث ثورة الفاطميني إىل أحداث عرص ظهور املهدي(ع) .
وختتلط أحداث ظهور املهدي (ع) بأحداث إقامة الدولة الفاطمية يف
مصادر املالحم  ،ألن أحاديث املهدي (ع) تتضمن أيض ًا دخول اجليش
املغريب إىل مرص.

وطريقة ُتييزها وجود النص فيها عىل اتصاهلا بظهور املهدي (ع)  ،أو
اتصاهلا بحدث معلوم أنه من أحداث عرص ظهوره  ،مثل خروج
السفياين وغريه  .ومع أخذ هذه املالحظة بعني اَّلعتبار تبقى بأيدينا عدة
أحاديث ذكرت أحداث ًا يف مرص  ،من املؤكد أهنا من أحداث عرص
لظهور أو من املرجح أهنا منها.

منها  ،أحاديث عن ( قتل أهل مرص أمريهم ) وقد ورد هذا اْلديث
بعنوان إحدى عالمات ظهور املهدي (ع) (.عرص الظهور.) 777ويوجد
تعبري آخر كثر عىل ألسنة الناس يف عرصنا يقول  ( :وقتل أهل مرص
ساداهتم  ،وغلبة العبيد عىل بالد السادات ( .بشارة اإلسالم .).716
وقد ط َّبقه الناس عىل قتل أنور السادات  ،ولكنه اشتباه ألن السادات
يف هذه النصوص بمعنى الرؤساء ولي

إسم علم  .وألن أمري مرص

الذي يكون قتله عالمة لظهور املهدي (ع) يتبعه كم يذكر اْلديث
دخول جيش أو أكثر إىل مرص  ،بل تذكر بعض الروايات أن قتله يرتافق
مع قتل أهل الشام حاكمهم .
وعىل أي حال  ،فإن هذه األحاديث تدل بمجموعها عىل قيام حترك
يف مرص وحركة إسالمية ممهدة لظهور املهدي (ع)  ،أو يف األقل عىل
وجود حالة إسالمية متفاقمة  ،وأنه حيدث يف مرص تغيري داخيل يرتبط
بوضع خارجي من اْلرب والسلم .
سالح اإلمام املهدي(ع)
السؤال رقم :38
متطورة حديثة
سالح اإلمام املهدي (ع) عند الظهور هل هي أسلحة
ِّ

أم يكتفي باملعجزة فقط؟
الشيخ الكوراين:

متطورة تضاداألسلحة
اإلمام املهدي سالم اهلل عليه عنده أسلحة
ّ
املوجودة ،ويستعمل نف

هذه األسلحة املوجودة .

وعنده سالح املعجزة أيض ًا  ،عنده عصا موسى يلقيها وفتحة فمها
ستة وثالثون ذراع ًا  ،تلقف أمامها ما يكون من دبابة أو بناية أو أي شئ.
متطورة اْلديث القائل :أما إن
ومما يدل عىل أن عنده أسلحة
ّ
صاحبكم لريكب السحاب ويرقى يف األسباب  ،أسباب السموات
السبع واألرضني السبع  ،مخ

عوامر واثنتان خرابان  .وعنده أيض ًا

املعجزة صلوات اهلل عليه.و ُيفهم من أحاديث اإلمام املهدي (ع) أن
الدولة اإلسالمية العاملية التي يقيمها أعظم من الدولة التي أقامها نبي
تنص عىل
اهلل سليمن وذو القرنني عليهم السالم  ،وبعض األحاديث ُّ
ذلك  ،كاْلديث املروي عن اإلمام الباقر (ع)  ( :إن ملكنا أعظم من
ملك سليمن بن داود  ،وسلطاننا أعظم من سلطانه ) (.عرص الظهور467عن
البحار ج 41ص.)471

عبادة الشيطان
السؤال رقم :39

هل عبادة الشيطان (نعوذ باَّلل) من عالئم آخر الزمان كام نسمع أنه
ظهرت هناك حركة هبذا اإلسم؟
الشيخ الكوراين:
ظاهرة ُع َّباد الشيطان ليست جديدة  ،رأيت بعضهم يف أملانيا وقرأت
عن بعضهم  .هؤَّلء يف أوروبا وحيرصون عضويتهم يف الطبقة املخملية
 ،والشيطان عندهم مقدس ويعبدونه  ،وهم كالتنظيم يطيعون رئيسهم !
وأنواع عبادهتم وحفالهتم غريبة  ،فرئيسهم يأمرهم يف الشتاء ويف
ويتجمعوا يف مكان يف
موسم الثلج أن يلبسوا ثياب ًا سوداء وخيرجوا
ّ
العراء أو يف بيت مهجور وما شابه  ،ويقومون بطقوس فيها انحراف
أخالقي  ،وقد يكون فيها عنف  .وهذا نوع من الفن والفتن الشيطانية !
قال يل أحد املؤمنني إن زميلته يف الوظيفة كانت منهم  ،وقالت له إن
كتابكم القرآن يذكر الشيطان وأنه جاء من السمء  ،فأنا أحبكم .
وبعد مدة قالت يل :أنتم أعداء للشيطان فأنا أكرهكم  ،ونفرت مني،
وصارت تبتعد عني إذا رأيتها !
إن املؤسسني هلذه العبادة عندهم أغراض  ،فهم منظمة يساعدون
بعضهم ويأخذون شكل حركة اجتمعية يف املجتمعات الغربية ،

وعندهم حفالت مخر وفواحش وما شابه .
كم أن ظاهرة عبادة الشيطان ليست جديدة  ،ففي شمل العراق
بعضهم يعبدون الشيطان َّلتقاء رشه  ،وسمعت أهنم َّل يأكلون الشئ
امللفوف كاخل

وغريه  ،ألن كل ملفوف يسكن فيه الشيطان  ،وهم

يقولون نحن نعبده ليكفينا رشه  .وَّل يستعملون املرافق ألنه يسكن فيها
 ،بل يذهبون اىل الصحراء لقضاء حاجتهم  .قال يل املرحوم حسني
بستانه وكان سكرتري ًا ملجل

األعيان زمن نوري السعيد  ،قال :كان هلم

نائب يف الربملان إذا أراد أن يقيض حاجته يأخذ سيارة بثالثة دنانري
ليخرج خارج بغداد ويقيض حاجته ! وكانت الثالثة دنانري مرصوف
شهر لعائلة !
فهذه البِدَ ع واخلرافات موجودة من قديم يف بالدنا ويف الغرب  ،وَّل
يصح جعلها عالمة للظهور  ،ولي

عندنا رواية يف ذلك .

أحداث سوريا
سؤال رقم:51
األحداث األخرية يف العامل اإلسالمي وغري اإلسالمي وخاصة
ماجيري يف سوريا هل له عالقة من قريب أو بعيد بالظهور الرشيف؟

الشيخ الكوراين:

هذه األحداث التي يف بالدنا العربية والعامل غري طبيعية وأنا مطمئن
أن فيها إرادة ربانية  ،وكلها تسري يف إجتاه التمهيد املوعود  ،ولكن لي
رشط ًا أن تكون مبارش ًة أو قريب ًة  ،فنحن منهيون عن التوقيت ولكن
َّلمانع من التفاؤل واألمل يف كل ما جيري أن يكون له عالقة بظهور
اإلمام(عج) .
وما جيري يف سوريا لي

من عالمات السفياين  ،الذي هو العدو

الرئييس لإلمام(عج) وشيعته ،نعم يمكن أن يكون مقدمات .
السفياين تبدأ حركته بعد زلزلة أي هزة أرضية حقيقية  ،وليست
معنوية  ،يف دمشق ُ ،يقتَل فيها نحو مئة ألف  ،وتكون بعيدة عن املؤمنني
َّلتّضهم  ،ويسقط حائط مسجد دمشق  ،ويكون خسف يف منطقة
َح َر ْستَا  ،بعدها خيرج األبقع عىل األصهب  ،وتبدأ أحداث حركة
السفياين .
وهذه األحداث اْلارضة يمكن أن نعتربها ُتهيدات وخماض .
والثابت عندنا َّ
أن السفياين خيرج بعد سقوط اْلكم يف اْلجاز بعد ِصا ٍع
يكون بني القبائل اْلاكمة وينتهي فيها حكم السنني  ،ويبدأ حكم

الشهور واأليام ويكون ِصاع شديد َّليتفقون فيها عىل حاكم .
وهنا تتواىل األحداث فيها وتتصاعد لتكون يف هناية املطاف بيد
اليمين الذي يأخذ اْلجاز لإلمام روحي له الفداء ويسيطر عىل اخلليج .
وحركة اليمين أشبه ماتكون بمفتاح حركة اإلمام(ع) .
وقد ورد عندنا يف روايات أهل البيت (ع) أنه ستكون حركة يف
داخل األمة  ،ويتجمع النواصب يف بالد الشام وحيكمون سورية
واألردن معها  ،وأن اليمن خيلص من براثن النواصب  ،ويكون دولة
مناِصة لإلمام سالم اهلل عليه وأن السفياين واليمين كفريس رهان  ،ومها
ركنان  ،هذا نعم عندنا أكيد  ،لكن متى يكون ذلك ؟َّل ندري وَّل نو ِّقت

ت عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال  :خروج
ألننا منهيون عن التوقي ,
الثالثة  :اخلراساين والسفياين واليمين يف سنة واحدة يف شهر واحد
يف يوم واحد ،ولي

فيهاراية بأهدى من رايةاليمين هيدي إىل اْلق...

 (.الغيبة للطويس عنه إثبات اهلداة  148 / 7 :ح  61ويف البحار  471 / 64 :ح  64عنه
وعن إرشاد املفيد ..)751 :

احلسني واملهدي(ع)
السؤال اْلخِّي:
كم تعلمون وبحسب األحاديث الرشيفة أن من مهمت اإلمام

املهدي(ع) هو األخذ بثار جده اإلمام اْلسني(ع) فمن أين يأخذ الثار
والقتلة قد ماتوا ؟
كم أن اإلمام(ع) يأيت إىل كربالء ويزور قرب جده ويسخرج عبد اهلل
الرضيع من القرب فهل سيعيد اْلياة إليه أم أهنا مراسيم عرض ملظلومية
أهل البيت عليهم السالم ؟
الشيخ الكوراين:

وثأر ديني ر ّباين
ثأر شخيص يقوم به ويل دم املقتول ظل ًم ٌ
الثأر نوعان ٌ
وكالمها من صالحيات اإلمام(ع) فهو ابن اإلمام(ع) وهو أوىل بأخذ
الثأر من غريه .وأيضا الثأر الديني األسايس وهو اْلق العام هلل عزوجل.
وقد جعل اهلل ثأر اإلمام اْلسني(ع) هدف ًا لإلمام املهدي(ع) ألنه
جتمعت فيه ظالمات األنبياء واألئمة (ع) كم جتمعت يف أعداء
ّ
اْلسني(ع) صفات الطغاة فقد ورث يزيد وأبوه الطغاة من قابيل
وفرعون وهامان اىل آخرهم .
ِ
قال اهلل تعاىلَ { :والَ َت ْق ُت ُلو ْا الن ْف َس التِي َحر َم اَّللُ إِال بِ َ
وما
احلق َو َمن ُقت َل َمظْ ُل ً
ال ُي ْ ِ
َف َقدْ َج َع ْلنَا لِ َولِي ِه ُس ْل َطانًا َف َ
ورا} ( اإلرساء )77
ّسف يف ا ْل َقت ِْل إِن ُه ك َ
َان َمن ُْص ً

فقد جعل اهلل سبحانه حقا لويل الدم وسلطانا لألخذ بالثأر ولكن يف

قضية اإلمام اْلسني(ع) هناك إستثناء فقد قال اإلمام الصادق(ع) يف
تفسري هذه اآلية الكريمة :أهنا نزلت يف اْلسني(ع) فلو قتل به أهل
األرض ملا كان مرسفا،

(الكايف ج  8ص466بحار األنوارج 44ص.).477

والذين يأخذ منهم اإلمام (ع) الثأر كل من رشك يف قتله فمن ريض
بعمل قوم فقد رشكهم فيه ويف هذا العرص نسمع بأن مفتي السعودية
يقول إن يزيد ًا هو اخلليفة الرشعي  ،معنى هذا أهنم راضون بفعل يزيد
عليه اللعنة ويقولون إن اإلمام اْلسني(ع) خرج عىل اخلليفة الرشعي ،
ومن يقول ذلك فهو رشيك يف دم اْلسني(ع) وإنم جيمع الناس الرضا
ٌ
رجل واحد ولكهنم ملا رضوا بفعل هذا
والسخط فعاقر ناقة ثمود
فعرب عنهم بعقروها والظاملني
الرجل فقد جعلهم اهلل عزوجل رشكاء َّ ،
أيض ًا مشمولون بالرشاكة ألهنم يفعلون فعل القتلة واملجرمني فهم عىل
نف

اخلط املعادي ألهل البيت (ع) ومعنى أنه يقتل ذراري قتلة

اْلسني(ع) ألهنم رضوا بفعل آبائهم ,وأما املختار عليه الرْحة فقد أخذ
ٍ
بجزء من الثأر .وأما الثأر الفعيل فهو يقوم به صاحب الزمان(ع) .ويف
حديث ينقله الشيخ الصدوق رْحه اهلل يف علل الرشايع :عن أيب ْحزة
ثابت بن دينار الثميل قال  :سألت أبا جعفر حممد بن عيل الباقر " ع " يا

أسم ما ُسمي به أحد
سمي عيل (ع) أمري املؤمنني وهو ٌ
بن رسول اهلل مل ّ
قبله وَّل حيل ألحد بعده ؟ قال  :ألنه مرية العلم يمتار منه وَّل يمتار من
أحد غريه  ،قال فقلت يا بن رسول اهلل فلم ُسمي سيفه ذا الفقار ؟ فقال
(ع)  :ألنه ما رضب به أحد من خلق اهلل إَّل أفقره من هذه الدنيا من
أهله وولده وأفقره يف اآلخرة من اجلنة قال  :فقلت يا بن رسول اهلل
فلستم كلكم قايمني باْلق ؟ قال  :بىل قلت فلم سمي القايم قائم ؟ قال
ضجت عليه املالئكة إىل اهلل تعاىل
(ع)  :ملا قتل جدي اْلسني (ع)
َّ
بالبكاء والنحيب وقالوا  :إهلنا وسيدنا أتغفل عمن قتل صفوتك وابن
قروا
صفوتك وخريتك من خلقك  ،فأوحى اهلل عز وجل إليهم ّ
فوعزيت وجاليل ألنتقم َّن منهم ولو بعد حني  ،ثم كشف اهلل عز
مالئكتي
ّ
فرست املالئكة بذلك
وجل عن األئمة من ولد اْلسني (ع) للمالئكة َّ
صىل فقال اهلل عز وجل بذلك قائم أنتقم منهم
فإذا أحدهم قايم ُي ِّ

(علل

الرشايع باب  747ص ..)751
وأما كيفية دخول اإلمام (ع) إىل كربالء فقد ورد عندنا أن كربالء
صدى عاملي ًا
سيكون هلا شأن عظيم قبل الظهور  ،ويكون هلا
ً
كبري ًاوهو(ع) سوف ُيظهر معجزاته يف كربالء ومن معجزاته أنه

فيهز ِّبا العامل ومن
يستخرج الطفل املذبوح ذو الستة أشهرويريه للعامل ُّ
املمكن أنه سيكون النقل للعامل بالوسائل املتاحة حيث يراه كل العامل ،
ولكنه ُيرجعه إىل مكانه وَّليوجد عندنا خرب أنه حييه (ع) .

ختا ُم ُه مسك

ال ّلهم إ ّنا نرغب إليك يف ٍ
عز ِّبا اإلسالم وأهله و ُت ُّ
ذل ِّبا
دولة كريمة ُت ُّ
ُ

النفاق وأهله وجتعلنا فيها من الدعاة إىل طاعتك والقادة إىل سبيلك
وترزقنا ِّبا كرامة الدنيا واآلخرة (.فقرة من دعاء األفتتاح املروي يف أعمل ليايل شهر
رمضان املبارك)...

ٍ
ُ
برعاية
نسأل اهلل تعاىل أن نكون قد ُوفقنا جلمع هذه األسئلة وتدوينها

املكرم دام عزه وتوفيقه  ،وَّل يسعنا إَّل أن نبتهل إىل
من سمحة األستاذ َّ
عجل يف فرج إمام زماننا(ع) وأن جيعلنا من جنده
املوىل القدير أن ُي ّ
املخلصني وننعم حتت ظل دولته املباركة  ،وأن حيفظ اْلوزات العلمية
والقائمني عليها من مراجع وعلمء يف كل مكان وحيفظ مراجعنا الكرام
وحيفظ شيعة أهل البيت (ع) وينرصهم عىل أعدائهم وحيفظ شيخنا
األستاذ العالمة ذخرا ًلإلسالم واملسلمني ويقر به عيون حمبيه إنه سميع
جميب بحق حممد وآله الطاهرين .
وآخر دعوانا أن اْلمد هلل رب العاملني.
القصيدة اخلالدة يف ندبة اإلمام(عج) للسيد حيدر احليل&:
اَّلل
بك

يا

حامي

الرشيعة

أتقر و هي كذا مروعة

تستغيث

وقلبها

لك عن جوا يشكو صدوعة

قرار

عَل العدا أين الذريعة

أين

الذريعة

بانتظا

رك أهيا املحيي الرشيعة

فاهنض فام أبقى التحمـ

ل غِّي أحشاء جزوعة

قد مزَّ قت ثوب اْلسى

وشكت لواصلها القطيعة

به

شفا

ء قلوب شيعتك الوجيعة

ليس

ينـ

ـعش هذه النفس الرصيعة

ٍ
عواتق

قطيعة

مات

ال

التصرب
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فالسيف
فسواه

إن
منهم
حبال

طالت

فمتى

تعود

به

كم ذا القعود ودينكم

ُهدمت

قاعده

الرفيعة

أصوله

وأصوله

تنعى

فروعه

حرمته

املنيعة

تنعى
فيه

الفروع
حتكم

فاشحذ

من

عظب

له اْلرواح مذعنة مطيعة

القتيل

بكربالء يف خِّي شيعة

ماذا هييجك إن صربت

الفظيعة

واطلب

شظا

أباح

اليوم

بدم
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لوقعة

الطف

فجيع ٌة

َّ
بأمض من تلك الفجيعة

حيث احلسني عَل الثرى

خيل العدى طحنت ضلوعه

أمية

ظا ٍم إىل جنب الرشيعة

أترى

قتلته

جتيء

آل

ورضيعه
يا
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اَّلل
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جنود
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خمضب
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رضيعه

اهتفي

بحمية

الدين

املنيعة

متـ

ْلهذه

اْلرض

الوسيعة

واستأصيل

حتى

الرضـ

يع آلل حرب والرضيعة

ذنب

أهل

البيت

حتى منهم أخلوا ربوعه

كالبدر

ترتقب

طلوعه

ما

الورا

شوقا

فمغيب
ومكابد

للسم

قد

سقيت

حشاشته

ومرضج

بالسيف

آثر

عزه

وأبى

نقيعة
خضوعه

ألفى

بمرشعة

الردى

فخرا عَل ضمأ رشوعه

فقىض

كام

اشتهت

احلمية تشكر اهليجا صنيعه

ومصفد

َّلل

أمر

ما

قاسى

مجيعه

وسبية

باتت

بافعــ

اهلم

مهجتها

لسيعة

سلبت

وما

سلبت

ُمامدها

الغر

البديعة

وكرائم

التنزيل

برزت

مروعة

سلم

بني

تدعو ومن تدعو وتلك

أمية

كفاة دعوهتا َصيعة ..
(ديوان السيد حيدر احليل)

املؤلف مع العالمة الشيخ عيل الكوراين العاميل حفظه اَّلل تعاىل
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