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ح�سني ال�سبالين 

متهيد:
ال �صّك اأن م�صاألة املخّل�س يف اآخر الزمان - على اختالف ت�صمياته يف االأديان املتعّددة 
- هي من االأمور املهّمة التي ت�صغل ال�صاحة الفكرية، حيث اأخذت حّيزًا كبريًا من الكتابات، 

واأُّلف حولها مئات الكتب، وهذا اإن دل على �صيء فاإنه يدل على اأهمية هذا االأمر املطروح.
للمخّل�س  بتو�صيح مبانيها وروؤيتها  االإ�صالمية املختلفة مطالبة  ورمبا تكون املذاهب 
املهدي  حول  نظريته  بتو�صيح  غريه  من  اأكرث  مطالب  االإمامي  ال�صيعي  املذهب  اأن  اإال 
التي  االأخرى  املذاهب  ُتعفى منها  قد  امل�صاألة  باأنه حّي غائب، وهذه  لعقيدته  ؛  املوعود

تقول بوالدته يف اآخر الزمان.
اإذًا املذهب االإمامي يواجه اإ�صكالية الغيبة وما يدور يف فلكها من �صبهات تطرح، واأ�صئلة 
تثار، جتعل كل اأتباع املذهب يتحّملون م�صوؤولياتهم يف االإجابة عنها، وال اأقل فامل�صوؤولية تقع 

على علمائهم.
من بن االأجوبة التي تطرح يف حل اإ�صكالية الغيبة هو وقوعها وحديث القراآن عنها، واأدل 
دليل على االإمكان الوقوع، واإذا كانت كذلك فاإنها تاأخذ �صبغتها ال�صرعية القراآنية، وبهذا 

ينتفي اال�صتغراب.
فالقراآن يحّدثنا عن غيبة النبي يو�صف عن قومه وابتعاده عن اأهله ومعاناته، وقد 
�صرح كامل ق�صته يف �صورة واحدة، مذ كان مع اأبيه يعقوب وذهابه مع اأخوته واإلقائهم له يف 

البئر، وانتهاء بارتقائه من�صب حاكم م�صر واحت�صانه لبني اإ�صرائيل يف دولته.

الغيبة وموقعها يف �صنن التاريخ

 طالب يف احلوزة العلمية - مرحلة اال�صطوح العليا.
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ثم بعد ذلك ذكر ملو�صى غيبتن عن قومه، االأوىل عندما ترك م�صر يف اأول �صبابه 
امِلَِن})1(،  الظَّ اْلَقْوِم  ِمَن  ِني  َنِّ َربِّ  َقيياَل  ُب  قَّ َيرَتَ َخاِئفاً  ِمْنَها  {َفَخَرَج  رجال  قتل  بعدما 
والثانية غيبته اأربعن يومًا بعد غرق فرعون وجناة بني اإ�صرائيل {َوَواَعْدَنا ُمو�َسى َثالِثَن 
ْمَناَها ِبَع�ْسٍر َفَتمَّ ِميَقاُت َربِِّه اأَْرَبِعَن َلْيلًَة َوَقاَل ُمو�َسى ِلأَِخيِه َهاُروَن اْخُلْفِني يِف  َلْيلًَة َواأَْتَ

ِلْح َول َتتَِّبْع �َسِبيَل امْلُْف�ِسِديَن})2(. َقْوِمي َواأَ�سْ
وبعد ذلك يتعر�س القراآن اإىل حياة النبي عي�صى ورفعه اإىل ال�صماء وغيابه عن اأمته 
ُرَك ِمَن الَِّذيَن  اإِيَلَّ َوُمَطهِّ يَك َوَراِفُعَك  ُ َيا ِعي�َسى اإِينِّ ُمَتَوفِّ اإىل اآخر الزمان {اإِْذ َقاَل اللَّ
َبُعوَك َفْوَق الَِّذيَن َكَفُروا اإِىَل َيْوِم اْلِقَياَمِة ُثمَّ اإِيَلَّ َمْرِجُعُكْم َفاأَْحُكُم  َكَفُروا َوَجاِعُل الَِّذيَن اتَّ

َبْيَنُكْم ِفيَما ُكْنُتْم ِفيِه َتْخَتِلُفوَن})3(.
باأنه اعتزل  يبّن  االأكرم  النبي  اإىل حياة  التعّر�س  التاريخ عند  ثم بعد ذلك جند 

قومه يف الغار للعبادة والتهجد، ورحيله عنهم اإىل املدينة، وتو�صيح ذلك �صياأتي فانتظر.
قلنا  اأو  االأح��داث  تلك  الغيبة على  قلنا ب�صدق مفهوم  �صواء  االأق��وام مّتت  فالغيبة عن 
باأنها اأ�صبه بال�صفر، و�صواء قلنا باأن بع�صها قد ح�صل يف االأر�س واالآخر يف ال�صماء كما يف 
النبي عي�صى وهذا يكفي للمفارقة وعدم �صالحية مثل هذه ال�صواهد الإثبات الغيبة يف 
االأقوام ال�صابقة، اأو قلنا باأن النبي مو�صى مل ينقطع عن اأمته، بل توا�صل معهم وكان حا�صرًا 
اأمته من خالل  مع  توا�صل  االإم��ام  وكذلك  املع�صوم،  النبي  اأخيه هارون  بينهم من خالل 
ال�صفراء، فاإن هذا التوا�صل كاف لنزع مفهوم الغيبة عن تلك االأحداث، فاإن هذه االأمور ال 
نريد املناق�صة فيها اأو التاأكيد عليها، بل ما يهمنا هو اعتزال النبي قومه الذي بعث لهدايتهم 
واإخراجهم من ظلمات اجلهل والكفر اإىل رحاب النور االأبهج وال�صالح االأكمل، واالختفاء 

مّدة من الزمن وعدم احل�صور بن اأبناء االأّمة املبعوث اإليها.
اإليه فاإّن الغيبة قد حتّققت وال  بهذا املعنى اعتزال القائد العام لالأّمة وتعّذر الو�صول 
يوجد حمذور قراآين فيها، واإذا وجد حمذور عقلي من باب اأّن النبي له وظائف من حيث 
هذا  فاإن  ذلك،  وغري  الأتباعه  الهداية  طريق  واإراءة  التحريف  من  الدين  و�صيانة  التبليغ 
ذلك  واحلديث عن  االأخ��رى،  الباطنية  والنبي  االإم��ام  وظائف  بالتاأّمل يف  �صُيحّل  املحذور 

يرتك اإىل حمّله.
ما يهّمنا يف هذا البحث اأن ن�صّلط ال�صوء على موقع غيبة االإمام يف �صنن التاريخ، فمن 

1( الق�ص�س:21.
2( االأعراف: 142.
3( اآل عمران:55.
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امل�صّلم به اأن التاريخ حتكمه منظومة من القوانن التي تتمّيز بالعلمية واالطراد وغري ذلك 
من اخل�صائ�س اإذا توفرت فال بد من جريان ال�صنة، واحلديث عن ال�صنن التاريخية خارج 
عن حمل بحثنا، ولكن ال�صوؤال، هل اإن غيبة االإمام تنخرط حتت عنوان ال�صنن التاريخية 
مبعنى اأن جريان الغيبة يف ع�صر النبي مو�صى ويو�صف وعي�صى وحممد يجعل منها �صّنة 

ال بّد من حدوثها اإذا توّفرت اأ�صبابها؟
ولتقريب امل�صاألة ن�صرب مثااًل: اإذا جئنا بكّمية من احلديد من نوع معن وو�صعناها على 
درجة نار حمّددة، ووجدناها متّددت بفعل احلرارة، ثّم كررنا هذه امل�صاألة يف اأنواع متعّددة 
قانونًا  ن�صّكل  اأن  ن�صتطيع  فاإّنا  نف�صها،  النتيجة  وكانت  ذاتها،  ال�صروط  من احلديد �صمن 

علميًا مفاده: احلديد يتمدد باحلرارة.
كقانون  تعتمد  النتيجة  هذه  فاإّن  م��رارًا،  النتيجة  وتكّرر  معينة،  �صروط  توّفر  عند  اإذًا 
علمي، ال�صيء ذاته نقوله يف الغيبة، هل هناك ظروف معّينة كانت حتيط بالنبي وجتعله 
يغيب عن اأّمته؟ فاإذا عرفنا تلك الظروف ووجدناها تتكّرر اأمكننا القول اإنه عندما تتوّفر 

تلك الظروف فاإّن االإمام اأو النبي �صيغيب.
هي  هل  لرناها  ال�صابقن  االأنبياء  بع�س  غيبة  ظروف  على  اإطاللة  من  بّد  ال  هنا  من 

موجودة يف ع�صر والدة االإمام اأو ال؟ وبالتايل هل غيبته �صنة اأو ال؟

غيبة النبي يو�شف
الق�صة  وهي  رائعة،  بتفا�صيل  كاملة  �صورة  يف  يو�صف  النبي  ة  ق�صّ القراآن  يعر�س 
الوحيدة يف القراآن التي توجد فيها مثل هذه التفا�صيل، فاإّنها تعر�س ب�صكل مرتابط من 
اأّولها اإىل اآخرها، وهذا ما يجعلها تتمّيز عن ق�ص�س االأنبياء االأخرى التي جتدها مبعرثة 

يف عدد من ال�صور.
ح�صدهم  وه��اج  ذرع��ًا،  به  �صاقوا  اإخوته  اأّن  جند  يو�صف  النبي  ة  ق�صّ ق��راءة  عند 
نَّا  وحقدهم عليه، فقّرروا اأن ياأخذوه معهم ليلعب ويرتع {اأَْر�ِسْلُه َمَعَنا َغداً َيْرَتْع َوَيْلَعْب َواإِ
وبالفعل  له،  ال�صوء  ي�صمرون  كانوا  ولكّنهم  الظاهر،  ال�صبب  هو  وهذا  اِفُظوَن})4(،  حَلَ َلُه 
َدَراِهَم  َبْخ�ٍص  ِبَثَمٍن  بخ�س {َو�َسَرْوُه  بثمن  باعوه  وبعد ذلك  البئر،  ورموه يف  اأخذوه معهم 
التي و�صل  لتبّن املكانة العظيمة  ة  اِهِديَن})5( وت�صتمّر الق�صّ الزَّ ِمَن  ِفيِه  َوَكاُنوا  َمْعُدوَدٍة 

4( ير�صف: 12.
5( يو�صف: 20.
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، اأثناء غيابه عن اأمته ب�صبب مكيدة االإخوة واإ�صمارهم ال�صوء له،  اإليها نبي اهلل يو�صف
فهم ملّا اأرادوا قتله ا�صتنقذته العناية االإلهية من خالل توفري كّل م�صتلزمات احلياة، ليعودوا 
ُكنَّا  اإِْن  َو  َعلَْينا   ُ اللَّ اآَثييَرَك  َلَقْد   ِ َتيياللَّ والتوبة {قاُلوا  املغفرة  يطلبون  بعد ذلك �صاغرين 

اِحمن})6(.  ُ َلُكْم َو ُهَو اأَْرَحُم الرَّ خَلاِطئن.قاَل ل َترْثيَب َعلَْيُكُم اْلَيْوَم َيْغِفُر اللَّ

النبي مو�شى وظروف الغيبة:
له  وكان  اإ�صرائيل،  بني  بع�س  به  اآمن  وقد   ، مو�صى بالنبي  ال�صابقون  االأنبياء  ب�ّصر 
�صيعة، فهم يوؤمنون به ت�صديقًا الأقوال االأنبياء، وملا يجدونه عندهم يف الكتب ال�صماوية، 
َبْعِد ما  ِمْن  َو  َتاأِْتَينا  ْن  اأَ َقْبِل  ِمْن  اأُوذينا  االأتباع {قاُلوا  القراآن عن هوؤالء  ولذلك يحّدثنا 
ُكْم َو َي�ْسَتْخِلَفُكْم يِف اْلأَْر�ِص َفَيْنُظَر َكْيَف َتْعَمُلوَن})7(.  ُكْم اأَْن ُيْهِلَك َعُدوَّ ِجْئَتنا قاَل َع�سى  َربُّ
َيْقَتِتالِن َهَذا ِمْن �ِسيَعِتِه  َرُجلَْنِ  َفَوَجَد ِفيَها  اأَْهِلَها  امْلَِديَنَة َعلَى ِحِن َغْفلٍَة ِمْن  {َوَدَخييَل 
ى  َفَوَكَزُه ُمو�َسى َفَق�سَ ِه  ِه َفا�ْسَتَغاَثُه الَِّذي ِمْن �ِسيَعِتِه َعلَى الَِّذي ِمْن َعُدوِّ َوَهَذا ِمْن َعُدوِّ
لٌّ ُمِبٌن})8(، فهوؤالء ال�صيعة اآمنوا بالنبي  ْيَطاِن اإِنَُّه َعُدوٌّ ُم�سِ َعلَْيِه َقاَل َهَذا ِمْن َعَمِل ال�سَّ
واإال قد يكون  االأتباع،  ال�صيعة  باأن معنى  اإذا ذهبنا  اأن يروا �صخ�صه، هذا  مو�صى دون 

معناه الذي من قوميته االإ�صرائيلية.
اأمرًا  فرعون  واإ�صدار  الرجال  الأحد  قتله  ب�صبب  قومه  ترك  مو�صى  فاإن  حال،  اأّي  على 
امِلَِن})9(، فغاب عن قومه  ِني ِمَن اْلَقْوِم الظَّ ُب َقاَل َربِّ َنِّ قَّ بقتله {َفَخَرَج ِمْنَها َخاِئفاً َيرَتَ
مدة ثماٍن وع�صرين �صنة،، وهذا ما جاء عن االإمام ال�صادق قال اأي عبد اهلل بن �صنان 
بن  مو�سى  من  �سّنته  وما  فقلت:  عمران،  بن  مو�سى  من  �سّنة  القائم  »يف  يقول:  �صمعته 
اأهله؟ قال:  عمران؟ قال خفاء مولده، وغيبته عن قومه، فقلت وكم غاب مو�سى عن 

ثمانية وع�سرين �سنة«)10(.
اإذًا، �صبب الغيبة االأوىل ملو�صى خوفه القتل، ولذلك خرج من م�صر باجّتاه مدين، 
بعدما  تبّن  ولكن  العودة  طريق  يف  نارًا  اآن�س  م�صر  اإىل  وعاد  فيها  مكوثه  فرتة  اأنهى  وملّا 
الواحد االأحد،  اإىل عبادة اهلل  اأّنها وحي من اهلل كّلفه بدعوة فرعون  اقرتب مو�صى منها 

فرجع مو�صى اإىل قومه ليبّلغهم ر�صاالت رّبه.

6( يو�صف:90 – 91.
7( االأعراف: 129.
8( الق�ص�س: 15.
9( الق�ص�س: 21.

10( ال�صدوق،) ال�صيخ( اأبو جعفر حممد بن علي، كمال الدين ومتام النعمة، موؤ�ص�صة الن�صر االإ�صالمي، قم، ال تاريخ، ج2، �س 340، احلديث 
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وبعد املواجهة مع فرعون وانتهاء االأمر بغرقه وجناة بني اإ�صرائيل، فاإّنهم ما اإن جتاوزوا 
�ْسرائيَل  خ�صف البحر حتى مّروا على قرية فوجدوا اأهلها يعبدون االأ�صنام {َوَجاَوْزَنا ِبَبِني اإِ
َناٍم َلُهْم َقاُلوا َيا ُمو�َسى اْجَعْل َلَنا اإَِلهاً َكَما َلُهْم اآِلَهٌة  اْلَبْحَر َفاأََتْوا َعلَى َقْوٍم َيْعُكُفوَن َعلَى اأَ�سْ

َهُلوَن})11( فغ�صب مو�صى من كالمهم واّتهمهم باجلهل. َقاَل اإِنَُّكْم َقْوٌم جَتْ
بل�صان  الروؤية  اهلل  من  مو�صى  فطلب  جهرة،  اهلل  يروا  اأن  ذلك  بعد  منه  طلبوا  ثم 
َبِل َفاإِِن ا�ْسَتَقرَّ َمَكاَنُه  قومه {َقاَل َربِّ اأَِريِن اأَْنُظْر اإَِلْيَك َقاَل َلْن َتَرايِن َوَلِكِن اْنُظْر اإِىَل اجْلَ
ا اأََفاَق َقاَل �ُسْبَحاَنَك  ِعقاً َفلَمَّ ُه ِلْلَجَبِل َجَعلَُه َدّكاً َوَخرَّ ُمو�َسى �سَ لَّى َربُّ ا جَتَ َف�َسْوَف َتَرايِن َفلَمَّ

ُل امْلُوؤِْمِنَن})12(. َنا اأَوَّ ُتْبُت اإَِلْيَك َواأَ
بعد هذا الف�صاد الكبري واخللل العقائدي يف نفو�س بني اإ�صرائيل، خرج مو�صى من بينهم 
خمّلفًا هارون قائدًا عليهم؛ لياأتيهم بالكتاب ال�صماوي، وال�صرعة التي حتكمهم، وواعدهم 
{َوَواَعْدَنا ُمو�َسى َثالِثَن  ثالثن ليلة، فلّما تاأخر عنهم ع�صر لياٍل انقلبوا وعبدوا العجل 
ْمَناَها ِبَع�ْسٍر َفَتمَّ ِميَقاُت َربِِّه اأَْرَبِعَن َلْيلًَة َوَقاَل ُمو�َسى ِلأَِخيِه َهاُروَن اْخُلْفِني يِف  َلْيلًَة َواأَْتَ

ِلْح َول َتتَِّبْع �َسِبيَل امْلُْف�ِسِديَن})13(. َقْوِمي َواأَ�سْ
 وقد ذكر اأّن تفكيك االأربعن اإىل ثالثن واإمتامها بع�صر -فلم يقل اهلل مبا�صرة اأربعن 
البقرة، بل وعد اهلل مو�صى يف  الواحدة واخلم�صن من �صورة  االآية  ليلة كما هو احلال يف 
البداية ثالثن يومّا ثّم مّدده ع�صرة اأيام اأخرى - �صببه اختبار قومه يف الع�صرة االأواخر، 
انقلبوا وعبدوا العجل بفتنة  التاريخ الذي حّدده لهم »الثالثن«  تاأّخر عنهم بعد  ملّا  فاإّنه 

ال�صامري)14(.

: اأ�شباب غيبة عي�شى
، واملكانة ال�صاخمة  ة النبي عي�صى واأّمه لقد حتّدث القراآن يف اأكرث من مكان عن ق�صّ
قبل  من  واجهتها  التي  امل�صاعب  من  الكثري  وحتّملها  والدته  طهارة  ب�صبب  احتّلها  التي 
امل�صيح  وبال�صيد  املع�صومة،  الطاهرة  املراأة  مثال  مري  بال�صيدة  ُي�صرب  واأ�صبح  اليهود، 
التي  قد�صيته  ويثبت  اأّمه،  ليرّبئ  �صبيًا  املهد  وتكّلم يف  �صاجدًا،  خّر  الذي  املعجزة  الطفل 

�صتحتّل مكانة النبوة.
11( االأعراف: 138.
12( االأعراف: 143.
13( االأعراف: 142.

14( راجع، ال�صريازي، ) ال�صيخ( نا�صر مكارم، االأمثل يف تف�صري كتاب اهلل املنزل، دار االأمرية، بريوت، ط1، 2005، ج5، �س121.
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التبليغية  نبيًا، وبداأ حركته  ملّا بعث  النبي عي�صى  اأّن  ة  الق�صّ والذي يهّمنا من هذه 
لقومه، حاربه اأ�صحاب امل�صالح من اليهود، فواجههم باالأدّلة الكافية، ولكن اأدرك اأّن جمعًا 
ا اأََح�صَّ ِعي�َسى  منهم ي�صّرون على املعار�صة والع�صيان وال يرتكون املعاندة واالنحراف {َفلَمَّ
} فا�صتجاب لندائه نفر  ِ ىَل اللَّ ِمْنُهُم اْلُكْفَر})15( ،فنادى يف اأ�صحابه {َقاَل َمْن اأَْن�َساِري اإِ
اآَمنَّا   ِ اللَّ ْن�َساُر  اأَ َنْحُن  ييوَن  ييَواِريُّ احْلَ القراآن باحلوارين {َقاَل  �صّماهم  الذين  قليل، وهوؤالء 
ِ َوا�ْسَهْد ِباأَنَّا ُم�ْسِلُموَن})16( وهذا يدّل على اأّن النبي ال بّد من فئة تن�صره وتعاونه،  ِباللَّ

وقد قّدر عددهم ب�اثني ع�صر �صخ�صّا خان واحد منهم، وبقي االآخرون.
على اأّي حال ملّا تعار�صت دعوة امل�صيح مع م�صالح الكفار من اليهود وبع�س من اآمن به 
اإىل قردة  امل�صيح على بع�صهم فحّولهم  ال�صيد  ة بعدما دعا  اأن يقتلوه، خا�صّ بداية، قّرروا 
واهلل  منهم،  نبيه  وجّنى  مكرهم  اهلل  فاأحبط  بقتله،  اأم��رًا  اليهود  كبري  فاأ�صدر  وخنازير، 
َه َلُهْم})17(، ويقول اأي�صًا: {اإِْذ  لَُبوُه َوَليِكن �ُسبِّ يذكر هذه النعمة الكربى {َوَما َقَتُلوُه َوَما �سَ
ُرَك ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا َوَجاِعُل الَِّذيَن  يَك َوَراِفُعَك اإِيَلَّ َوُمَطهِّ ُ َيا ِعي�َسى اإِينِّ ُمَتَوفِّ َقاَل اللَّ
َبُعوَك َفْوَق الَِّذيَن َكَفُروا اإِىَل َيْوِم اْلِقَياَمِة ُثمَّ اإِيَلَّ َمْرِجُعُكْم َفاأَْحُكُم َبْيَنُكْم ِفيَما ُكْنُتْم ِفيِه  اتَّ

َتْخَتِلُفوَن})18(. 
اإذًا، ال�صبب الذي جعل ال�صيد امل�صيح يغيب عن اأّمته، هو تهديده بالقتل، فالظاملون ال 
ير�صون بوجود داعية كالنبي عي�صى بينهم، فلكي تتحّقق �صعادتهم ال بّد اأن يق�صوا عليه، 
ولكن ف�صل م�صروعهم باأن جّناه اهلل، و�صيعود عندما تطلبه االأنف�س، وت�صتاق اإليه االأرواح، 

فال حمي�س عن يوم خّط بالقلم.
النبي حممد وغيبته:

 اإّن الغيبة باملعنى الذي اأو�صحناه �صابقًا )اعتزال القائد اأّمته و�صعوبة الو�صول اإليه( 
، وذلك عندما هاجر من مّكة اإىل املدينة، فاإّنه  حتّققت -اأي�صًا- يف زمن النبي حممد
بعدما بعث نبيًا، وبداأ يعظ النا�س ويدعوهم اإىل عبادة االإله الواحد، وترك عبادة االأ�صنام 
واجلنون  وال�صعوذة  بال�صحر  ويّتهمونه  �صّماء  ب��اآذان  يالقونه  كانوا  بل  كالمه،  ي�صمعوا  مل 
واأّنه �صاعر، اإىل غري ذلك من االأو�صاف، حّتى و�صل بهم االأمر نظرًا اإىل التغيري النوعي 
الذي اأحدثه يف نفو�س �صّكان تلك املنطقة، مّما ي�صّكل خطرًا على املت�صّلطن يف ذلك الزمن 

15( اآل عمران: 52.

16( اآل عمران: 52.
17( الن�صاء: 157.

18( اآل عمران: 55.
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ُكُر  ْذ مَيْ اأّيد نبّيه بن�صره، فاأنزل وحيه على النبي قائاًل {َواإِ اأن يخّططوا لقتله، ولكّن اهلل 
َخرْيُ   ُ َواللَّ  ُ اللَّ ييُكييُر  َومَيْ ييُكييُروَن  َومَيْ ُيْخِرُجوَك  ْو  اأَ َيْقُتُلوَك  اأَْو  ِلُيْثِبُتوَك  َكَفُروا  الَِّذيَن  ِبييَك 
امْلَاِكِريَن})19( فخرج من مّكة تاركًا مكانه اأمري املوؤمنن واأم�صى وقتًا »خمتبئاً يف غار 

ثور ثّم اأكمل اإىل املدينة«)20(.
للنبي يف كّل �صنة يف �صهر رم�صان، عندما كان  اأخرى  ن�صتفيد غيبة دورية  ورمّبا 
يذهب اإىل غار حراء للتهّجد والعبادة، ثم يعود بعد �صياحة دينية وتاأّمل وتفّكر بعظمة اهلل 

وجربوته.
اأن  ولوال  لقتله،  �صعيهم  غيبته  �صبب  كان  ال�صابقن  االأنبياء  كبقية  اأي�صا  فالنبي 
تداركته رحمة اهلل لكان من املقتولن، ولكّن اهلل اأبى اأن يقتل الر�صول قبل اإمتام احلّجة على 
النا�س اأجمعن، واأن يوؤ�ّص�س لدولة كبرية و�صع معاملها، و�صوف ُت�صاد وتقام يف اآخر الزمان.

ا�شتنتاج:
ميكن القول بعد قراءة خمت�صرة يف حياة بع�س االأنبياء التي حدثت الغيبة يف تاريخهم، 

اأّن اأ�صباب غيبتهم ميكن ح�صرها يف اأمور ثالثة:
خوفهم من القتل. 1 -

جتاربهم  ي�صتنفذوا  اأن  بعد  االإلهي  امل��دد  اإىل  ما�ّصة  بحاجة  اأّنهم  النا�س  ي�صعر  حتى  2 -
الب�صرية، وكان يتمّثل هذا املدد باالألواح تارة، وب�صخ�س النبي اأو االإمام تارًة اأخرى.

اختبار اأقوامهم لتمييز املوؤمن من املنافق. 3 -
، لرنى هل الظروف نف�صها  بعدما تبّينت اأ�صباب غيبة االأنبياء نعود اإىل االإمام املهدي
هي التي غّيبته اأو ال؟ فاإذا كانت ذاتها ن�صتطيع اأن نقول: اإّن الغيبة �صّنة، اإذا توفرت اأجزاوؤها 

التي ذكرناها اآنفا فال بّد اأن تتحّقق.

االإمام وظروف الغيبة:
املت�صلطن،  الع�صكري يحّطم جربوت  لالإمام  �صيولد غالم  اأنه  العبا�صية  الدولة  علمت 
ويق�صي على الظلم، وين�صر العدل، متامًا كما جرى يف عهد النبي مو�صى عندما بقروا 
بطون االأّمهات، وف�صلوا الرجال عن الن�صاء، خوفًا من اأن ياأتي املخّل�س، فاأ�صدرت الدولة 
ن�صائه حاماًل،  اإحدى  ُوجدت  فاإذا  الع�صكري،  االإمام  بيت  بوجوب مراقبة  قرارًا  العبا�صية 

19( االأنفال:30.
20( ال�صبحاين، ) ال�صيخ( جعفر، �صيد املر�صلن، تعريب ال�صيخ جعفر الهادي، موؤ�ص�صة الن�صر االإ�صالمي، قم، ال تاريخ، ج1، �س591. 
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اأُعلمت ال�صلطة، فُيتخذ القرار بقتل االأّم واجلنن، ولذلك خفي اأمر حمل االإمام.
وعندما ولد ُحرم ال�صيعة من روؤيته، اإال اخلوا�س القالئل مّمن نالهم التوفيق لروؤية 
جماله، وهكذا حّتى اأ�صبح عمره خم�س �صنوات عندما ا�صت�صهد والده، فظهر لي�صّلي عليه، 
ثّم غاب غيبته ال�صغرى التي ا�صتمّرت 69�صنة، توا�صل يف فرتتها مع �صيعته بوا�صطة �صفراء 

اأربعة، ويف �صنة329ه� بداأت الغيبة الكربى.
اإذًا اخلوف الكبري اإىل درجة خفاء الهوية ال�صخ�صية - وهذا ما قاد اأهل العاّمة رمبا اإىل 
اإنكار والدته - كان ال�صبب يف غيبته، فال�صبب االأول موجود، اأما احلاجة اإىل وجود املدد فهو 
يتمّثل باأّن الب�صرية بعدما تعجز عن اإيجاد النظام ال�صحيح الذي يحكمها، والقائد الذي 
ير�صدها ويو�صلها اإىل كماالتها، تنفجر بالدعاء والتو�صل ليخّل�صهم اهلل من الظلم، فياأتيهم 
�صوا بالبالء »يقع  املدد االإلهي متمّثاًل ببقية اهلل يف اأر�صه، هذا بعدما يكون اأتباعه قد حُمّ
الذين  والذّلة، {ليمّح�ص الل  وامل�سّقة  التعب  زمان غيبته يف غاية  �سيعته وحمّبوه يف 
جديدة  وم�صرية  قيادة  وتبداأ  منهجه،  على  القليل  فيثبت  الكافرين}«)21(،  وميحق  اآمنوا 
للعامل بعد اأفول عهد الظلم، وتتفتق املواهب املكنونة والعطايا املخزونة ليبداأ التاريخ من 

جديد، وبهذا تكون غيبة االإمام �صّنة تاريخية �صمن ظروفها وخ�صائ�صها.

االنقالب العاملي:
بينها جميعًا،  م�صرتكًا  اأمرًا  االأنبياء، جند  غيبة  وراء  كمنت  التي  االأ�صباب  قراءة  بعد 
وهو اأمر جدير بالتاأّمل، فعقب كّل غيبة يبزغ فجر ال�صالح وال�صعادة للب�صرية، وكاأّن الغيبة 
متهيد لتغيري كوين وعاملي، ولعّل هذا التغيري اأحد اأجزاء عّلة الغيبة، بحيث تتوق النفو�س 
فتكره  وال��روح،  اجل�صد  حاجات  بن  توائم  التي  الربانية،  وال�صريعة  االإلهي،  النموذج  اإىل 
النفو�س االأديان الو�صعية والقوانن االإن�صانية، وتلتجئ نحو ال�صماء، وتطلب من اهلل هدايتها 
عرب خمّل�س يحمل لها ما يحاكي فطرتها، وي�صقل ذاتها، وي�صّفي كدر معي�صتها، فيعود 

النبي ويظهر االإمام.
، »فبعد هذا الفراق والآلم، وامل�ساعب  وبالفعل هذا ما حدث يف ع�صر النبي يو�صف
والأحييزان، انك�سفت احلقيقة، ونزل املدد الإلهي على نفو�ص الإخييوة املذنبن عفوا من 
قبل يو�سف، وتوبة اإىل الل وا�ستغفاراً من يعقوب، ثم بعد ذلك كان النتقال من حياة 
اإىل قيادة املجتمع  الأغنام  اإىل م�سر، ومن رعاية  التمّدن، ومن كنعان  اإىل حياة  البدو 

21( االأ�صفهاين، حممد تقي املو�صوي، مكيال املكارم يف فوائد الدعاء للقائم، من�صورات االأعلمي، بريوت، ط1، 2001، ج1، �س186.
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الب�سري، وما كان هذا التحّول لول تلك الغيبة امليمونة لنبيه يو�سف الذي عّلمه تاأويل 
الأحاديث، فلّما اأ�سبح عزيز م�سر وعّرف الل بينه وبن اإخوته، اأر�سل يو�سف اإىل اأهله اأن 
ياأتوا م�سر« فالبيت الذي مل يخلع اأهله عنهم ثياب احلزن والأ�سى ل�سنن عديدة، اأ�سبح 

غارقاً يف ال�سرور واحلبور فلم يكتموا ر�ساهم عن هذه النعم الإلهية اأبدا«)22(.
اأما يف ع�صر النبي مو�صى فبعد عودته من الغيبة االأوىل انت�صر على فرعون واأنقذ بني 
اجلماعية  التوبة  حملة  وقاد  ال�صامري،  وعاقب  العجل  دّمر  الثانية  الغيبة  وبعد  اإ�صرائيل، 
َظلَْمُتْم  اإِنَُّكْم  َقييْوِم  َيا  ِلَقْوِمِه  ُمو�َسى  َقيياَل  به {َواإِْذ  اإ�صرائيل على ما قاموا  بني  الكربى يف 
اأَْنُف�َسُكْم ِباتَِّخاِذُكُم اْلِعْجَل َفُتوُبوا اإِىَل َباِرِئُكْم َفاْقُتُلوا اأَْنُف�َسُكْم َذِلُكْم َخرْيٌ َلُكْم ِعْنَد َباِرِئُكْم 

ِحيُم})23(.  اُب الرَّ َفَتاَب َعلَْيُكْم اإِنَُّه ُهَو التَّوَّ
وكذلك يف زمن النبي عي�صى، فاإنه عندما يعود من ال�صماء وي�صلي خلف االإمام ويكون 
دور كبري يف  له  النبي عي�صى  فاإن  ال�صاللة،  الهلكة وحرية  النا�س من  اإنقاذ  له يف  معاونا 
اإر�صاد الغرب ليوؤمن باالإمام، فعندما يظهر االإمام ي�صعى النبي عي�صى اإىل عقد اتفاق بن 
الغرب  ينق�س  ولكن  االإ�صالم،  الدخول يف  ف�صيئا  �صيئا  للنا�س  يت�صنى  واالإمام حتى  الغرب 

اتفاقيتهم وتبداأ احلرب ويكون من نتائجها اأ�صلمة العامل.
اإذًا بعد غيبة النبي عي�صى يوجد حتّول عاملي، فالكّل يطلب امل�صيح، فاإذا ما ظهر قاد 

املوؤمنن اإىل االإميان باملهدي املوعود.
واالإرادة  العالية،  ال��روح  بهذه  جم��ددًا  يعود  عزلته  بعد  االأكرم  النبي  ف��اإّن  وهكذا 
من  اأّمته  الإخ��راج  اجلميل  العذاب  رحلة  وتبداأ  الوثنية،  وحول  من  النا�س  الإنقاذ  املتفانية 
ال  الهدف  ذلك  �صبيل  يف  واملتاعب  امل�صاق  وكّل  الهداية،  حظرية  اإىل  واقتيادها  ال�صالل، 
يعباأ بها »اإن مل يكن علّي غ�سب فال اأبايل«. فالنظام اجلاهلي العربي يف اجلزيرة العربية 
قد تبّدل وامتّد اأثره لي�صمل العامل، فتنقلب تلك ال�صحراء القاحلة اإىل واحة ت�صّج باحلياة 

واالإيثار والت�صحية بعدما كانت تتلّظى لهبًا من الق�صوة والغلظة وانعدام الرحمة.
ثم بعد ذلك كانت غيبة االإمام �صّنة تاريخية متّهد لذلك االنقالب الكوين، فكان املبداأ 
هذه  اأج��زاء  بع�س  اإىل  ي�صري  التايل  واحلديث  واح��د،  فهما  بحفيده  واملنتهى  اهلل  بر�صول 
: »املهدي من ولدي، ا�سمه ا�سمي، كنيته كنيتي، اأ�سبه النا�ص  الوحدة، قال ر�صول اهلل

بي خلقاً وُخلقاً«)24(.
22( ال�صريازي، )ال�صيخ( نا�صر مكارم، ق�ص�س القراآن مقتب�س من تف�صري االأمثل، اإعداد: ال�صيد ح�صن احل�صيني، موؤ�ص�صة اأن�صاريان، قم، ط2، 

2004، �س177. 
23( البقرة: 54.

24( مرجع �صابق، كمال دين ومتام النعمة، ج1، �س286، احلديث1. 
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بعيدًا، وكرثة مناداة  االإ�صالم  انت�صار  االأكرب من نوعه من جهة  التغيري هو  ورمّبا هذا 
النا�س بالنظام العادل وكرههم لالأنظمة احلالية بعد انت�صار القتل ومتّنيهم للموت، قال اأبو 
: »ل بّد اأن يكون قّدام القائم �سنة يجوع فيها النا�ص، وي�سيبهم خوف �سديد  عبد اهلل
من القتل، ونق�ص من الأموال والأنف�ص والثمرات، فاإن ذلك يف كتاب الل لبّن، ثم تال 
ْمييواِل َو اْلأَْنُف�ِص َو  وِع َو َنْق�ٍص ِمَن اْلأَ ييْوِف َو اجْلُ َلَنْبُلَونَُّكْم ِب�َسيْ ٍء ِمَن اخْلَ هذه الآية: {َو 
اِبرين})25()26(«، ويعاين املوؤمنون الكثري من التعب وامل�صّقة واالإذالل،  ِر ال�سَّ الثََّمراِت َو َب�سِّ
يدري  ل  املعز  مبنزلة  تكون  حتى  ال�سيعة  هييذه  تنفّك  »ل  ق��ال:  املوؤمنن  اأم��ري  فعن 
يف  اإليه  ي�ستندون  �سناد  ول  ي�سرفونه،  �سرف  لهم  فلي�ص  يييده،  ي�سع  اأيها  على  اخلاب�ص 

اأمورهم«)27(.
بعد هذا القهر واال�صتبداد ينبلج ال�صبح بعد الليل، والنور بعد الظالم، واالطمئنان بعد 
االرتياب، واالإميان بعد الكفر، ومل ميّر على الب�صرية مذ خلق اهلل اآدم حتى قيام ال�صاعة 
اأيام كتلك االأيام التي حتمل ال�صرور واخلري والطاعة والكمال يف ع�صر ح�صرة اإمام الزمان، 
ل بن عمر قال: �صمعت اأبا عبد اهلل يقول: »اإن قائمنا اإذا قام اأ�سرقت الأر�ص  روى املف�صّ
الرجل يف ملكه  الظلمة، ويعمر  ال�سم�ص، وذهبت  النا�ص عن �سوء  وا�ستغنى  رّبها،  بنور 
حتى يولد له األف ذكر ل يولد فيهم اأنثى، وتظهر الأر�ص كنوزها حتى يراها النا�ص على 
وجهها، ويطلب الرجل منكم من ي�سله مباله وياأخذ منه زكاته فال يجد اأحداً يقبل منه 

ذلك، ا�ستغنى النا�ص مبا رزقهم الل من ف�سله«)28(.

التغيري النوعي:
عندما اأدرجنا يف اأ�صباب الغيبة اخلوف من القتل فاإنه براأيي لي�س �صببًا جمّردًا، بل اإىل 
جانبه اأ�صباب اأخرى، فلو كان �صببًا وحده، وعّلة مبفرده، للزم منه اأّن كّل اإمام اأو نبّي يخاف 
القتل فال بّد اأن يغيب، وهذا غري �صحيح، وتاريخ اأئّمة احلّق خري �صاهد على ذلك، فاإّننا 
جندهم يخافون القتل ولكّن الغيبة مل تتحّقق، بل كانوا يواجهون الظاملن حتى لو ا�صتلزم 

ذلك قتلهم.
التغيري  قبل  القتل  من  »اخلييوف  بقيد  تقييده  من  بد  ال  املذكور  باملعنى  اخلوف  اإذًا 

25( البقرة:155.
26( النعماين، حممد بن ابراهيم، كتاب الغيبة، من�صورات اأنوار الهدى، اإيران، 1422ه�، ط1، �س259.
27( املجل�صي، ) ال�صيخ( حممد باقر، بحار االأنوار،موؤ�ص�صة الوفاء، بريوت،ط3، 1983، ج51، �س114. 

28( املفيد، ) ال�صيخ( حممد بن حممد بن النعمان، االإر�صاد يف نعرفة حجج اهلل على العباد، دار املفيد، بريوت، ط2، 1993، ج2، �س381.
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الكوين والعاملي«، وقبل اإمتام املهّمة، فرّب مهّمة نبي اأو اإمام تنتهي بقتله، ولكّن هذا القتل 
بذاته يوّلد التغيري الكبري، وما قتل االإمام احل�صن اإال �صاهد حّي ماثل اأمامنا، ما زالت 
اأتت على عرو�س الظاملن فاأطاحت بها،  دماوؤه تفور �صد الظلم وتغلي �صد الطغيان حتى 
من  يتاأّلف  الريادي  دورهم  كان  �صابقا  املذكورون  االأنبياء  وقبله  املهدي  االإم��ام  ولكن 
حلقات متوا�صلة اإحدى هذه احللقات الكربى هي الغيبة التي متّهد لهذا االنقالب الكوين، 

والرحلة اجلماعية العاملية نحو الكمال وحتقيق االأهداف.

خامتة:
اإّن التاريخ واحلديث عن نهايته يف اآخر الزمان ما هو اإال تعبري عن اال�صطراب الذي 
�صتبداأ  احلقيقي  االإن�صاين  التاريخ  بداية  اإن  القول  من  بّد  ال  بل  النا�س،  نفو�س  يف  يتغلغل 
بظهور املهدي بعد غيبته، الذي يقود العامل اإىل رحاب اخلالفة االإلهية، وما التاريخ ب�صننه 
اإال �صاهد على ما نقوله، فيو�صف ومو�صى وعي�صى وحممد عادوا وقد حّققوا جانبًا مهّمًا 
من ال�صالح والفرح وال�صرور، وما املهدي يف اآخر الزمان اإال �صورة جامعة لكّل االأنبياء 
ال�صابقن، والدولة التي �صت�صّيد على يديه هي تلك الدولة التي �صعى كّل العظام اإىل ت�صكيلها، 
وقد �صاهم كّل واحد منهم - بح�صب ا�صتطاعته وقدرته - يف بنائها، ولكّن املخّل�س �صتجتمع 

عنده اأ�صباب االأّولن واالآخرين، وينه�س باالإن�صان حيث ال�صرف وال�صمو والكرامة والعلّو.
االأيام  لتلك  اإال مرحلة متهيدية  الغيبة  وما  االنتظار،  ت�صتحّق  التي  اللحظات  اإّنها  حقًا 
االآتية، اأماًل بامل�صتقبل الواعد، واإ�صراقة على الزمن القادم »ليمالأ الأر�ص ق�سطاً وعدًل 
ًة  َعلَُهْم اأَِئمَّ ِعُفوا يِف اْلأَْر�ِص َوَنْ نَّ َعلَى الَِّذيَن ا�ْسُت�سْ كما ملئت ظلما ًوجوراً« {َوُنِريُد اأَْن َنُ

َعلَُهُم اْلَواِرِثَن})29(.  َوَنْ

29( الق�ص�س: 5.
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