املهدي 
اسم الكتاب :أسباب َغيبة اإلمام
ّ
إعداد :قسم الشؤون الدينية  -شعبة التبليغ

النارش :العتبة العلوية املقدسة

املراجعة :قسم الشؤون الدينية  -شعبة التبليغ
الطبعة :األوىل

سنة الطبع1439 :هـ 2018 -م

قياس15×10 :

عدد الصفحات32 :

عدد النسخ4000 :

املوقع اإللكرتوينwww.imamali.net :

الربيد اإللكرتوينtableegh@imamali.net :
موبايل07700554186 :

املقدمة

البحث عن ِ
احلكمة ،ليس من باب التدخل يف كشف

ما هو غيب ،أو معرفة ما سرته اهلل ،حتى يكون يف األمر
تدخل يف ما اختص به اهلل تعاىل لنفسه من تدبري ِ
وحكمة،

وإنام من باب معرفة ما يتصل باإلنسان من قضية الغَ يبة،
فكام أن ِ
احلكمة من قضية اخللق يف ما يتصل باإلنسان

هي العبادة ،فكذلك نبحث عن الغَ يبة يف ما يتصل
باإلنسان من ِحكمة ،ومن ثم ،البد أن نسأل عن فكرة
الغَ يبة ومدى انسجامها مع ِ
احلكمة العامة لإلسالم.
املدخل الطبيعي الكتشاف هذه ِ
احلكمة واالقرتاب

منها ،هو البحث عن سبب الغَ يبة؛ ألنه يشكل العامل

املبارش يف معرفة حيثيات الغَ يبة ،مع العلم أن معرفة ذلك
ال تعني أن تكون هي ذاهتا ِ
احلكمة ،أو هي السبب يف
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استمرار هذه الغَ يبة .ومن ثم ،البد أن نفرق بني السبب
وبني ِ
احلكمة ،فمث ً
ال السبب يف بناء املدرسة هو املهندس،
ولكن ِ
احلكمة من البناء يشء آخر ،كام أن خروج آدم
من اجلنة كان بسبب أكله من الشجرة ،إال أن هناك ِحكمة
يف ذلك اخلروج كام هو معلوم ،وقد تتداخل ِ
احلكمة مع
السبب يف بعض األمثلة ،إال أنه البد من وجود مسافة

تفصل بينهام ،ورغم ذلك ،فإن دراسة األسباب تصلح
ال ملعرفة ِ
ألن تكون مدخ ً
احلكمة.
هذا ولقد كثرت الكتابات قدي ًام وحديث ًا حول اإلمام

املهدي حتى أنه ما حظيت قضية من قضايا املسلمني

بمثل هذا الكم اهلائل من الكتابات والروايات التي ما
تركت جانب ًا من جوانب حياته إال وذكرته باسمه وكنيته

ووالدته َ
وغيبته وخروجه يف آخر الزمان وعالمات
اخلروج الدالة عليه وما جيري بعد خروجه وانتصاراته،
ولكن وجدنا القليل من ُ
الكتاب الذين يتعرضون

ألسباب َغيبته وعللها ،أو التكلم عن الفائدة من الغَ يبة
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أومن اإلمام  يف حال َغيبته ومع أن هناك بعض
الروايات التي تؤكد أن لغَ يبته ِحكمة إهليه ال يعلم بمرادها
إال اهلل والراسخون يف العلم ،أو جاء النهي عن السؤال

عنها ،كام ورد يف التوقيع الصادر من اإلمام املهدي 

إىل إسحاق بن يعقوب...( :وأما علة ما وقع من الغيبة
عز ّ
ين آ َم ُنوا ال ت َْس َأ ُلوا َع ْن
فإن اهلل ّ
وجل يقولَ ﴿ :يا َأ ُّ َيا ا َّل ِذ َ
َأشْ َي َاء إِ ْن ت ُْبدَ َل ُك ْم ت َُس ْؤ ُك ْم .. (((﴾..إىل أن قال :فأغلقوا
باب السؤال عام ال يعنيكم وال تتكلفوا علم ما قد كفيتم
وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج ،فإن ذلك فرجكم)(((.
ونحن طبع ًا ال نعرتض عىل اهلل سبحانه وتعاىل والعياذ

باهلل ،فإذا دلت النصوص الرصحية عىل وجود اإلمام
املهدي َ 
وغيبته ،وإن هلذه الغَ يبة ِحكمة إهليه ال يعلمها
إال اهلل وأولياؤه املقربون فليس لنا إال التسليم.
إال أن هناك أيض ًا الكثري من الروايات التي تدل عىل

((( سورة املائدة :آية .101
((( الغَ يبة للشيخ الطويس :ص .292
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بعض األسباب لغَ يبته وتتحدث عن ِ
احلكمة منها.

ويف هذا الكتيب نستعرض بعض أسباب الغَ يبة

لإلمام املهدي  مع بعض الروايات الدالة عليها،
ونسأل من اهلل تعاىل التوفيق والسداد.

رأي العلامء يف سبب الغَ يبة:

املطروح عند الشيعة اإلمامية ،أن السبب املهم يف الغَ يبة
هو اخلوف من القتل ،وقد روى الشيخ الكلينيH
يف الكايف ،والشيخ الصدوق  Hيف إكامل الدين ،جمموعة
روايات عن اإلمام الصادق ،تشري إىل أن سبب
الغَ يبة هو التقية واخلوف عىل احلياة ،كام سوف نذكرها

بالتفصيل يف هذا املخترص إن شاء اهلل تعاىل.

احلسن
وقال الشيخ املفيد  Hيف اإلرشاد :خلف
َ
اب ُنه املنتظر لدولة احلق ،وكان قد أخفى مولده
وسرت أمره ،لصعوبة الوقت وشدة طلب سلطان
الزمان له ،واجتهاده يف البحث عن أمرهِ ،لا شاع
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وعرف من
من مذهب الشيعة أن اإلمامة فيه ُ
انتظارهم له ،فلم يظهر ولده يف حياته ،وال عرفه
اجلمهور بعد وفاته(((.

وعد الشيخ املفيد  Hأن الظروف املحيطة بغَ يبة
ّ
اإلمام املهدي ،أصعب بكثري من الظروف
التي أحاطت باألئمة السابقني من أهل البيت،
الذين مل خيتفوا عن األنظار ،وكانوا يتحصنون
بالتقية ،وأن سالطني الزمان كانوا يعلمون قيام
املهدي بالسيف ،ولذلك كانوا أحرص عىل
مالحقته واستئصال شأفته ،وأن السبب الذي
كان يمنعه من اخلروج هو قلة األعوان واألنصار.
وأكد السيد املرتىض  :Hالسبب يف الغَ يبة هو
إخافة الظاملني له ،ومنعهم يده من الترصف فيه
فيام جعل إليه الترصف فيه ؛ ألن اإلمام إنام ينتفع

((( اإلرشاد للشيخ املفيد:ج ،2ص.336
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به النفع الكيل إذا كان متمكن ًا مطاع ًا ،خمىل بينه
وبني أغراضه ،ليقود اجلنود ،وحيارب البغاة،
ويقيم احلدود ،ويسد الثغور ،وينصف املظلوم،
وكل ذلك ال يتم إال مع التمكن .فإذا حيل بينه
وبني أغراضه من ذلك سقط عنه فرض القيام
باإلمامة.

وإذا خاف عىل نفسه ،وجبت َغيبته ،والتحرز من
املضار واجب عق ً
ال وسمع ًا ،وقد استرت النبي
يف الشعب ،وأخرى يف الغار ،وال وجه لذلك إال
اخلوف والتحرز من املضار(((.

وحرص الشيخ الطويس  Hأسباب الغَ يبة يف
اخلوف بقوله :ال علة متنع من ظهوره إال
خوفه عىل نفسه من القتل؛ ألنه لو كان غري ذلك
ملا ساغ له االستتار ،وكان يتحمل املشاق واألذى،
فإن منازل األئمة وكذلك األنبياء ،إنام
((( رسائل الرشيف املرتىض:ج،2ص.295
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تعظم منزلتهم لتحملهم املشاق العظيمة يف ذات
اهلل تعاىل(((.
ومن الواضح ،أن اخلصوصية التي أشار إليها
هؤالء األعالم يف اإلمام املهدي دون غريه من
األئمة ،هي كونه آخرهم ،ومن ثم ،فإن سرته
حتى يتمكن من القيام بدوره ،أوجب من ظهوره
وقتله دون الوصول إىل غايته.
وما هو معلوم ،أن إقامة هذا األمر ليس موقوف ًا
عىل وجود القائد فقط ،وإنام هناك ظروف
موضوعية هلا عالقة بالواقع التارخيي أيض ًا ،فإن
كانت الظروف مناسبة والنفوس مهيأة خرج،
وإال وجب حفظه إىل حني.
نقرب الصورة السابقة ،ونتعرف بشكل
ولكي ّ
ملموس عىل سبب الغَ يبة ،نمثل األمر يف مثال

((( الغيبة للشيخ الطويس:ص.329
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تصويري ،يمكن أن حياكي الواقع ،فلو فرضنا
أن هناك منطقة تعيش يف الظالم ،وقد حاولت
احلكومة املحلية أو إدارة البلدية ،أن تُنري هلم
الشارع الرئييس يف البلدة حتى يعتادوا عىل
النور ،ومن ثم تقوم بإنارة املنطقة كاملة ،وقد
أضاءت هذه اإلدارة الشارع بمصباح ،وجعلت
يف مستودعها أحد عرش مصباح ًا احتياطي ًا ،حتى
إذا تلف املصباح يمكن تبديله ،واألمر الطبيعي
أن أهل هذه املنطقة جيب أن يكونوا أكثر حرص ًا
من غريهم عىل حفظ هذا املصباح ،ولكن الذي
حصل أهنم جترأوا وقاموا بكرس هذا املصباح،
ورغم ذلك مل تعاقبهم اإلدارة ،حلرصها عىل
مصلحتهم ،فقامت بإحضار املصباح الثاين من
املستودع وجعلته مكان األول ،وبنفس الطريقة
تم االعتداء عليه من جديد وقاموا بكرسه ،وألن
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هذه اإلدارة كانت تتعامل بحكمة متناهية وبسعة
صدر ال حدود هلا ،قامت بإحضار املصباح
الثالث وجعلته مكان الثاين ،ثم تم كرسه بنفس
الطريقة ،وهكذا الرابع واخلامس والسادس
والسابع والثامن والتاسع والعارش واحلادي
عرش ،حتى مل يبق يف املستودع إال مصباح واحد،
فهل بعد ذلك يكون من ِ
احلكمة أن حترض اإلدارة
عرضه
املصباح األخري ،الذي ال متتلك غريه ل ُت ِّ
أيض ًا للكرس ،فالبد حينئذ أن ترتكهم يعيشون يف
هذا الظالم ،حتى يعرفوا قيمة النور ويأتوا زحف ًا
إىل هذه اإلدارة ،لتضع هلم هذا املصباح.

هذا املثال التصويري حياكي جهل هذه ُ
األ ّمة بقيمة
أهل البيت ،الذين جعلهم اهلل تعاىل منارات
فبي اهلل تعاىل فضلهم ومكانتهم
هلداية الناسَّ ،
واختارهم أئمة وقادة للمؤمنني .نحن قد ال نفهم
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ِ
احلكمة من جعل األئمة اثني عرش دون زيادة،
ولكننا ال نفهم أيض ًا أن يكون عددهم غري ٍ
متناه،
فطاملا جاءت األخبار ُم ِّ
ؤكدة عىل كون األئمة
صح عند كل
من بعد الرسول اثني عرش ،بام ّ
الفرق واملذاهب ،فإن رمحة اهلل تقتيض احلفاظ عىل

آخرهم ،ولوال تلك الرمحة السابقة من اهلل ،لكان
يكفي أن يؤخذ اهلل هذه ُ
األ ّمة بدم احلسني،
كام آخذ قوم صالح  Aبسبب ناقة ،ومن هنا
يمكننا أن نفهم الغَ يبة ،بوصفها مظهر ًا لرمحة اهلل
تعاىل هبذه ُ
األ ّمة.
أسباب الغَ يبة:

قد يتساءل البعض ما هي األسباب التي أ ّدت إىل َغيبة
اإلمام املهدي وما ِ
احلكمة يف ذلك ؟.
أئمة أهل البيت عن أسباب
وجوابه :أنه قد ّ
حتدث ّ
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َغيبة اإلمام املهدي ،فذكروا مجلة أمور ،نعرض هلا
هنا بإجياز:

 1ـ اخلوف من القتل :روي عن اإلمام الصادق

احلجة ـ
أنّه قال لزرارة« :إنّ للغُ الم ـ يقصد اإلمام ّ
َغيب ًة قبل أن يقوم ،قال زرارة :ولِ َ ؟ قال :خياف،
وأومأ بيده إىل بطنه ...اخلرب»(((.

فر
وقد ّ
رصح القرآن الكريم بأنّ من األنبياءَ من ّ
واعتزل عن ّأمته خمافة القتل ،ورجاء لنرش رسالته بعد

ّ
النبي موسى بن عمران
وجل عن
عز
ذلك ،قال ّ
ّ
فر إىل مرص وورد عىل ُشعيبَ  :ف َف َر ْر ُت ِم ْن ُك ْم َلَّا
ملا ّ
ّ
وجل عىل لسان مؤمن آل
عز
ِخ ْف ُت ُك ْم ،(((...وقال ّ
فرعون  :إ َِّن ْالَ َ
أل َي ْأ َت ِ ُرونَ بِ َك لِ َي ْق ُت ُل َ
اخ ُر ْج.(((...
وك َف ْ
 2ـ لئ ّ
ال يكون يف ُعنقه بيعة لظامل :روي عن اإلمام

((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،1ص.337
((( سورة الشعراء :آية .21
((( سورة القصص :آية.20
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الرضا ـ يف حديث ـ أنّه ُسئل عن ع ّلة َغيبة اإلمام
املهدي ،فقال....« :لئال يكون ألحد يف عنقه بيعة

إذا قام بالسيف»((( ،وعن هشام بن سامل ،عن أيب عبد

اهلل قال« :يقوم القائم وليس الحد يف عنقه عهد

وال عقد وال بيعة»((( .ومن الطبيعي أنّ عدم وجود بيعة
احلرية يف
ألحد يف ُعنق اإلمام املهدي سيكفل له
ّ
الدعوة واالستقالل باألمر؛ ألنّ من لوازم الوفاء بالبيعة

التعرض هلم ،ونحن نعلم أنّ اإلمام
مماشاة هؤالء وترك ّ
ِ
سيظهر
املهدي إذا أذن اهلل تعاىل له بالظهور ،فإنّه ُ
َ
العدل ويستأصل الظلم والفساد ،و ُيظهر اهلل تعاىل عىل
يده اإلسالم عىل باقي األديان ،وهو ّمما يتطلب حرية يف
العمل غري حمدودة ببيعة لظامل.

 3ـ االمتحان :عن حممد بن منصور ،عن أبيه قال:

كنا عند أيب عبد اهلل مجاعة نتحدث فالتفت إلينا
((( كامل الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق :ص.480
((( الكايف للشيخ الكليني:ج،1ص.342
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أي يشء أنتم؟ أهيات أهيات((( ال واهلل
فقال« :يف ّ

متدون إليه أعينكم حتى تغربلوا ،ال واهلل ال
ال يكون ما ُّ
متدون إليه أعينكم حتى ُت ّيزوا [ال واهلل ال يكون
يكون ما ُّ
متدون إليه أعينكم حتى ُت َّحصوا] ال واهلل ال يكون
ما ُّ

متدون إليه أعينكم إال بعد إياس ،ال واهلل ال يكون
ما ُّ
متدون إليه أعينكم حتى يشقى من شقي ويسعد من
ما ُّ

سعد»(((.

ولقد امتحن ا ُ
األمم السابقة بأمور خمتلفة،
هلل تعاىل
َ
األمة اخلامتة
منها َغيبة أنبيائهم الكرامّ ،B
وقدر هلذه ّ
تتغي ـ أن ُتتحن بغَ يبة إمامها
ـ جري ًا عىل ُسننه التي ال ّ
املنتظر ،قال تعاىلَ :
أ ْم َح ِس ْب ُت ْم َأ ْن ت ْ َ
ُت ُكوا َو َلَّا َي ْع َل ْم
اهدُ وا ِم ْن ُك ْم ،(((...وعن عيل بن جعفر،
ا ُ
ين َج َ
هلل ا َّل ِذ َ

عن أخيه موسى بن جعفر قال :قال ...« :إذا فقد
((( أهيات بمعنى هيهات بقلب اهلاء مهزة ،مثل هراق وأراق.
((( الغيبة للشيخ الطويس :ص.336
((( سورة التوبة :آية.16
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اخلامس من ولد السابع من األئمة فاهلل اهلل يف أديانكم،
فإنه البد لصاحب هذا األمر من َغيبة يغيبها حتى يرجع

عن هذا األمر من كان يقول به ،يا بني إنام هي حمنة من اهلل
امتحن هبا خلقه ،لو علم آباؤكم وأجدادكم دين ًا أصح

من هذا الدين التبعوه ،قال أبو احلسن :فقلت له :يا
سيدي من اخلامس من ولد السابع؟ قال :يا َبنِي عقولكم
تصغر عن هذا ،وأحالمكم تضيق عن محله ولكن إن
تعيشوا تدركوه »(((.

حق اإلمام:
 4ـ تأديب األ ّمة وتنبيهها إىل رعاية ّ

حق الرسول أو اإلمام،
األمة إذا مل تَقُ م بواجب ّ
ذلك أنّ ّ
وإذا عصت أوامره ومل متتثل نواهيه ،جاز له ُ
تركها

واالعتزال عنها تأديب ًا هلا ،لع ّلها تعود إىل ُرشدها بعد
و َأ ْع َت ِز ُل ُك ْم َو َما ت َْد ُعونَ
غيها ،و ُيشري إىل هذا قو ُله تعاىلَ :
ّ
(((
ِ
َ
ِ
ِم ْن ُدون اهلل َوأ ْد ُعو َر ِّب. ...
((( الغيبة للشيخ الطويس :ص.167
((( سورة مريم  :آية .48
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عن مروان األنباري قال :خرج من أيب جعفر:

«إن اهلل إذا كره لنا جوار قوم نزعنا من بني أظهرهم»(((،
ٍ
وجهها للشيخ
احلجة يف رسالة ّ
وروي عن اإلمام ّ
املفيد« :ولو أنّ أشياعنا ـ وفّقهم ا ُ
هلل لطاعته ـ عىل اجتام ٍع
ِ
الي ْمن
من القلوب يف الوفاء
بالعهد عليهمَ ،لا ّ
تأخر عنهم ُ
بلقائنا.(((»...
ِ -5
األهم للغَ يبة راجع ًا
اإلهلية :يبقى السبب
احلكمة
ّ
ّ
إىل ِ
اإلهلية ،فعن عبد اهلل بن الفضل اهلاشمي قال:
احلكمة
ّ

سمعت الصادق جعفر بن حممد يقول« :إن لصاحب
هذا األمر َغيبة البد منها يرتاب فيها كل مبطل» ،فقلت

له ولِ جعلت فداك؟ قال« :ألمر مل يؤذن لنا يف كشفه
لكم» قلت فام وجه ِ
احلكمة يف َغيبته؟ قال« :وجه
احلكمة يف َغيبته ،وجه ِ
ِ
احلكمة يف غيبات من تقدمه
من حجج اهلل تعاىل ذكره ،إن وجه ِ
احلكمة يف ذلك ال
((( علل الرشائع للشيخ الصدوق :ج،1ص.244
((( اخلرائج واجلرائح لقطب الدين الراوندي :ج ،2ص.930

املهدي 
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ّ

ينكشف إال بعد ظهوره ،كام ال ينكشف وجه ِ
احلكمة ملا

أتاه اخلرض من خرق السفينة ،وقتل الغالم ،وإقامة
اجلدار ملوسى إال وقت افرتاقهام يا بن الفضل:

رس اهلل وغيب
ورس من ّ
إن هذا األمر أمر من أمر اهلل ّ
ّ
صدقنا
عز
وجل حكيم ّ
من غيب اهلل ومتى علمنا أنه ّ
بأن أفعاله كلها ِحكمة وإن كان وجهها غري منكشف

النبي أنّه قال  -يف حديث:-
لنا»((( ،وروي عن
ّ
رس اهلل،
« ...يا جابرّ ،
ورس من ّ
إن هذا أمر من أمر اهللّ ،
فإي َ
َّ
ّ
الشك يف أمر
فإن
اك
والشك فيهّ ،
ّ
مطوي عن عباد اهللّ ،
ّ
وجل كفر»(((.
عز
اهلل ّ
لت هبا َغيبة اإلمام
هذه بعض األسباب التي ُع ّل ْ
وليه
املنتظر ،وأكرب ّ
الظن أنّ اهلل تعاىل قد أخفى ظهور ّ
املصلح العظيم ألسباب ُأخرى أيض ًا ال نعلمها إ ّ
ال بعد

ظهوره.

((( علل الرشائع للشيخ الصدوق :ج ،1ص.246
((( كامل الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق:ص.288
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وما هيمنا هنا هو التعرف عىل ِ
احلكمة يف ما يعتقد
به الشيعة اإلمامية من َغيبة اإلمام ،وهو بيان
ما يرتتب عىل العقيدة بعد فرض ثبوهتا ،أما
ثبوت نفس العقيدة فقد تكفلت هبا كتب الكالم
والعقيدة.
فائدة االعتقاد باإلمام الغائب:

قد يتساءل البعض :ما فائدة االعتقاد بإمام غائب؟!

وجوابه :أن نذكّ ر هنا باحلديث الرشيف الذي تناقله
النبيَ « :من مات ومل َيع ِرف إما َم
علامء املسلمني عن ّ
جاهلية»((( ،إنّ املسلم إذا اعتقد باإلمام
مات ِميت ًة
زمانه َ
ّ
املنتظر ووضع يف حسابه أنّ ظهور هذا اإلمام
حد تعبري الرسول األكرم:
سيكون مفاجئ ًا ،وعىل ّ
«إنام َم َث ُله َمثَل الساعة ال تأتيكم إ ّال بغتة»((( ،فإنّ ّأول
((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،2س.20
((( الغَ يبة للشيخ الطويس :ص.100

املهدي 
.................................... 20أسباب َغيبة اإلمام
ّ

املهدي سيكون الرت ّقب لظهوره
ثامر االعتقاد باإلمام
ّ
املبارك ،هذا الرت ّقب الذي وصفته الروايات املتكاثرة

النبي وأهل بيته بأنّ ثوابه ثواب َمن قاتل
عن
ّ
مع رسول اهلل...( ،فإنه من مات منكم عىل فراشه
وهو عىل معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات
شهيد ًا  ،ووقع اجره عىل اهلل  ،واستوجب ثواب ما نوى
من صالح عمله  ،وقامت النية مقام اصالته لسيفه  ،فان
لكل شئ مدة واجال)(((.

وهذا الرت ّقب يستلزم أن يكون الفرد املسلم عىل حالة

والتقيد بأوامرها
من االستقامة عىل الرشيعة اإلهلية،
ّ
ونواهيها؛ ألنّ ظهور اإلمام املهدي الذي سيكون
ِ
املنتظر أن يكون
مفاجئ ًا يتط ّلب من املؤمن املرت ِّقب
عىل ُأ ْهبة كاملة لالشرتاك يف حركة التطهري الواسعة
التي سيقودها اإلمام املنتظر ،إلرساء دين اهلل

تعاىل واالنتصاف للمظلومني من ظامليهم وغاصبي
((( وسائل الشيعة للحر العاميل :ج ،15ص.56
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باملسؤولية
حقوقهم ،وهذا الرت ّقب املقرون بالنهوض
ّ

الفردي واالجتامعي..
يف تطبيق الرشيعة عىل املستوى
ّ
ٍ
ُ
معرفة
مصداقَ « :من مات عىل فراشه وهو عىل
هو

وحق رسوله وأهل بيته ،وهو مصداق:
بحق ربه
ّ
ّ
«أفضل العبادة انتظار ال َف َرج»((( .وندرك من خالل هذا

الفهم أنّ
األئمة األطهار كانوا إذا َ َنوا أصحاهبم
ّ
عن االستعجال بظهور اإلمام ،إنّام كانوا يأمروهنم بأن
مستعدين لظهوره ،ويؤكّ دون عليهم االلتزام
يكونوا
ّ

األرضية
بالرشيعة احلقّة ،فذلك أفضل وسيلة لتمهيد
ّ
لظهور اإلمام املهدي املنتظر.
عن عيل بن جعفر ،عن أخيه موسى بن جعفر قال:
«إذا فقد اخلامس من ولد السابع فاهلل اهلل يف أديانكم ال
يزيلنكم أحد عنها ،يا َبنِي :إنه ال بد لصاحب هذا األمر
من َغيبة حتى يرجع عن هذا األمر من كان يقول به ،إنام
ّ
وجل امتحن هبا خلقه ،ولو علم
عز
هي حمنة من اهلل ّ
((( كامل الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق :ص.287

املهدي 
.................................... 22أسباب َغيبة اإلمام
ّ

آباؤكم وأجدادكم دين ًا أصح من هذه ال تبعوه .فقلت:
يا سيدي وما اخلامس من ولد السابع ؟ فقال  :يا َبنِي
عقولكم تضعف عن ذلك وأحالمكم تضيق عن محله
ولكن إن تعيشوا فسوف تدركونه»(((.

وعن النبي حني سأله جابر :يا رسول اهلل فهل
ينتفع الشيعة به يف َغيبته؟ فقال« :إي والذي بعثني

بالنبوة إهنم لينتفعون به ،يستضيئون بنور واليته يف َغيبته

كانتفاع الناس بالشمس ،وإن جللها السحاب ،يا جابر
رس اهلل وخمزون علمه فاكتمه إال عن أهله»
هذا مكنون ّ

(((

ويستفاد من التشبيه يف هذه الرواية عدة أمور:

 - 1كام أن الشمس املحجوبة بالسحاب مع انتفاع

الناس هبا ينتظرون يف كل آن انكشاف السحاب عنها

وظهورها ،ليكون انتفاعهم هبا أكثر ،فكذلك يف أيام
َغيبته ،ينتظر املخلصون من شيعته خروجه وظهوره،
((( كامل الدين ومتام النعمة للصدوق:ص.360
((( بحار األنوارللمجليس :ج ،63ص.250
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يف كل وقت وزمان ،وال ييأسون منه ،وهذا ما يبعث
فيهم األمل دائ ًام للتحرك والتمهيد لظهوره من خالل
جتهيز أنفسهم وتدعيمها بعنارص القدرة عىل النرصة.

 - 2أن الشمس كام أن شعاعها يدخل البيوت،

بقدر ما فيها من منافذ الضوء ،وبقدر ما يرتفع عنها من
املوانع ،فكذلك إنام ينتفع الشيعة بأنوار هدايته بقدر

ما يرفعون املوانع من الشهوات واألهواء ،عن حواسهم

ومشاعرهم التي هي نوافذ قلوهبم ،وبقدر ما يدفعون
عن قلوهبم من آثار الذنوب ،التي متنع من االستفادة من
نور وجوده املقدس إىل أن ينتهي األمر إىل حيث يكون

بمنزلة من هو حتت السامء حييط به شعاع الشمس من
مجيع جوانبه بغري حجاب.

شدة ظهور آثاره كمنكر
 - 3أن منكر وجوده مع ّ

وجود الشمس إذا غيبها السحاب عن األبصار.

هذا إىل أن الكثري من الروايات أشارت إىل أن األرض

املهدي 
.................................... 24أسباب َغيبة اإلمام
ّ

ال ختلو من احلجة ولوال ذلك لساخت بأهلها؛ ألن

لتنزل الرمحة ورفع العذاب عن أمته:
اإلمام سبب ّ
و َما َكانَ اهلل لِ ُي َع ِّذ َ ُب ْم َو َأن َْت ِفي ِه ْم .(((...وإمامة أهل
َ
البيت امتداد خلط النبوة واهلداية نسأل اهلل تعاىل أن
يثبتنا عىل واليتهم يف الدنيا واآلخرة.

انتظار ال َف َرج:

الغراء،
انتظار املؤمن لل َف َرج ٌ
أمر حثّت عليه الرشيعة ّ
َّ
سن الثواب ،وإىل َدور
وو َعدَ ت فاعليه ُح َ
ورغبت فيهَ ،
انتظار ال َف َرج يف تقوية ثبات الفرد ا ُملسلم أمام النوائب
وحوادث الزمان ،ودوره يف َل ْفت نظر املسلم إىل
نفسه وهتيئتها وتزكيتها واالرتفاع هبا
رضورة إعداده َ
يؤهلها لالنخراط يف أصحاب اإلمام
إىل املستوى الذي ّ
املهدي املنتظر ،الذين وصفتهم الروايات الواردة بأنّ
ّ
حد ًا صارت الغَ يبة
عقوهلم وأفهامهم قد َب َلغَ ت من اليقني ّ
معه بمنزلة ا ُملشاهدة.

((( سورة األنفال :آية .33

جَرَفلا راظتنا 25...................................................

فعن أيب خالد الكابيل قال :دخلت عىل سيدي عيل بن

احلسني زين العابدين فقلت له :يا ابن رسول اهلل....

ثم يكون ماذا ،قال« :ثم متتد الغَ يبة بويل اهلل عز وجل

الثاين عرش من أوصياء رسول اهلل واألئمة بعده.يا
أبا خالد إن أهل زمان َغيبته القائلني بإمامته واملنتظرين
لظهوره أفضل من أهل كل زمان؛ الن اهلل تبارك وتعاىل
أعطاهم من العقول واألفهام واملعرفة ما صارت به الغَ يبة
عندهم بمنزلة املشاهدة ،وجعلهم يف ذلك الزمان بمنزلة

املجاهدين بني يدي رسول اهلل بالسيف ،أولئك
عز
املخلصون حق ًا وشيعتنا صدق ًا ،والدعاة إىل دين اهلل ّ

ّ
وجل رس ًا وجهر ًا»(((.

وقال أمري املؤمنني« :انتظروا الفرج ،وال تيأسوا
ّ
وجل انتظار
عز
من روح اهلل ،فان أحب األعامل إىل اهلل ّ

الفرج ما دام عليه العبد املؤمن.(((»...

((( كامل الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق:ص.320
((( اخلصال للشيخ الصدوق :ص.616

املهدي 
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ّ

وعن أيب عبد اهلل ،عن آبائه ،عن أمري املؤمنني قال:

«املنتظر ألمرنا كاملتشحط بدمه يف سبيل اهلل»(((.

ثواب انتظار ال َف َرج:

عن أيب احلسن عن آبائه أن رسول  قال:

ّ
وجل»(((.
عز
«أفضل أعامل أمتي انتظار الفرج من اهلل ّ

وروي عن اإلمام أيب احلسن الرضا قال« :ما
عز ّ
وجل:
أحسن الصرب وانتظار ال َف َرج ،أما
َ
سمعت قو َله ّ
َ
ّ
وجل:
عز
يب ،(((وقوله ّ
َ
...و ْارت َِق ُبوا إِ ِّن َم َع ُك ْم َر ِق ٌ
(((
ِ
ِ
ِ
ين ؟ فع َليكم
َ ...فان َتظ ُروا إِ ِّن َم َع ُك ْم م ْن ْ ُالن َتظ ِر َ
بالصرب ،فإنّه إنّام جييء ال َف َرج عىل اليأس ،وقد كان َمن
أصب منكم»(((.
قبلكم َ َ

((( كامل الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق.645 :
((( كامل الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق.644:
((( سورةهود :آية .93
((( سورة األعراف :آية .73
((( كامل الدين ومتام النعمةللشيخ الصدوق :ص.645
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وعن أيب بصري قال :قال الصادق جعفر بن حممد :
ِ
ِ
ُ
املنتظرين لظهوره يف َغيبته،
لشيعة قائمنا
«طوبى

ٌ
خوف
أولياء اهلل الذين ال
وا ُملطيعني له يف ظهوره ،أولئك
ُ
عليهم وال هم حيزنون»(((.

املنع عن توقيت الظهور:

كثر يف اآلونة األخرية من البعض حتديد الوقت أو

تلهف
الزمن الذي سيظهر فيه اإلمام ،وهذا يدل عىل ّ
املؤمنني إىل رسعة حتقق البشارة النبوية التي ستقلب

صفحات التاريخ وتغري مسار البرشية من الظلم واجلور
حبهم الشديد
إىل العدل والقسط ،وهذا ناشئ إما بسبب ّ

لبقية اهلل ،أو جلهلهم بحقائق األمور.

حقيقة البد أن نعرفها:

حتدثوا وأخربوا
إن أئمة أهل البيت رغم كثرة ما ّ

به عن اإلمام املهدي ومميزات عرصه وعالمات
((( كامل الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق :ص.357

املهدي 
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ّ

ظهوره ..إال أهنم رفضوا الترصيح عن توقيت يوم

الظهور ،ال بل بالعكس هنوا عن التوقيت ،وأمرونا
س من
بتكذيب كل من خيرب بوقت الظهور؛ ألن ذلك ِ ّ
ٍ
أرسار اهلل ،قد أخفاه َّ
حلكمة ـ عن الناس.
جل وعال ـ
األئمة يف النهي
وقد وردت روايات عديدة عن
ّ

عن توقيت ظهور اإلمام املهدي ،ويف تكذيب من
معين ًا.
ُيو ِّقت له وقت ًا وأ َمد ًا ّ
حممد بن مسلم ،قال :قال أبو عبد
روى النعامين عن ّ
َ
أخربك ع ّنا توقيت ًا ،فال
حممدَ ،من
اهلل (الصادق)« :يا ّ
ٍ
هتا َب َّن أن ت ّ
ألحد وقت ًا»(((.
ُكذبه ،فإنّا ال ن َُو ِّقت
وروى الطويس عن ُ
سألت أبا جعفر
الف َضيل ،قال:
ُ

(الباقر)« :هل هلذا األمر وقت؟ فقال :كذب
الو ّقاتون ،كذب الو ّقاتون ،كذب الو ّقاتون»(((.
((( الغَ يبة للنعامين:ص.300
((( الغَ يبة للشيخ الطويس:ص.426
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خفاء وقت ظهوره :

وليه،
لقد أخفى اهلل تبارك وتعاىل وقت ظهور ّ
ليكون املؤمنون منتظرين له يف مجيع أوقاهتم ،وقد
روي يف (اإلقبال) عن اإلمام الصادق  أنّه قال ّ
حلمد
فإن اهلل
أمر صاحبِك لي َل َك وهناركّ ،
بن عثامن« :وتو َّق ْع َ
َّ
كل يو ٍم هو يف شأن ،ال َيشغَ ُله شأنٌ عن شأن.(((»..
ويف رواية الكليني يف الكايف عن اإلمام الصادق يف
أقرب ما يكون العباد إىل اهلل ّ
جل ذكره
حديث ّ
املفضلُ « :
عز ّ
وجل فلم
وأرىض ما يكون عنهم إذا افتقدوا ُح ّجة اهلل ّ
يظهر هلم ومل يعلموا مكانه ،وهم يف ذلك يعلمون أنّه مل
حجة اهلل جل ذكره وال ميثاقه ،فعندها فتو َّقعوا
تبطل ّ
ال َف َرج ّ
كل صباحٍ ومساء.(((» ..

((( إقبال األعامل للسيد بن طاووس :ج،1ص.368
((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،1ص.333
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احلزن ِ
لفراقه :

حدثنا احلسن بن حمبوب الزراد ،قال« :قال يل

الرضا :إنه ـ يا حسن ـ سيكون فتنة صامء صيلم
يذهب فيها كل وليجة وبطانة ـ ويف رواية :يسقط فيها
كل وليجة وبطانة ـ ،وذلك عند فقدان الشيعة الرابع من

ولدي ،حيزن لفقده أهل األرض والسامء ،كم من مؤمن

ومؤمنة متأسف متلهف حريان حزين لفقده ،ثم أطرق،
ثم رفع رأسه وقال :بأيب وأمي سمي جدي ،وشبيهي
وشبيه موسى بن عمران ،عليه جيوب النور ،يتوقد من
شعاع ضياء القدس كأين هبم آيس ما كانوا ،قد نودوا

نداء يسمعه من بالبعد كام يسمعه من بالقرب ،يكون
رمحة عىل املؤمنني وعذاب ًا عىل الكافرين »(((.
وعن عيسى بن أيب منصور قال :سمعت أبا عبد

تسبيح
املغتم لظلمنا
اهلل يقول« :نفس املهموم لنا
ٌ
ِّ
جهاد يف سبيل اهلل» ،قال
ومهُّ ه ألمرنا عباد ٌة وكتامنه لرسنا
ٌ

((( الغَ يبة للنعامين :ص.186
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يل حممد بن سعيد :اكتب هذا بالذهب ،فام كتبت شيئ ًا

أحسن منه»(((.
ال ّلهم إنّا نسألك أن تأذن لوليك يف إظهار عدلك يف
عبادك ،وقتل أعدائك يف بالدك ،ح ّتى ال تدع للجور
قوة
يا ّ
بقية إال أفنيتها ،وال ّ
رب دعامة إال قصمتها ،وال ّ
حد ًا إال فللته ،وال
إال أوهنتها ،وال ركن ًا إال هدمته ،وال ّ
سالح ًا إال أكللته ،وال راية إال ّ
نكستها ،وال شجاع ًا إال
قتلته ،وال جيش ًا إال خذلتهّ ،...
وعذب أعداءك وأعداء
وليك وأعداء رسولك صلواتُك عليه وآله ،بيد وليك
ّ
وأيدي عبادك املؤمنني.
رب العاملني .
واحلمدُ هلل ِّ

وسالم ع ٰ
اصطفى
ىل عبـاده الذيـن
ٌ
ٰ
حممـد وآله الطاهرين.
((( الكايف للشيخ الكليني:ج،2ص.226
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