
  



 



 



  



 

 

مة املركز  مقدّ

ـــرحيم، واحلمـــد هللا ربِّ العـــاملني،  ـــرمحن ال بســـم اهللا ال

ــه  ــد وآل ــني حممّ ــق أمجع ــٰىل أرشف اخلل ــالم ع ــالة والس والص

ــدائهم  ــٰىل أع ــدائم ع ــن ال ــاهرين، واللع ــني الط ــني الطيِّب أمجع

 إٰىل قيام يوم الدين، آمني ربَّ العاملني.

ــة،  Kأهــل البيــت ــة وأشــخاصٌ ملكوتيَّ شــخوصٌ نورانيَّ

ن، وإليهــا حســابُ اخلَلــق،  ــوْ ــدَ الكَ جِ منهــا وألجلهــا وُ

ــوهبم  ــة وقل ــفاههم رمح ، ش ــاةً ــون حي ــوراً وينطق ــدفَّقون ن يت

ــت املعرفــة  ــعَ اخلــري بميــزاهنم فزانــوه عــدالً، ونَمَ ضِ رأفــة، وُ

. عىلٰ  وها حكمةً  ربوع ألسنتهم فغذّ

ــادات ( ــادةٌ س ــداة، ق ــوارٌ ه ــيل وال أن ــنهم الس ــدرُ ع ينح
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)، ألفــوا اخلَلــق فــألفوهم، تصــطفُّ عــٰىل يرقــٰى إلــيهم الطــري

ــــائلني،  ــــتنجدين س ــــني مس ــــاء آدم متعلِّم ــــواهبم أبن أب

 وبمغانمهم عائدين.

هــون أحــداً عــٰىل مــواالهتم وال جيــربون فــرداً عــٰىل  ال يُكرِ

باعه قيِّد حـبُّهم كـلَّ مـن اسـتمع إلـيهم ويشـغف قلـبَ اتِّ م، يُ

هم الصـدق وكلمـتُهم  كلِّ من رآهـم، مـنهجهم احلـقُّ وطـريقُ

ـم  ـم فـوق مـا نقـول ودون مـا يُقـال مـن التأليـه، هُ العليا، هُ

 أنوار السامء وأوتاد األرض.

لتــي هــو أحــد هــذه األرسار ا Qواإلمــام احلســن املجتبــٰى 

حار الكثـري يف معناهـا وغفـل الـبعض عـن وجـه احلكمـة يف 

ـــدنيا غـــريهم فراحـــوا  ـــنهم ب ـــاع آخـــرون دي قراراهتـــا وب

ـــاوز  ـــي ج ـــه والت ـــرتاءات علي ـــذب واالف ـــطِّرون الك يُس

 



 ۷ ............................................................. مقدمة املركز

بعضها حـدَّ العقـل ومل يتجـاوز حـدَّ احلقـد املنصـبِّ عـٰىل 

 بيت الرسالة.

ـــن ـــام احلس ـــز اإلم ـــتمَّ مرك ـــد اه ـــات  Qوق للدراس

صــــية بكتابــــة البحــــوث والدراســــات وحتقيــــق  التخصّ

ــ ــي تُعنَ ــات الت ــٰى املخطوط ــن املجتب ــام احلس ــأن اإلم  Qٰى بش

ونشـــرها يف كتــب وكتيّبــات باإلضــافة إٰىل نشـــرها عــٰىل 

ــة  ــي التابع ــل االجتامع ــفحات التواص ــت وص ــع االنرتن مواق

 للمركز.

 ٰــر ــة األُخ ــة واإلعالميَّ ــاطات الثقافيَّ ــافة إٰىل النش باإلض

ــة  ــاميم الفنّي ـــر التص ــالل نش ــن خ ــز م ــا املرك ــوم هب ــي يق الت

العـــزاء وعقـــد املحـــارضات والنـــدوات  وإقامـــة جمـــالس

واملســابقات العلميَّــة والثقافيَّــة التــي تثــرٰ بفكــر أهــل 

وغريهـا مـن توفيقـات اهللا تعـاٰىل لنـا خلدمـة اإلمـام  Kالبيت
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د احلسن املجتبٰى   .Qاملظلوم أيب حممّ

ــو  ــارئ ه ــزي الق ــديك عزي ــني ي ــذي ب ــاب ال ــذا الكت وه

إالَّ إٰىل بيــان أحــد تلــك الــثامر التــي أينعــت والتــي ال هتــدف 

ــٰى  ــن املجتب ــام احلس ــيئة  Qشخصــيَّة اإلم ــا املض ــلِّ أبعاده بك

قة، ولرفــد املكتبــة اإلســالميَّة ببحــوث  ونواحيهــا املشـــرِ

، ومــن Qودراســات عــن شخصــيَّة اإلمــام احلســن املجتبــٰى 

 اهللا التوفيق والسداد.

 

سة                                    العتبة احلسينية املقدَّ

صية Qمركز اإلمام احلسن               للدراسات التخصّ

 كاظم اخلرسان                                        
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ــامي  ــني ع ــدة ب ــة املمت ــرتة الزمني ــت الف  ه ٦٠ – ٤٠مثل

ــة ــعبة حقب ــاريخ يف ص ــيع ت ــت التش ــني اختزن ــا ب ــل طياهت  ك

إرهاصــات الفــتن التــي عصــفت و القريــب املــايض تــراكامت

ــول اهللا ــاة رس ــد وف ــالمية بع ــة اإلس ــحت Nباألم ، وأوض

ــة  ــع أئم ــا م ــية اإلســالمية يف عالقته ــة الشخص مــد هشاش

ــل البيــت بحكــم قلــة الــوعي وعــدم االســتيعاب  Kأه

ــة  ــوم الوالي ــع مفه ــل م ــة يف التعام ــدة القرآني ــل للعقي الكام

 الة األمر املنصوبني من قبل اهللا تعاىل.والطاعة لو

لقــد أظهــرت جتربــة األربــع ســنوات التــي خاضــها أمــري 

ــات  ــن تناقض ــة حتتض ــة الكوفي ــة أن العقلي ــؤمنني يف الكوف امل

ــ ــاض أي مش ــي إلجه ــادة تكف ــة ح ــام ـفكري ــري مه روع للتغي

كانت خلفيتـه النظريـة متينـة (القـرآن الكـريم) ومهـام كانـت 

 ).Qأمري املؤمننيقيادته حكيمة وخملصة (
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يف هنـج بالغتـه يستشـعر  Qواملتتبع خلطـب أمـري املـؤمنني

ـــام ـــه  Qأن اإلم ـــالح رعيت ـــعه يف إص ـــل وس ـــتنفذ ك اس

املخدوعة بألوان الفتن فكـان آخـر أيامـه ينـدب اخللّـص مـن 

شيعته الذين مضوا قبله فينـادي مـن عـىل منـرب الكوفـة وهـو 

ــوا  ــذين ركب ــواين ال ــن إخ ــال: (أي ــىل القت ــاس ع ــرض الن حي

الطريق ومضوا عـىل احلـق؟ أيـن عـامر؟ وأيـن ابـن التيهـان؟ 

نظــراؤهم مــن إخــواهنم الــذين  وأيــن ذو الشــهادتني؟ وأيــن

ــال  ــرة... ق ــهم إىل الفج ــرد برؤوس ــة، وأُب ــىل املني ــدوا ع تعاق

نوف [البكايل]: فـام دارت اجلمعـة حتـى رضبـه امللعـون ابـن 

ــدت  ــامٍ فق ــا كأغن ــاكر فكن ــت العس ــه اهللا، فرتاجع ــم لعن ملج

 .)هنج البالغة (راعيها ختتطفها الذئاب من كل مكان) 

ــكل  ــداً أن تش ــي ج ــن الطبيع ــؤمننيوم ــري امل ــاة أم  Qوف

منعطفاً يـرتك بصـامت خطـرية عـىل واقـع األمـة اإلسـالمية، 
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ــؤمنني ــري امل ــاجئ ألم ــاب املف ــذا الغي ــح ه ــال  Qوفس املج

لــذوي الزيــغ واألهــواء أن يتحركــوا بحريــة أكــرب مســتغلني 

حالة الصـدمة التـي أصـابت مفاصـل الـبالد اإلسـالمية مـع 

نة، فكانــت مــا ختتزنــه مــن انحطــاط يف الــوعي وقلــة احلصــا

الشام هـي احلـارضة األكثـر حراكـاً عـىل املسـتو امليـداين يف 

دفــع األمــور نحــو تصــعيد الغرائــز والعصــبيات واســتغالها 

 يف حتقيق املكاسب السياسية.

 :حكمة القائد وشجاعة املوقف

ـــن ـــام احلس ـــد أدرك اإلم ـــات األوىل  Qلق ـــن اللحظ م

ـــؤمنني ـــري امل ـــه أم ـــهاد أبي ـــف  Qالستش ـــورة املوق أن خط

دعي حتركــاً رسيعــاً لســحب البســاط مــن يــد األمــويني تســت

ــؤمنني،  ــن امل ــة م ــة الباقي ــية للبقي ــة قاض ــه رضب ــع توجي ملن

األحــداث بتنظــيم الصــفوف وتعبئــة  Qفاســتبق اإلمــام
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ــري  ــه أم ــة أبي ــىل سياس ــاً ع ــرات جري ــد الثغ ــاكر وس العس

ـــؤمنني ـــة  Qامل ـــن احلكم ـــوازيني م ـــني مت ـــلوك خط يف س

 والشجاعة.

ــــــة التــــــ ــــــدو أن حال رشذم ورصاع اإلرادات ـويب

وعقـــدة العصـــبية اجلاهليـــة التـــي حكمـــت العقليـــة 

اإلســـالمية الفتيـــة قـــد أصـــبحت مـــن اخلطـــورة بمكـــان 

ـــيط  ـــك اخلل ـــع ذل ـــكري م ـــم العس ـــون احلس ـــث يك بحي

املتشـــظي رضبـــاً مـــن االنتحـــار وســـلوكاً نحـــو شـــطب 

ـــجاع  ـــرار الش ـــان الق ـــة، فك ـــن املعادل ـــامين م ـــط اإلي اخل

حلة معاويــــة بمصــــا Qواجلــــريء لإلمــــام احلســــن

ر، ـروط هــــي أقــــرب إىل رشوط الغالــــب املنتصـــــبشــــ

ـــن  ـــلح احلس ـــه ص ـــاس يف كتاب ـــيخ رايض آل ي ـــول الش يق

ــــن بــــن ٢٦٤ص ــــرتف للحس ــــق أن نع ــــن احل : (وم
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ــيل ــاتري - Lع ــدابري ودس ــن ت ــه م ــر عن ــا أث ــوء م ــىل ض ع

ملثـــل  هــي خـــري مــا تتوصـــل إليــه اللباقـــة الدبلوماســية

ــــه ــــل زمان ــــه وأه ــــن زمان ــــه م ــــات  -ظروف بالقابلي

لسياســية الرائعــة التــي لــو قــدر هلــا أن تــيل احلكــم يف ا

ـــة  ـــالد رتيب ظـــرف غـــري هـــذا الظـــرف، ويف شـــعب أو ب

بحوافزهــــا ودوافعهــــا، جلــــاءت بصــــاحبها عــــىل رأس 

ـــلمني  ـــام املس ـــني وحك ـــيني املحنك ـــن السياس ـــة م القائم

الالمعــني. ولــن يكــون احلرمــان يومــاً مــن األيــام، وال 

ه القائمـــة عـــىل الفشـــل يف ميـــدان مـــن امليـــادين بدوافعـــ

طبيعـــة الزمـــان، دلـــيالً عـــىل ضـــعف أو منفـــذاً إىل نقـــد، 

ـــدبري  مـــا دامـــت الشـــواهد عـــىل بعـــد النظـــر وقـــوة الت

ـــب  ـــىل الري ـــرب ع ـــافرة تك ـــرية متض ـــرأي، كث ـــمو ال وس

 وتنبو عن النقاش).
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لقد أظهـرت ردة الفعـل التـي عـربت عنهـا الشخصـيات 

لــة جتــاه خطــوة الصــلح أن احلا Qاملقربــة مــن اإلمــام احلســن

الشــيعية مل تكــن بعــدُ قــد وصــلت إىل املســتو احلقيقــي مــن 

، وربـام كـان كثـريٌ Qاإليامن بمبـدأ الواليـة والتسـليم لإلمـام

ــه  ــن جانب ــه م ــر إلي ــام تنظ ــة باإلم ــيات املحيط ــن الشخص م

ـــول اهللا ـــه برس ـــي الرتباط ـــنفس  Nاألرسي واألخالق ول

شخصــيته الرفيعــة التــي اســتحقت لقــب ســيد شــباب أهــل 

ما وراء هـذا التصـور مـن اإليـامن بطاعتـه وإمامتـه اجلنة، أما 

املفرتضــة مــن اهللا تعــاىل، وأنــه ينطــق عــن اهللا، وال يعمــل إال 

ــن  ــا مل يك ــذا م ــق فه ــل اخلل ــىل ك ــة ع ــه احلج ــأمر اهللا، وأن ب

، وهلـذا كـان Qتستوعبه األغلبية السـاحقة مـن أتبـاع اإلمـام

البعض ينظر لإلمام مـن وجهـة نظـر ضـيقة جـداً تنطلـق مـن 

ــم  ــذي حيك ــي ال ــق الغيب ــة العم ــة دون مالمس ــالح املرئي املص
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قــرارات اإلمــام و يــؤطر كــل حركاتــه وســكناته، ومــا تنقلــه 

ــات أو االعرتاضــات  ــن االحتجاج ــة م ــوص التارخيي النص

عىل وثيقـة الصـلح يكشـف جانبـاً مـن هـذه احلقيقـة، وربـام 

  انقسمت تلك االحتجاجات عىل قسمني:

ــا  ــط بخالي ــان ينش ــذي ك ــوارج ال ــار اخل ــا تي األوىل: مثله

ــذي  ــالمية وال ــات اإلس ــوارض واملجموع ــمن احل ــة ض نائم

ونصــها (كفـر احلســن  Qأعلـن فتــو تكفـري اإلمــام احلسـن

ــه)  ــن قبل ــوه م ــر أب ــام كف ــدينوري (ك ــوال لل ــار الط األخب

إلمـــام فكانـــت ، واختـــذ اخلـــوارج قـــراراً بتصـــفية ا)٢١٦

ــام ــال اإلم ــاوالت اغتي ــذا  Qحم ــن ه ــزءاً م ــاباط) ج يف (س

  املخطط.

ــه  ــيعته وأتباع ــن ش ــني م ــض املخلص ــا بع ــة: مثله الثاني

بخلفيتـــه  Qالـــذين مل يســـتطيعوا اســـتيعاب قـــرار اإلمـــام
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ــق  ــن املنطل ــا م ــام قلن ــه ك ــاملوا مع ــة وتع ــة الغيبي العقائدي

توضـح بعـض تلـك  اآلتيـةي الضـيق، والنصـوص ـالشخص

  حتجاجات:اال

ــوال ص * ــاره الط ــدينوري يف أخب ــول ال ــان ٢٢٠يق : وك

مـه عـىل مـا أول من لقي احلسـن بـن عـيل ريض اهللا عنـه، فندّ 

صنع، ودعاه إىل رد احلـرب حجـر بـن عـدي، فقـال لـه: (يـا 

بــن رســول اهللا، لــوددت أين مــت قبــل مــا رأيــت، أخرجتنــا 

ا من العدل إىل اجلـور، فرتكنـا احلـق الـذي كنـا عليـه، ودخلنـ

يف الباطل الذي كنا هنـرب منـه، وأعطينـا الدنيـة مـن أنفسـنا، 

وقبلنا اخلسيسـة التـي مل تلـق بنـا). فاشـتد عـىل احلسـن ريض 

ــم  ــو أعظ ــت ه ــه (إين رأي ــال ل ــر، فق ــالم حج ــه ك اهللا عن

النــاس يف الصــلح، وكرهــوا احلــرب، فلــم أحــب أن أمحلهــم 

عــىل مــا يكرهــون، فصــاحلت بقيــا عــىل شــيعتنا خاصــة مــن 
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فرأيـت دفـع هـذه احلـروب إىل يـوم مـا، فـإن اهللا كـل  القتل،

 يوم هو يف شأن).

ــن رصد  *  ــة الفــزاري وســليامن ب ــن نجب ــال املســيب ب ق

ي تعجبنــا منــك، ـ: (مــا ينقضــQاخلزاعــي للحســن بــن عــيل

ــة  ــن الكوف ــل م ــف مقات ــون أل ــك أربع ــة ومع ــت معاوي بايع

رة واحلجـاز !) فقـال احلسـن: كـان ذلـك، ـسو أهـل البصـ

ن؟ فقــال: (واهللا أر أن ترجــع ألنــه نقــض فــام تــر اآل

العهد)، فقال: (يـا مسـيب إن الغـدر ال خـري فيـه ولـو أردت 

ملا فعلـت)، فقـال حجـر بـن عـدي: (أمـا واهللا لـوددت أنـك 

مت يف ذلك اليوم ومتنا معـك ومل نـر هـذا اليـوم فإنـا رجعنـا 

رورين بـام أحبـوا). مناقـب ـراغمني بـام كرهنـا ورجعـوا مسـ

 . ١٩٧/  ٣ابن شهرآشوب 
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(واجتمــع إىل احلســن وجــوه الشــيعة وأكــابر أصــحاب  *

ـا ممـا فعلـه).  أمري املـؤمنني عـيل يلومونـه ويبكـون إليـه جزعً

  .٤٤مقاتل الطالبيني 

 (السالم عليك يا مذل املؤمنني) *

ــام  ــت لإلم ــي قيل ــارات الت ــرأ العب ــد وأج ــن أش ــي م وه

من قبـل بعـض املخلصـني مـن شـيعته، واختلفـت  Qاحلسن

ــاد ــري إىل املص ــادر تش ــأكثر املص ــا ف ــية قائله ــول شخص ر ح

(سفيان بن أيب ليىل اهلمـداين)، ويظهـر مـن الروايـات أنـه مـا 

قاهلــا اســتهزاءاً أو إهانــة وإنــام بــدافع احلميــة غــري املنضــبطة 

ــد  ــن أيب احلدي ــنهج الب ــع: رشح ال ــار ١٦\١٦(راج ، األخب

)، ٨٢، االختصـــاص ٤٤، مقاتـــل الطـــالبيني ٢٢٠الطـــوال 

شــارت مصــادر أخــر أن قائــل هــذه العبــارة هــو يف حــني أ

ــتامل  ــنهام الح ــارض بي ــدي) وال تع ــدي الكن ــن ع ــر ب ج (حُ

 



 ۱۹ ....................... وعصـر الغيبة الكربQ بني عصـر اإلمام احلسن

 ــرب ــة الك ــع: اهلداي ــل (راج ــن ١٩٢تعــدد القائ ، اليقــني الب

ــاووس  ــة ٢٦ط ــل اإلمام ــذه ١٦٦، دالئ ــفت ه ــد كش )، وق

ـــع  ـــيعية أن الواق ـــيات الش ـــار الشخص ـــن كب ـــارات م العب

مـل إلحـداث تغيـري العقائدي مل يكـن بمسـتو النضـج الكا

شامل عىل مسـتو الـبالد اإلسـالمية وأن هنـاك فـرتة ال بـد 

ــني  ــدماج الكامــل ب ــة االن مــن اجتيازهــا للوصــول إىل مرحل

 اإلمام وشيعته.

إن الفرتة التـي عاشـها اإلمـام احلسـن ومـن بعـده اإلمـام 

خـالل حكـم معاويـة بـن أيب سـفيان يف العقـدين  Lاحلسني

ــرن اهل ــن الق ــامس م ــع واخل ــري األول (الراب ) ه ٦٠ – ٤٠ج

ــة زمــن( نعيشــه الــذي رناـعصــ مــع تشــرتك ) الكــرب الغيب

ـــبعض ـــفات ب ـــرتكة الص ـــة املش ـــدة نتيج ـــوع لوح  املوض
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ـــابه ـــروف يف والتش ـــة الظ ـــة احلاكم ـــف الغيب ـــام ختتل ، ورب

  الكرب عن تلك احلقبة بام يأيت:

أوالً: اخــتالف الفــرتة الزمنيــة، ففــي حــني اســتمرت 

ــن  ــدين م ــة عق ــك احلقب ــرب تل ــة الك ــدت الغيب ــزمن، امت ال

ــن ( ــر م ــا أكث ــى يومن ــف أن ١١٠٠حت ــذا يكش ــام، وه ) ع

حجــم التغيــري املنتظــر مــن الغيبــة الكــرب أكــرب وأوســع ممــا 

  كان متوقعاً من تلك احلقبة.

سـيخرج ولـيس يف عنقـه بيعـة  Qثانياً: إن اإلمـام املهـدي

ذين أعطيـا لـال Lلطاغية زمانـه بخـالف اإلمـامني احلسـنني

لطاغيــة زمــاهنام (معاويــة بــن أيب ســفيان)، والبيعــة يف  البيعــة

ال تعنــي االعــرتاف  Kاملفهــوم العقائــدي ألهــل البيــت

رعية أو االلتــزام بالســمع والطاعــة، وإنــام ختــتص ـبالشــ

ــاحلق  ــة ب ــن املطالب ــكوت ع ــروج والس ــدم اخل ــااللتزام بع ب
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، وهكــذا تفهــم بيعــة اإلمــام أمــري Qرعي لإلمــامـالشــ

ملــن ســبقه مــن اخللفــاء وكــذلك بيعــات األئمــة  Qاملــؤمنني

ــىل  ــاقبوا ع ــذين تع ــاللة ال ــام الض ــور وحك ــاء اجل ــل خلف لك

حكم الـبالد اإلسـالمية، وخيـتص إمـام زماننـا مـن بـني كـل 

أنه خيـرج ولـيس يف عنقـه أي بيعـة لطاغيـة زمانـه،  Kاألئمة

ــدي ــام امله ــول اإلم ــرج  Qيق ــذي خ ــهور ال ــه املش يف توقيع

أمـا علـة مـا وقـع مـن الغيبـة فـإن إلسحاق بـن يعقـوب: (و

ــنْ ﴿اهللا عــز وجــل يقــول:  واْ عَ ــأَلُ نُــواْ الَ تَسْ ينَ آمَ ــذِ ــا الَّ َ ــا أَهيُّ يَ

مْ  كُ ـؤْ مْ تَسُ بْدَ لَكُ يَاء إِن تُ ، إنـه مل يكـن أحـد مـن آبـائي إال ﴾أَشْ

وقد وقعـت يف عنقـه بيعـة لطاغيـة زمانـه، وإين أخـرج حـني 

ــ ــت يف عنق ــن الطواغي ــد م ــة ألح ــرج وال بيع ــة (ي) أخ غيب

 . )٢٩٢الطويس 
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هـذا املعنـى ملجموعـة مـن  Qوقد أوضـح اإلمـام احلسـن

 شــيعته حــني ســألوه عــن علــة مصــاحلته ملعاويــة، فقــد رو

الشــيخ الصــدوق عليــه الرمحــة عــن أيب ســعيد عقيصــا قــال: 

معاويـة بـن أيب سـفيان دخـل  Lملا صـالح احلسـن بـن عـيل

كــم : وحيQعليــه النــاس، فالمــه بعضــهم عــىل بيعتــه، فقــال

ما تـدرون مـا عملـت، واهللا الـذي عملـت خـري لشـيعتي ممـا 

طلعت عليـه الشـمس أو غربـت، أال تعلمـون أننـي إمـامكم 

مفــرتض الطاعــة علــيكم وأحــد ســيدي شــباب أهــل اجلنــة 

؟ قـالوا: بـىل، قـال: أمـا علمـتم  Nبنص من رسـول اهللا عـيلَّ

ملـا خـرق السـفينة وأقـام اجلـدار وقتـل الغـالم  Qرـأن اخلض

سـخطاً ملوسـى بـن عمـران، إذ خفـي عليـه وجـه كـان ذلـك 

احلكمــة يف ذلــك، وكــان ذلــك عنــد اهللا تعــاىل ذكــره حكمــة 

وصواباً، أما علمتم أنـه مـا منـا أحـد إال ويقـع يف عنقـه بيعـة 
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ــن  ــى ب ــيل روح اهللا عيس ــذي يص ــائم ال ــه إال الق ــة زمان لطاغي

خلفــه، فــإن اهللا عــز وجــل خيفــي والدتــه، ويغيــب  Qمــريم

ــئال يكــون  ألحــد يف عنقــه بيعــة إذا خــرج، ذلــك شخصــه ل

التاسع مـن ولـد أخـي احلسـني ابـن سـيدة اإلمـاء، يطيـل اهللا 

ــاب دون  ــورة ش ــه يف ص ــره بقدرت ــم يظه ــه، ث ــره يف غيبت عم

 أربعني سنة، ذلك ليعلم أن اهللا عىل كل يشء قدير.

أوجه التشابه مع الغيبة الكرب: 

ــني إال  ــزات املوجــودة بــني احلقبت وعــىل الــرغم مــن التامي

ــارص  ــة العن ــىل خلفي ــرأ ع ــن أن تق ــابه يمك ــاً للتش أن أوجه

ــن الباحــث  املشــرتكة، ولعــل الــتمعن يف هــذه العنــارص يمكّ

من فك بعـض الرمـوز والعقـد التـي حتـيط بـالواقع املعـارص 

وتســاعده يف تفســري كثــري مــن املواقــف التــي يمكــن أن 
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اطي مــع الوضــع الــراهن، وهــذه النقــاط يتخــذها للتعــ

  املشرتكة هي:

رعي ـأوالً: إن كــال احلقبتــني شــهدت غيــاب اإلمــام الشــ

عــن الســاحة السياســية واختــاذ العزلــة طريقــاً للتعــاطي مــع 

األحــداث عــىل خلفيــة انحطــاط مســتو النضــج العقائــدي 

: (وملـــا ١٥/ ٢لألمـــة، يقـــول الشـــيخ املفيـــد يف اإلرشـــاد 

احلسـن صـلوات اهللا عليـه وبـني معاويـة  استقر الصـلح بـني

إىل املدينـة فأقـام هبـا كـاظامً  Qعىل ما ذكرنـاه، خـرج احلسـن

غيظه، الزمـاً منزلـه، منتظـراً ألمـر ربـه جـل اسـمه)، وهـذه 

العزلة مشـاهبة مـن بعـض الوجـوه حلالـة الغيبـة التامـة التـي 

ــدي ــام امله ــها اإلم ــنني،  Qيعيش ــن الس ــف م ــف وني ــذ أل من

عزلــة هــي العــالج النــاجع حلالــة االهتــزاز ويبــدو أن هــذه ال

ــة ا ــد األم ــذي دب يف جس ــدي ال ــزال-لعقائ ــت  -وال ي حت
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تـــأثري السياســـة وتيـــارات االنحـــراف الفكـــري، وتعمـــل 

العزلــة يف جــانبني: األول يســتهدف تنميــة الــوعي وتعــريض 

ــراكم  ــىل ت ــد ع ــذايت املعتم ــحيح ال ــن التص ــة م ــع حلال املجتم

ــ ــامي الص ــاة وتن ــداخـاملعان ــاط راع ال ــو االنحط ــع ق يل م

العقائــدي، والثــاين يســتهدف تعريــة األنظمــة الفاســدة التــي 

ــة  ــعارات متلون ــت ش ــة وحت ــاوين خمتلف ــامء وعن ــم بأس حتك

  .Kرعية املستباحة ألهل البيتـللتغطية عىل الش

يف كـــال  Kثانيــاً: صـــدور األوامـــر مــن قبـــل األئمـــة

ــىل  ــروج ع ــدم اخل ــرب وع ــف والص ــوب الك ــني بوج احلقبت

ــاس الســلطان  ــة انعك ــي يف احلقيق ــذه األوامــر ه ــائر، وه اجل

ــيعة  ــني الش ــة ب ــم العالق ــب أن حتك ــي جي ــة الت ــة التبعي حلال

وأئمــتهم، والتــي تعكــس املفهــوم الســليم للتمســك الــوارد 

ــ ــني الش ــديث الثقل ــتفيض يف ـيف ح ــى مس ــذا املعن ريف، وه
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ــك  ــن تل ــاهرة، وم ــرتة الط ــن الع ــة ع ــار املنقول ــحيح اآلث ص

 الروايات الرشيفة: 

ة: عـــن عبـــد حممـــد رشح – ١٨٩/  ١هنـــج البالغـــة  *

أنـه قـال: (انظـروا أهـل بيـت نبـيكم فـالزموا  Qأمري املؤمنني

ــن  ــد، ول ــن ه ــوكم م ــن خيرج ــرهم فل ــوا أث ــمتهم واتبع س

يعيــــدوكم يف رد. فــــإن لبــــدوا فالبــــدوا وإن هنضــــوا 

ـــنهم  ـــأخروا ع ـــلوا، وال تت ـــبقوهم فتض ـــوا. وال تس فاهنض

 فتهلكوا).

ــــو ٣٥٠يف قــــرب اإلســــناد للحمــــريي  * : قــــال أب

: (إنام شـيعتنا مـن تابعنـا ومل خيالفنـا، ومـن إذا خفنـا Qجعفر

 خاف، وإذا أمنّا أمن، فأولئك شيعتنا).

ـــائل  * ـــادق٧٣\٢٧يف الوس ـــن الص ـــال:  Q: ع ـــه ق أن

ــمتنا،  ــمتوا إذا ص ــا، وتص ــوا إذا قلن ــبكم أن تقول ــواهللا لنح (ف
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ــ ــا جع ــني اهللا، م ــنكم وب ــيام بي ــن ف ــرياً يف ونح ــد خ ل اهللا ألح

 خالف أمرنا).

قــال: (أمــر  Q: عــن أيب عبــد اهللا٦٨\٢٧الوســائل  *

ــال: وإن  ــم ق ــا ث ــليم لن ــا والتس ــرد إلين ــا وال ــاس بمعرفتن الن

ـــه إال اهللا، وجعلـــوا يف  صـــاموا وصـــلوا وشـــهدوا أن ال إل

 أنفسهم أن ال يردوا إلينا، كانوا بذلك مرشكني).

ــث أ ــيل وحي ــذا التأص ــن ه ــاً م ــرك وانطالق ــة وت ن العزل

ــة اإلمــامني احلســن  التصــدي كــان هــو احلــاكم عــىل منهجي

ــدي ــام امله ــى واإلم ــر Lاملجتب ــة أوام ــدر األئم ــد أص ، فق

مشــددة لشــيعتهم بوجــوب التــزام البيــت وعــدم اخلــروج يف 

راعات السياســية املشــتعلة بــني األحــزاب ـمعمعــة الصــ

احلاكمة سواء يف تلـك احلقبـة الصـعبة مـن حكـم معاويـة أو 

  زمن الغيبة.يف 
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 Qأمـــا يف زمـــن معاويـــة فقـــد أوىص اإلمـــام احلســـني

جمموعة من شـيعة الكوفـة، عقـب توقيـع وثيقـة الصـلح بـني 

ومعاويــة، فقــال هلــم: (فلــيكن كــل  Qأخيــه اإلمــام احلســن

رجل مـنكم حلسـاً مـن أحـالس بيتـه، مـا دام هـذا اإلنسـان 

  ).٢٢٠األخبار الطوال (حياً) يعني معاوية 

يبـة الكـرب فالروايـات هبـذا املعنـى تصـل أما يف زمن الغ

إىل حد االستفاضة وربـام التـواتر القطعـي، وهـذه نـامذج مـن 

 ).٢٠٠تلك املرويات الرشيفة (راجع: غيبة النعامين 

إنــه قــال (، قــال: Qعــن أيب بصــري، عــن أيب عبــد اهللا - ١

ــا يشء، وإذا Qيل أيب ــوم هل ــان ال يق ــن أذربيج ــارٍ م ــد لن : ال ب

ــوا ــدنا،  كــان ذلــك فكون ــا ألب ــدوا م ــوتكم، و الب أحــالس بي

ــأين  ــوا، واهللا لك ــو حب ــه ول ــعوا إلي ــا فاس ــرك متحركن ــإذا حت ف
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أنظر إليه بني الركن واملقـام يبـايع النـاس عـىل كتـاب جديـد، 

 .)عىل العرب شديد

: Qقـــال أبـــو عبـــد اهللا(عـــن أيب املرهـــف، قـــال:  - ٢

ــري؟ قــال:  ــا املحاض ــت: وم ــال: قل ــري. ق ــت املحاض هلك

ن، ونجـا املقربـون، وثبـت احلصـن عـىل أوتادهـا، املستعجلو

كونوا أحالس بيـوتكم، فـإن الغـربة عـىل مـن أثارهـا، وأهنـم 

ال يريــدونكم بجائحــة إال أتــاهم اهللا بشــاغل إال مــن تعــرض 

 ).هلم

دخلــت أنــا وأبــان (رمي، قــال: ـعــن أيب بكــر احلضــ - ٣

ــد اهللا ــىل أيب عب ــود  Qع ــات الس ــرت الراي ــني ظه ــك ح وذل

بخراسان، فقلنـا: مـا تـر؟ فقـال: اجلسـوا يف بيـوتكم فـإذا 

 .)رأيتمونا قد اجتمعنا عىل رجل فاهندوا إلينا بالسالح
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ــيعة  -٤ ــائل الش ــال ١٥/٥١وس ــال: ق ــدير ق ــن س :، ع

ــد اهللا ــو عب ــن Qأب ــاً م ــن حلس ــك، وك ــزم بيت ــدير ال ــا س : ي

فــإذا بلغــك أن  أحالسـه، واســكن مــا ســكن الليـل والنهــار،

  السفياين قد خرج فارحل إلينا ولو عىل رجلك.

ــويس ص - ٥ ــايل الط ــن أيب ١٦٣أم ــري، ع ــن أيب بص : ع

قــال: ملــا دخــل ســلامن (ريض اهللا عنــه) الكوفــة،  Qعبــد اهللا

ونظر إليها ذكر مـا يكـون مـن بالئهـا، حتـى ذكـر ملـك بنـي 

أمية والذين مـن بعـدهم. ثـم قـال: فـإذا كـان ذلـك فـالزموا 

س بيوتكم حتـى يظهـر الطـاهر ابـن الطـاهر املطهـر ذو أحال

  الغيبة الرشيد الطريد.

وكــام شــهدت هــذه اهلدنــة املقــرة مــن قبــل األئمــة  

خروقــات مــن بعــض الشــيعة يف زمــن معاويــة فقــد شــهدت 

  الغيبة الكرب أيضاً خروقات ال جمال للتفصيل فيها.
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انتــا ثالثــاً: ومــن أوجــه التشــابه اهلامــة أن كــال احلقبتــني ك

ــة  ــة مللحم ــة مقدم ــة معاوي ــود، فحقب ــتح املوع ــة للف مقدم

ــ ــاً بتص ــت فتح ــي كان ــوراء الت ــنيـعاش ــام احلس  Qريح اإلم

ــق يب مل  ــن مل يلح ــهد، وم ــق يب استش ــن حل ــإن م ــد ف ــا بع (أم

ـــتح)  ـــدرك الف ـــارات (ي ـــل الزي ـــة )١٥٧كام ـــا الغيب ، وأم

الكــرب فهــي مقدمــة للفــتح املبــني املوعــود عــىل يــد املنقــذ 

الشــعوب املقهـــورة والثلــة املستضـــعفة يف  الــذي تنتظـــره

ــام  ــن اإلم ــوراً، ع ــتالء األرض ج ــد ام ــورة بع ــاء املعم أرج

ــادق ــائم ال Qالص ــىل الق ــدنيا ع ــتح ال ــوم تف ــتح ي ــوم الف : (ي

ينفع أحداً تقربٌ باإليامن مـا مل يكـن قبـل ذلـك مؤمنـاً وهبـذا 

ــد اهللا  ــه، ويعظــم عن ــذي ينفعــه إيامن ــاً، فــذلك ال الفــتح موقن

ـــأنه ـــدره وش ـــام املهـــدي (..) ق ـــث اإلم ـــم أحادي معج

٥/٣٤٥(. 
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ــيعة يف  ــة للش ــام املوكل ــابه يف امله ــدو أن التش ــا يب ــن هن وم

ــدور  ــدف ويف ال ــابه يف اهل ــن تش ــق م ــني ينطل ــاتني احلقبت ه

ــز إىل  ــد يع ــني ق ــول احلقبت ــتالف يف ط ــوم، وأن االخ املرس

 اختالف يف سعة الدور التغيريي املتاح لكلتيهام.

ــ  ــة الت ــة احلقب ــنان يف إن دراس ــان احلس ــها اإلمام ي عاش

ــة  ــيس ثم ــث أن ل ــن أيب ســفيان تؤكــد للباح ــة ب عهــد معاوي

ــادي بــني اإلمــام  ــة يف العمــل القي فروقــات نفســية أو منهجي

ــني ــه احلس ــن وأخي ــي Lاحلس ــة الت ــجاعة واحلكم ، وأن الش

هــي بعينهــا الشــجاعة واحلكمــة  Qامتلكهــا اإلمــام احلســن

ــني ــوافرت يف احلس ــي ت ــور واQالت ــم ن ــد، قــال ، فكله ح

أليب بصـري: (يـا أبـا حممـد كلنـا نجـري يف  Qاإلمام الصـادق

بصـــائر الـــدرجات (..). اً الطاعـــة واألمـــر جمـــر واحـــد

٤٩٩.( 
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