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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
اأ�سرف  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني،  رّب  احلمد هلل 
واللعن  الطاهرين،  الطّيبني  واآله  حمّمد  اأجمعني  اخللق 
اآمني  الدين،  يوم  قيام  اإىل  اأجمعني  اأعدائهم  على  الدائم 

رّب العاملني.
ملكوتية،  واأ�سخا�ص  نورانية  �سخو�ص   K البيت  اأهل 
قون  منها ولأجلها ُوِجَد الكون، واإليها ح�ساب اخَللق، يتدفَّ
ع  نوراً وينطقون حياًة، �سفاههم رحمة وقلوبهم راأفة، ُو�سِ
ربوع  على  املعرفة  وَنَت  عدًل،  فزانوه  مبيزانهم  اخلري 

األ�سنتهم فغّذوها حكمًة.
ول  ال�سيل،  عنهم  )ينحدُر  �سادات،  قادٌة  هداة،  اأنواٌر 



األفوا اخَللق فاألفوهم، ت�سطفُّ على 6 اإليهم الطري(،  يرقى 
اأبوابهم اأبناء اآدم متعلِّمني م�ستنجدين �سائلني، ومبغانهم 

عائدين.
ل ُيكِرهون اأحداً على موالتهم ول ُيجِبون فرداً على 
قلب  وي�سغف  اإليهم،  ا�ستمع  كّل من  حّبهم  ُيقّيد  اتِّباعهم، 
كّل من راآهم، منهجهم احلّق وطريقهم ال�سدق وكلمتهم 
العليا، هم فوق ما نقول ودون ما يقال من التاأليه، هم اأنوار 

ال�سماء واأوتاد الأر�ص.
والإمام احل�سن املجتبى Q هو اأحد هذه الأ�سرار التي 
احلكمة  وجه  عن  البع�ص  وغفل  معناها،  يف  الكثري  حار 
فراحوا  غريهم،  بدنيا  دينهم  اآخرون  وباع  قراراتها،  يف 
ُي�سطرون الكذب والفرتاءات عليه، والتي جاوز بع�سها حّد 



العقل، ومل يتجاوز حّد احلقد املن�سّب على بيت الر�سالة.7
�سية  وقد اهتمَّ مركز الإمام احل�سنQ للدرا�سات التخ�سّ
بكتابة البحوث والدرا�سات وحتقيق املخطوطات التي تعنى 
ب�ساأن الإمام احل�سن املجتبى Q ون�سرها يف كتب وكتّيبات 
و�سفحات  النرتنت  مواقع  على  ن�سرها  اإىل  بالإ�سافة 

التوا�سل الجتماعي التابعة للمركز.
بالإ�سافة اإىل الن�ساطات الثقافية والإعالمية الأُخرى 
الفّنية،  الت�ساميم  ن�سر  خالل  من  املركز  بها  يقوم  التي 
والندوات  املحا�سرات  وعقد  العزاء،  جمال�ص  واإقامة 
اأهل  بفكر  ترثى  التي  والثقافية  العلمية   وامل�سابقات 
خلدمة  لنا  تعاىل  اهلل  توفيقات  من  وغريها   K البيت 

.Q الإمام املظلوم اأبي حمّمد احل�سن املجتبى



اأحد 8 القارئ هو  يديك عزيزي  الذي بني  الكتاب  وهذا 
بيان  اإىل  اإلَّ  تهدف  ل  والتي  اأينعت،  التي  الثمار  تلك 
امل�سيئة  اأبعادها  بكلِّ   Q املجتبى  احل�سن  الإمام  �سخ�سية 
ببحوث  الإ�سالميَّة  املكتبة  ولرفد  امل�سرقة،  ونواحيها 

.Q ودرا�سات عن �سخ�سية الإمام احل�سن املجتبى
ومن اهلل التوفيق وال�سداد.

�سة        العتبة احل�سينية املقدَّ
�سية  مركز الإمام احل�سن Q للدرا�سات التخ�سّ  

             كاظم اخلر�سان
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، واأف�سل ال�سالة واأمت الت�سليم 
على املبعوث رحمة للعاملني، حممد واأهل بيته الطيبني 
�سلى  النبي  بيت  اأهل  مناوئي  فاإن  وبعد..  الطاهرين. 
اهلل عليه واآله و�سلم، يف كل مكان وزمان قد داأبوا على 
اإثارة كّل ما ِمن �ساأنه اأْن يقدح يف ع�سمتهم واإمامتهم، 
�سـّرح  مــا  مــع   ،Kباإيـــذائهــــم  ،Oاهلل ر�ســول   فـــــاآذوا 
ومن  اآذاه  فقد  اآذاهم  من  اأّن  مواطن  عّدة  يف   Oبه
املاأجورة  الأقالم  اأ�سحاب  اأن  اإل  حاربه،  فقد  حاربهم 



رواياٍت 10 على  �سبهاتهم  اإثارة  يف  فاعتمدوا  ذلك  اأبوا 
الت�سكيك  حماولني  املتون،  وغريبة  ال�سند   �سعيفة 
واأحد  عنهم،  امل�سلمني  اأنظار  و�سرف   Kبف�سائلهم
وّجه  الذي   Qاملجتبى احل�سن  الإمام  الأبرار  اأولئك 
�سده  فاأثاروا  نحوه  قوار�سهم  ومنا�سروهم  الأمويون 
�سيت�سح- يفوق  اأّن وهنها-كما  اإل  ال�سبهات،  كثرياً من 
الذين  على  اإل  تنطلي  ل  واأنها  العنكبوت،  خيط  وهن 
انعقد  �سّلموا قيادهم للباطل فانقادوا له، ولأجل ذلك 
خاللها  من  والتي  ال�سل�سلة  هذه  تاأليف  على  العزم 
 ،Qاملجتبى اأُثريت حول  التي  ال�سبهات  تلك  �سندح�ص 
 Qسده� حيكت  التي  ال�سبهات  تلك  اأّن  جلياً  و�سيت�سح 



على 11 لتطفَو  الفر�سة  لها  "فقاقيع" �سنحت  اإّل  هي  ما 
ن�ستمد  اهلل  ومن  تكْن،  مل  كاأْن  تتال�سى  ثم  ال�سطح، 

التوفيق ون�ستلهم ال�سواب.
�سة        العتبة احل�سينية املقدَّ

مركز الإمام احل�سنQ للدرا�سات التخ�س�سية  
       ال�سعبة العلمية/ ال�سيد مهدي اجلابري



12
ال�شبهة:

و�سلَّمه احلكم يف وقٍت  اإَنّ احل�سنQ �ساَلح معاوية 
نه من  كان يجتمع عنده من الأن�سار واجليو�ص ما ميكِّ
اأ�سحابه  ِقلٍَّة من  مقاتلته، وخرج الإمام احل�سنيQ يف 
على يزيد بن معاوية يف وقٍت كان ميكنه فيه امل�ساحلة 

واملوادعة!!!
ول يخلو اأن يكون اأحدهما على احلق، فيكون الآخر 
على خالفه؛ لأَنّ القول باأَنّ كليهما كانا على احلق يكون 

جمعاً بني النقي�سني، واجتماع النقي�سني حمال.
ف�سوف  احلقِّ  خالف  على  اأحدهما  كان  فاإذا  وعليه، 



الع�سمة 13 اإمامته؛ لأَنّ  تبطل ع�سمته، وبالتايل تبطل 
ال�سيعة، فال يكون غري  الإمام عند  اأهمِّ خ�سائ�ص  ِمن 
مّمن  اأحٍد  اإمامة  بطلت  واإذا  عندهم،  اإماماً  املع�سوم 
ُيّدعى اإمامتهم عند ال�سيعة �سوف يبطل اأ�سل الإمامة 
من�سو�ٌص  معَيّنون  ال�سيعة  عند  الأئّمة  لأَنّ  عندهم؛ 

عليهم. واإذا بطل هذا الأ�سل بطل الت�سُيّع بكامله. 

ردُّ ال�شبهة:
وللجواب عن هذه ال�سبهة، نقول:

اأَنّ  الثابت  بل  تاّماً،  لي�ص  الإ�سكال  هذا  اإَنّ  اأّوًل: 
الإمام احل�سنQ قد انهار جي�سه ب�سبب اخليانات التي 
 ح�سلت من بع�ص القادة، ودونك هذا الن�ص التاريخي:



)... فلّما كان من غٍد وّجه معاوية بخيله اإليه، فخرج 14
اإليهم عبيد اهلل بن العّبا�ص فيمن معه، ف�سربهم حّتى 
رّدهم اإىل مع�سكرهم، فلّما كان الليل اأر�سل معاوية اإىل 
عبيد اهلل بن العّبا�ص: اأّن احل�سن قد را�سلني يف ال�سلح 
كنت  الآن  طاعتي  يف  دخلَت  فاإْن  اإيّل  الأمَر  م�سّلٌم  وهو 
اأْن  الآن  اإن جئَتني  ولك  تابع،  واأنت  واإّل دخلت  متبوعاً 
ل لك يف هذا الوقت الن�سف  اأعطيك األف األف درهم، يعجَّ
اهلل  عبيد  فان�سَلّ  الآخر،  الن�سف  الكوفة  دخلَت  واإذا 
وعده...()١(.  له مبا  فوّفى  معاوية  ع�سكر  لياًل فدخل 
 Qوو�سل الأمر اإىل التاآمر على ت�سليم الإمام احل�سن
اأمامه  اإىل معاوية، واأدركQ هذه املوؤامرة وكان  نف�سه 

)١( مقاتل الطالبّيني: ٤٢.



الكرمي، 15 ال�سلح  اأو  املُِذل  ال�ست�سالم  اإّما  خياران: 
 Qاحل�سني الإمام  واأّما  الأّول...  على  الثاين  فاختار 
وقد  احلديد  كُزبر  قلوبهم  برجاٍل  ثائراً  خرج  قد  فهو 
�سنوف  من  الدنيا  اأذهل  ما  واأن�ساره  بثورته  ق  حَقّ
 البطولة وال�سجاعة والإباء... ف�سّتان بني موقف الإمام

.Qوموقف الإمام احل�سني Q احل�سن
ثانياً: اإَنّ هذا املورد لي�ص من اجتماع النقي�سني؛ لأَنّ 
�سلح الإمام احل�سنQ كان اأمراً م�سروعاً بن�صِّ حديث 
ر�سول اهللO: )اإَنّ ابني هذا �سّيد و�سي�سلح اهلل به بني 

فئتني عظيمتني من امل�سلمني(..
لحه،  وعليه، فالإمام احل�سنQ كان على احلقِّ يف �سُ
كما �سالح ر�سول اهللO يف احلديبية مل�سالح معَيّنة، 



16 Qاحل�سن الإمام  �سلح  اإّن  يقول  اأْن  لأحٍد  ول ميكن 
والكافر على  امل�سلم  ال�سلح يجوز مع  غري م�سروع، بل 
 Qاحل�سني الإمام  وثورة  معَيّنة،  �سروٍط  وفق  ال�سواء 
 :Oاهلل ر�سول  حديث  بن�ِصّ  اأي�ساً  م�سروعًة  كانت 
ورد  وملا  اجلَنّة(..  اأهل  �سباب  �سّيدا  واحل�سني  )احل�سن 
قال  ح�سني(..  من  واأنا  مّني  )ح�سنٌي   :O النبِيّ عن 
منه(،  واأنا  مّني  ))ح�سنٌي  القدير(:  )في�ص  يف  املناوي 
بني  �سيحدث  ما  عِلم  الوحي  بنور  كاأّنه  القا�سي:  قال 
اأّنهما ك�سيء  كر وبنّي  ه بالذِّ احل�سني وبني القوم فخ�سّ
�ص واملحاَربة واأّكد  واحٍد يف وجوب املحَبّة وحرمة التعرُّ
حمبَّته  فاإّن  ح�سيناً(  اأحبَّ  َمن  اهلُل  )اأحبَّ  بقوله  ذلك 



ُة الر�سول وحمبَّة الر�سول حمبَّة اهلل()١(.. بل جاء 17 حمبَّ
الدليل بلزوم ُن�سرته ملن يدركه، فقد ذكر ال�سوكاين يف 
)اأخرَج  وال�سحابة(:  القرابة  مناقب  يف  ال�سحابة  )َدّر 
الَبَغوي وابن ال�سكن والبارودي وابن مندة وابن ع�ساكر 
اأّم  عن  ثقات  رجاُله  باإ�سناٍد  )الكبري(  يف  والطباين 
�سلمة: )اإَنّ ابني هذاـ  يعني احل�سنيQـ  ُيقتل باأر�ٍص من 
منكم  ذلك  �َسِهد  فَمن  كربالء،  لها  ُيقال  العراق،  اأر�ص 
فلين�سره(()2(.. فاأين التناق�ص بني املوقفني وكالهما 
اإنَّ احلقَّ هو  اأن يقول اخل�سم  اإّل  الّلهّم  حقٌّ م�سروع؟! 
يف القتال دائماً دون ال�سلح مع الطرف الآخر... وهذا 

)١( في�ص القدير: ٣ - ٥١٣.
)2( َدّر ال�سحابة يف مناقب القرابة وال�سحابة: ٢٩٤.



ل دليل عليه واإّل كان فعُل الر�سولO يف احلديبية 18
لهما  وال�سلم  فاحلرب  اأَحد...  به  يقول  ول  باطاًل 
والباطُل ل يدوران مدار  ظروفهما وعواملهما واحلقُّ 
احلرب وال�سلم  -مطلقاً- مبعزٍل عن العوامل املحيطة 

بهما.
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