
  



 

 



 

 



 

  



 

 

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

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

 قيام يوم الدين، آمني ربَّ العاملني. إىلٰ 

ــة،  K أهــل البيــت شــخوصٌ نورانيَّــة وأشــخاصٌ ملكوتيَّ

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

.عٰىل ربوع ألسن وها حكمةً  تهم فغذّ

ــادات ( ــادةٌ س ــداة، ق ــوارٌ ه ــيل وال أن ــنهم الس ــدرُ ع ينح

)، ألفــوا اخلَلــق فــألفوهم، تصــطفُّ عــٰىل يرقــٰى إلــيهم الطــري
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ــــائلني،  ــــتنجدين س ــــني مس ــــاء آدم متعلِّم ــــواهبم أبن أب

 وبمغانمهم عائدين.

هــون أحــداً عــٰىل مــواالهتم وال جيــربون فــرداً عــٰىل  ال يُكرِ

قيِّد باعهم، يُ حـبُّهم كـلَّ مـن اسـتمع إلـيهم ويشـغف قلـبَ  اتِّ

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.

هــو أحــد هــذه األرسار التــي  Qواإلمــام احلســن املجتبــٰى 

جـه احلكمـة يف حار الكثـري يف معناهـا وغفـل الـبعض عـن و

ـــدنيا غـــريهم فراحـــوا  ـــنهم ب ـــاع آخـــرون دي قراراهتـــا وب

يُســطِّرون الكــذب واالفــرتاءات عليــه والتــي جــاوز بعضــها 

ــت  ــٰىل بي ــبِّ ع ــد املنص ــدَّ احلق ــاوز ح ــل ومل يتج ــدَّ العق ح

 الرسالة.



 ٧ ............................................................... مقدمة املركز

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

صــــية بكتابــــة البحــــوث والدراســــات وحتقيــــق  التخصّ

ــا ــٰى املخطوط ــن املجتب ــام احلس ــأن اإلم ــٰى بش ــي تُعنَ  Qت الت

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

وإقامـــة جمـــالس العـــزاء وعقـــد املحـــارضات والنـــدوات 

واملســابقات العلميَّــة والثقافيَّــة التــي تثــرٰ بفكــر أهــل 

وغريهـا مـن توفيقـات اهللا تعـاٰىل لنـا خلدمـة اإلمـام  Kالبيت

د احلسن املجتبٰى   .Qاملظلوم أيب حممّ
  



 ومعاوية Qحمور اخلالف بني اإلمام احلسن  ................................ ٨

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

أحــد تلــك الــثامر التــي أينعــت والتــي ال هتــدف إالَّ إٰىل بيــان 

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 

 لتوفيق والسداد.اهللا ا

 

سة                                     العتبة احلسينية املقدَّ

صية Qمركز اإلمام احلسن               للدراسات التخصّ
 كاظم اخلرسان                                    

  



 

 

 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمــد هللا رب العــاملني، والصــالة والســالم عــىل نبينــا 

 حممد وآله الطيبني الطاهرين.

ومعاويــة لــيس  Q حمــور اخلــالف بــني اإلمــام احلســن

هو اخلالفة وتويل السـلطة، كـام يـذكر الكثـري مـن املـؤرخني، 

 وانام هو اخلالف يف املبدأ وحول املبدأ.

من هذا املنطلـق سـوف أقـف عنـد بنـدين مـن البنـود 

ــع  ــن م ــلح احلس ــه بص ــق علي ــا أطل ــمن م ــرت ض ــي ذك الت

 معاوية:
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ــد األول: ــذه  البن ــروا ه ــذين ذك ــن ال ــو م ــو دع ه

ــن ــام احلس ــؤرخني أن اإلم ــن امل ــود م ــة  Q البن ــازل ملعاوي تن

 عن اخلالفة أو بايع معاوية باخلالفة.

هـو دعـو هـؤالء املـؤرخني أن اإلمـام  والبند الثـاين:

ــن ــ Q احلس ــروه يق ــا ذك ــو م ــالل فح ــن خ ــع م ر التوزي

 الطبقي ألموال املسلمني.

ـــري إىل  ـــني، أو أن أُش ـــاتني النقطت ـــاقش ه ـــل أن أن قب

ــدون وامل ــأريخ امل ــع الت ــأريخ واق ــال ت ــدينا أمث ــني أي ــداول ب ت

الطــربي وتــأريخ ابــن األثــري وتــأريخ ابــن خلــدون وتــأريخ 

 ابن كثري.

ليــه خلرجنــا بنتيجــة ال جمــال إهــذا التــأريخ لــو رجعنــا 

ــال ــا أو اخل ــك فيه ــأريخ للش ــذا الت ــي أن ه ــا، وه ف حوهل

ــ ــعوب، ف ــأريخ الش ــام ال ت ــأريخ احلك ــة يف إت ــادة املدون ن امل
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ـــأريخ  ـــأريخ احلكـــام ال ت ـــة هـــي ت هـــذه الكتـــب التارخيي

ــنهج،  ــة امل ــن ناحي ــادة، وم ــة امل ــن ناحي ــذا م ــعوب، ه الش

التــأريخ املــذكور يف هــذه الكتــب هــو روايــة ولــيس درايــة، 

نــي بالروايــة هنــا أن يضــاح هــذا املبــدأ، أعإوهنــا البــد مــن 

املــؤرخ يــدون مــا يســمعه مــن الــرواة، أو يكتــب مــا يــراه يف 

الكتب التي سـبقت كتابـه، مـن دون أن حيلـل أو ينقـد، وهـو 

ــن  ــة، م ــة املنقول ــذه الوثيق ــند ه ــة وس ــة املروي ــد احلكاي يعتم

دون الوقــوف عــىل واقــع ســند هــذه احلكايــة املرويــة وســند 

التوثــق مــن صــحة  هـذه الوثيقــة املنقولــة، وكــذلك مـن دون

 داللة احلكاية املروية أو داللة مضمون الوثيقة املنقولة.

التحليــل والنقــد بالنســبة لـــلتأريخ مل يكــن يف القــديم، 

نــام أخــذناه حــديثاً بعــد فــتح اجلامعــات يف بلــداننا، وبعــد إو

ــع  ــة، وم ــات األوروبي ــة إىل اجلامع ــات للدراس ــاث البعث ابتع



 ومعاوية Qحمور اخلالف بني اإلمام احلسن  .............................. ١٢

سـالمي إوم عـىل أسـاس هذا الكثري من التحليـل مـا كـان يقـ

ــار  ــام أش ــا أوك ــديبي إىل م ــب اهل ــيخ حبي ــز الش ــا العزي خون

ليـه الـدكتور طـه حسـني، وأعطـى بعـض األمثلـة ملـا إذهب 

كتبه املحـدثون وفيـه يشء مـن التحليـل والنقـد وانتهـي مـن 

 .)١( خالل التحليل والنقد إىل نتائج جيدة

ــ ــيد مرتض ــبأ للس ــن س ــد اهللا ب ــاب عب ــذا كت ــن ه ى ـم

 العسكري.

لقيت قد سبقت حمارضة الشيخ الفضيل يف أشارة إىل حمارضة إ )١( 

حساء وكان املحارض يف بلدة املنصورة باإل Q مهرجان مولد اإلمام احلسن

شار إىل اتباع أالشيخ حبيب اهلديبي بعنوان (نقطتان من ظلم التاريخ)، حيث 

الكاتب طه حسني ملا ذكره الطربي لبعض الروايات واعتامده عليها واستفادته 

 .Q كان عىل طريف نقيض مع أبيه أمري املؤمنني Q منها أن اإلمام احلسن
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حتـى  -يعنـي مـن القـرن الرابـع  -من تأريخ الطـربي 

رنا هــذا واملؤرخــون يتنــاقلون قصــة عبــد اهللا بــن ســبأ، ـعصــ

 وهناك تركيز وتأكيد عىل هذه القصة ملاذا؟!

ــة،  ألن القصــة تشــري إىل أن التشــيع انبثــق مــن اليهودي

ــاً  ــان هيودي ــبأ ك ــن س ــد اهللا ب ــأريخ  -عب ــول الت ــام يق ــم  -ك ث

ــاهر باإل ــلم أو تظ ــأس ــالم ونش ــق ـس ــن طري ــة ع ر اليهودي

 التشيع.

ـــا  ـــة، وأهن ـــذه القص ـــذب ه ـــح إىل ك ـــن أمل وأول م

موضــوعة، وعبــد اهللا بــن ســبأ شخصــية خياليــة ال واقــع هلــا 

وهـو أسـتاذ الـدكتور  -رق مـارجليوث ـفيام احتملـه املستشـ

، والــدكتور طــه حســني  -ربون ـطــه حســني يف جامعــة الســ

ــ ــنهج املستش ــأثر بم ــته ـت ــه رقني يف دراس ــة، ويف كتاب التارخيي

ــ ــذا املستش ــى رأي ه ــوه)، تبن ــيل وبن ــرب (ع ــة الك رق ـالفتن
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ليــه، وأكــد عــىل أن عبــد اهللا بــن ســبأ شخصــية إر ـوإن مل يشــ

خياليــة ال واقــع هلــا، ثــم جــاء الــدكتور عــيل الــوردي أُســتاذ 

علــم االجــتامع بكليــة اآلداب بجامعــة بغــداد وذهــب إىل مــا 

ــع ا ــني م ــه حس ــدكتور ط ــه ال ــب إلي ــد ذه ــتالف يف حتدي خ

 الشخصية، وحاول أن يوجه هذا إىل أنه عامر بن يارس.

ى العســـكري الـــذي أرشت إىل ـثـــم الســـيد مرتضـــ

ــل  ــاول أن يواص ــبأ)، ح ــن س ــد اهللا ب ــوم (عب ــه واملوس كتاب

البحث فيام أثـاره الـدكتور طـه حسـني حـول شخصـية عبـد 

اهللا بن سـبأ، ورجـع إىل الطـربي، وهـو أقـدم مـن ذكـر عبـد 

بأ، ورأ أن الروايــات التــي تــروي قصــة عبــد اهللا اهللا بــن ســ

 كلها ترجع إىل راوٍ واحد هو سيف بن عمر التميمي.
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وسيف بن عمر كـام يـنص املحـدثون مـن السـنة ومـن 

ــذابني والوضــاعني، وهــذا  ــن الــرواة الك ــيعة كــان م الش

ــة ال واقــع  ــن ســبأ أُســطورة مكذوب يســاعد عــىل أن قصــة اب

 هلا.

سـتطعنا أن نكشـف عـن من خـالل التحليـل والنقـد ا

ىل إهــذه املفارقــة التــي اســتمرت إىل أكثــر مــن ألــف عــام، و

 جانبها االهتام بأن التشيع انبثق من اليهودية.
: الغــدير، حــديث الغــدير -لــئال أطيــل  -مثــال آخــر 

 وحادثة الغدير.

ــؤرخني يف  ــن امل ــري م ــن كث ــاوالت م ــاك حم ــت هن كان

ــديث  ــى ح ــاد، ومعن ــديث آح ــدير ح ــديث الغ ــات أن ح إثب

ــه واالحتجــاج  ــه ال يرقــى إىل مســتو االعــتامد علي آحــاد أن

به وبخاصة يف جمـال العقيـدة، واسـتمر الوضـع عـىل هـذا إىل 
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رنا هــذا، فــذهب الســلفيون إىل إنكــار حــديث ـبــدايات عصــ

ــه مكــذوب وموضــوع مــن الغــدير مــن أساســه، وادعــ وا أن

قبـل الشــيعة لتــدعيم مــذهبهم، ولكــن هيــأ اهللا تعــاىل الشــيخ 

األمينــي قــدس رسه فتــابع دراســة هــذا احلــديث، واســتطاع 

ر عامـاً وهـو يقلـب يف بطـون ـبعد فرتة اسـتمرت مخسـة عشـ

ــــأيت  ــــات إىل أن ي ــــون املكتب ــــب يف بط ــــب ويتقل الكت

وملــن باحصــائيات ملــن رو حــديث الغــدير مــن الصــحابة، 

رو حــديث الغــدير مــن التــابعني وتــابعي التــابعني ثــم مــن 

ــ ــى عص ــور حت ــرِّ العص ــىل م ــامء ع ــع ـالعل ــام يرتف ــذا، ب رنا ه

 بمستو هذا احلديث إىل فوق التواتر.

وكان يوثق مـا ينقلـه (وهـذه ميـزة كتـاب الغـدير عـن 

ــاالت)،  ــذه املج ــال ه ــت يف أمث ــي كتب ــب الت ــن الكت ــري م كث

ــتطع أي ب ــى اآلن مل يس ــن وحت ــني م ــف مع ــه موق ــث ل اح
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رفــض حــديث الغــدير أن يقــول أي يشء فــيام وثقــه الشــيخ 

 األميني.

ى عـىل مفارقـة اسـتمرت سـنني ـالتحليل والنقـد قضـ

وهـي  -طويلة، وال أُريد أن أذكر أمثلة أخر يف هـذا املجـال 

 .-كثرية يف الواقع 

ــرهتام يف  ــني ذك ــارقتني اللت ــري إىل املف ــد أن أُش واآلن أُري

يثي هــذا وذكرتــا يف بنــود مــا عــرف بالصــلح بــني بدايــة حــد

 ومعاوية. Q احلسن

البنـــد األول مـــن هـــذا الصـــلح يقـــول: أن اإلمـــام 

ــن ــن  Q احلس ــة ع ــازل ملعاوي ــة، أو تن ــة باخلالف ــايع معاوي ب

 اخلالفة.

اخلالفــة عنــد  -اخلالفــة يف رأي اإلماميــة هــي بــالنص 

ــي اإلاإل ــة تعن ــة مامي ــن اهللا، واإل -مام ــالنص م ــي ب ــة ه  مام
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ــاء  ــامء ومــن اخلطب ــامً تســمعوهنا مــن العل ــة دائ تعــاىل، واألدل

 وال حاجة إىل ذكرها هنا.

اإلمامة عندنا كـالنبوة، كـام أن النبـوة هـي بـالنص مـن 

مامـة هـي عىل شـخص معـني بأنـه نبـي، كـذلك اإل اهللا تعاىل

بالنص من اهللا تعـاىل عـىل شـخص معـني بأنـه إمـام، وكـام ال 

وتـه لشـخص آخـر، كـذلك ال ن يتنـازل عـن نبأيكون للنبـي 

ــخص  ــه لش ــن إمامت ــازل ع ــام أن يتن ــون لإلم ــر، ألن يك آخ

ــق اهللا وألن اإل ــوة ح ــالنب ــق اهللا وهللا التص ــة ح ــط ـمام رف فق

ــ ــي أن يتص ــيس للنب ــه، ول ــيس ـيف حق ــق، ول ــذا احل رف يف ه

 لإلمام أن يترصف يف هذا احلق.

ــن ــام احلس ــام،  Q اإلم ــه إم ــدتنا بأن ــة عقي ــن ناحي م

مـة، ال يبـايع معاويـة باخلالفـة وال يتنـازل ويفهم معنـى اإلما

ــدتنا،  ــة، هــذا مــن جانــب عقي ــه ملعاوي ــه او خالفت عــن إمامت
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ومن جانـب عقيـدة إخواننـا مـن السـنة وأيضـاً نحـن نلتقـي 

ــق يف  ــه ح ــيس ل ــق ل ــو أن الطلي ــة، ه ــذه النقط ــم يف ه معه

اخلالفة، وال يُعطـى اخلالفـة، طبعـاً سأشـري إىل الوثـائق وقـد 

 نقلت بعضها.

يف كتــاب لــه إىل معاويــة  Q اإلمــام أمــري املــؤمنني

ــه  ــيام نقــل عن ــن اخلطــاب ف يشــري إىل هــذا، وكــذلك عمــر ب

 يشري إىل هذا.

ــاً  ــام علي ــم أن اإلم ــن نفه ــو رأس مدرســة  Q نح ه

ــل البيــت وأن عمــر هــو رأس مدرســة الصــحابة،  K أه

ــق  ــتني يف أن الطلي ــني املدرس ــاً ب ــاك اتفاق ــذا أن هن ــى ه ومعن

ليس لـه حـق يف اخلالفـة، ومعاويـة مـن الطلقـاء وال خيتلـف 

 يف هذا اثنان من املسلمني، والتأريخ يؤكد هذا ويثبته.
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ــت  ــة تثب ــأن اإلمام ــنص ب ــدأ ال ــذنا بمب ــنحن إذا أخ ف

ــق في ــه ح ــيس ل ــة ل ــالنص، معاوي ــدأ ب ــذنا بمب ــا وإذا أخ ه

ــنة يف  ــل الس ــا أه ــو رأي إخوانن ــام ه ــار ك ــور واالختي الش

ـــة،  ـــة واإلاخلالف ـــق يف اخلالف ـــه ح ـــيس ل ـــة ل ـــام معاوي م

يفهــم هــذا ويــدرك هــذا، فلــيس مــن املعقــول أن  Qاحلســن

أو يتخطـى هـذا املبـدأ وهـو رأس  Q يتحد اإلمـام احلسـن

ـــت ـــل البي ـــة أه ـــومني K مدرس ـــذاك  K ورأس املعص آن

 ل عن اخلالفة ملعاوية.ويتناز

* * 
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أشــري اآلن إىل الوثــائق ألجــل التأكيــد ولــئال يقــال مــا 

 يقال:

ــؤمنني -١ ــري امل ــاب ألم ــن كت ــة  Q م ــه إىل معاوي بعث

يدعوه إىل بيعته والكتـاب موجـود يف كتـاب وقعـة صـفني لــ 

ر بـن مـزاحم) وهـو كتـاب طويـل نقلـت الفقـرة فقـط ـ(نص

((واعلــم أنــك مــن الطلقــاء التــي تــرتبط باملوضــوع يقــول: 

((الــذين ال حتــل هلــم اخلالفــة وال تعــرض فــيهم الشــور)١( ،

يقـول حتـى لـو أنـك أخـذت بمبـدأ الشـور أيضـاً أنــت ال 

 ترشح للخالفة، ألنك من الطلقاء.

كلمــة عمـــر بــن اخلطـــاب موجــودة يف كتـــاب  -٢

طبقــات ابــن ســعد وأُســد الغابــة، والروايــة تقــول: إن عبــد 

املنقري، حتقيق: عبد السالم حممد هارون: وقعة صفني: لنرص مزاحم  )١(

٣٠-٢٩. 
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ــنم األ ــن غ ــرمحن ب ــدرداء ال ــرة وأيب ال ــال أليب هري ــعري ق ش

ــيل ــة إىل ع ــلهام معاوي ــدما أرس ــة Q عن ــدخل ملعاوي : ((أي م

يف الشـور وهــو مــن الطلقــاء الــذين ال جتــوز هلــم اخلالفــة، 

، وكيــف يســتقر هلــم )١(وهــو وأبــوه مــن رؤوس األحــزاب))

 األمر بعد قول عمر.

ــر  ــذا األم ــر: ((ه ــول عم ــر، يق ــول عم ــدأ بق اآلن نب

ة) يف أهل بـدر مـا بقـي مـنهم أحـد ثـم يف أهـل (يعني اخلالف

أحــد ثــم يف كــذا وكــذا ولــيس فيهــا لطليــق وال لولــد طليــق 

 .)٢(وال ملسلمة الفتح))

ــر،  ــن عم ــاد م ــذا اجته ــاً ه ــدأ، طبع ــع مب ــر يض عم

واجتهــاد عمــر عنــد إخواننــا مــن الســنة حمــرتم ويؤخــذ بــه، 

 .٣٩١:  ٢االستيعاب، للقرطبي  )١(

 .٣٤٢:  ٣الطبقات الكرب، البن سعد  )٢(

                                                           



 ٢٣ ................................ ومعاوية Qحمور اخلالف بني اإلمام احلسن 

ويقدم عىل أي اجتهـاد سـواه، وكـأن هـذا املبـدأ مفهـوم عنـد 

 ابة ومفروغ منه.الصح

يف األغــاين لألصــفهاين ينقــل عــن شــعبة أنــه قــال  -٣

ملعاويــة: ((إنــك ميــت احلــق يف اجلاهليــة وميتــه يف اإلســالم، 

ــل اهللا  ــى جع ــوحي حت ــي وال ــت النب ــة فقاتل ــا يف اجلاهلي أم

ــول اهللا  ــد رس ــت ول ــالم فمنع ــا يف اإلس ــردود، وأم ــدك امل كي

، فهـذا )١(اخلالفة، وما أنـت وهـي وأنـت طليـق ابـن طليـق))

 املبدأ مفهوم لدهيم ومفروغ منه.

ـــبس  -٤ ـــة ح ـــل أن معاوي ـــذهب ينق ـــروج ال يف م

ــد اهللا  ــدي وعب ــوحان العب ــن ص ــعة ب ــنهم صعص ــة، م جمموع

ـــري  ـــحاب أم ـــن أص ـــال م ـــكري ورج ـــواء اليش ـــن الك ب

ــؤمنني ــر Qامل ــيهم ووآخ ــة عل ــل معاوي ــريش، ودخ ــن ق ن م

 .١٩٨٣/  ٥، ط٤١-٤٠:  ٣مروج الذهب، للمسعودي  )١(
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ــدقاً، أي  ــاً وص ــتم حق ــا قل ــاهللا إال م ــدتكم ب ــال: نش ــاً فق يوم

ــن  ــاً م ــة وطبع ــه خليف ــرتض نفس ــوين (يف ــاء رأيتم ي أاخللف

نوع مـن أنـواع اخللفـاء يريـد أن يقولـوا لـه)، تكلـم بعضـهم 

ثم تكلم صعصـعة بـن صـوحان العبـدي فقـال: تكلمـت يـا 

ر عــام أردت، ولــيس ـابــن أيب ســفيان فأبلغــت ومل تقصــ

األمر عىل مـا ذكـرت، أنـى يكـون اخلليفـة مـن ملـك النـاس 

اً، واسـتوىل بأسـباب الباطـل كـذباً ومكـراً، قهراً وداهنـم كـرب

ــن  ــر ب ــري إىل رأي عم ــدر (يش ــوم ب ــك يف ي ــا ل ــا واهللا م أم

رب وال مرمــى ومــا كنــت فيــه إال ـاخلطــاب يف املســألة) مضــ

ــت  ــت أن ــد كن ــريي، ولق ــيل وال س ــل: ال ح ــال القائ ــام ق ك

ــم  ــول اهللا، ث ــىل رس ــب ع ــن أجل ــري مم ــري والنف ــوك يف الع وأب

ليـق وابـن طليـق أطلقكـام رسـول يقول لـه: ((وإنـام أنـت ط

 اهللا، فأنى تصلح اخلالفة لطليق!))، إنه مبدأ مفروغ منه.
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يف ضـــوء هـــذا، عـــىل رأي إخواننـــا أهـــل الســـنة ال 
عــن اخلالفــة أو  Q يكــون هنــاك تنــازل مــن اإلمــام احلســن

مبايعـة منـه ملعاويـة باخلالفـة، فالبنـد األول مـن الصـلح مـن 
 غري شك أنه مكذوب وموضوع.

ـــوعة، واذا رج ـــة واملوض ـــث املكذوب ـــا إىل األحادي عن
ــذا،  ــن ه ــري م ــىل يشء كث ــنقف ع ــاعني س ــلة الوض واىل سلس

 والشيخ األميني يف الغدير أشار إىل يشء كثري من هذا.
ــن ــام احلس ــ Q اإلم ــذا الش ــري إىل أن ه ــي ـيش يء (يعن

التنــازل واملبايعــة) مكــذوب، خطــب يف اجــتامع الكوفــة 
ــه  ــم أين رأيت ــة زع ــال: ((إن معاوي ــالً، ومل أرَ ق ــة أه للخالف

نفيس هلـا أهـالً، فكـذب معاويـة، نحـن أوىل النـاس بالنـاس 
ــه)) ــان نبي ــىل لس ــاب اهللا وع ــة )١(يف كت ــري إىل أن اخلالف ، يش

 .N بالنص من اهللا وعىل طريق الرسول

 .٢٨٩-٢٨٨:  ٢االحتجاج، للطربيس  )١(
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 النقطة الثانية وهي توزيع األموال، (البند الرابع):

ــن ــام احلس ــاوت Q اإلم ــة أن يف ــن معاوي ــب م يف  يطل

 توزيع األموال.

ــلمني  ــال املس ــت م ــأيت إىل بي ــي ت ــوال الت ــت األم كان

ــول ــد الرس ــوزع يف عه ــلمني ت ــود للمس ــواء،  N وتع بالس

ــدايات  ــواء، ويف ب ــر بالس ــد أيب بك ــت يف عه ــذلك وزع وك

ــر  ــأ عم ــم ارت ــوية، ث ــا بالس ــلطة وزعه ــر للس ــويل عم ت

ــلمني  ــم املس ــع، فقس ــاوت يف التوزي ــية أن يف ــلحة سياس ملص

، وعنــدما جــاء عــثامن ســار عــىل مبــدأ عمــر مــع إىل طبقــات

ــثامن  ــرية ع ــم عش ــة وه ــي أُمي ــل بن ــات، جع ــري يف الطبق تغي

ــور  ــة أن تث ــا عائش ــذي دع ــبب ال ــو الس ــة األُوىل، وه الطبق

ر زوجات النبي  يف الطبقة الرابعة. N عليه، ألنه أخَّ
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ــؤمنني ــري امل ــاء أم ــدما ج ــا  Q وعن ــع إىل م ــاد بالوض ع

، واحــتج طلحــة والــزبري، N كــان عليــه يف عهــد رســول اهللا

ألهنام كانا مـن السـابقة يف اإلسـالم وكانـا مـن الطبقـة األوىل 

ـــادميهام؟! وأرص  ـــاوهيام بخ ـــف يس ـــر، كي ـــد عم ـــىل عه ع

ــام ــول  Qاإلم ــالف رس ــتطيع أن خي ــه ال يس ــك، ألن ــىل ذل ع

 .Nاهللا

ــن ــيس  Q اإلمــام احلس ــديبي ل ــيخ اهل ــام أشــار الش وك

ــاه  N مــن املعقــول أن خيــالف جــده رســول اهللا أو خيــالف أب

أو خيالف اإلسـالم بـأي شـكل أو آخـر، فلـيس مـن املعقـول 

ــوزع  ــال وي ــع امل ــاوت يف توزي ــة أن يف ــن معاوي ــب م أن يطل

 املال عىل أساس طبقي.

مــن هنـــا أود أن انطلــق إىل يشء وســـيكون خطـــايب 

ــة إىل أن  ــا بحاج ــا، إنن ــامء هن ــوة العل ــم إىل اإلخ ــع ث للجمي
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ــدر ــأريخ، وي ــتص بالت ــن خي ــا م ــون من ــق يك ــأريخ وف س الت

ــاء  ــذه األخط ــن ه ــري م ــف الكث ــدي لنكش ــييل نق ــنهج حتل م

وهــذه املفارقــات، والتــي ال تــزال مــع األســف تســتغل كلــام 

 دعت احلاجة إىل استغالهلا.

واقرتاح آخـر كنـت قـد طرحتـه يف حسـينية السـادة يف 

التــويثري، وأطرحــه اآلن ألن مناســبته موجــودة، أطرحــه بــني 

ة العالمـة احلجـة السـيد حممـد يدي إخـواين العلـامء وبخاصـ

عــيل العــيل، أود يف كــل مخــيس ومجعــة أن يــوزع الطلبــة مــن 

طالب احلوزة عـىل القـر واألريـاف واملحـالت أعنـي عـىل 

احلســينيات واملســاجد ليقومــوا بــدور التبليــغ واإلرشــاد 

وتعلــيم النــاس األحكــام، ونحــن مررنــا بتجربــة يف العــراق 

اهـا بعـده الشـهيد الصـدر ، وتبنHالتي بـدأها السـيد احلكـيم 

 ثم السيد اخلوئي رمحهم اهللا.
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ــ ــان يوجَّ ــة ك ــيس واجلمع ــن يف اخلم ــري م ــدد كب ه ع

ـــاف و ـــر واألري ـــة إىل الق ـــالت إالطلب ـــدن يف املح ىل امل

ــام  ــاس األحك ــغ الن ــدور تبلي ــوا ب ــة، ليقوم ــاكن خمتلف وأم

 تعليم الناس العقيدة، تعليم الناس األحكام.

ــا  ــب علين ــرف يوج ــة  -واآلن الظ ــىل كلم ــز ع وأرك

مـذهب بر ونبلـغ النـاس ـيوجـب علينـا أن ننتشـ-(يوجب) 

أمانـــة يف  K ، ألن مـــذهب أهــل البيـــتK أهــل البيـــت

ــة يف موضــع  ــا، ونحــن وضــعنا أنفســنا كعلــامء وكطلب أعناقن

ــا أن  ــي علين ــذهب، فينبغ ــذا امل ــىل ه ــاظ ع ــؤولية احلف مس

ــاس  ــام الن ــام اهللا وأم ــؤولية أم ــذه املس ــدة ه ــن عه ــرج م نخ

ــا هــذا  وأمــام ــة، وال يتحقــق لن ــال اآلتي ــأن نقــوم إاألجي ال ب

بدورنا بأن ننترش أيـام العطـل وأيـام اإلجـازات بـني النـاس، 

 ليهم هذا الفكر اإلسالمي األصيل.إنحمل 
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ــة  ــامء والطلب ــويت العل ــق إلخ ــاىل التوفي ــأل اهللا تع وأس

 ولكم ويل وجلميع املؤمنني.

 والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.

* * * 
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