
  



  



   تـقـديـم

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  وصلى اهللا على حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين.،  احلمد هللا رب العاملني

  وبعد :

أن يلوي عنان قلمـه ،  وحلظات تأسيه الباكرة،  فكم يسع املرء يف ساعات تفجعه االوىل

أّىن لــه أن يكــبح فورانــه املنــدفع ـ  بــل و ،  ووجيبــه املضــطرب،  الالهـث خلــف نبضــان قلبــه امللتــاع

كالسيل ـ وهو خيـط بعنـاد ظـالًال قامتـة سـوداء ال تفصـح يف أهـون معاملهـا املعتمـة إال عـن اللوعـة 

  والشكوى والتأّسي.،  واحلزن

ومن تتوّشح سواداً لفقـدهم ،  فقليل ـ وحّقك ـ هم من تبكيهم األقالم،  والغرو يف ذلك

  حدة غرو�م أفئدة  بل ومن تكلم،  صفحاُت األسفار
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  وأشد فداحة.،  وترى وطأ�ا عليهم ـ دون غريهم ـ أكرب ثقالً ،  ورّواد العلم،  رجال الفكر

لقــد شــائت ارادة الســماء أن تطــوي الســاعات االوىل مــن فجــر اليــوم الســابع مــن ،  نعــم

وينبوعـاً ،  عرفـةشهر رمضان هذا بثو�ا املسدل ـ وعلى حني غرة ـ علماً بارزاً مـن رجـال العلـم وامل

  معطاًء متدفقاً باخلري والعطاء املزدان بالتواضع اجلم والبساطة املتناهية.

،  واحملّقــق القــدير،  لقــد شــهدت تلـك الســاعات ـ ثكلــى ـ رحيــل العالمـة اجلليــل،  بلـى

) آيـة اهللا  العـروة الـوثقى سبط صـاحب كتـاب ( مساحة آية اهللا السيد عبد العزيز الطباطبائي 

  ). هـ ١٣٣٧ت  ( السيد حممد كاظم الطباطبائي اليزدي  العظمى

رحل السيد الطباطبائي بعد عمر ناهز الثمانية والستني عاماُ أوقف جُله ـ بشهادت مجيع 

فخلّـف خالهلـا الكثـري مـن البصـمات املباركـة املشـهودة يف ،  من عرفـوه ـ يف طلـب العلـم وتعليمـه

ها يف قلوب الكثـري مـن البـاحثني واحملققـني الـذين اعتـربوه ـ واالكثر من،  املكتبة اإلسالمية الكربى

  وموّجها قّل نظريه.،  حبق ـ مرشداً أميناُ 

وحنن اذ ننعى ـ بقلوب أشـجاها احلـزن وأقرحهـا املصـاب ـ وفـاة هـذا العـامل الفـذ فانّـا نقـدم 

ة االمــام يف الوقــت نفســه بــني يــدي القــارئ الكــرمي واحــداً مــن آخــر اجنازاتــه النفيســة ـ وهــو ترمجــ

من كتاب الطبقات الكربى البن سعد ـ كان مقدرا له أن يصدر قبل أكثر من عام  احلسن 

بيـد أن مجلـة مـن ظـروف متعـددة أحاطـت مبحققـه ـ كـان أمههـا ابـتالؤه مبرضـه الـذي ،  مـن الـزمن

  لريى النور بعد مغادرة ،  ـ أّجلت اجناز هذا العمل اىل هذه االيام )١(أودى حبياته 

  ـــــــــــــــ

  ،  السنتني االخريتني اىل أزمتني قلبيتني حادتني ) تعّرض السيد الطباطبائي ١(
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  جعله اهللا تعاىل له ذخراً يضاف اىل غريه من أعماله الكثرية االخرى.،  )١(حمققه احلياة 

وكان هذا االثر النفـيس قـد نشـر علـى صـفحات جملـة تراثنـا ـ الـيت كـان السـيد الطباطبـائي 

الصـادر يف شــهر ربيــع ،  ورائــداً كبــرياً مـن روادهــا ـ يف عـددها احلــادي عشــر،  روحيــاً هلـا أبـاً  

 واذ تبادر املؤسسة اىل نشرها مستّلة ضمن مستالت تراثنا املتالحقة،  ) ـه ١٤٠٨ اآلخر عام (

أسـكنه و ،  رمحـه اهللا تعـاىل برمحتـه الواسـعة،  فا�ا جتعل ذلـك مقرونـاً يف اليـوم السـابع مـن وفاتـه، 

  انه نعم املوىل نعم النصري.،  فسيح جنانه

  إلحياء التراث مؤسسة آل البيت

  ــــــــــــــ

  وأن يتوّىف بعد بضيق التنفس كما ذكر.،  شاءت ارادة البارئ جل امسه أن ينجو منهما

يف اجنــاز مــا ميكــن اجنــازه مــن أعمالــه واحلــق يقــال بــان هــاتني االزمتــني القلبيتــني قــد دفعتــا الســيد الطباطبــائي اىل حماولــة املســارعة 

وال زال الكثـري متوقـف عنـد مراحـل ،  فأجنز الـبعض منهـا،  خوفاً من أن تدركه الوفاة قبل ذلك،  املتعددة اليت ال زالت قيد العمل

  بعضها يف مراحله االخرية.،  خمتلفة

  . وصدق ظنه. .. ر هذا العملقوله بانّه ستدركه الوفاة قبل أن يرى صدو  ) نقل عن السيد الطباطبائي ١(
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  ترجمة المحقق

ـــــذل    ــق هــ ــ ــ ـــــة أن تلحـ ــأت المؤسســ ــ ــ ارتـ

ووجـدت  المستل بترجمـة لحيـاة المحقـق 

ــبق أن  ــا ســ ــافية لــــه هــــي مــ ــر ترجمــــة ضــ أّن خيــ

ترجمــه هــو لحياتــه ، وبقلمــه الشــريف ، عنـــد 

وعلـى » على ضـفاف الغـدير « تعريفة لكتابه 

ــ  ــ ـــوم بــ ـــي « صــــفحات كتابـــــه الموســ ـــدير فــ الغــ

والــذي ســبق أن نشـــرت » تــراث اإلســالمي ال

  ـ.ه ١٤١٥طبعته الثانية في قم سنة 

عبــد العزيـز ابـن السـيد جــواد ابـن السـيد إمساعيـل ابــن ،  هلـذا العبـد الفقـري اىل اهللا سـبحانه

املولود �ا يف ضحوة ،  السيد حسني بن إمساعيل بن إبراهيم بن علي الطباطبائي اليزدي النجفي

  هـ. ١٣٤٨ى األوىل سنة مجاد ٢٣يوم األحد 

هاجر جدي السيد إمساعيل من يزد إىل النجـف األشـرف ال�ـاء دروسـه العاليـة يف مطلـع 

القـــرن الرابــــع عشــــر وصــــاهر ابــــن عّمــــه الفقيـــه األعظــــم آيــــة اهللا العظمــــى الســــيدد حممــــد كــــاظم 

 وثقىالعـروة الـ«  هــ صـاحب ١٣٣٨املتـوىف سـنة ،  مرجـع الطائفـة وزعيمهـا،  الطباطبائي اليزدي

فوالـــدي ابـــن بنـــت الســـيد ،  هــــ ١٣٦٣هــــ وتـــوىف ســـنة  ١٣٠٦فولـــد أيب الســـيد جـــواد عـــام » 

  ،  صاحب العروة
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فأنـا حفيـد السـيد صـاحب العـروة مـن ،  وتزوج بنت خاله السيد أمحد ابن السيد صاحب العروة

  رمحهم اهللا مجيعاً.،  وأمي بنت ابنه،  أيب ابن بنته،  الطرفني

مركــز اإلشــعاع الفكــري ،  ويف بيئــة علميــة هــي النجــف األشــرف نشــأت يف أســرة علميــة

  لشطر مسلمي العامل يف شرق األرض وغر�ا.

  فقدت أيب يف أوائل سّن البلوغ واّجتهت إىل طلب العلم ودرست عند أساتذة كبار.

قــرأت العلــوم األدبيــة مــن الصــرف والنحــو علــى العالمــة املغفــور لــه الســيد هاشــم احلســيين 

املطبـوع يف »  علـوم العربيـة«  ـ مؤلـف كتـابهـ ١٤١١املتوىف ليلة عيد األضحى سنة ،  الطهراين

  ». توضيح املراد«  ثالث جملدات وكتاب

 ١٠املتـوىف ،  وقرأت يف املنطق على السيد جليل ابن السيد عبد احلي الطباطبائي اليـزدي

  .هـ  ١٤١٣ربيع اآلخر سنة 

علـى آيـة اهللا الفقيـه السـيد عبـد االعلـى »  شـرح منظومـة السـبزواري«  وقرأت يف الفلسفة

عنــد احلكــيم املــاهر الشــيخ »  االســفار«  هـــ و ١٤١٤صــفر ســنة  ٢٧ وتــويف ،  الســبزواري

  .هـ  ١٣٩٢شعبان  ١١املتوىف ،  صدرا البادكويب

علــى احلجــة املغفــور لــه الســيد مــريزا حســن النبــوي اخلراســاين »  الروضــة البهيــة«  وقــرأت

«  وقــرأت كتـــاب،  عالمــة الــورع الشــيخ ذبــيح اهللا القوجــاين مــد اهللا يف عمــرهالكــامشري وعلــى ال

شـوال سـنة  ٢٣املتـوىف ،  علـى آيـة اهللا السـيد علـي العالمـة الفـاين االصـفهاين»  القوانني احملكمة

  هـ. ١٤٠٩

املتوىف ،  وحضرت دروس السطوح العالية على العلمني اجلليلني الشيخ عبداحلسني الرشيت

والشيخ جمتىب ،  هـ صاحب شرح الكفاية وكشف االشتباه املطبوعني ١٣٧٣آلخرة مجادى ا ١٢

  املتوىف ،  اللنكراين
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وكــان فاضــًال »  اوىف البيــان«  هـــ صــاحب كتــاب ١٤٠٦يف اليــوم الثــاين مــن شــهر شــعبان ســنة 

أفـدت  قرأت عليه سنني وعاشرته كثرياً وأفدت منه الكثري كما،  أديباً مشاركاً يف مجلة من العلوم

 ١٠املتــوىف ،  الكثــري أيضــاً مــن العالمــة الفاضــل املشــارك االديــب مــريزا حممــد علــي االودوبــادي

  .هـ لصليت به ومالزميت له  ١٣٨٠صفر سنة 

مث حضــرت الــدروس العاليــة يف الفقــه علــى الفقيــه املــدقق آيــة اهللا العظمــى املرجــع الكبــري 

كمــــا حضــــرت يف الفقــــه واالصــــول   ـ هـــ ١٣٨٢املتــــوىف ســــنة ،  الســـيد عبــــداهلادي الشــــريازي

وكنـت أتـردد ،  والتفسري على مرجع الطائفة وزعيمها االمام اخلوئي ـ قدس اهللا نفسه ـ سنني عدة

املتـوىف »  الذريعـة«  الشـيخ صـاحب:  خالل الفرتة علـى العلمـني العمالقـني الشـيخني العظيمـني

بــل ال ،  هـــ ١٣٩٠تــوىف ســنة امل،  االغــر»  الغــدير«  هـــ والشــيخ االميــين صــاحب ١٣٨٩ســنة 

وخترجــت �مــا يف اختصاصــهما قــدر قــابلييت ،  وأفــدت منهمــا الكثــري،  زمتهمــا طــوال ربــع قــرن

فاتبعــت اثرمهــا يف اجتاههمـــا وجعلتهمــا القـــدوة ،  وكانــا يغمـــراين باحلنــان والعطـــف،  واســتعدادي

 تعليقات على موارد كما ويل،   فلي استدراك على كتاب الذريعة،  واالسوة يف أعمايل ونشاطايت

كما ويل ،   مسيتها معجم أعالم الشيعة،  ويل ايضاً استدراكات على طبقات اعالم الشيعة،  منه

مث زيــد عليهـا بعــد ،  طبــع بعضـها ممـا خيــص القـرنني الثالـث عشــر والرابـع عشـر،  تعليقـات عليهـا

  الطبع زيادات.

وشــاء اهللا أن ،  هـــ ١٣٩٦وغــادرت النجــف االشــرف اىل ايــران يف ذي احلجــة مــن عــام 

 الغـدير«  وبدأت جبمع اسـتدراكات واضـافات علـى اجلـزء االول مـن كتـاب،  استوطن مدينة قم

واهللا يعلــم مــا عانــاه وقاســاه يف حتصــيل ،  ال ألن املؤلــف قصــر يف اجلمــع واالســتيعاب حاشــاه» 

طبـــع بـــل لتـــوفر ،  ال .. وهـــو غايـــة جهـــد الباحـــث قبـــل ســـتني عامـــاً ،  هـــذا الـــذي حصـــل عليـــه

  خمطوطات مل تطبع 
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من قبل وتوفر مصادر كرية مل تتيسر الحد حينذاك وتأسيس مكتبات عامة أنقذت املخطوطات 

 من التملكات الفردية يف البيوت وزوايا اخلمول وفهرستها وعرفت �ا ليجـد كـل أحـد بغيتـه منهـا

مكتبـــات وال تـــنس دور تصـــوير املخطوطـــات يف تســـهيل االمـــر وجلـــب املخطـــوط مصـــوراً مـــن ، 

مث الـرحالت والتجـوالت يف مكتبـات ،  العامل يف شرق االرض وغر�ـا ووضـعه بـني يـدي الباحـث

كــل ذلــك وفــر يل العثــور علــى ،   العــراق وايــران واحلجــاز وســوريا واالردن ولبنــان وتركيــا وبريطانيــا

 وجتمـع مـن هنـا وهنـاك،  قبـل سـتني عامـاً »  الغـدير«  حـني تـأليف مصادر مل تتوفر لشيخنا 

الشــيء  مـن خمطـوط ومطبــوع ومصـور ممــا مل يكـن يف متنــاول اليـد علــى عهـد شــيخنا االميـين 

  الكثري.

ومن اخلواطر العالقة يف ذهين أين دخلت يوماً على شـيخنا االميـين عائـداً لـه ملـرض أمل بـه 

بسـنني فقـال يل ـ وهـو طـريح  وذلك قبل حنو اربعني عاماً وقبل تأسيس مكتبة أمري املـؤمنني 

وهذا الكتاب وحده مما ،  ان تاريخ ابن عساكر موجود يف املكتبة الظاهرية بدمشق«  : فراش ـال

ولــو سـافر أحــد مـن هنــا اىل دمشـق هلــذا الكتـاب فحســب كـان جــديراً ،  ينبغـي شـد الرحــال اليـه

مث دارت االيـــام ،  وكـــان الول مـــرة يطـــرق مسعـــي تـــاريخ ابـــن عســـاكر واملكتبـــة الظاهريـــة»  بـــذلك

هـــ وبقيــت �ــا  ١٣٨٣املكتبــة واتيحــت يل ســفرة اىل ســوريا يف عــام  واســس شــيخنا والليــايل 

،   عـن تـاريخ ابـن عسـاكر فصـورته كلـه وتذكرت خالهلا كالم شـيخنا ،  أكثر من ثالثة اشهر

وارسلت ،  ورجعت اىل النجف االشرف،  كما صورت من نفائس خمطوطات الظاهرية ما تيسر

إىل دمشـق  ورحل هو ،  العامة يد ملكتبة أمري املؤمنني املصورات من بعدي يف طرد بالرب 

وكان يقرأ املخطوط ،  يف العام بعده ومكث يف الظاهرية فرتة أفاد من جماميعها وسائر خمطوطا�ا

  حرفياً وينتقي منهه ويسجله 
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يف رحلتـه  ١٣٨٠كمـا كـان قـد فعـل ذلـك يف عـام »  مثـرات األسـفار«  خبطه يف دفرت كبـري مسـاه

  اهلند. إىل

فكنـت اقضـي وقـيت يف املكتبـات ،  يف اسـفاري إىل تركيـا وسـوريا وغريمهـا واتبعـت أثـره 

  ». نتائج األسفار«  أقرأ املخطوطات وأنتقي منها وأسجل منتخبايت يف دفاتر مسيتها

وحاصل الكالم أنه جتمع من ذلك كله مـواد كثـرية مل تتهيـأ مـن قبـل وقـد طبـع مـؤخراً مـن 

فعزمت على مقارنـة مـا خيـص منـه حبـديث الغـدير مـع اجلـزء ،  ا كنا نعّده مفقوداً الرتاث الشيء مم

أو أحــد ممــن بعــدمها مــن ،  فكلمــا وجــدت مــن صــحايب أو تــابعي»  الغــدير«  األول مــن كتــاب

:  مــن كتبتــه علــى وفــق �ــج شــيخنا »  الغــدير«  طبقــات الــرواة مــن العلمــاء ممــا مل أجــده يف

»  علـى ضـفاف الغـدير«  :  ذلـك ورتبتـه حسـب الوفيـات؛ ومسيتـهوغـري،  وتوثيـق،  ترمجة موجزة

  ويسر ذلك بعونه وتوفيقه.،  وفق اهللا المتامه،  وملا يكمل بعد

  مشايخي في الرواية : 

،  واألئمـة الطـاهرة مـن عرتتـه صـلوات اهللا علـيهم يل اإلجازة يف رواية أحاديث نبينـا 

  :  وهم ، عن ثالثة من كبار مشاخيي قدس اهللا أسرارهم

شيخ مشايخ العصر كبري الباحثني واملفهرسـني حجـة التـاريخ حميـي آثـار السـلف مثـال  ـ ١

  ).١٣٨٩ ـ ١٢٩٢( الورع والصالح الشيخ آقا بزرگ الطهراين 

احملقـق الـورع والتقـي سـيد فقهـاء عصـره آيـة اهللا العظمـى السـيد عبـد اهلـادي احلسـيين  ـ ٢

  . )١٣٨٢ـ  ١٣٠٥( الشريازي 

مرجــع الطائفــة وزعيمهــا الســيد أبــو ،  ذ الفقهــاء مــريب ا�تهــدين علــم التحقيــقاســتا ـ ٣

  ). ١٤١٣ ـ ١٣١٧( القاسم املوسوي اخلوئي 
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  كما انه استجاز مين أيضاً عدة.

  أسماء المجازين مني في الرواية : 

  نزيل طهران.،  ـ الشيخ علي أصغر مرواريد اخلراساين ١

  الگپايگاين.ـ السيد أمحد املوسوي احلجازي  ٢

  نزيل قم حالياً.،  ـ الشيخ مرتضى فرج پور اخلوئي ٣

  ـ ماجد الغرباوي أب صادق. ٤

  ـ عبد اجلبار الرفاعي. ٥

  ـ الشيخ فارس احلسون. ٦

  ـ الشيخ أمني اهللا الكاظمي. ٧

  ـ السيد مرتضى البحراين التوبلي الكتكتاين. ٨

  السيد إبراهيم العلوي التربيزي. ـ ٩

  شم ناجي اجلزائري.السيد ها ـ ١٠

  الشيخ أبو الفضل حافظيان املازندراين البابلي. ـ ١١

  السيد حممد ابن السيد سعيد أخرت الرضوي. ـ ١٢

  مع الصحف : 

وقد نشرت يل مقاالت يف الصحف وا�الت العربية والفارسية العراقية واإليرانية والسـورية 

  واللبنانية.

  وأما رحالتي : 

  وجتولت يف البالد اإليرانية ،  ـ ثالث حجات فقد حججت ـ وهللا احلمد
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  والعراقية واالردنية والسورية واللبنانية والرتكية والربيطانية والواليات املتحدة.

  وفي المؤتمرات : 

حضــــرت املهرجــــان األلفــــي للشــــيخ الطوســــي الــــذي عقدتــــه كليــــة اإلهليــــات يف جامعـــــة 

  هـ. ١٣٨٩الفردوسي يف مشهد سنة 

) أي يـوم  حسـني دي ) يف لنـدن باسـم ( حممـدي تراسـت ي عقده (وحضرت املؤمتر الذ

  ـ.ه ١٤٠٤يف شوال سنة  احلسني 

واملهرجـــان األلفـــي للشـــريف الرضـــي الـــذي عقدتـــه مؤسســـة �ـــج البالغـــة يف طهـــران ســـنة 

  هـ. ١٤٠٦

مبناســبة مــرور أربعــة عشــر قرنــاً علــى  ١٤١٠ومهرجــان اإلمــام علــي املنعقــد يف لنــدن ســنة 

  واقعة الغدير.

  ولي في مجال التأليف : 

  وقد تقدم وصفه.،  ـ على ضفاف الغدير ١

  وقد تقدم ذكره.،  ـ نتائج األسفار ٢

  :  الغدير في التراث اإلسالميـ  ٣

مث طبــع ،  ـهــ ١٤١٠سـنة  ٢١ُنشـر يف العــدد اخلـاص بالغــدير مــن جملـة (تراثنــا) يف العــدد 

  وهو الذي بني يديك.،  مستقال

  ـ الحسين والسنة :  ٤

وهــو جمموعــة نصــوص قيمــة مــن مصــادر قدميــة ومهمــة مل ،  هـــ ١٣٩٧طبــع يف قــم ســنة 

  ألمحد »  فضائل الصحابة«  تكن مطبعة آنذاك وهي من كتاب
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مــن املعجـم الكبــري  للـبالذري وترمجــة احلسـني ومسـنده »  أنســاب األشـراف«  ابـن حنبـل و

  للطرباين.

  ـ مستدرك الذريعة :  ٥

مـن كتـب أصـحابنا ممـن »  الذريعـة«  يف مل يـذكره شـيخنا  وقد بدأت جبمع وحترير مـا

نسـال اهللا التوفيـق إلمتامــه ،  تقـدم عليـه أو تـأخر عنـه وقـد جتـاوز حـىت اآلن الثمانيـة آالف كتـاب

  وطبعه إنه مسيع جميب.

  ـ أضواء على الذريعة :  ٦

يكمله  وهو تعليقات على موارد منه فقد يستجد من املعلومات ما يعدله أو يصصحه أو 

كالعثور على تاريخ وفاة مؤلف مل يذكر وفاتـه فيـه أو علـى خمطوطـة للكتـاب أو ذكـر طبـع مـا مل 

يكــن يطبـــع أو حتقيـــق مـــا مل يكـــن حيقـــق مـــن قبـــل أو نقـــل شـــيء مـــن خطبـــة الكتـــاب مل يـــرد يف 

  أو االحالة إىل دراسات منشورة حول الكتاب وما شاكل ذلك.،  الذريعة

  مكتبة العالمة الحلي :  ـ ٧

وهــو فهــرس شــامل ملــا أفرغــه العالمــة احللــي الشــيخ مجــال الــدين أبــو منصــور احلســن بــن 

يف قالـب التـأليف يف خمتلــف ،  هــ قـدس اهللا نفسـه ٧٢٦املتـوىف سـنة ،  يوسـف بـن املطهـر احللـي

العلوم والفنون واملعارف اإلسالمية وإحصاء ملخطوطا�ا املوجودة يف مكتبات الشرق والغرب مع 

  ها ومواصفا�ا وتاريخ كتابتها إىل �اية القرن العاشر اهلجري.تعيني أرقام

  ـ في رحاب نهج البالغة :  ٨

استعرضــت فيــه مجــع وتــدوين خطــب أمــري املــؤمنني وكلماتــه صــلوات اهللا عليــه منــذ عهــده 

وحــىت القــرن الثــامن ومــا يوجــد مــن خمطوطا�ــا القدميــة يف مكتبــات العــامل وتعيــني طبعــات  

  إليعاز إىل ترمجة مؤلفيها حسب التسلسل الزمين.املطبوع منها وا
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واستقصــيت املتبقــى الواصــل إلينــا مــن خمطوطــات �ــج البالغــة منــذ القــرن اخلــامس وحــىت 

�اية القـرن العاشـر وحبثـت عـن خمطوطاتـه القدميـة يف مكتبـات العـامل شـرقه وغربـه ومـا نالتـه يـدي 

  .١٠٠٠إىل سنة  ٤٦٩تب من سنة خمطوطاً ك ١٥٠من فهارسها فتجمع من ذلك ما بلغ حنو 

مث تعرضت لشروح �ج البالغة القدمية يف القرون الثالثـة األوىل السـادس والسـابع والثـامن 

وترمجت ملؤلفيهـا ترمجـة موسـعة واستقصـيت خمطوطا�ـا القدميـة يف املكتبـات ومواصـفا�ا وأرقامهـا 

ج البالغـــة إىل الفارســـية وذكـــرت طبعـــات مـــا طبـــع منهـــا مث تطرقـــت إىل ترمجـــات �ـــ،  وتوارخيهـــا

) الصــادرة عـن مؤسســة آل البيــت  واالرديـة واإلجنليزيــة وغريهـا وقــد نشـر قســم منـه يف جملــة (تراثنـا

  ) وفق اهللا العاملني عليها.٨و  ٧إلحياء الرتاث يف قم يف عددها اخلامس وعددها (

  ـ أنباء السماء برزية كربالء :  ٩

قـدس »  الغـدير«  جة العالمة األميـين صـاحبلشيخنا احل»  سريتنا وسنتنا«  وهو كتاب

فقــد جتمــع لــدي خــالل الفــرتة زيــادات كثــرية عليــه مــن مصــادر خمطوطــة أو مصــادر ،  اهللا نفســه

فرأيـت أن أدجمهـا يف الكتـاب وأنظمـه برتتيـب آخـر فرمبـا  استجد طبعها مل تر النور يف عهـده 

  واملعني وهو يهدي السبيل.جاء يف ضعف الكتاب ومسيته �ذا االسم واهللا هو املوفق 

ــات العربيــــة ١٠ العامــــة يف النجــــف  يف مكتبــــة أمــــري املــــرمنني  ـ فهــــرس المخطوطــ

  األشرف.

العامـــة يف النجـــف  يف مكتبـــة أمـــري املـــؤمنني  ـ فهـــرس المخطوطـــات الفارســـية ١١

  األشرف.

  كتبته بالفارسية.،   يف مشهد يف مكتبة اإلمام الرضا  ـ فهرس كتب الحديث ١٢
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  كتبته بالفارسية.،   يف مشهد يف مكتبة اإلمام الرضا  ـ فهرس الكتب الفقهية ١٣

  :  ـ فهرس المختارات من مخطوطات تركيا ١٤

وهي خمطوطات وقع االختيار عليها من فهارس مكتبات إسالمبول وبورسا وقونية وغريها 

ة نفسـها واإلفـادة وسجلتها يف سجل خاص مع أرقامها وتارخيها وبعض ميزا�ا ملراجعة املخطوطـ

منها ونقل نصوص مطولة أو موجزة منها أو تصويرها بكاملهـا ومت ذلـك خـالل رحـالت متكـررة 

  إىل البالد الرتكية.

  ـ الفهرس الوصفي للمنتخب من المخطوطات العربية في مكتبات تركيا :  ١٥

ًال وهي خمطوطات وقفت عليها وتصفحتها وتأملتها ووصفتها يف هذا الفهرس وصفاً شام

ن كانــت كثــرية وهــي . اويف دفــاتر خاصــة،  ونقلـت مــن فوائــدها يف هــذا الفهــرس إن كانــت قليلـة

  وقيد األوابد.،  نتائج األسفار:  املسماة

وقد شاء اهللا أن يرفع من هذين الفهرسني املتواضعني فقدر هلما أن ننضما إىل خمطوطات 

ص  ١١ج كـرا يف فهـرس املكتبــة ذ  ٤١٧٣و  ٤١٧٢مكتبـة املرعشـي العامـة يف قـم وحتمـال رقـم 

  .١٨٤و  ١٨٣

  ـ معجم أعالم الشيعة :  ١٦

  يف طبقات أعالم الشيعة. وهو تراجم أعالم مل يذكرهم شيخنا صاحب الذريعة 

وذلك أين يف خالل مراجعايت لكتب الرتاجم واملعاجم ومـا أعثـر عليـه مـن تـراجم أعالمنـا  

فيــه ســجلت املصــدر باهلــامش فتكــون مــن كنــت أقارنــه بطبقــات أعــالم الشــيعة فــإن كــان ذكــر 

وإن مل أجـده فيهـا كتبتـه يف ورقـة ورتبـت ،  جمموع ذلك تعليقات كثرية يف كـل قـرن مـن الطبقـات

  أوراق الرتاجم على 
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  احلروف بدل الطبقات فأصبح معجم أعالم الشيعة.

  ـ تعليقات على طبقات أعالم الشيعة :  ١٧

وهــو ،  وهــو أعــالم القــرن الرابــع حــىت ا�لــد األخــري»  نوابــغ الــوراة يف رابعــة املئــات«  مــن

  نقباء البشر يف القرن الرابع عشر.

 يف �ايتهمـا،  والرابع عشر،  الثالث عشر،  وقد طبعت التعليقات على القرنني األخريين

  ـ.ه ١٤٠٣يف مشهد سنة ، 

لرابـع عشـر مـن القـرن الرابـع إىل �ايـة القـرن ا،  واآلن بدي بطبعها مـع األصـل مـن البدايـة

ســـأل اهللا التوفيـــق والعـــون إنـــه ويل . نإن شـــاء اهللا �ـــوامش الـــرتاجم مـــن قبـــل دار الزهـــراء البريوتيـــة

  ذلك.

  في السنة النبوية :  ـ المهدي  ١٨

ـــه مـــا أخرجـــه احلفـــاظ واحملـــدثون الســـنيون عـــن النـــيب  ،  يف املهـــدي  مجعـــت في

نــدهم مــن روايــات ثقــا�م يف الصــحاح واقتصـرت فيــه علــى األســانيد الصــحيحة والطــرق الثابتــة ع

  والسنن واملسانيد واملصادر املوثوقة.

  ـ حياة الشيخ يوسف البحراني :  ١٩

 يف الفقـه»  احلـدائق الناضـرة«  هــ صـاحب كتـاب ١١٨٦وهو الفقيه احملدث املتوىف سنة 

و ســتقالً يف النجــف األشــرف وهــو أوم وطبــع يف مقدمــة كتــاب احلــدائق  هـــ ١٣٧٧كتبتــه ســنة ،  

  عمل طبع يل.

  ـ قيد األوابد :  ٢٠

ومثالـب أعــدائهم مســتخرجة  وهـو جمموعــة فوائـد وأحاديــث يف فضــائل أهـل البيــت 

  من مصادر خمطوطة عثرت عليها يف املكتبات.

  ـ مخطوطات اللغة العربية :  ٢١

  ،  َسخها نُـ ،  هو فهرس لكل خمطوطات اللغة العربية يف مكتبات إيران
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  ومواصفا�ا.،  رقامهاوأ،  أماكن وجودها

  ـ فهرس المنتقى من مخطوطات الحجاز :  ٢٢

ـ لتصــوير املخطوطــات هــ ١٣٨٦وذلــك أن جامعــة طهــران أوفــدت بعثــة إىل احلجــاز عــام 

فمـر بـالنجف ،  وفيها زميلنا خبري املخطوطات املفهـرس املشـهور االسـتاذ حممـد تقـي دانـش پـژوه

،  مكتبـة عـارف حكمـت:  ت احلـرمني الشـريفنيولنـا يف مكتبـاوجت األشرف وصحبته إىل احلجاز

وكان ،  ومكتبة مظهر،  ومكتبة احلرم النبوي الشريف،  واملكتبة احملمودية،  ومكتبة املدينة املنورة

ومكتبــة احلــرم املكــي ومكتبــة مكــة املكرمــة يف ،  مقابــل البقيــع يف املدينــة املنــورة،  يف ربــاط مظهــر

  مكة املكرمة.

،  ) كتاخبانـه ملـي دار الكتـب الوطنيـة ( المخطوطات تبريـز : ـ فهرس المنتخب من ٢٣

  ومكتبة اإليرواين.،  ومكتبة ثقة اإلسالم،  ومكتبة القاضي الطباطبائي

  ـ أهل البيت في المكتبة العربية :  ٢٤

  ). تراثنا وقد نشر على عدة حلقات يف جملة (

  وفي حقل التحقيق حققت الكتب التالية : 

  لدين : ـ فهرست منتجب ا ١

وهو فهرست أمساء علماء الشيعة ومصنفيهم للشيخ منتجب الدين بـن بابويـه الـرازي مـن 

 ١٤٠٤طبـع يف قـم سـنة ،  هــ ٦٠٠وكان حياُ سـنة ،  هـ ٥٠٤ولد سنة ،  أعالم القرن السادس

  هـ.

  ـ األربعون المنتقى من مناقب المرتضى :  ٢

  املتوىف سنة  ، أليب اخلري أمحد بن إمساعيل الطالقاين القزويين
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إلحياء  ) الصادرة عن مؤسسة آل البيت  تراثنا نشر يف العدد األول من جملة (،  هـ ٥٩٠

  هـ. ١٤٠٥يف قم يف سنة ،  الرتاث

  :  ـ ترجمة الحسن والحسين  ٣

وكان مما مل يطبع من  ،  هـ ٢٣٠املتوىف سنة ،  البن سعد»  الطبقات الكبري«  من كتاب

  كتاب الطبقات.

  ـ.ه ١٤٠٨) سنة  تراثنا من جملة ( ١١و  ١٠العددين  نشر يف

  :  ـ مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  ٤

نشـر ،  ـ)هـ ٢٨١ـ  ٢٠٨البن أيب الـدنيا عبـد اهللا بـن حممـد بـن عبيـد القرشـي البغـدادي (

  ـ.ه ١٤٠٨) سنة  تراثنا من جملة ( ١٢يف العدد 

  :  ـ مناقب أمير المؤمنين  ٥

  وهوقيد التحقيق.،  ـه ٢٤١املتوىف سنة ،  ل أمام احلنابلةألمحد بن حنب

  : »  من كنت مواله فعلي مواله«  ـ طرق حديث ٦

 ٧٤٨ ـ ٦٧٣ للحافظ الذهيب حممد بن أمحد بـن عثمـان بـن فاعـاز الشـافعي الدمشـقي (

  وهو قيد التحقيق.،  ) ـه

  :  ـ ترجمة أمير المؤمنين  ٧

وهو أبـو القاسـم علـي بـن احلسـن بـن هبـة ،  عساكرمن تاريخ مدينة دمشق للحافظ ابن 

  ). ـه ٥٧١ ـ ٤٩٩ اهللا الشافعي الدمشقي (

  ـ فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين :  ٨

  ). ٧٢٣ـ  ٦٤٤ لصدر الدين إبراهيم بن حممد بن محويه احلموئي الشافعي اجلويين (
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  ـ عقد الدرر في أخبار المهدّي المنتظر :  ٩

  ). هـ ٦٨٥ـ  ٦٤٠ يوسف بن حيىي السلمي الشافعي الدمشقي (ل

وقد حققت هذه الكتب الثالثـة األخـرية منـذ كنـت يف النجـف األشـرف وبـذلت جهـدي 

وهللا األمـر ،  وهو أعلـم بصـاحل عبـاده،  وقد شاء اهللا أن يوفق غريي لتحقيقها ونشرها،  يف ذلك

  تيسري األمور.ونرجو من اهللا القبول ونسأله ،  من قبل ومن بعد

  ـ فهرست الشيخ الطوسي :  ١٠

وسـجلت ،  قمت مبقابلته على أكثر من عشر نسـخ مـن أحسـن مـا يوجـد مـن خمطوطاتـه

إنــه خــري موفــق ،  وكلــي أمــل أن يــوفقين اهللا ســبحانه إلجنــاز حتقيقــه ونشــره،  اختالفا�ــا باهلــامش

  وهو السميع ا�يب. ،  ومعني

  أخيراً مصادر ترجمتي : 

  رجال الفكر واألدب في النجف خالل ألف عام. ـ معجم ١

  للعالمة الشيخ حممد هادي االميين النجفي.

  ـ أحسن األثر في أعالم القرن الخامس عشر. ٢

  للعالمة السيد أمحد احلسيين اإلشكوري.

    ـ گنجينهء دانشمندان. ٣

  .٢٣١ص  ٩ج ،  للعالمة الشيخ حممد الرازي

  ـ أعالم العراق بأقالمهم. ٤

  جودت القزويين.  للسيد

  يف عددها األول الصادر سنة ،  اللبنانية الفصلية ـ مجلة الموسم ٥
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  .٢٨٥ص ،  م ١٩٨٩هـ ـ  ١٤٠٩

  ثم هناك كتب ورد فيها اسمي منها : 

 ١٧٢و  ١٦٦ص  ٢٠ج و ،  ٢٥٧و  ٢٤ص  ١٩ج و ،  ٧٤ص  ١٨ج ـ الذريعــة  ١

  .٣٤٩ص  ٢٥ج و ، 

بد الزهراء اخلطيب مد اهللا يف عمره املبارك فيه للعالمة السيد ع،  ـ مصادر �ج البالغة ٢

  من الطبعة البريوتية. ٢٣٠و  ٢٠٨ص  ١ج 

للعالمـة الشـيخ بـاقر شـريف القرشـي النجفـي دام مؤيـداً ،  ـ حيـاة اإلمـام احلسيــن  ٣

  من الطبعة األوىل. ٤٥ص  ١ج منها يف ،  يف عدة موارد

ذ حممد تقـي دانـش پـژوه دام بقـاه ( للمفهرس املشهور األستا،  ـ فهرست ميكروفيلمها ٤

  .٨١٠ص  ١ج )  فهرس مصورات املكتبة املركزية جبامعة طهران

  .٤٠٥ص  ٥ج )  نشرة املكتبة املركزية جبامعة طهران (»  هاي خطي نسخه«  ـ ويف ٥

  جلاسم عثمان مرغي.،  ـ األدب العريب املعاصر يف إيران ٦

) ملــريزا أمحــد  لمخطوطــات الفارســيةالفهــرس املوحــد ل هاي خطــي فارســي ( ـ نســخه ٧

  وقد صدر منه حىت اآلن ستة أجزاء.،  يف كل أجزائه ويف كثري من صفحاته،  املنزوي

لألسـتاذ عبـد اجلبـار الرفـاعي  وأهل بيتـه ،  ـ معجم ما كتب عن رسول اهللا  ٨

  .١٥ص  ١ج ،  دام موفقاً 

ص  ٢ج حفظــه اهللا  لفخــر الــدين النصــريي،  ـ گنجينــهء خطــوط علمــا ودانشــمندان ٩

١٤٩٠.  
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  وصلى اهللا على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

  الحسن بن علي 

  بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي. 

وامها خدجية بنت خويلد بن أسد بن ،  وامه فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .)١(قصي عبد العزى بن

  :  فـََولـَد احلسُن بن علي

وامهـم ام كلثـوم بنـت الفضـل بـن ،  درجـوا،  حممد االصغر وجعفراً ومحـزة وفاطمـة ـ ٤ ـ ١

  العباس بن عبد املطلب بن هاشم.

  احلسن وامرأتني هلكتا ومل تربزا.. و ـ وحممداً االكرب ـ وبه كان يكىن ـ ٨ ـ ٥

ن ســيار بــن عمــرو بــن [ جــابر ] بــن عقيــل بــن ابــ )٢( وامهــم خولــة بنــت منظــور بــن زَبّــان

  هالل بن مسي بن مازن بن فزارة بن ذبيان بن بغيض بن مرة بن غطفان.

وهـو عقبـة ابـن ،  وامهـم ام بشـري بنـت أيب مسـعود،  وزيداً وام احلسن وام اخلـري ـ ١١ ـ ٩

مـن ،  رجعمرو بن ثعلبة بن أسرية بن عسرية بن عطية بن جدارة بـن عـوف بـن احلـارث ابـن اخلـز 

  االنصار.

وامهم جعدة بنت االشعث بـن قـيس ،  وجاريتني هلكتا،  وإمساعيل ويعقوب ـ ١٥ ـ ١٢

  بن معدي كرب الكندي. 

  ـــــــــــــــ

   ... احلسن بن علي:  يف الطبقة اخلامسة:  بإسناده عن ابن سعد أنه قال ٢٦) إىل هنا رواه ابن عساكر برقم ١(

وزبــان بـن ســيار بــن «  : فقـال ١١٥/  ٤كمـا ضــبطه ابــن مـاكوال يف االكمــال ،   جمــة وتشـديد البــاءبفــتح الـزاي املع،  ) زبـان٢(

  ». ... عمرو بن جابر
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قـُتلوا مع احلسـني بـن علـي بـن أيب طالـب وال ،  )٣(والقاسم وأبا بكر وعبداهللا  ـ ١٨ ـ ١٦

  وامهم ام ولد تدعى بقيلة.،  بقية هلم

  ن وام سلمة وامهم ام ولد تدعى ظمياء.وحسني االثرم وعبدالرمح ـ ٢١ ـ ١٩

  ال بقية له وامه ام ولد.،  وعمراً  ـ ٢٢

وامهما ام ولـد تـدعى ،  وهي ام أيب جعفر حممد بن علي بن حسني )٤(وام عبداهللا  ـ ٢٣

  صافية.

  وامه ام إسحاق بنت طلحة بن عبيداهللا بن عثمان التيمي.،  ال بقية له،  وطلحة ـ ٢٤

وامـــه زينـــب بنـــت ســـبيع بـــن عبـــداهللا أخـــي جريـــر بـــن عبـــداهللا ،  غروعبـــداهللا االصـــ ـ ٢٥

  البجلي.

ولد احلسن بن علي بن أيب طالب يف النصف من شـهر رمضـان :  )٥( قال حممد بن عمر

  سنة ثالث من اهلجرة.

  ذكر اإلذان في اُذن الحسن 

إمساعيـل  وقبيصة بن عقبة وأبو املنـذر )٦( أخربنا عمر بن سعد أبو داود احلفري قال : ـ ١

  عن ،  عن عاصم بن عبيداهللا،  حدثنا سفيان الثوري:  قالوا،  بن عمر

  ــــــــــــ

  وذكر عبدالرمحن هنا.،  عبداهللا هذا مكان عبدالرمحن ـ االيت ـ ٧٣ذكر البالذري يف أنساب االشراف ص  )٣(

  ) وامسها فاطمة.٤(

بإسـناده عـن ابـن  ٩ورواه احلـافظ ابـن عسـاكر بـرقم ،   بعـد هـذاوكذلك هو يف كل ما يأيت،  ) حممد بن عمر هذا هو الواقدي٥(

  .٩٨ويأيت يف الصفحة ،  سعد

وتـويف ،  وثقـه اجلماعـة،  من رجـال مسـلم واالربعـة،  ) عمر بن سعد أبو داود احلفري ـ بفتحتني ـ منسوب إىل موضع بالكوفة٦(

  .٤٥٢/  �٧ذيب التهذيب ،  ٤٠٣/  ٦ات لطبق. ا» وكان من أصحاب سفيان الثوري«  : ال ابن سعد. ق٢٠٣سنة 

يف ترمجــة »  املعجــم الكبــري«  أخرجــه احلــافظ الطــرباين يف. و عــن ســفيان،  عــن وكيــع ٣٩١/  ٦واحلـديث أخرجــه أمحــد يف املســند 

م وقـد خرجـه املعلـق يف املـورد الثـاين علـى سـنن أيب داود والرتمـذي واحلـاك،  ٨/  ٣ ويف ترمجة احلسـن ،  ٢٩٢/  ١أيب رافع 

  فراجع. ،  يف املستدرك وعبدالرزاق يف مصنفه والبيهقي يف سننه
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ان رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ أّذن يف اُُذن احلسـن بـن :  عن أبيه،  عبيد اهللا بن أيب رافع

  علي حني ولدته فاطمة.

  بالصالة.:  قال قبيصة وأبو املنذر يف حديثهما

عـن ،  )٧(عن عاصم بن عبيـد اهللا،  نا ابن عيينةحدث:  قال،  بن دكني أخبرنا الفضل ـ ٢

ان رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ أّذن يف اذن احلسـن :  عن أيب رافـع،  عبيداهللا بن أيب رافع

  بن علي بالصالة حني ولدته فاطمة.

  ذكر العقيقة 

 إن النـيب ـ:  عــن عكرمـة،  عـن أيـوب،  أخربنـا إمساعيــل بـن إبـراهيم االسـدي قـال : ـ ٣

  وعن احلسني بكبش.،  صلى اهللا عليه وسلم ـ عّق عن احلسن بكبش

 قـال،  عـن عكرمـة،  عن أيـوب،  حدثنا سفيان:  قال،  أخربنا يعلى بن عبيد قال : ـ ٤

  .)٨(ذبح رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ عن احلسن واحلسني كبشا كبشا: 

:  عن عكرمة،  عن جابر،  سرائيلحدثنا إ:  قال،  أخربنا عبيد اهللا بن موسى قال : ـ ٥

  ان رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ عق عن حسن وحسني كبشا كبشا.

ان النيب ـ :  عن أيوب عن عكرمة،  عن معمر،  أخربنا حممد بن محيد العبدي قال : ـ ٦

  صلى اهللا عليه وسلم ـ عق عن احلسن واحلسني كبشني.

* * *  

  ـــــــــــــــ

فلــيس يف مــن امســه ،  وهــو خطــأ صــححناه علــى الســند املتقــدم»  عــامر«  يف االصــل غــري واضــحة وتقــرأ»  معاصــ«  ) كلمــة٧(

 : وقـال ٤٦/  ٥تـرجم لـه ابـن حجـر يف �ـذيب التهـذيب ، »  عاصـم بـن عبيـداهللا«  فالصـحيح،  عامر مـن يسـمى أبـوه عبيـداهللا

صـححه «  : وقـال،  وأورد حديثـه هـذا �ـذا االسـناد ٣٥٣/  ٢وتـرجم لـه الـذهيب يف ميـزان االعتـدال ، »  روى عنه السفيانان« 

الســفيانان عــن عاصــم بــن «  : ١٦٦/  ٣وأورده يف ســري أعــالم النــبالء عــن ابــن ســعد ـ فيمــا أظــن ـ حيــث قــال ، »  الرتمــذي

  ». ... عبيداهللا

 ب ـ بإسـنادمها عـن أيـوب ٩٨قـة والدواليب يف الذرية الطـاهرة ـ الور ،  ٤٥٧ـ  ٤٥٦/  ١) وأخرجه الطحاوي يف مشكل االثار ٨(

  وأخرجه قبله بإسناد آخر عن أنس.،  عن ابن عباس،  عن عكرمة، 

  .باالسناد عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس ٢٨٤١سنن ايب داود 
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  ذكر حلق رأس الحسن والحسين 

ان :  عـن أبيـه،  عن جعفر بن حممد،  أخربنا أنس بن عياض أبو ضمرة الليثي قال : ـ ٧

  فوزنت شعرمها فتصدقت بوزنه فضة.،  لقت حسناً وحسيناً يوم سابعهمافاطمة ح

،  عن جعفر بـن حممـد،  حدثنا مالك بن أنس:  قال،  أخربنا معن بن عيسى ـ قال : ٨

وزنت بنت رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسـلم ـ شـعر حسـن وحسـني وزينـب وام  :  قال،  عن أبيه

  كلثوم فتصدقت بزنته فضة.

عــن ربيعــة بــن أيب ،  حــدثنا مالــك بــن أنــس:  قــال،  ربنــا معــن بــن عيســىأخ قــال : ـ ٩

وزنـت فاطمـة بنــت رسـول اهللا ـ صــلى اهللا :  قـال،  عـن حممـد بــن علـي بـن حســني،  عبـدالرمحن

  عليه وسلم ـ شعر حسن وحسني فتصدقت بزنته فضة.

:  قــال،  حــدثين ســليمان بــن بــالل:  قــال،  أخربنــا خالــد بــن خملــد البجلــي قــال : ـ ١٠

حلـق رسـول اهللا :  قال،  عن حممد بن علي بن حسني،  )٩(حدثين ربيعة بن [ أيب ] عبد الرمحن

  ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ حسنا وحسينا مث تصدق بزنة أشعارمها فضة.

حــدثين :  قــال،  حــدثين ســليمان بــن بــالل:  قــال،  أخربنــا خالــد بــن خملــد قــال : ـ ١١

،  ت فاطمــة عــن حســن وحســني حــني ولــدا شــاًة شــاةً ذحبــ:  قــال،  عــن أبيــه،  جعفــر بــن حممــد

  وحلقت رؤوسهما وتصدقت بزنة شعورمها.

عـن عبـداهللا ،  حـدثنا شـريك:  قـال،  قال أخربنا هشام أبو الوليـد الطيالسـي قال : ـ ١٢

 يـا رسـول اهللا:  ملا ولدت فاطمة حسناً قالـت:  قال،  عن علي بن حسني،  بن حممد بن عقيل

ولكـــن احلقـــي رأســـه وتصـــدقي بــوزن شـــعره مـــن الـــورق علـــى ،  ال:  قــال ؟أعــق عـــن ابـــين بـــدم، 

  فلما ولدت ،  أو على كذا ـ يعين أهل الصفة ـ،  املساكني

  ـــــــــــــــ

وقد روى عن االمـام السـجاد زيـن ،  واسم أبيه فروخ،  ) ربيعة بن أيب عبد الرمحن ـ يف السند املتقدم ـ هو املعروف بربيعة الرأي٩(

وذكـره شـيخ الطائفـة الطوسـي يف رجالـه ،  كمـا هنـا  ين علي بن احلسني وابنه االمـام البـاقر حممـد بـن علـي بـن احلسـني العابد

و  ١٧٩/  ٧وراجـع معجـم رجـال احلـديث ،  ٤٧٠/  ٦وروايته عن االمام السجاد مروية يف الكايف ،  يف أصحاب كال االمامني

  . ١٣٦وتويف سنة ،  ٢٥٨/  ٣سنة يف �ذيب التهذيب له ترمجة ح،  وهو من رجال الصحاح الستة،  ١٨٠
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  .(*)حسيناً فعلت مثل ذلك 

عـن عبـد اهللا بـن [حممـد ابـن] ،  حدثنا الثـوري:  قال،  أخربنا حممد بن عمر قال : ـ ١٣

،  عق رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ عـن احلسـن بكـبش:  قا،  عن علي بن حسني،  عقيل

  .)١٠(بزنته فضة على االوفاض وحلق رأسه وأمر أن يتصدق

عــن عبــداهللا ابــن ،  أخربنــا الثــوري:  قــال،  وأخربنــا أيضــاً بــه حممــد بــن عمــر قــال : ـ ١٤

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ـ أمـر :  عن أيب رافع،  عن علي بن حسني،  حممد بن عقيل

  .)١١( الصفة ـأن يتصدق بزنة شعر حسن وحسني على االوفاض ـ يعين املساكني الذين يف 

عـن ،  أخربنـا أبـوبكر بـن عبـداهللا بـن أيب سـربة:  قـال،  أخربنا حممد بن عمـر قال : ـ ١٥

 أمر النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ أن يتصدق بزنة شعر حسن وحسـني:  قال،  عن أبيه،  جعفر

  فوزن شعر أحدمها فوجد ثلثي درهم.، 

،  عـن عمـرو بـن دينـار،  ن يزيد اخلوزيعن إبراهيم ب،  أخربنا حممد بن عمر قال : ـ ١٦

وحلقـــت رأســـه ،  عقـــت عـــن حســـن جبـــزور ان فاطمـــة :  عـــن احلســـن بـــن حممـــد بـــن علـــي

  .)١٢(فتصدقت بزنته ذهباً وفضة على املساكني

  عن ،  عن عمرة،  عن أبيه،  عن خمرمة بن بكري،  أخربنا حممد بن عمر قال : ـ ١٧

  ـــــــــــــــ

:  علـى األوفـاض أو علـى املسـاكني ـ قـال علـي قـال شـريك:  عـن شـريك وفيـه ٢٣٨٥د يف اجلعـديات (*) أخرجـه علـي بـن اجلعـ

  يعين باألوفاض أهل الُصّفة ـ ففعلت ذلك فلما ولدت حسيناّ فعلت مثل ذلك.

و  ٢٥٧٦بـــرقم  يف ترمجـــة احلســـن  ١٧/  ٣و ،  ٩١٧بـــرقم  ٢٨٩/  ١) وأخرجــه احلـــافظ الطـــرباين يف املعجـــم الكبـــري ١٠(

  عن عبداهللا بن حممد بن عقيل.،  بطريقني عن شريك ٢٥٧٧

  بإسناد آخر. ٣٩٢ويف ص ،  عن ابن منري وأيب النضر عن شريك ٣٩٠/  ٦) وأخرجه أمحد يف املسند ١١(

  بإسناده عن عبداهللا بن حممد بن عقيل. ٢٥٧٧برقم  ١٨/  ٣وأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري 

الفـرق مـن »  االوفـاض«  : قـال أبـو عمـرو:  ١٢٤/  ١قـال أبـو عبيـد يف غريـب احلـديث ،  ة ـواالوفـاض ـ بالفـاء والضـاد املعجمـ

وبلغـين :  قـال أبـو عبيـد،  وهـي مثـل الكنانـة يلقـي فيهـا طعامـه،  هم الـذين مـع كـل رجـل وفضـة:  وقال الفراء،  الناس واالخالط

  هم أهل الصفة.:  عن شريك ـ وهو الذي روى هذا احلديث ـ أنه قال

تبصــري ،  ١٩٠/  ١املشــتبه ،  ٥١٧/  ٣الكمــال . ا)اخلــوزي ـ بــاملعجمتني ـ إبــراهيم بــن يزيــد نســبة إىل شــعب اخلــوز مبكــة١٢(

  . ٤٩٥/  ٢معجم البلدان ،  ٥١:  االنساب املتفقة،  ٣٧١/  ١املنتبه 
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  عّق النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ عن احلسن واحلسني يوم السابع.:  قالت،  عائشة

 عـن جعفـر بـن حممـد،  حدثنا مالـك بـن أنـس:  قال،  أخربنا حممد بن عمر : قال ـ ١٨

  عن أبيه. ، 

ان فاطمـة وزنـت :  عـن أيب جعفـر،  عـن عمـرو بـن دينـار،  وعـن سـفيان بـن عيينـة ـ ١٩

  شعر احلسن واحلسني فتصدقت بوزن ذلك فضة.

 عن أبيه،  عن جعفر بن حممد،  عن سعيد بن حممد،  أخربنا حممد بن عمر قال : ـ ٢٠

  ما بلغ زنة شعورمها درمها.:  قال، 
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  ذكر تسمية 

  رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ احلسن واحلسني رمحهما اهللا ورضي عنهما 

:  عـن أبيـه،  عـن جعفـر بـن حممـد،  أخربنا أنس بن عياض أبو ضمرة الليثـي قال : ـ ٢١

واشـتق اسـم حسـني ،  يـوم سـابعهما ان رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ مسـى حسـناً وحسـيناً 

  .)١٣(من حسن

حـدثنا :  قـاال،  أخربنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنـب وخالـد بـن خملـد البجلـي قال : ـ ٢٢

  عن أبيه.،  حدثين جعفر بن حممد:  قال،  سليمان بن بالل

عن جعفر بن ،  حدثين مالك بن أيب الرجال:  قال،  وأخربنا حممد بن عمر قال : ـ ٢٣

  ان رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ مسى حسناً وحسيناً يوم سابعهما.:  عن أبيه،  حممد

،  عـن سـامل بـن أيب اجلعـد،  عـن االعمـش،  أخربنـا حيـىي بـن عيسـى الرملـي قـال : ـ ٢٤

فلمــا ولــد احلســن مهمــت أن امسيــه حربــاً فســماه ،  كنــت رجــًال احــب احلــرب:  قــال علــي:  قــال

  يه وسلم ـ احلسن.رسول اهللا ـ صلى اهللا عل

فلما ولد احلسني مهمت أن امسيه حرباً الين كنت احب احلرب فسماه رسول اهللا ـ :  قال

  . )١٤(إين مسيت ابين هذين بامسي ابين هارون شرباً وشبرياً :  وقال،  صلى اهللا عليه وسلم ـ احلسني

  ـــــــــــــــ

  ) ورواه عنه احلافظ ابن عساكر.١٣(

  .١٢١٦وابن األعرايب يف املعجم  ٩٨/  ١٢شيبة يف املصنف )اخرجه ابن ايب ١٤(

بــل كــان جمبــوالً ،  مل يكــن شــجاعاً  هــل إن راوي هــذه االحاديــث يريــد االشــارة إىل مــا يدعيــه اجلــاحظ يف عثمانيتــه أن عليــاً 

  ». حلربوكنت رجال احب ا«  : على حّب احلرب؟ وميكن أن ُيْسـتـَْشَهد على ذلك خبلو احلديث الثاين من قوله

  ولد ثالث. ومن القوي أنه مل يولد هلما يف حياة النيب ،  وشهادة احلديثني االخرين بتسمية الثالث

  وعلي أمسى من  ويـُبَـعِّد كل ذلك تكرار التسمية باحلرب خالفاً على النيب 
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عـن ،  عـن أيب إسـحاق،  حدثنا إسـرائيل:  قال،  أخربنا عبيد اهللا بن موسى قال : ـ ٢٥

فجـاء رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه ،  ملا ولد احلسن مسيته حربـاً :  قال،  عن علي،  بن هانئ هانئ

  بل هو حسن.:  قال،  حرباً :  ما مسيتموه؟ قلنا،  أروين ابين:  وسلم فقال

 أروين ابين:  فجاء رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ فقال،  فلما ولد احلسني مسيته حرباً 

  بل هو حسني.:  قال،  حرباً :  ما مسيتموه؟ قلنا، 

أروين ابـين :  فلما ولد الثالث! مسيته حرباً! فجاء رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ فقـال

  بل هو حمسن.:  قال،  حرباً :  ما مسيتموه؟ قلنا

  .)١٥( مسيتهم بأمساء ولد هارون شرباً وشبرياً ومشرباً :  مث قال

  عن أيب ،  حدثنا زهري بن معاوية:  الق،  أخربنا احلسن بن موسى قال : ـ ٢٦

  ـــــــــــــــ

  يف تسميتهما فضالً عن أن خيالفه! أن يسبق جدمها رسول اهللا 

فـال »  مـا شـأن حـرب«  : يؤكـد التـوبيخ بقولـه ويف احلديث االخري ما يشني بشأ�ما ـ عليهما صلوات اهللا ـ حيث أن النـيب 

  ال يطيع كمن ال يريد االنصياع بتاً!!! ه وزجره! وعلي يطاع كمن ال شأن له بنفسه وال لتوبيخ

! فكتــب التــواريخ كلهــا تــذكر أن بــني والدة احلســن ؟» حــرب«  بتســميتهما بـــ مث مــا هــذا االحلــاح الــذي لــدى االمــام علــي 

يـة مـا فخـالل كـل هـذه الفـرتة التارخي،  سـنوات عـدة وبـني والدة احلسـني ووالدة حمسـن ،  ستة أشهر ووالدة احلسني 

  بتسميتهما بذلك فهل هذه حالة طبيعية؟! ميثل هاجساً لدى أمري املؤمنني »  حرب«  زال

أي ولــد مــن  بعــد وفاتـه  فلمــاذا مل يسـّم أمــري املـؤمنني ،  نفســه مث لـو كــان املـانع مــن التسـمية هــو رسـول اهللا 

  !؟» حرب«  أوالده ـ على كثر�م ـ باسم

) رواه الـبالذري ١٥القائـل بتسـميتهما بـامسي محـزة وجعفـر. ( ٢٩بينها وبـني احلـديث اآليت بـرقم  كل ذلك باالضافة إىل املعارضة

  ... عن إسرائيل،  عن الواقدي،  وحدثين حممد بن سعد:  قال،  ٥برقم  ١٤٤:  يف أنساب االشراف

اخرجـــه . و عنـــه،  انعـــن عفـــ ٧٦٩عـــن إســـرائيل؛ وبـــرقم ،  عـــن حجـــاج ٩٥٣واملســـند بـــرقم  ١٣٦٥وأخرجـــه أمحـــد يف الفضـــائل 

 ٣١٥و  ٣١٤و  ٢٥١والبــــزار  ٦٩٥٨وابـــن حبـــان يف صـــحيحه ،  حســـني:  إىل قولـــه هـــو،  ٢٣٢/  ١الطيالســـي يف مســـنده 

  .  ١٦٨و  ١٦٥/  ٣واحلاكم  ٢٧٧٦ـ  ٢٧٧٣والطرباين يف الكبري 
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فقـال ،  وكان يعجبه أن يكىن أبا حـرب:  قال،  ملا ولد احلسن مساه علي حرباً :  قال،  إسحاق

مـا شـأن حـرب؟! هـو :  فقـال،  حرباً :  ما مسيتم ابين؟ قالوا:  رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ

  حسن.

مـا مسيـتم ابـين؟ :  فقـال النـيب ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ،  فلما ولد حسني مسـاه علـي حربـاً 

  ما شأن حرب؟! هو حسني.:  صلى اهللا عليه وسلم ـ -فقال النيب ،  حرباً :  قالوا

مـا مسيـتم ابـين؟ :  فقـال رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ،  لـد الثالـث مسـاه حربـاً فلما و 

  ما شأن حرب؟! هو حمسن أو حمسَّن.:  فقال،  حرباً :  قالوا

حـدثنا :  قـال،  أخربنـا عمـرو بـن حريـث:  قـال،  أخربنـا مالـك بـن امساعيـل قـال : ـ ٢٧

عن النيب ـ صـلى ،  عن سلمان،  عن أيب اخلليل،  برذعة بن عبدالرمحن ـ يعين ابن مطعم البناين ـ

  . )١٦( مسيتهما بامسي ابين هارون ـ يعين احلسن واحلسني ـ شرباً وشبرياً :  اهللا عليه وسلم ـ أنه قال

عـن عمـران بـن ،  حدثنا عمـرو بـن حريـث:  قال،  أخربنا مالك بن إمساعيل قال : ـ ٢٨

  . )١٧(أهل اجلنة مل يكونا يف اجلاهلية احلسن واحلسني إمسان من أمساء:  قال،  سليمان

عــن ،  حــدثنا عبيــد اهللا بــن عمــرو:  قــال،  أخربنــا عبــداهللا بــن جعفــر الرقــي قــال : ـ ٢٩

مث ولــد ابنــه االخــر ،  ان عليــاً ملــا ولــد ابنــه االكــرب مســاه بعمــه محــزة:  عبــداهللا بــن حممــد بــن عقيــل

إين قـد امـرت أن اغـري :  ه وسـلم ـ فقـالفدعاين النيب ـ صلى اهللا علي:  قال،  فسماه بعمه جعفر

  :  قال،  اهللا ورسوله أعلم:  قلت:  قال،  أمساء ابين هذين

  ــــــــــــــ

  وأخرج حديثه هذا. ١٤٧/  ٢) برذعة ـ بالذال املعجمة ـ كما يف التأريخ الكبري للبخاري ١٦(

عــن ،  عــن حيــىي بــن عبداحلميــد احلمــاين،  البغــويب (أبــو خليــل) عــن احلـافظ  ١٥ق  ٨وأخرجـه أبــو أمحــد احلــاكم يف الكــىن ج 

  .٢٧٧٨. وأخرجه الطرباين يف الكبري .. عمرو بن حريث

  عن احلافظ البغوي يف فضائل الصحابة. ٥٤٧/  ١وأورده السيوطي يف مجع اجلوامع 

  من طريق ابن سعد. ٢١ورواه احلافظ ابن عساكر برقم 

 عــن مالــك بــن إمساعيــل،  ن إبــراهيم بــن عبــداهللا بــن حممــد بــن أيب شــيبةعــ ٩٢رقم ) رواه الـدواليب يف كتــاب الذريــة الطــاهرة بــ١٧(

...  

  من طريق ابن سعد. ٢٢عساكر برقم  ورواه احلافظ ابن
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  . )١٨( فسمامها حسناً وحسيناً 

ملـا ولـدت فاطمـة :  قال،  عن عكرمة،  عن عمرو،  أخربنا سفيان بن عيينة قال : ـ ٣٠

فلمـا ولـدت حسـيناً أتـت بـه النـيب ـ ،   عليـه وسـلم ـ فسـماه حسـناً حسناً أتت به النيب ـ صلى اهللا

  هذا حسني.:  فقال،  فشق له من امسه،  هذا أحسن من هذا:  صلى اهللا عليه وسلم ـ فقال

  ذكر شبه الحسن بن علي

  بالنبي صلى اهللا عليه وسلم 

 قـالوا،  االسدي وحممد بن كناسة،  ويزيد بن هارون،  أخربنا عبداهللا بن منري قال : ـ ٣١

رأيـت النـيب ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم :  قلـت اليب جحيفـة:  قـال،  حدثنا إمساعيل بن أيب خالد: 

  . )١٩(كان أشبه الناس به احلسن بن علي،   نعم:  ـ؟ قال

  عن عمر بن ،  عن سفيان،  داود احلفريو بن سعد أبأخربنا عمر  قال : ـ ٣٢

  ـــــــــــــــ

وأبــو ،  بطــريقني ١٩٩٦:  والبــزّار يف كشــف األســتار ١٢١٩:  ويف فضــائل الصــحابة ١٥٩/  ١ملســند ) أخرجــه أمحــد يف ا١٨(

عـن حممـد ،  بطرقهم وفيها مجيعاً عن عبـد اهللا بـن حممـد بـن عقيـل ٩٠والدواليب يف الذرية الطاهرة برقم  ٨٨٥و  ٤٩٨يعلى برقم 

  د.عن ابن سع ١٨ورواه ابن عساكر برقم ،  عن علي ،  بن احلنفية

ضـــبطه يف ،  املعــروف بـــابن كناســـة،  ٢٠٧املتـــوىف ،  ) حممــد ابـــن كناســـة هـــو حممــد بـــن عبـــداهللا أبـــو حيــىي االســـدي الكـــويف١٩(

  بضم الكاف وختفيف النون ومبهملة وهو لقب أبيه أو جده. ١٧٨/  ٢التقريب 

  :   ٣٣٨/  ٢قال يف التقريب ،  وأبو جحيفة ـ بالتصغري وتقدمي اجليم ـ وهب بن عبداهللا السوائي

  .٧٤ومات سنة ،  وصحب علياً ،  صحايب معروف،  السوائي بضم املهملة واملد

عـن يزيـد بـن هـارون  ٤/  ٣٠٧وأخرجـه أمحـد يف املسـند ،  عـن إمساعيـل ٢٣٤٣ومسـلم بـرقم  ٣٥٤٣وقد أخرجه البخـاري بـرقم 

  عن وكيع عن إمساعيل. ١٣٤٨ويف فضائل الصحابة برقم 

اخرجـــه النســـائي يف الســـنن . و عـــن ابـــن عيينـــة عـــن إمساعيـــل،  عـــن حممـــد بـــن منصـــور ٩٩لطـــاهرة بـــرقم ورواه الـــدواليب يف الذريـــة ا

  .٨١٦٢الكربى 

هـــذا :  وقـــال،  عـــن إمساعيـــل،  عـــن حيـــىي بــن ســـعيد،  عـــن حممــد بـــن بشـــار ٣٧٧٧و  ٢٨٢٦وأخرجــه الرتمـــذي يف ســـننه بـــرقم 

  ورواه قبله عن أنس.،  الزبريبن عباس وابن وا ويف الباب عن أيب بكرالصديق:  قال،  حديث صحيح

بطرقـــه  ٢٥٤٩و  ٢٥٤٦و  ٢٥٤٤و  ٢٥٤٣باالرقـــام  ١٠/  ٣مـــن املعجـــم الكبـــري  وأخرجـــه الطـــرباين يف ترمجـــة احلســـن 

وخرجهـا املعلـق يف تعاليقـه عـن عبـد الـرزاق والرتمـذي وأيب ،  عن أيب جحيفة؛ وبغريهـا عـن غـريه يف معنـاه،  وأسانيده عن إمساعيل

  الذهيب واهليثمي. يعلى واحلاكم و 
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إين ملـع أيب بكـر إذ مـر علـى احلسـن :  قـال،  عن عقبة بن احلارث،  عن ابن أيب مليكة،  سعيد

  :  مث قال،  بن علي فوضعه على عنقه

  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأيب شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي     ال شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيهاً بعل

    
  وعلي معه فجعل علي يضحك.:  قال

يباين وحممــد بــن عبــداهللا أخربنــا الضــحاك بــن خملــد أبــو عاصــم النبيــل الشــ قــال : ـ ٣٣

:  قـال،  عـن عقبـة بـن احلـارث،  عـن ابـن أيب مليكـة،  حـدثنا عمـر بـن سـعيد:  قاال،  االسدي

خرجت مع أيب بكر من صالة العصر بعد وفاة النيب ـ صلى اهللا عليه وسـلم ـ بليـال وعلـي ميشـي 

  :  يقولفمّر حبسن بن علي وهو يلعب مع غلمان فاحتمله على رقبته وهو ،  إىل جنبه

  وابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأيب ِشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْبَه النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب

   
  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس ِبِشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْبٍه بعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  

    
  . )٢٠(وعلي يضحك!

وحممد بن عبداهللا االسدي ومالك ابن امساعيل ،  وأخربنا عبيداهللا بن موسى قال : ـ ٣٤

عــن ،  عــن هــاىنء بــن هــاىنء،  عــن أيب إســحاق،  حــدثنا اســرائيل:  قــالوا،  أبــو غســان النهــدي

حلسني وا ، بني الصدر إىل الرأس،  ل اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـاحلسن أشبه رسو :  قال،  علي

  .  )٢١( أشبه النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ما كان أسفل من ذلك

  ـــــــــــــــ

  .٣٧٥٠و  ٣٥٤٢البخاري يف صحيحه  ) أخرجه٢٠(

. مـد بـن عبــداهللا هـذا �ـذا االســنادعــن حم ٤٠يف مســند أيب بكـر بـرقم  ٤١/  ١واملسـند  ١٣٥١م وأخرجـه أمحـد يف الفضــائل بـرق

  .١٦٨/  ٣واحلاكم  ٢٥٢٨و  ٢٥٢٧والطرباين برقم  ٣٩و  ٣٨أبو يعلى برقم و 

  عن ابن سعد وامحد وابن املديين والبخاري والنسائي واحلاكم. ١٣/  ٦٤٦وكنز العمال ١٠٢٤/  ١ورواه يف مجع اجلوامع 

عـن حممـد  ٢٠والـدواليب يف الذريـة الطـاهرة بـرقم  ١٣٦٦الصـحابة  ويف فضـائل ١٠٨و  ٩٩/  ١أمحد يف املسـند  ) وأخرجه٢١(

  ... بن إبراهيم بن مسلم ، عن عبيداهللا بن موسى

. وقـال : هـذا حـديث  عـن عبـداهللا بـن عبـدالرمحن ، عـن عبيـد اهللا بـن موسـى ، عـن إسـرائيل ٦٦٠/  ٥وأخرجه الرتمذي يف سـننه 

  حسن صحيح غريب.

  . ٦٩٧٤وأخرجه ابن حبان يف صحيحه 
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حـدثنا :  قـال،  حـدثنا عبـد الواحـد بـن زيـاد:  قـال،  أخربنا عفان بن مسلم قال : ـ ٣٥

قـال رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه :  حـدثين أيب أنـه مسـع أبـا هريـرة يقـول:  قـال،  عاصم بن كليب

  فإن الشيطان ال ينتحلين.،  من رآين يف النوم فقد رآين:  وسلم ـ

 ؟رأيتـه:  قـال،  أخربتـه قـد رأيتـه ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـفحدثتـه ابـن عبـاس و :  قـال أيب

لقـــد ذكرتـــه ،  إي واهللا:  فـــذكرت احلســن بـــن علـــي؟ قـــال:  قـــال،  لقـــد رأيتـــه،  إي واهللا:  قلــت

  وتفيؤه يف مشيته.

  .)٢٢( إنه كان يشبهه:  قال ابن عباس

ي بـن عـابس أخربنـا علـ:  قـال،  أخربنا عبداهللا بن مسلمة بن قعنـب احلـارثي قال : ـ ٣٦

تذاكرنا من أشبه النيب ـ صلى اهللا :  قال،  عن البهي موىل الزبري،  عن يزيد بن أيب زياد،  الكويف

أنـا احـدثكم بأشـبه أهلـه واحـبهم :  فقال،  عليه وسلم ـ من أهله؟ فدخل علينا عبداهللا بن الزبري

ره ـ فمـا ينزلـه حـىت رأيتـه جيـيء وهـو سـاجد فريكـب رقبتـه ـ أو قـال ظهـ،  احلسـن بـن علـي،  إليـه

ولقـد رأيتـه جيـيء وهـو راكـع فيفـرج لـه بـني رجليـه حـىت خيـرج مـن اجلانـب ،  يكون هو الذي ينـزل

  . )٢٣(االخر

  ـــــــــــــــ

 عـن القاسـم بـن مالـك،  فروة بـن أيب الغـراء:  وقال،  ٣٨١/  ٢من التأريخ الكبري  ) أخرجه البخاري يف ترمجة احلسن ٢٢(

  ... بعن عاصم بن كلي، 

  ». ال يتمثل يب«  : إال أن فيه،  عن عفان باالسناد واللفظ ٣٤٢/  ٢وأخرجه أمحد يف املسند 

  بإسناده عن ابن سعد. ٦٢وأخرجه احلافظ ابن عساكر برقم 

وذكـر يل :  ٢٣عـن البهـي حنـوه وقـال املصـعب الـزبريي يف نسـب قـريش ص  ٢٢) ورواه البالذري يف أنساب االشراف برقم ٢٣(

  ... تذاكرنا من أشبه الناس:  قال،  اهللا البهي موىل آل الزبريعن عبد

  عن عمه مصعب.،  بإسناده عن الزبري بن بكار ٤٠وأخرجه احلافظ ابن عساكر برقم 

مـن طريـق  ٤١وأخرجـه أيضـاً بـرقم ،  من طريق أيب بكرالشافعي عن ابن أيب الدنيا بإسـناده عـن البهـي ٤٢كما أخرجه أيضاً برقم 

  ابن سعد.

  .٢٢٥/  ٦اورده املزي يف �ذيب الكمال و 

 وقـال االخـري،  كالمها عن ابـن سـعد  ١٩٥وسبط ابن اجلوزي يف تذكرة اخلواص ص  ١٨٩وأورده السيوطي يف تأريخ اخللفاء ص 

رأيــت رسـول اهللا ـ صــلى اهللا عليـه وســلم ـ وهــو ســاجد :  قـال،  وحكـى ابــن سـعد يف الطبقــات بإســناده إىل عبـداهللا بــن الــزبري: 

  . .. وجييء احلسن ويركب ظهره



 ٣٩   ............................................................  ذكر ما قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ

  ذكر ما قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ

  في الحسن وما كان يصنع به ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ 

حـدثنا حممـد ابـن :  قـاال،  وحممـد بـن بشـر العبـدي،  أخربنـا يزيـد بـن هـارون قال : ـ ٣٧

صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ يــدلع كـان رســول اهللا ـ :  قـال،  عـن أيب سـلمة بــن عبـدالرمحن،  عمـرو

أال أراك :  )٢٤(فقـال عيينـة ،  فـإذا رأى الصـيب محـرة اللسـان يهـش إليـه،  لسانه للحسن بـن علـي

تصنع هذا! إنه ليكون الرجل من ولدي قد خرج وجهه وأخذ بلحيته ما اقبله! فقـال رسـول اهللا ـ 

  أملك أن ينزع اهللا منك الرمحة؟!:  صلى اهللا عليه وسلم ـ

  إنه من ال يرحم ال يرحم.:  حممد بشر ـ يف حديثه ـوقال 

 عن عمـري بـن إسـحاق،  عن ابن عون،  أخربنا إمساعيل بن إبراهيم االسدي قال : ـ ٣٨

اكشف يل بطنك حىت اقبل حيث رأيت :  رأيت أبا هريرة لقي احلسن بن علي فقال له:  قال، 

  . )٢٥( كشف عن بطنه فقبلهف:  قال،  رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ يقبل منه

  ـــــــــــــــ

  )هو ابن حصن الفزاري.٢٤(

،  عن حمّمـد بـن ايب عـدي عنـه ٢٥٥/  ٢ويف ،  عن إمساعيل باالسناد واللفظ ٤٨٨و  ٤٢٧/  ٢) أخرجه أمحد يف املسند ٢٥(

  تالف يسري.باخ،  عن ابن عون،  عن حممد بن أيب عدي ٤٩٣/  ٢ويف املسند ١٣٧٥وأخرجه أيضاً يف الفضائل 

  عن ابن عون.،  عن الضحاك بن خملد ١٣٨٦ي وأخرجه القطيعي يف زياداته يف الفضائل عن الكج

عــن ،  عــن شــريك،  عــن علــي بـن عبــدالعزيز ٢٧٦٥م وبــرق،  عـن الكجــي ٢٧٦٤،  ٢٥٨٠ وأخرجـه الطــرباين يف املعجــم الكبــري

  ابن عون.

  ». احلسني«  : بإسناده عن القطيعي وفيه ١٧ق  ١وأخرجه احلافظ السلفي يف املشيخة البغدادية ج 

حـــدثنا احلســن بـــن  ٦٩٦٥يف صــحيحه ،  ورواه احلفــاظ أبــوبكر بـــن أيب شــيبة واحلســـن بــن ســـفيان الفســوي وابـــن حبــان البســـيت

  ... عن ابن عون،  حدثنا أبوبكر ابن أيب شيبة،  سفيان

عــن ابــن ،  حــدثنا شــريك،  أنبأنــا حيــىي بــن آدم،  هيمحــدثنا إســحاق بــن إبــرا،  أخربنــا عبــداهللا بــن حممــد االزدي:  ٥٥٩٣وبــرقم 

  عون.

رواه مســــدد وحممــــد بـــن حيــــىي ابـــن أيب عمــــرو [العــــدين يف :  وقـــال،  ب ٦٠ق  ٣ورواه البوصـــريي يف إحتــــاف الســـادة املهــــرة ج 

  مسنده] وأمحد بن حنبل وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وصححه.
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عـن ،  عـن زمعـة بـن صـاحل،  امر العقـديأخربنا عبـد امللـك بـن عمـرو أبـو عـ قال : ـ ٣٩

إن النـيب ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ كـان حـامًال :  عـن ابـن عبـاس،  عـن عكرمـة،  سلمة بن وهـرام

فقـال النـيب ـ صـلى اهللا ،  نعـم املركـب ركبـت يـا غـالم:  فقـال رجـل،  احلسن بن علي على عاتقه

  .)٢٦( ونعم الراكب هو:  عليه وسلم ـ

عـن ،  عـن هشـام بـن سـعد،  مـد بـن إمساعيـل بـن أيب فـديك املـدينأخربنا حم قال : ـ ٤٠

مــا رأيــت حســناً قــط إال فاضــت عينــاي دموعــاً وذلــك أن :  قــال،  عــن أيب هريــرة،  نعــيم ا�مــر

فأخـذ بيـدي فانطلقـت معـه ،  رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ خـرج يومـاً فوجـدين يف املسـجد

حــىت جئنــا ،  فطــاف �ــا ونظــر مث انصــرف وأنــا معــه،  فلــم يكلمــين حــىت جئنــا ســوق بــين قينقــاع

  ادع يل لكعاً.،  لكاع:  املسجد فجلس واحتىب مث قال يل

مث جعـل رسـول اهللا ـ ،  فجـاء احلسـن يشـتد فوقـع يف حجـره مث أدخـل يـده يف حليتـه:  قـال

  اللهم :  مث يقول،  صلى اهللا عليه وسلم ـ يكفح فمه فيدخل فاه يف فيه

  ـــــــــــــــ

هـذا حـديث صـحيح علـى شـرط الشـيخني ومل خيرجـاه :  بإسناد آخر عن أيب هريرة وقـال ١٦٨/  ٣وأخرجه احلاكم يف املستدرك 

  من طرق عن ابن عون. ٢٣٢/  ٢واخرجه البيهقي يف السنن 

  أي على شرط البخاري ومسلم.،  وأورده الذهيب يف تلخيص املستدرك ورمز له خ م

  رواه عدة عنه.:  مث قال،  عن ابن عون ٢٥٨/  ٣النبالء وأورده أيضاً يف سري أعالم 

  عن أمحد بطريقيه. ٣٦/  ٨وأورده ابن كثري يف البداية والنهاية 

ورواه ابـن االثـري يف اسـد ،  عـن أيب عـامر العقـدي،  عـن حممـد بـن بشـار ٣٧٨٤رقـم  ٦٦١/  ٥) أخرجه الرتمذي يف سـننه ٢٦(

  ق الرتمذي.من طري يف ترمجة احلسن  ١٣/  ٢الغابة 

  عن أيب عامر.،  وأخرجه احلافظ أبو يعلى يف مسنده عن أيب هشام الرفاعي

وابـن كثـري يف  ٢٥٧/  ٣وعنـه أورده الـذهيب يف سـري أعـالم النـبالء ،  مـن طريـق أيب يعلـى ١٦٠وأخرجه احلافظ ابن عسـاكر بـرقم 

  .٣٦/  ٨البداية والنهاية 

وعـن احلـاكم أورده الـذهيب يف تلخيصـه ويف تـاريخ االسـالم ،  آخر عن ابن عبـاسبإسناد  ١٧٠/  ٣وأخرجه احلاكم يف املستدرك 

  .٣٧ص عهد معاوية 

نعــم ،  طوباكمـا«  : وبلفــظ، »  نعــم اجلمـل مجلكمــا ونعـم العــدالن أنتمـا«  : بلفـظ،  وهنـاك أحاديـث يف فضــل احلسـنني معــًا◌ً 

»  نعـم الفـرس حتتكمـا ونعـم الفارسـان مهـا«  : وبلفـظ، »  اونعم الراكبـان مهـا وأبومهـا خـري منهمـ:  فقال ،  املطية مطيتكما

  أخرجها مجع من احلفاظ وأئمة احلديث يف املعاجم واملسانيد. 



 ٤١   ......................................................  يف احلسن وما كان يصنع به ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ

  .)٢٧(وأحبب من حيبه،  إين احبه فأحببه

،  )٢٨(عـن عبيـد اهللا بـن أيب يزيـد،  عـن ابـن عيينـة،  أخربنـا الفضـل بـن دكـني قـال : ـ ٤١

  خرجت مع :  قال،  رة الدوسيعن أيب هري،  عن نافع بن جبري

  ـــــــــــــــ

فقـول أيب ،  . بـاختالف يسـري وتقـدمي وتـأخري.. عن هشام بـن سـعد،  عن محاد اخلياط ٥٣٢/  ٢أخرجه أمحد يف مسند  )٢٧(

 ثالثــاُ. واحلــديث يف فضــائل الصــحابة»  فأحبــه وأحــب مــن حيبــه«  وفيــه،  هنــاك يف آخــر احلــديث»  مــا رأيــت احلســن«  : هريــرة

 ٤ومسـلم  ٣٣٢/  ١٠و  ٣٣٩/  ٤فقـد اخرجـه البخـاري ،  (احلـديث صـحيح:  من رواية القطيعـي وقـال حمققـه ١٤٠٧المحد 

  ).٢٣١/  ٢وأمحد  ١٨٨٢/ 

وقــد رواه ،  وهــذا علــى شــرط مســلم ومل خيرجــوه:  عــن أمحــد بإســناده ولفظــه مث قــال ٣٤/  ٨وأورده ابــن كثــري يف البدايــة والنهايــة 

عـن أيب ،  عـن أبيـه،  ورواه معاويـة بـن أيب مـزرد،  فـذكر مثلـه أو حنـوه،  عـن أيب هريـرة،  عن حممد بن سريين،  عن نعيم،  الثوري

عـن ابـن ،  ورواه عثمـان بـن أيب اللبـاب،  حنـواً مـن هـذا،  عن علـي،  عن احلارث،  وروى أبو إسحاق،  بنحوه وفيه زيادة،  هريرة

  إنتهى. ، بنحوه وفيه زيادة،  عن عائشة،  أيب مليكة

فجعـل «  : وفيـه»  احلسـن«  بـدل»  احلسـني«  : بإسناده عن هشـام بـن سـعد بـاختالف يسـري ففيـه ١٧٨/  ٣وأخرجه احلاكم 

هـذا حـديث صـحيح »  اللهـم إين احبـه فأحبـه:  رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ يفـتح فـم احلسـني فيـدخل فـاه يف فيـه ويقـول

  االسناد ومل خيرجاه.

  صحيح.:  وقال،  يف تلخيص املستدركوأورده الذهيب 

  بأطول مما هنا عن ابن أيب شيبة. ٦٦٨/  ١٣كنز العمال 

والنـيب ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ يـدخل لسـانه :  وفيـه،  ب من وجـه آخـر عـن أيب هريـرة ٢٩وأخرجه االمساعيلي يف معجمه الورقة 

  ». اللهم إين احبه فأحبه وأحبب من حيبه«  ه ، مث قال :يف في

  أ عن سعيد بن زيد./  ٦٠أخرجه أبو يعلى يف مسنده الورقة و 

وقــد ورد يف احلســن وورد يف ،  فهــو حــديث متــواتر كمــا قالــه الــذهيب»  ... اللهــم إين احبــه فأحبــه«  : وأمــا قولــه :  أقــول

  .١٨٥و  ١٣٩. راجع ما يأيت يف صفحيت .. احلسني وورد فيهما معاً 

  الصيب الصغري.:  واللكع

  إذا كشفت عنه غطاءه.:  ـ كفحت الشيء وكثحته ١٧٦/  ٢ما يف اجلمهرة وكفح ـ ك

ورسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ يفـتح فمـه مث يـدخل فمـه «  : وفيه،  بإسناده عن هشام ٣٥/  ٢وأخرجه أبو نعيم يف احللية 

  ». يف فيه ويقول ثالث مرات

،  شـيبة ا ذكرنـاه ، وهـو عبيـد اهللا بـن أيب يزيـد املكـي مـوىل آل قـارظ بـن) يف االصل ، عبيد اهللا بن أيب الزنـاد ، والصـحيح مـ٢٨(

واحلــديث  ]. ٥٦/  �٧ــذيب التهــذيب ،  ٤٨/  ٥.[ الطبقــات ١٠٦مــات ســنة ،  وثقــه اجلماعــة،  مــن رجــال الصــحاح الســتة

وبطـــرق ،  بــن أيب يزيــدأخرجــه مجــع مــن احلفــاظ وأئمــة احلــديث يف الصــحاح واملســانيد والســنن واملعــاجم بطــرقهم عــن عبيــد اهللا 

  :  وممن أخرجه بلفظه املطول ». ... اللهم إين احبه فأحبه: «  صحيحة اخرى كثرية بلفظ مطول ولفظ خمتصر وهو قوله 
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  رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ال يكلمين وال اكلمه حىت أتينا سوق بين قينقاع 

  ـــــــــــــــ

عــن ،  عــن ســفيان ابــن عيينــة،  أخرجــه عــن املـدائين،  ٢١٢٢بــاب مـا ذكــر يف االســواق  ، كتــاب البيــوع،   البخـاري يف صــحيحه

  ». ... حىت عانقه وقبله:  أمث لكع؟ وفيه:  فقال،  فجلس بفناء بيت فاطمة«  : ففيه،  باختالف يسري،  عبيداهللا بن أيب يزيد

عـن ورقـاء بـن ،  عـن حيـىي ابـن آدم،  ابن راهويه عن،  ٥٨٨٤باب السخاب للصبيان ،  وأخرجه البخاري أيضاً يف كتاب اللباس

فقــام احلســن بــن علــي ميشــي ويف عنقــه ،  ادع احلســن بــن علــي،  أيــن لكــع؟ ثالثــاً «  : وفيــه،  عــن عبيــداهللا بــن أيب يزيــد،  عمــر

  ». ... السخاب

  وهو احلديث املتقدم.،  ةحديث نعيم ا�مر عن أيب هرير ،  باب االحتباء ٦١٢/  ٢وأخرجه البخاري أيضاً يف االدب املفرد 

حـىت أتـى خبـاء «  : وفيـه،  عن سـفيان بـن عيينـة،  يف كتاب الفضائل عن ابن أيب عمر ١٩٢/  ١٥وأخرجه مسلم يف صحيحه 

كما مر عن صـحيح البخـاري. ويف لفـظ ابـن االثـري يف جـامع »  فناء فاطمة«  : والصحيح،  والظاهر أنه خطأ مطبعي»  فاطمة

وال أدري مـن أيــن جـاء ذكـر عائشــة يف هـذا احلــديث! »  خمبــأ فاطمـة«  : عــن البخـاري ومسـلم ٦٥٤٣رقـم  ٢٠/  ١٠االصـول 

  .١٠٤٣فرواية أبو هريرة واحلسن يف بيت امه فاطمة واخرجه احلميدي 

  عن ورقاء.،  عن أيب النضر ٣٣١/  ٢وأخرجه أمحد يف املسند 

  ... عن ابن عيينة،  عن إسحاق بن أيب اسرائيل ٦٣٩١واحلافظ أبو يعلى يف مسنده 

  ... عن ابن راهويه،  عن عبداهللا بن حممد االزدي ٦٩٦٣واحلافظ ابن حبان يف صحيحه 

 مـن أحبـين فليحـب هـذا،  بـأيب أنـت وامـي«  : وفيـه أ بإسـناده عـن علـي /  ١٠٠وأبو سعيد ابن االعرايب يف معجمه الورقة 

.«  

منهـا مـن طريـق الــزبري بـن بكـار وأيب حامـد بـن الشــرقي ،  بطــرق كثـرية ٩٠ـ  ٨٣وأخرجـه احلـافظ ابـن عسـاكر يف تأرخيـه باالرقــام 

  وابن قانع واحملاملي.

  .١٣٩وأما خمتصره فكثري الطرق واملصادر جداً يأيت بعضها يف صفحة 

  عن سفيان بن عيينة. ٧٣٩٢وبرقم  ٢٤٩/  ٢وممن أخرجه أمحد يف املسند 

  أمحد.كتاب الفضائل عن   ١٩٢/  ١٥وأخرجه مسلم يف صحيحه 

  عن أمحد بن عبدة عن ابن عيينة. ١٤٢وأخرجه ابن ماجة يف سننه يف املقدمة رقم 

  بعدة طرق. ٣٣٥رقم  ١٦٨/  ٣وأخرجه الدارقطين يف العلل 

  عن أمحد مث أشار إىل احلديث السابق يف املنت. ١٦٧/  ٣وأورده الذهيب يف سري أعالم النبالء 

  ويف ذلك عدة أحاديث فهو متواتر.،  ابن سريين . وروى حنوه.. ورواه نعيم ا�مر:  فقال

وهــو حامــل  -رأيــت رســول اهللا ـ صــلى اهللا عليــه وســلم «  : بطــريقني عــن أيب هريــرة ١٧٧/  ٣وأخرجــه احلــاكم يف املســتدرك 

د وقــ،  وقــال كــل منهمــا صــحيح االســناد،  وأورده الــذهيب يف تلخيصــه ». اللهــم إين احبــه فأحبــه:  احلســني بــن علــي وهــو يقــول

،  وفيهمـا معــا،  ويف احلسـني وحــده،  يف احلسـن وحــده وقـد ورد عــن النـيب :  أقــول روي يف احلسـن مثلـه وكالمهــا حمفوظـان.

ويف ترمجــة االمــام احلســني  ١٤٣و  ١٣٩بطــرق كثــرية عــن مجــع مــن الصــحابة وبشــىت االلفــاظ. ويــأيت فيهمــا معــاً يف الصــفحات 

  .٢٠٦،  ٢٠٥،  ٢٠٢يف االرقام  

  



 ٤٣   ......................................................  يف احلسن وما كان يصنع به ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ

،  أمث لكع؟ فظننت أن امه حبسته تغسله وتلبسه سـخاباً :  قالت عائشة فجلس فقال ، مث رجع

اللهـم إين احبـه فأحبـه وأحـب مـن :  مث قـال،  فخرج يشتد حىت اعتنق كـل واحـد منهمـا صـاحبه

  للحسن.،  حيبه

عــن أيب ،  عــن ابــن عيينــة،  وســعيد بــن منصــور،  أخربنــا الفضــل بــن دكــني قــال : ـ ٤٢

لقـد رأيـت رسـول اهللا ـ صـلى اهللا :  قـال،  حـدثنا أبـوبكرة:  قال،  عت احلسنمس:  قال،  موسى

عليـه وسـلم ـ علـى املنربواحلسـن بـن علـي إىل جنبـه وهـو يقبـل علـى النـاس مـرة وعلـى احلسـن مـرة 

  وعسى اهللا أن يصلح به بني فئتني من املسلمني.،  إن ابين هذا سيد:  ويقول

  .)٢٩(على يده بني فئتني من املسلمني:  وزاد،  اسرائيل بن موسى:  وزاد سعيد

عن ،  عن داود بن أيب هند،  حدثنا سفيان:  قال،  أخربنا الفضل بن دكني قال : ـ ٤٣

يصـلح اهللا ،  إن ابين هذا سيد:  قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ للحسن:  قال،  احلسن

  به بني فئتني من املسلمني.

 قـال،  عن احلسـن،  حدثنا مبارك بن فضالة:  قال،  سلمأخربنا عفان بن م قال : ـ ٤٤

ان رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ كـان يصـلي فـإذا سـجد وثـب احلسـن :  أخـربين أبـوبكرة: 

،  فعـل ذلـك غـري مـرة،  علـى عنقـه ـ فريفـع رأسـه رفعـاً رفيقـاً الن ال يصـرع:  علـى ظهـره ـ أو قـال

رأينـاك صـنعت باحلسـن شـيئاً مـا رأينـاك صـنعته بأحـد؟ ،  يـا رسـول اهللا:  فلما قضى صـالته قـالوا

  إنه رحيانيت من :  فقال

  ـــــــــــــــ

  ، عن سفيان باالسناد واللفظ. ١٤٠٠يف فضائل الصحابة برقم  ٣٧/  ٥) وأخرجه أمحد يف املسند ٢٩(

يف باب مناقـب احلسـن واحلسـني ،  وأخرجه البخاري يف عدة موارد من صحيحه يف كتاب الصلح وكتاب الفنت وكتاب بدء اخللق

أخـرج النـيب ـ «  : فلفظـه يف املـورد االخـري،  ويف باب عالمات النبوة عن مشاخيه عن سفيان وبأسانيد اخرى واخـتالف يف اللفـظ

  ». ... ابين هذا سيد:  صلى اهللا عليه وسلم ـ ذات يوم احلسن فصعد به املنرب فقال

  .٤٤وراجع الصفحة ،  ن واملسانيدكما أخرجه غريه من أصحاب الصحاح والسن

أي أن ،  وإســرائيل بــن موســى هــو أبــو موســى املتقــدم،  هــو ســعيد بــن منصــور اخلراســاين املتقــدم يف الســند،  زاد ســعيد:  وقولــه

  الفضل بن دكني اقتصر على أن ذكره بكنيته وزاد سعيد عليه أن صرح بامسه أيضاً.
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  .)٣٠(يصلح به بني فئتني من املسلمني وعسى اهللا أن،  وإن ابين هذا سيد،  الدنيا

 أخربنـا محيـد:  قـال،  أخربنـا محـاد بـن سـلمة:  قال،  أخربنا عفان بن مسلم قال : ـ ٤٥

ان احلسن بن علي جاء ذات يوم فصعد املنرب ورسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم :  عن احلسن، 

وإن اهللا ،  ين هــذا ســـيدإن ابــ:  فأخــذه فوضــعه يف حجــره فجعــل ميســح رأســه وقــال،  ـــ خيطــب

  .)٣١( سيصلح به فئتني من املسلمني

،  أخربنـا محـاد بـن زيـد:  قـاال،  أخربنـا مسـلم بـن إبـراهيم وعـارم بـن الفضـل قـال : ـ ٤٦

ان النـيب ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ كـان :  عن أيب بكـرة،  عن احلسن،  حدثنا علي بن زيد:  قال

إن ابـين هـذا :  وقـال،   ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ إليـهخيطب يوماً فصعد إليـه احلسـن فضـمه النـيب

  . )٣٢(ولعل اهللا أن يصلح على يديه فئتني من املسلمني عظيمتني،  سيد

  ـــــــــــــــ

  ]. ١٩٢/  ٢عن املبارك بن فضالة [ منحة املعبود  ٨٧٤رقم  ١١٨) أخرجه أبو داود الطيالسي يف مسنده ص ٣٠(

  عن هاشم بن القاسم عن املبارك بن فضالة. ٤٤عن عفان و  ٥ / ٥١وأخرجه أمحد يف املسند 

عـن الفضـل بـن احلبـاب عـن أيب الوليـد الطيالسـي عـن املبـارك بـن فضـالة [ مـورد الظمــآن  ٦٩٦٤وأخرجـه ابـن حبـان يف صـحيحه 

  ]. ٢٢٣٢رقم 

  أيب الوليد. من طريق ٣٥/  ٢وأبو نعيم يف احللية  ٢٥٩١رقم  ٢٢/  ٣وأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري 

وقــال : رواه أمحـــد والبـــزار والطـــرباين ، ورجــال أمحـــد رجـــال الصــحيح غـــري مبـــارك بـــن  ١٧٥/  ٩وأورده اهليثمــي يف جممـــع الزوائـــد 

  فضالة وقد وثق.

عــن أمحــد  ٦٦٧/  ١٣يف ترمجــة ابــن ديزيــل بإســناده عنــه عــن عفــان ، كنــز العمــال  ٦٠٩وأخرجــه الــذهيب يف تــذكرة احلفــاظ ص 

  من رواية أيب سعيد اخلدري. ١٣٨ابن عساكر ، ويأيت يف ص والروياين و 

عن معمر ، قـال : أخـربين مـن مسـع احلسـن [ البصـري ] حيـدث عـن أيب بكـرة ،  ٤٥٢/  ١١) أخرج عبدالرزاق يف املصنف ٣١(

هم مث يقبـل علـى كان النيب ـ صلى اهللا عليـه وسـلم ـ حيـدثنا يومـاً واحلسـن بـن علـي يف حجـره فيقبـل علـى أصـحابه فيحـدث«  قال :

  ». ... احلسن فيقّبله ، مث قال : إن ابين هذا سيد

  عن عبدالرزاق. ٤٧/  ٥وأخرجه أمحد يف املسند 

: تـواترت االثــار الصــحاح عـن النــيب ـ صــلى اهللا عليــه  ٣٨٤/  ١ ) قـال ابــن عبـد الــرب يف االســتيعاب يف ترمجـة احلســن ٣٢(

  ». ... سيد إن ابين هذا«  وسلم ـ أنه قال حلسن بن علي :

وإنـه رحيـانيت مـن الـدنيا ، وال أسـود ممـن مسـاه رسـول اهللا ـ صـلى اهللا «  رواه مجاعـة مـن الصـحابة ويف حـديث أيب بكـرة يف ذلـك :

   ». ... عليه وسلم ـ سيداً 



 ٤٥   ......................................................  يف احلسن وما كان يصنع به ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ

عـن ،  حـدثنا عيسـى بـن املختـار:  قـال،  أخربنا بكر بن عبدالرمحن القاضـي قال : ـ ٤٧

جـاء احلسـن إىل رسـول :  قـال،  عـن أيب سـعيد اخلـدري،  ـ عـن عطيـةحممد ـ يعـين ابـن أيب ليلـى 

فأخـذه رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه ،  اهللا ـ صلى اهللا عليـه وسـلم ـ وهـو سـاجد فركـب علـى ظهـره

  وسلم ـ بيده وهو على ظهره مث ركع مث أرسله فذهب.

شــام أبــو أخربنــا وهــب بــن جريــر بــن حـازم وســليمان أبــو داود الطيالســي وه قـال : ـ ٤٨

عـن زهـري ،  عن عبـداهللا بـن احلـارث،  أخربين عمرو بن مرة:  قال،  أخربنا شعبة:  قالوا،  الوليد

خطبنـا احلسـن بـن علـي علــى املنـرب بعـد قتـل علـي فقـام رجـل مـن أزد شــنوءة :  قـال،  بـن االقمـر

مـن أحبـين  : رأيت رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ واضعاً احلسن يف حبوته وهو يقول:  فقال

ولــوال عزمــة رســول اهللا ـ صــلى اهللا عليــه وســلم ـ مــا ،  وليبلــغ الشــاهد مــنكم الغائــب،  فليحبــه

  .)٣٣(مث قعد،  حدثت أحداً شيئاً 

:  عــن أيب هريــرة،  عــن أيب ســلمة،  عــن الزهــري،  أخربنــا ســفيان بــن عيينــة قــال : ـ ٤٩

يل عشـرة مـن الولـد مـا قبلـت :  قـالف،  أبصـر االقـرع النـيب ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ يقبـل حسـناً 

  إنه من ال يرحم ال يرحم.:  واحداً منهم قط! فقال

  . )٣٤(ما أصنع بك إن كان اهللا نزع منك الرمحة؟!:  وقال بعض الناس:  قال سفيان

  ـــــــــــــــ

/  ١٢وابـن أيب شـيبة يف املصـنف فليحبـه. :  يف ترمجـة زهـري بـن االقمـر إىل قولـه ٤٢٨/  ٣يف التاريخ الكبـري  ) رواه البخاري٣٣(

٩٩.  

  عن حممد بن جعفر (غندر) عن شعبة. ٣٦٦/  ٥وأخرجه أمحد يف املسند 

  عن أيب الوليد وأيب داود.،  ورواه القطيعي يف زياداته يف فضائل أمحد عن الكجي

  بإسناده عن عفان. ١٧٣/  ٣وأخرجه احلاكم يف املستدرك 

  مرة عن احلاكم واخرى عن أمحد. ٢٥٣/  ٣م النبالء ورواه الذهيب يف تلخيصه ويف سري أعال

  عن ابن أيب شيبة وأمحد وابن مندة وابن عساكر واحلاكم. ٦٥١/  ١٢ويف كنز العمال 

  رواه مسدد وأبوبكر بن أيب شيبة وأمحد بن حنبل.:  وقال،  ب ٦٠الورقة  ٣ورواه البوصريي يف إحتاف السادة املهرة ج 

 ٢وأمحـد يف املسـند ،  ١٦٨/  ١والبخـاري يف االدب املفـرد ،  باختالف يسري ٢٩٨/  ١١ملصنف يف ا ) أخرجه عبدالرزاق٣٤(

،  عـن هشـيم عـن الزهـري ٨٨/  ١٢ويف ،  عـن سـفيان بـن عيينـة ١١/  ١٣ويف ،  عـن عبـدالرزاق ٦٩/  ١٤و ،  ١ط  ٢٦٩/ 

  اري ومسلم والرتمذي وأيب داود. ورواه يف االخري تعليقة عن البخ،  إسناده صحيح:  ويف كلها قال االستاذ شاكر
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 قالوا،  وحيىي بن عباد،  وشبابة بن سوار،  أخربنا هشام أبو الوليد الطيالسي قال : ـ ٥٠

رأيــت :  مسعــت الـرباء بـن عــازب يقـول:  قـال،  أخـربين عـدي بــن ثابـت:  قــال،  حـدثنا شـعبة: 

  )٣٥(اللهم إين احبه فأحبه:  النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ حامًال احلسن على عاتقه وهو يقول

حـدثين :  قـال،  حـدثنا فضـيل بـن مـرزوق:  قـال،  أخربنـا الفضـل بـن دكـني قـال : ـ ٥١

:  قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ للحسن:  قال،  عن الرباء بن عازب،  عدي بن ثابت

  .)٣٦(اللهم إين قد أحببته فأحبه وأحب من حيبه

مسعـت سـامل ابـن :  قـال،  حـدثنا إسـرائيل:  قـال،  ن دكـنيأخربنـا الفضـل بـ قـال : ـ ٥٢

مسعـت رسـول اهللا ـ صـلى :  قـال،  مسعت أبا هريـرة:  قال،  مسعت أبا حازم:  قال،  أيب حفصة

  ،  من أحب احلسن واحلسني فقد أحبين:  اهللا عليه وسلم ـ يقول

  ـــــــــــــــ

عــن أيب الوليــد عــن شــعبة ، والنســائي يف  ١٦١/  ١يف االدب املفــرد ) أخرجــه الشــيخان يف صــحيحيهما ، والبخــاري أيضــاً ٣٥(

، وأبـو نعــيم يف »  مــن أحبـين فليحبـه«  عـن شـعبة ، ولفظـه : ٧٣٢وأبـو داود الطيالسـي يف مســنده بـرقم  ٨١٦٣السـنن الكـربى 

  من طريق أيب داود. ٣٥/  ٢احللية 

عــن �ــز عـــن  ٢٨٣/  ٤و عــن غنــدر عــن شــعبة ،  ٢٩٢/  ٤، واملســند  ١٣٩٨،  ١٣٨٨،  ١٣٥٨وأمحــد يف الفضــائل بــرقم 

  .١٠١/  ١٢شعبة ، بطرق صحيحة واخرجه ابن ايب شيبة يف املصنف 

، والقطيعـي يف زياداتـه يف فضـائل أمحـد ، كالمهـا عـن أيب مسـلم  ٢٥٧٢رقـم  ١٩/  ٣وأخرجه احلافظ الطرباين يف املعجم الكبـري 

  الكجي ، عن حّجاج ، بن شعبة.

  ب من طريق أيب الوليد ، مث قال : أخرجه البخاري عن حجاج ، عن شعبة.٤سلفي يف الطيوريات الورقة وأخرجه احلافظ ال

  من طريق مسلم. ١٣/  ١ورواه ابن األثري يف اُسد الغابة 

  .عن ابن أيب شيبة وأمحد والبخاري ومسلم والرتمذي ٦٥١|١٢ويف كنز العمال 

  ... عن الفضيل بن مرزوق .. وفيه اللهم اين احبه ٢٩٣اجلعديات  ) أخرجه احلافظ البغوي عن علي بن اجلعد يف٣٦(

عــن اجلعــديات ، وقــال : صــححه الرتمــذي ، وأخرجــه الرتمــذي يف ســننه  ٢٥٠|٣وأورده احلــافظ الــذهيب يف ســري أعــالم النــبالء 

  ، عن حممود بن غيالن ، عن أيب اسامة ، عن فضيل بن مرزوق ، ولفظه :  ٦٦١|٥

  .أحبهما ، مث قال : هذا حديث حسن صحيحاللهم إين احبهما ف

 ٢٠|٣عن علي بن عبد العزيز عن أيب نعـيم وهـو الفضـل ابـن دكـني هـذا ، و  ١٩|٣وأخرجه احلافظ الطرباين يف املعجم الكبري 

  ». اللهم إين احب حسنا فأحبه«  بإسناد آخر وبلفظ :

  .ابت|أ بإسناده عن عدي بن ث٧٨وأخرجه ابن االعرايب يف معجمه الورقة 

عــن أمحــد والبخــاري ومســلم وابــن »  اللهــم إين أحــب حســناً فأحبــه ، وأحــب مــن حيبــه«  بلفــظ : ١١٤|١٢ويف كنــز العمــال 

  ماجة وأيب يعلى والطرباين وابن عساكر.



 ٤٧   ......................................................  يف احلسن وما كان يصنع به ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ

  .)٣٧(ومن أبغضهما فقد أبغضين

عـن ،  عـن جـابر،  حـدثنا شـريك:  قـال،  أخربنا حممـد بـن عبـداهللا االسـدي قال : ـ ٥٣

مـن سـره أن :  قال رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ:  قال،  عن جابر،  ن بن سابطعبدالرمح

  .)٣٨(ينظر إىل سيد شباب أهل اجلنة فلينظر إىل احلسن بن علي. 

،  حدثنا سـفيان:  قاال،  أخربنا الفضل بن دكني وحممد بن عبداهللا االسدي قال : ـ ٥٤

قـال رسـول اهللا ـ صـلى  : قال،  أيب سعيد اخلدري عن،  عن ابن أيب نعم،  عن يزيد بن أيب زياد

  .)٣٩(حسن وحسني سيدا شباب أهل اجلنة:  اهللا عليه وسلم ـ

  ـــــــــــــــ

] ٦٢٥١: وروى االمــام أمحــد وابــن ماجــة وابــن ســعد وأبــو يعلــى [ ٥٤٦يف ســبل اهلــدى والرشــاد ـ الورقــة  ) قــال الدمشــقي٣٧(

  ». ... من أحب احلسن واحلسني«  ي ، عن أيب هريرة :والطرباين يف الكبري واحلاكم والبيهق

مــن «  عـن موســى بــن مطـري ، عــن أبيـه ، عــن أيب هريـرة ، بلفــظ : ٢٥٠٢واحلـديث أخرجــه أبـو داود الطيالســي يف مسـنده بــرقم 

  ». اللهم أحبهما وأحب من حيبهما«  بإسناد آخر عنه ، بلفظ : ٢٥٤٦وبرقم »  أحبين فليحب هذين

  بإسناده عن أيب هريرة. ١٤٣ة يف السنن برقم وأخرجه ابن ماج

ب : وعـن أيب هريـرة أن النـيب ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ قـال يف احلسـن  ٦١الورقـة  ٣وقـال البوصـريي يف إحتـاف السـادة املهـرة ج 

يبة والنســائي رواه أبـو داود الطيالســي والبـزار بإسـناد حســن ، ورواه أبـوبكر بــن أيب شـ ». مـن أحبــين فليحـب هــذين«  واحلسـني :

 من أحب احلسن واحلسـني فقـد أحبـين ، ومـن أبغضـهما فقـد أبغضـين«  ] وابن ماجة بإسناد صحيح بلفظ :٨١٦٨يف الكربى [

.«  

  وفيه احلسني. ٦٩٦٦وفيه احلسني ، واحلافظ ابن حبان يف صحيحه ١٨٧٤أبو يعلى  ) أخرجه احلافظ٣٨(

من طريق ابن سعد كمـا أخرجـه بطـرق اخـرى ، ويف ترمجـة احلسـني  ١٣٦برقم  وأخرجه احلافظ ابن عساكر يف ترمجة احلسن 

. وقـد رواه وكيـع عـن الربيـع بـن .. حيث قال : وقـال حممـد بـن سـعد ٣٥/  ٨، وكذا ابن كثري يف تأرخيه  ٨١ ـ ٧٨باألرقام  

  . وإسناده ال بأس به ومل خيرجوه... سعد

  .١٩٩برقم  ويأيت يف ترمجة احلسني 

  وفيه احلسني. .. ، فقال : حدثنا وكيع ٦٣٧٢لفضائل برقم وأخرجه أمحد يف ا

وأخرجــه »  احلســن واحلسـني«  عـن وكيــع عـن ســفيان بلفـظ : ٩٧و  ٩٦/  ١٢ابــن أيب شـيبة يف املصــنف  ) أخرجـه احلـافظ٣٩(

عـــن  ٣/  ٣عـــن أيب نعـــيم وهـــو الفضـــل بـــن دكـــني ، و  ٨٢و  ٦٢/  ٣واملســـند  ١٣٨٤و  ١٣٦٠و ١٣٦٨أمحـــد ىف الفضـــائل 

عن عفـان ، عـن خالـد بـن عبـداهللا ، عـن يزيـد بـن أيب زيـاد باالسـناد واللفـظ. واخرجـه النسـائي يف  ٦٤/  ٣و د بن عبداهللا ، حمم

  .٨٥٢٧و عن حممد بن امساعيل عنه  ٨٥٢٦عن عمرو بن منصور عن ايب نعيم و  ٨٥٢٥السنن الكربى 

عــن ســفيان ، وعــن ســفيان ابــن وكيــع ، عــن جريــر  عــن حممــود بــن غــيالن ، عــن أيب داود احلفــري ٦٥٦/  ٥وأخرجــه الرتمــذي 

واكتفـى بقولـه  ٣٥/  ٤وحممد بن فضيل ، عن يزيد ، حنوه وقال : هـذا حـديث حسـن صـحيح وأورده الـذهيب يف تـاريخ اإلسـالم 

 ٢٦١٣بــرقم  ٢٩/  ٣، وأخرجــه الطــرباين يف املعجــم الكبــري  ١١٦٩: صــححه الرتمــذي ، وأخرجــه أبــو يعلــى يف مســنده بــرقم 

  .  ٢٦١٢ ورقم
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 حـدثنا يزيـد ابـن مردانبـه:  قاال،  أخربنا عبيداهللا بن موسى والفضل بن دكني قال : ـ ٥٥

 قـال،  ــ عن النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم،  عن أيب سعيد اخلدري،  عن عبدالرمحن بن أيب نعم، 

  .)٤٠(احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة: 

،  حـدثنا احلكـم بـن عبـدالرمحن بـن أيب نعـم:  قـال،  أخربنا الفضل بن دكـني قال : ـ ٥٦

  احلسن :  قال،  عن النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ،  عن أيب سعيد،  عن أبيه

  ـــــــــــــــ

عن ابن أيب شيبة والرتمـذي ، وقـال : حسـن صـحيح ، وأمحـد وابـن سـعد وابـن جريـر  ٤٠٦/  ١وأورده السيوطي يف مجع اجلوامع 

  رباين يف املعجم الكبري وأيب نعيم ، عن أيب سعيد.يف �ذيب االثار والط

وعن ابن أيب شيبة والطرباين يف الكبري وابن جرير ـ وصححه ـ واخلطيـب عـن علـي ، والطـرباين وأبـو نعـيم عـن أيب هريـرة ، والطـرباين 

اكر عـن بريـدة عن جـابر ، وابـن حبـان وابـن عـدي وابـن عسـاكر عـن عمـر وابـن عـدي وابـن عسـاكر عـن ابـن مسـعود ، وابـن عسـ

  وأنس.

، ويف الباب عن مجع من الصحابة ، جتد هنـا بعضـهم ، وذكـر السـيوطي بعضـهم  يف ترمجة االمام احلسني  ٢١١ويأيت برقم 

وقـرة بـن أيـاس واسـامة بـن زيـد والـرباء بـن عـازب ، أخـرج حـديثهم اهليثمـي  ، وممن مل يذكرهم : مالك بن احلويرث واحلسني 

  .١٨٤ـ  ١٨٢/  ٨يف جممع الزوائد 

  عن حممد بن عبداهللا الزبريي عن يزيد بن مردانبه. ١٧/  ٣واملسند  ١٣٨٤) أخرجه أمحد يف الفضائل ٤٠(

  عن علي بن عبدالعزيز ، عن أيب نعيم الفضل ابن دكني. ٢٦١١رقم  ٢٩/  ٣وأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري 

  ن احلافظ الطرباين.ع ٣٤٣/  ٢وأخرجه احلافظ أبو نعيم يف ذكر أخبار أصبهان 

عــن عمــرو بــن منصــور ، عــن أيب نعــيم ، وأخرجــه عــن أمحــد ابــن حــرب ، عــن ابــن  ٢٦وأخرجــه النســائي يف خصــائص علــي ص 

  فضيل ، عن يزيد بن مردانبه.

أ عــن القطيعــي ، عــن إســحاق بــن /  ١٤٤ق  ١مــن كتابــه معرفــة الصــحابة ج  وأخرجــه احلــافظ أبــو نعــيم يف ترمجــة احلســن 

  . مث قال : رواه أبو نعيم ، عن احلكم بن عبدالرمحن بن أيب نعم ، عن أبيه ، عن أيب سعيد... يب ، عن أيب نعيماحلسن احلر 

  ورواه أبو نعيم عن يزيد بن مردانبه ، عن عبدالرمحن بن أيب نعم ، عن أيب سعيد.

  يد.ورواه يزيد بن أيب زياد ويزيد بن مردانبه ، عن عبدالرمحن بن أيب نعم ، عن أيب سع

  ورواه صفوان وسليم ، عن عطاء بن يسار ، عن أيب سعيد اخلدري.

  ورواه االعمش ، عن عطية عن أيب سعيد اخلدري.

  عن القطيعي ، عن احلريب. ٧١/  ٥وأخرجه احلافظ أبو نعيم أيضاً يف حلية االولياء 

  وأخرجه احلافظ السلفي يف اجلزء اخلامس من املشيخة البغدادية عن طريق القطيعي.

: هــذا حـديث قـد صـح مــن أوجـه كثـرية وأنــا  ١٦٧. مث قـال ص .. بإســناده عـن احلكـم ١٦٦/  ٣وأخرجـه احلـاكم يف املسـتدرك 

  أتعجب أ�ما مل خيرجاه!. 



 ٤٩   ......................................................  يف احلسن وما كان يصنع به ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ

  .)٤١(إال ابين اخلالة عيسى بن مرمي وحيىي بن زكريا ،  واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة

،  عـن عبـدالرمحن بـن زيـاد،  شـريك حـدثنا:  قـال،  أخربنا الفضـل بـن دكـني قال : ـ ٥٧

:  أقبـل احلســن واحلسـني فقــال رسـول اهللا ـ صــلى اهللا عليـه وســلم:  قــال،  عـن مسـلم بــن يسـار

  .)٤٢(وأبومها خري منهما ،  هذان سيدا شباب أهل اجلنة

  ـــــــــــــــ

  باالسناد واللفظ. عن الفضل ٦٤٤/  ٢بن سفيان الفسوي يف املعرفة والتاريخ  ) واحلديث أخرجه يعقوب٤١(

  عن علي بن عبدالعزيز ، عن أيب نعيم الفضل بن دكني. ٢٦١٠برقم  ١٩/  ٣وأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري 

  عن الطرباين. ٧١/  ٥وأخرجه احلافظ أبو نعيم يف حلية االولياء 

  وعن أيب بكر بن خالد ، عن احلارث بن أيب اسامة بإسناده عن احلكم بن عبدالرمحن.

  رجه احلافظ ابن منيع عن مروان بن معاوية عن احلكم.وأخ

  من طريقه. ٧٦وأخرجه شريويه الديلمي يف مسند الفردوس الورقة 

عن يعقـوب بـن إبـراهيم وحممـد بـن آدم ، عـن  ٢٦ويف خصائص علي ص  ٨٥٢٨و  ٨١٦٩وأخرجه النسائي يف السنن الكربى 

  ... مروان بن معاوية

  عن فهد بن سليمان ، عن أيب نعيم الفضل بن دكني. ٣٩٣/  ٢ وأخرجه الطحاوي يف مشكل االثار

عــن حممــد بــن إســحاق ، عــن زيــاد بــن أيــوب ، عــن الفضــل بــن دكــني. [ مــوارد  ٦٩٥٩وأخرجــه احلــافظ ابــن حبــان يف صــحيحه 

  ].  ٢٢٢٨الظمآن رقم 

  بإسناده عن الفضل بن دكني. ٢٠٤/  ٤وأخرجه اخلطيب البغدادي ىف تاريخ بغداد 

عــن أمحــد وأيب يعلــى وابــن حبــان واحلــاكم ، والضــياء املقدســي وابــن ســعد والطــرباين  ٤٠٦/  ١ســيوطي يف مجــع اجلوامــع وأورده ال

  وأيب نعيم يف فضائل الصحابة وابن جرير وابن عساكر.

داود  ) مســلم بــن يســار هــذا هــو أبــو عثمــان املصــري ، تــابعي روى عــن أيب هريــرة وابــن عمــر ، وهــو مــن رجــال مســلم وأيب٤٢(

  والرتمذي وابن ماجة والبخاري يف االدب املفرد.

وابــن عمــر  قــد رواه مجاعــة مــن الصــحابة مــنهم : أمــري املــؤمنني »  وأبومهــا خــري منهمــا«  وهــذا احلــديث �ــذا اللفــظ وفيــه :

  وأبوسعيد اخلدري وبريدة وحذيفة وقرة بن أياس ومالك بن احلويرث وأنس.

، واحلــافظ البغــوي يف معجــم الصــحابة  ١١٨يث ، مــنهم ابــن ماجــة يف الســنن بــرقم وأخرجــه عــنهم مجــع مــن احلفــاظ وأئمــة احلــد

والطــرباين يف  ٣٨١/  ٦ب ، وابـن عـدي يف الكامـل  ١٨٣ب ، وأبـو ســعيد ابـن االعـرايب يف معجمـه الورقــة ٤٢الورقـة  ٢٢اجلـزء 

، واخلطيــب يف تــاريخ بغــداد  ٤٤٨، والســهمي يف تـاريخ جرجــان ص  ١٦٧/  ٣، واحلــاكم يف املســتدرك  ٢٦٠٨املعجـم الكبــري 

  ٧٨و  ٧٧ص  ، واخلطيب اخلوارزمي ، وابن عساكر الدمشقي يف تأريخ مدينة دمشق يف ترمجة احلسن  ١٤٠/  ١
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عـن ،  عـن ابـن أيب السـفر،  حـدثنا اسـرائيل:  قال،  أخربنا الفضل بن دكني : قال ـ ٥٨

أتـاين جربيـل فبشـرين أن احلسـن :  قـالعن النيب ـ صلى اهللا عليـه وسـلم ـ ،  عن حذيفة،  الشعيب

  .)٤٣(واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة 

عـن ،  عـن جعفـر بـن أيـاس،  عـن حجـاج بـن دينـار،  أخربنا عبداهللا بن منـري : قال ـ ٥٩

  خرج علينا رسول اهللا ـ صلى اهللا :  قال،  عن أيب هريرة،  عبدالرمحن بن مسعود

  ـــــــــــــــ

يف ذخـائر العقـىب  ، واحملـب الطـربي ، عـن عـدة مـن الصـحابة بعـدة طـرق ٧٧ ـ ٦٢باألرقـام  سـني ، ويف ترمجـة احل مـن وجـوه

  وقال : أخرجه أبو علي بن شاذان.  ١٢٩ص 

، وابـن كثـري  ٢٢٩/  ٦ال : صـحيح ، واملـزي يف �ـذيب الكمـال وق عن ابن مسعود ، ١٦٧/  ٣والذهيب يف تلخيص املستدرك 

واالصــابة ، وابــن  ٢٩٧/  ٢، وابــن حجــر العســقالين يف �ــذيب التهــذيب  ١٨٣/  ٩ين اهليثمــي ، ونــور الــد ٣٥/  ٨يف تارخيــه 

  .٦٦٥/  ١٣ملتقي اهلندي يف كنز العمال وا ، ٤٠٦/  ١حجر اهليثمي يف الصواعق ، والسيوطي يف مجع اجلوامع 

عـن حسـني ابـن حممـد ،  ٣٩١/  ٥عن أسود بن عامر ، عن إسرائيل بلفظ أطـول ، و  ٣٩٢/  ٥) أخرجه أمحد يف املسند ٤٣(

مـن روايـة القطيعــي وقـال احملقـق : اســناده صـحيح. واخرجـه النســائي يف  ١٤٠٦عـن إسـرائيل بــأطول منـه ، ويف فضـائل الصــحابة 

  باسناده عن اسرائيل. ٨٣٦٥السنن الكربى 

  .٩٦/  ١٢وابن ايب شيبة يف املصنف  ٣٧٨١وأخرجه الرتمذي يف السنن 

»  بومهـا خـري منهمـاوا » يـه :وف ٢٦٠٩ - ٢٦٠٦بطرق اخرى عـن حذيفـة باالرقـام  ٢٧/  ٣عجم الكبري وأخرجه الطرباين يف امل

  يب سعيد وعمر واسامة وجابر وقرة بن أياس.وا يب هريرةوا ، كما أخرجه أيضاً بطرق كثرية عن أمري املؤمنني 

  .٣٨٧وأخرجه ابن االعرايب يف املعجم رقم 

  .٢٠٦/  ٢وابن خزمية يف صحيحه  ٦٩٦٠يحه وأخرجه احلافظ ابن حبان يف صح

ويف ترمجــة حذيفــة  ٧٤ ـ ٧٣بــرقم  ويف ترمجـة احلســني  ١٣٢ ـ ١٢٩باالرقـام  وأخرجـه ابــن عسـاكر يف ترمجــة احلســن 

  وترمجة عبد الرمحن بن عامر.

  .٣٧٢/  ٦و  ٢٣٠/  ١٠واخلطيب يف تاريخ بغداد 

  حلاكم.وا س الدين الدمشقي يف سبل اهلدى والرشاد عن ابن سعدوتلميذه مش ١٠/  ١وأورده السيوطي يف مجع اجلوامع 

 ١١٣/  ١٢ ويف البخـاري والضـياء املقدسـي عـن حذيفـة ،»  ... جـاءين جربيـل بشـرين«  بلفـظ : ١٢٠/  ١٢ويف كنز العمـال 

  حلاكم عن حذيفة.وا ابن سعد»  ... أتاين جربيل فبشرين«  بلفظ :

ملــك عــرض يل اســتأذن ربــه أن يســلم علــي «  مــن وجــه آخــر عــن حذيفــة ولفظــه : ١٢٢٢٦وأخرجــه ابــن أيب شــيبة يف املصــنف 

    ». ... يبشرين



 ٥١   ......................................................  يف احلسن وما كان يصنع به ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ

،  وهـو يلـثم هـذا مـرة،  وهـذا علـى عاتقـه،  هذا على عاتقـه،  عليه وسلم ـ ومعه حسن وحسني

،  مــن أحبهمـا فقـد أحبــين:  إنـك لتحبهمـا! فقـال:  حـىت انتهــى إلينـا فقـال لـه رجــل،  وهـذا مـرة

  .)٤٤(ا فقد أبغضين ومن أبغضهم

،  عـن علـي بـن زيـد،  حدثنا محاد بن سـلمة:  قال،  أخربنا عفان بن مسلم قال : ـ ٦٠

فشـاورت أبـا هريـرة ـ وكـان هلـا ،  وخطبها احلسن،  ان فتية من قريش خطبوا ابنة سهيل بن عمرو

أن تقبلـي  فـإن اسـتطعت،  إين رأيـت النـيب ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ يقبـل فـاه:  صـديقاً! ـ فقـال

  .)٤٥(حيث قبل فقبلي! 

حـدثتين امـرأة :  قـال،  حدثنا معرف بن واصـل:  قال،  أخربنا خالد بن حيىي ـ قال : ٦١

كنـا :  قـال،  حدثنا أبو عمـرية رشـيد ابـن مالـك:  قالت،  حفصة ابنة طلق:  من احلي يقال هلا

،  مـا هـذا:  فقـال،  ه متـرعنـد رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ جلوسـاً فأتـاه رجـل بطبـق عليـ

وحســن بــني يديــه :  قــال،  فقــدمها إىل القــوم:  قــال،  صــدقة:  أهديــة أم صــدقة؟ فقــال الرجــل

ففطــن لـه رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليــه :  قـال،  فأخـذ الصـيب متــرة فجعلهـا يف فيـه:  قـال،  يتعفـر

  وسلم ـ فأدخل إصبعه يف يف الصيب 

  ـــــــــــــــ

ويف  ٥٣١/  ٢عــن ابــن منــري باالســناد واللفــظ ويف املســند  ٤٤٠/  ٢واملســند  ١٣٧٦فضــائل الصــحابة  يف ) أخرجــه أمحــد٤٤(

  باسناد آخر ولفظ اوجز. ١٣٧٨فضائل الصحابة 

  ، وصّححه هو والذهيب. ١٧١/  ٣وأخرجه احلاكم يف املستدرك 

 ١وأخرجه ابن ماجـة يف السـنن  ٢٦٤٨ ـ ٢٦٤٥وأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري باألرقام  ٢٨/  ٤وأخرجه البيهقي يف السنن 

عــن القطيعــي ، عــن عبــداهللا بــن أمحــد ، عــن أبيــه بــاللفظ األول عــن ابــن منــري ،  ١٦٦/  ٣، وأخرجــه احلــاكم يف املســتدرك  ٥١/ 

وقـــال : هـــذا حـــديث صـــحيح علـــى شـــرط الشـــيخني ومل خيرجـــاه ، وأورده الـــذهيب يف تلخيصـــه ورمـــز لـــه خ م ، أي علـــى شـــرط 

  سلم.وم البخاري

وحيث مل جيد مطعنا يف سنده أعله بأنه منكر ، وقال : هذا حديث منكر ، وإمنا رواه بقـي بـن خملـد بإسـناد آخـر رواه عـن زاذان 

  عن سلمان.

. والنكــارة فيــه عنــد الــذهيب .. وال أدري إذا كــان احلــديث روي بإســناد صــحيح علــى شــرط الشــيخني فمــا معــىن قولــه : وإمنــا رواه

وهو يهـوى مجاعـة ويقـول بعـدالتهم علـى علمـه بـأ�م يبغضـون احلسـن واحلسـني! »  ومن أبغضهما فقد أبغضين « حيث أن فيه :

  .٢٢٨/  ٦واخرجه املزي يف �ذيب الكمال 

ن روايــة القطيعــي عــن الكجــي عــن مــ ١٣٩٣عــن عفــان ، ويف الفضــائل رقــم  ١٦٦٩رقــم  ٢٥٨/  ١يف العلــل  ) رواه أمحــد٤٥(

  حجاج عن محاد. 
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  .)٤٦(إنا آل حممد ال نأكل الصدقة :  وقال،  لتمرة مث قذف �افانتزع ا

عـن أيب ،  عـن حممـد بـن زيـاد،  حـدثنا شـعبة:  قـال،  أخربنا وكيع بن اجلراح قال : ـ ٦٢

فقـال لـه رسـول اهللا ـ ،  أخـذ احلسـن بـن علـي متـرة مـن متـر الصـدقة فجعلهـا يف فيـه:  قال،  هريرة

إنـا أهـل بيـت ال نأكـل :  وقـال،   أخـذها مـن فيـه فألقاهـامث،  كخ كخ:  صلى اهللا عليه وسلم ـ

  .)٤٧(الصدقة

أخربنـا حممـد :  قـال،  حدثنا محاد بـن سـلمة:  قال،  أخربنا عفان بن مسلم قال : ـ ٦٣

إن رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ايت بتمـر مـن متـر :  مسعـت أبـا هريـرة يقـول:  بـن زيـاد قـال

فجعل احلسن أو احلسني على عاتقه وجعـل لعابـه يسـيل عليـه ففطـن ،  فأمر فيه بأمره،  الصدقة

  :  فحرك خده وقال،  إليه فاذا هو يلوك مترة

  ألقها أما مسعت أن آل حممد ال يأكلون الصدقة. ،  ألقها يا بين

  ـــــــــــــــ

وذكـره البخــاري يف ،  ٢٧٨/  ٦ل ذكـره ابـن مـاكوال يف االكمـا،  والصـحيح أبـو عمـرية بفــتح العـني،  أبـو عمـرة ) يف االصـل٤٦(

حـــدثنا معـــرف بـــن واصـــل :  قـــال أبـــو نعـــيم،  رشـــيد بـــن مالـــك أبـــو عمـــرية الكـــويف:  قـــال ٣٣٤ص  ١ق  ٢التـــاريخ الكبـــري ج 

كنـت عنـد :  قـال،  عـن جـدي أيب عمـرية رشـيد بـن مالـك،  حدثتين حفصة بنت طلـق ـ امـرأة مـن احلـي سـنة تسـعني،  السعدي

  ... سلم ـ فجاء رجل بطبق مترالنيب ـ صلى اهللا عليه و 

روى البخــاري يف التــاريخ وابــن الســكن والبــاوردي :  وأورده احلــافظ ابــن حجــر يف االصــابة يف ترمجــة رشــيد بــن مالــك هــذا فقــال

  .. والطرباين وأبو أمحد احلاكم كلهم من طريق معرف بن واصل حدثتين امرأة من احلي

رقــم  ١٨١/  ٣عــن معــرف كمــا يف االصــابة يف ترمجــة عمــري ،  اط بــن حممــدوأخرجــه البغــوي يف معجــم الصــحابة مــن طريــق أســب

٦٨٨٨.  

،  عـن غنــدر،  عـن حممــد بـن بشــار،  بــاب مـن تكلـم بالفارســية،  البخـاري يف صــحيحه يف كتـاب اجلهــاد والسـري ) وأخرجـه٤٧(

  عن شعبة. 



 ٥٣   ..................................................................  كر ما علم النيب صلى اهللا عليه وسلمذ 

  ذكر ما علم النبي صلى اهللا عليه وسلم

  من الدعاء  الحسن 

،  عن أيب إسحاق،  أخربنا شريك بن عبداهللا:  قال،  يزيد بن هارون أخربنا قال : ـ ٦٤

علمـين جـدي ـ أو علمـين :  قـال،  عن احلسن بن علـي،  عن أيب احلوراء،  عن بريد بن أيب مرمي

  :  النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ كلمات أقوهلن يف الوتر

وبـارك يل فيمـا ،  توليـت وتولين فيمن،  وعافين فيمن عافيت،  اللهم اهدين فيمن هديت

،  فإنــه ال يــذل مــن واليــت،  فإنــك تقضــي وال يقضــى عليــك،  وقــين شــر مــا قضــيت،  أعطيــت

  )٤٨(تباركت ربنا وتعاليت 

حـدثنا بريـد :  قـال،  حدثنا احلسن بن عمـارة:  قال،  أخربنا يزيد بن هارون قال : ـ ٦٥

مثل مـن كنـت علـى عهـد رسـول ،  قلت للحسن بن علي:  قال،  عن أيب احلوراء،  بن أيب مرمي

  اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ؟

وإن اخلــري ،  فــإن الشــر ريبــة،  دع مــا يريبــك إىل مــا ال يريبــك:  مسعتــه يقــول لرجــل:  قــال

  طمأنينة.

تناولـت متـرة فألقيتهـا يف ،  وعقلت منه أين بينمـا أنـا أمشـي معـه إىل جنـب جـرين الصـدقة

إنا آل حممد ال حتل لنا :  وقال،  لعا�ا وبزاقها فألقاها فيهيف فأدخل إصبعه يف يف فاستخرجها ب

  الصدقة.

  :وعقلت عنه الصلوات اخلمس فعلمين كلمات أقوهلن عند انقضائهن

  ـــــــــــــــ

: أبــو  ٤٧٠/  ١، والتبصـري  ٢٥٨/  ١(حـور) ، واملشـتبه  ١٦١/  ٣ويف القـاموس وتـاج العــروس  ١/  ٢٤٦ ) يف التقريـب٤٨(

  راوي حديث القنوت عن احلسن بن علي ، روى عنه بريد بن أيب مرمي. احلوراء ـ

أبو احلوراء باحلاء والراء املهملتني ـ ربيعة بن شيبان السعدي البصري ، من رجال السنن االربعـة ، كلهـم رووا عنـه حديثـه هـذا عـن 

  يف القنوت. احلسن 

. وبريـد بـن أيب .. : وأمـا بريـد ـ بضـم البـاء وفـتح الـراء ـ فهـو ٢٢٧/  ١وبريـد بـن أيب مـرمي ، قـال االمـري ابـن مـاكوال يف االكمـال 

  مرمي السلويل بصري ، قاله الدارقطين وقاله قبله البخاري ، وهو كويف ثقة. 
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 وبارك لنا فيما أعطيت،  وتولنا فيمن توليت،  وعافين فيمن عافيت،  اللهم اهدين فيمن هديت

تباركــت ربنــا ،  إنــه ال يـذل مــن واليـت،  ضــى عليـكإنـك تقضــي وال يق،  وقنـا شــر مـا قضــيت، 

  وتعاليت.

،  فـذكرت ذلـك حملمـد بـن علـي ـ يعـين ابـن احلنفيـة ـ وحنـن يف الشـعب:  قـال أبـو احلـوراء

  إ�ن لكلمات علمناهن وامرنا أن نقوهلن يف الوتر.:  فقال

ق عــن عــن أيب إســحا،  أخربنــا إســرائيل:  قـال،  أخربنــا عبيــداهللا بــن موســى قـال : ـ ٦٦

علمـين رسـول اهللا ـ صـلى اهللا :  قـال،  عـن احلسـن بـن علـي،  عن أيب احلـوراء،  بريد بن أيب مرمي

  :عليه وسلم ـ كلمات أقوهلن يف القنوت

وبـارك يل فيمـا ،  وتولين فيمن توليـت،  وعافين فيمن عافيت،  اللهم اهدين فيمن هديت

،  إنـــه ال يـــذل مـــن واليـــت ، إنـــك تقضـــي وال يقضـــى عليــك،  وقـــين شـــر مـــا قضــيت،  أعطيــت

  .)٤٩(تباركت ربنا وتعاليت 

عـن بريـد ،  عـن أيب إسـحاق،  حدثنا زهري:  قال،  أخربنا احلسن بن موسى قال : ـ ٦٧

علمـين رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه :  قـال،  عن احلسن بـن علـي،  عن أيب احلوراء،  بن أيب مرمي

  : :  وسلم

وبـارك يل فيمـا ،  وتولين فيمن توليـت،  ن عافيتوعافين فيم،  اللهم اهدين فيمن هديت

،  فإنــه ال يــذل مــن واليــت،  فإنــك تقضــي وال يقضــى عليــك،  وقــين شــر مــا قضــيت،  أعطيــت

  هذا يقوله يف القنوت يف الوتر.،  تباركت وتعاليت

عـن ،  عـن بريـد بـن أيب مـرمي،  حـدثنا شـعبة:  قـال،  أخربنـا عمـرو بـن اهليـثم قال : ـ ٦٨

مـا حتفـظ أو تـذكر مـن رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ؟ :  قلـت للحسـن:  قال،  أيب احلوراء

  ،  فألقيتها يف يفّ :  أظنه قال،  أخذت مترة من متر الصدقة:  قال

  ـــــــــــــــ

ســـري عـــن حممــد بــن إســحاق البكــائي عـــن عبيــداهللا بــن موســى ، والــذهيب يف  ١٣٠الــدواليب يف الذريــة الطــاهرة بــرقم  ) رواه٤٩(

  عن ابن سعد.  ١٦٥/  ٣أعالم النبالء 
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  فأخذها فألقاها بلعا�ا.

فـإن الصــدق طمأنينـة وإن الكــذب ،  دع مـا يريبــك إىل مـا ال يريبــك:  وكـان يقــول:  قـال

  .)٥٠(ريبة 

حـدثنا يـونس :  قـاال،  أخربنـا الفضـل بـن دكـني وحممـد بـن عبـداهللا االسـدي قـال : ـ ٦٩

علم رسول :  قال،  حدثين أبو احلوراء:  قال،  د بن أيب مرميمسعت بري:  قال،  بن أيب إسحاق

  :  إذا قمت يف القنوت يف الوتر فقل:  قال،  اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ احلسن كلمات

وبـارك يل فيمـا ،  وتولين فيمن توليـت،  وعافين فيمن عافيت،  اللهم اهدين فيمن هديت

تباركـت ،  إنه ال يذل من واليت،  يقضى عليكإنه تقضي وال ،  وقين شر ما قضيت،  أعطيت

  ربنا وتعاليت.

:  قـال،  عـن ثابـت بـن عمـارة،  أخربنـا الضـحاك بـن خملـد أبـو عاصـم النبيـل قال : ـ ٧٠

ما حتفظ من رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه :  قلت للحسن بن علي:  قال،  حدثنا ربيعة بن شيبان

  ،  رة فألقيتها يف يفّ أدخلين غرفة الصدقة فأخذت مت:  وسلم ـ؟ قال

  ــــــــــــــ

. ولـذلك .. بإسـناد آخـر عـن شـعبة ، وفيـه : قلـت حلسـني بـن علـي ٣بـرقم  ١٤٣) رواه البالذري يف أنساب االشـراف ص ٥٠(

  .، ولكن الصحيح ما هنا فإن الروايات ـ هنا ـ كلها متفقة على أنه احلسن  أورده يف ترمجة احلسني 

 ١٣٠و  ١٢٩بطــــريقني عــــن شــــعبة ، وبــــرقم  ١٢٨ويف الذريــــة الطـــاهرة بــــرقم  ١٦١/  ١الكــــىن واالمســــاء  وقـــد رواه الــــدواليب يف

  بسندين آخرين.

  .من وجوه كثرية كلها عن احلسن  ٢٧١٤إىل  ٢٧٠٠من رقم  ٣وأخرجه احلافظ الطرباين يف املعجم الكبري ج 

  .عنه  ٢٠٠و  ١٩٩/  ١كما أخرجه أمحد يف املسند 

عجــم عــن عبــدالرزاق وأيب داود والنســائي والــدارمي والبيهقــي وابــن منــدة وأيب يعلــى والرتمــذي وابــن حبــان فراجــع وخّرجــه معلــق امل

    .٧٨ـ  ٧٢/  ٣املعجم الكبري 
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  ألقها فإ�ا ال حتل حملمد وال الهل بيته. 

،  عن داود بن احلصني،  حدثين ابن أيب سربة:  قال،  أخربنا حممد بن عمر قال : ـ ٧١

خرجنـا مـع علـي إىل اجلمـل ـ سـتمائة رجـل ـ فسـلكنا علـى :  قـال،  عن ابن عبـاس،  ن عكرمةع

فقـال ،  إئـذن يل فـأتكلم:  فقام إليه ابنه احلسن بـن علـي فبكـى بـني يديـه وقـال،  الربذة فنزلناها

  تكلم ودع عنك أن ختن خنني اجلارية!:  علي

  به عليك االن! إين كنت أشرت عليك باملقام وأنا اشري:  فقال احلسن

ولو قد رجعت إليها عوازب أحالمها قد ضربوا إليك آباط االبـل حـىت ،  إن للعرب جولة

أتراين ـ ال أبا لك! ـ كنـت منتظـراً كمـا :  يستخرجوك ولو كنت يف مثل جحر الضب. فقال علي

  .)٥١(تنتظر الضبع اللدم 

  ـــــــــــــــ

   .. هاية : ضرب من البكاء دون االنتحاب ، وأصل اخلنني خروج الصوت من االنفـ باخلاء املعجمة ـ قال يف الن ) اخلنني٥١(

كانــا أتقــى هللا مــن أن جيابــه أحــدمها االخــر مبثــل هــذا الكــالم ، وعلــى خــالف مــا ثبــت مــن   وهــذا االثــر ال يصــح فإ�مــا 

ئـداً ويعظمـه ويبجلـه ، وقـد قـال لـه يومـاً : : وكـان علـي يكـرم احلسـن إكرامـاً زا ٣٧/  ٨سري�ما وأد�ما ، قال ابن كثري يف تارخيه 

   .. يا بين أال ختطب حىت أمسعك؟ فقال : إين أستحيي أن أخطب وأنا أراك

أقــول : ويــأيت هــذا هنــا بعــد حــديثني فراجــع ، فهــذا الــذي جيــل أبــاه ويهابــه أن خيطــب مبشــهد منــه فكيــف يواجهــه �ــذا الكــالم 

، هـذا بالنسـبة  ١٥١د منه كلمة فحش طيلة حياته ، راجـع مـا يـأيت يف صـفحة القاسي واللحن الشديد! وهو الذي مل يسمع أح

هــو أعـرف النـاس مبقــام أبيـه وقدسـيته وطهارتــه وعصـمته ، وهــو  إىل االباعـد واالعـداء فكيــف بـه مـع أبيــه الطـاهر ، واحلسـن 

  الذي أبنه عند مقتله بقوله : 

  ». ... هواهللا ما سبقه أحد كان قبله ، وال يدركه أحد يكون بعد

يعلم أن أباه مع احلق واحلق مع أبيه ، يـدور احلـق مـع أبيـه حيثمـا دار. فالقصـة خمتلقـة جزمـا وخاصـة أن رجـال سـندها  وهو 

  بني ضعيف وخارجي ناصب العداوة هلما.

. .. احلـديثفأما ابن أيب سربة وهو أبوبكر بن عبداهللا بن أيب سـربة ، فهـو ضـعيف باالتفـاق بـل وضـاع ، قـال أمحـد : كـان يضـع 

  وليس حديثه بشيء ، كان يكذب ويضع احلديث.

، ميـــزان  ٤٠/  ٣، املعرفـــة والتـــاريخ  ١١١١رقـــم  ١٧٨، العلـــل ومعرفـــة الرجـــال المحـــد بـــن حنبـــل ص  ٩الكـــىن للبخـــاري ص 

  .٢٧/  ١٢، �ذيب التهذيب  ٥٠٣/  ٤االعتدال 

ه آلل عثمــان ، قــال أبــو داود : أحاديثــه عــن شــيوخه وأمــا داود بــن احلصــني فهــو خــارجي كــان يــذهب مــذهب الشــراة وكــان والؤ 

  مستقيمة ، وأحاديثه عن عكرمة مناكري. وقال ابن املديين : ما روى عن عكرمة فمنكر. وقال ابن حبان : جتب جمانبة روايته.

  . ٢١٧/  ١، املغين يف الضعفاء  ٥/  ٢، ميزان االعتدال  ٢٩٠/  ١ا�روحني البن حبان 
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عـن سـامل بــن أيب ،  حـدثين معمــر بـن راشـد:  قـال،  نــا حممـد بـن عمـرأخرب  قـال : ـ ٧٢

ملـــا نـــزل علـــي بـــذي قـــار بعـــث عمـــار بـــن ياســـر واحلســـن بـــن علـــي إىل الكوفـــة :  قـــال،  اجلعـــد

  .)٥٢(فاستنفراهم إىل البصرة 

:  قــال،  عــن أيب إسـحاق،  أخربنــا إسـرائيل:  قـال،  أخربنـا حممــد بـن عمــر قــال : ـ ٧٣

فاسـتنفراهم فخـرج :  قـال،  احلسـن بـن علـي إىل الكوفـة ونـزل علـي بـذي قـاربعث علـي عمـاراً و 

  .)٥٣(منهم مثانية ألف على كل صعب وذلول 

:  قــال،  حــدثنا معمــر بــن حيــىي بــن ســام:  قــال،  أخربنــا الفضــل بــن دكــني قــال : ـ ٧٤

 لقـا،  قم فاخطب الناس يـا حسـن:  قال علي:  قال،  مسعت أبا جعفر:  قال،  مسعت جعفراً 

  فتغيب عنه حيث يسمع كالمه وال يراه.،  إين أهابك أن أخطب وأنا أراك: 

ذرية بعضها من بعـض «  : فقال علي،  فقام احلسن فحمد اهللا وأثىن عليه وتكلم مث نزل

  .)٥٤(»  واهللا مسيع عليم

  عن أيب ،  حدثنا إسرائيل:  قال،  أخربنا حممد بن عبداهللا االسدي قال : ـ ٧٥

  ـــــــــــــــ

وأما عكرمة فاتفقت املصـادر الرجاليـة والتارخييـة علـى أنـه كـان مـن اخلـوارج ويـرى رأي اخلـوارج ، وكـان داعيـة إىل بدعتـه وخـرج إىل 

  املغرب ، فاخلوارج الذين باملغرب عنه أخذوا.

قـال مصـعب الـزبريي : كـان وقد كذبه جماهد وابن سريين ومالك ـ كما يف املغين للذهيب ، ، وقد كذبه قبلهم سعيد بـن املسـيب ، 

يرى رأي اخلوارج فطلبه بعض والة املدينة فتغيب عند داود بن احلصني ـ املوافق له يف النزعة كما تقدم ـ حـىت مـات. وقـال أمحـد :  

  كان يرى رأي الصفرية.

، �ـذيب التهـذيب  ٤٩٣/  ٢املغـين يف الضـعفاء  ٩٦ـ  ٩٥/  ٣، ميزان االعتدال  ٧/  ٢، املعرفة والتأريخ  ٢٩٣/  ٥الطبقات 

٢٦٧/  ٧.  

خمالفــاً بتلــك الصــالبة  احلــديثني مــا يشــهد بــاختالق احلــديث الســابق؟ فإنــه لــو كــان احلســن  ) ألــيس يف هــذين٥٣و  ٥٢(

  الستنفار أهل الكوفة ، وهو يعلم شدة خمالفته له؟!! للحرب معارضاً البيه يف خروجه ، فكيف اختاره أبوه 

  بإسناده عن ابن سعد. ٢٤٣كر برقم احلافظ ابن عسا  ) أخرجه٥٤(

] لــه ويومــاً : يــا بــين أال ختطــب حــىت أمسعــك؟ فقــال : إين  : وقــد قــال [ علــي  ٣٧/  ٨وقــال ابــن كثــري يف البدايــة والنهايــة 

أستحي أن أخطب وأنا أراك ، فذهب علي فجلس حيث ال يراه احلسـن ، مث قـام احلسـن يف النـاس خطيبـاً وعلـي يسـمع ، فـأدى 

    ». ذرية بعضها من بعض واهللا مسيع عليم«  يغة فصيحة ، فلما انصرف جعل علي يقول :خطبة بل
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 هذا احلسن بن علـي يف املسـجد حيـدث النـاس:  قيل لعلي:  قال،  عن هبرية بن يرمي،  إسحاق

  .)٥٥(وما طحن إبل يومئذ:  قال،  طحن إبل مل تعلم طحنا:  فقال، 

،  عـن أيب إسـحاق،  أخربنـا شـعبة:  قـال،  ازمأخربنـا وهـب بـن جريـر بـن حـ قال : ـ ٧٦

:  من هـذا؟ قـالوا:  فقال،  ان علياً مرعلى قوم قد اجتمعوا على رجل:  )٥٦([عن] معدي كرب 

  طحن إبل مل تعود طحناً! إن لكل قوم صداداً وإن صدادنا احلسن.:  قال،  احلسن

عـن ،  عـن أيب إسـحاق،  حدثنا إسـرائيل:  قال،  أخربنا عبيد اهللا بن موسى قال : ـ ٧٧

إن ابن أخيكم احلسن بن علي قد مجع ماًال وهو :  أنه خطب الناس مث قال،  عن علي،  حارثة

فقـام نصــف ،  إمنــا مجعتـه للفقـراء:  فقـال،  فحضـر النــاس فقـام احلسـن،  يريـد أن يقسـمه بيـنكم

  .)٥٧(مث كان أول من أخذ منه االشعث بن قيس! ،  الناس

 عـن أيب رزيـن،  عـن عاصـم،  حدثنا شريك:  قال،  لفضل بن دكنيأخربنا ا قال : ـ ٧٨

  .)٥٨(خطبنا احلسن بن علي يوم مجعة فقرأ [ سورة ] إبراهيم على املنرب حىت ختمها :  قال، 

  ـــــــــــــــ

 ٢يف احلليـة  وكذا احلديث الذي بعده ، يرده ما تقـدم يف احلـديث السـابق ، وقـد روى احلـافظ أبـو نعـيم ) هذا باطل موضوع٥٥(

كلهــم يف ترمجـــة   ٢٦٨٨والطــرباين يف املعجــم الكبـــري  ٦/  ٢٣٨واملــزي يف �ــذيب الكمـــال  ٣٩/  ٨وابــن كثــري يف تارخيـــه  ٣٥/ 

  ... : ان علياً سأل ابنه احلسن عن أشياء من أمر املروءة فقال : يا بين ، ما السداد؟ احلسن 

الناس وتعجبه خطبته ويسأله عن أشياء لريغـب النـاس يف سـؤاله وااللتفـات  كان هو الذي يأمره أن خيطب يف  فأمري املؤمنني 

  حوله.

  قول عمري بن إسحاق : ما تكلم عندي أحد كان أحب إّيل إذا تكلم أن ال يسكت من احلسن بن علي. ٥٩ويأيت يف صفحة 

  أقول : ولعل الذي كان حيدث الناس هو احلسن البصري.

:  ٢٠٨١رقــم  ٤١/  ٨بــن معــدي كــرب ، فصــححناه ، قــال البخــاري يف التــاريخ الكبــري ) كــان يف االصــل : أيب إســحاق ٥٦(

  معدي كرب اهلمداين ـ ويقال : العبدي ـ كويف مسع ابن مسعود وخباب بن االرت ، روى عنه أبو إسحاق اهلمداين.

  .١٧٣/  ٣ء بإسناده عن ابن سعد ، وأورده الذهيب يف سري أعالم النبال ٢٤٨) رواه ابن عساكر برقم ٥٧(

  بإسناده عن ابن سعد. ٢٦٤) رواه ابن عساكر برقم ٥٨(

وشـهد مشـاهده ، روى  وأبو رزين هو مسعود بن مالك االسدي ، موىل أيب وائـل ، شـقيق ابـن سـلمة ، صـلى خلـف علـي 

ن أفضـل ثـوب رأيتـه وروى بإسـناده عنـه ، قـال : إ ١٧٦/  ١عنه عاصم واالعمش وغريمها ، ترجم له الدواليب يف الكىن واالمسـاء 

  على علي ـ رضي اهللا عنه ـ لقميص من قهز 
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:  قـال،  عن أيب جعفر حممد بن علي،  عن عمرو،  أخربنا سفيان بن عيينة قال : ـ ٧٩

  إن رؤيتهن هلما حلالل.:  فقال ابن عباس،  كان احلسن واحلسني ال يريان امهات املؤمنني

 عن عمـري بـن إسـحاق،  عن ابن عون،  سديأخربنا إمساعيل بن إبراهيم اال ـ قال : ٨٠

ومـا ،  ما تكلم عندي أحد كان أحب إّيل إذا تكلم أن ال يسكت من احلسن بن علـي:  قال، 

فإنــه بــني حســني بــن علــي وعمــرو بــن عثمــان بــن عفــان ،  مسعــت منــه كلمــة فحــش قــط إّال مــرة

عندنا إّال ما رغم  فليس له:  فقال احلسن،  خصومة يف أرض فعرض حسني أمراً مل يرضه عمرو

  أنفه.

  .)٥٩(فهذا أشد كلمة فحش مسعتها منه قط :  قال

قـال :  قـال،  عـن ابـن سـريين،  عـن ابـن عـون،  أخربنـا إمساعيـل بـن إبـراهيم ـ قـال : ٨١

  الطعام أدق من أن يقسم عليه.:  احلسن

 قــال أكلــت يف بيــت حممــد،  حــدثنا قــرة:  قــال،  أخربنــا مســلم بــن إبــراهيم ـ قــال : ٨٢

 كان احلسـن ابـن علـي يقـول:  فقال يل حممد،  طعاماً فلما شبعت أخذت املنديل ورفعت يدي

  .)٦٠(إن الطعام أهون من أن يقسم عليه : 

:  قــال،  عــن رجــل،  عــن أشــعث بــن ســوار،  أخربنــا إمساعيــل بــن إبــراهيم ـ قــال : ٨٣

  .)٦١(أفتأذن؟،  اإنك جلست إلينا على حني قيام من:  فقال،  جلس رجل إىل احلسن بن علي

  عن سليمان بن ،  أخربنا أبوبكر بن عبداهللا بن أيب اويس املدين ـ قال : ٨٤

  ـــــــــــــــ

  وبردتني قطريتني.

 ٦الكمـال  عن مصعب الزبريي بأوجز مما هنا ورواه املـّزي يف �ـذيب ٢٨برقم  ٢٣) رواه البالذري يف أنساب االشراف ص ٥٩(

  بإسناده عن ابن سعد. ٢٦٩م ورواه ابن عساكر برق ٢٣٥/ 

:  ١٤٣/  ٨وكــان يف االصــل : أيب عــون ، والصــحيح : ابــن عــون وهــو عبــداهللا بــن عــون ، قــال ابــن حجــر يف �ــذيب التهــذيب 

. وعنـه عبـداهللا بــن .. . واحلسـن بــن علـي.. عمـري بـن إسـحاق القرشـي أبــو حممـد مـوىل بـين هاشـم ، روى عــن املقـداد بـن االسـود

   والنسائي : ال نعلم روى عنه غريه.عون ، قال أبو حامت

سـريين يف  عـن قـرة بغـري هـذا االسـناد واللفـظ ، وحممـد هـذا هـو ابـن ٣٧بـرقم  ٢٥/  ٣) رواه البالذري يف أنساب االشـراف ٦٠(

  احلديث املتقدم.

  عن ابن سعد.  يف ترمجة احلسن  ١٩٠) أورده السيوطي يف تاريخ اخللفاء ص ٦١(
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  .)٦٢(ان احلسن واحلسني كانا يقبالن جوائز معاوية :  عن أبيه،  عن جعفر بن حممد،  بالل

عـن ثـوير ابـن أيب ،  أخربين إسرائيل بن يونس:  قال،  أخربنا شبابة بن سوار ـ قال : ٨٥

  .)٦٣(وفدت مع احلسن واحلسني إىل معاوية فأجازمها فقبال :  قال،  عن أبيه،  فاختة

 عـن جدتـه أرجوانـة،  أخربنا شداد اجلعفي:  قال ، أخربنا عبيداهللا بن موسى ـ قال : ٨٦

:  فقـال،  وجلـيس لبـين اميـة مـن أهـل الشـام،  أقبل احلسـن بـن علـي وبنوهاشـم خلفـه:  قالت، 

:  أنـت احلسـن بـن علـي؟ قـال:  فقال،  من هؤالء املقبلون؟ ما أحسن هيئتهم! فاستقبل احلسن

وحيــك ومــن أيــن وقــد كانــت لــه مــن :  أحتــب أن يــدخلك اهللا مــدخل أبيــك؟ فقــال:  قــال،  نعــم

  أدخلك اهللا مدخله فإنه كافر وأنت!!:  قال الرجل،  السوابق ما قد سبق؟

فتناولــه حممــد بــن علــي مــن خلــف احلســن فلطمــه لطمــة لــزم بــاالرض فنشــر احلســن عليــه 

وأخــذ بيــد الرجــل ،  عزمــة مــين علــيكم يــا بــين هاشــم لتــدخلن املســجد ولتصــلن:  وقــال،  رداءه

  .)٦٤(منزله فكساه حلة وخلى عنه  فانطلق إىل

  ـــــــــــــــ

أمـوال قـد جعلهـا اهللا لنبيـه واالئمـة اهلاديـة مـن عرتتـه الطـاهرة قـد اسـتوىل عليـه اجلبـابرة بغـري حـق فمـا خلـوا منهـا بيـنهم  ) هـذه٦٢(

  وبينه استنقذوه منهم.

يســتنقذونه مــن مغتصــبه وينفقونــه يف الفقــراء ،  فهمــا أحــق بــه فمــا دفعــه إليهمــا،  وِملَ ال يقـبالن جــوائزه واملــال ماهلمــا ومهــا أوىل بــه

  ويؤثرون على أنفسهم ولو كان �م خصاصة.،  وأهل احلاجة

  بإسناده عن ابن سعد. والحظ التعليقة السابقة. ٤برقم  يف تارخيه يف ترمجة احلسني  ) رواه ابن عساكر٦٣(

كيــف قلبــوا احلقــائق وغــريوا املفــاهيم وبثــوا الدعايــة ضــد أمــري ،   ومبادئــه الــدعايات الكــافرة االمويــة ضــد االســالم ) قاتــل اهللا٦٤(

ومــا قامــت منــابر ،  فحــاربوا اهللا ورســوله وخليفتــه فــأعلنوا ســبه علــى املنــابر،  وحــاربوه إعالميــاً كمــا قــاتلوه بســيوفهم املــؤمنني 

وســباب املســلم فســق ،  فــأظهروا لــه االحقــاد البدريــة وقنتــوا بلعنــه وأمــروا بســبه،  االســالم ومنــائره إال جبهــوده وجهــاده وتضــحياته

،  أن ال يسـب أبـوه وكان من بنود معاهـدة االمـام احلسـن ،  فضالً عن سب خليفة،  فضالً عن سب صحايب،  وقتاله كفر

وكـان مـن جـراء ،  ه إذا وعـد أخلـفومـن عالمـات املنـافق أنـ،  ولكن معاوية مل يف بشيء من بنود املعاهدة وجعلهـا حتـت قدميـه

  ولو كشف الغطاء ما ازداد يقيناً.،  كافراً! وهو أول من آمن وصلى  ذلك أن أصبح الشاميون يرون أمري املؤمنني 

  ،  وضغائن اموية جاهلية ضد بين هاشم،  وهذه كلها أحقاد بدرية ضد االسالم ونبيه وآل بيته
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عـن ،  عـن أيب إسـحاق،  أخربنـا إسـرائيل:  قـال،  أخربنا عبيداهللا بـن موسـى ـ قال : ٨٧

لبيـــك يـــا ذا النعمـــاء :  مسعـــت احلســـن بـــن علـــي يزيـــد يف التلبيـــة:  قـــال،  مســـلم بـــن أيب مســـلم

  .)٦٥(والفضل احلسن 

عـن رزيــق ابــن ،  أخربنــا مسـافر اجلصــاص:  قـال،  أخربنــا الفضـل بــن دكــني ـ قـال : ٨٨

فأقبـل عليـه مـروان فجعـل يغلـظ لـه ،  روان كـالمكان بني احلسـن بـن علـي وبـني مـ:  قال،  سوار

أمـا علمـت أن اليمـني للوجـه ،  وحيك:  فقال له احلسن،  وحسن ساكت فامتخط مروان بيمينه

  .)٦٦(فسكت مروان ،  والشمال للفرج؟! اف لك

قال حـدثين موسـى بـن حممـد بـن إبـراهيم بـن احلـارث ،  أخربنا حممد بن عمر ـ قال : ٨٩

ان عمـر بـن اخلطـاب ملـا دون الـديوان وفـرض العطـاء أحلـق احلسـن واحلسـني :  عـن أبيـه،  التيمـي

بفريضة أبيهما مع أهل بدر لقرابتهما من رسول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ففـرض لكـل واحـد 

  .)٦٧(منهما مخسة االف درهم 

  ـــــــــــــــ

 الـذي هـو نفسـه  ووصـيه أمـري املـؤمنني  عمدوا إىل صـنوه وحيث مل تسمح هلم الظروف أن يتجاهروا بسب النيب 

  .. سبه  وسبه 

قال أبو عبداهللا اجلديل : دخلت على ام سلمة فقالت يل ، أيسب رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسـلم ـ فـيكم؟! فقلـت : معـاذ اهللا 

  من سب عليا فقد سبين. ـ أو : سبحان اهللا!! أو كلمة حنوها ، قالت : مسعت رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ يقول :

، واحلـــاكم يف  ٢٤، والنســـائي يف خصــائص علـــي ص  ١٣٢رقــم  ، ويف فضـــائل علـــي  ٣٢٣/  ٦أخرجــه أمحـــد يف املســند 

  والذهيب يف تلخيصه وصححاه. ١٢١/  ٣املستدرك 

  بإسناده عن ابن سعد. ٢٣٩ابن عساكر برقم  ) رواه٦٥(

  عن ابن سعد. ١٩٠ه عن ابن سعد ، وكذا السيوطي يف تأريخ اخللفاء ص بإسناد ٢٧٠عساكر يف تأرخيه برقم  ) رواه ابن٦٦(

  ورزيق ـ مصغراً بتقدمي الراء املهملة ـ روى عن احلسن بن علي ، وروى عنه مسافر اجلصاص.

  .٣١٢/  ١، املشتبه  ٤٧/  ٤، االكمال  ٣١٩/  ٣التأريخ الكبري للبخاري 

، قــال : وحــدثت عــن عبــدالوهاب بــن عبــد ا�يــد الثقفــي ، عـــن  ٥٥٠قم بــر  ٣٢٠يف كتــاب االمــوال ص  ) رواه أبــو عبيــد٦٧(

. ورواه احلـافظ ابـن .. : وحدثين نعيم بن محاد ، عن عبدالعزيز بن حممد ، عـن جعفـر بـن حممـد ٥٥١. وبرقم .. جعفر بن حممد

  ن سعد.بإسناده عن اب ١٨٢برقم  ، ويف ترمجة احلسني  ٢٢٤برقم  عساكر يف تارخيه يف ترمجة احلسن 

  .  ٢١٦برقم  ويأيت هنا أيضاً يف ترمجة االمام احلسني 
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عـن ،  عن عمـار بـن أيب عمـار،  عن محاد بن سلمة،  أخربنا علي بن حممد قال : ـ ٩٠

:  اختذ احلسن واحلسني عند رسول اهللا ـ صلى اهللا عليـه وسـلم ـ فجعـل يقـول:  قال،  ابن عباس

تعــني الكبـري علـى الصــغري! :  ـ رضـي اهللا عنهاــفقالـت عائشــة ،  خــذ يـا حسـن،  هـي يـا حسـن

  .)٦٨(خذ يا حسني :  إن جربيل يقول:  فقال

عن ثابت ،  عن املغرية،  حدثنا أبو عوانة:  قال،  أخربنا موسى بن إمساعيل قال : ـ ٩١

هل لك يف أمر تسود :  ملا أتى احلسن بن علي قصر املدائن قال املختار لعمه:  قال،  بن هرميز

مـا :  تـدعين أضـرب عنـق هـذا وأذهـب برأسـه إىل معاويـة! قـال:  وما هو؟ قال:  عرب؟ قالبه ال

  ذاك بالهم عندنا أهل البيت.

عـن ،  عـن أيب إسـحاق،  أخربنـا شـيبان:  قـال،  أخربنـا عبيـداهللا بـن موسـى قـال : ـ ٩٢

  واهللا ال ابايعكم :  مسعت احلسن بن علي يقول:  قال،  )٦٩(خالد بن مضرب 

  ـــــــــــــــ

بإسنادمها عن ابـن سـعد ، وكـذا الـذهيب يف  ١٠٤/  ١، واخلطيب اخلوارزمي يف مقتل احلسني  ١٨١عساكر برقم  ) رواه ابن٦٨(

عــن ابــن ســعد ، ويف االولــني : انتجــد والصــحيح : اختــذ ، ففــي لســان العــرب (أ خ ذ) : وائتخــذ  ٣/  ٢٦٦ســري أعــالم النــبالء 

عــن  ٢٦٦/  ٣إذا تصـارعوا فأخــذ كـل مــنهم مصـارعه أخــذة يعتقلـه �ــا. ويف سـري أعــالم النـبالء  القـوم يأختــذون ائتخـاذاً ، وذلــك

  ! ابن سعد بلفظ اّحتد

 ١٢٢٤٢ب ، وابــن ايب شـــيبة ٣ويؤيــده أنــه روي بلفـــظ املصــارعة ، فقـــد أخرجــه احلـــافظ ابــن منــدة يف أمســـاء الصــحابة ، الورقـــة 

يف  ٢٠/  ١، وابـن االثــري يف اسـد الغابــة  ٣٣١/  ١ابــن حجـر يف االصــابة ، و  .. باسـناد آخـر بلفــظ : اصـطرع احلســن واحلسـني

، كلهــم رووه مـن طريــق احلــافظ أيب يعلـى : أخربنــا ســلمة بــن حيـان ، حــدثنا عمــر بـن خليفــة العبــدي ، عــن  ترمجـة احلســني 

  ... حممد بن زياد ، عن أيب هريرة ، كان احلسن واحلسني يصطرعان

  روى ابن السين يف معجمه عن أيب هريرة ، قال : كان احلسن واحلسني يصطرعان. ٥٤٤الورقة  ٢ج ويف سبل اهلدى والرشاد 

وروى أبـو القاسـم البغـوي واحلـارث ابـن أيب اسـامة ، عــن جعفـر بـن حممـد ـ رضـي اهللا تعـاىل عنـه ـ عـن آبائـه ، قـال : إن احلســن 

  ... واحلسني ـ رضي اهللا تعاىل عنهما ـ كانا يصطرعان

ب : وقـال احلــارث : حـدثنا احلســن بـن قتيبــة ، حـدثنا حســن املعلـم ، عــن حممـد بــن  ١٥٥العاليــة (املسـندة) الورقــة  ويف املطالـب

عــن ابــن املثــىن [  ١٣٤]. ويف ذخــائر العقــىب ص  ٧١/  ٤علــي ، قــال : اصــطرع احلســن واحلســني. [ املطالــب العاليــة املطبوعــة 

  غوي).أظنه ابن السين ] وابن بنت منيع (وهو احلافظ الب

  عن ابن شاهني ، ولفظه : فاعرتكا. ٦٦١/  ١٣ويف كنز العمال 

العبدي الكويف اخو حارثة بن مضرب ، روى عنه ابو اسحاق اهلمداين ، راجع ترمجتـه يف التـاريخ الكبـري  ) خالد بن مضّرب٦٩(

  .١٥٨٧رقم  ٣٥٢/  ٣واجلرح والتعديل  ٥٩٠رقم  ١٧٣/  ٣للبخاري 

  بإسناده إىل حارثة بن مضرب.  ١٧٣/  ٣أخرجه يف املستدرك 
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  وحتاربون من حاربت.،  تساملون من ساملت:  وما هو؟ قال:  قالوا،  إّال على ما اقول لكم

:  قــال،  حــدثنا املغــرية بــن زيــد اجلعفــي:  قــال،  أخربنــا الفضــل بــن دكــني قــال : ـ ٩٣

فقالـت ،  حـاران احلسن بن علي دخل على جديت عائشة بنت خليفة يف يـوم :  حدثتين جديت

  .)٧٠(إمنا يتجرّع أهل النار :  فقال،  جتّرعه:  فأخذه فشربه فقالت،  خوضي له لبناً :  جلاريتها

عـن حممـد ابــن ،  حـدثنا ســفيان بـن عيينـة:  قـال،  أخربنــا الفضـل بـن دكـني قـال : ـ ٩٤

رفــع الكتــاب :  قــال،  عــن احلســن بــن علــي،  عــن أيب الســوار الضــبعي،  عــن قتــادة،  جحــادة

  .)٧١(وامور تقضى يف كتاب قد خال ،  جف القلمو 

 حدثنا أبو هـارون:  قال،  عن القاسم بن الفضل،  أخربنا مسلم بن إبراهيم قال : ـ ٩٥

لو دخلنا على ابـن رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه :  فقلنا،  انطلقنا حجاجاً فدخلنا املدينة:  قال، 

فلما خرجنا من عنده بعث ،  ناه مبسرينا وحالنافدخلنا عليه فحدث،  وسلم ـ احلسن فسلمنا عليه

ال تـردوا عليـه :  فقـال،  إنا أغنياء ولـيس بنـا حاجـة:  فقلنا،  إىل كل رجل منا بأربعمائة أربعمائة

ال تردوا علّي معـرويف فلـو كنـت علـى غـري :  فقال،  فرجعنا إليه فأخربناه بيسارنا وحالنا،  معروفة

أما إين مزودكم أن اهللا تبارك وتعاىل يباهي مالئكته بعباده يـوم ،  هذه احلال كان هذا لكم يسرياً 

،  يتعرضـــون لـــرمحيت فاشـــهدكم أين قـــد غفـــرت حملســـنهم،  عبـــادي جـــاؤوين شـــعثاً :  عرفـــة يقـــول

  .)٧٢(وإذا كان يوم اجلمعة فمثل ذلك ،  وشفعت حمسنهم يف مسيئهم

  أخربنا :  قال،  مةحدثنا محاد بن سل:  قال،  أخربنا عفان بن مسلم قال : ـ ٩٦

  ـــــــــــــــ

واجلـــرح  ٣٢٥/  ٧يف االصـــل مغـــرية بـــن يزيـــد ، والصـــحيح مـــا أثبتنـــاه كمـــا يف ترمجتـــه مـــن التـــأريخ الكبـــري للبخـــاري  ) كـــان٧٠(

، فقـد ذكـراه يف بـاب الـزاي يف آبـاء مـن يسـمى مغـرية ، وقـاال : مغـرية بـن زيـد اجلعفـي ، عـن  ٢٢١/  ٨والتعديل البـن أيب حـامت 

  جدته.

  ـ بتقدمي اجليم على احلاء ـ. ) جحادة٧١(

وأبـو السـوار الضــبعي ، كـذا يف االصــل ، وهـو يف مجيــع املصـادر الرجاليـة عــدوي ، وهـو مــن رجـال الصــحيحني ، قـال يف �ــذيب 

ن . روى عن علـي بـن أيب طالـب واحلسـن بـ.. : أبو السوار العدوي البصري قيل : امسه حسان بن حريث ١٢٣/  ١٢التهذيب 

  ... . وعنه قتادة.. علي

، اىل قولــه يـــوم  ٢٦١/  ٣باالســناد عـــن ابــن ســـعد ، وأورده الــذهيب يف ســـري أعــالم النـــبالء  ٢٥٤عســاكر بـــرقم  ) رواه ابــن٧٢(

  عرفة. 
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:  ان احلسن بن علي بن أيب طالب كان يقول إذا طلعـت الشـمس:  عن عروة،  هشام بن عروة

مسع سامع حبمـد ،  ك وله احلمد وهو على كل شيء قديرله املل،  مسع سامع حبمد اهللا االعظم

  اهللا االجمد ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير.

عــن ،  حــدثنا عبيــداهللا بــن عمــرو:  قــال،  أخربنــا عبــداهللا بــن جعفــر الرقــي قــال : ـ ٩٧

 حـة ابـن عبيـداهللان احلسن بن علي أتى ابنـاً لطل:  عن شعيب بن يسار،  إمساعيل بن أيب خالد

إن :  قــال،  تــزوجين اختــك:  ومــا هــي؟ قــال:  قـال،  قــد أتيتــك حباجــة ولــيس يل مــرد:  فقـال، 

ادخـل :  مث قـال،  فزوجها إيـاه،  ما يل مرد إذ أتيتك،  قال،  معاوية كتب إّيل خيطبها على يزيد

فخريهـا ،  ريهـافبلـغ ذلـك معاويـة فكتـب إىل مـروان أن خ،  بأهلك فبعث إليها حبلة مث دخـل �ـا

  مث خلف عليها بعده حسني.،  فاختارت حسناً فأقرها

حــدثنا مســعود ابــن :  قــال،  أخربنــا مالــك بـن إمساعيــل أبــو غســان النهــدي قــال : ـ ٩٨

دعـا :  قـال،  )٧٣(عـن شـرحبيل أيب سـعيد ،  حدثنا يونس بـن عبـداهللا بـن أيب فـروة:  قال،  سعد

إنكـم صـغار قـوم يوشـك أن تكونـوا  ،  يا بين وبين أخـي:  فقال،  احلسن بن علي بنيه وبين أخيه

فمــن مل يســتطع مــنكم أن يرويــه أو حيفظــه فليكتبــه وليضــعه يف ،  فتعلمــوا العلــم،  كبــار آخــرين

  بيته.

  ـــــــــــــــ

: ، قــال  ٣١٠/  ٥االصــل هنــا : أيب ســعيد ، ويف احلــديث االيت : أبــو ســعد وهــو الصــحيح ، كمــا يف الطبقــات  ) كــان يف٧٣(

: شـرحبيل بـن سـعد أبـو سـعد اخلطمـي  ٣٣٨/  ٤. ويف اجلـرح والتعـديل .. شرحبيل بن سعد ، موىل االنصار ، ويكـىن أبـا سـعد

. ومل يكـن أحـد باملدينـة أعلـم باملغـازي والبـدريني منـه فاحتـاج ، فكـأ�م ا�مـوه وكــانوا .. االنصـاري مـوالهم ، وكـان عاملـاً باملغـازي

  يطلب منه شيئاً فلم يعطه أن يقول : مل يشهد أبوك بدراً!خيافون إذا جاء إىل الرجل 

  أقول : هكذا لعبوا بالتاريخ منذ البداية وقلبوا احلقائق حسب حاجا�م املادية والسياسية وإىل اهللا املشتكى.

  ... عن ابن أيب فروة أن احلسن بن علي مجع بنيه وبين أخيه ٤٠٧/  ٨واحلديث رواه البخاري يف التاريخ الكبري 

  .ورواه املزي يف �ذيب الكمال يف ترمجة احلسن 

  من طريق البيهقي عن احلاكم بإسناد آخر.  ٢٨٤من طريق اخلطيب ، وبرقم  ٢٨٣وأخرجه احلافظ ابن عساكر يف تارخيه برقم 
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:  قــال،  حــدثنا عبــدالرمحن بــن عبــد ربــه:  قــال،  أخربنــا الفضــل بــن دكــني ـ قــال : ٩٩

  .)٧٤(رأيت احلسن واحلسني يصليان املكتوبة خلف مروان :  قال ، حدثين شرحبيل أبو سعد

عــن ،  حــدثنا عبيـد أبــو الوسـيم اجلمــال:  قـال،  أخربنـا الفضــل بـن دكــني قــال : ـ ١٠٠

فكنــت إذا أصــبت ،  كنــت االعــب احلســن واحلســني باملــداحي:  قــال،  )٧٥(ســلمان أيب شــداد 

! وإذا ؟سول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـحيل لك أن تركب بضعة من ر :  مدحاته فكان يقول يل

  أما حتمد ربك أن يركبك بضعة من رسول اهللا.:  أصاب مدحايت قال

عــن ،  عــن إمساعيــل بــن أيب خالــد،  أخربنــا أبــو معاويــة وعبــداهللا بــن منــري قــال : ـ ١٠١

رقعـة ان أيب أرسلها إىل احلسن بن علي فكانت هلـا :  حدثتين موالة لنا:  قال،  حكيم بن جابر

،  فكأين مقته علـى ذلـك فرأيـت يف املنـام كـأين أقـيء كبـدي:  قالت،  متسح �ا وجهه إذا توضأ

  .)٧٦(ما هذا إال مما جعلت يف نفسي للحسن بن علي :  فقلت

عن زيد ابن ،  عن حممد الضمري،  عن أيب معشر،  أخربنا علي بن حممد قال : ـ ١٠٢

فعثر ،  دة ورسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ خيطبخرج احلسن بن علي وعليه بر :  قال،  أرقم

،  فنــزل رســول اهللا ـ صــلى اهللا عليــه وســلم ـ مــن املنــرب وابتــدره النــاس فحملــوه،  احلســن فســقط

وقال رسـول اهللا ـ صـلى اهللا ،  وتلقاه رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ فحمله ووضعه يف حجره

   ولقد،  إن للولد لفتنة:  عليه وسلم ـ

  ـــــــــــــــ

اتقـاء  ) راجع ترمجة شرحبيل يف تعليق احلديث السابق ، وعلى تقدير صدق القضية فإمنـا كانـا يأمتـان مبـروان وهـو أمـري املدينـة٧٤(

  شره وأذاه ، ومع ذلك مل يسلما من غوائله حىت بعد املوت.

وأمـا إخواننــا السـنيون فــريون الصـالة خلــف كـل بــر  هرة وهـذه هــي التقيـة الــيت تقـول �ــا الشـيعة تبعــاً لتعـاليم أئمــة العـرتة الطــا

  وفاجر.

أهـل  ، قال : سـلمان أبـو شـداد رجـل مـن ١٣٨/  ٤) كان يف االصل : سليمان ، فصححناه على التاريخ الكبري للبخاري ٧٥(

/  ٢تعـديل البــن أيب حــامت املدينـة ، مســع ام سـلمة وأبــا رافـع واحلســني بـن علــي ، روى عنـه عبيــد أبـو الوســيم ، وحنـوه يف اجلــرح وال

  .٧/  ٣و  ٢٩٨

عـن ابـن سـعد ، وأخرجـه احلـافظ الطـرباين يف املعجـم الكبـري  ١٣٦ص  وهذا االثـر رواه ابـن عسـاكر يف ترمجـة االمـام احلسـن 

  بطرق عن عبيد. ٢٥٦٥برقم  ١٤/  ٣

  بغري هذا االسناد واللفظ.  ٢٣٢) أخرجه ابن عساكر برقم ٧٦(
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  .)٧٧(!؟هو نزلت إليه وما أدري اين

عـن سـعيد ابـن ،  عن أيب عبدالرمحن العجـالين،  )٧٨(أخربنا علي بن حممد  قال : ـ ١٠٣

فقــال ،  تفــاخر قــوم مــن قــريش فــذكر كــل رجــل مــا فــيهم:  قــال:  قــال،  عــن أبيــه،  عبــد الــرمحن

يــا أمـــري :  قــال،  فمــا أنــت بكليــل اللســان،  ياباحممــد مــا مينعــك مــن القــول:  معاويــة للحســن

  : مث قال،  ني! ما ذكروا مكرمة وال فضيلة إال ويل حمضها ولبا�ااملؤمن

  فــــــــــــــيم الكــــــــــــــالم وقــــــــــــــد ســــــــــــــبقت مــــــــــــــربزاً 

   
  ســــــــــــــبق اجليـــــــــــــــاد مـــــــــــــــن املـــــــــــــــدا املتـــــــــــــــنفسِ   

    
ان :  عـن أيب سـعيد،  عـن حممـد بـن عمـر العبـدي،  أخربنا علي بن حممـد قال : ـ ١٠٤

يــا أمــري :  قــال،  بــن علــيأخــربين عــن احلســن :  معاويــة قــال لرجــل مــن أهــل املدينــة مــن قــريش

مث يسـاند ظهـره فـال يبقـى يف ،  إذا صلى الغداة جلـس يف مصـاله حـىت تطلـع الشـمس،  املؤمنني

حـىت إذا ارتفـع ،  مسـجد رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ رجـل لـه شـرف وإال أتـاه فيتحـدثون

مث ينصــرف إىل ،  فنــهالنهـار صــلى ركعتـني مث �ــض فيـأيت امهــات املــؤمنني فيسـلم علــيهن فرمبـا أحت

  .)٧٩(ما حنن معه يف شيء :  فقال،  منزله مث يروح فيصنع مثل ذلك

  ـــــــــــــــ

  ) علي بن حممد هو أبو احلسن املدائين.٧٧(

/  ١٠، �ـذيب التهـذيب  ٤١٨/  ٥وأبو معشر هو جنيح بن عبـدالرمحن السـندي املـدين ، مـن رجـال السـنن االربعـة [ الطبقـات 

٤١٩ .[  

  ري ـ بفتح فسكون ـ نسبة إىل بين ضمرة.والضم

مـن طريـق  ١٥٢عن املدائين باالسناد ، واحلافظ ابـن عسـاكر يف تأرخيـه بـرقم  ٤واحلديث رواه البالذري يف أنساب االشراف برقم 

  ابن سعد.

، مث قـال :  ٣٥ / ٨، كمـا ذكـره ابـن كثـري يف تأرخيـه  وأخرجه احلافظان ابن خزمية وأبو يعلى بطرقهمـا يف احلسـن واحلسـني 

وقد رواه أبو داود والرتمذي وابـن ماجـة مـن حـديث احلسـني بـن واقـد ، وقـال الرتمـذي : حسـن غريـب ال نعرفـه إال مـن حديثـه ، 

  هـ.. اوقد رواه حممد الضمري عن زيد بن أرقم فذكر القصة للحسن وحده

  بإسناده عن ابن سعد. ١٥٢وأخرجه احلافظ ابن عساكر برقم 

  طريق احلافظ ابن خزمية. وأخرجه قبله من

  ) علي بن حممد هو املدائين ، ولكن اللذين بعده مل أعرفهما رغم الفحص عنهما.٧٨(

  عن املدائين باالسناد واللفظ. ١٧برقم  ١٥واحلديث رواه البالذري يف أنساب االشراف ص 

  .٢٤٤ابن سعد برقم من تأريخ مدينة دمشق بإسناده عن  كما أخرجه احلافظ ابن عساكر يف ترمجة احلسن 

  مكرر زائد فحذفناه ، وقد رواه »  عن حممد«  ) علي بن حممد هو املدائين ، وكان بعده يف االصل :٧٩(
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عن حبيب ،  عن سليمان،  حدثنا أبو عوانة:  قال،  أخربنا حيىي بن محاد قال : ـ ١٠٥

ـــة،  عـــن أيب إدريـــس،  بـــن أيب ثابـــت أال :  اً] يقـــولمسعـــت [عليـــ:  قـــال،  عـــن املســـيب بـــن جنب

وأمـــا احلســـن بـــن علـــي ،  أمـــا عبـــداهللا بــن جعفـــر فصـــاحب هلـــو ؟احــدثكم عـــين وعـــن أهـــل بيـــيت

فــىت مــن فتيــان قــريش لــو قــد التقــت حلقتــا البطــان مل يغــن يف احلــرب ،  فصــاحب جفنــة وخــوان

  .)٨٠(عنكم شيئاً! وأما أنا وحسني فنحن منكم وأنتم منا 

عــن االســود بــن قــيس ،  ســليمان بــن أيــوب عــن،  أخربنــا علــي بــن حممــد قــال : ـ ١٠٦

رب مسـري ،  يـا حبيـب:  لقي احلسن بن علي يوماً حبيـب بـن مسـلمة فقـال لـه:  قال،  العبدي

ولكنــك ،  بلــى:  أمــا مســريي إىل أبيــك فلــيس مــن ذلــك قــال:  فقــال،  لــك يف غــري طاعــة اهللا

ولـو  ،  قعـد بـك يف دينـك فلئن كان قـام بـك يف دنيـاك لقـد،  أطعت معاوية على دنيا قليلة زائلة

خلطوا عمـًال صـاحلاً وآخـر «  كنت إذ فعلت شراً قلت خرياً كان ذاك كما قال اهللا تبارك وتعاىل

  .)٨١(»  كال بل ران على قلو�م ما كانوا يكسبون«  : ولكنك كما قال جل ثناؤه»  سيئاً 

بــن عــن علــي بــن زيــد ،  عــن خــالد بــن عبيــدة،  أخربنــا علــي بــن حممــد قــال : ـ ١٠٧

وخرّج ،  حج احلسن بن علي مخس عشرة حجة ماشياً وأن النجائب لتقاد معه:  قال،  جدعان

  حىت إن كان ،  وقاسم اهللا ماله ثالث مرات،  من ماله هللا مرتني

  ـــــــــــــــ

 ٢٣١رخيـه بـرقم عن املدائين عن العبدي دون واسطة بينهمـا ، وأخرجـه ابـن عسـاكر يف تا ٢٧البالذري يف أنساب االشراف برقم 

  من طريق ابن سعد عن املدائين عن العبدي من غري واسطة بينهما.

صــفني وعـدم مباال�مـا بــاملوت  ـ يف هـو الـذي كـان جيــد صـولة احلسـن واحلسـني  ) كيـف يصـح احلـديث وعلــي ٨٠(

«  بقولـــه : تهــره علــي وعــدم �يبهمــا اجلمــوع احملتشــدة الــيت زلزلـــت حممــد بــن احلنفيــة وهــو ذلــك الشـــجاع املقــدام ، حــىت ان

  ». أدركك عرق من امك؟!

«  ـ كمــا يف الـنهج ـ خماطبًـا أصــحابه : أمـا مهـا فلـم يظهــر عليهمـا غـري اجللـد واالقــدام واملخـاطرة بـالنفس ، حــىت قـال علـي 

  ». املكوا عين هذين الغالمني فإين أنفس �ما أن ينقطع نسل رسول اهللا

  من طريق ابن سعد. ٢٣٨من تاريخ دمشق رقم  احلسن  ) رواه احلافظ ابن عساكر يف ترمجة٨١(

  عن ابن سعد يف الطبقات ، مث قال :  ١٩٦وأورده سبط ابن اجلوزي يف تذكرة خواص االمة ص 

  ورواه جدي يف الصفوة. 
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  .)٨٢(ليعطي نعًال وميسك نعًال ويعطي خفاً وميسك خفاً 

عـن ،  عـن هشـام بـن عـروة،  عـن محـاد بـن سـلمة،  أخربنـا علـي بـن حممـد قال : ـ ١٠٨

انزل عـن :  فقال،  ان أبابكر ـ رضي اهللا عنه ـ خطب يوماً فجاء احلسن فصعد إليه املنرب:  عروة

  .)٨٣(إن هذا لشيء عن غري مٍأل منا :  فقال علي،  منرب أيب

:  قــال،  حــدثنا عبــدالرمحن بــن أيب املــوايل:  قــال،  أخربنــا حممــد بــن عمــر قــال : ـ ١٠٩

كــان حسـن بــن علــي قلمـا تفارقــه أربــع حرائـر فكــان صــاحب :  بــن حسـن يقــول مسعـت عبــداهللا

،  وعنـده امـرأة مـن بـين أسـد مـن آل خـزمي،  فكانت عنده ابنة منظور بـن سـيار الفـزاري،  ضرائر

وقـال لرسـوله يسـار ،  فطلقهما وبعث إىل كل واحدة بعشرة آالف درهم وزقـاق مـن عسـل متعـة

بـارك اهللا فيـه وجـزاه :  فقالـت الفزاريـة،  احفظ ما تقوالن لك:  بن سعيد بن يسار ـ وهو مواله ـ

فراجـع االسـدية وتــرك ،  فرجـع فــأخربه،  متــاع قليـل مـن حبيــب مفـارق:  وقالـت االسـدية،  خـرياً 

  .)٨٤(الفزارية 

عـن جعفـر ابـن ،  حـدثنا حـامت بـن إمساعيـل:  قـال،  أخربنا حممـد بـن عمـر قال : ـ ١١٠

مــا زال احلســن بــن علــي يتــزوج ويطلــق حــىت خشــيت أن :  ال علــيقــ:  قــال،  عــن أبيــه،  حممــد

  .)٨٥(يكون يورثنا عداوة يف القبائل 

  ـــــــــــــــ

مـن  ٢٣٨عـن املـدائين باالسـناد واللفـظ ، وأخرجـه ابـن عسـاكر يف تارخيـه بـرقم  ٦) رواه البالذري يف أنساب االشراف بـرقم ٨٢(

  طريق ابن سعد كما أخرجه من عدة وجوه.

، والسـيوطي  ١٩٦، وسبط ابن اجلوزة يف تذكرة خـواص االمـة ص  ده احلافظ املزي يف �ذيب الكمال يف ترمجة احلسن وأور 

  ، كلهم عن ابن سعد يف الطبقات ، وقال السبط ، رواه جدي يف الصفوة. ١٩٠يف تاريخ اخللفاء ص 

يف بـاب  ٤٧/  ٦، وقـال ابـن مـاكوال يف االكمـال  ، والصـحيح مـا يف الطبقـات وغـريه»  خالد بن عبيد«  ويف �ذيب الكمال :

عبيدة ، بالتاء وضم العني : خالد بن عبيدة ، روى عن علي بن زيد ، روى عنه املـدائين. وكـان يف االصـل : علـي بـن زيـد ، عـن 

  جدعان ، وهو خطأ واضح.

،  ٢١٩محـاد ، ويـأيت يف صـفحة عن عبـداهللا بـن صـاحل ، عـن  ٤١برقم  ٢٦ص  ٣) رواه البالذري يف أنساب االشراف ج ٨٣(

  صعد إىل عمر فقال له : إنزل عن منرب أيب. أن احلسني 

  عن ابن سعد. ١٥٢) رواه ابن عساكر يف تارخيه ص ٨٤(

  وراجع تعليق احلديث الثالث التايل.

يل أمـره وأمـري عمـا ال يرتضـيه لـه أبـوه وو  كانت تكفي يف أن ميتنـع احلسـن   ) إشارة واحدة من أمري املؤمنني ٨٦و  ٨٥(

الطاعــه وملـا احتــاج إىل أن ينهـى النــاس  ! فلـو �ــى ابنـه سـراً ؟املسـلمني مجيعـاً ، ومــا حاجتـه إىل أن ينهــى اجلمـاهري عـن أن يزوجــوه

  عالنية فيعصونه ، ولكنها أساطري االولني 
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عـن جعفـر ابـن ،  حـدثين حـامت بـن إمساعيـل:  قـال،  أخربنا حممد بن عمـر قال : ـ ١١١

ال تزوجــوا احلســن بــن علــي فإنــه رجــل ،  يــا أهــل الكوفــة:  قــال علــي:  قــال،  عــن أبيــه،  حممــد

  .)٨٦(فما رضي أمسك وما كره طلق ،  واهللا لنزوجنه:  مطالق فقال رجل من مهدان

عـن علـي ،  عـن أبيـه،  حـدثين علـي بـن عمـر:  أخربنا حممد بـن عمـر قـال قال : ـ ١١٢

وكـان ال يفـارق امـرأة إال وهـي حتبـه ،  القـاً للنسـاءكـان احلسـن بـن علـي مط:  قـال،  ابن حسني
)٨٧(.  

  ـــــــــــــــ

  اكتتبها.

أعرف الناس بطواعية ابنه البار لـه ، وإنـه املعصـوم املطهـر بـنص الكتـاب والسـنة الثابتـة الصـحيحة ، وقـد نـص  وأمري املؤمنني 

أ : أخربنـا داود [ ابـن حيـىي الـدهقان /  ١٥٧عجمـه الورقـة هو أيضاً على عصمته فيما أخرجه احلافظ أبو سعيد بـن االعـرايب يف م

] ، أخربنا بكار بن أمحـد ، أخربنـا إسـحاق ـ يعـين ابـن يزيدــ ، عـن عمـرو بـن أيب املقـدام ، عـن العـالء بـن صـاحل ، عـن طـارق بـن 

  شهاب ، قال : مسعت عليا يقول : 

  واحلسني.املعصوم منا أهل البيت مخسة : رسول اهللا وأنا وفاطمة واحلسن 

  وراجع تعليق احلديث اآليت.

االعتـدال  ـ نكرة ، هـو وأبـوه جمهـوالن ، قـال الـذهيب يف ميـزان ـ يف هذه الطبقة ) حممد بن عمر هو الواقدي ، وعلي بن عمر٨٧(

  : علي بن عمر الدمشقي ، عن أبيه ، وعنه بقية ، ال يدرى من هو؟! ١٤٨/  ٣

مل نـر  قـه! والـذي يبـدو أ�ـا حيكـت بعـده بفـرتة ، وإال فطيلـة حياتـه وطال ولقد تعددت القصص عـن زوجـات احلسـن 

بـذلك وال بكتـه بشــيء مـن هـذا القبيـل وهـو الــذي كـان يتسـقط عثـرات احلســن  معاويـة وال واحـداً مـن زبانيتـه عــاب احلسـن 

  فلم جيد فيه ما يشينه وهو ممن أذهب اهللا عنهم الرجس وطهرهم تطهريا. 

يء لزمــر لــه معاويــة وطبــل هــو وكــل أجهــزة إعالمــه ، أضــف إىل ذلــك كلــه أن املراجــع التارخييــة وكتــب ولــو كــان هنــاك بعــض الشــ

االنسـاب والرجـال بـني أيـدينا ال تعـد لـه مـن النسـاء واالوالد أكثـر مـن املعتـاد يف ذلـك العصـر ، فـال نسـاؤه أكثـر مـن نسـاء أبيـه ـ 

  ني امرأة أو تسعني لكان أوالده يعدون باملئات.مثالً ـ وال أوالده أكثر من أوالده ، فلو كان أحصن سبع

  أكثر من ست نساء وأربع امهات أوالد. وهذا ابن سعد إقرأ صدر هذه الرتمجة ال جتده مسى للحسن 

  .٢١/  ١٦أكثر من عشر نساء كما يف شرح �ج البالغة البن أيب احلديد  واملدائين كذلك مل يعد للحسن 

للعالمـة النقـاد الشـيخ بـاقر  ك ودفعوا كل الشبه والتمويهات فاقرأ مثالً : حياة االمام احلسـن وقد بسط علماؤنا القول يف ذل

  . ٤٧٢ـ ٤٥١ص  ٢ج شريف القرشي ، راجع 



 ترمجة اإلمام احلسن    .............................................................................   ٧٠

عـن عبـداهللا بــن ايب ،  عـن عبـداهللا بـن عبـدالرمحن،  أخربنـا علـي بـن حممـد ـ قـال : ١١٣

،  امرأة من بين مهام بن شيبانخطب احلسن بن علي :  قال،  بكر بن حممد بن عمرو بن حزام

  . )٨٨( إين أكره أن أضم إىل صدري مجرة من جهنم:  إ�ا ترى رأي اخلوارج! فقال:  فقيل له

كانـت هنـد :  قـال،  عـن ابـن سـريين،  عـن اهلـذيل،  أخربنا علي بن حممد ـ قال : ١١٤

فتزوجهــا ،  ابنـت سـهيل بــن عمـرو عنــد عبـدالرمحن بـن عتــاب بـن أســيد وكـان أبـا عــذر�ا فطلقهـ

فكتــب معاويـــة إىل أيب هريـــرة أن خيطبهـــا علـــى يزيـــد بـــن ،  عبــداهللا بـــن عـــامر بـــن كريـــز مث طلقهـــا

أخطب هند بنت سهيل بن عمرو على :  أين تريد؟ قال:  فلقيه احلسن بن علي فقال،  معاوية

:  قـال،  يلخـر :  فقالـت،  فأتاها أبو هريـرة فأخربهـا اخلـرب،  اذكرين هلا:  قال،  يزيد بن معاوية

إن يل عنــدها :  فقــدم عبــداهللا بــن عــامر املدينــة فقــال للحســن،  فتزوجهــا،  أختــار لــك احلســن

أال :  فقـال احلســن،  فـدخل إليهـا واحلســن معـه وجلسـت بــني [ يديـه ] فـرق ابــن عـامر،  وديعـة

مـا فأخرجـت سـفطني فيه،  وديعـيت:  فقال،  فال أراك جتد حملالً خرياً لكما مين ؟أنزل لك عنها

  فكانت تقول : ،  جوهر ففتحهما فأخذ من واحد قبضة وترك الباقي

  ـــــــــــــــ

  . وفيه : امرأة من بين شيبان... عن املدائين ١٣يف أنساب االشراف برقم  ) رواه البالذري٨٨(

  ... مهام بن مرةعن املدائين وفيه : امرأة من بين شيبان من آل  ٢١|١٦وأورده ابن أيب احلديد يف شرح �ج البالغة 

وهــو الصــحيح ، فــإن مهــام بــن شــيبان هــو مهــام بــن مــرة بــن ذهــل بــن شــيبان مــن بكــر بــن وائــل ، راجــع معجــم قبائــل العــرب ص 

١٢٢٥.  

  .وعند البالذري وابن أيب احلديد : مجرة من مجر جهنم

  ». اخلوارج كالب أهل النار«  من وجوه كثرية أنه قال : هذا وقد صح عن رسول اهللا 

جه احلفاظ بطـرق كثـرية مـنهم : أبـو داود الطيالسـي يف مسـنده ، وابـن أيب شـيبة يف املصـنف ، وأمحـد يف املسـند ، وابـن ماجـة أخر 

يف السنن ، واحلكيم الرتمذي يف نوادر االصول ، والطربي يف �ذيب االثار ، والطـرباين يف املعجـم الكبـري ، واحلـاكم يف املسـتدرك 

  .أؤىف، كلهم عن عبداهللا بن أيب 

وأخرجـه أمحـد يف املســند ، وابـن خزميـة يف صــحيحه ، والطـرباين يف املعجــم الكبـري ، واحلـاكم يف املســتدرك ، والضـياء املقدســي يف 

  .املختارة ، كلهم عن أيب امامة الباهلي

ز احلـديث وهـو رمـ»  صـح«  جعـل عليـه ١٩|٢، ويف اجلـامع الصـغري  ٤١٠|١وعنهم مجيعاً احلافظ السـيوطي يف مجـع اجلوامـع 

    .الصحيح
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  . )٨٩(وأحبهم إّيل عبدالرمحن بن عتاب،  وأسخاهم ابن عامر،  سيدهم مجيعاً احلسن

تزوج :  قال،  عن ابن أيب مليكة،  عن ابن جعدبة،  أخربنا علي بن حممد ـ قال : ١١٥

فشـــدت مخارهـــا برجلـــه ،  فبـــات ليلـــة علـــى ســـطح أجـــم،  احلســـن بـــن علـــي خولـــة بنـــت منظـــور

خفــت أن تقــوم مــن الليــل :  قالــت ؟مــا هــذا:  فقــام مــن الليــل فقــال،  ر خبلخاهلــاوالطــرف االخــ

  .فأحبها فأقام عندها سبعة أيام،  بوسنك فتسقط فأكون أشأم سخلة على العرب

:  فقالـت لـه خولـة،  فـأتوه،  فـانطلقوا بنـا إليـه،  مل نر أبا حممد منذ أيام:  فقال ابن عمر

فابتـــدأ احلســـن حـــديثا أهلانـــاً :  قـــال ابـــن عمـــر،  نعـــم:  قـــال،  إحتبســـهم حـــىت �ـــيء هلـــم غـــذاء

  باالستماع إعجاباً به حىت جاءنا الطعام.

،  اليت شدت مخارها برجله هند بنـت سـهيل ابـن عمـرو:  وقال قوم:  قال علي بن حممد

  .)٩٠( !وكان احلسن أحصن تسعني امرأة

عــن ،  حـدثنا شـريك:  قـاال،  أخربنـا الفضـل بـن دكــني وهشـام أبـو الوليـد ـ قـال : ١١٦

  .)٩١(خطبنا احلسن بن علي وعليه ثياب سود وعمامة سوداء :  قال،  عن أيب رزين،  عاصم

  عن أيب ،  حدثنا أبو االحوص:  قال،  أخربنا الفضل بن دكني ـ قال : ١١٧

  ـــــــــــــــ

  .هعن املدائين باختالف يسري ، وما بني املعقوفني من ٢٦برقم  ) رواه البالذري٨٩(

  عن ابن سعد. ١٥٢عساكر ص  ) رواه ابن٩٠(

  .: بالفتح ، كل بيت مربع مسطح ، وحصن باملدينة مبين باحلجارة عن ابن السكيت ١٨٠|٨واالجم ، قال يف تاج العروس 

و�ا ويف معجــم البلــدان : اجــم ـ بضــم أولــه وثانيــه ـ وهــو واحــد أجــام املدينــة وهــو مبعــىن االطــم ، وأجــام املدينــة وأطامهــا : حصــ

وقصــورها وهــي كثــرية هلــا ذكــر يف االخبــار ، وقــال ابــن الســكيت : اجــم حصــن بنــاه أهــل املدينــة مــن حجــارة ، وقــال : كــل بيــت 

  مربع مسطح فهو أجم.

هذه هي اليت بعد مقتل أبيه وهلـذا كـان عليـه ثيـاب  ، وخطبة احلسن  ٥٨تقدم التعريف به يف التعليق رقم  ) أبو رزين :٩١(

  ، قال :  ٢٢|١٦ى أبيه ، وذكر ذلك املدائين أيضاً ، كما حكاه عنه ابن أيب احلديد يف شرح �ج البالغة سود حداداً عل

  . .. . وكان خرج إليهم وعليه ثياب سود.. فخطبهم . فخرج احلسن .. قال املدائين : وملا تويف علي 
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  .سهرأيت احلسن بن علي يصلي وهو مقنع رأ:  قال،  عن أيب العالء،  إسحاق

أخـربين عمـران :  قـال،  أخربنـا ابـن جـريج:  قال،  أخربنا حجاج بن حممد ـ قال : ١١٨

انـه رأى أبـا رافـع مـوىل النـيب ـ :  عن أبيه،  أخربين سعيد بن أيب سعيد املقربي:  قال،  بن موسى

فحلهـا ،  صلى اهللا عليه وسلم ـ مر حبسن بن علي وحسن يصلي قائمـاً قـد غـرز ضـفريه يف قفـاه

فــإين ،  أقبــل علــى صــالتك وال تغضــب:  فقــال أبــو رافــع،  رافــع فالتفــت حســن إليــه مغضــباً  أبــو

  :  مسعت رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ يقول

  .)٩٢(مغرز ضفريه ـ :  يعين،  مقعد الشيطان:  ذلك كفل الشيطان ـ يعين

حـدثنا :  قـال،  حـدثنا زهـري بـن معاويـة:  قـال،  أخربنا مالـك بـن امساعيـل ـ قال : ١١٩

 ان أبا رافع أتى احلسن بن علي وهـو يصـلي عاقصـاً رأسـه فحلـه فأرسـله:  عن أيب سعيد،  خمّول

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم :  قال ؟ما محلك على هذا يابا رافع:  فقال له احلسن، 

صـاً رأسـه ال يصـلي الرجـل عاق:  شـك زهـري ـ،  قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم:  ــ أو قـال
)٩٣(.  

رأيـت :  قـال،  عن مسـتقيم بـن عبـدامللك،  أخربنا حممد بن ربيعة الكاليب ـ قال : ١٢٠

ورأيتهمــا يركبــان بالســروج املنمــرة ،  ورأيتهمــا يركبــان الــرباذين،  احلســن واحلســني شــابا ومل خيتضــبا
)٩٤( .  

  ـــــــــــــــ

أعـرف بشـريعة جـده ومبعـامل دينـه  ، بل احلسن  ن رسول اهللا ) ليس أبو رافع بأعلم بأحكام االسالم من اب٩٣و  ٩٢(

 وقد نشأ يف أحضان جده املشرع االقدس ويف بيته ، وأهل البيت أدرى بالذي فيـه ، فكـان علـى أيب رافـع أن يسـأل احلسـن 

  وبعـض طرقـه ـ :عـن أهـل بيتـه ـ كمـا يف بعـض ألفـاظ حـديث الثقلـني عن ذلك فلعله جيد عنده علماً مل يصل إليه وقد قال 

|أ ، ٢٤، أخرجــه الســخاوي يف اســتجالب ارتقــاء الغــرف الورقــة »  فــال تســبقوهم فتهلكــوا ، وال تعلمــوهم فهــم أعلــم مــنكم« 

  .|ب٨٦والسمهودي يف جواهر العقدين الورقة 

مومها فتهكلــوا ، وال فــال تقــد«  وفيــه : ٤٩٧١وأخــرج الطــرباين يف املعجــم الكبــري عــن زيــد بــن أرقــم حــديث الثقلــني والغــدير بــرقم 

،  ٦٠|٢، ورواه عــن الطــرباين كـــل مــن الســيوطي يف الــدر املنثـــور »  تقصــروا عنهمــا فتهلكــوا ، وال تعلمــوهم فـــإ�م أعلــم مــنكم

|ب ، وابـــن حجـــر يف ٨٤|ب ، والســـمهودي يف جـــواهر العقـــدين الورقـــة ٢١والســـخاوي يف اســـتجالب ارتقـــاء الغـــرف الورقـــة 

  كنز العمال.، واملتقي يف   ٨٩الصواعق ص 

بإسناده عن مستقيم إىل قوله : وما خيضـبان ؛ والسـروج املنمـرة : املتخـذة  ٨|٣الطرباين يف املعجم الكبري  ) وأخرجه احلافظ٩٤(

    .من جلود النمر
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  ذكر خاتم الحسن والحسين والخضاب 

عن جعفـر ابـن ،  حدثنا حامت بن إمساعيل:  قال،  أخربنا الفضل بن دكني ـ قال : ١٢١

  !ان احلسن واحلسني كانا يتختمان يف يسارمها:  عن أبيه،  مدحم

،  عـن جعفـر،  حـدثنا سـليمان بـن بـالل:  قـال،  أخربنـا معـن بـن عيسـى ـ قـال : ١٢٢

  .)٩٥(!ان احلسن بن علي ختتم يف اليسار:  عن أبيه

عـن جعفـر بـن ،  حدثنا حامت بن إمساعيـل:  قال،  أخربنا الفضل بن دكني ـ قال : ١٢٣

  .كان يف خامت احلسن واحلسني ذكر اهللا:  قال،  عن أبيه،  دحمم

،  عن عبد العزيز بن رفيع،  حدثنا سفيان:  قال،  أخربنا الفضل بن دكني ـ قال : ١٢٤

  .)٩٦(رأيت احلسن خيضب بالسواد :  عن قيس ـ موىل خباب ـ قال

حـدثين :  قـال،  حـدثنا اليمـان بـن املغـرية:  قـال،  أخربنا حجاج بـن نصـري ـ قال : ١٢٥

  .رأيت احلسن بن علي خيضب بالسواد:  قال،  مسلم بن أيب مرمي

،  عـن أيب إســحاق،  أخربنـا شــعبة:  قـال،  أخربنــا عبـدالوهاب بـن عطــاء ـ قـال : ١٢٦

  ان احلسن كان خيضب بالسواد.:  عن العيزار

عــن  ، أخربنــا أبــو الربيــع الســمان:  قــال،  أخربنــا عبــدالوهاب بــن عطــاء ـ قــال : ١٢٧

  .)٩٧(رأيت احلسن بن علي قد خضب بالسواد وعنفقته غراء بيضاء :  قال،  عبداهللا بن أيب يزيد

  حدثنا :  قاال،  أخربنا احلسن بن موسى وأمحد بن عبداهللا بن يونس ـ قال : ١٢٨

  ـــــــــــــــ

  تكرر.فحذفنا امل .يف االصل : أخربنا معن بن عيسى ، قال : حدثنا معن بن عيسى ) كان٩٥(

. وفيـــه : رأيـــت احلســـن .. يف ترمجـــة قـــيس ، عـــن أيب نعـــيم الفضـــل بـــن دكـــني ١٥١|٧يف التـــاريخ الكبـــري  ) رواه البخـــاري٩٦(

  .واحلسني خيضبان بالسواد

عــن علــي بــن عبــدالعزيز عــن أيب نعــيم ، فكــأن ابــن ســعد قســمه شــطرين  ١٠٢|٣و�ــذا اللفــظ رواه الطــرباين يف املعجــم الكبــري 

  �ذا السند نفسه : رأيت احلسني خيضب بالسواد. ٢٦٥برقم  تني ، وسيأيت يف ترمجة احلسني فجعله يف الرتمج

. واورده ٣٠٩|٣النهايــة البـن االثــري  .: الشـعر الــذي يف الشـفة السـفلى ، وقيــل : الشـعر الـذي بينهــا وبـني الـذقن ) العنفقـة٩٧(

  ، اىل قوله : بالسواد. ٣/  ٢٦٨الذهيب يف سري أعالم النبالء 
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قلـت للحسـن ابـن :  قـال،  عـن عمـرو االصـم،  حدثنا أبـو إسـحاق:  قال،  

كــذبوا واهللا مـــا هـــؤالء :  قـــال ؟إن هـــذه الشــيعة تـــزعم أن عليـــاً مبعــوث قبـــل يــوم القيامـــة:  علــي

  .)٩٨(لو علمنا أنه مبعوث ما زوجنا نساءه وال اقتسمنا ماله ،  بالشيعة

مسعــت :  قــال،  حــدثنا جعفــر بــن برقــان:  قــال،  بــن هشــام أخربنــا كثــري قــال : ـ ١٢٩   

إن احلسن بن علي بن أيب طالب بايع أهل العراق بعد علي على بيعتني :  ميمون بن مهران قال

  .وبايعهم على أن يدخلوا فيما دخل فيه ويرضوا مبا رضي به،  ؛ بايعهم على االمرة

عن جده رياح بـن ،  صدقة بن املثىنحدثين :  قال،  أخربنا حممد بن عبيد ـ قال : ١٣٠

 إن احلسن بن علي قام بعد وفاة علي ـ رضي اهللا عنهما ـ فحمد اهللا وأثـىن عليـه:  قال،  احلارث

وإين واهللا مـا أحببـت ،  وإن أمـر اهللا واقـع وإن كـره النـاس،  إن كـل مـا هـو آت قريـب:  مث قال، 

قــد ،  ن خـردل يهــراق فيـه حمجمــة مـن دمأن أِيلَ مـن أمـركم ـ امــة حممـد ـ مـا يــزن مثقـال حبـة مــ

  علمت ما يضرين مما ينفعين فاحلقوا 

  ـــــــــــــــ

  .بإسناد آخر ٣٤٤، ويف مناقب علي ـ البيه أيضاً ـ برقم  ١٢٦٥وبرقم  ١٤٨|١عبداهللا بن أمحد يف مسند أبيه  ) ورواه٩٨(

  .ن احلسن عن علي بن اجلعد ، عن زهريمن زيادات القطيعي رواه عن عبداهللا ب ٢٥٠ويف املناقب أيضاً برقم 

وقـد امرنـا باتبــاعهم  وهـذا هـو القـول بالرجعــة الـذي تـؤمن بــه الشـيعة تبعـاً ملـا ثبــت لـديهم بطـرق كثــرية عـن أئمـة أهـل البيــت 

ورجــوع مــن حمــض االميــان حمضــاً ومــن حمــض  والتمســك �ــم ، والرجعــة هــو رجــوع بعــض االئمــة بعــد ظهــور االمــام املهــدي 

  .ضاً إىل دار الدنيا ، وهو أمر مسعي ثبت بالسمع واالدلة النقليةالكفر حم

، وقــد ألــف يف ذلــك علماؤنــا  وهـذه الروايــة تــدلنا علــى أن هــذه العقيــدة كانــت معروفــة عنــد الشــيعة منــذ عهــد أمــري املــؤمنني 

  .منذ القرن الثالث يف إثباب الرجعة رسائل كثرية

لعامــة ، وال ضــري يف ذلــك ، فلــيس بــدعاً مــن بقيــة مــا ورد النقــل بــه عنــد الفــريقني مــن وقــد شــنع علينــا بــذلك منــذ القــدم إخواننــا ا

اآليات والعالمات قبل يوم القيامة مما يعرف عنـدهم بأشـراط السـاعة ، وهـي خمرجـة يف الصـحاح والسـنن واملسـانيد وصـنفت فيهـا  

  .كتب خاصة

قـدور اهللا سـبحانه ، فمـا ثبـت منهـا باالدلـة السـمعية وجـب فليس يف العقل ما مينع مـن ذلـك إذا ثبـت بالسـمع ، وكـل ذلـك يف م

  .االميان به ، وقد قص اهللا علينا يف كتابه الكرمي خرب الوف خرجوا حذر املوت فأما�م اهللا مث أحياهم
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  .)٩٩(بطيتكم

عـن هـالل ابـن ،  أخربنا العـوام بـن حوشـب:  قال،  أخربنا يزيد بن هارون ـ قال : ١٣١

 اتقـوا اهللا فينـا،  يـا أهـل الكوفـة:  احلسن بن علي وهو خيطب وهو يقولمسعت :  قال،  يساف

إمنـا يريـد اهللا ليـذهب عـنكم «  : وحنن أهل البيـت الـذين قـال اهللا،  فإنّا امراؤكم وإنّا أضيافكم، 

  ].٣٣:  [االحزاب»  الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا

  .)١٠٠(فما رأيت يوما قط أكثر باكياً من يومئذ :  قال

عـن يزيـد ابـن ،  أخربنـا شـعبة:  قـال،  أخربنـا سـليمان أبـو داود الطيالسـي ـ قـال : ١٣٢

قلـــت :  قـــال،  مسعــت عبـــدالرمحن بـــن جبــري بـــن نفـــري احلضــرمي حيـــدث عـــن أبيــه:  قـــال،  مخــري

،  كانت مجاجم العـرب بيـدي:  ! فقال؟إن الناس يزعمون أنك تريد اخلالفة:  للحسن بن علي

مث اثريهــــا بأتيـــاس أهــــل ،  اربون مــــن حاربـــت فرتكتهـــا ابتغــــاء وجـــه اهللايســـاملون مـــن ســــاملت وحيـــ

  . )١٠١(!؟احلجاز

  ـــــــــــــــ

  ... عن حيىي بن سعيد ، عن صدقة ١٣٦٤أمحد بن حنبل يف الفضائل  ) رواه٩٩(

  ». فاحلقوا مبطيتكم«  بإسناده عن أمحد ، وفيهما : ٣١٣ورواه ابن عساكر برقم 

بالياء ، فقال : وأما رياح ـ بكسر الراء وفتح الياء املعجمـة بـاثنتني مـن حتتهـا ـ فهـو  ١٤|٤وال يف االكمال رياح ، ضبطه ابن ماك

  ... رياح بن احلارث

، وهــذه اخلطبــة  ٢٧٠|٣بإســناده عــن ابــن ســعد ، وأورده الــذهيب يف ســري أعــالم النــبالء  ٣٠٧بــرقم  ) رواه ابــن عســاكر١٠٠(

  .ما يأيت يف الصفحة االتية فراجعبعد ما طعنوه يف فخذه ك خطبها 

فشـيء متـواتر مـروي بطــرق ال حتصـى عـن مجاعــة مـن الصـحابة جتــدها يف   وأمـا االيـة الكرميـة ونزوهلــا يف اخلمسـة أهـل البيــت 

  كتب التفسري واحلديث والرجال والتاريخ واالدب ، راجع مثالً : 

  .شواهد التنزيل للحاكم احلسكاين احلنفي

أن يـربىء نفســه  مــة توجـه إىل أحـد يف ذلــك العصـر ، بـل يف كــل العصـور وحـىت االن فــأراد احلسـن � ) وهـذه أخطـر١٠١(

  .بأبلغ ما ميكنه

ولو كان الناس يدافعون عن حقوق آل حممد وحياربون من حاربوا ملا آل االمـر إىل مـا تعلمـون ، بـل خـذلوهم وأسـلموهم حـىت أن 

  !معاوية فكيف بابنه احلسن مل يسطع أن ينهض �ؤالء حلرب أمري املؤمنني 

باسـناده عـن ابـن سـعد ، وأخرجـه احلـاكم يف ٣٣١. ورواه ابـن عسـاكربرقم ١٠٣واحلديث أخرجه الـدواليب يف الذريـة الطـاهرة رقـم 

مــن طريــق  ٣٧|٢بإســناده عــن غنــدر ، عــن شــعبة ، وصــححه هــو والــذهيب ، وأخرجــه أبــو نعــيم يف احلليــة  ١٧٠|٣املســتدرك 

، والـذهيب يف تلخـيص  ٣٠٠|٢أورده احلـافظ املـزي يف �ـذيب الكمـال ، وابـن حجـر يف �ـذيب التهـذيب أمحد ، عن غنـدر ، و 

  ،  ٢٧٤|٣املستدرك ، ويف سري أعالم النبالء 
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،  وعن يونس بن أيب إسحاق،  عن الشعيب،  عن جمالد،  أخربنا أبو عبيد ـ قال : ١٣٣

  :  قالوا،  وعن أيب السفر وغريهم،  عن أبيه

سـر إىل هـؤالء :  مث قـالوا لـه،  أهـل العـراق بعـد علـي بـن أيب طالـب احلسـن بـن علـيبايع 

القــوم الـــذين عصـــوا اهللا ورســـوله وارتكبــوا العظـــيم وابتـــزوا النـــاس امــورهم فإنّـــا نرجـــوا أن ميكـــن اهللا 

  .منهم

فسار احلسن إىل أهل الشام وجعل علـى مقدمتـه قـيس بـن سـعد بـن عبـادة يف اثـين عشـر 

  .يسمون شرطة اخلميسألفاً وكانوا 

فسـار فـيهم قـيس ،  وجه إىل الشام عبيداهللا بن العبـاس ومعـه قـيس بـن سـعد:  وقال غريه

وأقبــل معاويــة يف أهــل ،  وســار احلســن حــىت نــزل املــدائن،  حــىت نــزل مســكن واالنبــار وناحيتهــا

  .الشام يريد احلسن حىت نزل جسر منبج

  !أال إن قيس بن سعد قد قتل:  هفبينا احلسن باملدائن إذ نادى مناديه يف عسكر 

فشــد النــاس علــى حجــرة احلســن فانتهبوهــا حــىت انتهبــت بســطه وجواريــه وأخــذوا :  قــال

  !!رداءه من ظهره

فتحـول مـن ،  ابـن اقيصـر ـ خبنجـر مسـموم يف إليتـه:  وطعنه رجل مـن بـين أسـد ـ يقـال لـه

  .مكانه الذي انتهب فيه متاعه ونزل االبيض ـ قصر كسرى ـ

قتلـتم أيب بـاالمس ،  قـد علمـت أن ال خـري فـيكم،  ليكم لعنة اهللا من أهل قريةع:  وقال

  واليوم تفعلون يب هذا.

مث دعا عمر بن سلمة االرحيب فأرسله وكتب معه إىل معاوية بن أيب سفيان يسأله الصلح 

يسلم له بيت املال فيقضي منه دينه ومواعيده :  ويسلم له االمر على أن يسلم له ثالث خصال

 وال يسب علي وهو يسمع،  اليت عليه ويتحمل منه هو ومن معه من عيال أبيه وولده وأهل بيته

  وأن حيمل إليه خراج فسا وداراب ، 

  ـــــــــــــــ

  وابن أيب حامت يف علل احلديث.،  عن أيب داود الطيالسي يف مسنده

  ... صدوق،  أبو عمراحلمصي:  مبهملة ساكنة،  الرحيب:  يزيد بن مخري ـ مبعجمة مصغراً ـ:  ٣٦٤|٢ويف التقريب 
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  .جرد من أرض فارس كل عام إىل املدينة ما بقي؛ فأجابه معاوية إىل ذلك واعطاه ما سأل

بل أرسل احلسن بن علي عبـداهللا بـن احلـارث بـن نوفـل إىل معاويـة حـىت أخـذ لـه :  ويقال

  .ما سأل

مسـرة بـن حبيـب ابـن عبـد مشـس  وأرسل معاويـة عبـداهللا بـن عـامر بـن كريـز وعبـدالرمحن بـن

فكتــب إليــه احلســن أن أقبــل فأقبــل مــن ،  ووثقــا لــه،  فقــدما املــدائن إىل احلســن فأعطيــاه مــا أراد

جسر منبج إىل مسكن يف مخسة أيام وقد دخل [ يف الـ ] يوم السادس فسلم إليـه احلسـن االمـر 

فأتاه احلسـن ،  معاوية النخيلة مث سارا مجيعاً حىت قدما الكوفة فنزل احلسن القصر ونزل،  وبايعه

يف عســكره غــريه مــرة وويف معاويــة للحســن ببيــت املــال وكــان فيــه يومئــذ ســتة آالف ألــف درهــم 

وكــف معاويــة عــن ســب علــي واحلســن ،  واحتملهــا احلســن وجتهــز �ــا هــو وأهــل بيتــه إىل املدينــة

  .يسمع

يئنـا إىل غرينـا ـ يعنـون ال حيمل ف:  ودس معاوية إىل أهل البصرة فطردوا وكيل احلسن وقال

  !خراج فسا وداراب جرد ـ

فــأجرى معاويــة علــى احلســن كــل ســنة ألــف ألــف درهــم وعــاش احلســن بعــد ذلــك عشــر 

  .)١٠٢(سنني 

 عـن حصـني،  حـدثنا أبـو عوانـة:  قال،  أخربنا هشام أبو الوليد الطيالسي ـ قال : ١٣٤

ي فبينمــا هــو يصــلي إذ وثــب ان احلســن بــن علــي ملــا اســتخلف حــني قتــل علــ:  عــن أيب مجيلــة، 

  .عليه رجل فطعنه خبنجر

:  قـال حصـني،  وزعم حصني أنه بلغه أن الذي طعنه رجل مـن بـين أسـد وحسـن سـاجد

  .وعمي أدرك ذاك

فقعـد علـى املنـرب ،  مث بـرأ،  فيزعمون أن الطعنة وقعت يف وركـه فمـرض منهـا أشـهرا:  قال

  :  فقال

  أهل البيت ،  ا امراؤكم وضيفانكمفإنّ ،  اتقوا اهللا فينا،  يا أهل العراق

  ـــــــــــــــ

ابــن  ، كالمهــا عــن ابــن ســعد ، ويف الثــاين : حممــد ٦/  ٢٤٦، واملــزي يف �ــذيب الكمــال  ٢٩٨) رواه ابــن عســاكر بــرقم ١٠٢(

  عبيد. 
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[ »  إمنــــا يريــــد اهللا ليــــذهب عــــنكم الــــرجس أهــــل البيــــت ويطهــــركم تطهــــريا«  : الــــذين قــــال اهللا

  .] ٣٣:  االحزاب

  .)١٠٣(فما زال يقول ذاك حىت ما رئي أحد من أهل املسجد إّال وهو خيّن بكاء :  قال

مسعـت :  قـال،  حدثنا عون بـن موسـى:  قال،  أخربنا موسى بن إمساعيل ـ قال : ١٣٥

يـا أهـل :  مجـع احلسـن بـن علـي رؤوس أصـحابه يف قصـر املـدائن فقـال:  هالل بن خبـاب يقـول

 ومطعـنكم بغلـيت،  مقـتلكم أيب،  سي عنكم إّال لثالث خصـال لـذهلتلو مل تذهل نف،  العراق

وإنكـم قـد بـايعتموين أن تسـاملوا مـن سـاملت ،  ردائـي عـن عـاتقي ـ:  وانتهـابكم ثقلـي ـ أو قـال، 

  وإين قد بايعت معاوية فامسعوا له وأطيعوا.،  وحتاربوا من حاربت

  . )١٠٤(مث نزل فدخل القصر :  قال

حــدثنا :  قــال،  أخربنــا حريــز بــن عثمــان:  قــال،  يزيــد بــن هــارون أخربنــا ـ قــال : ١٣٦

ملــا بــايع احلســن بــن علــي معاويــة قــال لــه عمــرو بــن :  قــال،  عبــدالرمحن بــن أيب عــوف اجلرشــي

  لو أمرت احلسن فصعد :  العاص وأبو االعور السلمي عمرو بن سفيان

  ـــــــــــــــ

ه للــدماء واعتزالــه االمـر ، ومــع كــون أبيــه خليفــتهم ، وامــه بنــت نبــيهم (علــى أنــه مــع مســاملته وحقنــ  ) ملـا رأى احلســن١٠٣(

أتـاهم مـن  !تقدير غض النظر عن كل فضائله) مل يسـلم مـنهم وطعنـوه و�بـوا متاعـه ، ومل مينعـه مـنهم مكانـه مـن رسـول اهللا 

  لعرب ال تسيء إىل ضيوفها!وال أقل من أنه حجازي ضيف على أهل العراق وا !قبل إثارة عواطفهم فذكرهم أ�م عرب

  .ولذلك تراه هيج عواطفهم حبيث ال يرى أحد يف املسجد إّال وخيّن بكاء

  .٥١واخلنني : هو البكاء دون النحيب ، وقد تقدم تفسريه يف التعليق رقم 

  .١٦٧بإسناده عن ابن سعد ، وتقدم حنوه يف صفحة  ٣٠٤واحلديث رواه ابن عساكر برقم 

  .١٧٢|٩، وعنه يف جممع الزوائد  ٢٧٦١برقم  ٩٦|٣ملعجم الكبري وأخرجه الطرباين يف ا

عــن سـعيد بـن منصــور ، عـن عــون ، بـاختالف يســري إىل  ٧٥٣|٢بـن ســفيان الفسـوي يف املعرفــة والتـاريخ  ) رواه يعقـوب١٠٤(

  .قوله : عن عاتقي

  ... عن يعقوب بن سفيان من قوله : وإنكم قد بايعتموين ٣٣٠|١وأورده ابن حجر يف االصابة 

  .بطرقه عن يعقوب بن سفيان ، وعن ابن سعد ١٣٩|١ورواه اخلطيب يف تاريخ بغداد 

  ... وكان يف االصل : وأن تساملون من ساملت وحتاربون

  املطبوع مكررا فقد كفى وشفى.  للشيخ راضي آل ياسني »  صلح احلسن«  ولرياجع بشأن هذه الروايات وما مبعناها كتاب
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  .فيزهد فيه الناس !ن املنطقاملنرب فتكلم عيي ع

فواهللا لقد رأيت رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ميص لسانه ،  ال تفعلوا:  فقال معاوية

  .ولن يعي لسان مصه النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ أو شفتني،  وشفته

 فـأبوا علــى معاويــة فصـعد معاويــة املنــرب مث أمـر احلســن فصــعد وأمـره أن خيــرب النــاس أين قــد

  بايعت معاوية. 

  :  فصعد احلسن املنرب فحمداهللا وأثىن عليه مث قال

وإين قـد أخـذت لكـم علـى ،  وحقـن دمـاءكم بآخرنـا،  إن اهللا هداكم بأولنـا،  أيها الناس

  .وأن يقسم فيكم فيئكم،  وأن يوفر عليكم غنائمكم،  معاوية أن يعدل فيكم

هـبط مـن املنـرب وهـو يقـول ـ ويشـري  مث،  نعـم:  قـال ؟كـذاك:  مث أقبـل علـى معاويـة فقـال

  .فاشتد ذلك على معاوية»  وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إىل حني«  : باصبعه إىل معاوية ـ

فأجـا�م فأقبـل عليـه عمـرو ،  فـأتوا فـدعوه،  مهـالً :  فقـال،  لو دعوته فاستنطقته:  فقاال

ل مـن قـريش وجـزار أهـل أمـا أنـت فقـد اختلـف فيـك رجـالن رجـ:  فقـال لـه احلسـن،  بن العاص

  !املدينة فادعياك فال أدري أيهما أبوك

أمل يلعـن رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه :  فقـال لـه احلسـن،  وأقبل عليه أبو االعـور السـلمي

  وسلم ـ رعًال وذكوان وعمرو بن سفيان؟!

ه أمـا علمـت أن رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـ:  فقال له احلسـن،  مث أقبل معاوية يعني القوم

وكــــان أحــــدمها أبــــو ســــفيان واالخــــر أبــــو االعــــور ،  وســــلم ـ لعــــن قائــــد االحــــزاب وســــائقهم

   )١٠٥(!؟السلمي

  ـــــــــــــــ

عســاكر يف ترمجــة أيب االعــور الســلمي عمــرو بــن ســفيان مــن تأرخيــه بإســناده عــن ابــن ســعد ، وأورده الــذهيب يف  ) رواه ابــن١٠٥(

  .يف ترمجة احلسن  ٤/  ٣٩تاريخ االسالم 

  .وكان يف االصل : جرير ، والصحيح : حريز ، قال ابن حجر يف التقريب : حريز ، بفتح أوله وكسر الراء وآخره زاي

ولقـد عاتـب اهللا يزيـد  !ويلعنه كـل صـباح ومسـاء ، فهـو عنـدهم أثبـت الشـاميني ثقـة ثقـة وحريز هذا كان ناصبياً يبغض علياً 

  .٤٤٥|١، وعبقات االنوار ٢٣٩|٢هذيب بن هارون لروايته عن حريز ، راجع �ذيب الت
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ملـا كـان :  قـال،  عن حممد،  حدثنا عوف:  قال،  أخربنا هوذة بن خليفة ـ قال : ١٣٧

قال أصحاب معاوية :  قال،  زمن ورد معاوية الكوفة واجتمع الناس عليه وبايعه احلسن بن علي

إن احلسن بن علي مرتفع يف :  ه ـملعاوية ـ عمرو بن العاص والوليد بن عقبة وأمثاهلما من أصحاب

فمــره  !أنفــس النــاس لقرابتــه مــن رســول اهللا ـ صــلى اهللا عليــه وســلم ـ وانــه حــديث الســن عيــي

،  فأىب عليهم فلم يزالوا به حىت أمره !فإنه سيعيا يف اخلطبة فيسقط من أنفس الناس،  فليخطب

واهللا لو ابتغيتم بني :  عليه مث قالفقام احلسن بن علي [على] املنرب دون معاوية فحمد اهللا وأثىن 

وإنّــا قـد أعطينــا بيعتنـا معاويــة ،  جـابلق وجـابلص رجــًال جـده نــيب غـري [ي] وغــري أخـي مل جتـدوه

لعلــه فتنــة لكــم ومتــاع إىل «  واهللا مــا أدري،  ورأينــا أن مــا حقــن دمــاء املســلمني خــري ممــا أهراقهــا

  .وأشار بيده إىل معاوية»  حني

ــة فاحشــة مث نــزلفغضــب معاويــة :  قــال مــا أردت :  وقــال لــه،  فخطــب بعــده خطبــة عيّي

  أردت �ا ما أراد اهللا :  ! قال؟» فتنة لكم ومتاع إىل حني«  : بقولك

  ـــــــــــــــ

  ١٧٧|٩بأوجز مما هنا ، وعنه يف جممع الزوائد  ٢٦٩٩رقم  ٧١|٢٠الرواية رواها الطرباين يف املعجم الكبري 

  .١٢٩االشراف القسم الرابع ، اجلزء األول ، حتقيق احسان عباس ص  وروى البالذري يف أنساب

حـدثنا خلـف ، حـدثنا عبـد الـوارث بـن سـعيد ، عـن سـعيد بـن مجهـان ، عـن سـفينة ـ مـوىل ام سـلمة ـ : ان النـيب ـ صـلى اهللا عليـه 

ر يسـوقه ، فقـال رسـول اهللا ـ صـلى اهللا وسلم ـ كان جالساً فمر أبو سفيان على بعري ، ومعاوية وأخ له ، أحدمها يقود البعريواالخـ

  .عليه وسلم ـ : لعن اهللا احلامل واحملمول والقائد والسائق

، وتــأريخ دمشـق البــن عسـاكر ترمجــة سـعيد بــن العــاص  ١٧٨|  ٩و  ٢٤٢|٧، وجممــع الزوائـد  ٧١|٣وانظـر : املعجــم الكبـري

  .وعمرو بن العاص ومعاوية وأيب هريرة

وذكــوان فقـد روى احلفـاظ وأئمــة احلـديث والتــأريخ يف كتـبهم أنــه ـ صــلى اهللا عليـه وسـلم ـ كــان رعـال  وأمـا لعـن رســول اهللا 

يقنت شهراً يف صالة الصبح يلعن رعًال وذكوان ويـدعو علـيهم ؛ راجـع صـحيح البخـاري كتـاب املغـازي بـاب غـزوة الرجيـع ورعـل 

  .وذكوان وبئر معونة ، فقد روى عدة أحاديث يف ذلك

ـ يف قنت ـ بعد ذكر احلديث : رعل وذكوان : قبيلتان من قبائل سليم بن منصور بـن عكرمـة بـن خصـنة بـن  ٢٢٧|٣ويف الفائق 

  .قيس عيالن

  .ومنهم عمرو بن سفيان أبو االعور السلمي ، ولذلك أخرج ابن عساكر هذا احلديث يف ترمجته من تأرخيه بأربع طرق

وعنـه ، »  املنـافرات واملفـاخرات«  رواهـا الـزبري بـن بكـار بطوهلـا يف كتـابوقـد ،  وقد حذف ابن سعد مقالة املنـافقني فلـم يـذكرها

   .فراجع،  ٢٩٤ـ  ٢٨٥|٦نقله ابن أيب احلديد يف شرح �ج البالغة 
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  .)١٠٦(�ا

  :  وحدثين غري حممد أنه بعد ما شهد شهادة احلق قال:  قال عوف قال هوذة : ـ ١٣٨

ولن يلحق به أحد ،  االمة من أوهلا بعد نبيهافإن علياً مل يسبقه أحد من هذه ،  أما بعد

  .)١٠٧(مث وصله بقوله االول،  من االخرين منهم

عن ،  أخربنا جمالد:  قال،  حدثنا هشيم:  قال،  أخربنا سعيد بن منصور ـ قال : ١٣٩

فحمـد :  قـال،  اخطـب النـاس:  ملا سّلم احلسـن بـن علـي االمـر ملعاويـة قـال لـه:  قال،  الشعيب

  :  ثىن عليه مث قالاهللا وأ

وإن هـذا االمـر الـذي اختلفـت فيـه ،  وإن أمحق احلمق الفجور،  إن أكيس الكيس التقى

«  وإمـا حـق كـان يل فرتكتـه التمـاس الصـالح هلـذه االمـة،  أنا ومعاوية إما حق كان أحق بـه مـين

  .)١٠٨(] ١١١:  [االنبياء»  وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إىل حني

عـن أيب إسـحاق ،  حـدثنا هشـيم:  قـال،  خربنـا حممـد بـن سـليم العبـديأ ـ قـال : ١٤٠

تركـــت إمارتـــك وســـلمتها إىل رجـــل مـــن :  قيـــل للحســـن بـــن علـــي:  قـــال،  عـــن هـــزان،  الكـــويف

  . )١٠٩(إين اخرتت العار على النار:  ! فقال؟الطلقاء وقدمت املدينة

:  قـال،  زيـد بـن أسـلمعن ،  عن إبراهيم بن حممد،  أخربنا علي بن حممد قال : ـ ١٤١

مـن معاويـة يعـد فيهـا :  قـال ؟مـا هـذه:  دخل رجل على احلسـن باملدينـة ويف يـده صـحيفة فقـال

ولكـين خشـيت أن يـأيت يـوم القيامـة ،  أجـل:  قـال،  قد كنت على النصف منه:  قال،  ويتوّعد

  سبعون ألفاً أو مثانون ألفاً أو اكثر من ذلك أو أقل 

  ـــــــــــــــ

، وأمحـد يف  ١١/  ٤٥٢بإسـناده عـن ابـن سـعد ، وأخرجـه عبـدالرزاق يف املصـنف ٣٢٠ابن عسـاكر يف تأرخيـه بـرقم  رواه) ١٠٦(

، ويــأيت  ٢٧١|٣، وكــذا الـذهيب يف ســري أعـالم النــبالء  ٢٧٤٨رقــم  ٣/  ٨٩وجزاً والطـرباين يف املعجــم الكبـريمــ ١٣٥٥الفضـائل

  .ق وجابرسويأيت يف تعليقه شرح جابل ١٧٦يف معناه يف صفحة 

بإسـناده عـن ابـن سـعد ، وهـذه اجلملـة مـن خطبتـه يف تـأبني أبيـه يـوم مقتلـه ولعلـه كررهـا هنـا  ٣٢١برقم  ) رواه ابن عساكر١٠٧(

  أيضاً.

  .٣٧|٢، وأبو نعيم يف احللية  ٢٥٥٩برقم  ١٣|٣يف املعجم الكبري  ) رواه احلافظ الطرباين١٠٨(

  .ابن سعدعن  ١٧٧يف تارخيه ص  ) رواه ابن عساكر١٠٩(
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   )١١٠( كلهم يستعدي اهللا فيم اهريق دمه؟،   كلهم تنضح أوداجهم دما

عـن ،  عـن بـدر بـن اخلليـل،  عـن قـيس بـن الربيـع،  أخربنـا علـي بـن حممـد ـ قـال : ١٤٢

،  نعـم:  قلـت:  قـال ؟أتعرف معاوية بـن حـديج:  قال يل احلسن بن علي:  قال،  موىل احلسن

 ادعـه:  قـال،  هو هـذا:  رآها خارجاً من دار عمرو بن حريق فقالف،  فإذا رأيته فأعلمين:  قال

! أما واهللا لئن وردت احلوض ؟أنت الشامت علياً عند ابن آكلة االكباد:  فدعاه فقال له احلسن، 

  .)١١١(ـ ولن ترده ـ لرتنه مشمراً عن ساقه حاسراً عن ذراعيه يذود عنه املنافقني

عـن عمـران ،  حدثنا سالم بـن مسـكني:  قال،  يلأخربنا موسى بن إمساع ـ قال : ١٤٣

»  قل هو اهللا أحد«  رأى احلسن بن علي كأن بني عينيه مكتوب:  قال،  بن عبداهللا بن طلحة

إن صـدقت رؤيـاه فقـل مـا بقـي :  فقصوها على سعيد بن املسيب فقال،  فاستبشر به وأهل بيته

  . )١١٢(فما بقي إال أياما حىت مات ،  من أجله

عـن عبـداهللا ابـن ،  حـدثنا عبـداهللا بـن جعفـر:  قـال،  أخربنا حممد بن عمر قال :ـ  ١١٤

  وكن قلما حيظني ،  كان احلسن بن علي كثري نكاح النساء:  قال،  )١١٣(حسن 

  ـــــــــــــــ

كــاه ابــن ، كالمهــا عــن ابــن ســعد ، وح ٣٣٢، وابــن عســاكر يف تارخيــه بــرقم  ٦/  ٢٥٠يف �ــذيب الكمــال  ) أورده املــزي١١٠(

  .عن املدائين ١٧| ١٦أيب احلديد يف شرح �ج البالغة 

 ، وابــن أيب احلديــد يف شــرح �ــج البالغـــة ٩) علــي بــن حممــد ، هــو املــدائين ، ورواه الــبالذري يف أنســـاب االشــراف بــرقم ١١١(

  .، كالمها عن املدائين ١٨|١٦

  ر بن اخلليل ، عن أيب كبري ، بأطول من هذا.بإسناده عن بد ٢٧٢٧رقم  ٨٣|٣وأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري 

، وأخرجـه ابـن عسـاكر يف  ١٣١|٩بإسناد آخر ولفظ خيتلف قليالً عما هنـا ، وعنـه يف جممـع الزوائـد ٢٧٥٨وأخرجه أيضاً برقم 

  .ترمجة معاوية بن حديج من تارخيه بأربعة طرق

  والذهيب يف تلخيصه. ٣/  ١٤٥وأخرجه احلاكم يف املستدرك 

يـذود عنـه الكفـار واملنـافقني يـوم القيامـة فقـد رواه الطـرباين يف املعجـم  وهـو الذائـد عـن حـوض رسـول اهللا  علياً وأما أن 

ــــو نعــــيم يف كتــــاب صــــفة النفــــاق ، وأبــــو القاســــم اخلرقــــي يف أماليــــه ، وأورده احملــــب الطــــربي يف الريــــاض  ٢/  ٨٩الصــــغري  ، وأب

ألمحـد ، »  مناقـب علـي«  ن أمحـد يف مناقـب علـي ، وهـو يفعـ ٢/  ٤٩٥ايل، والعصامي يف مسط النجوم العـو  ٢/  ٢٨٠النضرة

  فراجعه وتعاليقه. ١١٥٧ويف فضائل الصحابة له برقم  ٢٧٩برقم 

  عن ابن سعد. ١٩٢السيوطي يف تاريخ اخللفاء ص  ) أورده١١٢(

  األصل : عبداهللا بن حسني؟ ) كان يف١١٣(
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  صبت به.وكان قّل امرأة تزوجها إال أحبّته و ، 

  مث كانت اآلخرة تويف فيها.،  مث سقي فأفلت،  إنّه سقي مث أفلت:  فيقال

،  هـذا رجـل قـد قطـع السـم امعـاءه:  فلما حضرته الوفاة قال الطبيب ـ وهـو خيتلـف إليـه ـ

أقتلــه واهللا قبـــل أن :  وملَ يــا أخــي؟ قــال:  يــا بــا حممــد خــّربين مـــن ســقاك؟ قــال:  فقــال احلســني

يــا أخــي إمنــا هــذه :  فقــال،  أو يكــون بــأرض أتكّلــف الشــخوص إليــه،  عليــه أدفنــك أَوال أقــدر

  فأىب أن يسّميه.،  دعه حىت ألتقي أنا وهو عند اهللا،  الدنيا ليال فانية

  !   كان معاوية قد تلطف لبعض خدمه أن يسقيه مسّاً :  وقد مسعت بعض من يقول

،  عـن عمـري ابـن اسـحاق،  )١١٤(عن أيب عون،  أخربنا إمساعيل بن إبراهيم قال : ـ ١٤٥ 

،  يـال فـالن سـلين:  فقال لصـاحيب،  دخلت أنا وصاحب يل على احلسن بن علي نعوده:  قال

  ما أنا بسائلك شيئاً.:  قال

فـإين ،  أي فالن سلين قبـل أن ال تسـلين:  مث قام من عندنا فدخل كنيفاً له مث خرج فقال

وإين قد سقيت السم مـراراً فلـم ،  ا بعود كان معيقّلبته،  واهللا لقد لفظت طائفة من كبدي قبل

  مث خرجنا.،  ما أنا بسائلك شيئاَ يعافيك اهللا إن شاء اهللا:  فقال،  فسلين،  اسق مثل هذا قط

أي أخي أنبئين :  فلما كان من الغد أتيته وهو يسوق فجاء احلسني فقعد عند رأسه فقال

مـا أنـا مبحـّدثك شـيئاً إن يـك صـاحيب الـذي :  لقـا،  نعـم:  ِملَ؟ أتقتلـه؟ قـال:  من سـقاك؟ قـال

  فاهللا أشّد نقمة وإّال فواهللا ال يقتل يب بريء.،  أظنّ 

  حدثنا :  قال،  حدثنا ديلم بن غزوان:  قال،  أخربنا مسلم بن إبراهيم قال : ـ ١٤٦ 

  ـــــــــــــــ

ن حسـن ، وهـو الصـحيح ، وهـو ابـن احلسـن املثـىن ابـن من طريق ابن سعد وفيه : عبداهللا ب ٣٣٩رواه ابن عساكر يف تارخيه برقم 

  .٦٩وتقدم عنه يف معناه يف صفحة اإلمام احلسن السبط 

: أيب عون ، ويف بقية املصادر : ابن عون ، كما هو مشتهر بـه ، وهـو عبـداهللا بـن عـون بـن أرطبـان املـزين  ) كذا يف األصل١١٤(

  .٥٩، وراجع التعليق رقم  ٥/  ٣٤٦لستة. راجع �ذيب التهذيبموالهم ، وكنيته أبوعون ، وهو من رجال الصحاح ا

كالمهــا عـن ابـن ســعد ، ورواه أبـو نعــيم يف   ١/  ٣٣٠، وابــن حجـر يف اإلصـابة  ٣٣٥واحلـديث رواه ابـن عســاكر يف تارخيـه بـرقم 

  بإسناده عن ابن علّية وهو امساعيل بن ابراهيم هذا.  ٢/  ٣٨احللية 
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قـال احلسـن بـن علـي ـ :  قـال،  أيب الطفيـل ـ:  عـن أيب حـرب ـ أو،  وهـب بـن أيب دين اهلنـائي

ولقــد ســقيت الســم ،  مــا بــني جــابلق وجــابرص رجــل جــّده نــيب غــريي:  رضــوان اهللا عليهمــا ـ

  .)١١٥(مرّتني

:  قـال،  عـن قتـادة،  حـدثنا أبـو هـالل:  قـال،  أخربنا موسى بن إمساعيـل ـ قال : ١٤٧

 إين ألضـع كبـدي،  وإين مل اسق مثل هـذه،  السم غريمرةإين قد سقيت :  قال احلسن للحسني

  .)١١٦(ِملَ؟ لتقلته؟ ما كنت الخربك:  من فعل ذلك بك؟ قال:  فقال:  قال، 

عــن ،  املغــرية)١١٧(عــن،  أخربنــا أبــو عوانــة:  قــال،  أخربنــا حيــىي بــن محــاد ـ قــال : ١٤٨

  ه شكاة.ان جعدة بنت األشعث بن قيس سقت احلسن السم فاشتكى من:  موسى

  حنواً من أربعني يوماً.،  فكان يوضع حتته طست وترفع اخرى:  قال

عن أم بكر بنت ،  حدثين عبداهللا بن جعفر:  قال،  أخربنا حممد بن عمر ـ قال : ١٤٩

حىت كان املرّة اآلخـرة ،  كل ذلك يفلت منه،   كان احلسن بن علي سقي مراراً :  قالت،  املسور

  فلما مات قام نساء بين ،  تلف كبدهاليت مات فيها فإنه كان خي

  ـــــــــــــــ

عـن معمـر ، عـن أيـوب ، عـن ابـن سـريين : اّن احلسـن بـن علـي  ٢٩٠٨٠رقـم  ١١/  ٤٥٢يف املصـنف ) أخرج عبدالرزاق١١٥(

  ... قال : لو نظرمت ما بني حالوس إىل جابلق ما وجدمت رجالً جده نيب غريي واخي

  غرب واملشرق.قال معمر : حالوس وجابلق : امل

ـــه : مـــا بـــني جـــابرس إىل .. عـــن الـــدبري ، عـــن عبـــدالرزاق٢٧٤٨رقـــم  ٣/  ٨٩وأخرجـــه احلـــافظ الطـــرباين يف املعجـــم الكبـــري . وفي

  جابلق.

  عن الطرباين ، وقال : رجاله رجال الصحيح. ٤/  ٢٠٨وأورده يف جممع الزوائد 

رق ، ويف جــابلق أّ�ــا مدينــة بأقصــى املغــرب ، وذكــر خطبــة وذكــر يــاقوت يف معجــم البلــدان يف جــابرس أّ�ــا مدينــة باقصــى املشــ

  هذه ، فراجع. احلسن 

  بإسناده عن ابن سعد. ٣٣٧ابن عساكر يف تأرخيه برقم  ) ـ رواه١١٦(

بإســناد آخــر : كــان احلســن يف مرضــه الــذي مــات فيــه خيتلــف إىل املربــد لــه ، فأبطــأ  ١١/  ٤٥٢وأخرجــه عبــدالرزاق يف املصــنف 

رجع ، فقال : لقد رأيـت كبـدي آنفـاً ولقـد سـقيت السـم مـراراً ومـا سـقيته قـط أشـّد مـن مـريت هـذه ، فقـال حسـني :  علينا مرّة مث

  ومن سقى له؟ قال : ِملَ؟ أتقتله؟ بل نكله إىل اهللا.

  . بإسناده عن ابن سعد ٣٤٠ابن عساكر : عن يعقوب ، عن أم موسى؛ وقد رواه ابن عساكر يف تأرخيه برقم  ) يف تاريخ١١٧(
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  .)١١٨(عليه النوح شهراً  

عــن أيب ،  عـن حصــني،  حــدثنا أبـو عوانــة:  قـال،  أخربنــا حيـىي بــن محــاد ـ قـال : ١٥٠

ادفنوين عند أيب ـ يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم :  ملا حضر احلسن قال للحسني:  قال،  حازم

  ادفنوين عند مقابر املسلمني. وإن خفتم الدماء فال �ريقوا ّيف دماً ،  ـ إّال أن ختافوا الدماء

أنشـدك اهللا ووصــّية :  فقـال لـه أبـو هريـرة،  فلمـا قـبض تسـّلح احلسـني ومجـع مواليــه:  قـال

مث :  قـال،  فلـم يـزل بـه حـىت رجـع:  فإن القوم لن يدعوك حىت يكون بيـنكم دمـاً! قـال،  أخيك

  دفنوه يف بقيع الغرقد.

ليــدفن مــع أبيــه فمنــع! أكــانوا قــد ظلمــوه؟ أرأيــتم لــو جــيء بــابن موسـى :  فقـال أبــو هريــرة

  .)١١٩(فهذا ابن نيب اهللا قد جيء به ليدفن مع أبيه:  قال،  نعم:  فقالوا:  قال

عـن ،  عـن أبيـه،  حدثنا عبيـداهللا بـن مـرداس:  قال،  أخربنا حممد بن عمر ـ قال : ١٥١

فلما اسـتعز بـه ،  ةملا مرض حسن بن علي مرض أربعني ليل:  قال،  احلسن بن حممد بن احلنفية

،  وعلى املدينة سعيد بن العاص،  وقد حضرت بنو هاشم فكانوا ال يفارقونه يبيتون عنده بالليل

فلما استعز به بعث مروان بن احلكم رسـوًال ،  فكان سعيد يعوده فمرة يؤذن له ومرة حيجب عنه

طونــاً إمنــا كــان وكــان حســن رجــًال قــد ســقي وكــان مب،  إىل معاويــة خيــربه بثقــل احلســن بــن علــي

  خيتلف أمعاءه.

فلمـا حضـر وكـان عنـده اخوتـه عهـد أن يـدفن مـع رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ إن 

  فإن حيل بينه وبينه وخيف أن يهراق فيه حمجم من دم دفن مع امه بالبقبع.،  استطيع ذلك

سـرّاع إىل يا أخي إياك أن تسفك الدماء ّيف فإن الناس :  وجعل احلسن يوعز إىل احلسني

  الفتنة. 

  ـــــــــــــــ

  بإسناده عن حممد بن عمر هذا وهو الواقدي. ٣/  ١٧٣، وأخرجه احلاكم يف املستدرك  ١٨٢يف صفحة  ) يأيت١١٨(

  عن ابن سعد ملخصاً.  ٢١٣ابن اجلوزي يف تذكرة خواص االمة ص  ) نقله سبط١١٩(
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وأبـرد مـروان يومئـذ إىل ،  د إالّ باكيـاً فلما تويف احلسن ارّجتت املدينة صـياحاً فـال يلقـى أحـ

وأ�ـم ،  وأ�م يريدون دفنه مع النيب ـ صلى اهللا عليـه وسـلم ـ،  معاوية خيربه مبوت حسن بن علي

  ال يصلون إىل ذلك أبداً وأنا حّي!

،  احفـروا هاهنــا:  فـانتهى حسـني بــن علـي إىل قــرب النـيب ـ صـلى اهللا عليـه وســلم ـ فقــال

وصـاح مـروان يف بـين أميـة ،  العـاص وهـو األمـري فـاعتزل ومل حيـل بينـه وبينـهفنّكب عنه سـعيد بـن 

[يـابن الزرقــاء] مــا :  فقـال لــه حســني،  ال كــان هـذا أبــداً :  وقـال مــروان،  ولّفهـا وتلّبسواالســالح

فصـــاح حســني حيلـــف ،  ال كـــان هــذا وال خلـــص إليــه وأنـــا حــيّ :  قــال؟!أواٍل أنت،  لــك وهلـــذا

هاشـم وتـيم وزهـرة وأسـد وبنـو جعونـة بـن شـعوب مـن بـين ليـث قـد  فاجتمعـت،  حبلف الفضـول

يـدفن مـع :  فقـال اهلـامشيون،  وعقـد حسـني بـن علـي لـواءً ،  وعقـد مـروان لـواءً ،  تلّبسوا السالح

وابـن جعونـة بـن شـعوب يومئـذ ،  حىت كانت بينهم املراماة بالنبـل،  النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ

ال من قريش؛ عبداهللا بن جعفر بن أيب طالب واملسور بـن خمرمـة فقام يف ذلك رج،  شاهر سيفه

يـابن عـم أال تسـمع إىل عهـد :  وجعل عبداهللا بن جعفر يلح على حسني وهـو يقـول،  بن نوفل

اذّكــرك اهللا ان تســفك ،  أخيــك؛ إن خفــت أن يهــراق ّيف حمجــم مــن دم فــادفين بــالبقيع مــع أمــي

ويعرض مروان يل؟! :  ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ وهو يقول وحسني يأىب دفنه إّال مع النيب،  الدماء

  ما له وهلذا؟!

 قد دعوتنا حبلف الفضول فأجبناك،  يا باعبداهللا امسع مّين :  فقال املسّور بن خمرمة:  قال

إين قــد عهــدت إىل أخــي أن ،  يــابن خمرمــة:  تعلــم أين مسعــت أخــاك يقــول قبــل أن ميــوت بيــوم، 

فان خاف أن يهراق يف ،  ى اهللا عليه وسلم ـ إن وجد إىل ذلك سبيالً يدفنين مع رسول اهللا ـ صل

أال تـرى مـا ،  وتعلم أين اذكرك اهللا يف هـذه الـدماء،  ذلك حمجم من دم فليدفّين مع أمي بالبقيع

  هاهنا من السالح والرجال والناس سرّاع اىل الفتنة.

ال يدفن أبداً :  ويقولون وجعلت بنو هاشم واحللفاء يلغطون،  وجعل احلسني يأىب قال :

  إّال مع رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ.

  لقد رأيتين يومئذ وأين الريد أن :  مسعت أيب يقول:  قال احلسن بن حممد ـ  ١٥٢
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مــا حــال بيــين وبــني ذلــك أن ال أكــون أراه مســتوجباً لــذلك إالّ أين مسعــت ،  أضــرب عنــق مــروان

يا باعبـداهللا :  فقلت ألخي،  حمجم من دم فادفنوين بالبقيع إن خفتم أن يهراق يفّ :  أخي يقول

،  ولكنا إمنا نتبـع وصـية أيب حممـد،  إنا الندع قتال هوالء القوم جبناً عنهم،  ـ وكنت أرفقهم به ـ

ادفنـوين مـع النـيب ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ملتنـا مـن آخرنـا أو ندفنـه مـع النـيب ـ :  إنـه واهللا لـو قـال

إن خفتم أن يهراق ّيف حمجم مـن دم :  فقال،  ولكنه خاف ما قد ترى،  وسلم ـ صلى اهللا عليه

ــذ أمــره،  فــادفنوين مــع امــي ــا نتبــع عهــده وننّف فأطــاع احلســني بعــد أن ظننــت أنــه ال :  قــال،  فإّمن

  يطيع فاحتملنا[ه] حىت وضعناه بالبقيع.

 أبـداً إّال حسـنيال يصلي عليـه :  وحضر سعيد بن العاص ليصّلي عليه فقالت بنو هاشم

،  أنـتم أحـق مبيـتكم:  فـواهللا مـا نازعنـا يف الصـالة عليـه وقـال،  فاعتزل سعيد بن العاص:  قال، 

  )١٢٠(فلوال أن األئّمة تقدم ما قدمناك!،  تقّدم:  فقال احلسني بن علي،  فإن قدمتموين تقّدمت

املنـذر بـن عـن ،  حـدثنا هاشـم بـن عاصـم:  قـال،  أخربنـا حممـد بـن عمـر قـال : ـ ١٥٣

ملــا اختلفــوا يف دفــن حســن بــن علــي [نــزل] ســعد بــن أيب وقــاص وأبــو هريــرة مــن :  قــال،  جهــم

اهللا؛ فلـــم يـــزل حبســـني حـــىت تـــرك مـــا كـــان ،  اهللا:  فجعـــل ســـعد يكلـــم حســـيناً يقـــول،  أرضـــهما

  .)١٢١(يريد

 عـن عبـداهللا،  حـدثنا عبـداهللا بـن أيب عبيـدة:  قـال،  أخربنا حممد بـن عمـر ـ قال : ١٥٤

هــذه أســد :  ملــا دعــا احلســني حلــف الفضــول جــاءه عبــدهللا بــن الــزبري فقــال:  قــال،  بــن حســن

  بأسرها قد حضرت.

:  وحضرت مع حسني بن علي ذلك اليـوم؟ فقـال:  فقال معاوية ـ بعد ذلك ـ البن الزبري

  فسكت ،  دعيت به فأجبت،  حضرت للحلف الذي تعلم

  ـــــــــــــــ

  .١٢٥بإسناده عن ابن سعد ، وما بني املعقوفني منه ، والحظ التعليقة رقم  ٣٥٦تارخيه برقم  عساكر يف ) رواه ابن١٢٠(

عــن ابــن ســعد ، ومــا بــني املعقــوفني منــه ، واحلســن بــن حممــد هــو ابــن حممــد بــن  ٢٢٤عســاكر يف تارخيــه ص  ) رواه ابــن١٢١(

  احلنفية. 
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  .)١٢٢(معاوية

،  عـن ابـن اهلـاد،  ين عبـداهللا بـن جعفـرحدث:  قال،  أخربنا حممد بن عمر ـ قال : ١٥٥

لقــد دعــاين :  قــال ابــن الــزبري ـ وذكــر حلــف الفضــول ـ:  قــال،  عــن حممــد بــن إبــراهيم التيمــي

  نعم.:  تعلم ذلك؟ فقال حسني:  مث قال حلسني،  احلسني بن علي به فأجبته

 حــدثنا موســى بــن حممــد بــن إبــراهيم بــن:  قــال،  أخربنــا حممــد بــن عمــر ـ قــال : ١٥٦

حضــرت بنــو تــيم يومئــذ حــني دعــا احلســني بــن علــي حبلــف :  قــال،  عــن أبيــه،  احلــارث التيمــي

  الفضول.

،  عـن أيب عتيـق،  حدثنا إبراهيم بن الفضـل:  قال،  أخربنا حممد بن عمر ـ قال : ١٥٧

فكادت الفتنة تقع بني ،  شهدنا حسن بن علي يوم مات:  مسعت جابر بن عبدهللا يقول:  قال

وكـان احلسـن قـد عهـد إىل أخيـه ان يـدفن مـع رسـول اهللا ـ ،  ي ومـروان بـن احلكـمحسـني بـن علـ

 فـأىب مـروان أن يدعـه،  صلى اهللا عليه وسلم ـ فان خاف أن يكون يف ذلك قتال فليدفن بالبقيع

فلــم يــزل مــروان عــدواً لبــين هاشــم حــىت ،  ومــروان يومئــذ معــزول يريــد أن يرضــي معاويــة بــذلك، 

  مات.

اتـق اهللا! فـإّن أخـاك  ،  يـا باعبـداهللا:  مت يومئذ احلسـني بـن علـي فقلـتفكلّ :  قال جابر

  .)١٢٣([ففعل]،  فادفنه يف البقيع مع امه،  كان ال حيب ما ترى

  عن ابن ،  عن أبيه،  حدثين عبداهللا بن نافع:  قال،  أخربنا ابن عمر قال : ـ ١٥٨

  ـــــــــــــــ

: فجمـع  ٢/  ١٢عبداملطلب ، قال الـبالذري يف ترمجتـه مـن أنسـاب األشـراف الفضول هو حلف عقده الزبري بن ) حلف١٢٢(

إخوته واجتمعت بنو هاشم وبنواملطلب بن عبد منـاف وبنـو أسـد بـن عبـدالعزى بـن قصـي وبنـو زهـرة بـن كـالب وبنـو تـيم بـن مـرة 

وا مبكــة مظلومـاً إالّ نصــروه ورفــدوه بـن كعــب يف دار أيب زهــري عبـداهللا بــن جــدعان القرشـي مث التيمــي ، فتحــالفوا علـى أن[ال] جيــد

وأعانوه حىت يؤدى إليه حقه وينصفه ظامله من مظلمته وعادوا عليه بفضول أمواهلم ما بّل حبرصوفه ، وأكدوا ذلـك وتعاقـدوا عليـه 

  ومتاسحوا قياماً.

ن جـدعان محـر الـنعم ، وشـهد رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ ذلـك احللـف فكـان يقـول : مـا سـرين حبلـف شـهدته يف دار ابـ

  فسمي احللف حلف الفضول لبذهلم فضول أمواهلم.

عـــن الواقـــدي ، ومـــا بـــني  ٨/  ٤٤عـــن ابـــن ســـعد ، وأورده ابـــن كثـــري يف تارخيـــه  ٣٤٩يف تارخيـــه بـــرقم  ) رواه ابـــن عســـاكر١٢٣(

  املعقوفني منهما. 
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تثري فتنة وال وال  !اتق اهللا:  حضرت موت حسن بن علي فقلت للحسني بن علي:  قال،  عمر

فأخــذ بــذلك ،  فــإن أخــاك قــد عهــد ذلــك إليــك،  تســفك الــدماء وادفــن أخــاك إىل جنــب امــه

  .)١٢٤(حسني

عـن أيب ،  حـدثنا سـفيان الثـوري:  قـال،  أخربنا حممد بن عبـداهللا األسـدي:  ـ قال ١٥٩

 أخربين من رأى حسني بن علي قّدم على احلسـن بـن:  قال،  عن إمساعيل بن رجاء،  اجلحاف

  )١٢٥(لوال أ�ا سنة ماقّدمتك!:  علي سعيد بن العاص وقال

عـن سـامل ابـن ،  حـدثنا سـفيان بـن عيينـة:  قـال،  أخربنا سعيد بن منصـور:  ـ قال ١٦٠

،  قـال حسـني بـن علـي لسـعيد بـن العـاص تقـدم:  قـال،  عن أيب حازم األشـجعي،  أيب حفصة

  ـ.فلوال أ�ا سنة ما قدمتك ـ يعين على احلسن بن علي 

عـــن أيب ،  عــن جــابر،  حــدثنا إســرائيل:  قــال،  أخربنــا حممــد بــن عمــر:  ـ قــال ١٦١

:  أنـه قـال لسـعيد بـن العـاص ـ وهـو يطعـن بإصـبعه يف منكبـه ـ:  عن حسني بن علي،  األشعث

  فلوال أ�ا السنة ما قدمناك.،  تقدم

اشـد عـن عـن ر ،  حـدثنا احلسـن بـن عمـارة:  قـال،  أخربنـا حممـد بـن عمـر:  ـ قـال ١٦٢

اإلمــام أحــق :  قــال رســول اهللا ـ صــلى اهللا عليــه وســلم ـ:  أنــه قــال يومئــذ:  حســني بــن علــي

  بالصالة!

عن جهـم بـن أيب ،  حدثنا هاشم بن عاصم:  قال،  أخربنا حممد بن عمر:  قال ـ ١٦٣

ملا مات احلسن بن علـي بعثـت بنـو هاشـم إىل العـوايل صـائحاً يصـيح يف كـل قريـة :  قال،  جهم

  .)١٢٦(فنزل أهل العوايل ومل يتخلف أحد عنه،  رى األنصار مبوت حسنمن ق

  مسعت :  قال،  حدثنا داود بن سنان:  قال،  أخربنا حممد بن عمر:  قال ـ ١٦٤

  ـــــــــــــــ

  بإسناده عن ابن سعد. ٢١٦عساكر يف تارخيه ص  ) رواه ابن١٢٤(

وهــو  جهـزه أخـوه احلسـني   اإلمـام الـذي بعـده ، واإلمـام احلسـن ال جيهـزه وال يصـلي عليـه إالّ  ) عنـدنا أّن اإلمـام١٢٥(

اإلمام بعده ، وصلى عليه خفية ليؤّدي ما عليه ، وقدم سعيد بن العاص أمري املدينـة يومئـذ للصـالة عليـه يف الظـاهر وأمـام املـأل ، 

  ـ على فرض صحتها ـ ال تنايف ما ذكرنا.فهذه الرواية وما يأيت يف الروايات اآلتية أن سعيد بن العاص قّدم للصالة عليه 

  بإسناده عن ابن سعد.  ٣٧١يف تارخيه برقم  ) رواه ابن عساكر١٢٦(
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فلقـد رأيـت البقيـع ،  شـهدنا حسـن بـن علـي يـوم مـات ودفنـاه بـالبقيع:  ثعلبة بن أيب مالك قـال

  . )١٢٧(ولو طرحت إبرة ما وقعت إّال على أنسان

،  حدثنا حممد بن عبدهللا بن عبيـد بـن عمـري:  قال،  أخربنا حممد بن عمر قال : ـ ١٦٥

بـن علـي مبكـة واملدينـة سـبعاً النسـاء  )١٢٨(بكـى علـى حسـن:  قـال،  عن أبيه،  عن ابن أيب جنيح

  والرجال والصبيان.

،  عـن أيب جعفـر،  حـدثنا حفـص بـن عمـر:  قـال،  أخربنا حممد بـن عمـر قال : ـ ١٦٦

  .)١٢٩(علي سبعاً ما تقوم األسواقمكث الناس يبكون على حسن بن :  قال

عن أم بكر بنت ،  حدثين عبداهللا بن جعفر:  قال،  أخربنا حممد بن عمر ـ قال : ١٦٧

كل ذلك يفلت حىت كانت املرة اآلخرة اليت ،   كان احلسن بن علي سقي مراراً :  قالت،  املسور

  . )١٣٠(ليه النوح شهراً فلما مات أقام نساء بين هاشم ع،  فإنه كان خيتلف كبده،  مات فيها

  ـــــــــــــــ

  عن ابن سعد. ، واملزي يف �ذيب الكمال ، كالمها يف ترمجة احلسن  ٣٧٢م يف تارخيه برق ) رواه ابن عساكر١٢٧(

  ، كلهم عن الواقدي. ١/  ٣٣٠، والذهيب يف تلخيصه ، وابن حجر يف اإلصابة ٣/  ٣٧٣وأخرجه احلاكم يف املستدرك 

مـن تارخيـه  : حسني! والصحيح : حسن ، فإنه يف ترمجته ، وكذا ابن عساكر رواه يف ترمجة احلسـن  األصل ) كان يف١٢٨(

  .٨/  ٤٤بإسناده عن ابن سعد وفيه : حسن ، وكذا ابن كثري يف تارخيه  ٣٧٣برقم 

ز البكـاء والنـوح واحلـداد علـى ومهمـا كـان ، سـواء كـان حسـناً أو حسـيناً فـإن هـذه الروايـة والروايـات اآلتيـة الـثالث تـدل علـى جـوا

  امليت عند من حيتج بعمل الصحابة وعمل أهل املدينة.

وقد روى ابن إسحاق عن مساور ، قال : رأيت أبا هريرة قائماً علـى املسـجد يـوم مـات احلسـن يبكـي وينـادي بـأعلى صـوته : يـا 

، والبدايــــة  ٢/  ٣٠١ذيب التهـــذيبفابكوا[�ـــذيب الكمـــال للمــــزي ، و�ـــ أيهـــا النـــاس ، مــــات اليـــوم حـــب رســــول اهللا 

  ].٨/  ٤٤والنهاية

  من بكاء جده وأبيه عليه ـ صلوات اهللا عليهم ـ فراجع. وأقوى من ذلك كله ما يأيت يف ترمجة احلسني 

  عن الواقدي ، وليس فيه : سبعاً. ٣/  ١٧٣يف املستدرك  ) أخرجه احلاكم١٢٩(

، كالمهـا  ٣٣٨، وابـن عسـاكر يف تارخيـه بـرقم  ٦/  �٢٥٢ـذيب الكمـال ، ورواه احلـافظ املـزي يف ٨٤ ) تقدم يف صـفحة١٣٠(

  عن ابن سعد.

  : وملا مات احلسن أقام نساء بين هاشم عليه النوح شهراً ، ولبسوا احلداد سنة.  ١/  ١٦وقال ابن األثري يف أسد الغابة 
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ئشـة بنـت عـن عا،  حدثتنا عبيدة بنت نابـل:  قال،  أخربنا حممد بن عمر قال : ـ ١٦٨

  .)١٣١( حد نساء بين هاشم على حسن بن علي سنة:  قالـت،  سعد

عـن عمـرو ،  عـن أبيـه،  عن يونس بن أيب إسحاق،  أخربنا علي بن حممد قال : ـ ١٦٩

  .)١٣٢( أول ذل دخل على العرب موت احلسن بن علي:  قال،  بن بعجة

ملـا مـات احلسـن ابـن :  لقا،  عن جويرية بن أمساء،  أخربنا علي بن حممد قال : ـ ١٧٠

أمـا ،  حتمـل سـريره:  علي ـ رضي اهللا عنه ـ أخرجوا جنازته فحمل مروان سريره! فقال لـه احلسـني

  . )١٣٣(إين كنت أفعل ذلك مبن يوازن حلمه اجلبال:  واهللا لقد كنت جترعه الغيض؟! فقال مروان

،  بـن خالـدعـن حـرب ،  عـن مسـلمة بـن حمـارب،  أخربنـا علـي بـن حممـد قـال : ـ ١٧١

  مات احلسن بن علي خلمس ليال خلون من شهر ربيع االول سنة مخسني.:  قال

:  قـال،  عـن أبيـه،  حـدثنا عبـدهللا بـن نـافع:  قـال،  أخربنا حممـد بـن عمـر قال : ـ ١٧٢

إن هذا هلو العجب يدفن ابن قاتـل عثمـان مـع رسـول اهللا ـ صـلى :  مسعت أبان بن عثمان يقول

  .)١٣٤(يب بكر وعمر!! ويدفن أمري املؤمنني املظلوم الشهيد ببقيع الغرقداهللا عليه وسلم ـ وأ

  عن ،  حدثنا علي بن حممد العمري:  قال،  أخربنا حممد بن عمر قال : ـ ١٧٣

  ـــــــــــــــ

مرنســاء بــين : وقــد بكـاه الرجــال والنســاء سـبعاً واست ٤٤ص عـن الواقــدي كمــا هنـا ، وقــال يف  ٨/  ٤٣ورواه ابـن كثــري يف تارخيــه 

  هاشم ينحن عليه شهراً ، وحّدت نساء بين هاشم عليه سنة.

  ، عن الواقدي وهو حممد بن عمر. ٨/  ٤٣، وابن كثري يف تأرخيه  ٣/  ١٧٣احلاكم يف املستدرك  ) أخرجه١٣١(

ل ـ بعـد األلـف بـاء : أمـا نابـ ٧/  ٣٢٥ـ بنـت نابـل ـ بالبـاء ـ ، ففـي اإلكمـال  ٦/  ٣٩وعبيـدة ـ بضـم العـني كمـا يف اإلكمـال 

  ... .. وعبيدة بنت نابل تروي عن عائشة بنت سعد بن أيب وقاص.. معجمة بواحدة ـ فهو

عن ابـن سـعد ، ورواه حممـد بـن حبيـب يف أماليـه مـن قـول ابـن عبـاس  ٦/  ٢٥٥احلافظ املزي يف �ذيب الكمال  ) وأورده١٣٢(

  .١٦/  ١٠، كما نقله عنه ابن أيب احلديد

عـن املـدائين ، ورواه  ١٣ورواه قبلـه يف ص  ١٦/  ٥١، وعنـه ابـن أيب احلديـد  ٧٤يف مقاتل الطالبيني ص  الفرج ) رواه أبو١٣٣(

  .٣/  ٢٧٦الذهيب يف سري أعالم النبالء 

كـل العجـب تـدخل أبنـاء الشـجرة امللعونـة يف شـؤون النـيب وذريتـه ـ عليـه وعلـيهم السـالم ـ ، نعـم العجـب كـل   ) بل العجب١٣٤(

  األباعد عنده! ومنع عرتته من الدفن معه! العجب دفن
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هــذا :  مسعــت عائشــة تقــول يومئــذ:  قــال،  عــن عبــاد بــن عبــداهللا بــن الــزبري،  عيســى بــن معمــر

واهللا إنـه لبيـيت أعطانيـه رسـول اهللا ،  وال يكون هلم رابعاً ،  االمر ال يكون أبداً! يدفن ببقيع الغرقد

ومـا أثـر علـي ،  ا دفـن فيـه عمـر وهـو خليفـة إالّ بـأمريومـ،  يف حياتـه،  ـ صلى اهللا عليـه وسـلم ـ

  . )١٣٥(عندنا حبسن! 

،  حـدثنا أبـو بكـر بـن عبـداهللا بـن أيب سـربة:  قـال،  أخربنـا حممـد بـن عمـر قـال : ـ ١٧٤

أعظم الناس يومئذ أن يدفن معهم أحد! :  قال،  عن منلة بن أيب منلة،  عن مروان بن أيب سعيد

  .)١٣٦(ا باعبدامللك! ال يكون معهم رابع أبداً أصبت ي:  وقالوا ملروان

عــن ،  حــدثين عبــدالرمحان بــن أيب الزنــاد:  قــال،  أخربنــا حممــد بــن عمــر قــال : ـ ١٧٥

صـوب النـاس يومئـذ مـروان ورأوا :  مسعت خارجـة بـن زيـد يقـول:  قال،  إبراهيم بن حيىي بن زيد

  .)١٣٧(أبداً  أنه عمل حبق! ال يكون معهما ـ يعين أبا بكر وعمر ـ ثالث

:  قـال،  عـن أبيـه،  حـدثين حمـرز بـن جعفـر:  قـال،  أخربنا حممد بـن عمـر : ـ قال ١٧٦

واهللا ما كنت ألدع ابن :  قال،  قاتل اهللا مروان:  مسعت أبا هريرة يقول يوم دفن احلسن بن علي

  أيب تراب يدفن مع رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ وقد دفن عثمان بالبقيع!

فأشهد لسمعت رسول اهللا ـ صـلى اهللا ،  يا مروان اتق اهللا وال تقل لعلي إالّ خرياً :  فقلت

  ألعطني الراية رجًال حيبه اهللا ورسوله :  عليه وسلم ـ [يقول] يوم خيرب

  ـــــــــــــــ

 دفن النــيب التعليــق هنــا لزميلنــا العالمــة الباحــث الشــيخ حممــد علــي بــّرو ، حيــث كتــب دراســة شــاملة حــول مــ ) نــرتك١٣٥(

  .وحجرة عائشة ، فلرياجع ، فقد طبع غري مرة باسم : اين دفن النيب؟ 

صوبوا رأي مروان؟ مل يصوب رأيه إالّ مـن كـان علـى شـاكلته مـن أبنـاء الشـجرة امللعونـة يف القـرآن  ) من هؤالء الناس الذين١٣٦(

   ولرسوله وآلل بيت روسوله منذ اجلاهلية وهلم جرا.، معاوية ونظراؤه من رؤوس الشقاق والنفاق الذين مل يزالوا حرباً هللا

بل إمنا وقف مروان هذا املوقف إرضاء ملعاوية لريد اليه والية املدينة فصوبه معاوية وشكره بـرّده إىل حكـم املدينـة : راجـع التصـريح 

  .١٨٩و ١٨٨ـ  ١٨٧و ١٨٠بذلك يف الصفحات 

  .٢١٧عساكر يف تارخيه ص  ) رواه ابن١٣٧(

  عليقة السابقة. وراجع الت



 ٩٣   ....................................................................  ذكر خامت احلسن واحلسني واخلضاب

الّلهم إين أحبه :  وأشهد لسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ـ يقول يف حسن،  ليس بفرار

  وأحّب من حيّبه.،  فأحّبه

واهللا إنك قد أكثرت علـى رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ احلـديث فـال :  فقال مروان

  فهّلم غريك يعلم ما تقول.،  نسمع منك ما تقول

لقد ضاع حديث رسول اهللا ـ صلى :  فقال مروان،  هذا أبو سعيد اخلدري:  قلت : قال

واهللا ما أبو سعيداخلدري يـوم مـات ،  اهللا عليه وسلم ـ حني ال يرويه إّال أنت وأبو سعيد اخلدري

ولقد جئت أنت من جبـال دوس قبـل وفـاة رسـول ،  رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ إّال غالم

،  نعـم مـا أوصـيت بـه:  قلـت:  قـال،  فـاتق اهللا يـا بـاهريرة،  اهللا عليـه وسـلم ـ بيسـرياهللا ـ صـلى 

  وسكت عنه.

،  عـن الوليـد بـن ربـاح،  حدثين كثري بن زيد:  قال،  أخربنا حممد بن عمر ـ قال : ١٧٧   

ولكنـك ،  وإّن الوايل لغريك فدعه،  واهللا ما أنت والٍ :  مسعت أبا هريرة يومئذ يقول ملروان:  قال

  إمنا تريد �ذا إرضاء من هو غائب عنك.،  تدخل يف ما ال يعنيك

أكثـر عــن :  إن النـاس قـد قــالوا،  يــا بـا هريــرة:  فأقبـل عليــه مـروان مغضــباً فقـال لـه:  قـال

وإمنـا قـدم قبـل وفـاة رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه ،  رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ احلـديث

  وسلم ـ بيسري!

قـدمت علـى رسـو ل اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ خبيـرب سـنة سـبع وأنـا :  هريـرة فقـال أبـو

فأقمت معه حىت تويف ـ صلى اهللا عليـه وسـلم ـ أدور ،  يومئذ قد زدت على الثالثني سنة سنوات

فكنــت ،  وأنـا واهللا يومئــذ مقــّل واصــلي خلفـه وأغــزو وأحــج معــه،  معـه يف بيــوت نســائه وأخدمــه

قد واهللا سبقين قوم لصحبته واهلجرة من قريش واألنصار فكانوا يعرفون ،  ديثهواهللا أعلم الناس حب

ومـنهم ،  مـنهم عمـر بـن اخلطـاب ـ وهـدي عمـر هـدي عمـر ـ،  لزومـي لـه فيسـألوين عـن حديثـه

  عثمان وعلي!والزبري وطلحة.

وكـل مـن  ،  وكـل مـن أحـب اهللا ورسـوله،  وال واهللا ال خيفى علـّي كـل حـدث كـان باملدينـة

  وكل ،  ت له عند رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ منزلةكان
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،  فكان أبو بكر ـ رضي اهللا عنه ـ صاحبه يف الغار،  صاحب لرسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ

  وغريه قد أخرجه رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ من املدينة أن يساكنه.

  ه جيدعندي منه علماً كثرياَ مجاً.فإن،  فليسألين أبو عبدامللك عن هذا وأشباهه

،  فــواهللا ان زال مــروان يقصــر عنــه عــن هــذا الوجــه بعــد ذلــك ويتقيــه وخيــاف جوابــه:  قــال

يفـرق أن يبلـغ ابـا هريـرة أن ،  وحيب على ذلـك أن ينـال مـن أيب هريـرة وال يكـون هـو منـه بسـبب

  )١٣٨(مروان كان من هذا بسبب فيعود له مبثل هذا فكف عنه.

عــن ،  عــن ســحيم بــن حفــص وعبــداهللا بــن فائــد،  أخربنــا علــي بـن حممــد : قــال ـ ١٧٨

أول من نعى احلسن بن علي بالبصـرة عبـداهللا بـن سـلمة بـن احملبـق أخـو :  قال،  بشري بن عبدهللا

وأبـو بكـرة مـريض ،  فخرج احلكم بن أيب العـاص الثقفـي فنعـاه وبكـى النـاس،  نعاه لزياد،  سنان

مـات احلسـن :  فقالت امرأته عبسة بنـت سـحام ـ مـن بـين ربيـع ـ ما هذا؟:  فسمع الضجة فقال

اسـكيت ـ وحيـك ـ فقـد أراحـه اهللا مـن :  بن علي فاحلمد هللا الذي اراح الناس منه! فقال أبـو بكـرة

  شر كثري وفقد الناس خرياً كثرياً.

 عـن عمـرو بـن ميمـون،  حدثنا عبدالعزيز بن حممـد:  قال:  حممد بن عمر قال : ـ ١٧٩

ملــا جــاء معاويــة نعــي احلســن بــن علــي اســتأذن ابــن عبــاس علــى معاويــة فــال :  قــال،  أبيــه عــن، 

ألخربنـه مبـا هـو أشـد عليـه :  فلمـا جلـس ابـن عبـاس قـال معاويـة،  تقدين فإن معاوية يشمت يب

:  هلـك احلسـن بـن علـي؛ فقـال ابـن عبـاس،  يا أبـا العبـاس:  فلما دخل قال،  من أن أمشت به

أمــا واهللا يــا معاويــة ال يســد :  وعــرف ابــن عبــاس أنــه شــامت بــه فقــال،  ليــه راجعــونإنّــا هللا وانّــا ا

  ولقد أصبنا ،  حفرتك وال ختلد بعده

  ـــــــــــــــ

  عن املدائين عن أيب اليقظان؟ ١٩رقم  ١٦ص  ٣ج يف أنساب األشراف  ) البالذري١٣٨(

  بإسناده عن ابن سعد.  ١٠/  ١٥٧تارخيه ورواه ابن عساكر يف ترمجة بشري بن عبيداهللا بن أيب بكرة من 
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ال واهللا ما كلمت أحداً قط أعّد جواباً وال :  فقال معاوية،  مث قام،  بأعظم منه فجربّنا اهللا بعده

  .)١٣٩(أعقل من ابن عباس

قــال :  قــال،  حــدثنا ســالم أبــو املنــذر:  قــال،  أخربنــا عفــان بــن مســلم قــال : ـ ١٨٠

لـئن كـان قـد مـات :  فقـال:  قـال،  سن بن علـي ـ ليبكتـه بـذلك ـمات احل:  معاوية البن عباس

ولقد أصبنا مبن هو أشد علينا فقداً منه ،  وال يزيد موته يف عمرك،  فإنه ال يسد جبسده حفرتك

  فجرب اهللا مصيبته.

،  عـن حـرب بـن خالـد،  عـن مسـلمة بـن حمـارب،  أخربنـا علـي بـن حممـد ـ قـال : ١٨١

يا عجباً من وفاة احلسن! شـرب عسـلة مبـاء رومـة فقضـى حنبـه! :  اسقال معاوية البن عب:  قال

ـــه ألـــف :  فقـــال،  ال حيزنـــك اهللا وال يســـوؤك يف احلســـن ال يســـوؤين مـــا أبقـــاك اهللا! فـــأمر لـــه مبائ

  وكسوة.

مـا بقـي :  قـال،  أصبحت سـيد قومـك:  إن معاوية قال البن عباس يوماً :  ويقال:  قال

  أبو عبداهللا فال.

:  قـال،  عـن قتـادة،  حـدثنا أبـو هـالل:  قـال،  أخربنا موسى بن إمساعيـل قال : ـ ١٨٢

واعجباً للحسن! شرب شربة من عسل ميانية مباء رومة فقضى حنبه!! مث قال البـن :  قال معاوية

أمــا مــا أبقــى اهللا يل أمــري املــؤمنني فلــن :  فقــال،  ال يســؤوك اهللا وال حيزنــك يف احلســن:  عبــاس

  نين!يسوءين اهللا ولن حيز 

  أقسم هذه يف أهلك.:  فأعطاه ألف ألف من بني عرض وعني فقال:  قال

حــدثنا موســى بــن حممــد بــن إبــراهيم بــن :  قــال،  أخربنــا حممــد بــن عمــر قــال : ـ ١٨٣

ملــا مــات احلســن بــن علــي بعــث مــروان بــن احلكــم بريــداً إىل :  قــال،  عــن أبيــه،  احلــارث التيمــي

  .معاوية خيربه أنه قد مات

وكتب مروان خيـربه مبـا أوصـى بـه ،  ث سعيد بن العاص رسوًال آخر خيربه بذلكوبع:  قال

ومل ،  حسن بن علي من دفنه مع رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ وأن ذلك ال يكون وأنا حيّ 

  .يذكر ذلك سعيد

  ـــــــــــــــ

   .بإسناده عن ابن سعد ٣٦٨ابن عساكر برقم  ) رواه١٣٩(



 ترمجة اإلمام احلسن    .............................................................................   ٩٦

ي بـالبقيع أرسـل مـروان بريـداً آخـر خيـربه مبـا كـان مـن ذلـك وقيامـه فلما دفن حسن بـن علـ

وأحضــرت معــي ممــن ،  ببــين اميــة ومــواليهم ؛ وإين يــا أمــري املــؤمنني عقــدت لــواًء وتلبســنا الســالح

،  فلم يـزل اهللا مبنـه وفضـله يـدرأ ذلـك أن يكـون مـع أيب بكـر وعمـر ثالثـاً أبـداً ،  اتبعين ألفي رجل

  .هم الذين فعلوا بعثمان ما فعلوا وكانوا،  منني عثمان املظلوم حيث مل يكن أمري املؤ 

  .فكتب معاوية إىل مروان يشكر له ما صنع واستعمله على املدينة ونزع سعيد بن العاص

إذا جــاءك كتــايب هــذا فــال تــدع لســعيد بــن العــاص قلــيًال وال كثــرياً إال :  وكتــب إىل مــروان

  .!قبضته

عــث بــه مــع ابنــه عبــدامللك إىل ســعيد خيــربه بكتــاب أمــري فلمــا جــاء الكتــاب إىل مــروان ب

فطلعـت عليـه ،  هات كتـايب أمـري املـؤمنني:  فلما قرأه سعيد بن العاص صاح جبارية له،  املؤمنني

فــإذا فيهمــا كتــاب مــن معاويــة إىل ســعيد بــن ،  اقرأمهــا:  بكتــايب أمــري املــؤمنني فقــال لعبــد امللــك

مــوال مـروان الــيت بــذي املــروة والــيت بالســويداء والــيت بــذي العـاص يــأمره حــني عــزل مــروان بقــبض أ

واهللا :  فقـال سـعيد،  اخرب أبـاك فجـزّاه عبـدامللك خـرياً :  فقال،  خشب وال يدع له عذقاً واحداً 

  لوال أنك جئتين �ذا الكتاب ما ذكرت مما ترى حرفاً واحداً.

  .ا إليههو كان أوصل من:  فجاء عبدامللك باخلرب إىل أبيه فقال:  قال

،  حـدثين أبـوبكر بـن عبـداهللا بـن أيب ســربة:  قـال،  أخربنـا حممـد بـن عمـر قـال : ـ ١٨٤

ولقـد كانـت املأمومـة ،  كـان سـعيد بـن العـاص رجـالً حليمـاً وقـوراً :  قال،  عن صاحل بن كيسان

اليت أصابت رأسه يوم الدار قد كاد أن خيف منها بعض اخلفـة وهـو علـى ذلـك مـن أوقـر الرجـال 

  .هوأحلم

حديــد اللســان ســريع اجلــواب ذلــق اللســان قــل مــا صــرب أن ،  وكــان مــروان رجــًال حديــداً 

  .يكون يف صدره شيء من حب أحد أو بغضه إال ذكره

ومن أبغض فمثل ،  كان من أحّب صرب عن ذكر ذلك له،   وكان يف سعيد خالف ذلك

  فال ينبغي للمرء ،  إن االمور تغّري والقلوب تغّري :  ويقول،  ذلك
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  .أن يكون مادحاً اليوم عائباً غداً 

،  عن أبيـه،  حدثين عبدالرمحن بن أيب الزناد:  قال،  أخربنا حممد بن عمر قال :ـ  ١٨٥

وسـعيد بـن العـاص علـى املدينـة وقـد وليهـا قبـل ذلـك يف آخـر ،  حـج معاويـة سـنة مخسـني:  قال

يــزل معاويــة يهــم بعزلــه فلــم ،  وهــي الســنة الــيت مــات فيهــا احلســن بــن علــي،  ســنة تســع وأربعــني

ويكتـب إليـه مـروان يعلمـه مـا أبلــى يف شـأن حسـن بـن علـي وأن ســعيد بـن العـاص قـد القـى بــين 

 !هاشـم ومـاألهم علـى أن يـدفن احلسـن مـع رسـول اهللا ـ صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ وأيب بكـر وعمـر

ن سـرعة عزلـه فأقـام عليهـا سـعيد ومعاويـة يسـتحي مـ،  فوعده معاوية أن يعزله عـن املدينـة ويوليـه

مــا :  فكــان ســعيد يلقــى مــروان ممازحــاً لــه يقــول،  وســعيد يعلــم بكتــب مــروان إىل معاويــة،  إيــاه

! فلمـا ؟أتظـن أين أطلـب عملـك ؟ومل تقول يل هذا:  ! فيقول مروان؟جاءك فيما قبلنا بعد شيء

  .أكثر مروان من هذا سكت سعيد بن العاص واستحى

شــام يعلــم بكتبــك إىل أمــري املــؤمنني متحــل بســعيد وبلــغ مــروان أنــه كتــب إىل ســعيد مــن ال

مث جاءه بعد العمل وقد حج سـعيد سـنة ثـالث ومخسـني ،  وتزعم أن سعيداً يف ناحية بين هاشم

:  فكان سـعيد إذا لقيـه بعـد يقـول لـه ممازحـاً لـه،  ودخل يف الرابعة فجاءه والية مروان بن احلكم

ك ويعزلين فأقمت كمـا تـرى سـنتني واهللا يعلـم قد كان وعدك حيث تويف احلسن بن علي أن يولي

أقصـر فإنّــا :  فيقـول مـروان،  لـوال كراهـة أن يعـّد ذلـك مـين خفـة العتزلـت وحلقـت بـأمري املـؤمنني

فـواهللا للقـوم :  فقـال سـعيد،  رأينا منك يوم مات احلسن بن علي اموراً ظننا أن صغوك مع القوم

  .أشّد يل �مة وأسوأ ّيف رأياً منهم فيك

ما الذي صنعت من كفي عن حسني بن علي فواهللا ما كنت العرض دون ذلك حبرف فأ

  .واحد وقد كفيت أنت ذلك

فلـــم يـــزاال :  قـــال أيب:  قـــال عبـــدالرمحن بـــن أيب الزنـــاد:  حممـــد بـــن عمـــر قـــال ـ ١٨٦

وهـم بعـد يتالقيـان ويقضـي ،  متكاشرين فيما بينهما فيما يغّيب أحدمها عن صاحبه ليس حبسن

  وإذا التقيا سلم أحدمها على صاحبه ،  ق لصاحبه إذا لزمهأحدمها احل
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  .)١٤٠(وكان هذا من أمورمها ،  سالماً ال يعرف أن فيه شيئاً مما يكره

ان احلسن بن علي مات سنة تسع وأربعـني وصـلى :  أخربنا حممد بن عمر ـ قال : ١٨٧

  . )١٤١( يوماوكان مرضه أربعني ،  وكان قد سقي مراراً ،  عليه سعيد بن العاص

وولد احلسن بن علي يف النصف من شهر رمضـان سـنة ثـالث :  ابن سعد : قال ـ ١٨٨

  .من اهلجرة

  ـــــــــــــــ

  .بإسناده عن ابن سعد ٣٩١برقم  ) رواه ابن عساكر١٤٠(

  .٣٥٦م من تاريخ دمشق رق ) رواه ابن عساكر بإسناده عن ابن سعد يف ترمجة احلسن ١٤١(
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