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 بسم اهلل الرحم الرحيم

 
 :ـــــةالمقدم
جدير بالعناية  إن غزارة النتاج الفكري وتنوع الموروث الحضاري الذي تركة لنا آل بيت رسول اهلل     

واالىتمام لما  لو من صمة مباشرة بحياة الفرد واألمة ، فيم الذين تشرفوا بحمل الرسالة السماوية وتبنوا نشر 
يم وأنفسيم من اجميا فضربوا لنا أسمى آيات الفداء والجياد، فيذا الخميفة عمي بن أبي اإلسالم وضحوا بأموال

غدًا سأعطي الراية لرجل يحب اهلل ورسولو ويحبو اهلل  في معركة خيبر الذي قال عنة النبي محمد طالب 
 0ورسولو
 ع فييا حتى قال الرسول ممن بر  وفي مجال العمم وتثبيت العقيدة وشرح مضامينيا كان اإلمام عمي     

أما عبد اهلل بن عباس الذي برع في عمم الفقو والتفسير والحديث حتى لقب بحبر ؛أنا مدينة العمم وعمي بابيا :؛:
األمة ، فال يجوزان يتجاىل ىذا الموروث ويترك طي النسيان في ثنايا الزمن بل نتخذ منة دروسا وعبر ومثال 

كر نقتدي بو في رسم صورة الحياة المستقبمية لوحدة األمة اإلسالمية وان صالحة تكون منياج عمل ونبراس ف
ومحاولة عممية جادة  واصالحيا مثاال لموفاء لألمة ورمزا لوحدتيا نتخذ من شخصية اإلمام الحسن بن عمي 

 0في نكران الذات والتنازل لمعاوية من اجل حفظ وحدة األمة وحقن دماء أبنائيا 
إذ يقول بيذا الشأن )أي  ليوم أن نقف عند كممات سيد الحكماء اإلمام عمي بن أبي طالبوما أحوجنا ا     

وفكرت في أخيارىم وسرت في أثارىم حتى عدت نظرت في إعماليم ،  بني وان لم أكن عمرت من كان قبمي فقد
 0كأحدىم ، بل كأني بما انتيى إلي من أمورىم قد عمرت مع أوليم إلى أخرىم(

مع معاوية بن أبي سفيان في مقدمة االتجاىات التي سجمت إلل  مح اإلمام الحسن بن عمي ويأتي ص    
 0في بنيان الدولة العربية اإلسالمية والحفاظ عمى وحدتيا وحقن دماء أبنائيا  البيت 
انو  ،تضمن البحث مقدمة وعدة عناوين تناولت فقرات الموضوع وخاتمة بينت فييا نتائج البحث وكان أبرزىا    

 0وثبت المصادر والمراجع0كان مثااًل لمجمع بين المسممين ودرء الفتن التي كانت قائمة انذاك
 
 
 
 
 

 الباحث 
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 مو:ـــــــأس
المصادر عمى ان اسمو ىو الحسن بن عمي بن أبي طالب بن عبد المطمب بن ىاشم بن عبد  جميع تتفق   

حيث يذكر أنو ىو االسم الذي سماه جده النبي محمد ، و  (1)وريحانتو  مناف الياشمي سبط رسول اهلل 
 (2)سميتو حربا قال بل ىو حسن  فقال أروني ابني ما سميتموه قال عمي عندما ولد الحسن جاء رسول اهلل  

الحسن وكناه أبا محمد ولم يكن يعرف بيذا االسم في الجاىمية واهلل تعالى حجب اسم الحسن  وسماه النبي 
إني سميتيم بأسماء ابني ىارون شبر ): ،ثم قال  والحسين ابنيو الحسن مى بيما النبي والحسين حتى س

 0 (3) (وشبيرا
 والدتو:

في النصف من شير رمضان سنة ثالث من  تتفق المصادر عمى انو ولد الحسن بن عمي بن أبي     
مق رأسو و أمر ان يتصدق يوم سابعو بكبش و ح لمميالد، و عق عنو رسول اهلل  624اليجرة، المصادف 

  0  (4)بزنة شعره فضة
 :شبيو بجده رسول اهلل 

 فعن عمي  (5)ولم يكن فييم أحد أشبيو  أكثر آل البيت شبيًا بجده رسول اهلل  كان اإلمام الحسن     
رأيت   ، عن عقبة بن الحارث قال (6()ما بين الصدر إلى الرأس  أشبو الناس برسول اهلل    الحسن )قال:  
، وعن عبد اهلل بن (7) يضحك وحمل الحسن وىو يقول ِبَأِبي شبيو بالنِبي ليس شبيٌو ِبعِمي وعمي  َأبا  بكر
أو  ،بو و أحبيم إليو الحسن بن عمي رأيتو يجيء و ىو ساجد فيركب رقبتو قال : أشبو أىل النبي   الزبير

قد رأتو و ىو راكع فيفرج لو بين رجميو حتى يخرج من ينزلو حتى يكون ىو الذي ينزل و ل  قال : ظيره ـ فمم
         0( 8)الجانب اآلخر

 :لمحسن  حب الرسول  
كونو ابن ريحانتو وكذلك أكثر آل  ىو واخية الحسين  مكانة خاصة عند النبي محمد  كان لمحسن    

في  كنت مع رسول انو قال:  ، عن أبو ىريرة  ه(256)تالبيت شبيًا بو ففي ىذا السياق يذكر البخاري
فقام  ،(   ادع الحسن بن عمي -ثالثا  -الحسنأين  ) سوق من أسواق المدينة فانصرف فانصرفت فقال

بيده ىكذا فالتزمو   بيده ىكذا فقال الحسن فقال النبي  ،(9) يمشي وفي عنقو السخاب  الحسن بن عمي
فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن  وقال أبو ىريرة ، (الميم إني أحبو فأحبو وأحب من يحبو  )فقال: 
  واضعا الحسن بن عمي ، عن البراء قال رأيت رسول اهلل  (10)ما قال بعدما قال رسول اهلل   عمي

يأخذني فيقعدني  قال كان نبي اهلل   وعن أسامة بن زيد  ،(11)عمى عاتقو وىو يقول الميم إني أحبو فأحبو
 ،(12)(عمى فخذه األخرى ثم يضمنا ثم يقول: ) الميم ارحميما فإني أرحميما الحسن بن عمي عمى فخذه ويقعد 

ىذا عمى عاتقو وىذا عمى عاتقو وىو   ومعو حسن وحسين  قال خرج عمينا رسول اهلل عن أبي ىريرة و 
: )من أحبيما فقد  فقالل يا رسول اهلل إنك لتحبيما يمثم ىذا مرة ويمثم ىذا مرة حتى انتيى إلينا فقال لو رج

 (13)أحبني ومن أبغضيما فقد أبغضني(
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ذات ليمة في بعض الحاجة  قال : طرقت النبي  حديث عن أسامة بن  زيد  ه(279)تويذكر الترمذي   
وىو مشتمل عمى شيء ال أدري ما ىو فمما فرغت من حاجتي قمت ما ىذا الذي أنت مشتمل  فخرج النبي 

عمى وركيو فقال ىذان ابناي وابنا ابنتي الميم إني أحبيما فأحبيما ا حسن و حسين عميو ، قال فكشفو فإذ
بحق آل  فقد خص بحديث النبي محمد  من أىل بيت رسول اهلل  ، ولكون الحسن (14)يحبيما وأحب من

  0(15)أحبوا اهلل لما يغذوكم من نعمو وأحبوني بحب اهلل وأحبوا أىل بيتي  بحبي ) بيتو عندما قال:
 :لمحسن  نبوة الرسول 

وفي اضيق المواقف التي مرة عمى الدعوة  ذكر المؤرخون الكثير من النبوات التي تنبأ بيا رسول اهلل       
اإلسالمية ، وقد تحققت تمك النبوات، ومن ىذه النبوات والتي تخص موضوع بحثنا ىذا نبواتو العديدة لإلمام 

صبي صغير حتى يصير عمى ظيرة أو  وكان فيجيء الحسن ساجديصمي وىو  كان  النبي  الحسن 
فيرفعو رفعا رفيقا فمما صمى صالتو قالوا يا رسول اهلل إنك لتصنع بيذا الصبي شيئا ال تصنعو بأحد فقال  رقبتو

ن ابني ىذا سيد وعسى اهلل أن يصمح بو بين فئتين من المسممين ، ويذكر (16) إن ىذا ريحانتي وا 
ابني ىذا  )فصعد بو عمى المنبر فقال:  ذات يوم الحسن عن أبي بكرة أخرج النبي   (ه256)تالبخاري

 0(17) سيد ولعل اهلل أن يصمح بو بين فئتين من المسممين 
 من أىل الكساء: الحسن 

رحل من شعر أسود فجاء الحسن  (18)غداة وعميو مرطم قالت: ) خرج النبي  عن أم المؤمنين عائشة     
فأدخمو ثم قال إنما  فأدخميا ثم جاء عمي فدخل معو ثم جاءت فاطمة فأدخمو ثم جاء الحسين بن عمي

 . (19)يريد اهلل ليذىب عنكم الرجس أىل البيت ويطيركم تطييرا 
 :اقتدائو بجده رسول اهلل 

القتباس من منيمو دورًا في االقتداء بو والتطبع بطباعو وا في كنف جده النبي محمد كان لتربية الحسن     
لفقراء يخالطونيم وأوالده يوالون أىل الصفة وا : ان أىل بيت النبي ـ(ه430)تفيذكر االصبياني ،(20)العذب

واستنانا بو فممن كان يكثر مجالستيم ومخالطتيم ومجالسة سائر الفقراء في كل وقت الحسن  اقتداء بالنبي 
   . (21)بن عمي بن أبي طالب

 : صفاتو وأخالقو
أبيض مشربا بحمرة أدعج العينين سيل الخدين دقيق المسربة كث المحية ذا وفرة كأن عنقو  كان الحسن      

إبريق فضة عظيم الكراديس بعيد ما بين المنكبين ربعو ليس بالطويل وال بالقصير من أحسن الناس وجيا وكان 
 . (22)يخضب بالسواد وكان جعد الشعر حسن البدن 

في بيت النبوة فنيل من مشاربيا الصفات الحسنة واألخالق الحميدة التي  إلمام الحسن بن عميتربى ا      
سباب الااىتم بيا اىتمامًا بالغًا واعتبرىا من ابرز  ىذبت النفوس وربتيا عمى النزعات الخيرة الن النبي محمد

ن الزىد من ابرز صفاتو متأسيًا بجدة كا، (23)إنما بعثت ال تمم مكارم األخالق(  التي بعث من اجميا لقولة 
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سيد الزاىدين فيروي انو أكل في رحمة خبزًا وممحًا ثم جاء بالطعام لمغممان رافضًا األكل منة قائاًل)  رسول اهلل 
 .(24)ي ألنو طعام الفقراء والمساكين (إن ذلك الطعام أحب إل

)ىالك  تو وفي جوانب كثيرة ومنيا قولة أقوال مأثورة تدلل عمى عظيم أخالقة وصفا لألمام الحسن    
الناس في ثالث الكبر ، الحرص، الحسد ، فالكبر ىالك الدين وبو لعن إبميس ، والحرص عدو النفس وبو اخرج 

عن أعظم الناس شأنًا وقدرًا قال )الذي  ادم من الجنة ، والحسد رائد السوء وبو قتل قابيل وىابيل وعندما سأل 
وقد تجمت بوضوح الكثير من الصفات الرفيعة وبأسمى معانييا  ،(25) ي بالدنيا وبيد من كانت(ال يكترث وال يبال

فقد كان سخيًا باذل الخير في سبيل اهلل حتى لقب )كريم اىل البيت( ونسبت  في حياة اإلمام الحسن بن عمي 
 لو أبيات نظميا في الجود والسخاء منيا:

 عمى العباد فريضة ان السخاء000هلل يقرأ في كتاب محكم 
 ــوـــــــوعَد لمعباد األسخياء جناتـــ000واعد لمبخالء نار جينم 
 لــمن كان ال تندني يداه بنائ000لمراغبين فميس ذاك بمسمم
 .(26)ـــــــٌة ــــخي ففي راحــــــــــــــــــفأما الس000وأما البخيل فحزٌن طويل

يدا حميما ذا سكينة ووقار وحشمة جوادا مدوحا يكره الفتن والسيف، لو مناقب كثيرة فيو س كان الحسن       
وكان سيدا وادعا ال يرى سفك الدماء، وعن عمير بن إسحاق قال ما  ،(27)وكان يجيز الرجل الواحد بمائة ألف

وما سمعت منو كممة فحش قط إال مرة  تكمم عندي أحد كان أحب إذا تكمم أن ال يسكت من الحسن بن عمي
أمرا لم يرضو عمرو فقال  وعمرو بن عثمان خصومة في ارض فعرض الحسن كان بين الحسن فإنو

من مالو  فميس لو عندنا إال ما رغم أنفو قال فيذه أشد كممة فحش سمعتيا منو و قال أخرج الحسن الحسن
 (28)نعال  كمسوي خفا،ويعطي خفا ويمسك هلل مرتين وقاسم اهلل مالو ثالث مرات حتى إنو كان يعطي نعال 

 حب الصحابة لو:
 وحبو لو ومدحو سواء كان بشخصو أم مع آل بيت النبوة  من رسول اهلل  كان لقرب ومنزلة الحسن      

،  (29)أحبوا اهلل لما يغذوكم من نعمو وأحبوني بحب اهلل وأحبوا أىل بيتي بحبي )بيذا الخصوص:  ومما قالو 
ومما يروى بيذا الخصوص قول ألبي  اصة من صحابة رسول اهلل بمنزلة خ وقد حضي األمام الحسن 

قط إال فاضت عيناي دموعا وذلك أنو أتى يوما يشتد حتى قعد في حجر  فقال: ما رأيت الحسن ىريرة 
يفتح فمو ثم يدخل فمو في فمو  ورسول اهلل   فجعل يقول بيديو ىكذا في لحية رسول اهلل   رسول اهلل  
و ىو عمى منبر  إلى أبي بكر ، جاء الحسن بن عمي (30)إني أحبو فأحبو يقوليا ثالث مراتويقول الميم 
فقال : انزل عن مجمس أبي فقال : صدقت إنو مجمس أبيك و أجمسو في حجره و بكى فقال  رسول اهلل 

كنت مع  ، وعن عمير بن إسحاق قال: (31): و اهلل ما ىذا عن أمري فقال : صدقت و اهلل ما أتيمكعمي
يقبل قال فقال بقميصو  فقال أرني أقبل منك حيث رأيت رسول اهلل    فمقينا أبو ىريرة الحسن بن عمي 
 0 (32)قال فقبل سرتو
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 :ديثـــــروايتو لمح
من  بنقميم الحديث عنو من خالل مرافقتيم لو وما لنقل أحاديث النبي  عرف عن صحابة الرسول       

تحوي مسائل فقييو وما تخص الحياة العامة لممسممين حيث استمرت ىذه األحاديث  أىمية من حيث كونيا
 بحيث أصبحت ميمة لسائر المسممين ومن بين من نقل عن الرسول  واالستفادة منيا حتى بعد وفاة الرسول

 ة، روى عنو عائش (33)أحاديث حفظيا عنو منيا في السنن األربعة روى عن النبي حيث   كان الحسن
سيب بن نجبة واألصبع بن نباتة وأبو الحوراء والشعبي وسويد بن غفمة وشقيق بن سممة وىبيرة بن يريم والم

سحاق بن بشار ومحمد بن سيرين وغيرىم ومعاوية بن حد يج وا 
 عمر حفظ الحسن بن عمي نوقال أب،( 34)

 ،آل محمد ال تحل لنا الصدقة إنا أحاديث ورواىا عنو منيا حديث الدعاء في القنوت ومنيا عن رسول اهلل 
إنيما سيدا شباب أىل الجنة وقال الميم إني   والحسين من وجوه انو قال في الحسن وروى عن النبي 

مني رسول اهلل صمى اهلل عميو عم قال الحسن ابن عمي ومما روى عن النبي  ،(35)أحبيما وأحب من يحبيما
دني فيمن ىديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أى وسمم كممات أقولين في الوتر الميم

نو ال يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت وعن  ،(36 )أعطيت وقني شرما قضيت فإنك تقضي وال يقضى عميك وا 
فقال أني أحبكما ومن أحببتو أحبو اهلل واهلل  وعمر إلى أبي بكر قال: نظر النبي   الحسن بن عمي 

ن المالئكة لتحبكما بحب اهلل إياكما أحب اهلل من أحبكما وأبغض من أبغضكما ووصل من أ شد حبا لكما مني وا 
 ومما روى الحسن بن عمي  ،(37)وصمكما وقطع من قطعكما وأسعد من أسعدكما في حياتكما وبعد مماتكما 

طمع الشمس كان لو حجاب يقول: من صمى صالة الغداة فجمس في مصاله حتى ت قال: سمعت رسول اهلل 
فانو  احفظوني في العباس )قال:  ان رسول اهلل  ونقل عن الحسن  ،(38)من النار أو قال ستر من النار

قال  ،(40)قمم وأمور بقضاء في كتاب قد خال : قضي القضاء وجف القال الحسن بن عميو  ،(39) (بقية آبائي
 .(41)": احكن دمن بعال طالق ِإال  : ن عمي بن َأبي طالبب الحسن

 :أوالد الحسن بن عمي 
: انو ه(694)تبعدد من البنين والبنات واختمف في عددىم فيذكر المحب الطبري رزق األمام الحسن       

براىيم وعبد اهلل والقاسم وعبد  ولد لو احد عشر ابنا وبنت وىم من الولد حسن بن حسن وعبيد اهلل وعمرا وزيدا وا 
: انو ولد لمحسن  ه(355)ت، فيما يذكر المقدسي(42)سماعيل والحسين وعقيل وأم الحسين:الرحمن وأحمد وا  

بن الحسن وأم عبد اهلل بنت  ،(43)سبعة أنفار الحسن بن الحسن والحسين بن الحسن وزيد بن الحسن وطمحة
 0 (44)الحسن وأم الحسن بنت الحسن

 :من الفتنة ضد الخميفة عثمان  قف الحسن مو
فبعد حصار   بموقف أبيو اإلمام عمي من الخميفة الثالث عثمان  بط موقف اإلمام الحسن ارت     

يراد قتمو فقال: إنما أردنا منو مروان فأما قتل  أن عثمان  في بيتو وبمغ اإلمام عمي  الخميفة عثمان 
تدعا أحدا يصل إليو فال  اذىبا بسيفكما حتى تقوما عمى باب عثمان والحسين عثمان فال وقال لمحسن

أبنائيم يمنعون الناس أن يدخموا عمى  وبعث الزبير ابنو وبعث طمحة ابنو وبعث عدة من أصحاب رسول اهلل  
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بالسيام حتى خضب الحسن بن  ويسألونو إخراج مروان فمما رأى ذلك الناس رموا باب عثمان عثمان 
ان أبا قتادة  قال:عن الزىري  ه(241)تابن حنبل، وفي السياق نفسو يذكر (45) بالدماء عمى بابو: عمي

ورجال آخر معو من األنصار دخال عمى عثمان وىو محصور فاستأذن في الحج فأذن ليما ثم قاال مع من نكون 
إن ظير ىؤالء القوم قال عميكم بالجماعة قاال أرأيت ان أصابك ىؤالء القوم وكانت الجماعة فييم قال الزموا 

داخال فرجعنا عمى أثر   قال فخرجنا من عنده فمما بمغنا باب الدار لقينا الحسن بن عميالجماعة حيث كانت 
لننظر ما يريد فمما دخل الحسن عميو قال يا أمير المؤمنين إنا طوع يدك فمرني بما شئت فقال لو   الحسن
الدماء ، وبعد ان خرج  يا بن أخي ارجع فاجمس في بيتك حتى يأتي اهلل بأمره فال حاجة لي في ىراقة  عثمان

باالنصراف إلى منازليم قبل مقتمو  الخميفة عثمان وبعدما أمرىم  من دار الخميفة عثمان  اإلمام الحسن 
 0 (47) شمام  (46) ال دينيم ديني وال أنا منيم ... حتى أسير إلى طمار قال اإلمام الحسن 
 دوره الجيادي:

معركة  ء الفتنة عن المسممين ، فقد قام خطيبًا في الناس قبل وقوع لدري سعى اإلمام الحسن بن عمي      
وقال )اييا الناس اجيبوا دعوة اميركم ، وسيروا الى اخوانكم ، فأنُو سيوجد ليذا األمر من ينفر اليو ، واهلل الجمل 

ما ابتمينا بو الن يميو اولو النيي ، امثل في العاجمة وخير في العافية ، فأجيبوا دعوتنا وأعينونا عمى 
 في معركة الجمل وكان مكرىًا ليا، فصحب ابيو اإلمام عمي  اشترك اإلمام الحسن  وبعدىا ،(48)وابتميتم(

  لممسير معو فقدموا عميو فسار بيم اإلمام عمي  ستنفرىميإلى أىل الكوفة  وقد أرسمو مع عمار بن ياسر
كان قائد الميمنة في جيش أبيو في معركة  الحسن  إن اإلمامه(:748)تويذكر الذىبي ، (49) إلى البصرة

أبتي لقد كنت نييتك عن ىذا  فقال )يا ، واقبل بعد الجولة االولى من المعركة عمى ابية االمام عمي (50)الجمل
ماكنت اظن ان االمر سيصل الى ىذا الحد ، وما طعم الحياة بعد ىذا ، واي خير  فقال عمي بن ابي طالب 

  .(51)رين عامًا( ــــــــــــــت اباك مات قبل ىذا اليوم بعشــــــــذا، فقال يابني ليـــــــــــيرجى بعد ى

 و :ـــــــــــــــــخالفت
قال لو  بن عبادة بالخالفة وقيل إن أول من بايعو قيس بن سعد في سنة أربعين بويع لمحسن بن عمي     

ة نبيو وقتال المحمين فقال لو الحسن) رضي اهلل عنو( عمى ابسط يدك أبايعك عمى كتاب اهلل عز وجل وسن
كتاب اهلل وسنة نبيو فإن ذلك يأتي من وراء كل شرط فبايعو وسكت وبايعو الناس واستخمف أىل العراق الحسن 

عندما قال:  الخالفة فقد صدق قول رسول اهلل  ، وبمبايعة الحسن عمى (52)عمى الخالفة  ابن عمي 
وفي رواية ثم يؤتى اهلل ممكو من يشاء وىكذا وقع سواء فإن أبا  ،(53)ثالثون سنة ثم تكون ممكا  الخالفة بعدي

عشر سنين وستة أشير وأربعة  كانت خالفتو سنتين وأربعة أشير إال عشر ليال وكانت خالفة عمر  بكر 
خمس سنين إال  بي طالب اثنتا عشرة سنة إال اثنا عشر يوما وكانت خالفة عمي بن أ ايام وخالفة عثمان 

في   نحوا من ثمانية أشير حتى نزل عنيا لمعاوية شيرين قمت وتكميل الثالثين بخالفة الحسن بن عمي 
  .(54) شير ربيع اآلخر َأو في جمادى األولى سنة ِإحدى وَأربعين

 



7 
 

 تنازلو عن الخالفة:
استمم معيا تبعيات الشقاق  و األمام عمي عمى الخالفة بعد استشياد أبي بعد إن بايع الناس الحسن      

بالناس حتى نزل  الحاصل بين المسممين في الشام من جية والجزيرة والعراق من جية أخرى، فخرج الحسن 
 المدائن وخطب الناس قائاًل )اال ان امر اهلل واقع وان كرة الناس ،اني ما أحببت ان الي من امر امة محمد 

، وبعث (55)مما يضرني فألحقوا بطيبكم(  يما ينفعنرا ق  فيو محجمة من دم مذ عممت ،مثقال حبة من خردل يي
في أىل الشام حتى نزل  عمى مقدمتو في اثني عشر ألفا وأقبل معاوية  عبادة بن قيس بن سعد 

ن في المدائن إذ نادى مناد في العسكر أال إ فبينا الحسن (وىي من أرض السواد من ناحية األنبار)مسكن
وطعنو رجل من  ،(56)حتى نازعوه بساطا كان تحتو قيس بن سعد قد قتل فانفروا فنفروا ونيبوا سرادق الحسن 

، ( 57) القصر األبيض بالمدائن الخوارج من بني أسد بخنجر فوثب الناس عمى الرجل فقتموه ونزل الحسن 
، وبما (59) ذعرافازداد ليم بغضا وازداد منيم  ،(58)وقال: ال خير فيكم قتمتم أبي باألمس واليوم تفعمون بي ىذا 

القتال ورأى ان  ، فكره الحسن (60)وبأنو سيدا وادعا ال يرى في سفك الدماء  عرف عن األمام الحسن
ن كان عند نفسو أحق بيا ، فاجتمع الحسن بن (62)فكاتب معاوية في الصمح ، (61)الصمح خيرا من إراقة الدماء وا 

من األمر وسممو إلى  ، وخمع نفسو(63)فاصطمحا بمسكن ومعاوية بن أبي سفيان عمي بن أبي طالب 
يؤرخ ذلك بالنصف  ه(463)توابن عبد البر ه(،240خميفة بن خياط)تكل من و ،(64)معاوية وذلك سنة أربعين

يعو ، فبا(66)من  بعده  عمى أن يجعل العيد لمحسن وبايع معاوية ،(65)اد األول سنة إحدى وأربعينمن جم
،  (67)األمراء من الجيشين واستقل بأعباء األمة فسمى ذلك العام عام الجماعة الجتمع الكممة فيو عمى رجل واحد

ابني ىذا سيد ولعل اهلل أن  ): في قولو  في اإلمام الحسن  فظيرت المعجزة النبوية وصدقت نبوة الرسول
 .  (68( )يصمح بو بين فئتين من المسممين 

 ت الصمح:مقدمة مبررا
، ىو مقدار النفع العام الذي يعود عمى األمة يقاس بو مشروعية الحرب ورجحانيا إن الميزان الشرعي الذي    

بالعزة والكرامة ، ويحقن دمائيا ، ويحافظ عمى الحدود الشرعية لمدين ، أما أذا فرضت عمى األمة الحرب 
ن ،و اجبًا لمدفاع عن الدين والدولة لجياد أمر و وأصبحت أمام تحدي ال خيار فيو إال الحرب حينيا يصبح ا ا 

السمم والسالم ، وجعل الحرب حالًة استثنائية تفرضيا الضرورة الممحة ، وىذا ما جاء في  عمى اإلسالم أكد
َوَجاِدْلُهْم بِالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ  ادُْع ِإَلى َسِبيِل رَبَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسَنةِ  }:بسم اهلل الرحمن الرحيم كريمالمحكم كتابة 

}َوَذكِّْر َفِإنَّ الذِّْكَرى تَْنَفُع والتزاماً  منو بقولو تعالى: ،(69) {رَبََّك ُهَو َأْعَلُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِدينَ 
ْمِم َكافًَّة واََل تَتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّْيَطاِن ِإنَُّو َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبينٌ َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آ }وقولو : ،(70)اْلُمْؤِمِنيَن {   -َمُنوا اْدُخُموا ِفي السِّ

يا أما إذا تعرضت األمة لمخطر فمن حق،( 71) {َفِإْن َزَلْمُتْم ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُكُم اْلَبيَِّناُت َفاْعَمُموا َأنَّ المََّو َعِزيٌز َحِكيٌم 
 :وأضراره ، وىذا ما اقره الشرع في آيات الجياد ومنيا  أن تدفع العدوان

} َوَلْواَل َدْفُع المَِّو النَّاَس َبْعَضُيْم ِبَبْعٍض َلَفَسَدِت اأْلَْرُض َوَلِكنَّ المََّو ُذو َفْضٍل َعَمى :بسم اهلل الرحمن الرحيم     
وقال  ،(73) تَُقوُلوا ِلَمْن ُيْقَتُل ِفي َسِبيِل المَِّو َأْمَواٌت َبْل َأْحَياٌء َوَلِكْن اَل َتْشُعُروَن {} َواَل ، َوَقولو َتَعاَلى:(72)اْلَعاَلِميَن{
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َجاِىُدوَن ِفي ُتْؤِمُنوَن ِبالمَِّو َوَرُسوِلِو َوتُ  - َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا َىْل َأُدلُُّكْم َعَمى ِتَجاَرٍة تُْنِجيُكْم ِمْن َعَذاٍب َأِليمٍ  } :سبحانو
، درس اإلمام لشرعيةوبموجب ىذه القاعدة ا، (74){َسِبيِل المَِّو ِبَأْمَواِلُكْم َوَأْنُفِسُكْم َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم َتْعَمُموَن 

، والعوامل التي أحاطت بو واضعًا مصمحة األمة وحقن دماء المسممين الظروف التي عاشتيا األمة الحسن
 0ينة نصب ع

 رات الصمح:مبر  
،إذ استخدم معاوية بن أبي سفيان الدعاية  اثر الحرب النفسية في صفوف جيش اإلمام الحسن   -(1)

ضعاف معنوياتيمواإلشاعة والخداع لشق صفوف ا ، ويظير ىذا واضحًا من خالل ما نقمة ابن لجيش وا 
فنيبوا  د قتل فانفروا فنفروا بسرادق الحسننادى مناٍد في العسكر أال إن قيس بن سع:بقولة  ه(630)تاألثير

 .(75):"متاعو حتى نازعوه بساطًا كان تحتو فأزداد ليم بغضًا ومنيم ذعرًا ودخل المقصورة البيضاء بالمدائن 

من قبل معاوية بن أبي سفيان عن طريق الرسل ببذل األموال  إغراء قادة جيش اإلمام الحسن  -(2) 
إن من بين رسمو المغيرة بن شعبة ، وعبد اهلل بن عامر بن  ه(:292)تكر اليعقوبيواستمالتيم بالمناصب فيذ

كريز ، وعبد الرحمن بن أم الحكم ، فالتقوا بقيس بن سعد وعرضوا عمية ألف ألف درىم عمى أن يصير معو أو 
عباس وجعل لو  ينصرف عنة، فأرسل إلية المال وقال لو ، تخدعني عن دين ، فيقال انو أرسل إلى عبيد اهلل بن

وىذا دليل واضح عمى  ،(76)ألف ألف درىم ، فصار إلية في ثمانية أالف من أصحابو وقام قيس عمى محاربتو 
وشق صفوفو وخمق  اثر الحرب النفسية )الدعاية واإلشاعة( في إضعاف معنويات جيش اإلمام الحسن

 0سفيان الفوضى وعدم تمكنو من االستمرار في مواجية جيش معاوية بن أبي 

 أبعاد الصمح:
، فمنيم من اتيمو بالضعف   يظارىم في صمح األمام الحسن بن عمتضاربت أراء الباحثين وتشعبت أن     

وعدم األىمية لمقيام بأعباء الخالفة والمواجية العسكرية ، ومنيم من يقول انو اكره عمى قبول الصمح ، وىذا كالم 
 الية :غير دقيق ، ويظير من خالل النقاط الت

كانت جماجم العرب بيدي يسالمون من :قولو  حقن دماء المسممين لما نقل عن اإلمام الحسن بن عمي  -(1)
وىذا تصديقًا  ،(77):"سالمت ويحاربون من حاربت فتركتيا ابتغاء وجو اهلل سبحانو وتعالى وحقن دماء المسممين 

ل اهلل يصمح بو بين فئتين عظيمتين من المسممين لوعد نبي الرحمة حيث قال عمى المنبر )ابني ىذا سيد ولع
وفي موقف أخر ، فنفذ الميعاد وصحت البيعة لمعاوية بن أبي سفيان وذلك لتحقيق رجاء النبي محمد ،(78)(

)أمثال الجبال في الحديد أضرب ىؤالء بعضيم ببعض في ممك من :لأمام الجيوش فقا وقف اإلمام الحسن 
   .(79)و(ممك الدنيا ال حاجة لي ب

إيجاد األرضية المناسبة لالستقرار االجتماعي والسياسي والنفسي من خالل تفضيمو مصمحة أالمو عمى  -(2)
المصمحة الخاصة والعزوف عن مغريات الحياة الدنيا ليكون أنموذجًا لألجيال القادمة في تطبيق الشورى والعمل 

  0(80)االصالحمن اجل  بمعطيات الشريعة اإلسالمية ممارسة وتطبيقاً 
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زىد اإلمام الحسن في الدنيا وقراءتو الواقعية لمظروف السياسية والعسكرية التي عاشتيا األمة فكان قرارًا  -(3)
 .(81)شجاعًا ومبدئيًا وجريئًا 

 مكانة ورصانة وتتماسك بوجو األعداء ، وبذلك سمي ىذا العام لتكون اكثر توحيد أالمو تحت قيادة واحدة  -(4)
 0 (82)حاكم واحدلجماعة( ، التفاق األمة عمى )عام ا

وظيور الفتنة والخالفات ، عودة الفتوحات اإلسالمية التي توقفت منذ استشياد الخميفة عثمان بن عفان -(5)
 0(83)الداخمية ، وبذلك توجو جيود المسممين لنشر اإلسالم في مشارق األرض ومغاربيا

من المسممين ألنيم   بن عمي الحسناالمام  ة بميغة لكل محبي رسال إن ما قام بو اإلمام الحسن -(6)
ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اللََّه فَاتَِّبُعوِني  }:كما قال سبحانو وتعالى ،(84)يقرءوىا جيدًا ويطبقوىا ، فالحب باإلتباع واجب

 . (85) ِحيٌم{ُيْحِبْبُكُم اللَُّه َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َواللَُّه َغُفوٌر رَ 
 ووقف عندىا مميًا ىي :  األمور التي واجيا اإلمام الحسن أىم 
االستقرار االجتماعي والسياسي التي كانت يعج بيا العراق والبمدان التي كانت عدم كما إن حالة الفوضى و  -(1)

ف اىل الشام الواقعة واقعة تحت حكم الخالفة المركزية في الكوفة فالبصرة ومكة والمدينة واليمن وفارس بخال
كميا أمور دعت األمام ، (86)يا إلمارتو وحكمة والتفافيم حولوتحت حكم معاوية بن أبي سفيان وانصياع أىم

إلى تجنب المواجية في ظل ىذه الظروف قد تجر إلى المآسي وتمحق بالمسممين مزيدًا من  الحسن بن عمي 
    0الدماء

ضم في وخشيتو من خذالنو في المواجية ،إذ كان ي ن عمي ضعف تركيبة جيش اإلمام الحسن ب -(2)
: بقولة ه(630)تما نقمة ابن األثير ، وما يؤكد حدس اإلمام الحسن صفوف جيشو خميط غير متجانس

الناس كنتم في مسيركم إلى صفين  يياأيابجيشو وبعد أن حمد اهلل واثني عمية وقال  خطب اإلمام الحسن
، وقتيل بين قتيمين قتيل بصفين تبكون لو بحتم اليوم ودنياكم أمام دينكم إال وقد أصبحتمودينكم أمام دنياكم وأص

ما الباكي فثائر بالنيروان تطمبون بثأره وأما ، إال وان معاوية دعانا ألمر ليس فيو غزو ال نصفو الباقي فخاذل وا 
وان ارتم الحياة قبمناه وأخذنا لكم الرضا  ،ز وجل بظباء السيوفعفان ارتم الموت رددناه عمية وماكممناة إلى اهلل 

        .(87):"فناداه الناس من كل جانب البقية البقية وامض الصمح
 بعد صمحو مع معاوية: موقف المسممين من الحسن

، واصالح لالمة في جوانبيا السياسية واالجتماعية عن الخالفة حقنًا لدماء المسممين بعد تنازل الحسن      
وبعد ان لقي من اتباعو مالقي كان موقف من كان معو يرفض ىذا الصمح ويحمل اإلمام دية واالدارية، واالقتصا
الكوفة أتاه شيخ  يكنى أبا الى  الحسن  عاد االماممسؤولية خذالنيم كما بظنون، وليذا عندما  الحسن 

تقل يا أبا عامر فأنى لم أذل  ال : عامر سفيان بن ليمى فقال السالم عميك يا مذل المؤمنين فقال الحسن 
 لحسن بن عمي لألمام ا، ويروى أيضا ان رجاًل قال (88) :"المؤمنين ولكنى كرىت أن اقتميم في طمب الممك

في  رأىانو  ال تؤنبني رحمك اهلل فإن النبي  :(معاوية سودت وجوه المؤمنين فقال الحسن بعد ما بايع 
فما استجمع ضاحًكا حتى مات، وأنزل اهلل في ذلك: }َوَما  فساءه نزو القردة عمى منبره (89)ينزونبني أمية  منامو



11 
 

ْؤَيا الَِّتي َأَرْيَناَك ِإالَّ ِفْتَنًة ِلمنَّاس{ } ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ِفي َلْيَمِة نزلت كذلك و   {ِإنَّا َأْعَطْيَناَك اْلَكْوَثرَ  }نزلتو ،(90)َجَعْمَنا الرُّ
قال  ،  ، يممكيا بعدك بنو أمية يا محمد َما َلْيَمُة اْلَقْدِر، َلْيَمُة اْلَقْدِر َخْيٌر ِمْن َأْلِف َشْيٍر { اْلَقْدِر، َوَما َأْدَراكَ 

كان لو الرد من اإلمام  قيل لإلمام الحسن  نفكل م ،(91) القاسم فعددنا فإذا ىي ألف شير ال تزيد وال تنقص
  الحسن  االمامعندما ذكر ان  ه(463)تإليو ابن عبد البربما قام بو من الصمح ومما يبين ذلك ما ذىب 
قام فخطب بإتباعو فقال: الحمد هلل الذي ىدى بنا أولكم وحقن بنا دماء آخركم أال إن أكيس الكيس التقا، 

ن ىذا األمر الذي اختمفت فيو أنا ومعاوية إما أن يكون كان أحق بو مني ،وأعجز العجز الفجور ما أن  ،وا  وا 
ن أدرى لعمو فتنة لكم   فتركتو هلل وإلصالح أمة محمد يكون حقي ن أدرى لعمو فتنة لكم وا  وحقن دمائيم وا 

 0(92)ومتاع إلى حين 
 أقوال العمماء فيو :

 القرشي الياشمي سبط النبي  ،أبو محمد، ىـ( :الحسن بن عمي بن أبي طالب13ق ت قال العجيمي)    
مح اهلل بو بين فئتين عظيمتين. وكان ورعا فاضال، وقد دعاه ذلك إلى : إن ابني ىذا سيد يص قال عنو النبي 

عمى أن ييراق في  ترك الممك والدنيا رغبة فيما عند اهلل تعالى، وكان يقول: ما أحببت أن إلي أمر أمة محمد 
 . (93)عنوذلك محجمة دم، فكان ذلك ىو ما تنبأ بو رسول اهلل 

يا أخي إياك أن :  الحسين اخية جعل يوعز إلى  رة الوفاة  الحسنىـ( لما حض230ويقول ابن سعد)ت    
مقى أحد إال ارتجت المدينة صياحا فال ي راع إلى الفتنة ، فمما توفي الحسن، فإن الناس س تسفك الدماء فيَّ 

ورعًا  سيدًا، وكان رحمو اهلل حميماً  ال اسود ممن سماه رسول اهلل :ىـ(385وقال ابن شاىين)ت ،(94)باكيًا.
فاضاًل، دعاه ورعو وفضمو الى ان ترك الممك والدنيا رغبة فيما عند اهلل ، وقال: واهلل ما احببت منذ عممت ما 

قال الحافظ ابو نعيم  ،(95)اق في ذلك محجمة دمعمى ان يير  ينفعني وما يضرني ان الى امر امة محمد 
: سيد الشباب، المصمح بين االقارب  الحسنىـ( وىو من اعالم القرن الخامس عن االمام 430االصبياني)

وحبيبو، سميل اليدى، وحميف اىل التقى، خامس اىل الكساء، وابن سيدة النساء،  واالحباب، شبو رسول اهلل 
: وىو سيد شباب اىل ه(630)توقال عنو ابن االثير ،(96)الحسن بن عمي بن ابي طالب رضي اهلل عنيما 

: ىـ(676وقال النووي)ت، (97)ييو، وسماه النبي الحسن.. وىو خامس اىل الكساءوشب الجنة، وريحانتو النبي 
 )تالدمشقي وقال الحافظ ابن كثير ،(98)، سبط رسول اهلل ، وىو خامس أىل الكساء.الحسين بن عمي 

يأخذ  عنو: وقد كان الصديق يجمو ويعظمو ويكرمو ويحبو ويتفداه وكذلك الخطاب، وكان ابن عباس ىـ(774
اذا ركبا ويرى ىذا من النعم عميو، وكانا اذا طافا بالبيت يكاد الناس يحطمونيا  والحسين لركاب لمحسنا

: سبط رسول اهلل وريحانتو واخر ه(911)تالحافظ السيوطي عنو وقال، (99)مما يزدحمون السالم عمييما 
 .(100) الخمفاء بنصو ...وىو خامس اىل الكساء
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 :ـوــــــــــــوفاتــ
وقيل بل  ،بالمدينة واختمف في وقت وفاتو فقيل مات سنة تسع وأربعين  بن عمي توفي اإلمام  الحسن    

وقيل بل مات سنة إحدى  ،مات في ربيع األول من سنة خمسين بعد ما مضى من إمارة معاوية عشر سنين
وكان أميرًا عمى المدينة المنورة قدمو الحسين بن  ،وخمسين ودفن ببقيع الغرقد وصمى عميو سعيد بن العاص

  0(101)(لوال إنيا سنة ما قدمتك ) وقال: الحسن لمصالة عمى أخيو عمي 
 وثالثون سنة مع أبيو  قضى منيا سبع سنين مع النبي   ،وعند وفاتو كان ابن سبع وأربعين سنة      

ومحمد والعباس بنو عمي بن أبي  غسمو الحسينوعشر سنين بعدىا وقيل مات وىو ابن خمس وأربعين و 
إلى أم   الوفاة أرسل أخاه الحسين قائاًل: وعندما حضرتو  ه(463)تويذكر ابن عبد البر ،(102)طالب 

وكان قد طمب منيا إذا مات أن تأذن لو ، يستأذن منيا ان يدفن بجانب جده رسول اهلل  المؤمنين عائشة 
فإذا أنا مت  ،فقالت نعم وقال ال أدرى لعميا كان ذلك منيا حياء  رسول اهلل بيتيا مع جده  فيان يدفن 

وما أظن القوم إال سيمنعونك إذا أردت ذلك فإن فعموا فال  ،فاطمب ذلك إلييا فإن طابت نفسيا فادفن في بيتيا
 أتى الحسين  الحسن  توفي االماموادفن في بقيع الغرقد فإن فيمن فيو أسوة، فمما ، تراجعيم في ذلك 

انو مات مسموما سمتو   وكان سبب وفاة الحسن ، (103)ةـــــــفطمب ذلك إلييا فقالت نعم وكرام  ة ــــــــعائش
وكان ليا ضرائر، دست إليو السم بعدما وعدىا يزيد بن معاوية أن  ،امرأتو جعدة بنت األشعث بن قيس الكندي

  0(104)سمتو فيتزوجيا ففعمت 
ي وجو آخر من الروايات في أخبار أىل البيت أن محمدًا وقف عمى قبره فقال: أبا محمد، لئن ووجدت ف     

طابت حياتك، لقد فجع مماتك، وكيف ال تكون كذلك وأنت خامس أىل الكساء، وابن محمد المصطفى، وابن 
 ، وابن شجرة ُطوَبى. ثم أنشأ يقول:   ، وابن فاطمة الزىراء عمي المرتضى

 ـور وأنت ســــــــــــــــــــميبـــــــــي ... َوخدَُّك معفــــــأسي أم تطيب مجالسأأْدىن ر   
 يبــــــــــــأأْشَرب ماء المزن من غير َماِئة ... وقد ضمن األحشاء منــك لي  
 ٍة ... وما اخضر في َدْوح الحجاز قضيبـــــسأبكيك ما ناحت حمامة أْيكَ   
 ( 105) بـــــــــــــــــــتراب غريـــــو ... أال كل من تحت الــُحوطغريب َوأْكَناف الحجاز تَ  

وتفضيل مصمحة االمة عمى المصمحة  ،القدوة الحسنة في االنقالب عمى الذات ىكذا كان االمام الحسن      
 م درساً الشخصية عمى الرغم من المعارضين لسياستو من أصحابو ولوميم لو عند تنازلو عن الخالفة، وبيذا قد

االصالح عمى ابناء االمة ممن يحرصون عمى مصمحة بالدىم وضع سياسة ومبادئ االمام جميال في  ومنيجاً 
نصب اعينيم ، وتجاوز الفتن والخالفات التي زرع بذورىا المحتل من اجل اضعاف االمة ، واغراقيا  الحسين

 م.في حروب طاحنة ، من اجل نيب خيرات البالد، والقضاء عمى االسال
     

              ************************************ 
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 اتمة:ــــــــــــالخ
 الحمد هلل بنعمتو وتوفيقو لعبادة يتم صالح االعمال ...في ختام ىذا البحث المتواضع الذي تناول دراسة )       

 وتوفيقة خرجنا بجممة من النتائج ، وبعون اهلل الخميفة الراشدي الخامس الحسن بن عمي بن ابي طالب إلصالحات 
 ،والتي يمكن اجماليا بالنقاط التالية:

 م(.624كانت والدتو في النصف من رمضان سنة ثالث لميجرة المصادف )-(1)
 وخمقًا وكرمًا. كان احسن الناس وجياً  -(2)
 .كان اكثر ال البيت شبيًا بجدة الرسول محمد  -(3)
 . نة خاصة عند النبي محمد مكا  كان لمحسن بن عمي  -(4)
 ،حيث حفظ اهلل بو وحدة االمة. لمحسن بن عمي  صحة نبوءة الرسول محمد -(5)
 . من اىل الكساء الذي حفيم بو الرسول محمد  كان الحسن بن عمي -(6)
 ن.فكان مراعيًا لمفقراء والمساكي اكثر ال البيت اقتدًا بجدة الرسول محمد كان الحسن بن عمي -(7)
 يتمتع بخمق عالي قل مثيمة فكان حميمًا وقورًا جوادًا. كان الحسن بن عمي  -(8)
 وسفك الدماء.، يكره الفتن والسيف كان الحسن بن عمي -(9)
 لم يسمع منة كممة فحش قط . كان الحسن بن عمي -(10)
 ث مرات.كان اكثر الناس زكاتًا لمالة فقد اخرج من مالة مرتين ،وقاسم اهلل ثال -(11)
 . وحبة لو ومدحو فقد حضيو بمنزلة خاصة من صحابة رسول اهلل من الرسول  كان لقرب ومنزلة الحسن -(12)
 ، وصحابة االطيار.ى يد رسول اهلل مكان راويًا لمحديث حافظا لو تتممذ ع -(13)
 .ولد لمحسن بن عمي احدى عشر ابنًا قتل بعضيم مع عميم الحسين -(14)
 .احد المدافعين عن الخميفة عثمان بن عفان  الحسن بن عمي كان  -(15)
 في معركة الجمل وكان لو دورًا اصالحيًا. قائد الميمنة في جيش ابية كان -(16)
 في شير رمضان من سنة اربعين ىجرية. تمت بيعتو في الكوفة بعد مقتل ابية  -(17)
 ،) الخالفة بعدي ثالثون سنة ثم تكون ممكًا(.  قالشدي ، مكممة لمعصر الراكانت خالفتو ثمانية اشير -(18)
 اشترط عمى المسممين عدد من الشروط نابعة من القران و السنة ،اخذًا بالسمم اساس العمل لحفظ الدماء. -(19)
 مييأ نفسيًا لقبول الصمح مع معاوية. كان الحسن بن عمي -(20)
 ، فكان لكل قول عنده حواب ليم. اعابة كثير من المسممين لقبولو الصمح   -(21)
 .تمثمت حياتو بالطابع الديني وفي بيئة كانت من أشرف وأعظم البيئات في التاريخ اإلسالمي  -(22)
 . أنداكبين المسممين ودرء الفتن التي كانت قائمة  لإلصالحكان مثااًل  -(23)
 وعو.مع القرآن الكريم وأستمد منو أصولو وفر  عاش األمام الحسن -(24)
 .ويشيد لو أصحابو ومعاصروه في ذلككان األمام عابدًا هلل تعالى زاىدًا في أمور دينو وكان مثااًل لممسمم التقي -(25)
 . ذكر العمماء مكانتو ومنزلتو بين ال بيت الرسول محمد  -(26)
 .كانت وفاتو سنة تسع واربعين وقيل سنة خمسين وقيل احدى وخمسين، ودفن بالبقيع  -(27)
 .سمومًا، وىو ابن سبع واربعين سنةمات م -(28)
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 اليوامش والحواشي :
، ابن حزم ، جميرة أنساب العرب ، 5، ص 3،انساب االشراف ،ج ، البالذري46، ص1لزبيري ، نسب قريش ،جا-(1)

لجوىرة ي، ا، البر 366، ص 1ي تيذيب األنساب ،ج، ابن األثير ، المباب ف139ص 1، السمعاني ، األنساب، ج،38ص1ج
،  ابن حجر، اإلصابة في 11، ص 68، ج ، المقريزي ، إمتاع األسماع 363ص 1في نسب النبي وأصحابو العشرة ، ج

 .274ص 1؛ كحالة، معجم قبائل العرب ، ج 68ص   ،2تمييز الصحابة، ج
 0 16ص، 2معرفة الصحابة، ج الغابة في أبن األثير، ُأسد  ،773، ص2ابن حنبل ، فضائل الصحابة ،ج -(2)
 0 15، ص2أسد الغابة ج ابن األثير، -(3)
،الطبرسي،  384، ص1،  ابن عبد البر، االستيعاب في معرفة األصحاب، ج774، ص2ابن حنبل ، فضائل الصحابة ،ج -(4)

الصمح الدامي،  ، عمي نظري منفرد،53،  الحسيني، موسوعة الحسن والحسين،  ص213اليدى،  ص بأعالماعالم الورى 
 .47ص

 -127، ص1محب الدين ، ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى، ج ، 38،ص1ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ المموك واالمم،ج-(5)
128.  

،  ابن 116ص1ريخ الثقات، ج، العجمى، تا 3542، ح، 1370، ص  3جالبخاري ، الجامع الصحيح المختصر،    -(6)
 ص13، 2، أسد الغابة في معرفة الصحابة ، جاألثير

 80، ص5،السيوطي، لب المباب في تحرير األنساب،ج 774،ص2ابن حنبل، فضائل الصحابة، ج -(7)
الشيخ ،عقيدة أىل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي  0 3540، ح/ 1370، ص3البخاري،  الجامع الصحيح، ج-(8)

 .353، ص1اهلل عنيم ،ج
   0 166، ص1السيوطي، تاريخ الخمفاء،ج -(9)
  . 461،ص1السخاب: قالدة تتخذ من قرنفل وسك ومحمب ليس فييا من المؤلؤ والجوىر شيء، ينظر ابن منظور، لسان العرب،ج -(10)
  .3539، ح/ 1370ص ،  3؛ البخاري، الجامع الصحيح، ج  768، ص2ابن حنبل، فضائل الصحابة، ج -(11)
ه( في 256،واخرجة البخاري )ت205،ص5(،ج22130حديث حسن اخرجو احمد بن حنبل في مسندة، رقم الحديث) -(12)

 . 106،ص20(،ج6003صحيحة، رقم الحديث)
؛ السيوطي، تاريخ 3350، ح/444، ص 5الترمذي، الجامع الصحيح، ج ،  777، ص2ابن حنبل، فضائل الصحابة، ج -(13)

   .13،ص1ج الخمفاء، 
  0 61، ح/ 1883، ص 4مسمم، صحيح مسمم ، ج -(14)
 0  34، ص2االصبياني، حمية األولياء، ج، ،118،ص6،جسنن الترمذيلترمذي: ا -(15)
 . 388-387، ص1، ابن عبد البر، االستيعاب، ج 347،ص 1المسعودي، مروج الذىب ومعادن الجوىر ،ج -(16)
 .61،ح/1328،ص 4مسمم ، صحيح مسمم،  ، ج -(17)
 .3540، ح/ 1370، ص3الجامع الصحيح، ج -(18)
 . 399،ص 7صوف وربما كان من خز او غيرة يؤتزر بو ،ينظر ، ابن منظور، لسان العرب،ج المرط: يكون من -(19)
 0 674، ص2الطبري، تاريخ األمم والمموك ،ج  -(20)
 0 47، ص 1الذىبي، العبر في خبر من غبر،ج -(21)
 .122،ص1ج ، المحب الطبري، ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى، 35ص، 2حمية األولياء، ج -(22)
 0 190/ص1الذىبي، تاريخ الخمفاء ج -(23)
 .19، ص2ابن األثير، ُأسد الغابة، ج -(24)
 .114،ص1مالك بن انس ، موطأ مالك ، ج -(25)
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 .287،ص 31بحار األنوار، ج :مجمسيال -(26)
 . 38،ص1ابن الجوزي، المنتظم، ج -(27)
العجائب ليث بن غالب أمير المؤمنين أبي الحسن عمي بن أبي  ابن الجزري ، مناقب األسد الغالب ُممزق الكتائب وُمظير -(28)

 .69،ص1طالب رضي اهلل عنو،ج
 .74، ص  1، السيوطي، تاريخ الخمفاء، ج 148، ص2الرياض النضرة في مناقب العشرة، ج المحب الطبري ، -(29)
 0 777،ص2ابن حنبل، فضائل الصحابة، ج -(30)
 0 68، ص2ابن حجر، اإلصابة، ج -(31)
 0 16، ص2ابن األثير، ُأسد الغابة، ج -(32)
 0 391، ص1ابن عبد البر، االستيعاب، ج -(33)
 0 16، ص2ابن األثير، ُأسد الغابة، ج -(34)
 0 359،ص1المحب الطبري، الرياض النضرة، ج -(35)
 0 17،ص2ابن األثير، ُأسد الغابة، ج -(36)
 .90الشائعات المشيورة ضد االمام الحسن، ص ،  الطائي، 4209، ح/ 282، ص، 4ج  الطبراني، المعجم األوسط، -(37)
 .55، ص5الدارقطني، سنن الدارقطني، ج -(38)
القاسمي، إيثار الحق عمى الخمق في رد الخالفات إلى المذىب الحق من أصول ،  524،ص 7الكبرى ،ج البييقي السنن-(39)

 .36ص1اإليمان بالقدر ، ج الصالبي،،382ص 1التوحيد ، ج
جماع الصحابة،ج، -(40)     .674ص  4الاللكائي، شرح أصول اعتقاد أىل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وا 
 .524، ص7البييقي، السنن الكبرى، ج -(41)
 .65، ص1الخضير، ما قالو الثقالن في أولياء الرحمن، ج ،143، ص1ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى،ج -(42)
ي ابنة طمحة بن عبيد اهلل بن عثمان بن عمرو بن كعب بن تيم بن مرة ، تزوجيا الحسن بن عمي )رض( أمو أم إسحاق وى -(43)

   . 111،ص5فولدت لو طمحة ، ينظر ابن الجوزي ، المنتظم ، ج
 .14،ص1اإلسماعيمي ،ج ،143،ص 1، العبي، في مناقب ذوي القربى،ج75،ص5البدء والتاريخ، ج :المقدسي -(44)
 .45ص1البدر، فضل أىل البيت وعمو مكانتيم عند أىل السنة والجماعة ،ج، ، 160-159، ص1تاريخ الخمفاء، ج السيوطي، -(45)
 .495، ص4ابن منظور، لسان العرب، ج، داىية ينظرَطَماِر: ِإذا وقع في  -(46)
   .138،ص1،شمام: جبل في الحجاز، ينظر: ابن الجوزي: المنتظم،ج 464،ص1فضائل الصحابة، ج -(47)
         0 31،ص3ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج -(48)
 .145ص ،1ابن العربي، العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صمى اهلل عميو وسمم ،ج -(49)
 0 485، ص3تاريخ اإلسالم، ج -( 50)
 . 164، ص3األمم والمموك، جبري، تاريخ الط ، 317ص1ابن سعد ، الجزء المتمم لطبقات ابن سعد ،ج، -(51)
  .123، ص12أبو يعمي، مسند أبي يعمى ، ج-(52)
 . 2169ص 5، الشريعة ،جاآلجري -(53)
  .336ص 2الطبراني ، المعجم األوسط، ج، -(54)
 .72، ص1،ج ، الفاخري ، الوجيز المفيد 202، ص3القرطبي ، الجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبي ،ج -(55)
، 392، ص15؛ ابن حبان ، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بمبان ، ج1821، ح/ 1452، ص3صحيح مسمم، ج مسمم، -(56)

 . 6943ح/
 .34،ص 1، ابن تيمية ، حقوق آل البيت،ج299،ص 1ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، ج  -(57)
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 0 198، ص6ابن كثير، البداية والنياية ، ج -(58)
 .412، ص 9،جالخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد  -(59)
 .171ص 2الذىبي، ميزان االعتدال في نقد الرجال ،ج،  -(60)
 0 165، ص3الطبري، تاريخ األمم، ج -(61)
 .167،ص3المصدر نفسة، ج -(62)
 0 6، ص4الذىبي، تاريخ اإلسالم، ج -( 63)
 0 48،ص1، الذىبي، العبر، ج 336،ص2الطبراني، المعجم االوسط،ج -(64)
  0 387، ص1االستيعاب، ج،203،ص1،ج خياط تاريخ خميفة بن -(65)
 0 46، ص1الذىبي، العبر، ج -(66)
 0 6، ص4الذىبي، تاريخ اإلسالم، ج -(67)
 0 387، ص1االستيعاب، ج ابن عبد البر:  -(68)
 125سورة النحل/اآلية/-(69)
 55سورة الذاريات/اآلية/  -(70)
 (209 -208سورة البقرة/ اآلية) -(71)
 251رة/ اآلية/ سورة البق -(72)
 154سورة البقرة/ اآلية/ -(73)
 (11-10سورة الصف/ اآلية) -(74)
 .203، 3الكامل في التاريخ، ج -(75)
 .215،ص2، جتاريخ اليعقوبي -(76)
 .205، 3، ابن األثير، الكامل في التاريخ، ج214،ص 2اليعقوبي، تاريخ، ج -(77)
 . 140 -139، صطبري، ذخائر العقبى احمد بن عبد اهلل ال -(78)
 .34، ص1، الذىبي، دول اإلسالم، ج32، ص5البخاري، الجامع الصحيح، ج -(79)
 .33، ص1، ، الذىبي، دول اإلسالم، ج59، 5الطبري، تاريخ الطبري، ج -(80)
 .402، ص 3،ابن األثير، الكامل، ج194،ص 2اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج -(81)
 .129، أبو عمم ، توفيق، الحسن بن عمي، ص205، 3يخ، جابن األثير، الكامل في التار  -(82)
 .204 ص،3ابن األثير، الكامل في التاريخ، ج -(83)
 .194،ص 2اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج -(84)
 31سورة أل عمران /اآلية/  -(85)
 .33، ص1، ، الذىبي، دول اإلسالم، ج59، 5الطبري، تاريخ الطبري، ج-(86)
 . 204، 3تاريخ، جالكامل في ال  -(87)
 .205، 3، ابن األثير، الكامل في التاريخ، ج214،ص 2اليعقوبي، تاريخ، ج -(88)
ابن  ينظر: ، ويعني الغنيمة،الشر إلى اإلنسان تسرع أًٌضا والتنزي علٌه، وثبت إذا نزًوا أنزو الشًء على نزوت ٌقال  ينزون: -(89)

 15،ص1خمفاء،جالسيوطي: تاريخ ال ،558،ص6منظور: لسان العرب،ج
 .111،ص6الثعمبي: الكشف والبيان عن تفسير القرآن،ج،646،ص14الطبري: تفسير الطبري،ج -(90)
 . 411،ص3، ابن العربي: أحكام القران،ج301،ص5الترمذي: سنن الترمئي،ج -(91)
  0 387، ص1االستيعاب، ج -(92)
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 .172ص1تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد ، ج -(93)
 .388ص 6بقات الكبرى،جالط -(94)
 . 152ص1المطيف لشرح مذاىب أىل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن ، ج -(95)
 . 96ص1تاريخ أصبيان = أخبار أصبيان، ج -(96)
 .13، ص2أسد الغابة في معرفة الصحابة ،ج  -(97)
 .158ص1تيذيب األسماء والمغات ،ج -(98)
   .18ص 8البداية والنياية، ج -(99)
 .1، ص1تاريخ الخمفاء ، ج -(100)
 .220، ص6ابن كثير، البداية والنياية، ج، 184، ص  3الحاكم النيسابوري ، المستدرك عمى الصحيحين ،ج -(101)
      .220، ص6ابن كثير، البداية والنياية، ج -(102)
 . 386، ص1االستيعاب، ج  -(103)
ابن  ،3430، ح/  1328، ص  3ع الصحيح،ج، البخاري، الجام 476،ص  7آلثار، ج، المصنف في األحاديث وا بن أبي شيبة -(104)

 .236ص 13، ابن عساكر، تاريخ دمشق ،ج42ص2ار، مسند البزار،ح، البز  244، ص 3م أحمد بن حنبل ،جحنبل، مسند اإلما
المعجم الكبير، الطبراني ، ، 347،ص 1، المسعودي ،مروج الذىب،ج175 ص 2العقيمي، الضعفاء الكبير،ج -(105)

، 1األندلسي ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ج ،502، ص2ابن جزي، التسييل لعموم التنزيل ،ج،   71،ص3ج
 . 477ص
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 :قائمة المصادر
عبد اهلل بن عمر بن م(، الشريعة ،تحقق: 971-ىـ360ى: : أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد اهلل البغدادي )المتوفاآلجري -(1)

 م( .  1999 -ىـ  1420الرياض)  –سميمان الدميجي، الطبعة: الثانية ، دار الوطن 
 1232-ىـ 630احد الشيباني الجزري، عز الدين )ابن األثير:  أبو الحسن عمي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الو  -(2)

 م(.   1996 -ىـ  1417(بيروت، ،  تحقيق: عادل أحمد الرفاعي، دار إحياء التراث العربيمعرفة الصحابة،  الغابة في ، ُأسد  م (
ابن األثير:  أبو الحسن عمي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين )   -(3)

 بالت( . -تاب: دار صادر،  ) بيرو ، المباب في تيذيب األنس م ( 1232-ىـ 630
ابن األثير:  أبو الحسن عمي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين )  -(4)

 ( . 1995 –، دار الكتب العممية ، )بيروت  2الكامل في التاريخ ، تحقيق أبي الفداء عبد اهلل القاضي ، ط ،م ( 1232-ىـ 630
بو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،تحقيق: عبد السالم عبد األندلسي: أ -(5)

 م( .1993-ىـ 1413الشافي مح، الطبعة: األولى ،دار الكتب العممية بيروت)  
صر، تحــــــــــــــــــــــــــــــقيق م(، الجامع الصحيح المخت869-ه256البخاري : أبو عبد اهلل محمد بن ابراىيم  إسماعيل الجعفي) -(6)

 ( .1987/  1407)   ، دار ابن كثير و اليمامة ، بيروت،3:مصطفى ديب البغا، ط 
م( ، الجوىرة في نسب النبي 1279 -ىـ 680ممساني  ) عبد اهلل بن موسى األنصاري الت ي : محمد بن أبي بكر بنالبر  -(7)

،  دار الرفاعي لمنشر والطباعة والتوزيع  ،) 1د محمد التونجي، األستاذ بجامعة حمب، ط وأصحابو العشرة ، نقحيا وعمق عمييا:
 م( . 1983 -ىـ  1403 -الرياض

م استيراده من تار، فيرست: عمي بن نايف الشحود، م(، مسند البز 899-ه292) ،َأبو بكر َأحمد بن عمرو البصِري ارالبز  -(8)
 .11000الشاممة  نسخة :

م( ،  أنساب األشراف ،تحقيق: سييل زكار ورياض 892-ىـ 279ي : أحمد بن يحيى بن جابر بن داود )  ر ذالالب -(9)
 م( . 1996 -ىـ  1417) -الزركمــــي، الطبعة: األولى ، دار الفكر ،بيروت

السنن الكبرى، م(، 1065-ىـ458البييقي: ، أبو بكر أحمد بن الحسين بن عمي بن موسى الخـــسر وجردي الخراساني )   -(10)
 م(  . 2003 -ىـ  1424تحقق: محمد عبد القادر عطا ، الطبعة: الثالثة، دار الكتب العممية، بيروت ،) 

ابن تيمية: أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحميم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أبي القاسم بن محمد الحراني   -(11)
 كتب العممية ،)بيروت ـ بالت( .  تحقق: عبد القادر عطا ،دار ال ــــقوق آل البيت،م(، ح1327  -ه728الحنبمي الدمشقي ) 

م( ،التسييل 1343 -ىـ741ابن جزي: أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبـــد اهلل، الكمبي الغرناطي )المتوفى:  -(12)
 ىـ( . 1416 -) بيروت–ألرقم بن أبي األرقم لعموم التنزيل ،تحقق  عبد اهلل الخالدي ،الطبعة: األولى ،شركة دار ا

م(، صفة الصفوة ، تحقق: أحمد 1200 -ه597ابن الجوزي: أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن عمي بن محمد )   -(13)
 م( .  2000ىـ/1421بن عمي،  دار الحديث، القاىرة، )

نتظم في تاريخ المموك واالمم ،تحقيق محمد مصطفى م(،الم1200-ه597ابن الجوزي: ابو الفرج عبدالرحمن بن عمي) -(14)
 م( .   1992-، دار الكتب العممية ،)بيروت1عبد القادر،ط

الحاكم النيسابوري: أبو عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدويو بن ُنعيم بن الحكم الضبي الطيماني  -(15)
(، المستدرك عمى الصحيحين تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط، دار م1012-ىـ 405النيسابوري المعروف بابن البيع ) 

 م (.1990-)بيروت  –لكتب العممية 1ا
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محمد بن أحمد التميمي البستي، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بمبان، تحقيق : شعيب األرنؤوط،  ابن حبان: أبو حاتم  -(16)
 م( .  1993ىـ/  1414، )2مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

الصحابة، تحقيق: عمي  م( ، اإلصابة في تمييز1448ه/852ابن حجر: أحمد بن عمي أبو الفضل العسقالني الشافعي)  -(17) 
 م( .  1992ىـ/ 1412 -محمد البجاوي، دار الجيل،) بيروت

أنساب مـ( جميرة 1056-ىـ456ابن حزم: أبو محمد عمي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاىري )    -(18)
 .(  1403/1983)بيروت،  –العرب ، تحقيق: لجنة من العمماء، الطبعة: األولى، دار الكتب العممية 

م(،  فضائل الصحابة، تحقيق:    855 -ه241) أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن ىالل بن أسد الشيبانيابن حنبل:   -(19)
 ( .  1983 – 1403الرسالة ، بيروت ، ) وصي اهلل محمد عباس مؤسسة 

م( ، مسند اإلمام أحمد بن 855-ىـ241ابن حنبل: أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن ىالل بن أسد الشيباني )المتوفى:  -(20)
عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد اهلل بن عبد المحسن التركي، الطبعة: األولى،: مؤسسة  -حنبل، تحقق: شعيب األرنؤوط 

 . م(  2001 -ىـ  1421الرسالة،)
م(، تاريخ بغداد ، تحقق: بشار 1070-ىـ463الخطيب البغدادي : أبو بكر أحمد بن عمي بن ثابت بن أحمد بن ميدي )  -(21)

 م(  .  2002 -ىـ 1422عواد معروف، الطبعة: األولى، دار الغرب اإلسالمي بيروت)
م(، المصنف في 849-ىـ235استي العبـسي )  عبد اهلل بن محمد بن إبراىيم بن عثمان بن خو  بن أبي شيبة: أبو بكر، -(22)

 ( .1409-األحاديث واآلثار، تحقق: كمال يوسف الحوت، الطبعة: األولى، مكتبة الرشد ،)الرياض
م(، 995 -ىـ385الدارقطني: أبو الحسن عمي بن عمر بن أحمد بن ميدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغــدادي  )  -(23ا)

وضبط نصو وعمق عميو: شعيب االرنؤوط، حسن عبد المنعم شمبي، عبد المطيف حرز اهلل، أحمد برىوم،  سنن الدارقطني، حققو
 م( . 2004 -ىـ  1424الطبعة: األولى،: مؤسسة الرسالة، بيروت ،)

م(، العبر في خبر من غبر، تحقيق: صالح 1347-ه748الذىبي:  شمس الدين محمد بن أحمد ـبن عثمان بن قايماز)-(24)
 م( . 1984ىـ/ 1405، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، )2ط ين المنجد،الد
م (، ميزان االعتدال في 1347 -ىـ748الذىبي: شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز )المتوفى:  -(25)

 م( . 1963 -ىـ  1382ر، بيروت ،)نقد الرجال ، تحقيق: عمي محمد البجاوي ،الطبعة: األولى، دار المعرفة لمطباعة والنش
م(  ، نسب قريش 946-ىـ 236الزبيري : أبو عبد اهلل مصعب بن عبد اهلل بن مصعب بن ثابت بن عبد اهلل بن الزبير )   -(26)

 م (.    1996 -، حقيق: سييل زكار ورياض الزركمي ،الطبعة: الثالثة، دار المعارف، )القاىرة 
م( ، الجزء المتمم 844 -ىـ230هلل محمد بن سعد بن منيع الياشمي بالوالء، البصري، البغدادي ) ابن سعد: أبو عبد ا  -(27) 

 م( . 1993 -ىـ  1414لطبقات ابن سعد ، تحقيق: محمد بن صامل السممي ،الطبعة: األولى، مكتبة الصديق ،الطائف)
 بالت(. -)بيروت الكبرى، دار صادر، ابن سعد:  محمد بن منيع أبو عبد اهلل البصري الزىري، الطبقات   -(28)
م( األنساب، تحقق: 1166 -ىـ562السمعاني :  أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي المروزي )المتوفى:   -(29)

 -ىـ  - 1382عبد الرحمن بن يحيى المعممي اليماني وغيره، الطبعة: األولى، مجمس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد ، )
 م(    1962

م(،  تاريخ الخمفاء، تحقيق : محمد محي 1505-ه911أبو الفضل  عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين) السيوطي: -(30)
 م(.1952 -ىـ 1371الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة ، مصر )

، لب المباب في تحرير م(1505-ىـ 911عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي ) السيوطي، ابو الفضل   -(31)
 بالت(. -األنساب، دار صادر ،) بيروت

م( ، المطيف لشرح مذاىب أىل السنة ومعرفة شرائع 998-ىـ  385ابن شاىين: أبو حفص عمر بن أحمد بن شاىين )   -(32)
 ىـ(   1416 -، )المدينة المنورة الدين والتمسك بالسنن، تحقق : عبد اهلل بن محمد البصيري الطبعة : األولى ، مكتبة الغرباء األثرية 
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بن   م(، المعجم األوسط، تحقيق : طارق بن عوض اهلل 969-ه 360الطبراني: أبو القاسم سميمان بن أحمد بن ايوب) -(33)
 م( .1994ىـ/  1415) عبد المحسن بن إبراىيم الحسيني، دار الحرمين، القاىرة،  محمد ،

م(، المعجم الكبير، تحقق: حمدي بن عبد المجيد السمفي، 969-ىـ 360بن أحمد ) الطبراني : أبو القاسم سميمان   -(34)
 م( .  1983-الطبعة: الثانية، دار إحياء التراث العربي،)بيروت

م(،اعالم الورى بأعالم اليدى، صححو وعمق عمية عمي اكبر 1158-ه548الطبرسي: ابي عمي الفضل بن الحسن،) -(35)
 م( . 2004ه/1424-مؤسسة االعممي لممطبوعات،)بيروتالطبعة االولى،  الغفاري،

 0(بالت، )بيروت،  م(، تاريخ األمم والمموك، دار الكتب  العممية922 -ىـ 0)31الطبري: أبي جعفر محمد بن جرير -(36)
تحقيق: عمي محمد م( ، االستيعاب في معرفة األصحاب، 1070-ه463ابن عبد البر: يوســـــــــــــف بن عبد اهلل بن محمد ) -(37)

 م(.1992ىـ/ 1412 دار الجيـــــــــــل، بيروت، )  البجاوي، 
م(، تاريخ الثقات، الطبعة:   األولى ، دار 874-ىـ261العجمى: أبو الحسن أحمد بن عبد اهلل بن صالح الكوفي )  -(38)

 م( .1984-ىـ1405الباز)بالم 
ي بن بكري بن محمد بن ميدي بن موسى بن جعثم بن عجيل )العجيمي( العجيمي: عبد اليادي  بن محمد بن عبد الياد -(39)

، أضواء السمف، 1مـ(،تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد ،تحقق: حسن بن عمي العواجي، ط635-ه13)المتوفى: ق 
 م(.1999ىـ/ 1419الرياض،)

ـ(، العواصم من القواصم في 1150-ه 543الكي ) ابن العربي: أبو بكر القاضي محمد بن عبد اهلل المعافري اإلشبيمي الم -(40)
تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صمى اهلل عميو وسمم ، تحقق: محب الدين الخطيب ومحمود ميدي االستانبولي، الطبعة: 

 م( . 1987 -ىـ 1407الثانية، دار الجيل بيروت ،)
م(، تاريخ دمشق ،تحقق: عمرو بن غرامة العمروي 1175-ىـ 571ابن عساكر: أبو القاسم عمي بن الحسن بن ىبة اهلل )  -(41)

 م(.   1995 -ىـ  1415-، دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع،)بالم
(،الضعفاء الكبير، تحقق: عبد 933-ىـ 322العقيمي: أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد المكي )المتوفى:  -(42)

  م(. 1984 -ىـ 1404تبة العممية ،بيروت)  ، دار المك1المعطي أمين قمعجي، ط
م( ، إيثار 1438 -ىـ 840القاسمي: أبو عبد اهلل، محمد بن إبراىيم بن عمي بن المرتضى بن المفضل الحسني عز الدين اليمني )   -(43)

 م( .1987-) بيروت–مية الكتب العمالحق عمى الخمق في رد الخالفات إلى المذىب الحق من أصول التوحيد ،الطبعة: الثانية، دار 
 مـ( ، الجامع ألحكام1272 –ه 671القرطبي: أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين ) -(44)

براىيم أطفيش، الطبعة : الثانية ، دار الكتب المصريالقرآن = تفسير القرطبي ، تحقيق  1964 - ىـ1384ة ، القاىرة،): أحمد البردوني وا 
 م( .
 -بيروت (، مكتبة المعارف،1م( ، البداية والنياية،ط1376 –ه774فداء إسماعيل بن عمر القرشي)ابن كثير: أبو ال-(45)

   .م(1952
م(، شرح أصول اعتقاد أىل السنة والجماعة من 1028-ىـ418الاللكائي أبو القاسم،: ىبة اهلل بن الحسن بن منصور) -(46)

جم  ىـ( .14024اع الصحابة، تحقيق: د. أحمد سعد حمدان، دار طيبة ، )الرياض، الكتاب والسنة وا 
الرياض  م(،1275 -ه674المحب الطبري: ابو العباس االمام محب الدين أحمد بن عبد اهلل بن محمد بن ابي بكر) -(47)

 م(.  1996ىـ / 1417، بيروت، )الغرب اإلسالمي النضرة في مناقب العشرة، تحقيق: عيسى عبد اهلل محمد مانع الحميري، دار
م(، ذخائر العقبى 1275 -ه674المحب الطبري: ابو العباس االمام محب الدين أحمد بن عبد اهلل بن محمد بن ابي بكر) -(48)

 بالت(.-دار الكتب المصرية ، مصر ،)القاىرة في مناقب ذوي القربى ،
م(، مروج الذىب ومعادن الجوىر ، تحقيق ، سعيد محمد 957 -ه346المسعودي، ابو الحسن عمي بن الحسن بن عمي) -(49)

 م( .2000-لمطباعة والنشر، )بيروت،دار الفكر  1المحام، ط
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م(، صحيح مسمم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،  دار إحياء 874-ه261مسمم: أبو ان الحسين القشيري النيسابوري) -(50)
 بالت(.-التراث العربي،) بيروت

م( ،إمتاع األسماع بما لمنبي 1441-ىـ 845: أبو العباس أحمد بن عمي بن عبد القادر الحسيني العبيدي، تقي الدين )  المقريزي -(51)
م (  1999 -ىـ   -1420، دار الكتب العممية ، بيروت) 1من األحوال واألموال والحفدة والمتاع ، تحقق: محمد عبد الحميد النميسي،  ط

. 
 بالت(. –م(، البدء والتاريخ، مكتبة الثقافة الدينية،)بور سعيد 933-م322طاىر) المقدسي، المطير بن -(52)
 م( .1882-ابن منظور: محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، تحقيق الشدياق، مطبعة بوالق،)القاىرة -(53)
م(، تاريخ أصبيان = 1038-ىـ430أبو نعيم األصبياني، أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن ميران )  -(54)

 م(  .1990-ىـ 1410بيروت ) -أخبار أصبيان، المحقق: سيد كسروي حسن، الطبعة: األولى دار الكتب العممية 
، 4حمية األولياء،ط م(،1038-ىـ430أبو نعيم األصبياني، أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن ميران )  -(55)

 م(.  1984-ه1405)دار الفكر العربي، بيروت،
م(، تيذيب األسماء والمغات ،تحقيق مصطفى 1277-ه 676النووي ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف )المتوفى:  - -(56)

 بالت( .–عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية، ) بيروت 
م( 916-ىـ 307ي الموصمي، )  : أبو يعمى أحمد بن عمي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى بن ىالل التميم ابو يعمي -(57)

 (.  1984 – 1404،مسند أبي يعمى ، تحقق: حسين سميم أسد ،الطبعة: األولى،: دار المأمون لمتراث ، دمشق) 
ىـ (  1358 –وبي ، ) النجف م(،  تاريخ اليعق897ىـ/292اليعقوبي ، أحمد بن يعقوب بن جعفر بن وىب بن واضح )ت -(58)
 قائمة المراجع: .
سماعيمي: أبي معاذ السيد بن أحمد بن إبراىيم ، ألسماء والمصاىرات بين أىل البيت والصحابة رضوان اهلل عمييم ، من أرض اإل-(59)

 الكنانة.
البدر : عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد اهلل بن حمد العباد ، فضل أىل البيت وعمو مكانتيم عند أىل  -(60) 

 م(.  2001ىـ/1422ابن األثير، الرياض  ،)، دار 1السنة والجماعة، ط
م(،عمي نظري منفرد الصمح 2011-الحسيني: السيد حسن، موسوعة الحسن والحسين، الطبعة االولى، دار المحبة،)دمشق -(61)

 م(.2008ه/1429-الدامي ،الطبعة االولى،)بيروت
ن، تحقق: عبد اهلل عبد الرحمن الراشد ،الطبعة: الطبعة الخضير: عبد اهلل بن جوران ، ما قالو الثقالن في أولياء الرحم  -(62)

 م(  2005 -ىـ 1426)-األولى، دار التميز لمنشر والتوزيع،)بالم
، مكتبة الرشد 3الشيخ ، ناصر بن عمي عائض حسن ، عقيدة أىل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي اهلل عنيم ،ط-(63) 

 م( .2000ىـ/1421الرياض،)
بي ، اإليمان بالقدر ، الطبعة: األولى عثمان بن عفان، بحث مقدم لنيل درجة َعمي محمد محمد الصال بي،الصال -(64)

 إجدابيا، قسم التاريخ(  . -جامعة قار يونس، كمية اآلداب والعموم  -الميسانس في اآلداب 
 بالت( -ابو عمم ، توفيق، الحسن بن عمي ، دار المعارف لمطباعة والنشر، )القاىرة -(65)
م( ، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة 1987ىـ 1408كحالة: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني الدمشق )  -(66)

 م( .  1994 -ىـ  -1414، الطبعة: السابعة، ، مؤسسة الرسالة، )بيروت
 . م(2008-ىـ1429الطبعة االولى، بيروت،) نظري: عمي، منفرد الصمح الدامي، -(67)

  
                 **********************************************  
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