الرد المبٌن
فً
من تكلم على اإلمام الحسٌن
الباحث السٌد /إبراهٌم الجودي الحسنً
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المقدمة

الحمدهلل رب العالمٌن  ،الحمدهلل الذي هدانا لهذذا ممذا انذا لنه ذدي لذمه ان هذدانا

 ،اللهذ لذ

على سٌدي ابمالماس دمحم خٌر من خلمت مخٌر من عبدن  ،معلى اهبمذ المعلذممٌن مذن بعذد ،
حجذ

علذى خلمذئ تبم ذً اهعنذذا ع ذر  ،مارزلنذا اللهذ نلذر ملٌذذن محج ذن علذى خلمذن  ،امذذا

العمال ملاحب العلر مالزمان ملً نعم ً سٌدي ابملالح عج

فرجئ ال رٌؾ.

تا ب لا هذا البحث الم ماضع مالمخ لر  ،بعد تن دخلت لناة تحد النمالب هللب فٌهذا فرتٌذت
من مرات اضال الناس مبث الحمد الطابفً  ،فٌا لها من ملٌب لد اعرت منذابر الضذال ملمٌذت
لها الرماج  ،فرتٌت من مرات عن ابن ٌمٌذ ململذئ فذً مم ذ ا مذا الحسذٌن علٌذئ السذال  ،ملذد
اذذان جذذامع ذلذذن ذذخا ٌسذذمى خالذذد بذذن ابذذراهٌ بذذن دمحم الحمٌذذدي فسذذر رتي ابذذن ٌمٌ ذ الضذذا
مالمض  ،معندما رتٌت فٌها اهس نماا لإلما الحسٌن علٌئ السال  ،للذت كا ذب ردا ي ٌذ ً فٌذئ
نمد عملً منملً متعبت علٌئ الحجذ متعطذً جهذدي  ،مسذٌامن هذذا البحذث ٌنذالا فمذط مذا ذاذر
النالبً خالد مما طرحئ نالالُ بذلن عن لدم ئ الضا المض ابن ٌمٌ  ،مه نرٌد مذن ذلذن دنٌذا
ب نرٌد ذلن لرب مخدم الى سٌدي الحسٌن علٌئ السال .

ا بئ الفمٌر الى الحسٌن علٌئ السال
السٌد /ابراهٌ الجمدي الحسنً
ب ارٌخ ٕ٘ /ذي الحج ٖٔٗٗ /هـ
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ابن تٌمٌة والعالقة الزوجٌة:
للت(ٔ) :ممن لا هذا ٌمم ان الحسن ملد سن اعن ٌن  ،مهذا ضعٌؾ  ،فمد عبت فذً اللذحٌح ان
علٌا ي ل ٌدخ بفاطم -رضً

عنهما-اه بعد ؼزمة بدر(ٕ).

(ٔ)ابن ٌمٌ الماب )ٕ( ،منهاج السن (ٗ)ٖ٘ٙ/
ردنا :ملٌس من الؽرٌب على هذا الدعً ابن ٌمٌ ال طذام مال ذدخ فذً مذا ه ٌعنٌذئ  ،فهذ تنذت
رلٌذب علذى النذذاس مافعذاله  ،الذذن حذك الذذدخم مراٌذ افر ذ النذذاس ممذا خفٌذذئ البٌذمت  ،ممذذن
امهن ان مم (تن علٌا ي دخ بفاطم ) ببسا ي لن ملاالمن  ،ه لاً رد على من خالؾ ال ذارٌخ ت
عبذذت تن لذذرف لنفسذذن بذذذلن مبذذذلن المع مذذد المهذذٌن مذاذذر مذذا بذذٌن اهزماج م ذذارٌخ الذذدخم ام
الخرمج من البٌمت  ،مارخا ي دخم الرجا بنسابه .

حديث الكساء  ،واصالح االمة:
(عبذت فذً اللذحٌح انذئ ادار اسذابئ علذى علذً مفاطمذ مالحسذن مالحسذٌن  ،ملذا ((:الله هذذاه
ته بٌ ً  ،اذهب عنه الذرجس مطهذره طهٌذراي)) مان اذان الحسذن هذم اهابذر هذم اهفضذ ،
لامنئ اان تعظ حلما ي مارؼب فً اهلالف بٌن المسلمٌن  ،محمذن دمذا المسذلمٌن امذا عبذت فذً
لحٌح البخاري عن تبً باذر لا (:رتٌذت رسذم النبذً ا علذى المنبذر مالحسذن بذن علذً الذى
جانبذذئ  ،مهذذم ٌُمب ذ علذذى النذذاس مذذر معلٌذذئ تخذذرب  ،مٌمذذم ((:ان ابنذذً هذذذا سذذٌد  ،ملع ذ

تن

ٌللح بئ بٌن فب ٌن عظٌم ٌن من المسلمٌن)(منهاج السن |) |ٔ/ٗ4
||8/ٔٗٙ
ردنا :انت للت عبت ان رسم

ا لد دعا كه بٌ ئ بال طهٌر ماذهاب الذرجس مانذئ عبذت فذً

اللحٌح  ،فاٌؾ بمملن ان اهما الحسن علٌئ السال افض من اهما الحسذٌن علٌذئ السذال هنذئ
احل مارؼب فً اهلالف بٌن المسلمٌن محمن دما المسلمٌن.
انت مم بذلن ان اهما الحسٌن علٌئ السال ل ٌحمن دما المسلمٌن ملذ ٌرؼذب باهلذالف بذٌن
المسلمٌن مهم الماب نفسً فدا ((انما خرجت لاللالف فً ام جذدي))  ،فمذا لملذن ممذا دفاعذن
عن نفسن ملد ا همت بضع رسم

ا ب نئ سافن للد ممفرق اهم ؟  ،ممذن انذت؟ هذ انذت
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المعنً ب فرٌك اهخمان؟  ،مه انذت بذذلن مذم الخٌذر ت بؽذً الف نذ لعنذن
االس فً العس  ،ملد لا رسذم
احب

؟  ،فمذا لملذن اه

ا فذً اهمذا الحسذٌن ي((حسذٌن منذً مانذا مذن حسذٌن ،

من احب حسٌناي)) اف نذت مذم ان نفذس رسذم

ا سذافن الذد مفذرق اهمذ  ،مانذت

س د بحدٌعن مرماٌا ن افال س د باحادٌث مرماٌا ن فً فض الحسذٌن ي مممامذئ عنذد رسذم
 ،مهذا الحدٌث الذي ذار ئ تنا لد

ذار فً:

ٔ[ -البخاري-اهدب المفرد-باب معانم اللبً-حدٌث رل (])ٖ4ٙ
ٕ[-مسند تحمد  -مسند الع رة المب رٌن بالجن  -مسذند الخلفذا الرا ذدٌن  -ممذن مسذند علذً بذن
تبً طالب-حدٌث رل (])٘44
ٖ[-مسذذذند تحمذذذد  -بذذذالً مسذذذند الماعذذذرٌن  -مسذذذند تبذذذً هرٌذذذرة-حذذذدٌث رلذذذ (- )48ٔٙحذذذدٌث
رل (ٔ])1ٖ8
ٗ[-مسند تحمد  -مسند ال امٌٌن  -حدٌث ٌعلً بن مرة العمفً عن النبً-حدٌث رل (ٔٔٔ])ٔ4
٘[-مسند تحمد  -بالً مسند اكنلار  -تحادٌث رجا من تلحاب النبً-حدٌث رل (ٖٕ])ٕٕٙ
[-ٙمسند تحمد  -فضاب اللحاب  -ممن فضاب علً -حدٌث رل (])ٔٔٗ8
[-4تحمد بن حنب  -فضاب اللحاب  -فضاب الحسن مالحسٌن (ي) -حدٌث رل (])ٖٔٔ1
[-8سنن ال رمذي -ا اب المنالب -ب ربع رماٌات]
[-1سنن ابن ماجئ -فً فضاب اللحاب  -رماٌ ٌن]
ٓٔ[-الحاا فً مس درائ]
ٔٔ[-الهٌعمً فً مجمع الزمابد]
ٕٔ[-ابن ابً ٌب فً ا ابئ الملنؾ ما ابئ المسند]
ٖٔ[-الطبرانً فً مسند مسند ال امٌٌن متٌضا ي فً المعج الابٌر]
ٗٔ[-لحٌح ابن حبان]
٘ٔ[-ابً نعٌ اهلفهانً فً ا ابئ فضاب اللحاب ما ابئ معرف اللحاب ]
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[-ٔ4ابن اهٌن -رف مذاهب اه السن ]
[-ٔ8ابن ابً الدنٌا-النفم على العٌا ]
[-ٔ1اآلجري-ال رٌع ]
ٕٓ[-الدمهبً-الذرٌ الطاهرة]
ٕٔ[-الم مً الهندي-انز العما ]
ٕٕ[-ابن حجر -هذٌب ال هذٌب]
ٖٕ[-اللالحً ال امً-سب الهدب مالر اد]
م ذ ذاذذر هذذذا الحذذدٌث ممذذا ذذابهئ فذذً معنذذا احذذب رسذذم

ا لذذئ مانذذئ منذذئ ،مهذذذا الذذئ مذذن

ملادرا ما با المع مدة.
مما ذار تٌضا ي فً ا با ان رسم

ا لا (( :ان ابنًٌ-عنذً الحسذٌنٌ -م ذ بذ ري ٌمذا لهذا

اربال  ،فمن هد منا ذلن فلٌنلر )) فخرج انس بن الحارث الى اربال فم

مع الحسٌن.

ملد ذار هذا الحدٌث فً ملادرا ال الٌ :
ٔ[-ابن اعٌر-البداٌ مالنهاٌ -جٔٔ]
ٕ[-ابمنعٌ اهلفهانً-دهب النبمة]
ٖ[-ابن اهعٌر-اسد الؽاب ]
ٗ[-ابن حجر-اهلاب فً معرف اللحاب ]
٘[-الم مً الهندي-انز العما ]
[-ٙابن عساار -رجمئ اهما الحسٌن علٌئ السال لفح  ٖٗ4الهاما]
فه بذلن ٌمم رسم

ا انلرما من خالؾ للح المسلمٌن مل ٌحمن دما ه  ،مهذ بذذلن

ٌخرج معئ احد اللحاب الذٌن مملمن عنه انه عدم م رضمن عنه جمٌعا ي فٌم
ٌحمن دما المسلمٌن  ،مالا اٌؾ حاممن.
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مذع مذن لذ

تٌضا ي مذا ذار ذئ مذن حذدٌث اهلذالف  ،فمذد نذا عنذدا الحذدٌث المذم مالعبذمت بذان رسذم
لا (( فب ٌن من المسلمٌن)) مما ذارت انت هذا الحذدٌث اه نلذرة لمعامٌذ ه فضذٌل فذً امامنذا
الحسن  ،ملانن جهلذت ان المسذل لذد ٌاذمن فذاجر فاسذد زانذً لا ذ فبذذلن ا ذؾ
نالضذذت نفسذذن منالضذذت مذذن اردت نلذذر ئ  ،مهذ

مذذم ان رسذذم

اذذبن مانذن

ا عنذذدما عمذ لذذلح

الحدٌبٌ ذ ماللذذلح مذذع الٌهذذمد د ذلذذن علذذى ان الم ذذرامن مالٌهذذمد علذذى حذذك  ،ملذذم لذذا ((مذذن
المامنٌن)) لملنا ه ب س ،ف فار.

مشورة العقالء:
ملذذا  :و م لذذد ذاذذر الملذذنفمن مذذن ته ذ العل ذ باكسذذانٌد الممبمل ذ  :تنذذئ لمذذا ا ذذب ته ذ العذذراق الذذى
الحسذٌن مهذم بالحجذذاز :تن ٌَ ْمذ َد علذٌه  .ملذذالما :انذئ لذد تمٌ ذذت السذن متحٌٌذت البدعذ  ،متنذئ متنذذئ
ح ى ٌما  :انه ترسلما الٌئ ا بذا مذ

لذندمق متاعذر ،متنذئ ت ذار علٌذئ اكحبذا اكلبذا فلذ ٌمبذ

م مر ه فإنئ اما لٌ :
مما ا ذي لب بما ٌن نلحئ  ...مما ا مات نلحئ بلبٌب ومجممي الف امب ( )ٗ4ٓ |ٕ4
ردنا :مهنا نضع ردنا فً لملئ (ت ار علٌئ اهحبا اهلبذا فلذ ٌمبذ م ذمر ه ) متنذت بذذلن مذم
ان الحسٌن علٌئ السال سبط رسم

مسٌد ته الجن ل ٌان بالر ذد ااذي ٌجعلذئ ٌمبذ م ذمرة

من ه تعرؾ منئ  ،مه هاه الذي ت ارما علٌئ انما ا ارما عذرا ي كنفسذه بالجهذاد فهذ بذذلن
لعدما عن الجهاد  ،متٌذن اٌمانذن مذن لذم

عذالى (مٌمذم الذذٌن ومنذما لذمه نزلذت فذإذا انزلذت

سمرة محام مذار فٌها الم ا رتٌت الذٌن فً للذمبه مذري ٌنظذرمن الٌذن نظذر المؽ ذً علٌذئ
من الممت ف ملى له ) سمرة دمحم(ٕٓ)
مما تنت بذلن اه برر لمن ٌعمد عن الجهاد م رٌذد للنذاس تن ٌبمذما فذً ظذ الظذالمٌن مٌهذادنمه
مٌرانذما الذٌه م

ٌمذذم (مه رانذما الذى الذذذٌن ظلمذما ف مسذذا النذار ممذا لاذ مذن دمن

مذذن

املٌا ع ه نلرمن)سمرة همد(ٖٔٔ)  ،ف ٌن تنت من ممارع الظالمٌن ممن جهاده .
لا ابن ٌمٌ :و ملهذا لما تراد الحسٌن  -رضً

عنئ  -تن ٌخذرج الذى تهذ العذراق لمذا اذا بم

ا بذذا اعٌذذرة ،ت ذذار علٌذذئ تفاض ذ تهذ العل ذ مالذذدٌن :اذذابن عمذذر مابذذن عبذذاس متبذذً باذذر بذذن عبذذد
الرحمن بن الحارث بن ه ذا تن ه ٌخذرج ،مؼلذب علذى ظذنه تنذئ ٌم ذ  ،ح ذى ان بعضذه لذا :
تس مدعن

من ل ٌ  ،ملا بعضه  :لمه ال فاع كمسا ن ممنع ن من الخرمج .مهذ فذً ذلذن
[]8

لالدمن نلذٌح ئ ،طذالبمن لملذلح ئ مملذلح المسذلمٌن .م

مرسذملئ انمذا ٌذ مر باللذالف ه

بالفساد ،لان الرتي ٌلٌب ارة مٌخطا تخرب.
علٌمنذذا :فهذذذا الذذدعً ابذذن ٌمٌ ذ ٌخطذذا ا مذذا الحسذذٌن علٌذذئ السذذال مس ذ مٌالي لملذذمب النذذاس ب ذ ن
تفاض ته العل لد نلحم بعد الخرمج  ،ملان ه اانت حج الحسٌن علٌذئ السذال بذالخرمج
معئ لٌست نلٌح فابن عمر الم حسر على نفسئ ب نئ ل ٌما

مع تمٌر المامنٌن علٌئ السال فذً

لذذفٌن ٌ ذ ً مٌنلذذح الحسذذٌن علٌذذئ السذذال  ،ملذذد عرضذذنا مذذن الحج ذ مالبذذراهٌن مذذا افسذذدنا بذذئ
مممل ن  ،ملد لا
ملاذذن اذذر

عالى عن من مذم لذئ ان ٌمعذد فذً بٌ ذئ((ملم ارادما الخذرمج هعذدما لذئ عذدة

انبعذذاعه فعذذبطه ملٌ ذ العذذدما مذذع الماعدٌن))سذذمرة ال مب ذ ( ، )ٗٙفلذذٌس منطمذذن

المرون ملذلن للت فاخطبت فلم سات لاان خٌرا ي لن.
ع ٌمم ابن ٌمٌ  :ف بٌن تن اكمر على ما لالئ تملبن ،مل ٌان فً الخذرمج ه ملذلح دٌذن ،مه
مللح دنٌا ،ب

مان تملبن الظلم الطؽاة من ِسبط رسم

 -لذلى

علٌذئ م سذل  ،-ح ذى

ل لم مظلمما هٌداي ،ماان فً خرمجئ مل لئ من الفساد ،ما ل ٌاذن حلذ لذم لعذد فذً بلذد  .فذإن
مذا للذد مذن حلذٌ الخٌذر ،مدفذع ال ذر لذ ٌحلذ منذئ ذً  ،بذ زاد ال ذر بخرمجذئ مل لذذئ،
منما الخٌر بذلن ،ملار ذلن سببا ي ل ذر عظذٌ  .ماذان ل ذ الحسذٌن ممذا تمجذب الفذ ن امذا اذان
ل

ععمان مما تمجب الف ن.

علٌمنا :مماذا بٌن لن ٌا ابن ٌمٌ من ل

سبط رسذم

ان ٌللح  ،انت الذذي مذم بعظمذ لسذانن انذئ سذبط رسذم
ٌمعذذذد فذذذً بٌ ذذذئ ملذذذد لذذذا

عالى((مفضذذذ

ا انذئ بخرمجذئ افسذد بذ اذان علٌذئ
ا ف مذم بعذدها ان خٌذر لذئ ان

المجاهذذذدٌن علذذذى الماعذذذدٌن تجذذذرا ي عظٌماي))سذذذمرة

النسا (٘ ، )1ع ٌمم الدعً ان ال ر ازداد بخرمج اهما الحسٌن علٌئ السال فهذذا النالذبً لذد
اظهر من نفالئ مارهئ محمد كه البٌت علٌه السال ما ل ٌظهر تحد.
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القعود عن الجهاد:
ع ٌمم الدعً ابن ٌمٌ  :مهذا الئ ممذا ٌبذٌن تن مذا تمذر بذئ النبذً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -مذن اللذبر علذى جذمر
اكبمذ  ،م ذرن ل ذذاله مالخذرمج علذٌه  ،هذذم تلذلح اكمذذمر للعبذاد فذً المعذذاا مالمعذاد ،متن مذذن
خالؾ ذلذن م عمذدا تم مخطبذاي ،لذ ٌحلذ بفعلذئ لذالف بذ فسذاد .ملهذذا تعنذى النبذً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -علذى
الحسن بمملئ :و ان ابنً هذا سٌد مسٌُللح

بذئ بذٌن فب ذٌن عظٌم ذٌن مذن المسذلمٌن و ،ملذ ٌُذعن

على تحد ه بم ا فً ف ن  ،مه بخرمج على اكبم  ،مه نزي ٌد من طاع  ،مه مفارل للجماعذ .
الملذذذادر:منهاج السذذذن ( ٗ| ٖٓ٘) انظذذذر مجمذذذمي الف ذذذامب ( ٕ٘|  )ٖٓ4م (  )ٗ4ٓ |ٕ4م (
ٖ٘|  )ٕٔٙممنهاج السن ( ٕ| ٕ )1مجامع المساب ( ٘| ٓ٘ٔ) م () ٕٙٓ |ٙ
علٌمنا :ع انئ ٌمه نفسئ ب ن السامت على جمر اهبم مذن ملذاٌا الرسذم مان الخذرمج علذٌه
ٌع بر افساد  ،اظنئ ل ٌمرت المرون ب خالؾ المذرون ظذاهرا ي  ،مجعذ مذن نفسذئ م ذرعا ي  ،فمذد لذا
عذذذالى((:مه رانذذذما الذذذى الذذذذٌن ظلمذذذما ف مسذذذا النذذذار ممذذذا لاذذذ مذذذن دمن

املٌذذذا عذذذ ه

نلرمن))سذذمرة هذذمد(ٖٔٔ)  ،مٌمذذم ((:اذن للذذذٌن ٌمذذا لمن بذ نه ظلمذذما مان

علذذى نلذذره

لمدٌر))سمرة الح ( ، )ٖ1فه تنذت تعلذ ت

؟  ،مانذت لذؾ اهن سذبط رسذم

ا بذانه

مفارق للجماع مبمملن هذا لفئ انئ من اه الف ن حا ا سٌدي ا ما الحسذٌن علٌذئ السذال مذن
لبٌح االمن فهم اعز من ان مم علٌئ هاذا مهذم اهذ اهسذال  ،مانمذا اع مذادن هذذا ٌجعذ مذن
العال ان ٌامن جلٌس السلطان الجابر مبهذا ٌع الظل فً اهري مه ٌظهر الدٌن.
ملد ردٌنا علٌئ بالحج الماضح فً حٌا الحدٌث فراجع ذلن.
مهنا نذار جماب ا ما الحسٌن علٌئ السال على ا ذاب معامٌذ بذن ابذً سذفٌان لعنذئ الذذي طلذب
منئ البٌع ملا لئ اب عد من الف ن  ،فالمم ه ابنا المم .
ٌمم ا ما الحسٌن علٌئ السال ((:تما بعد  ،فمد بلؽنً ا ابن  ،ذار انئ لد بلؽن عنذً امذمر انذت
لً عنها راؼب  ،مانا بؽٌرها عنن جدٌر  ،فإن الحسنات ه ٌهدي لها مه ٌسدد الٌها اه

.

ماما ما ذارت انئ ان هى الٌن عنً  ،فانئ انما رلا الٌن الماللذمن مالم ذاامن بذالنمٌ  ،فمذا ارٌذد
بن حربا مه علٌن خالفا ي  ،ماٌ

انذً لخذابؾ

فذً ذرن ذلذن  ،ممذا اظذن

راضذٌا ب ذرن

ذلن  ،مه عاذرا ي بدمن اهعذار فٌئ الٌن مفً املٌابن الماسطٌن الملحدٌن  ،حزب الظلمذم ماملٌذا
ال ذذٌاطٌن)) الذذى ان ٌذذذار جذذراب معامٌذ فذذً حذذك اللذذحابً الجلٌذ حجذذر بذذن عذذدي ماللذذحابً
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عمرم بن الحمك رضً
مهم لا

عنهما ماٌضا جعلئ زٌاد بن ابٌئ ٌن سب الى بنً امٌ الى ابمسذفٌان ،

الحضرمٌٌن الذي ا ب فٌه ابن سمٌ (زٌاد بن ابٌئ) :انه على دٌن علً.

فلما ه مملمن ان معامٌ بؽى الف ن بان جع حاذ المسذلمٌن ملاٌذا ي مهذم ذً لذ ٌعهذد المسذلمٌن
من عهد اسالفا ابمبار معمر مععمان.

براءة ٌزٌد لعنه هللا:
لذذا ابذذن ٌمٌذذ :و مالحسذذٌن  -رضذذً

عنذذئ  -مذذا خذذرج ٌرٌذذد الم ذذا  ،ملاذذن ظذذن تن النذذاس

ٌطٌعمنذذئ ،فلمذذا رتب انلذذرافه عنذذئ طلذذب الرجذذمي الذذى مطنذذئ ،تم الذذذهاب الذذى الع ت ْؽذذر ،تم ا ٌذذان
ٌزٌد .فل ٌُ َم ِ ّا ْنئ تملبن الظلم ه من هذا ،مه من هذا ،مه من هذا ،مطلبما تن ٌ خذم تسذٌرا الذى
ٌزٌذذذذد ،فذذذذام نع مذذذذن ذلذذذذن ،ملا ذذذذ ح ذذذذى لُ ِذذذذ مظلممذذذذا ذذذذهٌداي ،لذذذذ ٌاذذذذن للذذذذد اب ذذذذدا تن
ٌُما ِ و.الملدر:منهاج السن ( ٗ| ٕٗ)
ر دنا :مهنا رمن رااا هذا الدعً ابن ٌمٌ فً لملئ ما اان للد الحسٌن علٌئ السذال الخذرمج
للم ا  ،ب عندما انلرفما عنئ اراد ان ٌلمى ٌزٌد ام ٌذهب الى العؽذر  ،مهنذا لذن نذرد علٌذن بمذا
ظهر من ارٌخ  ،ملد دمن فً ال ذارٌخ ان ٌزٌذد اراد اخذذ البٌعذ مذن ا مذا الحسذٌن علٌذئ السذال
فما ((:معلً(الحسٌن)ه ٌباٌع معلئ(ٌزٌد))  ،مما نذا فذً ا ابذئ ان لذ ٌبذاٌع الحسذٌن معبذد

بذن

الزبٌر فٌ ضذرب اعنذاله  ،مان اهمذا الحٌذٌن علٌذئ السذال لذ ٌاذن ٌرٌذد البٌعذ لٌزٌذد بذ اراد
الخرمج هه الامف للمٌا ضد ٌزٌد.
مٌزٌد نفسئ هم الذي امره بم

اهما الحسٌن علٌئ السذال ماه لمذا سذالما حذر رسذم

ا

الٌذذئ مالذذرامس علذذى الرمذذاف  ،فه ذ اذذان ذهذذابه هعالمذذئ بم ذ الحسذذٌن ما الحسذذٌن ا ل ب ذذٌر
بالنلر.
ل ِذحٌفَ ه َا َنت َهذا تُذُ ُن
[م َا َ َ
ذب ِالٌَْذ ِئ فِذً َ
مهنا نس عري ما ذار ابن اعٌر فذً ا ابذئ البداٌذ مالنهاٌذ َ :
َّللا بْذنَ َ
س ْ
عبْذ َد ت ِ
ع ْب َد ت ِ
ذت فٌِذ ِئ
َّللا بْنَ ُ
ع َم َر َم َ
س ٌْنيا َم َ
الزبٌَ ِْذر ِب ْالبَ ٌْعَذ ِ ت َ ْخذذيا َذ ِدٌديا لَ ٌْ َ
ْالفَ ْ َر ِة :ت َ تما بَ ْعدُ ،فَ ُخ ْذ ُح َ
ث ِالَذى َم ْذر َمانَ  ،فَمَ َذرت َ
علَ ٌْ ِئ ،فَبَعَ َ
ل ٌ َح تى ٌُبَا ٌِعُماَ ،مال ت
ً ُمعَا ِمٌَ َ فَ ِظ َع ِب ِئ َم َاب َُر َ
ُر ْخ َ
س َال ُ .فَلَ تما ت َ َا ُ نَ ْع ُ
ت
ع َم ُه ْ لَ ْب ذ َ ت َ ْن ٌَ ْعلَ ُمذذما ِب َمذ ْذم ِ
ذار ُ ِفذذً ت َ ْمذ ِذر َه ذا َُه ِ النتفَذ ِذر ،فَمَذذا َ  :ت َ َرب ت َ ْن َ ذ ْد ُ
علَ ٌْ ذ ِئ ْال ِا َذ َ
َ
ذابَ ،ما ْس َ َذ َ
ض ِربَ ْ
ت ت َ ْعنَالُ ُه ْ  ].ملماذا ٌزٌد للذد الحسذٌن علٌذئ السذال مابذن عمذر
ُمعَا ِمٌَ َ ِالَى ْالبَ ٌْعَ ِ  ،فَإِ ْن تَبَ ْما ُ
مابن الزبٌر بالبٌع ؟.
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ْس ُه َذم ُمعَ ت
سذٌ ِْن،
ظ يمذا ِع ْنذ َد النت ِ
ذاس ِمعْذ َ ْال ُح َ
[:م َم َع َهذَا ُا ِلّذ ِئ لَذٌ َ
مهنا ٌمم ابن اعٌر فً البداٌ مالنهاٌ َ
ٌذرَ ،ماب ُ
سذم ِ ت ِ
سذلت َ،
ْذن بِ ْنذ ِ
سٌ ِْنِ ،كَنتئُ ال ت
ت َر ُ
س ٌِّ ُد ْال َابِ ُ
بَ ِ النت ُ
َّللا َ
علٌَْذ ِئ َم َ
اس اِنت َما َم ٌْلُ ُه ْ اِلَى ْال ُح َ
َّللا َ
لذلتى ت ُ
سا ِمٌ ِئَ ،ملَ ِا تن الد ْتملَ َ ْالٌَ ِزٌ ِدٌتذ َ ُالت َهذا ُنَا ِمبُذئُ ].ملاذن
س ِ
علَى َم ْج ِئ ْاك َ ْر ِ
ْس َ
امٌ ِئ َم َه ٌُ َ
ي ٌَ ْم َمبِ هذ ت َ َح ٌد ٌُ َ
فَلٌَ َ
تبى ابن ٌمٌ اه ان الحسٌن علٌئ السال ٌجب علٌئ البٌع اللح لئ  ،فاٌؾ ابذن رسذم

ٌبذاٌع

الدعً ابن الدعً.
ممن ع ٌمم ان ل

الحسٌن مظلمما ي هم بسبب منعئ فانئ ل ٌملد ابدا ي ان ٌما ذ  ،فمذن اٌذن ذ ً

بهذا امن اٌسن ٌا ابن ٌمٌ .
لا ابن ٌمٌذ :و فلمذا ذهذب الحسذٌن  -رضذً
ما بعئ طابف  .ع لما ل ِد عبٌذ ُد

عنذئ  -مترسذ ابذن عمذئ مسذل بذن عمٌذ الذٌه ،

بذن زٌذاد الامفذ  ،لذامما مذع ابذن زٌذاد ،مل ذ مسذل َ بذن عمٌذ ،

مهانا بن عرمة مؼٌرهما ،فبلػ الحسٌن ذلن ،ف راد الرجمي فماف ئ سرٌ عمر بن سذعد ،مطلبذما
منئ تن ٌَ ْس َ ْ ِسر له  ،ف بى مطلب تن ٌردم الى ٌزٌد ابن عمئ ،ح ى ٌضذع ٌذد فذً ٌذد  ،تم ٌرجذع
من حٌث جا  ،تم ٌلحك ببعي العؽمر .فام نعما من اجاب ئ الذى ذلذن بؽٌذا مظلمذا معذدمانا .ماذان
من ت ده حرٌضا علٌذئ َِذمر بذن ذي الجم ذن .ملحذك بالحسذٌن طابفذ مذنه  .الملذدر:مجممي
الف امب ( )ٗ4ٔ |ٕ4
ردنا :لد اعذاد ماذرر مذا لالذئ ملذٌس ردنذا هنذا اه علذى ذدلٌس ابذن ٌمٌذ بملذؾ ٌزٌذد بذابن عذ
اهما الحسٌن علٌئ السال  ،محامهي بذلن اس عطاؾ الناس على ٌزٌد ممبربذا بذذلن بنذً امٌذ مذن
سفن د اهما الحسٌن علٌذئ السذال مان مذن جذار علٌذئ هذم جٌ ذئ  ،الذ ٌاذن مجٌذئ ٌزٌذد لذمالً
المدٌن ب ن ٌ خذ بٌع الحسٌن علٌئ السال فإن رفي فٌضرب عنمئ  ،راجع ما ذارنذا فذً سذابما ي
م م .
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نتاج ثورة اإلمام الحسٌن علٌه السالم عند ابن تٌمٌة:
عنذئ – اس ذهد ٌذم عا ذمرا سذن احذدب مسذ ٌن  ،مهذً

لا ابن ٌمٌذ  ( :مالحسذٌن رضذً

تم سن ملن ٌزٌد  ،مالحسذٌن اس ذهد لبذ ان ٌ ذملى علذى ذً مذن الذبالد)  .الملذدر :منهذاج
السن (ٗ.)ٕٕ٘/
ردنا :هذا ال خا ٌظن ان ا ما الحسٌن علٌئ السال ٌرٌذد السذلط مانذئ ٌرٌذد الحاذ  ،بٌنمذا لذم
نرب جمهر عمرة ا ما الحسٌن علٌئ السال مورابذئ فذً ٌزٌذد لعنذئ

لذ ٌاذن مضذممنئ السذلط

بذ اذذان خمف ذا ي علذذى تمذ ا سذذال مذذن هذذذا الراعذذً الاذذافر تفلذذٌس هذذم المابذ علٌذذئ السذذال  (:علذذى
براي مع ٌزٌد) ململئ علٌئ السال (:انما خرجذت لإللذالف فذً
اهسال السال اذا لد بلٌت اهم
ه
فذً المذرون
تم جدي)  ،مٌ ً ابن ٌمٌ لاً ٌمم اس هد لب ان ٌ ملى ً  ،ال مرت لم
ممدحئ لل هدا  ،امل مرت ان

ذ الدنٌا ماهلها مان العم لآلخرة مالجهاد هم المطلمب.

جسد اإلمام الحسٌن علٌه السالم محل نقاش ابن تٌمٌة:
لذذا ابذذن ٌمٌ ذ ( :ملذذد دفذذن بذذدن الحسذذٌن بماذذان ملذذرعئ باذذربال  ،مل ذ ٌنذذبا مل ذ ٌمع ذ بذذئ).
الملدر :مجممي الف امب()ٗ8ٕ/ٕ4
ردنا :فلم راجعت سذٌرة اذربال ممذا جذرب فٌهذا مذع ا مذا الحسذٌن علٌذئ السذال مذن حذز رتسذئ
علٌئ السال ملطع خنلر م سذلٌبئ مان الخٌذم لذد داسذت علذى لذدر لمذا للذت مذا للذت  ،لاذن
جاهالي ل ان عالما ي م مم جزافا ي ب م مطع بارابن بما ل ٌمطع بها ؼٌرن ممن ه اعل منن.
اما من ناحٌ النذبا فلذ ٌنذبا ضذرٌحئ علٌذئ السذال بذ هذدمما البنذا الذذي علٌذئ ممذنه هذارمن
العباسً الملمب عند اه السن بالر ٌد ممن ع الم ما العباسً .
لا ابن ٌمٌ ( :مالذي رجحئ اه العلذ فذً ممضذع رتس الحسذٌن بذن علذً –رضذً

عنهمذا-

هم ما ذار الزبٌر بن باار هم من اعل الناس مامعمه فً معذ هذذا  ،ذاذر ان الذرتس حمذ الذى
المدٌن النبمٌ مدُفن هنان)  .الملدر :مجممي الف امب(ٗ)٘ٓ1/
ردنا :فنحن ه نع مد ذلن مه نع مد عم ن  ،فما نملئ لنا ابنا الحسذٌن علٌذئ السذال مو بٌ ذئ علذٌه
السذال مهذً الملذ الممعمذ عنذذدنا معنذد احفذاد الحسذٌن علٌذئ السذذال  ،مهذً انذئ رد الذرتس بعذذد
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ذهاب السبً الى عند ٌزٌد لعنئ

الى ابنئ ا ما زٌن العابذدٌن علذً بذن الحسذٌن علٌهمذا السذال

ممن ع حضرما مع بنً اسد ماللحابً الجلٌ جذابر بذن عبذد
رضً

اهنلذاري معبذد

بذن عبذاس

عنهما لاً ٌدفنما سٌد ال هدا علٌئ السال محضر ابنئ م دفنئ بحضذمر ا مذا زٌذن

العابدٌن علٌئ السال مالرتس ممجمد مع الجسد.
لا ابن ٌمٌ ( :متما حملئ الى ال ذا الذى ٌزٌذد فمذد رمي ذلذن مذن مجذم منمطعذ لذ ٌعبذت ذً
منها  ،ب فً رماٌات ما ٌد على انها من الاذب المخ لك  ،فإنئ ٌذذار فٌهذا ان ٌزٌذد جعذ ٌناذت
بالمضٌب على عناٌا ) .الملدر :منهاج السن (ٗ )٘٘ٙ/ماٌضا فً ا ابئ مجممي الف ذامب مجذامع
المساب .
ردنا :اما اذبن انت فما رتت عٌنً ملد الر بذلن علمابن مسنمرد لمله فً ان الذرتس حمذ الذى
ٌزٌد لعنئ

مانئ اان ٌن د ال عر اما الرتس.

مسنذار بال فلٌ ما ذار اعال اه السن فً هذا:
ٔ-ابن اعٌر  -البداٌ مالنهاٌذ  -سذن احذدب ع ذرة مذن الهجذرة » فلذ اٌذراد مذا بمذً علٌنذا مذن
م علمات السٌرة ال رٌف  -دهب النبمة -
اخبار علٌئ اللالة مالسال بمم

الحسٌن بن علً  -الجز  - ) 1 ( :رل اللفح ) ٕٗٔ ( :

  ....متما الحسٌن (ر) فإن ابن عمر لما ت ذار علٌذئ ب ذرن الذذهاب الذى العذراق مخالفذئ  ،اع نمذئممدعا ي ملا  :تس مدعن
الٌئ عبٌد

من ل ٌ  ،ملد ملع ما فرسئ ابن عمذر  ،فإنذئ لمذا اسذ م ذاهبذا ي بعذث

بن زٌاد با ٌب فٌها تربع اآلؾ ٌ مدمه عمر بن سعد بن تبً ملاا  ،مذلن بعد مذا

اس عفا فل ٌعفئ  ،فإل مما بماان ٌما لئ  :اربال بالطؾ  ،فال ج الحسٌن بن علذً متلذحابئ الذى
مملب هنالن  ،مجعلمها منه بظهر  ،مماجهما تملبن  ،مطلب منه الحسذٌن احذدب عذالث  :تمذا
ان ٌدعم ٌرجع من حٌث جا  ،متما ان ٌذهب الى عؽر من العؽمر فٌما ذ فٌذئ  ،تم ٌ راذم ح ذى
ٌذهب الى ٌزٌد بن معامٌذ فٌضذع ٌذد فذً ٌذد  .فذٌحا فٌذئ بمذا ذا  ،فذ بما علٌذئ ماحذدة مذنهن ،
ملالما  :هبد من لدممن على عبٌد
دمن ذلن  ،فم لم رحمئ

بن زٌاد فٌرب فٌن رتٌئ  ،ف بى تن ٌمد علٌئ تبدا ي  ،ملذا له

 ،مذهبذما برتسذئ الذى عبٌذد

بذن زٌذاد فمضذعم بذٌن ٌدٌذئ  ،فجعذ

ٌنات بمضٌب فً ٌد على عناٌا  ،معند تنس بن مالن جالس  ،فما لئ ٌ :ذا هذذا  ،ارفذع لضذٌبن
 ،لد طا ما رتٌت رسم

ٌمب هذ العناٌا  ،ع تمر عبٌد
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بن زٌاد تن ٌسار ب هلئ ممذن اذان

معئ الى ال ا  ،الى ٌزٌد بن معامٌ  ،مٌما  :انئ بعث معه بالرتس ح ى مضذع بذٌن ٌذدي ٌزٌذد
ف ن د حٌنبذ لم بعضه :
نفلك هاما ي من رجا تعزة * علٌنا مه اانما تعك متظلما
ٕ-ابن اعٌر  -البداٌ مالنهاٌ  -ع دخلت سن احدب مس ٌن  -مم

الحسٌن بن علً (ر) -

لف مم لئ (ر) م خمذة من اال تبم هذا ال ن ه امذا ٌزعمذئ تهذ ال ذٌع  -الجذز - ) ٔٔ ( :
رل اللفح ) ٘٘ٙ ( :
  ....ع تمر برتس الحسٌن  ،فنلب بالامف مطٌؾ بئ فً تزل ها  ،ع سذٌر مذع زحذر بذن لذٌسممعئ ر مس تلحابئ  ،الى ٌزٌد بن معامٌ بال ا  ،ماان مع زحر جماع من الفرسذان  ،مذنه
تبذم بذردة بذذن عذمؾ اكزدي  ،مطذارق بذذن تبذً ظبٌذان اكزدي  ،فخرجذذما ح ذى لذدمما بذذالر مس
الها على ٌزٌد بن معامٌ .
 -ملمذذا مضذذع الحسذذٌن بذذٌن ٌذذدي ٌزٌذذد لذذا  :تمذذا م

لذذم تنذذً لذذاحبن مذذا ل ل ذذن  ،ع ذ تن ذذد لذذم

الحلٌن بن الحما المري ال اعر :
ٌفلمن هاما من رجا تعزة * علٌنا مه اانما تعك متظلما
 ملا دمحم بذن حمٌذد الذرازي  -مهذم ذٌعً  ، -عنذا  :دمحم بذن ٌحٌذى اكحمذري  ،عنذا  :لٌذث  ،عذنمجاهد لا  :لما جا برتس الحسٌن فمضع بٌن ٌدي ٌزٌد مع بهذ اكبٌات :
لٌت ت ٌاخً ببدر هدما * جزي الخزرج فً ملع اهس
ف هلما ماس هلما فرحا ي * ع لالما  :لً هنٌا ه س
حٌن حات بفنا براها * ماس حر الم

فً عبد اهس

لد ل لنا الضعؾ من ت رافا * معدلنا مٌ بدر فاع د
لا مجاهد  :نافك فٌها م

،ع م

ما بمً فً جٌ ئ تحد اهّ رائ تي ذمئ معابئ.

 ملد اخ لؾ العلما بعدها فً رتس الحسٌن ه سٌر ابن زٌاد الى ال ذا الذى ٌزٌذد ت ه  ،علذىلملٌن  ،اكظهر منهما انئ سٌر الٌئ  ،ملد مرد فً ذلن وعار اعٌرة  ،فاهلل تعل .
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 -ملا تبم مخنؾ  ،عن تبً حمزة العمالً  ،عن عبد

الٌمانً  ،عن الماسذ بذن بخٌذت  ،لذا :

لما مضع رتس الحسٌن بٌن ٌدي ٌزٌد بن معامٌ جع ٌنات بمضٌب اان فذً ٌذد فذً عؽذر  ،عذ
لا  :ان هذا ماٌانا اما لا  :الحلٌن بن الحما المري :
ٌفلمن هاما ي من رجا تعزة * علٌنا مه اانما تعك متظلما.
ٖ-ابن اعٌر  -البداٌ مالنهاٌ  -ع دخلت سن احدب مس ٌن  -مم

الحسٌن بذن علذً (ر)  -رتسذئ

(ر) -الجز  - ) ٔٔ ( :رل اللفح ) ٘8ٓ ( :
  ....متما رتس الحسٌن (ر) فالم همر عند ته ال ارٌخ مته السٌر تنذئ بعذث بذئ ابذن زٌذاد الذىٌزٌد بن معامٌ  ،ممن الناس من تنار ذلن  ،معندي تن اكم ت هر  ،فاهلل تعل .
ٗ-الهٌعمً  -مجمع الزمابد  -ا اب المنالب  -باب منالب الحسٌن بذن علذً (ي)  -الجذز ) 1 ( :
 رل اللفح ) ٔ1ٖ ( : - ٖٔ٘ٔ4معن الضحان بن ععمان لا  :خرج الحسٌن بن علً الى الامف ساخطا ي لمهٌذ ٌزٌذد
بن معامٌ فا ب ٌزٌد بن معامٌ الى عبٌد

بن زٌاد مهم مالٌئ على العراق  ،انئ لذد بلؽنذً تن

حسٌنا ي لد سار الى الامف ملد اب لى بئ زمانن من بٌن اكزمذان مبلذدن مذن بذٌن الذبالد ماب لٌذت بذئ
من بٌن العما معندها ع ك تم عمد عبدا ي اما ع بد العبٌد فم لذئ عبٌذد

بذن زٌذاد مبعذث برتسذئ

الٌئ فلما مضع بٌن ٌدٌئ مع بمم الحلٌن بن حما المرب :
نفلك هاما ي من رجا تحب * الٌنا مه اانما تعك متظلما
رما الطبرانً مرجالئ عمات ته ان الضحان ل ٌدرن المل .
٘-الهٌعمً  -مجمع الزمابد  -ا اب المنالب  -باب منالب الحسٌن بذن علذً (ي)  -الجذز ) 1 ( :
 رل اللفح ) ٔ1٘ ( : - ٔ٘ٔٗ8معن اللٌث ٌعنى ابن سعد لا تبً الحسذٌن بذن علذً  :تن ٌس سذر فمذا لم مل لذما بنٌذئ
متلحابئ الذٌن لا لم معئ بماذان ٌمذا لذئ  :الطذؾ مانطلذك بعلذً بذن حسذٌن مفاطمذ بنذت حسذٌن
مساٌن بنت حسٌن الى عبٌد

بن زٌاد معلى ٌممبذ ؼال لد بلػ فبعث به الى ٌزٌد بن معامٌذ

ف مر بساٌن فجعلها خلؾ سرٌر لذبال ذرب رتس تبٌهذا مذمب لراب هذا معلذً بذن حسذٌن فذً ؼذ
فمضع رتسئ فضرب على عنٌ ى الحسٌن فما :
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نفلك هاما ي من رجا تحب * الٌنا مه اانما تعك متظلما
فما علً بن حسٌن  :ما تلاب من ملٌب فً اكري مه فً تنفسا اهّ فذً ا ذاب مذن لبذ تن
نبرتها تن ذلن على
من ا اب
لم رونا رسم

ٌسٌر  ،فعم على ٌزٌد  :تن ٌ مع ببٌت ذعر م ذال علذى ابذن الحسذٌن وٌذ

عز مج  ،فما ٌزٌد  :ب بما اسبت تٌدٌا مٌعفم عن اعٌر  ،فما علذً  :تمذا م
(ا) مؽلملٌن كحب تن ٌخلٌنا من الؽذ  ،فمذا  :لذدلت فخلذمه مذن الؽذ ،

فما  :ملم ملفنا بٌن ٌذدب رسذم

(ا) علذى بعذد كحذب تن ٌمربنذا  ،لذا  :لذدلت فمربذمه

فجعلت فاطم مساٌن ٌ طامهن ل رٌا رتس تبٌهما  ،مجع ٌزٌد ٌ طام فً مجلسئ لٌسذ ر رتسذئ
ع تمر به فجهزما متللح الٌه متخرجما الى المدٌن  ،رما الطبرانً مرجالئ عمات.
-ٙالهٌعمً  -مجمع الزمابد  -ا اب المنالب  -باب منالب الحسٌن بذن علذً (ي)  -الجذز ) 1 ( :
 رل اللفح ) ٔ18 ( : - ٔ٘ٔ4ٙمعن دمحم بن الحسن المخزممً لذا  :لمذا تدخذ عمذ الحسذٌن بذن علذً علذى ٌزٌذد بذن
معامٌ ممضع رتسئ بٌن ٌدٌئ باى ٌزٌد ملا :
نفلك هاما ي من رجا تحب * الٌنا مه اانما تعك متظلما
-4الذهبً  -سٌر تعال النبال  -ممن لؽار اللذحاب  -الحسذٌن ال ذهٌد  -الجذز  - ) ٖ ( :رلذ
اللفح ) ٖٓ٘ ( :
 الزبٌذر  :حذدعنا  :دمحم بذن الضذحان  ،عذن تبٌذئ لذذا  :خذرج الحسذٌن  ،فا ذب ٌزٌذد الذى بذن زٌذذادناببذذئ  :ان حسذذٌنا ي لذذابر الذذى الامف ذ  ،ملذذد اب لذذً بذذئ زمانذذن مذذن بذذٌن اكزمذذان  ،مبلذذدن مذذن بذذٌن
البلدان  ،متنت من بٌن العما  ،معنذدها ع ذك  ،تم عذمد عبذدا ي  ،فم لذئ ابذن زٌذاد  ،مبعذث برتسذئ
الٌئ.
-8الذهبً  -سٌر تعال النبال  -ممن لؽار اللذحاب  -الحسذٌن ال ذهٌد  -الجذز  - ) ٖ ( :رلذ
اللفح ) ٖٓ1 ( :
 -مجا عمر بن سعد بن تبً ملاا  ،ملد مه عبٌد

بن زٌاد علذى العسذار مطلذب مذن عبٌذد

تن ٌعفٌئ من ذلن  ،ف بى  ،فما الحسٌن  :اخ ارما ماحدة من عالث  ،تمذا ان ذدعمنً  ،فذ لحك
بالعؽمر  ،متما ان تذهب الى ٌزٌد  ،تم ترد الى المدٌن  .فمب عمذر ذلذن  ،ما ذب بذئ الذى عبٌذد
 ،فا ذذب الٌذذئ  :كمه ارام ذ ح ذذى ٌضذذع ٌذذد فذذً ٌذذدي  ،فمذذا الحسذذٌن  :ه م
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ملا ذ  ،فم ذ

تلحابئ  ،منه بضع ع ر ابا ي من ته بٌ ئ  :مٌجا سه  ،فٌمع بإبن لئ لؽٌر  ،فجع ٌمسذح
الد عنئ  ،مٌمم  :الله احا بٌننذا مبذٌن لممنذا  ،دعمنذا لٌنلذرمنا  ،عذ ٌم لمننذا  ،عذ لا ذ ح ذى
ل

 ،ل لئ رج مذحجً  ،محز رتسئ  ،ممضى بئ الى عبٌد

 ،فما :

تملر راابً ذهبا ي * فمد ل لت الملن المحجبا * ل لت خٌر الناس تما متبا
فمفد الى ٌزٌد ممعئ الرتس  ،فمضع بذٌن ٌدٌذئ  ،معنذد تبذم بذرزة اكسذلمً  ،فجعذ ٌزٌذد ٌناذت
بالمضٌب على فٌئ  ،مٌمم :
نفلك هاما ي من تناس تعزة * علٌنا مه اانما اعك متظلما
-1الذهبً  -سٌر تعال النبال  -ممن لؽار اللذحاب  -الحسذٌن ال ذهٌد  -الجذز  - ) ٖ ( :رلذ
اللفح ) ٖٔ1 ( :
 تحمد بن دمحم بن ٌحٌى بن حمزة  ، :حذدعنً  :تبذً  ،عذن تبٌذئ  ،لذا  :تخبرنذً  :تبذً حمذزة بذنٌزٌد الحضرمً  ،لا  :رتٌت امرتة من تجم النسا متعملهن ٌ ،ما لها  :رٌذا  ،حاضذن ٌزٌذد ،
ٌما  :بلؽت مب سن لالت  :دخ رج على ٌزٌذد  ،فمذا  :تب ذر  ،فمذد تمانذن

مذن الحسذٌن ،

مجا برتسئ  ،لا  :فمضع فً طست  ،ف مر الؽال  ،فا ؾ  ،فحٌن رو  ،خمر مجهذئ ا نذئ ذ
منئ  ،فملت لها  :تلري عناٌا بمضٌب ؟  ،لالت  :اي م

 ،ع لذا حمذزة  :ملذد  ،حذدعنً  :بعذي

تهلنا تنئ رتب رتس الحسٌن مللمبا ي بدم ك عالع تٌا .
ٓٔ-الطبرانً  -المعج الابٌر  -الجز  - ) ٖ ( :رل اللفح ) ٔٔ٘ ( :
 - ٕ448حذذدعنا  :علذذً بذذن عبذذد العزٌذذز  ،عنذذا  :الزبٌذذر بذذن باذذار  ،حذذدعنً  :دمحم بذذن الضذذحان بذذن
ععمان الحزامً  ،عن تبٌئ لا  :خرج الحسٌن بن علذً (ر) الذى الامفذ سذاخطا ي لمهٌذ ٌزٌذد بذن
معامٌ  ،فا ب ٌزٌد بن معامٌ الذى عبٌذد

بذن زٌذاد مهذم مالٌذئ علذى العذراق انذئ لذد بلؽنذً تن

حسٌنا ي لد سار الى الامف  ،ملد اب لى بئ زمانن من بٌن اكزمذان مبلذدن مذن بذٌن البلذدان ماب لٌذت
بئ من بٌن العما معندها ٌع ذك تم ٌعذمد عبذدا ي امذا ٌع بذد العبٌذد  ،فم لذئ عبٌذد
برتسئ الٌئ فلما مضع بٌن ٌدٌئ مع بمم الحسٌن بن الحما :
نفلك هاما ي من رجا تحب * الٌنا مه اانما تعك متظلما
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بذن زٌذاد مبعذث

ٔٔ-الطبرانً  -المعج الابٌر  -الجز  - ) ٖ ( :رل اللفح ) ٔٔٙ ( :
ٓ - ٕ48حدعنا  :علً بن عبد العزٌز  ،عنا  :الزبٌذر  ،حذدعنً  :دمحم بذن الحسذن المخزممذً لذا :
لما تدخ عم الحسٌن بن علً (ر) على ٌزٌد بن معامٌ ممضع رتسئ بٌن ٌدٌئ باى ٌزٌد ملا :
نفلك هاما ي من رجا تحب * الٌنا مه اانما تعك متظلما
تما م

لم انت تنا لاحبن ما ل ل ن تبدا ي فما علً بن الحسٌن لٌس هاذا  ،فما  :اٌؾ ٌذا بذن ت

فما  :ما تلاب مذن ملذٌب فذً اكري مه فذً تنفسذا اهّ ّ فذً ا ذاب لبذ تن نبرتهذا ان ذلذن
على

ٌسٌر  ،معند عبد الرحمن بن ت الحا فما عبد الرحمن :

لها بجنب الطؾ تدنى لراب * من بن زٌاد العبدي ذي النسب المؼ
لٌس لها نس

سمٌ تمسى نسلها عدد الحلى * مبنت رسم

فرفع ٌزٌد ٌد فضرب لدر عبد الرحمن ملا  :اسات.
ٕٔ-ابن حجر  -ا لاب  -الجز  - ) ٕ ( :رل اللفح ) 4ٗ ( :
 ملا تبم عبٌدة  :ا فمما على تن ت عر المملٌن فً الجاهلٌذ عالعذ  :المسذٌب بذن علذً مالحلذٌنبذذن الحمذذا مالمذ لمس  ،لذذا تبذذم عبٌذذدة فذذً ذذرف اهمعذذا هذذم جذذاهلً زع ذ تبذذم عبٌذذدة تنذذئ تدرن
ا سذذال ماح ذ

علذذى ذلذذن بمملذذئ  :تعذذمذ بربذذً مذذن المخزٌذذات ٌذذم ذذرب الذذنفس تعمالهذذا مخذذؾ

الممازٌن بالاافرٌن مزلزلت اكري زلزالها  ،متن ذد لذئ المرزبذانً فذً معجذ ال ذعرا اكبٌذات
الم همرة ال ً منها :
نفلك هاما ي من رجا تعزة * علٌنا مان اانما تعك متظلما
مبهذا البٌت مع ٌزٌد بن معامٌ لما جا ل

الحسٌن بن علً (ر).

ٖٔ-الدٌنمري  -اكخبار الطما  -رل اللفح ) ٕٙٓ ( :
 لالما  :ع ان ابن زٌاد جهز علً بن الحسٌن ممن اان معئ من الحر  ،ممجئ به الى ٌزٌد بذنمعامٌ مع زحر بن لٌس ممحمن بن ععلب  ،م مر بن ذي الجم ن  ،فسارما ح ى لذدمما ال ذا ،
مدخلما على ٌزٌد بن معامٌ بمدٌن دم ك  ،متدخذ معهذ رتس الحسذٌن  ،فرمذى بذٌن ٌدٌذئ  ،عذ
ال

مر بن ذي الجم ن  ،فما ٌ :ا تمٌر المامنٌن  ،مرد علٌنا هذذا فذً عمانٌذ ع ذر رجذالي ي ي
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من ته بٌ ئ  ،مس ٌن رجذالي ي ي مذن ذٌع ئ  ،فلذرنا الذٌه  ،فسذ لناه النذزم علذى حاذ تمٌرنذا
بن زٌاد  ،تم الم ا  ،فؽدمنا علذٌه عنذد ذرمق ال ذمس  ،ف حطنذا بهذ مذن اذ جانذب ،

عبٌد

فلما تخذت السٌمؾ منه م خذها جعلما ٌلمذمن الى ؼٌر مزر  ،لمذان الحما مذن اللذممر  ،فمذا
اان اهّ ّ ممدار جزر جزمز  ،تم نم لابذ ح ذى ت ٌنذا علذى وخذره  ،فها ٌذن تجسذاده مجذردة ،
معٌابه مرمل  ،مخذدمده معفذرة  ،سذفً علذٌه الرٌذاف  ،زمارهذ العمبذان  ،ممفذمده الذرخ ،
فلما سمع ذلن ٌزٌد دمعت عٌنئ ملا  :مٌحا  ،لد انت ترضى من طاع ا بدمن ل
لعن

ابن مرجان  ،تما م

لم انت لاحبئ لعفمت عنئ  ،رح

تبا عبد

الحسذٌن ،

 ،ع مع :

نفلك هاما ي من رجا تعزة * علٌنا مه اانما تعك متظلما
ٗٔ-السبط ابن الجمزي  -ذارة الخماا  -الجز  - ) ٕ ( :رل اللفح ) ٔٗ8 ( :
 رمب  ،عن الزهري  ،لا  :لما جا ت الرامس اان ٌزٌد فً منظذرة علذى ربذا جٌذرمن ف ن ذدلنفسئ :
لما بدت لن الحمم مت رلت * لن ال ممس على ربا جٌرمن
نعب الؽراب فملت لح تمهي لح * فلمد لضٌت من الؽرٌ دٌمنً
٘ٔ-ابن عساار  -ارٌخ مدٌن دم ك  -الجز  - ) ٔٗ ( :رل اللفح ) ٕٔٗ ( :
 تخبرنا  :تبم ؼالب تٌضا ي ي  ،تنا  :تبم الؽنذاب بذن المذ ممن  ،تنذا  :عبٌذدتنا  :عبد

بذن دمحم بذن اسذحاق ،

بن دمحم  ،حدعنً  :عمً  ،نذا  :الزبٌذر  ،حذدعنً  :دمحم بذن الضذحان  ،عذن تبٌذئ لذا :

خرج الحسٌن بن علً الى الامف ساخطا ي لمهٌ ٌزٌد  ،فا ب ٌزٌد الى ابن زٌذاد مهذم مالٌذئ علذى
العراق انئ لد بلؽنً تن حسٌنا ي لد لار الى الامف  ،ملد اب لً بئ زمانن مذن بذٌن اكزمذان مبلذدن
من بٌن البلدان ماب لٌت بئ تنت من بٌن العما  ،معندها ع ك تم عمد عبدا ي اما ٌع بد العبٌد فم لذئ
ابن زٌاد مبعث برتسئ الٌئ.
-ٔٙابن عساار  -ارٌخ مدٌن دم ك  -الجز  - ) ٔ8 ( :رل اللفح ) ٗٗٗ ( :
 -لا ه ا بن دمحم  ،لذا تبذم مخنذؾ  :عذ ان عبٌذد

بذن زٌذاد نلذب رتس الحسذٌن فذً الامفذ

فجع ٌدار بئ  ،ع دعا زحر بن لٌس فسرف معئ بذرتس الحسذٌن مرامس تلذحابئ الذى ٌزٌذد بذن
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معامٌذ  ،ماذان مذع زحذر تبذذم بذردة بذن عذمؾ اكزدي مطذذارق بذن تبذً ظبٌذان اكزدي فخرجذذما
ح ى لدمما بها ال ا على ٌزٌد.
-ٔ4ابن عساار  -ارٌخ مدٌن دم ك  -الجز  - ) ٙ1 ( :رل اللفح ) ٔ٘1 ( :
 لالت  :دخ بعي بنً تمٌ على ٌزٌد فما  :تب ر ٌا تمٌر المامنٌن فمد تماننمعدمن ٌ ،عنً الحسٌن بن علً لد ل

من عذدم

ممجئ برتسئ الٌن فل ٌلبث اهّ ّ تٌاما ي ي ح ذى جذا بذرتس

الحسٌن فمضع بذٌن ٌذدي ٌزٌذد فذً ط ذت  ،فذ مر الؽذال فرفذػ العذمب الذذي اذان علٌذئ فحذٌن رو
خمر مجهئ بامئ ا نئ ٌ

منئ رابح  ،ملذا  :الحمذد هلل الذذي افانذا المانذ بؽٌذر مانذ  :اذ مذا

تملدما نارا ي ي للحرب تطف ها

.

-ٔ8ابن عساار  -ارٌخ مدٌن دم ك  -الجز  - ) ٙ1 ( :رل اللفح ) ٔٙٓ ( :
 لا تحمد  :لا تبً لا لً ٌحٌى بن حمزة  :لا تبً ٌعنً حمزة بذن ٌزٌذد  :لذد رتٌذت دٌذا بعذدذلن مم مل مطرمح على درج جٌرمن ما ذمف الفذرج فذً فرجهذا للذب مؽذرمزة لذا حمذزة :
ملد اان  ،حدعنً  :بعي تهلنا تنئ رتب رتس الحسٌن مللمبا ي بدم ك عالع تٌا .
-ٔ1ابن عساار  -ارٌخ مدٌن دم ك  -الجز  - ) 4ٓ ( :رل اللفح ) ٔٗ ( :
[ ٗ - ] ٖٔ4ٙتنببنذا  :تبذذم علذذً الحسذذن بذن تحمذذد مؼٌذذر لذذالما  ، :تنذا  :تبذذمبار بذذن رٌذذذة  ،نذذا :
سلٌمان بن تحمد  ،نا  :تبم الزنباي رمف بن الفذرج  ،نذا ٌ :حٌذى بذن باٌذر  ،حذدعنً  :اللٌذث لذا :
تبى الحسٌن بن علذً  :تن ٌس سذر فمذا لم مل لذم مل لذما ابنذئ متلذحابئ الذذٌن لذا لما معذئ بماذان
ٌما لئ  :الطؾ  ،مانطلك بعلً بن حسٌن مفاطم بنذت حسذٌن مسذاٌن بنذت حسذٌن الذى عبٌذد
بن زٌاد  ،معلً ٌممبذ ؼال لذ د بلذػ فبعذث بهذ الذى ٌزٌذد بذن معامٌذ فذ مر بسذاٌن فجعلهذا خلذؾ
سرٌر كن ه رب رتس تبٌها مذمي لراب ها معلً بن الحسٌن فذً ؼذ  ،فمضذع رتسذئ فضذرب
على عنٌ ً الحسٌن فما :
نفلك هاما ي من تناس تعزة * علٌنا مه اانما تعك متظلما
فما علً بن الحسٌن  :ما تلاب من ملٌب فً اكري مه فً تنفسا اهّ ّ فذً ا ذاب مذن لبذ
تن نبرتها ان ذلن على

ٌسٌر  ،فعم على ٌزٌد  :تن مع ببٌت ذعر م ذال علذً وٌذ مذن ا ذاب

 ،فما ٌزٌد ب  :بما اسبت تٌدٌا مٌعفم عن اعٌر  ،فما  :تما م

لم رونذا رسذم

(ا)

مؽلملٌن كحب تن ٌحلنا من الؽ  ،لذا  :لذدلت فحلذمه مذن الؽذ  ،لذا  :ملذم ملفنذا بذٌن ٌذدي
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رسذذم

(ا) علذذى بعذذد كحذذب تن ٌمربنذذا  ،لذذا  :لذذدلت فمربذذمه فجعلذذت فاطم ذ مسذذاٌن

ٌ طامهن لٌرٌا رتس تبٌهما  ،مجع ٌزٌد ٌ طام فً مجلسئ لٌس ر عنهمذا رتس تبٌهمذا  ،عذ تمذر
به فجهزما متللح الٌه متخرجما الى المدٌن .
ٕٓ-ابن عساار  -رجم ا ما الحسٌن (ي)  -رل اللفح ) ٖٖٓ ( :
 -عبٌد

بن دمحم بن اسحاق  ،تنببنا  :عبد

بن دمحم  ،حذدعنً  :عمذً  ،تنببنذا  :الزبٌذر  ،حذدعنً

 :دمحم بن الضحان  ،عن تبٌئ لا  :خرج الحسٌن بن علً الى الامف ساخطا ي لمهٌ ٌزٌذد  ،فا ذب
ٌزٌد الى ابن زٌاد مهم مالٌئ علذى العذراق  :انذئ لذد بلؽنذً تن حسذٌنا ي لذد لذار الذى الامفذ  ،ملذد
اب لى بئ زمانذن مذن بذٌن اكزمذان  ،مبلذدن مذن بذٌن البلذدان  ،ماب لٌذت بذئ تنذت مذن بذٌن العمذا ،
معندها ع ك تم عمد عبدا ي اما ٌع بد العبٌد  ،فم لئ ابن زٌاد مبعث برتسئ الٌئ.
ٕٔ-المزي  -هذٌب الاما  -الجز  - ) ٙ ( :رل اللفح ) ٕٗ1 ( :
 مسرف عمر بن سذعد بحرمذئ معٌالذئ الذى عبٌذداهّ ّ ؼال اان مرٌضا ي مذع النسذا  ،فذ مر بذئ عبٌذد
علٌئ  ،ملالت  :ه ٌم

 ،ملذ ٌاذن بمذً مذن تهذ بٌذت الحسذٌن (ي)
لٌم ذ  ،فطرحذت زٌنذب بنذت علذً نفسذها

ح ى م لمنً  ،فرق لهذا  ،ف راذئ  ،ماذؾ عنذئ  ،عذ جهذزه محملهذ الذى

ٌزٌد  ،فلما لدمما علٌئ جمع من اان بحضر ئ مذن تهذ ال ذا  ،عذ ادخلذما علنذئ فهنذام بذالف ح ،
فما رج منه تحمر تزرق منظر الى ملٌف من بنا ه  ،فما ٌ :ا تمٌر المذامنٌن هذب لذً هذذ
 ،فمالت زٌنب  :ه  ،م

مه ارام لن مه لئ ته ان ٌخرج من دٌذن

 ،ف عادهذا اكزرق فمذا

لئ ٌزٌد  :اؾ  ،ع تدخله الى عٌالئ فجهزه محمله الى المدٌن .
ٕٕ-السمعانً  -اكنساب  -الجز  - ) ٖ ( :رل اللفح ) ٗ4ٙ ( :
 ملا جعفر بن دمحم اللادق  :ل ٌاذن بذٌن الحسذن مالحسذٌن اهّ ّ طهذر ماحذد  ،ملذد الحسذن فذًرمضان سن عالث  ،مالحسٌن فً عبان سن تربع  ،ملد اذان ٌ ذبه ن رسذم
ت بئ برسم

(ا)  :ما بٌن اللدر الى الرتس  ،مالحسٌن ت بئ برسم

 ،اذان الحسذن
ما اذان دمن ذلذن

 ،مل ذ ٌبذذك مذذن تمهد الحسذذٌن ذاذذر اهّ ّ ؼذذال مذذرٌي مهذذم علذذى بذذن الحسذذٌن ٌمذذا لذذئ  :زٌذذن
العابدٌن  ،ملما حملت الذرامس الذى ٌزٌذد بذن معامٌذ مضذع رتس الحسذٌن بذٌن ٌدٌذئ متن ذ ٌزٌذد
ٌمم بمضٌب على فمئ :
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نفلك هاما ي من رجا تعزة * علٌنا  ،مه اانما تعك متظلما
ٖٕ-ابن الدم مً  -جماهر المطالب  -الجز  - ) ٕ ( :رل اللفح ) ٕ4ٔ ( :
 معن علً بن عبد العزٌز  ،عن الزبٌر بن باار  ،عذن دمحم بذن الضذحان بذن ععمذان الحزامذً ،عذذن تبٌذذئ لذذا  :لمذذا خذذرج الحسذذٌن الذذى الامفذ سذذاخطا ي لمهٌ ذ ٌزٌذذد بذذن معامٌذ  ،ا ذذب ٌزٌذذد بذذن
معامٌ لعبٌد

بن زٌاد الدعً مهم مالٌئ على العراق  :تنئ بلؽنً تن حسٌنا ي لد سذار الذى الامفذ

 ،ملد اب لى بئ زمانن من بٌن اكزمان  ،مبلدن من بٌن البلدان ماب لٌت تنت بذئ مذن بذٌن العمذا ،
معندها ع ك تم امن عبدا ي امذا ٌع بذد العبٌذد

فم لذئ عبٌذد

لا لذئ

ملعنذئ متخذزا  ،مبعذث

برتسئ معملئ متهلئ الى ٌزٌد  ،فلما مضع الرتس بٌن ٌدٌئ مع بمم حلٌن بن الحما المري :
نفلك هاما ي من رجا تعزة * علٌنا مان اانما ؟ تعك متظلما
فما لئ علً بذن الحسذٌن رحمذئ

مهذم فذً السذبً  :ا ذاب

تملذى بذن مذن ال ذعر ٌ ،مذم

بذارن م عذذالى  :مذذا تلذذاب مذن ملذذٌب فذذً اكري مه فذذً تنفسذا اهّ ّ فذذً ا ذذاب مذذن لبذ تن
نبرتها ان ذلن على

ٌسٌر لاذٌال سذما علذى مذا فذا ا مه فرحذما بمذا و ذاا م

مخ ار فخمر  ( ،المجادل  ، ) ٘4 :فؽضب ٌزٌد لعنئ
ا اب

تملى بن مب بٌن  ،لا

ه ٌحذب اذ

مجع ٌعبث بلحٌ ئ ملا ؼٌر هذذا مذن

 :ما تلابا من ملٌب فبما اسبت تٌدٌا مٌعفم عذن اعٌذر ،

( ال مرب  ، ) ٕٗ :عذ لذا ٌزٌذد  :مذا ذرمن ٌذا تهذ ال ذا فذً هذاه ؟  ،فمذا رجذ مذنه  :ه
خذ من الب سم جرما

فما النعمذان بذن ب ذٌر اكنلذاري  :انظذر مذا اذان ٌلذنعئ رسذم

(ا) به لم روه فً هذذ الحالفذ فالذنعئ بهذ  ،لذا ٌزٌذد  :لذدلت خلذما عذنه ماضذربما
علٌه المباب  ،متما علٌه المطبخ ماساه ؟ متخرج الٌه جذمابز اعٌذرة  ،ملذا  :لذم اذان بذٌن
ابن مرجان مبٌنه نسب ما ل له  ،ع رده الى المدٌن .
ٕٗ-المندمزي الحنفً ٌ -نابٌع الممدة  -الجز  - ) ٖ ( :رل اللفح ) ٔٙ ( :
 ( ٕٔ )  -اللٌذذث بذذن سذذعد  :لمذذا ل ذ الحسذذٌن متلذذحابئ انطلمذذما بعلذذً بذذن الحسذذٌن فذذً ؼ ذ ،مفاطم مس اٌن بن ا الحسٌن الى ابن زٌاد  ،فبعث بهذ الذى ٌزٌذد  ،فذ مر بسذاٌن تن ٌجعلهذا خلذؾ
الظهر لبال رب رتس تبٌها ح ى جا ما عند ٌزٌد فما ٌزٌد :
نفلك هاما ي من رجا تعزة * علٌنا مه اانما تعك متظلما
ع ترسله الى المدٌن .
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ٕ٘-ابراهٌ بن دمحم العمفً  -الؽارات  -الجز  - ) ٕ ( :رل اللفح ) ٕٙٙ ( :
 -لذذا تبذذم مخنذذؾ  :ع ذ تن عبٌذذد

بذذن زٌذذاد نلذذب رتس الحسذذٌن (ي) بالامف ذ فجع ذ ٌذذدار بذذئ

بالامف  ،ع دعا زحر بن لٌس فسرف معئ برتس الحسٌن مرامس تلحابئ الى ٌزٌذد بذن معامٌذ
 ،ماان مع زحر تبم بردة بن عمؾ اكزدي مطارق بن تبى ظبٌان اكزدي  ،الى وخر ما لا .
-ٕٙال ٌخ محممد تبمرٌٌ ٌ -خ المضٌرة تبم هرٌرة  -رل اللفح ) ٔ48 ( :
 عن تبى حمزة بن ٌزٌد الحضرب لا  :رتٌت امرتة من تجمذ النسذا متعملهذن ٌمذا لهذا  :رٌذحاضن ٌزٌد لالت  :دخ رج على ٌزٌد فما  :تب ر فمد تمانذن

مذن الحسذٌن  ،مجذا برتسذئ

فمضع فذً طسذت فذ مر الؽذال فا ذؾ فحذٌن رو تحمذر مجهذئ ا نذئ ذ منذئ  ،فملذت لهذا  :تلذري
 ،ع لا حمزة ملذد حذدعنً بعذي تهلنذا تنذئ رتب رتس الحسذٌن

عناٌا بمضٌب ؟  ،لالت  :اب م

مللمبا ي بدم ك عالع تٌا ( ا ٕ٘ٔ م  ٕٔٙج ٖ سٌر تعال النبال ).
-ٕ4الطبري  -ارٌخ الطبري  -الجز  - ) ٗ ( :رل اللفح ) ٖ٘ٔ ( :
بن زٌاد نلب رتس الحسٌن بالامف فجع ٌذدار بذئ فذً الامفذ

 -لا تبم مخنؾ  :ع ان عبٌد

 ،ع دعا زحر بن لٌس فسرف معئ برتس الحسٌن مراس تلذحابئ الذى ٌزٌذد بذن معامٌذ  ،ماذان
مع زحر تبم بردة بن.
-ٕ8تبم مخنؾ اكزدي  -مم

الحسٌن  -رل اللفح ) ٕٓ8 ( :

 -لذا تبذذم مخنذذؾ  -عذ تن عبٌذذد

بذذن زٌذذاد نلذذب رتس الحسذذٌن بالامفذ  ،فجعذ ٌذذدار بذذئ مذذن

الامف  ،ع دعا زحر بن لٌس فسرف معئ برتس الحسٌن مراس تلحابئ الذى ٌزٌذد بذن معامٌذ ،
ماذان مذذع زحذذر تبذذم بذذردة بذذن عذذمؾ اكزدي  ،مطذذارق بذذن تبذذً ظبٌذذان اكزدي  ،فخرجذذما ح ذذى
لدمما بها ال ا على ٌزٌد بن معامٌ .
ان هى.
فٌذذا ابذذن ٌمٌ ذ مذذاذا رٌذذد مذذن ابذذن رسذذم

و اذا انذذت نالذذبً م حذذب مذذمهن زٌذذد لعنذذئ

فنالب ملان ه خالؾ بما ا ى بذئ علمابذن الذذي خذذ دٌنذن مذنه  ،فاذن منلذفا ي  ،ملاذن الذبال
لٌس علٌن فمط ب على من ابعن م اٌعن منالب الرسم مو الرسم العدا .
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لم تحدث معجزات عند ابن تٌمٌة:
ٌمذذم ابذذن ٌمٌ ذ ( :مالذذذٌن نملذذما ملذذري الحسذذٌن زادما ت ذذٌا مذذن الاذذذب  ،امذذا زادما فذذً ل ذ
ععمان-.....الى لملئ -ممع امن الحمذرة ظهذرت فذً السذما ٌذم ل ذ الحسذٌن  ،ملذ ظهذر لبذ
ذلن  ،فإن هذا من ال رهات  ،فما زالت هذ الحمرة ظهر  ،ملها سبب طبٌعذً مذن جهذ ال ذمس
فهً بمنزل ال فك  ،ماذلن لم الماب انئ ما رفع حجذر فذً الذدنٌا اه مجذد ح ذئ د عبذٌط  ،هذم
تٌضا ي اذب بٌن)  .الملدر  :منهاج السن (ٗ.)٘ٙٓ/
ردنذذا  :الذذم لذذن ٌذذا ابذذن ٌمٌ ذ الذذ راجذذع ا ذذاب ابذذن حنبذذ مالهٌعمذذً ماهلذذبهانً مالطبذذري
مالطبرانً مابن عساار ماآلجري مابن ابً ذٌب ماللذالحً مالبٌهمذً مالمذزي مابذن ابذً الذدنٌا
مؼٌره من َمن ه اعال اه السن ملد ذاذرما ارامذات ا مذا الحسذٌن علٌذئ السذال معالمذات
الؽضب بعد اس هاد م ً انت بعده بعممد نار ذلذن م رانذئ بحجذ ضذعؾ ا سذناد  ،ماٌذؾ
ٌامن ذلن مل ٌان ابن نبً على مجئ اهري اه الحسٌن علٌئ السال .

لم ٌتم سبً آل النبً:
ٌمم ابن ٌمٌ  ( :ماما ما ذار من سبً نسابئ مالذراري مالدمران بهذ فذً الذبالد محملهذ علذى
الجما بؽٌر ال اب فهذا اذب مباط  ،ما سذبى المسذلممن مهلل الحمذد ها ذمٌ لذط  ،مه اسذ حلت
ام دمحم ا سذبً بنذً ها ذ لذط  ،ملاذن اهذ الهذمب مالجهذ ٌاذذبمن اعٌذراي) .الملذدر :منذاه
السن (ٗ.)٘٘8/
ردنا :ماٌؾ اذا ي تٌها الدعً لد نملت سباٌا الرسم الى دم ك  ،ه اان ارٌما ي له بعد ل
ت مذذاذا؟  ،ملذذد احضذذره ابذذن زٌذذاد مٌزٌذذد لعنهمذذا
لل ما به لا لن
الممجمد فً بؽداد مل

الذذى مجلسذذئ  ،ه ذ اذذان لإلع ذذذار له ذ ا

 ،ممن ع مم ان اهم ل س ح ل
ل

ابذٌه

بنً ها

فاٌؾ اذا بسذجن الها ذمٌ

فٌئ ااعر من س ٌن ها مٌا ي على ٌد هارمن العباسذً ماٌذؾ بذن مزٌذد

ال هٌد مابنئ ٌحٌى مالحسذٌن مدمحم ال ذهدا ماٌذؾ بذن بالحسذٌن الفخذً ماٌذؾ بذن بذالنفس الزاٌذ
مالرضٌ ابنا عبذد

المحذي  ،ماٌذؾ بذن بذزٌن العابذدٌن مالبذالر ماللذادق مالاذاظ مالرضذا

ممممم  ......ما لد ل لت اهمذ مذن و دمحم مذا ه ٌحلذمن  ،م حمذد

علذى ذلذن مانذت بمملذن

هذا اعبت انن من حلؾ ٌزٌد اه انن خا العمم ماان هفاارن فال فار  ،ب ٌفه ح ذى الطفذ
اللؽٌر انن من امهد ٌزٌد مانذن مذن مذمالً بنذً امٌذ  ،ممذا اهذ الهذمب مالجهذ اه انذت ممذن
ابعن.؟
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الحزن مالباا على اهما الحسٌن علٌئ السال عند ابن ٌمٌ :
ٌمذذم ابذذن ٌمٌذ  ( :ملذذار ال ذذٌطان بسذذبب ل ذ الحسذذٌن رضذذً

عنذذئ ٌحذذدث للنذذاس بذذدع ٌن :

بدع الحذزن مالنذمف ٌذم عا ذمرا مذن اللطذ ماللذراا مالباذا مالعطذا مان ذاد المراعذً ممذا
ٌفضً الٌئ من سب السلؾ.....الخ) الملدر  :منهاج السن .
ع انئ هاج المخ ار العمفً مل ا طرق لذلن نظرا ي الى ان الممضمي ٌح اج الذى بحذث طمٌذ فهذم
لٌس مبحعنا منا فً بالمم ان المخ ار بن ابً عبٌدة العمفً رضذمان
من ع ر هبً عبد

علٌذئ ممذدمف عنذدنا مانذئ

الحسٌن علٌئ السال مهم من ال ٌع الخاللٌن.

مردنا على ابن ٌمٌذ فذنحن نرٌذد ان نعذرؾ ٌذا ابذن السذن  ،انذت مذم ان السذن الرسذم ماجذب
و باذى علذى الحسذٌن علٌذئ السذال فلمذاذا ه نباذً

ا باعها منحذن ن بذع سذن الرسذم فرسذم

علٌئ ؟  ،ملد ذاذر فذً ا ذبا ممذا لذح نملهذا ان جبرٌذ علٌذئ السذال اخبذر رسذم

و بمم ذ

الحسذذٌن علٌذذئ السذذال ماعطذذا رب ذذئ ال ذذً ٌم ذ علٌهذذا مه ذذن فذذً ذلذذن عنذذدا معنذذدنا  ،ع ذ اه
رامن للناس دٌنه  ،بدعمن م افذرمن اذ نا ممعلذما الخذالك فذً عبذادة  ،عذ ان المراعذً ذذار
ملابب ه لح لها عندن فهً لذحٌح عنذدنا مه ذ ن لذن بهذا اذذلن  ،مامذا مذن سذب السذلؾ
فنع نحن نسب سلفن معامٌ مٌزٌد مابن زٌذاد مهنذد بنذت ع بذ لعذنه

ملعذن اضذرابهما ممذن

ابعهما.
مهنذذا سذذنذار بعذذي مذذا جذذا فذذً ا ذذب اه ذ السذذن فذذً معرف ذ رسذذم

و بم ذ الحسذذٌن علٌذذئ

السال  ،ماٌضا فً باا علٌئ.
مسند تحمد  -مسند الع رة المب رٌن بالجن  -مسند الخلفا الرا ذدٌن  -ممذن مسذند علذً بذن تبذً
طالب (ر)
 - ٙٗ1حدعنا  :دمحم بذن عبٌذد  ،حذدعنا :

ذرحبٌ بذن مذدرن  ،عذن عبذد

بذن نجذً  ،عذن

تبٌئ تنئ سار مع علً (ر) ماان لاحب مطهر ئ فلما حاذب نٌنمب مهم منطلك الذى لذفٌن
 ،فنادب علً (ر) البر تبذا عبذد

الذبر تبذا عبذد

ب ذط الفذرات  ،للذت  :ممذاذا لذا :

لا  :دخلت على النبً (ا) ذات ٌم معٌنا فٌضان  ،للت ٌ :ا نبً
عٌنٌن فٌضان لا  :ب لا من عندي جبرٌ

تؼضبن تحد مذا ذ ن

لب فحدعنً  :تن الحسذٌن ٌم ذ ب ذط الفذرات ،

لا  :فما  :ه لن الى تن ت من من رب ئ  ،لا  :للت  :نع  ،فمد ٌد فمبي لبضذ مذن ذراب
ف عطانٌها فل تملن عٌنً تن فاض ا.
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مسند تحمد  -ممن مسند بنً ها

 -بداٌ مسند عبد

بن عباس (ر)

 - ٕٔٙٙحدعنا  :عبد الرحمن  ،حدعنا  :حماد بن سلم  ،عن عمار بن تبً عمار  ،عذن ابذن
عباس  ،لا  :رتٌت النبً (ا) فً المنا بنلذؾ النهذار ت ذعث تؼبذر معذئ لذارمرة فٌهذا
د ٌل مطئ تم ٌ بع فٌها ٌبا ي ي  ،لا  :للت ٌ :ا رسم

ما هذذا لذا  :د الحسذٌن متلذحابئ

ل تز ت بعئ منذ الٌم لا  :عمار فحفظنا ذلن الٌم فمجدنا ل
مسند تحمد  -ممن مسند بنً ها

 -بداٌ مسند عبد

ذلن الٌم .

بن عباس (ر)

 - ٕ٘ٗ1حدعنا  :عفان  ،حدعنا  :حماد هم ابن سلم  ،تخبرنا  :عمار  ،عن ابذن عبذاس لذا
 :رتٌت النبً (ا) فٌما ٌرب الناب بنلؾ النهذار مهذم لذاب ت ذعث تؼبذر بٌذد لذارمرة فٌهذا
د  ،فملذذت  :ب ذ بً تنذذت متمذذً ٌذذا رسذذم

مذذا هذذذا  ،لذذا  :هذذذا د الحسذذٌن متلذذحابئ ل ذ تز

تل مطئ منذ الٌم ف حلٌنا ذلن الٌم فمجدم ل

فً ذلن الٌم .

مسند تحمد  -بالً مسند الماعرٌن  -مسند تنس بن مالن (ر)
 - ٖٕٔٔ4حدعنا  :مام

 ،حدعنا  :عمارة بن زاذان  ،حدعنا  :عابت  ،عن تنذس بذن مالذن :

تن ملن المطر اس ذن ربئ تن ٌ ً النبً (ا) ف ذن لئ  ،فما  :ك سلم تملاذً علٌنذا البذاب
ه ٌدخ علٌنا تحد  ،لا  :مجذا الحسذٌن لٌذدخ فمنع ذئ فمعذب فذدخ فجعذ ٌمعذد علذى ظهذر
النبً (ا) معلى منابئ معلى عا مذئ  ،لذا  :فمذا الملذن للنبذً (ا)  :ت حبذئ لذا  :نعذ ،
لذذا  :تمذذا ان تم ذذن سذ م لئ مان ذذبت ترٌ ذذن الماذذان الذذذي ٌم ذ فٌذذئ فضذذرب بٌذذد  ،فجذذا بطٌن ذ
حمرا  ،ف خذ ها ت سلم  ،فلر ها فً خمارها لا  :لا عابت بلؽنا تنها اربال .
مسند تحمد  -بالً مسند الماعرٌن  -مسند تنس بن مالن (ر)
ٖ - ٖٖٔ8حذذدعنا  :عبذذد اللذذمد بذذن حسذذان لذذا  ، :تخبرنذذا  :عمذذارة ٌعنذذً ابذذن زاذان  ،عذذن
عابت  ،عن تنس لا  :اس ذن ملن المطر تن ٌ ً النبذً (ا) فذ ذن لذئ  ،فمذا  :ك سذلم
احفظً علٌنا الباب ه ٌدخ تحد  ،فجا الحسٌن بن علً (ر) فمعذب ح ذى دخذ فجعذ ٌلذعد
علذى مناذب النبذً (ا)  ،فمذا لذذئ الملذن  :ت حبذئ لذا النبذذً (ا)  :نعذ  ،لذا  :فذإن تم ذذن
م لئ مان بت ترٌ ن الماان الذي ٌم

فٌئ  ،لا  :فضرب بٌد ف را رابا ي ي تحمذر  ،ف خذذت ت

سلم ذلن ال راب فلر ئ فً طرؾ عمبها لا  :فانا نسمع ٌم
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باربال .

مسند تحمد  -بالً مسند اكنلار  -حدٌث ت سلم زمج النبً (ا)
٘ - ٕ٘18حدعنا  :ماٌع لا  ، :حدعنً  :عبد
ذن هذم ٌعنذً عبذد

سلم لذا  :ماٌذع

بن سعٌد  ،عن تبٌئ  ،عذن عاب ذ تم ت

بذن سذعٌد تن النبذً (ا) لذا  :كحذدهما  :لمذد

دخ علً البٌت ملن ل ٌذدخ علذً لبلهذا  ،فمذا لذً  :ان ابنذن هذذا حسذٌن مم ذم  ،مان ذبت
ترٌ ن من رب اكري ال ً ٌم

بها  ،لا  :ف خرج رب حمرا .

مسند تحمد  -بالً مسند اكنلار  -حدٌث ت سلم زمج النبً (ا)
ٓٔٓ - ٕٙحدعنا  :تبم النضر ها
حدعنً :

بن الماس  ،حدعنا  :عبد الحمٌذد ٌعنذً ابذن بهذرا لذا ، :

هر بن حم ب لا  :سمعت ت سلم زمج النبً (ا) حذٌن جذا نعذً الحسذٌن

بن علً لعنت ته

العراق  ،فمالت  :ل لم ل له

 ،ؼرم مذلم ل له

فإنً رتٌت رسذم

(ا) جا ئ فاطم ؼدٌ ببرم لد لنعت لئ فٌها علٌدة حملئ فً طبذك لهذا  ،ح ذى
مضذع ها بذٌن ٌدٌذذئ  ،فمذا لهذذا  :تٌذن ابذذن عمذن  ،لالذذت  :هذم فذذً البٌذت  ،لذذا  :فذإذهبً ف دعٌذذئ
متب نً بإبنٌئ  ،لالت  :فجذا ت مذمد ابنٌهذا اذ ماحذد منهمذا بٌذد معلذً ٌم ذً فذً تعرهمذا ح ذى
دخلما على رسم

(ا) ف جلسهما فً حجر  ،مجلذس علذً عذن ٌمٌنذئ  ،مجلسذت فاطمذ

عن ٌسار  ،لالت ت سلم  :فإج بذ من ح ً اسا ي خٌبرٌا ي  ،اان بساطا ي لنا علذى المنامذ فذً
المدٌن  ،فلفئ النبً (ا) علٌه جمٌعا ي ي ي ف خذذ ب ذمالئ طرفذً الاسذا  ،متلذمب بٌذد الٌمنذى
الى ربئ عز مج لذا  :اللهذ تهلذً تذهذب عذنه الذرجس مطهذره طهٌذرا  ،اللهذ تهذ بٌ ذً
تذهب عنه الرجس مطهره طهٌرا  ،الله ته بٌ ً تذهب عنه الرجس مطهذره طهٌذرا
 ،للت ٌ :ا رسذم

 :السذت مذن تهلذن  ،لذا  :بلذى فذإدخلً فذً الاسذا  ،لالذت  :فذدخلت فذً

الاسا بعدما لضى دعا

بن عمئ علً مابنٌئ مابن ئ فاطم (ر).

تحمد بن حنب  -فضاب اللحاب  -فضاب علً (ي)
ٖٗٔٔ  -حدعنا  :عبد

 ،لا  ، :حدعنً  :تبً  ،لعنا  :تبم النضر ها

بذن الماسذ  ،لعنذا  :عبذد

الحمٌذد ٌعنذً ابذذن بهذرا  ،لذا  ، :حذذدعنً  :ذهر لذا  :سذذمعت ت سذلم زمج النبذً (ا) حذذٌن
جا نعً الحسٌن بن علً  ،لعنت ته العراق  ،فمالت  :ل لم لذ له
 ،فإنً رتٌت رسم

 ،ؼذرم مذلذم لعذنه

(ا) جا ئ فاطم ؼدٌ ببرم لد لنعت لئ فٌها علذٌدة  ،حملهذا فذً

طبك لها ح ذى مضذع ها بذٌن ٌدٌذئ  ،فمذا لهذا  :تٌذن ابذن عمذن ؟  ،لالذت  :هذم فذً البٌذت  ،لذا :
اذهبً ف دعٌئ  ،ماب ٌنً بإبنٌئ  ،لالت  :فجا ت ممد ابنٌها ا ماحد منهما بٌد  ،معلً ٌم ذً فذً
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تعرهما  ،ح ى دخلذما علذى رسذم

(ا)  ،ف جلسذهما فذً حجذر  ،مجلذس علذً علذى ٌمٌنذئ ،

مجلست فاطم على ٌسار  ،لالت ت سلم  :فإج بذ اسا ي خٌبرٌا ي اان بساطا ي لنا علذى المنامذ فذً
(ا) جمٌعا ي ي ي  ،ف خذ ب مالئ طرفً الاسذا  ،متلذمب بٌذد الٌمنذى الذى
المدٌن  ،فلفئ رسم
ربئ عز مج  ،لا  :الله ته بٌ ً تذهب عذنه الذرجس مطهذره طهٌذرا  ،اللهذ تهلذً تذهذب
عنه الرجس مطهره طهٌرا  ،الله ته بٌ ً تذهذب عذنه الذرجس مطهذره طهٌذرا  ،للذت :
ٌا رسم

 ،الست من تهلن ؟  ،لذا  :بلذى  ،فذإدخلً فذً الاسذا  ،لالذت  :فذدخلت فذً الاسذا

بعدما لضى دعا

بن عمئ علً مابنٌئ مابن ئ فاطم .

تحمد بن حنب  -فضاب اللحاب  -فضاب الحسن مالحسٌن (ي)
ٖ٘ٔٔ  -حدعنا  :عبد
 ،عن تبٌئ  ،عن عاب

 ،لا  ، :حدعنً  :تبً  ،لعنا  :ماٌع لا  ، :حدعنً  :عبذد

بذن سذعٌد

 ،تم ت سلم لا  :ماٌع ذن هذم  :تن النبذً (ا) لذا  :كحذدهما  :لمذد

دخ علً البٌت ملن ل ٌدخ علً لبلها  ،فما لذً  :ان ابنذن هذذا حسذٌن مم ذم فذإن ذبت و ٌذن
من رب اكري ال ً ٌم

بها  ،لا  :ف خرج الً رب حمرا .

تحمد بن حنب  -فضاب اللحاب  -فضاب الحسن مالحسٌن (ي)
 - ٖٖٔ8حدعنا  :عبد

 ،لا  ، :حدعنً  :تبً  ،نا  :عبد الذرحمن  ،نذا  :حمذاد بذن سذلم  ،عذن

عمذذار هذذم ابذذن تبذذً عمذذار  ،عذذن ابذذن عبذذاس لذذا  :رتٌذذت النبذذً (ا) فذذً المنذذا بنلذذؾ النهذذار
ت عث تؼبر  ،معئ لارمرة فٌها د ٌل مطئ  ،تم ٌ بع فٌها ٌبا ي ي للت ٌ :ا رسم

 ،مذا هذذا ؟ ،

لا  :د الحسٌن متلحابئ لذ تز ت بعذئ منذذ الٌذم لذا عمذار  :فحفظنذا ذلذن فمجذدنا ل ذ ذلذن
الٌم (ي).
تحمد بن حنب  -فضاب اللحاب  -فضاب الحسن مالحسٌن (ي)
 - ٖٖٔ1حدعنا  :عبد

 ،لا  ، :حدعنً  :تبً  ،لعنا  :عفان  ،نا  :حماد لا  ، :تنا  :عمذار بذن

تبً عمار  ،عن ابن عباس لا  :رتٌت النبً (ا) فٌما ٌرب الناب بنلؾ النهذار  ،لذابالي ت ذعث
تؼبر بٌذد لذارمرة فٌهذا د  ،فمذا  :بذ بً تنذت متمذً ٌذا رسذم
متلحابئ فل تز تل مطئ منذ الٌم  ،ف حلٌنا ذلن الٌم فمجدم ل
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مذا هذذا ؟  ،لذا  :د الحسذٌن
فً ذلن الٌم (ي).

تحمد بن حنب  -فضاب اللحاب  -فضاب الحسن مالحسٌن (ي)
البلذري  ،نذا  :حجذاج  ،نذا  :حمذاد  ،لعنذا  :عمذار بذن تبذً

 - ٖٔٗ4حدعنا  :ابراهٌ بذن عبذد

عمار  ،عن ابن عباس لا  :رتٌت رسم

(ا) فٌما ٌرب النذاب بنلذؾ النهذار تؼبذر ت ذعث

بٌذذد لذذارمرة فٌهذذا د  ،فملذذت  :ب ذ بً متمذذً ٌذذا رسذذم

 ،مذذا هذذذا ؟  ،لذذا  :هذذذا د الحسذذٌن

متلحابئ ل تز منذ الٌم تل مطئ ف حلى ذلن الٌم فمجدم ل

ٌممبذ.

تحمد بن حنب  -فضاب اللحاب  -فضاب الحسن مالحسٌن (ي)
 ،نا  :حجاج  ،نا  :حماد  ،عن تبان  ،عن ذهر بذن حم ذب

 - ٖٔٗ1حدعنا  :ابراهٌ بن عبد

 ،عن ت سلم لالت  :اان جبرٌ (ي) عنذد النبذً (ا) مالحسذٌن معذً فباذى  ،ف را ذئ فذدنا مذن
النبذذً (ا)  ،فمذذا جبرٌ ذ ت حبذذئ ٌذذا دمحم ؟  ،فمذذا  :نع ذ  ،فمذذا  :ان تم ذذن س ذ م لئ  ،مان ذذبت
بها  ،ف را اٌا فإذا اكري ٌما لها  :اربال .

ترٌ ن من رب اكري ال ً ٌم

تحمد بن حنب  -فضاب اللحاب  -فضاب الحسن مالحسٌن (ي)
ٖٓ٘ٔ  -حدعنا  :ابذراهٌ بذن عبذد

 ،نذا  :حجذاج  ،نذا  :عبذد الحمٌذد بذن بهذرا الفذزاري  ،نذا :

هر بن حم ب لا  :سمعت ت سلم مم حٌن جا نعً الحسٌن بن علذً  :لعنذت تهذ العذراق
 ،ملالت  :ل لم ل له

ؼرم مذلم لعنه

 ،مجا ئ فاطم (ر)  ،ممعها ابنٌهذا جذا ت بهمذا

حملهما  ،ح ى مضع هما بٌن ٌدٌئ  ،فما لها  :تٌذن ابذن عمذن ؟  ،لالذت  :هذم فذً البٌذت  ،لذا :
اذهبً ف دعٌئ ماب ٌنً بإبنً لذا  :فجذا ت مذمد ابنٌهذا اذ ماحذد منهمذا فذً ٌذد معلذً ٌم ذً فذً
تعرها ح ى دخلما على رسم

(ا) ف جلسهما فً حجر  ،مجلس علً على ٌمٌنئ  ،مجلسذت

فاطم على ٌسار  ،لالت ت سلم  :ف خذ من ح ً اسا ي اان بساطا ي لنا على المنامذ فذً المدٌنذ
 ،فلفئ رسم

(ا) ف خذ ب مالئ بطرفً الاسا متلمب بٌد الٌمنى الذى ربذئ عذز مجذ لذا :

الله ته بٌ ً تذهب عنه الرجس  ،مطهره طهٌرا عالث مرار  ،ا ذلذن ٌمذم  :اللهذ تهلذً
تذهب عنه الرجس مطهره طهٌرا  ،لالت  :فملت ٌ :ا رسم

 ،الست مذن تهلذن ؟  ،فمذا :

بلى فذإدخلً فذً الاسذا لالذت  :فذدخلت فذً الاسذا بعذدما لضذى دعذا
فاطم (ي).
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بذن عمذئ مابنٌذئ مابن ذئ

مس درن الحاا  -ا اب معرف اللحاب  -تم فضذاب الحسذٌن بذن علذً (ر)  -رلذ الحذدٌث ( :
ٔ) ٗ84
٘ٓ - ٗ8تخبرنا  :تبم عبد

دمحم بن علذً الجذمهري ببؽذداد  ،عنذا  :تبذم اكحذما دمحم بذن الهٌذع

الماضً  ،عنا  :دمحم بن ملعب  ،عنا  :اكمزاعً  ،عن تبً عمار داد بن عبد
بنت الحذارث تنهذا دخلذت علذى رسذم

(ا)  ،فمالذت ٌ :ذا رسذم

عذن ت الفضذ

انذً رتٌذت حلمذا ي مناذرا ي

لا  :مما هم ؟  ،لالذت  :انذئ ذدٌدا ي ي ي لذا  :ممذا هذم ؟  ،لالذت  :رتٌذت اذان لطعذ مذن

اللٌل

جسدن لطعت ممضعت فً حجري فما رسذم

(ا) رتٌذت خٌذرا ي ي ي ي لذد فاطمذ ان ذا

ؼالما ي ي ي فٌامن فً حجذرن  ،فملذدت فاطمذ الحسذٌن فاذان فذً حجذري امذا لذا رسذم
(ا)  ،فدخلت ٌمما ي ي الى رسم
رسم

(ا) فمضع ئ فً حجذر عذ حانذت منذً ال فا ذ فذإذا عٌنذا ي

(ا) هرٌمإن من الدممي  ،لالت  :فملت ٌ :ا نبذً

بذ بً تنذت متمذً مالذن ؟ لذا :

و انً جبرٌ علٌئ اللالة مالسذ ال  ،فذ خبرنً ان تم ذً سذ م

فمذا :

ابنذً هذذا  ،فملذت  :هذذا

نع مت انً ب رب من رب ئ حمرا  ،هذا حدٌث لحٌح على رط ال ٌخٌن مل ٌخرجا .
مس ذ درن الحذذاا  -ا ذذاب عبٌذذر الراٌذذا  -راٌذذا لذذارمرة د الحسذذٌن م رب ذذئ  -رل ذ الحذذدٌث ( :
ٕ) 8ٕٙ
 - 8ٖٔٙحدعنً  :تبمبار دمحم بن تحمد بن بالمٌئ  ،عنا  :ب ر بن ممسذى  ،اهسذدي  ،عنذا  :الحسذن
بن ممسى  ،اك ٌب  ،عنا  :حماد بن سلم  ،عذن عمذار بذن عمذار  ،عذن ابذن عبذاس (ر)  ،لذا :
رتٌت النبً (ا) فٌما ٌرب الناب نلؾ النهار  ،ت ذعث تؼبذر معذئ لذارمرة فٌهذا د  ،فملذت ٌ :ذا
نبً

ما هذذا ؟  ،لذا  :هذذا د الحسذٌن متلذحابئ  ،لذ تز تل مطذئ منذذ الٌذم  ،لذا  :ف حلذً

ذلن الٌم فمجدم ل

لب ذلن بٌم  ،هذا حدٌث لحٌح على رط مسل  ،مل ٌخرجا .

سنن ال رمذي  -ا اب المنالب  -باب منالب الحسن مالحسٌن (ر)
ٔ - ٖ44حدعنا  :تبم سعٌد اك

 ،حدعنا  :تبم خالد اكحمر  ،حدعنا  :رزٌن لا  :حذدع نً

سذذلمى لالذذت  :دخلذذت علذذى ت سذذلم مهذذً باذذً فملذذت  :مذذا ٌباٌذذن لالذذت  :رتٌذذت رسذذم
(ا) عنً فً المنا معلى رتسئ ملحٌ ئ ال راب  ،فملت  :ما لن ٌذا رسذم
ل

الحسٌن ونفا ي  ،لا  :هذا حدٌث ؼرٌب.
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 ،لذا :

ذهدت

الهٌعمً  -مجمع الزمابد  -ا اب المنالب  -بذاب منالذب الحسذٌن بذن علذً (ر)  -الجذز - ) 1 ( :
رل اللفح ) ٔ84 ( :
ٕٔٔ٘ٔ  -عذذن نجذذً الحضذذرمً  :تنذذئ سذذار مذذع علذذً (ر) ماذذان لذذاحب مطهر ذذئ فلمذذا حذذاذب
نٌنمب مهم منطلك الى لفٌن فنذادب علذً  :الذبر تبذا عبذد

الذبر تبذا عبذد

ب ذط الفذرات.

للت  :مما ذان؟  ،لا  :دخلت على النبً (ا) ذات ٌذم ماذا عٌنذا ذذرفان  ،للذت ٌ :ذا نبذً
تؼضبن تحد؟ ما
الحسٌن ٌم

ن عٌنٌن فٌضذان؟  ،لذا  :بذ لذا مذن عنذدي جبرٌذ (ي) لبذ فحذدعنً  :تن

ب ط الفرات  ،لا  :فما  :هذ لذن تن ت ذمن مذن رب ذئ؟  ،للذت  :نعذ  ،لذا  :فمذد

ٌد فمبي لبض من راب ف عطانٌها فل تملن عٌنًٌ تن فاض نا  ،رما تحمد متبم ٌعلذً مالبذزار
مالطبرانً مرجالئ عمات مل ٌنفرد نجً بهذا.
الهٌعمً  -مجمع الزمابد  -ا اب المنالب  -بذاب منالذب الحسذٌن بذن علذً (ر)  -الجذز - ) 1 ( :
رل اللفح ) ٔ84 ( :
ٖٔٔ٘ٔ  -معن عاب

تم ت سلم  :تن النبً (ا) لا  :كحدهما  :لمذد دخذ علذى البٌذت ملذن

فل ٌدخ علً لبلها  ،لا  :ان ابنن هذا حسٌن مم م  ،مان بت ترٌ ن من ربذ اكري ال ذً
ٌم

بها  ،لا  :ف خرج رب حمرا  ،رما تحمد مرجالئ رجا اللحٌح.

الهٌعمً  -مجمع الزمابد  -ا اب المنالب  -بذاب منالذب الحسذٌن بذن علذً (ر)  -الجذز - ) 1 ( :
رل اللفح ) ٔ88 ( :
 - ٔ٘ٔٔٙعن ت سلم لالت  :اان رسم

(ا) جالسا ي ي ي ذات ٌم فً بٌ ً لذا  :ه ٌذدخ

علً تحد  ،فإن ظرت فدخ الحسٌن  ،فسمعت ن ٌ رسم

(ا) ٌباً  ،فإطلعت فإذا حسذٌن

فً حجر مالنبً (ا) ٌمسح جبٌنئ مهم ٌباً  ،فملذت  :م

مذا علمذت حذٌن دخذ  ،فمذا  :ان

جبرٌ (ي) اان معنا فً البٌت  ،فما  :تف حبئ؟ للت  :تما فً الدنٌا فنع  ،لذا  :ان تم ذن سذ م
هذا ب ري ٌما لها اربال  ،ف نام جبرٌ مذن رب هذا  ،ف راهذا النبذً (ا) فلمذا تحذٌط بحسذٌن
حٌن ل

لا  :ما اس هذ اكري؟  ،لالما  :اربال  ،فما  :لدق
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مرسملئ  ،ارب مبال

الهٌعمً  -مجمع الزمابد  -ا اب المنالب  -بذاب منالذب الحسذٌن بذن علذً (ر)  -الجذز - ) 1 ( :
رل اللفح ) ٔ1ٓ ( :
ٕٔٔ٘ٔ  -معذن تبذً الطفٌذ  ،لذا  :اسذ ذن ملذن المطذر تن ٌسذل علذً النبذً (ا) فذً بٌذت ت
سلم فما  :ه ٌدخ علٌنا تحد  ،فجا الحسٌن بن علً (ر) فدخ فمالت ت سلم  :هذم الحسذٌن ،
فما النبً (ا)  :دعٌئ  ،فجع ٌعلم رلب النبذً (ا) مٌعبذث بذئ مالملذن ٌنظذر  ،فمذا الملذن :
ت حبئ ٌا دمحم؟  ،لا  :اي م

انً كحبئ  ،لا  :تما ان تم ن سذ م لئ  ،مان ذبت ترٌ ذن الماذان ،

فما  :بٌد ف نام افا ي من راب  ،ف خذت ت سلم ال راب فلر ئ فً خمارها  ،فاذانما ٌذرمن تن
ذلن ال راب من اربال  ،رما الطبرانً ماسناد حسن.
الهٌعمً  -مجمع الزمابد  -ا اب المنالب  -بذاب منالذب الحسذٌن بذن علذً (ر)  -الجذز - ) 1 ( :
رل اللفح ) ٔ1ٗ ( :
ٔٗٔ٘ٔ  -معن ابن عباس لا  :رتٌت النبً (ا) فً المنا بنلؾ النهذار ت ذعث تؼبذر  ،معذئ
لارمرة فٌها د ٌل مطئ تم ٌ بع فٌها ٌبا ي ي ي  ،فملت  :ما هذا؟  ،لا  :د الحسٌن متلحابئ  ،فلذ
تز ت بعئ منذ الٌم  ،رما تحمد مالطبرانً مرجا تحمد رجا اللحٌح.
الهٌعمً  -مجمع الزمابد  -ا اب المنالب  -بذاب منالذب الحسذٌن بذن علذً (ر)  -الجذز - ) 1 ( :
رل اللفح ) ٔ1٘ ( :
 - ٔ٘ٔٗ4معن ابراهٌ ٌ -عنً النخعً  -لا  :لم انت فٌمن ل

الحسٌن ع ؼفر لذً عذ تدخلذت

الجن اس حٌٌت تن تمر على النبً (ا) فٌنظر فً مجهً  ،رما الطبرانً مرجالئ عمات.
الهٌعمً  -مجمع الزمابد  -ا اب المنالب  -بذاب منالذب الحسذٌن بذن علذً (ر)  -الجذز - ) 1 ( :
رل اللفح ) ٔ1٘ ( :
 - ٔ٘ٔٗ8معن اللٌث ٌعنً ابن سذعد لذا  :تبذى الحسذٌن بذن علذً  :تن ٌس سذر فمذا لم فم لذم ،
مل لما بنٌئ متلحابئ الذٌن لا لما معذئ بماذان ٌمذا لذئ الطذؾ  ،مانطلذك بعلذً بذن حسذٌن مفاطمذ
بنت حسٌن مساٌن بنت حسٌن الى عبٌد

بن زٌاد  ،معلً ٌممبذذ ؼذال لذد بلذػ فبعذث بهذ الذى

ٌزٌد بن معامٌ  ،ف مر بساٌن فجعلها خلؾ سرٌر لذبال ذرب رتس تبٌهذا مذمي لراب هذا  ،معلذً
بن حسٌن فً ؼ  ،فمضع رتسئ فضرب على عنٌ ً الحسٌن فما :
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نفلك هاما ي من رجا تحب

*

الٌنا مه اانما تعك متظلما

فما علً بن حسٌن  :ما تلاب من ملٌب فً اكري مه فً تنفسا اهّ فً ا اب مذن لبذ تن
نبرتها ان ذلن على
من ا اب
م

ٌسٌر  ،فعم على ٌزٌد  :تن ٌ مع ببٌت عر  ،م ال علً ابن الحسذٌن وٌذ

عز مج  ،فمذا ٌزٌذد  :بذ بمذا اسذبت تٌذدٌا مٌعفذم عذن اعٌذر  ،فمذا علذً  :تمذا

لم رونا رسم

(ا) مؽلملٌن كحب تن ٌخلٌنذا مذن الؽذ  ،فمذا  :لذدلت  ،فخلذمه مذن

الؽذ  ،فمذذا  :ملذذم ملفنذذا بذذٌن ٌذذدي رسذذم

(ا) علذذى بعذذد كحذذب تن ٌمربنذذا  ،لذذا  :لذذدلت

فمربمه  ،فجعلت فاطم مساٌن ٌ طامهن ل رٌا رتس تبٌهمذا  ،مجعذ ٌزٌذد ٌ طذام فذً مجلسذئ
لٌس ر رتس الحسٌن  ،ع تمر بهذ فجهذزما متلذلح الذٌه متخرجذما الذى المدٌنذ  ،رما الطبرانذً
مرجالئ عمات.
الهٌعمً  -مجمع الزمابد  -ا اب المنالب  -بذاب منالذب الحسذٌن بذن علذً (ر)  -الجذز - ) 1 ( :
رل اللفح ) ٔ18 ( :
ٕ - ٔ٘ٔ4معن الحسن ٌعنً البلري لا  :ل
ته بٌ ئ  ،م

مع الحسذٌن بذن علذً سذ ع ذر رجذالي ي ي مذن

ما على ظهر اكري ٌممبذذ تهذ

بٌذت ٌ ذبهمنه  ،لذا سذفٌان  :ممذن ٌ ذن فذً

هذا؟.
اكلبانً  -ا ب خرٌ الحدٌث النبمي ال رٌؾ  -رل الحدٌث ) 8ٕٕ ( :
نمي الحدٌث  :لـحـٌـح
 نا الحدٌث  :لمد دخ علً البٌت ملن ل ٌدخ علذً لبلهذا  ،فمذا لذً  :ان ابنذن هذذا  :حسذٌنمم م  ،مان بت ترٌ ن من رب اكري ال ً ٌم

بها  ،لا  :ف خرج رب حمرا  ،لحٌح.

لحٌح ابن حبان  -ا اب ال ارٌخ  -ذار اكخبار  ،عن ل

هذ اهم

 - ٙ8ٙٙتخبرنا  :الحسن بن سفٌان  ،لا  ، :حدعنا  :ذٌبان بذن فذرما  ،لذا  ، :حذدعنا  :عمذارة
بن زاذان  ،لا  :لا  ، :حدعنا  :عابت  ،عذن تنذس بذن مالذن  ،لذا  :اسذ ذن ملذن المطذر ربذئ تن
ٌزمر النبً (ا)  ،ف ذن لئ  ،فاان فً ٌم ت سذلم  ،فمذا النبذً (ا)  :احفظذً علٌنذا البذاب ،
ه ٌدخ علٌنا تحد  ،فبٌنما هً على الباب اذ جا الحسٌن بن علً فظفر  ،فإل ح  ،ففذ ح البذاب ،
فدخ  ،فجع ٌ معب على ظهر النبً (ا)  ،مجع النبً ٌ لعمئ مٌمبلئ  ،فمذا لذئ الملذن  :ت حبذئ
؟  ،لا  :نع  ،لا  :تما ان تم ن س م لئ  ،ان ذبت ترٌ ذن الماذان الذذي ٌم ذ فٌذئ ؟  ،لذا  :نعذ
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فمبي لبض من الماذان الذذي ٌم ذ فٌذئ  ،فذ را اٌذا  ،فجذا بسذهل تم ذراب تحمذر  ،ف خذ ذئ ت
سلم فجعل ئ فً عمبها  ،لا عابت  :انا نمم انها اربال
ابن حجر  -المطالب العالٌ  -ا اب الطهارة
ٕٔ  -ملا تبم ٌعلى  :حدعنا  :عبد الذرحمن بذن لذالح اكزدي  ،عنذا  :عبذد الذرحٌ بذن سذلٌمان ،
عن لٌث بن تبً سلٌ  ،عذن حذدٌر بذن الحسذن العبسذً  ،عذن مذملى لزٌنذب تم عذن بعذي تهلذئ ،
عذن زٌنذب (ر) لالذت  :بٌنمذذا رسذم
عنئ  ،فدخ على رسم

(ا) فذً بٌ ذً  ،محسذذٌن (ر) عنذدي حذٌن درج فؽفلذذت

(ا)  ،فجلس على بطنذئ فبذا  ،فإنطلمذت آلخذذ  ،فإسذ ٌمظ رسذم

(ا)  ،فما  :دعٌئ ف را ئ ح ى فرغ  ،ع دعا بمذا فمذا  :انذئ لٌلذب مذن الؽذال  ،مٌؽسذ
من الجارٌ  ،فلبما لبا ي ع مضذ عذ لذا ٌلذلً  ،فلمذا لذا اح ضذنئ الٌذئ  ،فذإذا راذع تم جلذس
مضعئ  ،ع جلس ٌدعم فباى  ،ع مد ٌد فملت حذٌن لضذى اللذالة ٌ :ذا رسذم

 ،انذً رتٌ ذن

الٌم لنعت ٌبا ي ي ما رتٌ ن لنع ئ  ،لا (ا)  :ان جبرٌذ (ي) و ذانً فذ خبرنً تن ابنذً هذذا
م لئ تم ً  ،فملت  :ترنً رب ئ ف رانً رب ئ حمرا .
ابن حجر  -المطالب العالٌ  -ا اب الطهارة
ٓ - ٗٓ4ملا اسحاق  :نا ٌ :علً بن عبٌد  ،عنا  :ممسى الجهنً  ،عن لالح بن تربذد النخعذً ،
عن ت سلم  ،لالت  :دخ الحسٌن بن علً على رسم
فإطلعت فرتٌت رسم

(ا) البٌذت تنذا جالسذ عنذد البذاب ،

(ا) ٌملب ٌبا ي ي بافئ  ،ماللبً ناب على بطنذئ  ،فملذت ٌ :ذا رسذم

 ،رتٌ ن ملب ٌبا ي ي بافن ماللبً ناب على بطنن مدممعن سذٌ  ،فمذا  :ان جبرٌذ و ذانً
بال رب ال ً ٌم

فٌها  ،متخبرنً  :ان تم ن ٌم لمنئ.

ابن حجر  -المطالب العالٌ  -ا اب الف مف
 - ٗ٘4ٙلذذا اسذذحاق  ،تنذذا  :المؽٌذذرة بذذن سذذلم المخزممذذً  ،حذذدعنا  :مهذذدي بذذن مٌمذذمن  ،عذذن
مال مملى تبً عٌٌن  ،عن ٌحٌى بن عمٌ  ،عن تبذً ٌحٌذى  ،عذن رجذ مذن بنذً ضذب لذا :
هدت علٌا ي ي حٌن نز اربال  ،فإنطلك فما فً ناحٌ  ،ف مم بٌد  ،فما  :مناا راذابه تمامذئ
 ،مممضع رحاله  ،عن ٌسار  ،فضرب بٌد اكري  ،ف خذذ مذن اكري لبضذ ف ذمها فمذا :
ماحبً  ،ماحبذا الدما سفن فٌئ  ،ع جا الحسٌن  ،فنز اربال لا الضبً  :فانذت فذً الخٌذ
الذي بععها ابن زٌاد الى الحسٌن  ،فلما لدمت  ،فا نما نظرت الى مما علذً مت ذار بٌذد  ،فملبذت
فرسً  ،ع انلرفت الى الحسٌن بن علً فسلمت علٌذئ  ،مللذت لذئ  :ان تبذان اذان تعلذ النذاس ،
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مانً هد ئ فذً زمذن اذذا ماذذا لذا  :اذذا ماذذا  ،مانذن م
لذذنع تنذذت  ،ت لحذذك بنذذا  ،ت لحذذك ب هلذذن ؟  ،للذذت  :م

لمم ذم السذاع لذا  :فمذا رٌذد تن
ان علذذً لذذدٌنا  ،مان لذذً لعٌذذاه  ،ممذذا

تظننً اهّ س لحك ب هلً لا  :تما ه  ،فخذ من هذا الما حاج ن  ،ماذا ما ممضمي بذٌن ٌدٌذئ ،
لب تن ٌحر علٌن  ،ع النجا  ،فم

ه ٌسمع الداعٌ تحد مه ٌرب البارلذ تحذد  ،مه ٌعن نذا اهّ

اان ملعمنا ي على لسذان دمحم (ا) لذا  :للذت  :م

ه تجمذع الٌذم تمذرٌن  :وخذذ مالذن متخذذلن ،

فإنلذذرؾ م راذذئ محذذدٌث زٌنذذب بنذذت جحذذا فذذً اخبذذار (ا) بم ذ الحسذذٌن مضذذى فذذً ا ذذاب
الطهارة  ،فً باب ازال النجاس  ،م مد

ً منئ فً فضلئ فً المنالب.

ابن حجر  -هذٌب ال هذٌب  -الجز  - ) ٕ ( :رل اللفح ) ٖٓٓ ( :
 -عن عبد

بن نجً  ،عن تبٌئ  :تنئ سافر مع علً بن تبذً طالذب ماذان لذاحب مطهر ذئ فلمذا

حاذما نٌنمب مهم منطلك الى لفٌن نادب علً لبرا ي تبذا عبذد
للت  :من ذا تبا عبد

 ،لذا  :دخلذت علذى رسذم

لذبرا ي تبذا عبذد

ب ذط الفذرات

(ا) معٌنذا فٌضذان فملذت ٌ :ذا نبذً

تؼضبن تحد لا  :ب لا من عندي جبرٌ لبذ فحذدعنً  :تن الحسذٌن ٌم ذ ب ذط الفذرات ملذا :
ه لن تن ت من من رب ئ  ،للت  :نع فمد ٌد فمبي لبض من راب ف عطانٌها فل تملن عٌنذً
تن فاض ا.
 عذذن ت سذذلم لالذذت  :اذذان الحسذذن مالحسذذٌن ٌلعبذذان بذذٌن ٌذذدي رسذذمجبرٌ فما ٌ :ا دمحم ان تم ن م

(ا) فذذً بٌ ذذً فنذذز

ابنن هذا مذن بعذدن ماممذى بٌذد الذى الحسذٌن فباذى رسذم

(ا) مضمئ الى لدر  ،ع لا رسم

(ا) مضعت عنذدن هذذ ال ربذ ف ذمها رسذم

(ا) ملا  :رٌح ارب مبال  ،ملا ٌ :ا ت سلم اذا حملت هذ ال ربذ دمذا ي  ،فذإعلمً تن ابنذً
لد ل

فجعل ها ت سلم فً لارمرة ع جعلت نظر الٌها ا ٌذم م مذم  :ان ٌممذا ي ي حذملٌن دمذا ي

لٌم عظٌ .
 ملا عمار الدهنً مر علً على اعذب فمذا ٌ :م ذ مذن ملذد هذذا رجذ فذً علذاب  ،ه ٌجذؾعرق خٌمله ح ى ٌردما على دمحم (ا) فمر حسن فمالما  :هذا لا  :ه فمر حسذٌن فمذالما  :هذذا
 ،لا  :نع .
 -عنا  :تبم عبد

الضبً لا  :دخلنا على ابن هرع الضبً حٌن تلب من لذفٌن مهذم مذع علذً

 ،فما  :تلبلنا مرجعنا من لفٌن فنزلنذا اذربال فلذلى بنذا علذً لذالة الفجذر  ،عذ تخذذ افذا ي مذن
بعر الؽزهن ف مئ ع لا  :تم تم ٌم

بهذا الؽابط لم ٌدخلمن الجن بؽٌر حساب.
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ابن حجر  -هذٌب ال هذٌب  -الجز  - ) ٕ ( :رل اللفح ) ٖٓٔ ( :
 عن جردا بنت سمٌر  ،عن زمجها هرعم بن سلمى لا  :خرجنا مذع علذً فسذار ح ذى ان هذىالى اربال  ،فنز الى جرة فللى الٌها ف خذ رب من اكري ف مها عذ لذا  :ماهذا ي لذن ربذ
 ،لٌم لن بن لم ٌدخلمن الجن بؽٌر حساب  ،لا  :فمفلنذا مذن ؼزا نذا مل ذ علذً منسذٌت الحذدٌث
لا  :فانت فً الجٌا الذٌن سارما الى الحسذٌن  ،فلمذا ان هٌذت الٌذئ نظذرت الذى ال ذجرة فذذارت
الحدٌث  ،ف مدمت على فرس لً فملت  :تب رن ابذن بنذت رسذم

محدع ذئ الحذدٌث لذا  :معنذا

تم علٌنا  ،للت  :ه معن مه علٌن  ،رات عٌاهي م رات لذا  :تمذا اكفذم فذً اكري هاربذا ي ي
 ،فمالذذي نفذس حسذٌن بٌذد  ،ه ٌ ذهد ل لنذا الٌذم رجذ اهّ دخذ جهذن  ،لذا  :فإنطلمذت هاربذا ي ي
ً مم لئ.
مملٌا ي فً اكري ح ى خفً عل ّ
الذذهبً  -سذذٌر تعذذال النذذبال  -ممذذن لذذؽار اللذذحاب  -الحسذذٌن ال ذذهٌد  -الجذذز  - ) ٖ ( :رلذ
اللفح ) ٕ88 ( :
  ....عن تنس  ،لا  :اسذ ذن ملذن المطذر علذى النبذً (ا)  ،فمذا النبذً (ا) ٌ :ذا ت سذلماحفظً علٌنا الباب فجا الحسٌن  ،فإل ح  ،مجع ٌ معب على النبً (ا)  ،مرسذم

ٌمبلذئ ،

فما الملن  :ت حبئ ؟  ،لا  :نع  ،لا  :ان تم ن س م لئ  ،ان بت ترٌ ذن الماذان الذذي ٌم ذ فٌذئ
 ،لا  :نع فجا بسهل تم راب تحمر لا عابت  :انا نمم  :انها اربال .
الذذهبً  -سذذٌر تعذذال النذذبال  -ممذذن لذذؽار اللذذحاب  -الحسذذٌن ال ذذهٌد  -الجذذز  - ) ٖ ( :رلذ
اللفح ) ٕ81 ( :
 -عن تبً امام  ،لا رسم

(ا) لنسابئ  :ه باما هذا ٌ ،عنذً حسذٌنا ي  :فاذان ٌذم ت سذلم

 ،فنز جبرٌ  ،فما رسم

ك سلم  :ه دعً تحدا ي ي ٌدخ  ،فجا حسذٌن  ،فباذى  ،فخل ذئ

ٌذدخ  ،فذذدخ ح ذذى جلذذس فذذً حجذذر رسذذم

(ا)  ،فمذذا جبرٌذ  :ان تم ذذن سذ م لئ  ،لذذا :

ٌم لمنئ مه مامنمن ؟  ،لا  :نع مترا رب ئ  ،اسناد حسن.
 -عذذن ت سذذلم  :تن رسذذم

(ا) اضذذطجع ذات ٌذذم  ،فإس ذ ٌمظ مهذذم خذذاعر  ،ع ذ رلذذد  ،ع ذ

اس ٌمظ خاعرا ي  ،ع رلد  ،ع اس ٌمظ  ،مفً ٌد رب حمرا  ،مهم ٌملبها  ،للذت  :مذا هذذ ؟  ،لذا
 :تخبرنً جبرٌ  :تن هذا ٌم

ب ري العراق  ،للحسٌن  ،مهذ رب ها.
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الطبري  -ال ارٌخ مال راج  -ذار تسما من ل

من بنً ها

مع الحسذٌن (ي) م عذدد مذن ل ذ

من ا لبٌل من المباب ال ً لا ل ئ
 لا ه ا  :لا تبم مخنؾ  :ملمذا ل ذ الحسذٌن بذن علذً (ي) جذً بذرامس مذن ل ذ معذئ مذنته بٌ ئ م ٌع ئ متنلار الى عبٌذد

بذن زٌذاد  ،فجذا ت انذدة بعالعذ ع ذر رتسذا ي  ،ملذاحبه

لذٌس بذن اك ذعث  ،مجذا ت هذمزان بع ذرٌن رتسذا ي ملذاحبه

ذمر بذن ذي الجم ذن  ،مجذذا ت

مٌ بسبع ع ذر رتسذا ي  ،مجذا ت بنذم تسذد بسذ تراس  ،مجذا ت مذذح بسذبع تراس  ،مجذا
سابر الجٌا بسبع تراس  ،فذلن سبعمن رتساي.
تحمد بن عبد

الطبري  -ذخابر العمبى  -رل اللفح ) ٔٗٙ ( :

 -عن تنس (ر)  :تن رسم

(ا) لا  :ان ابنً هذذا ٌعنذى الحسذٌن ٌم ذ بذ ري مذن العذراق

فمن تدرائ منا فلٌنلر  ،لا  :فم

تنس مع الحسٌن  ،خرجئ المال فً سٌر ئ.

 عن تنس بن مالن لا  :اس ذن ملن المطر ربذئ تن ٌذزمر النبذً (ا)  ،فذ ذن لذئ ماذان ٌذم تسلم فما النبذً (ا) ٌ :ذا ت سذلم احفظذً علٌنذا البذاب هٌذدخ تحذد  ،فبٌنذا هذً علذى البذاب اذ
دخ الحسٌن بن علً طفر  ،فإل ح فذدخ فمعذب علذى رسذم

(ا) فجعذ رسذم

(ا)

ٌلعمئ مٌمبلئ  ،فما لئ الملن  :ت حبئ لا  :نع  ،ملا  :ان تم ن س م لئ  ،مان ذبت ترٌذن الماذان
الذب ٌم

بئ  ،ف را فجا بسهل تم راب تحمر  ،ف خذ ذئ ت سذلم فجعل ذئ فذً عمبهذا  ،لذا عابذت

انا نمم  :انها اربال  ،خرجئ البؽمي فً معجم  ،مخرجئ تبم حا فذً لذحٌحئ  ،ملذا  :ان
بت ترٌن الماان الذب ٌم

فٌئ  ،لذا  :نعذ فمذبي لبضذ مذن الماذان الذذب ل ذ فٌذئ فذ را اٌذا

فجا بسهل  ،ع ذار بالى الحدٌث.
 مخرجذئ تحمذذد فذذً مسذذند ملذا  :لالذذت  :فجذذا الحسذذٌن بذذن علذً ٌذذدخ  ،فمنع ذذئ فمعذذب فذذدخفجع ٌمعد على ظهر النبً (ا) معلى منابئ معلى عا مذئ لالذت  :فمذا الملذن  ،مذاذر الحذدٌث
ملا  :فضرب بٌد على طٌن حمرا ف خذ ها ت سلم فلر ها فً خمارها لا عابت فبلؽنذا تنهذا
اربال .
 -ذار اذلن فً نهاٌ الؽرٌب  ،معنها لالت  :رتٌت رسم

(ا) مهم ٌمسذح رتس الحسذٌن

مٌباذذى  ،فملذذت  :مذذا باذذاان  ،فمذذا  :ان جبرٌ ذ تخبرنذذً  :تن ابنذذً هذذذا ٌم ذ بذ ري ٌمذذا لهذذا :
اربال  ،لالت  :ع ناملنً افا ي مذن ذراب تحمذر ملذا  :ان هذذا مذن ربذ اكري ال ذى ٌم ذ بهذا
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فم ى لار دما ي فإعلمً تنئ لد ل

 ،لالت ت سلم  :فمضعت ال راب فً لذارمرة عنذدي  ،مانذت

تلم  :ان ٌمما ي ي ٌ حم فٌئ دما ي لٌم عظٌ  ،خرجئ المال فً سٌر ئ.
 معن ت سذلم لالذت  :اذان جبرٌذ عنذد النبذً (ا) مالحسذٌن معذئ  ،فباذى ف را ذئ فذذهب الذىرسم

(ا)  ،فما لئ جبرٌ  :ت حبئ ٌا دمحم  ،لا  :نع  ،لا  :ان تم ذن سذ م لئ  ،مان ذبت

ترٌ ن من رب اكري ال ى ٌم

بها فبسط جناحئ الى اكري ف را ترضا ي ٌمذا لهذا  :اذربال ،

خرجئ ابن بنت منٌع.
تحمد بن عبد

الطبري  -ذخابر العمبى  -رل اللفح ) ٔٗ4 ( :

 -معنها  :تن رسم

(ا) اضطجع ذات ٌم فإس ٌمظ مهم خاعر  ،فرجع فرلد فإس ٌمظ مهذم

خاعر دمن ما رتٌت منئ  ،ع رجع فإس ٌمظ مفى ٌد رب حمرا  ،فملت  :ما هذ ٌذا رسذم

،

لا  :تخبرنً جبرٌ  :تن ابنذً هذذا ٌم ذ بذ ري العذراق ٌعنذى الحسذٌن  ،فملذت لجبرٌذ  :ترنذى
من رب اكري ال ى ٌم

بها  ،لا  :فهذ رب ها  ،خرجئ ابن بنت منٌع.

 معن علً (ر) لا  :دخلت على النبً (ا) معٌنا فٌضان  ،للذت ٌ :ذا نبذىما

تؼضذبن تحذد

ن عٌنٌن فٌضان  ،لا  :لا مذن عنذدي جبرٌذ (ي) لبذ محذدعنً  :تن الحسذٌن ٌم ذ ب ذط

الفرات  ،لا  :فمذا  :هذ لذن الذى تن ت ذمن مذن رب ذئ  ،للذت  :نعذ فمذد ٌذد فمذبي لبضذ مذن
راب ف عطانٌها فل تملن عٌنى تن فاض ا  ،خرجئ تحمد مخرجئ ابن الضحان.
 -معن عبد

بن ٌحٌى  ،عن تبٌئ  :تنئ سافر مع علً ماان علذى مطهر ذئ  ،فلمذا حذاذب بٌم نذا

ى لذذبرا ي تبذذا عبذذد
مهذذم منطلذذك الذذى لذذفٌن فنذذادب علذ ّ
ب ذذاطا الفذذرات  ،فملذذت لذذئ  :مذذاذا تبذذا عبذذد

لذذبرا ي تبذذا عبذذد

لذذبرا ي تبذذا عبذذد

 ،فمذذا  :دخلذذت علذذى رسذذم

،

(ا) معٌنذذا

فٌضان ع ذار الحدٌث الى وخر .
تحمد بن عبد

الطبري  -ذخابر العمبى  -رل اللفح ) ٔٗ8 ( :

 عن سلمى لالت  :دخلت علذى ت سذلم هذً باذى  ،فملذت  :مذا ٌباٌذن لالذت  :رتٌذت رسذم(ا) ٌعنى فً المنذا معلذى رتسذئ ملحٌ ذئ ال ذراب  ،فملذت  :مالذن ٌذا رسذم
ل

الحسٌن ونفا ي  ،خرجئ ال رمذي ملا  :حدٌث ؼرٌب  ،مالبؽمب فً الحسان.
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 ،لذا  :ذهدت

 معن ابن عباس لا  :رتٌت النبً (ا) فٌما ٌرب النذاب نلذؾ النهذار مهذم لذاب ت ذعث تؼبذربٌد لارمرة فٌها د  ،فملت  :ب بً تنت متمذً ٌذا رسذم
تز ال مطئ منذ الٌم فمجد لد ل

 ،مذا هذذا  ،لذا  :هذذا د الحسذٌن لذ

فً ذلن الٌم  ،خرجئ ابن بنت منٌع متبم عمر الحذافظ السذلفً

 ،ملا  :د الحسٌن متلحابئ ل تز ال مطئ  ،الحدٌث.
الطبري  -ذخابر العمبى  -رل اللفح ) ٔ٘ٓ ( :

تحمد بن عبد

 عذذن ابذذن عبذذاس لذذا  :لذذا رسذذمٌحٌى بن زارٌا سبعٌن الفا ي مهم لا

(ا)  :تن جبرٌذ تخبرنذذً  :ان

عذز مج ذ ل ذ بذذد

بد ملدن الحسٌن سبعٌن الفا ي  ،خرجئ المال فً سٌر ئ.

الطبرانً  -المعج اكمسط  -باب العٌن
 - ٙٗ18حدعنا  :اللابػ  ،عنا  :تحمد بن عمر العالؾ  ،عنا  :تبذم سذعٌد مذملى بنذً ها ذ  ،عنذا :
حماد بن سلم  ،عن تٌمب  ،عن عمارة بن ؼزٌذ  ،عذن دمحم بذن ابذراهٌ  ،عذن تبذً سذلم  ،عذن
عاب

 ،تن رسم

(ا) تجلس حسٌنا ي على فخذ  ،فجا جبرٌ (ي)  ،فمذا  :هذذا ابنذن ؟ ،

لا  :نع  ،لا  :تم ن س م لئ بعدن  ،فدمعت عٌنا رسذم
اكري ال ً ٌم

(ا) لذا  :ان ذبت ترٌ ذن ربذ

بها  ،لا  :نع  ،ف ا جبرٌذ ب ذراب مذن ذراب الطذؾ  ،لذ ٌذرم هذذا الحذدٌث

عن تٌمب اهّ حماد الدٌناري.
الطبرانً  -المعج الابٌر  -باب الحا
ٕٗ - ٕ4حدعنا  :دمحم بن عبد

الحضرمً  ،عنا  :تحمد بن ٌحٌذى اللذمفً  ،عنذا  :اسذماعٌ بذن

تبان  ،حدعنً  :حبان بن علً  ،عذن سذعد بذن طرٌذؾ  ،عذن تبذً جعفذر  ،عذن ت سذلم  ،لالذت :
لا رسم

(ا) ٌ :م

الحسٌن حٌن ٌعلم الم ٌر  ،لا تبم الماسذ  :الم ٌذر  :ال ذٌب ، .حذدعنا

 :الماس بن عباد الخطابً البلري  ،عنذا  :سذعٌد بذن لذبٌح  ،لذا  :لذا ه ذا بذن الالبذً  ،عذن
عمان بن الحا لا  :لما ضرب عبد الرحمن بن ملج علٌا ي ي (ر)  ،مذار الحدٌث.
الطبرانً  -المعج الابٌر  -الجز  - ) ٖ ( :رل اللفح ) ٔٓ٘ ( :
ٗٗ - ٕ4حدعنا  :دمحم بن عبذد

الحضذرمً  ،عنذا  :تبذمبار بذن تبذً ذٌب  ،عنذا  :دمحم بذن عبٌذد ،

حدعنً  :رحبٌ بن مدرن الجعفً  ،عن عبد
فلما حاذب نٌنمب لا  :لبرا ي تباعبد
رسم

بن نجذً  ،عذن تبٌذئ  :تنذئ سذافر مذع علذً (ر)

لبرا ي ب ذط الفذرات للذت  :ممذا ذا ن لذا  :دخلذت علذى

(ا) ذات ٌم معٌنا فٌضان  ،فملذت  :هذ تؼضذبن تحذد ٌذا رسذم
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مالاذا ي ي ترب

عٌنٌن مفٌض ٌن لا  :لذا مذن عنذدي جبرٌذ (ي) فذ خبرنً ان تم ذً م ذ الحسذٌن م ذهمر  ،عذ
لا  :ه لن تن ترٌن من رب ئ  ،للت  :نع فمد ٌد فمبي فلما رتٌ ها ل تملن عٌنً تن فاض ا.
الطبرانً  -المعج الابٌر  -الجز  - ) ٖ ( :رل اللفح ) ٔٓ٘ ( :
٘ٗ - ٕ4حذدعنا  :دمحم بذذن علذً اللذذابػ  ،حذدعنا ٌ :عمذذمب بذن حمٌذذد بذن ااسذذب  ،عنذا  :سذذفٌان بذذن
حمزة  ،عن اعٌر بن زٌد  ،عن المطلب بن عبد

بن حنطب لا  :لما تحٌط بالحسذٌن بذن علذً

لا  :ما اس هذ اكري  ،لٌ  :اربال  ،فما  :لدق النبً (ا)  :انها تري ارب مبال .
الطبرانً  -المعج الابٌر  -باب الٌا
 - ٔ8٘ٔٙحذذدعنا  :علذذً بذذن العبذذاس البجلذذً  ،عنذذا  :تبذذم سذذعٌد اك ذ  ،عنذذا  :تبذذم خالذذد اكحمذذر ،
حدعنً  :رزٌن  ،حدع نً سلمى  ،لالت  :دخلت على ت سلم مهذً باذً  ،فملذت  :مذا ٌباٌذن ؟ ،
فمالت  :رتٌت رسم
ٌا رسم

(ا) ٌ ،عنً فً المنا  ،معلذى رتسذئ ملحٌ ذئ ال ذراب  ،فملذت  :مذا لذن

؟  ،فما  :هدت ل

الحسٌن ونفاي.

الطبرانً  -المعج الابٌر  -باب الٌا
 - ٔ88ٕ8حدعنا  :علً بن عبد العزٌز  ،عنا  :تبم نعٌ  ،عنا  :عبد السال بن حرب  ،عذن لٌذث ،
عن تبً الماس  ،مملى زٌنب  ،عن زٌنب بنت جحا  ،تن النبً (ا) اان نابما ي عنذدها محسذٌن
ٌحبمفً البٌت  ،فؽفلت عنئ فحبا ح ى بلػ النبً (ا)  ،فلعد علذى بطنذئ  ،عذ مضذع ذاذر فذً
سر ئ  ،لالت  :ماس ٌمظ النبً (ا) فممت الٌئ فحطط ذئ  ،عذن بطنذئ  ،فمذا النبذً (ا)  :دعذً
ابنً فلما لضى بملئ تخذ امزا ي من ما فلبئ علٌئ  ،عذ لذا  :انذئ ٌلذب مذن الؽذال مٌؽسذ مذن
الجارٌ لالت  :مض ع لا ٌللً  ،ماح ضنئ  ،فاان اذا راع مسجد مضذعئ  ،ماذا لذا حملذئ ،
فلمذا جلذذس جعذ ٌذذدعم مٌرفذذع ٌدٌذئ مٌمذذم  :فلمذا لضذذى اللذذالة للذت ٌ :ذذا رسذم
لذنع الٌذم

لمذذد رتٌ ذذن

ذذٌبا ي ي مذا رتٌ ذن لذذنعئ  ،لذا  :ان جبرٌذ و ذانً متخبرنذً  :تن ابنذذً ٌم ذ للذذت :

ف رنً اذا ف انً رب حمرا .
ابن تبً ٌب  -الملنؾ  -ا اب الف ن
ٔٓ - ٖٙ4حدعنا  :دمحم بن عبٌد  ،لا  ، :حدعنً  :رحبٌ بن مدرن الجعفذً  ،عذن عبذد

بذن

ٌحٌى الحضرمً  ،عذن تبٌذئ  ،تنذئ سذافر مذع علذً  ،ماذان لذاحب مطهر ذئ ح ذى حذاذب نٌنذمب
مهم منطلك الى لفٌن فنادب  :لبرا ي تبا عبد  ،لبرا ي تبا عبد
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 ،فملت  :ماذا تبذا عبذد

،

لا  :دخلت على النبً (ا) معٌنا فٌضان  ،لا  :للت ٌ :ا رسم

 ،مذا لعٌنٌذن فٌضذان ؟

تؼضبن تحد ؟  ،لا  :لا من عندي جبرٌذ فذ خبرنً تن الحسذٌن ٌم ذ ب ذط الفذرات  ،فلذ تملذن
عٌنً تن فاض ا.
ابن تبً ٌب الامفً  -الملنؾ  -ا اب اكمرا
 - ٖٓٓ14حذذدعنا  :عبٌذذد

 ،لذذا  ، :تخبرنذذا  :اسذذرابٌ  ،عذذن تبذذً اسذذحاق  ،عذذن هذذانا  ،عذذن

علذذً لذذا  :لٌم ذ لن الحسذذٌن ظلم ذا ي ي  ،مانذذً كعذذرؾ ب رب ذ اكري ال ذذً ٌم ذ فٌهذذا لرٌب ذا ي ي مذذن
النهرٌن.
تبم ٌعلى المملذلً  -فذً مسذند  -الجذز  - ) ٔ ( :رلذ اللذفح  - ) ٕ18 ( :رلذ الحذدٌث ( :
ٖ) ٖٙ
 - ٖٗ4حدعنا تبم خٌعمذ  ،حذدعنا  :دمحم بذن عبٌذد تخبرنذا  :ذرحبٌ بذن مذدرن  ،عذن عبذد

بذن

نجً  ،عن تبٌئ  :تنئ سار مع علً ماان لاحب مطهر ئ  ،فلمذا حذاذب نٌنذمب مهذم منطلذك الذى
لفٌن فنادب علً  :البر تبا عبد

 ،البر تبا عبد

ب ط الفرات  ،للذت  :ممذاذا ٌذا تبذا عبذد

 ،لا  :دخلت على النبً (ا) ذات ٌم معٌنا فٌضان لا  :للت ٌ :ا نبذً

تؼضذبن تحذد

مذذا ذ ن عٌنٌذذن فٌضذذان لذذا  :ب ذ لذذا مذذن عنذذدي جبرٌ ذ لب ذ فحذذدعنً  :تن الحسذذٌن ٌم ذ ب ذذط
الفرات لا  :فما  :ه لن تن ت من مذن رب ذئ لذا  :للذت  :نعذ  ،لذا  :فمذد ٌذد فمذبي لبضذ
من راب ف عطانٌها فل تملن عٌنً تن فاض ا.
تبم ٌعلى الممللً  -فً مسند  -عابت البنانً  ،عن تنس
 - ٖٖٓ8حدعنا ٌ :بان  ،حدعنا  :عمارة بن زاذان  ،حدعنا  :عابت البنانً  ،عذن تنذس بذن مالذن ،
لا  :اس ذن ملذن المطذر ربذئ تن ٌذزمر النبذً (ا)  ،فذ ذن لذئ  ،ماذان فذً ٌذم ت سذلم  ،فمذا
النبً (ا) ٌ :ا ت سلم  ،احفظً علٌنا الباب ه ٌدخ علٌنا تحد لذا  :فبٌنمذا هذً علذى البذاب اذ
جا الحسٌن بذن علذً  ،فذإل ح  ،ففذ ح البذاب  ،فذدخ  ،فجعذ النبذً (ا) ٌل زمذئ مٌمبلذئ  ،فمذا
الملن  :ت حبذئ ؟  ،لذا  :نعذ  ،لذا  :ان تم ذن سذ م لئ  ،ان ذبت ترٌ ذن الماذان الذذي م لذئ فٌذئ ،
لا  :نع  ،لا  :فمبي لبض من الماان الذي ل

بئ  ،ف را فجا سهل تم راب تحمذر ف خذ ذئ

ت سلم فجعل ئ فً عمبها  ،لا عابت  :فانا نمم  :انها اربال .
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ابن عساار  -ارٌخ مدٌن دم ك  -الجز  - ) ٔٗ ( :رل اللفح ) ٔ84 ( :
 تخبرنا  :تبم ؼالب بن البنا  ،تنا  :تبم الؽناب بن مذ ممن  ،تنذا  :تبذم الماسذ بذن حبابذ  ،تنذا  :تبذمالماس البؽمي  ،حدعنً ٌ :مسؾ بن ممسى المطان  ،نا  :دمحم بذن عبٌذد  ،نذا  :ذرحبٌ بذن مذدرن
الجعفذذً  ،عذذن عبذذد

بذذن نجذً  ،عذذن تبٌذذئ  :تنذذئ سذذافر مذذع علذذً بذذن تبذذً طالذذب ماذذان لذذاحب

مطهر ئ فلما حاذما نٌنمب مهم منطلك الى لفٌن  ،نذادب علذً  :لذبرا ي تبذا عبذد
عبد

ب ط الفذرات  ،للذت  :ممذن ذا تبذم عبذد

فٌضان  ،فملت ٌ :ا نبً
فحدعنً  :تن الحسٌن ٌم

تؼضبن تحد ما

 ،لذا  :دخلذت علذى رسذم

 ،لذبرا ي تبذا
(ا) معٌنذا

ن عٌنٌن فٌضان لا  :بذ لذا مذن عنذدي جبرٌذ

ب ط الفرات  ،ملا  :ه لن تن ت ذمن مذن رب ذئ  ،فمذا  :للذت  :نعذ

 ،فمد ٌد فمبي لبض ف عطانٌها فل ٌعنً تملذن عٌنذً تن فاضذ ا  ،نٌنذمب  :باسذر تملذئ  ،بذمزن
طٌطمب  ،ناحٌ بسماد الامف .
ابن عساار  -ارٌخ مدٌن دم ك  -الجز  - ) ٔٗ ( :رل اللفح ) ٔ88 ( :
 -عن عبد

بن نجً  ،عن تبٌئ  :تنئ سار مع علً  ،ملا ابن الممرئ  :انئ س

علٌا ي ي  ،ملذاه

 :ماان لاحب مطهر ئ فلما حاذب نٌنمب مهم منطلك الى لفٌن  ،فنادب علً  :البر تبذا عبذد
 ،البر تبا عبد

ب ط الفذرات  ،للذت  :ممذاذا تبذا عبذد

ذات ٌم معٌنا فٌضان لا  :للت ٌ :ا نبً

 ،لذا  :دخلذت علذى النبذً (ا)

تؼضبن تحد ما ذ ن عٌنٌذن فٌضذان  ،لذا  :بذ

لا من عندي جبرٌ لب فحدعنً  :تن الحسٌن ٌم

ب ط الفذرات لذا  :فمذا  :هذ لذً تن ت ذمن

من رب ئ لا  :للت  :نع  ،فمد  ،ملا ابن حمدان  :فمد ٌد فمذبي لبضذ مذن ذراب ف عطانٌهذا
فل تملن عٌنً تن فاض ا.
 -عن عبد

بن نجً  ،عن تبٌئ  :تنئ سار مع علذً  ،ماذان لذاحب مطهر ذئ فلمذا حذاذا نٌنذمب

مهم منطلك الى لفٌن  ،فنادب علً  :البر تبا عبد

البر  ،تبا عبد

ب ذط الفذرات  ،للذت

 :مماذا لا  :دخلت على النبً (ا) ذات ٌم معٌنا فٌضذان  ،للذت ٌ :ذا نبذً

تؼضذبن تحذد

مذذا ذ ن عٌنٌذذن فٌضذذان لذذا  :ب ذ لذذا مذذن عنذذدي جبرٌ ذ لب ذ فحذذدعنً  :تن الحسذذٌن ٌم ذ ب ذذط
الفرات  ،لا  :فما  :ه لن تن ت من مذن رب ذئ لذا  :للذت  :نعذ  ،فمذد ٌذد فمذبي لبضذ مذن
راب متعطانٌها فل تملن عٌنً تن فاض ا.
 تخبرنا  :تبمبار دمحم بن عبد البالً  ،تنذا  :الحسذن بذن علذً  ،تنذا  :دمحم بذن العبذاس  ،تنذا  :تحمذدبن معرمؾ  ،نا  :الحسٌن بن الفئ  ،تنا  :دمحم بن سعد  ،تنا  :علً بذن دمحم  ،عذن ٌحٌذى بذن زارٌذا
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 ،عن رج  ،عن عامر ال عبً  ،لا  :لا علً مهم على اطا الفرات  :لذبرا ي تبذا عبذد
ع ذ لذذا  :دخلذذت علذذى رسذذم
جبرٌ  :تن حسٌنا ي ٌم

،

(ا) معٌنذذا فٌضذذان  ،فملذذت  :تحذذدث حذذدث لذذا  :تخبرنذذً

ب اطا الفذرات عذ لذا  :ت حذب تن ترٌذن مذن رب ذئ للذت  :نعذ  ،فمذبي

لبض من رب ها فمضعها فً افً فما ملات عٌنً تن فاض ا.
ابن عساار  -ارٌخ مدٌن دم ك  -الجز  - ) ٔٗ ( :رل اللفح ) ٔ81 ( :
 عن تنس لا  :اس ذن ملن المطر على النبً (ا) ف ذن لئ ماان فً ٌم ت سلم  ،فمذا النبذً(ا) ٌ :ذا ت سذذلم احفظذذً علٌنذذا البذاب ه ٌذذدخ علٌنذذا تحذذد لذذا  :فبٌنذا هذذً علذذى البذذاب اذ جذذا
الحسٌن بن علً فإل ح ٌف ح الباب فدخ فجع ٌ معب على ظهر رسم

(ا)  ،فجعذ النبذً

(ا) ٌلعمذذئ مٌمبلذذئ  ،فمذذا الملذذن  :حبذذئ لذذا  :نع ذ  ،لذذا  :ان تم ذذن س ذ م لئ  ،ان ذذبت ترٌ ذذن
الماان الذي ٌم

فٌئ  ،لا  :نع .

 عن تنس لا  :اسذ ذن ملذن المطذر ربذئ عذز مجذ تن ٌذزمر النبذً (ا) فذ ذن لذئ ماذان ٌذم ،ملا تبم الؽناب  :فً ٌم ت سلم  ،فما النبً (ا) ٌ :ا ت سذلم احفظذً علٌنذا البذاب تهّ ٌذدخ
علٌنا تحد  ،لا  :فبٌنا هً على البذاب اذ دخذ الحسذٌن  ،زاد تبذم الؽنذاب ابذن علذً فطفذر فذإل ح
فذذدخ ٌ معذذب علذذى رسذذم

(ا) ن فجع ذ رسذذم

(ا) ٌلعمذذئ مٌمبلذذئ  ،فمذذا لذذئ الملذذن :

ت حبذئ لذا  :نعذ  ،لذا  :تمذا ان تم ذن سذ م لئ مان ذبت ترٌ ذن الماذان الذذي ٌم ذ فٌذئ فذ را اٌذا
فجا بسهل تم راب تحمر ف خذ ئ ت سلم فجعل ئ فً عمبها  ،لا عابت انا نمم انها اربال.
ابن عساار  -ارٌخ مدٌن دم ك  -الجز  - ) ٔٗ ( :رل اللفح ) ٔ1ٓ ( :
 متخبرنذذا  :تبذذم المظفذذر الم ذذٌري  ،تنذذا  :تبذذم سذذعد دمحم بذذن عبذذد الذذرحمن  ،تنذذا  :تبذذم عمذذرم بذذنحمدان  ،تنا  :تبم ٌعلى  ،نا ٌ :بان بن فرما  ،نا  :عمارة بن زاذان  ،نا  :عابت  ،عن تنذس لذا
 :اس ذن ملذن المطذر ربذئ تن ٌذزمر النبذً (ا) فذ ذن لذئ  ،ماذان فذً ٌذم ت سذلم  ،فمذا النبذً
(ا) ٌ :ا ت سلم احفظً علٌنا البذاب ه ٌذدخ علٌنذا تحذد  ،لذا  :فبٌنذا هذً علذى البذاب اذ جذا
الحسٌن بن علً فإل ح الباب فدخ فجع النبً (ا) ٌل زمئ مٌمبلذئ  ،فمذا الملذن  :ت حبذئ لذا :
نع  ،لا  :ان تم ن س م لئ  ،ان بت ترٌ ذن الماذان الذذي م لذئ فٌذئ  ،لذا  :نعذ  ،لذا  :فمذبي
لبض من الماان الذي ل

فٌئ ف را فجا بسهل تم راب تحمر ف خذ ئ ت سلم فجعل ئ فً عمبهذا

....
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 -عن تبً امام لا رسذم

(ا) لنسذابئ ه باذما هذذا اللذبً ( ٌعنذً حسذٌنا ي ) لذا  :فاذان

ٌم ت سلم فنز جبرٌ فدخ رسم

(ا) الداخ  ،ملا ك سلم ه دعً تحدا ي ي ٌذدخ

علذذذً فجذذذا الحسذذذٌن  ،فلمذذذا نظذذذر الذذذى النبذذذً (ا) فذذذً البٌذذذت تراد تن ٌذذذدخ ف خذ ذذذئ ت سذذذلم
فإح ضن ئ مجعلت ناؼٌئ م سا ئ  ،فلمذا ا ذ د فذً الباذا خلذت عنذئ فذدخ ح ذى جلذس فذً حجذر
(ا)  ،فمذذا جبرٌ ذ للنبذذً (ا)  :ان تم ذذن س ذ م

رسذذم

ٌم لمنئ مه مامنمن بً  ،لا  :نع ٌ ،م لمنئ ف نام جبرٌ
رسم

ابنذذن هذذذا  ،فمذذا النبذذً (ا) :

رب فمذا  :بماذان اذذا ماذذا فخذرج

(ا) لد تح ضن حسٌنا ي ااسؾ البا مهممما ي  ،فظنت ت سلم  :تنئ ؼضب من دخذم

اللبً علٌئ  ،فمالت ٌ :ا نبً

جعلت لن الفدا انن للت لنذا  :ه باذما هذذا اللذبً  ،متمر نذً

تن ه تدي تحدا ي ي ٌدخ علٌن فجا فخلٌت عنئ فل ٌرد علٌها  ،فخرج الى تلحابئ مهذ جلذمس ،
فما له  :ان تم ً ٌم لمن هذا فً المم تبمبار معمر ماانا تجرت المم علٌذئ  ،فمذاه ٌ :ذا نبذً
ٌم لمنئ مه مامنمن لا  :نع هذ رب ئ ف راه اٌاها ....
ابن عساار  -ارٌخ مدٌن دم ك  -الجز  - ) ٔٗ ( :رل اللفح ) ٔ1ٔ ( :
(ا) اضطجع ذات لٌل فإسذ ٌمظ مهذم خذاعر عذ رجذع ،

 -لا  :حدع نً ت سلم  :تن رسم

فرلد فإس ٌمظ مهم خاعر  ،زاد تبم ؼالب ع رجع فإس ٌمظ مهم خاعر  ،ملاه  :دمن ما رتٌت منذئ
فً المرة اكملى ع اضطجع فإس ٌمظ مفً ٌد رب حمرا  ،فملت  :ما هذا ٌا رسذم
تخبرنً جبرٌ  :تن ابنً هذا ٌم

ب ري العراق للحسٌن  ،ان هى حدٌث تبً ٌعمذمب  ،مزاد تبذم

ؼالب فملت لجبرٌ  :ترنً من رب اكري ال ً ٌم
 -عذذن عبذذد

 ،لذا :

بها  ،لا  :فهذ رب ها ....

بذذن مهذذب بذذن زمع ذ تخبر نذذً ت سذذلم  :تن رسذذم

(ا) اضذذطجع ذات ٌذذم

للنم فإس ٌمظ مهم خاعر  ،ع اضطج ع فرلد ع اسذ ٌمظ مهذم خذاعر دمن مذا رتٌذت منذئ فذً المذرة
اكملى  ،ع اضطجع ماس ٌمظ فً ٌد رب حمرا مهم ٌملبهذا  ،فملذت  :مذا هذذ ال ربذ ٌذا رسذم
 ،لا  :تخبرنذً جبرٌذ  :تن هذذا ٌم ذ بذ ري العذراق للحسذٌن  ،فملذت لذئ ٌ :ذا جبرٌذ ترنذً
رب اكري ال ً ٌم

بها فهذ رب ها.

ان هى.
مهنان الاعٌر مالاعٌر من الملادر ال ً ذارت فٌها ان رسم
السال مانئ باى علٌئ.
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و عرؾ بمم

الحسذٌن علٌذئ

ع انئ اس طرد مدافعا ي عن معامٌ مان ل

ععمان ممن سفن دمئ اان وعمذا ي ااعذر ممذا اعذ بذئ لا ذ

الحسٌن علٌئ السال  ،مان من ع ر لععمذان اذان خٌذرا ي ممذن عذ ر للحسذٌن علٌذئ السذال  ،ملذمه ان
بحعنا ٌخ ا فً ذار ا ما الحسٌن علٌئ السال لفللنا لئ ارٌخ معامٌ لعنئ
ماٌضا ذار لعنئ

اه ر اهع .

الدعً ابن الدعً ان ٌزٌذد لذ ٌرضذى بم ذ الحسذٌن علٌذئ السذال ملذد ذارنذا

دلٌ ذلن ماٌؾ مٌزٌد لد عاد ب جداد الذٌن ل لما فً بدر بم

الحسٌن علٌئ السال .

ع انئ ٌمم ان ٌمرن بٌن ععمان ماهمذا الحسذٌن علٌذئ السذال مٌمذم ان ععمذان الذذي خلذى عذن
المهٌ ذ ملعذذد فذذً بٌ ذذئ خٌذذر مذذن الذذذي خذذرج للمهٌ ذ مل ذ ٌمعذذد فذذً بٌ ذذئ ب ذ خذذرج مسذذفن دمذذا
المسذذلمٌن علٌذذئ السذذال  ،ملاذذن هذذذا الم نذذالي اذذان ٌخفذذً عمٌد ذذئ النالذذبٌ مه ذ المذذم فذذً ان
الحسٌن ل ٌامن خرمجئ اه للحا ملان دافع عن نفسئ فم

ملٌس مع الذي ل ٌاذن ٌرٌذد الحاذ

ماان هذا مجرد نلب العدا كه بٌت الحسٌن علٌئ السال .
ع اننا اخ لرنا ذلن ل ارار اال ابن ٌمٌ بحج باطلئ فً نفذس المماضذٌع ملاننذا طرلنذا للذرد
على المماضٌع ال ً ا ا فٌها مردٌنا علٌئ باامذ الذرد بذإذن
بجانب ممهنا الحسٌن علٌئ السال

م

ملً الهداٌ مال مفٌك
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 ،ممذا بؽٌنذا مذن هذذا اه المذرب

