
اقــول وقــد تبــى ابوخمنــف روايــة خالــف فيهــا الثابــت مــن ســرة احلســن املثــى فقال)واســتصغر 
احلســن بــن احلســن بــن علــي وأمــه خولــة ابنــة منظــور بــن زيــان بــن ســيار الفــزاري فــرك فلــم يقتــل(

)تاريــخ الطــري 359/4(.وهــو شــاهد علــى ان ابــا خمنــف كان قــد الــف كتابــه مقتــل احلســن 
رعايــة لاعــام العباســي يف بــي احلســن والكوفــة.

شخصية االمام الحسن )ع( عند المستشرقين :
قــال الدكتــور فيليــب حيت :”ولكــن احلســن الــذي كان مييــل اىل الــرف والبــذخ ال اىل احلكــم 
واالدارة مل يكــن رجــل املوقــف فانــزوى عــن اخلافــة مكتفيــا هببــة ســنوية منحــه اياهــا معاويــة“.1 
وقــال الراهــب اليســوعي المنس :تبنــت املوســوعة االســامية2 حتــت عنوان :)احلســن(بن علــي 
بن ايب طالب ما كتبه املستشــرق البلجيكي)المنس(املتخصص بالتاريخ االســامي3 عن احلســن 
)ع( قال :”احلســن اكــر ابنــاء علــي مــن فاطمــة بنــت رســول هللا ...ويلــوح ان الصفــات اجلوهريــة 
الــيت كان يتصــف هبــا احلســن هــي امليــل اىل الشــهوات واالفتقــار اىل النشــاط والــذكاء .ومل يكــن 
احلســن علــى وفــاق مــع ابيــه واخوتــه عندمــا ماتــت فاطمــة وملــا جتــاوز الشــباب .وتويف احلســن يف 

املدينــة بــذات الرئــة ولعــل افراطــه يف امللــذات هوالــذي عجــل مبنيتــه .4
وقــال جرهــارد كونســلمان :وكرر)جرهارد كونســلمان(يف كتابه)ســطوع جنــم الشــيعة(كلمات 
المنــس بقوله :لقــد بــاع )احلســن( املنصــب الــذي تركــه حممد)ص(لنســله مــن اجــل املال ...ويقــال 

انــه مــات بالســل واهلــزال .5
وقــال ســايكس :ويرى )ســايكس( يف كتابــه)HISTORY OF PERSIE(ان احلســن غــر 
جديــر بــان يكــون ابنــا لعلــي النــه شــغل مبلذاتــه بــن نســائه واكتفــى بارســال اثــي عشــر الــف 
جنــدي كطليعــة جليشــه بينمــا احتفــظ بقلــب اجليــش يف املدائــن حيــث ظــل يتنــزه يف احلدائــق 

وخــاف ان جيــرب حظــه يف ميــدان القتــال .6 
وقــال الكاتــب العراقــي هــادي العلــوي7 :“ان هــذا الرجــل )يقصــد احلســن )ع( يتعــذر عليــه ان 
خيــوض صراعــا سياســيا او عســكريا وكان مــن املنتظــر والطبيعــي ان ينســحب مبجــرد ان يــؤول اليــه 
االمر ،وانــه مل ميــارس بعــد الصلــح أي نشــاط معــارض وقــد تفــرغ احلســن حلياتــه الشــخصية وعــاش 

كمــا قــال عنــه ابــوه بــن َجفنــة وِخــوان كأي فــى مــن فتيــان قريــش املنعمــن .
مث يستطرد العلوي قائا :ان الدفاع عن صلح احلسن من نتائج االيديولوجيا ...8

مث يقول :ومعاويــة الــذي تراجــع احلســن امامــه كان زعيمــا عظيمــا وقــد دخــل التاريــخ كواحــد 
مــن االباطــرة العظــام جبميــع ملقاييــس ويف شــى العصــور ...9

1.العرب ص78 .
2.أشــرف علــى تأليفهــا فنســنك وآخــرون وكتبــت باللغــة االنكليزيــة وترمجــت اىل الفرنســية واالملانيــة مث ترمجــت اىل 

اللغــة العربيــة وحنــن ننقــل مــن النســخة العربيــة .
3.قــال عبــد الرمحــن بــدوي يف موســوعته عــن املستشرقن ،المنس :مستشــرق بلجيكي ،وراهــب يســوعي شــديد 
التعصــب ضــد اإلســام ،يفتقر إفتقــاراً تامــاً إىل النـــزاهة يف البحــث واألمانــة يف نقــل النصــوص وفهمها .ويعــد منوذجــاً 

ســيئاً جــداً للباحثــن يف اإلســام مــن بــن املستشــرقن ..
4.املوسوعة االسامية جلماعة من املستشرقن ج401/7 402 ..

5.ســطوع جنــم الشــيعة جرهــارد كونســلمان / ترمجــه مــن االملانيــة حممــد ابورمحــة / طبــع مكتبــة مدبــويل القاهــرة 
ط2 :14141993 .

6.العراق يف ظل احلكم االموي الدكتور اخلربوطلي ص74 .
7.ادرجنــاه ضمــن املستشــرقن علــى الرغــم مــن كونــه ينتســب اىل االســام والتشــيع ولكنــه تبــى الفكــر املاركســي 

يف االيديولوجيــا ومنهــج املستشــرقن يف البحــث .
8.العراق يف ظل احلكم االموي الدكتور اخلربوطلي ص74 .

9.الثقافــة اجلديــدة تسلســل 223ســنة 1990 متــوز الســنة 37العــدد 9 .مــن الغريــب ان العلــوي هــذا عرفــه 
اصدقــاؤه بالتقشــف والزهــد والبســاطة يف العيــش يعتقــد مبعاويــة هــذا املعتقــد ،وال بــد انــه قــد قــرأ عنــه ســفكه لــدم 
حجــر بــن عــدي واصحابــه وتشــريده العراقيــن وســجنهم وقطــع ايديهــم ال لشــئ اال لتوليهــم عليا ،فهــل ان زعامــة 

مصادر المستشرقين روايات االعالم العباسي :
اســتند الباحثــون املستشــرقون يف تكويــن الرؤيــة الســلبية االنفــة الذكــر عــن احلســن )ع( اىل 
رويــات اوردهتــا مصــادر تارخييــة اســامية امثــال الطبقــات الكــرى البــن ســعد ت230هـــ واغــاين 

ايب الفــرج االصبهاين ،وتاريــخ حممــد بــن طاهــر املقدســي ت 507هـــ .
ــعن ابيــه قــال اخرنــا عبــة عــن ايب  روى ابــن ســعد عــن وهــب بــن جريــر بــن حــازم ت 175هـ
اســحاق عــن معــدي كــرب ان عليــا مــر علــى قــوم جمتمعــن ورجــل حيدثهــم فقــال مــن هــذا قالــوا 

احلســن فقــال طحــن ابــل مل تعــوَّد طحنــا .ان لــكل قــوم صــداد وان صدادنــا احلســن.10 
بــن حفــص األنصــاري )ت170هـ( .عــن عيســى  بــن حممــد عــن ســحيم  وروى عــن علــي 
بــن أيب هــارون املزين .قال :تــزوج احلســن بــن علــي حفصــة بنــت عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر .

وكان املنــذر بــن الزبــر هويها .فأبلــغ احلســن عنهــا شــيئا فطلقهــا احلســن .فخطبها املنــذر فأبــت 
أن تزوجــه وقالت :شــهرين .فخطبها عاصــم بــن عمــر بــن اخلطــاب فتزوجهــا فرقــي إليــه املنــذر 
أيضــا شــيئا ،فطلقها .مث خطبهــا املنذر .فقيــل هلا :تزوجيــه فيعلــم النــاس أنــه كان يـَْعَضُهــِك )أي 
يبهتــك( فتزوجتــه فعلــم النــاس أنــه كــذب عليها .فقــال احلســن لعاصــم بــن عمر :انطلــق بنــا حــى 
نســتأذن املنــذر فندخــل علــى حفصــة فاستأذناه .فشــاور أخــاه عبــد هللا بــن الزبــر فقــال دعهمــا 
يدخــان عليها .فدخــا فكانــت إىل عاصــم أكثــر نظــرا منهــا إىل احلســن وكانــت إليــه أبســط يف 
احلديث .فقــال احلســن للمنــذر خــذ بيدهــا فأخــذ بيدها .وقــام احلســن وعاصــم فخرجــا وكان 
احلســن يهواهــا وإمنــا طلقهــا ملــا رقــا إليــه املنذر .فقــال احلســن يومــا البــن أيب عتيــق وهــو عبــد هللا 
بــن حممــد بــن عبــد الرمحــن وحفصــة عمتــه هــل لــك يف العقيــق ؟ قال :نعم .فخرجــا فمــرا علــى 
منــزل حفصة .فدخــل إليهــا احلســن فتحدثــا طويــا مث خــرج .مث قــال أيضــا بعــد ذلــك بأيــام البــن 
أيب عتيق :هــل لــك يف العقيــق ؟ قال :نعم .فخرجــا فمــرا مبنــزل حفصة .فدخــل احلســن فتحدثــا 
طويــا .مث خــرج مث قــال احلســن مــرة أخــرى البــن أيب عتيق :هــل لــك يف العقيــق ؟ فقال :يــا ابــن 

أم أ ال تقــول هــل لــك يف حفصــة ؟.11 
وروى عــن حيــى بــن محــاد قــال اخرنــا أبوعوانــة )176هـ(12عــن ســليمان عــن حبيــب بــن ايب ثابــت 
عــن ايب ادريــس عــن املســيب بــن جنبــة قــال مسعــت عليــا يقــول اال احدثكــم عــي وعــن أهــل بيــيت ؟ امــا 
عبــد هللا بــن جعفــر فصاحــب هلو ،وامــا احلســن بــن علــي فصاحــب جفنــة وخــوان فــى مــن فتيــان قريــش 
لوقــد التقتــا حلقتــا البطــان مل يغــن يف احلــرب عنكــم شــيئا ،واما انــا وحســن فنحــن منكــم وانتــم منــا.13 
وروى عن حممد بن عبد هللا االسدي )203هـ( قال حدثنا اسرائيل )160هـ( 14عن ايب اسحاق 
عــن هبــرة بــن يــرمي قــال قيــل لعلــي هــذا احلســن بــن علــي يف املســجد حيــدث النــاس فقــال طحــن ابــل مل 

تعــوَّد طحنا ،ومــا طحــن ابل يومئــذ.15 
وروى ابو الفرج االصفهاين عن امحد عن عمر بن شبة عن املدائي عن قيس بن الربيع)168هـ(16عن 

تقوم على مبدأ كهذا جديرة باالحرام !! !.
10.ابــن ســعد :الطبقات الكــرى القســم الناقــص ج1 /277278ورواه أيضــاً ابــن معــن عــن ذر عــن شــعبة عــن 

أيب اســحق عــن معــدي كرب)ابــن معــن تاريــخ ابــن معــن ج419/2( .
11.الطبقات الكــرى ط5 ،ج1 ،ص :307 ،ســحيم بــن حفــص األنصــاري كنيتــه أبــو اليقظــان وامســه عامــر 
بــن حفــص وســحيم لقــب له .ذكــره ابــن النــدمي يف الفهرســت ص106 .:4/ 449 اقــول هــو مــن شــيوخ علــي بــن 

حممــد املدائــي .
12.الطبقــات الكــرى ج287/7 أبوعوانــة وامســه الوضــاح مــوىل يزيــد بــن عطــاء كان أصلــه مــن أهــل واســط مث 

انتقــل إىل البصــرة فنزهلــا حــى مــات هبــا .
13.ابن سعد :الطبقات الكرى القسم الناقص ج1 /297 ،ابن أيب احلديد يف شرح النهج ج11/16 .

14.الطبقــات الكرى374/6قــال ابــن حجــر يف .هتذيــب التهذيب :قــال عثمــان بــن أيب شــيبة عــن عبــد الرمحــن 
بــن مهــدي إســرائيل لــص يســرق احلديــث ..

15.طبقات ابن سعد القسم املفقود ،من ذخائر تراثنا ترمجة احلسن من ابن سعد غر املطبوع /58 .
16.ضعفــاء العقيلــي 469/3 قيــس بــن الربيــع عــن حممــد بــن عبيــد قــال كان قيــس بــن الربيــع اســتعمله أبوجعفــر 

تمهيد 
شــخصية  بانــه كان  )ع(  احلســن  وصــف  علــى  املستشــرقون  الباحثــون  امجــع 
متخاذلــة ليــس جديــرا ان يكــون ابنــا لعلــي  )ع( ،وال رجــل الســاعة املطلــوب ســلم 
احلكــم لقــاء منحــة ســنوية يقدمهــا لــه معاويــة مث انصــرف اىل ملذاتــه وشــهواته مث 
مــات بســبب اســرافه فيها ،وكانــت مصادرهــم يف ذلــك روايــات مبثوثــة هنــا وهنــاك 
ملواجهــة  العباســيون  الروايــات  هــذه  االوىل،وضــع  التاريخ االســامي  مصــادر  يف 
خصومهــم احلســنين الثائريــن لتجريدهــم مــن ســاح الشــعبية الــيت كانــوا يتمتعــون 
هبــا يف الكوفــة ملكانــة ابائهــم احلســن املثــى1و احلســن الســبط و امــر املؤمنــن علــي 
)ع( وقــد اقامــا جتربــيت حكــم رائدتــن اتســمتا بتقــدمي مصلحــة الرســالة واالمــة علــى 

الشــخصية . املصــاحل 
وفيما يلي خاصة كلماهتم ومنوذج من كلمات اخلليفة العباسي الطاعنة يف احلسن 
وابيــه علــي وبعــض الروايــات املســاندة،مث شــواهد تارخييــة علــى عظمــة شــخصية االمــام 

احلسن )ع( يف العبادة والسلوك واملكانة الدينية واالجتماعية .
1. ذكــر املؤرخــون وأصحــاب الســر واحلديــث واالنســاب وغرهــم أن احلســن املثــى بــن احلســن 
الســبط حضــر مــع عمــه احلســن )ع( يــوم الطــف وشــهد املعركة،وواســى عمــه يف الصــر علــى الســيوف 
والرمــاح حــى أثخــن باجلــراح ووقــع علــى االرض بــن القتلــى،وكان بــه رمق.فاخــذه اخوالــه مــن فــزارة 
واســتوهبوه مــن ابــن زيــاد وعــوجل فرئ)عمــدة الطالب/100(واتفقــوا علــى أنــه بــرئ وحلــق باملدينــة وتــويف 

ســنة 97هـ)تاريــخ االســام 330/6.،



اقول :
 ECYCLOPEDIA( يتضح من هذه الروايات أي جناية جناها فنسنك وزمالئه مؤلفوا
والفرنســية  االنكليزيــة  باللغــة  صــدرت  الــي  االســالمية(  OF ISLAM()املوســوعة 
واالملانيــة حــن قدمــوا االمــام احلســن )ع( اىل العــامل انــه رجــل شــهوات وملــذات يف قبــال 
مــا تعرضــه الروايــات الصحيحــة انــه شــخصية رائــدة عبــادًة وســلوكاً ومكانــًة يف الديــن وانــه 

بلــغ يف الشــرف مــا مل يبلغــه احــد بعــد رســول هللا)ص( .

االجلــح عــن الشــعيب عــن جنــدب :ان احلســن قــال البيــه حــن طلــب ان جيلــد الوليــد بــن عقبة :مالــك 
وهلــذا ؟...17

وروى عــن عمــر بــن شــبة وســعيد بــن حممــد املخزومــي كامهــا عــن حممــد بــن حــامت عــن امساعيــل 
بــن ابراهيــم بــن عليــة البصري)193هـ(عــن ســعيد بــن عروبــة البصــري عــن عبــد هللا بــن الدانــاج عــن 
حضــن بــن املنــذر ايب ساســان قال :ملــا جيــئ بالوليــد بــن عقبــة اىل عثمــان بــن عفــان وقــد شــهدوا عليــه 
بشــرب اخلمر قال لعلي دونك ابن عمك فاقم عليه احلد فأوعز علي إىل إبنه احلســن أْن يقوم جبلد 

الوليد ،فرفــض احلســن وقــال له :مالــك وهلــذا ؟ فقــال لــه علي :بــل ضعفــت ووهنــت وعجــزت.18 
وقال املقدسي يف البدء والتاريخ :“أنَّه )ع( كان أرخى سره على مأيت حرة«.19 

الروايات الطاعنة في شخصية الحسن )ع( من وضع العباسيين
الروايــات االنفــة الذكــر ممــا وضعــه االعــام العباســي بأمــر اخلليفــة العباســي ايب جعفــر الدوانيقــي 
التاريــخ  الثائريــن ضــد العباســيي لتجريدهــم مــن ســاح قــوي بيدهــم وهــو  ملواجهــة احلســنين 
املشــرق البيهــم احلســن )ع( وجدِّهــم علــي )ع( اهنــم يقاتلــون ليــس الجــل الســلطة بــل الجــل 
احملرومن ،قــال حممــد بــن عبــد هللا بــن احلســن يف رســالته اىل ايب جعفــر الدوانيقي)وإمنــا ادعيتــم 
هــذا االمــر بنــا وخرجتــم لــه بشــيعتنا وحظيتــم بفضلنــا وإن أبانــا عليــا كان الوصــي وكان االمــام 
فكيــف ورثتــم واليتــه وولــده أحيــاء مث قــد علمــت أنــه مل يطلــب هــذا االمــر أحــد لــه مثــل نســبنا 

وشــرفنا وحالنــا وشــرف آبائنــا( .20 
قال علي )ع( “الّلهم ِإّنك تعلم أنّه مل يكن الذي كان مّنا منافســة يف ســلطان ،وال التماس 
شــيء مــن فضــول احلطام ،ولكــن لنــرّد املعــامل مــن دينــك ونظهــر اإلصــاح يف بــادك فيأمــن 

املظلومــون مــن عبــادك وتقــام املعطّلــة مــن حــدودك .“21 
وقــد ســلم احلســن )ع( ملــك العــراق هبــدف االصــاح وامــان النــاس ملــا عــرض عليــه معاويــة ان 
يبقــى عليــه ويبقــى هــو علــى الشــام .وملا اطلــع معاويــة علــى الشــروط وقــف عنــد شــرط امــان النــاس 
وذكــر قيــس بــن ســعد انــه ال بــد ان يقتلــه وموقــف احلســن كان واضحــا ان الشــروط ومنهــا االمــان 

صفقــة كاملــة امــا ان يقبلهــا معاويــة كلهــا او يرفضهــا معاويــة كلهــا .
ومــن اهــم الشــواهد علــى اهنــا وضعــت بامــر العباســين موقــف العباســين انفســهم قــول املنصــور 

بعــد ان ســجن عبــد هللا بــن احلســن واخوتــه:
ــم احلكمن ،فاختلفــت عليــه األّمــة  )فقــام فيهــا علــي بــن أيب طالــب )ع( فمــا أفلح ،وحكَّ

وافرقــت الكلمــة ،مثَّ وثــب عليــه شــيعته وأنصــاره وثقاتــه فقتلــوه .
مثَّ قام بعَدُه احلسن بن علي )ع( ، فوهللا ما كان برجل ،عرضت عليه األموال فقبلها ،ودسَّ 
إليــه معاويــة إيّنِ أجعلــك ويل عهدي ،فخلــع نفســه وانســلخ لــه ممَّــا كان فيه ،وســلَّمه إليــه وأقبــل 
علــى النســاء يتــزوج اليــوم واحــدة ويطلــق غــداً أخرى ،فلــم يــزل كذلــك حــّى مــات علــى فراشــه(.22 
وكذلــك شــعر مــروان بــن ايب حفصــة ت 182هـــ :كان يتقــرب اىل اخلليفــة هــارون هبجــاء 
العلوين .انشــد قصيــدة ميــدح هبــا الرشــيد ويذكــر فيهــا ولــد فاطمة)عليهــا الســام(وينحى عليهــم 

ويذمهــم وقــد بالــغ حــن ذم عليــاً )ع( ونــال منــه وأوهلــا :
علــى املدائــن فــكان يعلــق النســاء بثديهــن ويرســل عليهــن الزنابــر قــال ابــن حبــان :كان شــعبة يــروى عنــه وكان معروفــا 
باحلديــث صدوقــا ويقــال إن ابنــه أفســد عليــه كتبــه بأخــرة فــرك النــاس حديثــه .ويف تذكــرة احلفــاظ 226/1 قيــس بــن 

الربيــع احلافــظ أبوحممــد األســدي الكــويف كان مــن أوعيــة العلــم وارى األئمــة تكلمــوا فيــه لظلمــه .
17.االغاين ج144/5 .
18.االغاين ج145/5 .

19.املقدسي :البدء والتاريخ ج4/5 .
20.الطري196/6 .

21.هنج الباغة ،فيض / 406 ; عبده 2 / 19 .
22.  املسعودي :مروج الذهب ج301/3 .

ذوو الشــورى وكانوا ذوي الفضل علىٌّ أبوكم كان أفضَل منكم اباه23 
خبطبتــه بنـــــــــــَت اللعــن أيب جهــل ســاء رسوـــــَل هللا إْذ ســاء بنتَــه  
على منر باملنطق الصادع الفضل فذمَّ رســــــــــــول هللا صهَر أبيكُم  
مهــا خلعــاه خلــع ذي النعــل للنعــل ــَم فيـــــــــها حاكمــن أبوكــُم   وحكَّ
فقـــــــــد أُبطلت دعواكُم الرثة احلبِل وخلَّيتموها وهي يف غر أهلها  

وطالبتموها حن صــــــــــــارت إىل أهل24  وقد باعها من بعده احلسن ابنه  

شخصية االمام الحسن )ع( في الروايات الصحيحة
روى الشــيخ الصــدوق عــن املفضــل بــن عمــر قــال قــال االمــام الصادق)ت148هـ(حدثــي أيب عــن 

أبيــه )عيهمــا الســام( أن احلســن بــن علــي بــن أيب طالــب )عليهــم الســام( :
كان أعبد الناس يف زمانه ،وأزهدهم وأفضلهم ،

وكان إذا حج حج ماشيا ،ورمبا مشى حافيا ،
وكان إذا ذكــر املــوت بكــى ،وإذا ذكــر القــر بكــى ،وإذا ذكــر البعــث والنشــور بكــى ،وإذا ذكــر 
املمــر علــى الصــراط بكــى ،وإذا ذكــر العــرض علــى هللا تعــاىل ذكــره شــهق شــهقة يغشــى عليــه 

منهــا .
وكان إذا قام يف صاته ترتعد فرائصه بن يدي ربه عز وجل ،

وكان إذا ذكــر اجلنــة والنــار اضطــرب اضطــراب السليم ،ويســأل هللا تعــاىل اجلنة ،ويعــوذ بــه 
مــن النــار ،

وكان ال يقــرأ مــن كتــاب هللا عــز وجــل : )يــا أيهــا الذيــن آمنــوا( إال قال :لبيــك اللهــم لبيــك ،ومل 
ير يف شــيء من أحواله إال ذاكرا هلل ســبحانه ،

وكان أصدق الناس هلجة ،وأفصحهم منطقا.25 
وقــال ابــن عســاكر عــن عبــد هللا بــن العبــاس قال :مــا ندمــت علــي شــئ فاتــي يف شــبايب إال 
أين مل أحــج ماشــيا ،ولقد حــج احلســن بــن علــي مخســة وعشــرين حجــة ماشــيا وإن النجائــب 

لتقــاد معــه.26 
قال واصل بن عطاء :كان احلسن بن علي عليه سيماء االنبياء وهباء امللوك.27 

عــن ابــن عــون عــن عمــر بــن إســحاق قــال مــا تكلــم عنــدي أحــد كان احــب ايل إذا تكلــم أن 
ال يســكت مــن احلســن بــن علــي ومــا مسعــت منــه كلمــة فحــش قــط إال مــرة فإنــه كان بــن حســن 
بــن علــي وعمروبــن عثمــان بــن عفــان خصومــة يف ارض فعــرض حســن امــرا هلــم مل يرضــه عمــرو 
فقــال احلســن فليــس لــه عندنــا إال مــا رغــم انفــه قــال فهــذا اشــد كلمــة فحــش مسعتهــا منــه قــط.28 
قــال الواقدي :عــن ثعلبــة بــن ايب مالك :شــهدت احلســن يــوم مــات ودفــن بالبقيــع فلقــد رأيــت 

البقيــع ولــو طرحــت فيــه ابــرة مــا وقعــت اىل علــى راس انســان .29 

23.أي رفضه أهل الشورى يف قصة بيعة عثمان .
24.ابن ايب احلديد :شرح هنج الباغة ج4 ص6364 .انظر االغاين اليب الفرج االصفهاين 

214215/23 .)وفيات االعيان ج189193/5()الشعر والشعراء(ج649/2( .
25.األمايل الشيخ الصدوق ص140 .

26.تاريخ دمشق ج14 ص72 ،سر اعام النباء ج4 ص387 .
27.حبار االنوار ج43 ص251 .

28.تاريــخ ابــن عســاكر ج14 ص80 ،الطبقــات الكــرى القســم الناقــص ج1 ص279 ،هتذيــب الكمــال ج2 
ص591 ،نســب قريــش ص24 

29.االصابة ج1 ص495 ،املستدرك للحاكم ج3 ص190 ،الطبقات الكرى القسم املتمم ج1 ص351 ،هتذيب الكمال 
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صفر 1437هـ

النســاء  ســبعا  واملدينــة  مبكــة  علــي  بــن  احلســن  علــى  قال :بكــى  ايضــا  ابــن عســاكر  وروى 
والرجــال .1  والصبيــان 

ويف الطبقــات الكرى :عــن أيب جعفــر قال :مكــث النــاس يبكــون علــى حســن بــن علــي ســبعا 
مــا تقــوم االســواق .2 

وعــن عبــد هللا بــن عــروة بــن الزبــر قال :رأيــت عبــد هللا بــن الزبــر قعــد إىل احلســن بــن علــي 
يف غــداة مــن الشــتاء باردة ،قال :فــوهللا مــا قــام حــى تفســخ جبينــه عرقا !.قال :فغاظــي ذلــك 
فقمــت إليــه فقلت :يــا عم .قال :مــا تشــاء ؟ قلت :رأيتــك قعــدت إىل احلســن بــن علــي فمــا 
قمــت مــن عنــده حــى تفســخ جبينــك عرقــا ! قال :يــا ابــن أخــي انــه ابــن فاطمــة ال وهللا مــا قامــت 

النســاء عــن مثلــه.3 
وفيه يقول النجاشي الشاعر وكان من شيعة علي ، يرثيه عند وفاته :

مل ُيْسِبِل السُر على مثله         يف األرض من حاٍف ومن ناعل4
ولرســوله  العــزة  هللا :“وهلل  قــال  عــزة  يفَّ  :بــل  )ع(  عظمة ،فقــال  للحســن :فيك  وقيــل 

. “5 وللمؤمنــن
قــال حممــد بــن اســحاق :ما بلــغ احــد مــن الشــرف بعــد رســول هللا)ص(مــا بلــغ احلســن بــن 
علــي .كان يبســط لــه علــى بــاب داره فــاذا خــرج وجلــس انقطــع الطريــق فمــا ميــر احــد مــن خلــق 
هللا اال جلــس اجــاال لــه فــاذ اعلــم قــام ودخــل بيتــه فيمــر الناس .ونــزل عــن راحلتــه يف طريــق 
مكــة فمشــى فمــا مــن خلــق هللا احــد اال نــزل ومشــى حــى ســعد بــن ايب وقــاص فقــد نــزل ومشــى 

اىل جنبــه.6 
مــرة  زارين  احلســن  تــرى  اال  املدينــة  زار  حــن  ســنة 44  الزبــر  بــن  لعبــد هللا  معاويــة  وقــال 

هبــا . ضربــك  لوشــاء  ســيف  الــف  مــاة  احلســن  مــع  ان  واحدة ...قــال 
قــال حممــد بــن ســعد :أخرنا علــي بــن حممد ،عــن حممــد بــن عمــر العبدي ،عــن أيب ســعيد :إن 
معاويــة قــال لرجــل مــن أهــل املدينــة مــن قريش :أخــرين عــن احلســن بــن علي .قال :يــا أمــر 
املؤمنــن ،إذا صلــى الغــداة جلــس يف مصــاه حــى تطلــع الشــمس ،مث يســاند ظهــره فــا يبقــى يف 
مســجد رســول هللا - صلى هللا عليه وســلم - رجل له شــرف إال أتاه فيتحدثون .حى إذا ارتفع 
النهــار صلــى ركعتــن ،مث هنــض فيــأيت أمهــات املؤمنــن فيســلم عليهــن فرمبــا أحتفنــه .مث ينصــرف إىل 

منزلــه مث يــروح فيصنــع مثــل ذلك .فقال :مــا حنــن معــه يف شــئ.7 
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