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المستخلص
، المنصوص عليه من الخالفة الربانية، اإلمام الثالث في معتقدات اإلمامية-عليه السالم- يعد اإلمام الحسين
. والفواحش ما ظهر منها وما بطن، وما صغر منها، ما كبر،المعصوم من الزلل والرذائل
سلطت أقالم المتقدمين من األوائل والمتأخرين اهتمامها على دراسات جل الشخصيات المهمة في التاريخي
 لما أفنوه من أعمارهم في استدامة هذا الدين الحنيف بالغالي والنفيس في، التي كان لها أثر عميق فيه،اإلسالمي
 فكان من هذه الشخصيات التي نالت من فيض كتابتهم هي شخصية اإلمام،)سبيل إعالء كلمة الحق (ال إله إال هللا
 فيعد من المؤرخين الشاميين الذين أخذوا، ومن المتأخرين من هؤالء المؤرخين الذهبي،)الحسين (عليه السالم
. فضالا عما عاصرهم، والعلوية،على عاتقهم تدوين السيرة الدمحمية
فقمنا بدراسة سيرة اإلمام الحسين (عليه السالم) من خالل كتابه (تاريخ اإلسالم) للوقوف على معرفة ما جاء من
.سيرته (عليه السالم) في أثناء كتابه
. تاريخ اإلسالم، مصنف الذهبي،) الحسين (عليه السالم، اإلمام:الكلمات المفتاحية

Abstract
Imam Hussein (PBUH) is the third imam in the beliefs of the imamate, provided for
by the Lord's Caliphate, infallible from the slips and vices, what has grown up, what is
small, and the obscenities that have emerged from them and what has been left.
The former and late writers focused their attention on the studies of most of the
important figures in the Islamic hisotry that had profound impacts on it, because of
their age in the righteousness of this religion in order to raise the word of truth
(Oneness of Allah), one of these figures who got great attention of their writing is the
study of the personality of Imam Hussein (PBUH), and among the late golden
historians, a number of great historians who took it upon themselves to write the
biography Muhammadiyah, Alawite, as well as their contemporaries.
I studied the biography of Imam Hussein (PBUH) through his book The History of
Peace to find out what came from his biography (peace be upon him) in the praise of
his book.
Keywords: Imam, Hussein (PBUH), in the golden work, the history of Islam.

سيرة اإلمام الحسين (عليه السالم) في مصنفات الشاميين تاريخ اإلسالم للذهبي المتوفى
( 748هـ1370/م) انموذجا

المقدمة
تعد شخصية اإلمام الحسين-عليه السالم -من مرتكزات المذهب الشيعية
اإلمامية ،فلسيرته أثر بليغ في اإلسالم ،إذ إنه -عليه السالم -ريحانة رسول هللا
(صلى هللا عليه واله) وسبطه وقرة عينه ،فكان لحياته منذ نعومة أظافره -عليه
السالم -مصب اهتمام رسول هللا (صلى هللا عليه واله) ،وأبويه عليهما السالم،
فتجسد ذلك في نشأته ،وسمو شخصيته الفذة ،ومكانته النبيلة ،فأخذ -عليه
السالم -يتربى في أحضان جده (صلى هللا عليه واله) الذي أدبه وعلمه الدين
الحنيف ،في ظل ابتداء انتشار اإلسالم بين المسلمين ،فكان عمداً َمِّيتًنا في
إثباته.
فحملت سيرته-عليه السالم -في أحاديث النبي (صلى هللا عليه واله) مناقبه،
ومقتله الذي كان (صلى هللا عليه واله) يخبر به الوحي ،وكان يرد في الحديث
لفظة أرض (العراق) التي كانت أحد بالد فارس آنذاك ،ولم تفتح بعدا من قبل
المسلمين ،وال أثر لإلسالم فيها ،وسار على هذا النهج أبوه اإلمام علي -عليه
السالم -الذي أخبره بمقتله عندما توجها إلى حرب صفين ،فكانت حياته -
عليه السالم -مليئة بالعلم ،وسمو الشخصية ،وأث ار في نشر اإلسالم واستدامته.
فقامت دراسة سمو شخصيته -عليه السالم -من خالل (تاريخ اإلسالم)
للذهبي ،فقسمت البحث الى مبحثين فجاءت المقدمة أوال ،ثم المبحث األول سيرة
الذهبي  ،وفيه المطلب األول :سيرته أ-أسمه ولقبه وكنيته ونسبه ومذهبه  ،ب-
نشأته ،وأما المطلب الثاني سيرته العلمية  ،بيد أن المبحث الثاني سيرة اإلمام
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الحسين (عليه السالم)  ،فجاء في المطلب األول :أسمه (عليه السالم) ،وفي
المطلب الثاني :اسمه (عليه السالم) حربا  ،وبينما جاء في المطلب الثالث
صفاته (عليه السالم) ،بينما في المطلب الرابع :مناقبه (عليه السالم) ،وفي حين
في المطلب الخامس :أحد أصحاب الكساء (عليهم السالم) ،وكما جاء في
المطلب السادس :عطاؤه(عليه السالم)،و في المطلب السابع  :مناقشة رواية ذم
اإلمام الحسن ومدح اإلمام الحسين(عليهما السالم) ،وبينما في المطلب الثامن :
أنباء عن استشهاده (عليه السالم) ،واخي ار جاء في المطلب التاسع :راس اإلمام
الحسين (عليه السالم) ،وجاءت الخاتمة أخره .
المبحث األول سيرة الذهبي
المطلب األول :سيرته
أ-أسمه ولقبه وكنيته ونسبه ومذهبه
وهو دمحم بن احمد بن عثمان بن قائمار  ،يكنى بـ (أبي عبد هللا) التركماني
الفارقي
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()1

الدمشقي المعروف بالذهبي ،وبرع في صنعة الذهب المدقوق  ،وتميز فيها ؛

وكان عمله مع والده؛ وكان مولده في ربيع األول سنة ثالث  ،وسبعين
وستمائة(376ه1921/م)  ،وتوفى في سنة (747ه1671 /م)  ،ودفن بمقبرة
()9

الباب الصغير من دمشق

.

ب-نشأته :
نشأ الذهبي منذ طفولته في اسرة علمية إذ مدحت اسرته على تعلم العلم ،
وتعاليمه ألبنائهم ،فبدأ الذهبي بالعلم لما بلغ الثامنة بعد عشر من عمره
سنة(321هـ1619/م) ؛ واعتنى بالحديث من سنة اثنان وتسعون  ،فسمع الكثير
من العلماء ،واألجزاء على جمع من العلماء؛ وحصل اول اجازة له في سنة
(376هـ1921/م) بعناية الشيخ عالء الدين بن العطار أخيه من الرضاعة()6؛
وطلب ذلك بنفسه بعد سنة( 321هـ 1619 /م) (. )4
واقول هل يجوز اجازة االطفال ؟ قال الخطيب البغدادي سألت القاضي أبا
الطيب طاهر بن عبد هللا الطبري()1عن اإلجازة للطفل الصغير هل يعتبر في
صحتها سنه أو تميزه  ،كما يعتبر ذلك في صحة سماعه فقال ال يعتبر ذلك
والقياس يقتضي على هذا صحة اإلجازة لمن لم يكن مولودا في الحال مثل أن
يقول الراوي للطالب اجزت لك ولمن يولد لك فقلت له ان بعض أصحابنا قال ال
تصح اإلجازة لمن ال يصح سماعه فقال قد يصح أن يجيز للغائب عنه وال يصح
السماع منه لمن غاب عنه أو كالما هذا معناه قلت واإلجازة انما هي إباحة
المجيز للمجازله ...

()3
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المطلب الثاني  :سيرته العلمية
فقد عرف الذهبي بعمليته ،ورحالته الكثيرة في طلب العلم في بقاع البلدان
اإلسالمية ،فسمع بدمشق من عمر بن القواس( ، )7وأحمد بن هبة هللا بن عساكر
()7

،ويوسف بن أحمد الغسـولي

()2

وغيرهم  ،ولما أراد الرحيل في طلب العلم من

موطنه (مصر) انزعج أبوه ،وأقسم ِّإ اال يعطيه ماال ،فقام ينسخ الكتب باألجرة،
فجمع ( )161درهما؛ فلما وصل إلى اإلسكندرية فسمع من أبي الحسن الغرافي
()11

( ،)11وأبي الحسن الصواف

وغيرهما(. )19

المبحث الثاني سيرة اإلمام الحسين (عليه السالم)
المطلب األول :أسمه (عليه السالم)
أسمه الحسين بن علي بن أبي طالب ،يكنى أبو عبد هللا الهاشمي ،ريحانة
رسول هللا (صلى هللا عليه [واله] وسلم) وابن بنته فاطمة ،السعيد الشهيد (رضي
هللا عنه) ،مولده في خامس شعبان سنة أربع ،استشهد بكربالء وله ست وخمسين
سنة (.)16
وذكر الذهبي ان جعفر الصادق [عليه السالم] :كان بين الحسن
والحسين[عليهما السالم] طهر واحد

()14

.

واعتمد الذهبي في ذلك على المؤرخين القدماء منهم:
-1

ابن حبان المتوفى (614ه273/م)

()11

.

-9ابن عساكر المتوفى سنة(ت171هـ1126/م)
المطلب الثاني :اسمه (عليه السالم) حربا
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فقد ورد ذكر اسم اإلمام الحسن (عليه السالم) باسم آخر هو (حرب) في
بعض كتب السير وغيرها؛ ألن والده اإلمام علي (عليه السالم) أطلق عليه هذه
التسمية ،ولكن هذه الرواية ضعيفة السند ،وقد جئت بهذه الرواية؛ ألن هناك
رواية أخرى تذكر بأن اإلمام علي (عليه السالم) أطلق هذا االسم (حرب) على
اإلمام الحسين (عليه السالم) بعدما امتنع النبي (صل هللا عليه واله) أن يسمي
اإلمام الحسن (عليه السالم) بهذا االسم.
فقال الذهبي ((قال أبو إسحاق السبيعي ،عن هانئ بن هانئ ،عن علي لما
ولد الحسن قال رسول هللا (صلى هللا عليه [واله]وسلم) :أروني ابني ما سميتموه؟
قلت :حربا .قال :بل هو حسن وذكر الحديث ،وفيه :فقال(عليه السالم) :إنما
سميتهم بأسماء ولد هارون شبر وشبير ومشبر .قلت :وكان قد ولدت فاطمة
بعدهما ولدا فسماه محسنا )) (.)17
مناقشة سند الرواية
تعد سلسلة الرجال للرواية درعا حصينا وهم سورها المنيع  ،ومن خاللها تحدد
قبول الرواية أو عدمه  ،وهذه الرواية فيها اشكال  ،وال يمكن اعتمادها من خالل
كتب اهل السنة والجماعة ؛ لضعف رواتها:


هانئ بن هانئ

-

قال ابن سعد ((...كان يتشيع ،وكان منكر الحديث)).

()17

 ،وكما ذكر

الذهبي ما نصه ((هانئ بن هانئ عن علي[عليه السالم] ليس بالمعروف ...
مجهول))(.)12
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ورد االلباني على الذهبي بقوله ((وسكت الذهبي هنا  ....،وهناك وافقه
على التصحيح ،وهذا منه عجيب!! فإن هانئاً هذا لم يرو عنه غير أبي إسحاق
وحده ،والزمه أنه مجهول ،وهذا ما صرح به اإلمام ابن المديني ،كما صرح بذلك
الذهبي نفسه وغيره.)91( )) .


ابو اسحاق السبيعي

قال فيه األلباني (( ...فأبو إسحاق  -وهو السبيعي  -مدلس مختلط وقد
عنعنه ،فأنى للحديث الصحة؟!))

()91

.

الرواية الثانية
فقد أوردت كتب السير أن اإلمام علي (عليه السالم) أطلق عليه اسم
(حرب) وهذه الراوية ضعيفة فقال الذهبي ما نصه (( وروى األعمش عن سالم
بن أبي الجعد قال :قال علي[عليه السالم] :كنت أحب الحرب ،فلما ولد الحسن
هممت أن أسميه حربا ،فسماه رسول هللا (صلى هللا عليه[واله] وسلم ) الحسن،
فلما ولد الحسين هممت أن أسميه حربا فسماه الحسين ،وقال :سميت ابني هذين
باسم ابني هارون شبر وشبير  .رواه يحيى بن عيسى التميمي عن األعمش،
وهو من رجال مسلم ،لكنه منقطع )) (.)99
ونستنج مما تقدم أن الرواية األولى كانت ضعيفة لضعف رجالها ،كما بينا ذلك
آنفا ،وان الرواية الثانية ضعيفة كذلك؛ ألن الذهبي ضعفها لضعف (يحيى بن
إسماعيل) ،وعلى هذا األساس ال صحة من أن اإلمام علي (عليه السالم) أطلق
على اإلمام الحسين (عليه السالم) اسم (حرب).
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المطلب الثالث  :صفاته (عليه السالم)
كان اإلمام الحسين (عليه السالم) شبيه جده األعظم (صلى هللا عليه واله) ما
بين صدره إلى رأسه فقال الذهبي ((  ...الحسن أشبه الناس برسول هللا (صلى
هللا عليه[واله] وسلم) ما بين الصدر إلى الرأس ،والحسين أشبه الناس برسول هللا
(صلى هللا عليه[واله] وسلم) ما كان أسفل من ذلك )) ( ،)96وقد اعتمد الذهبي في
اخراج هذه الرواية الدالة على صفة االمام الحسين(عليه السالم) على كتاب
مسند ابي داود الطيالسي الذي اخرجها بهذا االسناد ((حدثنا أبو داود قال :حدثنا
قيس ،قال :حدثنا أبو إسحاق ،عن هانئ بن هانئ ،عن علي (رضي هللا عنه)،
قال :كان الحسن بن علي أشبه الناس برسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) من وجهه إلى سرته وكان
الحسين أشبه الناس بالنبي (ملسو هيلع هللا ىلص) ما أسفل من ذلك))(.)94
المطلب الرابع :مناقبه (عليه السالم)
اخرج الذهبي جملة كبيرة من مناقب اإلمام الحسين (عليه السالم) حتى بلغت
( )17رواية تذكر مناقبه (عليه السالم) ،معتمدا في ذلك على كتب المتقدمين في
كتب األسانيد وغيرها ،وعلق على بعض الروايات منها بصحتها أو ضعفها،
وكان لزاما علينا إخراج البعض منها من مواردها التي لم يشر لها الذهبي ،وذكر
موردها.
-1قال الذهبي (( وقال علي بن جعفر بن دمحم بن علي :حدثني أخي موسى،
عن أبي ،عن أبيه ،عن جده علي بن الحسين ،عن أبيه ،عن علي (رضي هللا
عنهم)أن رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) أخذ الحسن والحسين فقال :من أحبني وأحب هذين
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وأباهما  ،وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة ،أخرجه الترمذي وعبد هللا بن
أحمد في زيادات المسند  ،عن نصر بن علي الجهضمي ،عنه ))

()91

.

-9قال الذهبي (( في المسند بإسناد قوي عن أبي هريرة أنه سمع رسول هللا
(ملسو هيلع هللا ىلص) يقول :من أحبهما فقد أحبني ،ومن أبغضهما فقد أبغضني )) (.)93
فقد اخرج هذا الحديث الدال على منقبتهما (عليهما السالم) جملة من العلماء
المتقدمين منهم:
أخرجه ابن راهويه بإسناده فقال ((أخبرنا المالئي ،نا[حدثنا] سفيان ،عن أبيالجحاف ،عن أبي حازم ،عن أبي هريرة (رضي هللا عنه) ،عن رسول هللا (صلى
هللا عليه وسلم)قال :من أحبهما فقد أحبني ،ومن أبغضهما فقد أبغضني ،قال:
يعني الحسن والحسين ))

()97

.

وكذلك أخرجه ابن حنبل بنفس االسناد فقال ((حدثنا عبد هللا قال :حدثني أبي،نا أبو أحمد ،نا سفيان ،عن أبي الجحاف ،عن أبي حازم ،عن أبي هريرة قال:
قال رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) :من أحبهما فقد أحبني ،ومن أبغضهما فقد أبغضني ،يعني
حسنا ،وحسينا)) (.)97
-6قال الذهبي (( وقال عاصم ،عن زر ،عن عبد هللا قال :قال رسول هللا(صلى
هللا عليه وسلم) :هذان ابناي ،من أحبهما فقد أحبني .له علة ،وهي أن بعضهم
أرسله وأسقط منه عبد هللا )) (.)92
فقد أخرجه أبو الطاهر المخلص وعلق عليه وقد أوصله فقال ((حدثنا يحيى
قال :حدثنا يوسف بن موسى القطان قال :حدثنا أبوبكر بن عياش ،عن عاصم
بن بهدلة ،عن زر ،عن عبدهللا قال :قال رسول هللا(ملسو هيلع هللا ىلص) :هذان ابناي ،من
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أحبهما فقد أحبني  ،قال يوسف بن موسى :هكذا وقع عندي :عن أبي بكر
متصل مرفوع ،وقد حدث به عبدالرحمن بن صالح األزدي  ،عن أبي بكر بن
عياش كما  ،قال يوسف بن موسى :عن عاصم ،عن زر ،عن عبدهللا ،عن
النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) .وقد رواه علي بن صالح بن حي ،عن عاصم فوصله ))  .وهذا
الكالم يسقط قول الذهبي القائل (( له علة ،وهي أن بعضهم أرسله))(.)61
-4قال الذهبي (( وعن حذيفة قال :قال لي رسول هللا(ملسو هيلع هللا ىلص) :جاءني جبريل
فبشرني أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة .رواه أحمد في مسنده بإسناد
حسن ،وروى نحوه من حديث ابن عمر  ،وعلي بإسنادين جيدين .وفي الباب عن
عمر ،وابن عباس ،وابن مسعود ،ومالك بن الحويرث ،وأنس  -بأسانيد
ضعيفة))(.)61
-1قال الذهبي (( وقال يزيد بن مردانبة ،عن عبد الرحمن بن أبي نعم ،عن أبي
سعيد الخدري قال :قال رسول هللا(ملسو هيلع هللا ىلص) :الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة
 .رواه أحمد في مسنده))(.)69
-3قال الذهبي (( وقال إسماعيل بن عياش :حدثنا عبد هللا بن عثمان بن خثيم،
عن سعيد بن راشد ،عن يعلى بن مرة قال :جاء الحسن والحسين يسعيان إلى
رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص)فوصل أحدهما قبل اآلخر ،فجعل يده على رقبته ،ثم ضمه إلى
إبطه ،ثم قبل هذا ،ثم قبل هذا ،ثم قال :اللهم إني أحبهما فأحبهما  .وقال :إن
الولد مبخلة مجبنة مجهلة  .روى بعضه معمر عن ابن خثيم ،فقال :عن دمحم بن
()66

األسود بن خلف ))

.
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فقد أخرجه الحاكم في مستدركته فقال ((أخبرنا معمر ،عن ابن خثيم ،عن
دمحم بن األسود بن خلف ،عن أبيه (رضي هللا عنه) ،أن النبي (ملسو هيلع هللا ىلص)أخذ حسينا
فقبله ،ثم أقبل عليهم ،فقال :إن الولد مبخلة مجبنة مجهلة محزنة )) (.)64
-7قال الذهبي (( وقال كامل أبو العالء ،عن أبي صالح ،عن أبي هريرة قال:
كنا مع النبي (ملسو هيلع هللا ىلص)في صالة العشاء ،فكان إذا سجد ركب الحسن والحسين على
ظهره ،فإذا رفع رأسه رفع رفعا رفيقا ،ثم إذا سجد عادا ،فلما صلى قلت :أال
أذهب بهما إلى أمهما؟ قال :فبرقت برقة فلم يزاال في ضوئهما حتى دخال على
أمهما))(.)61
فقد أخرج هذا الحديث أبو الفضل الزهري باسناده فقال ((أخبركم أبو الفضل
الزهري ،نا[حدثنا] أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى الهاشمي ،نا عبيد
بن أسباط الكوفي ،نا أبي ،نا كامل أبو العالء ،عن أبي صالح ،عن أبي هريرة،
قال :صلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص العشاء ،قال :فجعل الحسن والحسين( ،رضي هللا عنهما)،
يثبان على ظهره ،فلما قضى الصالة قال أبو هريرة :يا رسول هللا ،أال أذهب بهما
إلى أمهما؟ قال :ال ،قال :فبرقت برقة ،فلم يزاال في ضوئها حتى دخال على
أمهما )) (.)63
-7قال الذهبي (( وقال الترمذي :حدثنا الحسن بن عرفة قال :حدثنا إسماعيل بن
عياش ،عن عبد هللا بن عثمان بن خثيم ،عن سعيد بن راشد ،عن يعلى بن مرة
قال :قال رسول هللا(ملسو هيلع هللا ىلص) :حسين مني وأنا من حسين ،أحب هللا من أحب حسينا،
حسين سبط من األسباط  .قال الترمذي :هذا حديث حسن ))
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 -2قال الذهبي (( عن مهدي بن ميمون قال :حدثنا دمحم بن عبد هللا بن أبي
يعقوب ،عن الحسن بن سعد ،عن عبد هللا بن شداد قال :سجد رسول هللا (صلى
هللا عليه وسلم)في صالة فجاء الحسن أو الحسين  -قال مهدي :وأكبر ظني أنه
الحسين  -فركب عنقه وهو ساجد ،فأطال السجود بالناس حتى ظنوا أنه قد حدث
أمر ،فلما قضى صالته قالوا له ،فقال :إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله
حتى يقضي حاجته  .مرسل))

()67

.

فقد أخرج أحمد بالمسند بهذا االسناد فقال ((حدثنا يزيد ،قال :أخبرنا جرير بن
حازم ،عن دمحم بن أبي يعقوب ،عن عبد هللا بن شداد ،عن أبيه ،قال :خرج علينا
رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص)في إحدى صالتي العشي ،الظهر  -أو العصر  -وهو حامل
الحسن  -أو الحسين  -فتقدم النبي (ملسو هيلع هللا ىلص)فوضعه ،ثم كبر للصالة ،فصلى ،فسجد
بين ظهراني صالته ،سجدة أطالها فقال :إني رفعت رأسي ،فإذا الصبي على
ظهر رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) ،وهو ساجد ،فرجعت في سجودي ،فلما قضى رسول هللا
(ملسو هيلع هللا ىلص)الصالة ،قال الناس :يا رسول هللا ،إنك سجدت بين ظهراني صالتك ،هذه
سجدة قد أطلتها ،فظننا أنه قد حدث أمر ،أو أنه يوحى إليك ،قال :فكل ذلك لم
()62

يكن ولكن ابني ارتحلني ،فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته))

.

وعلق عليه الحاكم بقوله ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ،ولم
يخرجاه))  .اي البخاري ومسلم  ،وهذا الكالم يخالف قول الذهبي انفا كونه
(مرسل)

()41

.
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-11قال الذهبي (( عن عبد هللا بن نمير ،عن الربيع بن سعد ،عن عبد الرحمن
بن سابط ،عن جابر قال :دخل الحسين فقال جابر :من سره أن ينظر إلى رجل
من أهل الجنة فلينظر إلى هذا ،أشهد أني سمعت رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص)يقوله .تفرد به
الربيع ،وهو صدوق جعفي )) (.)41
فقد اخرجه البخاري بأسناد اخر فقال ((حدثني دمحم بن عبد الرحيم  ،حدثنا
عفان بن مسلم  ،حدثنا وهيب  ،عن يحيى بن سعيد بن حيان  ،عن أبي زرعة ،
عن أبي هريرة ( ،رضي هللا عنه) ،أن أعرابيا أتى النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) فقال دلني على
عمل إذا عملته دخلت الجنة قال تعبد هللا ال تشرك به شيئا وتقيم الصالة
المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده ال أزيد
على هذا فلما ولى قال النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) :من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة
فلينظر إلى هذا ))

()49

.

-11قال الذهبي (( قال أبو نعيم قال :حدثنا سلم الحذاء ،عن الحسن بن سالم
بن أبي الجعد قال :سمعت أبا حازم ،عن أبي هريرة ،عن النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) قال :من
أحب الحسن والحسين فقد أحبني ،ومن أبغضهما فقد أبغضني .إسناده قوي،
وسلم لم يضعف وال يكاد يعرف ،ولكن قد روى مثله أبو الجحاف عن أبي حازم.
وقال أبو الجحاف ،عن أبي حازم ،عن أبي هريرة قال :نظر رسول هللا (صلى
هللا عليه وسلم) إلى علي والحسن والحسين وفاطمة فقال :أنا حرب لمن حاربكم،
سلم لمن سالمكم رواه أحمد في مسنده  ،وله شاهد من حديث زيد بن أرقم
))

()46

.
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-19قال الذهبي (( وقال بقية ،عن بحير ،عن خالد بن معدان ،عن المقدام بن
معدي كرب قال :قال رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) :حسن مني وحسين من علي)) .
فقد أخرجه الطبراني بقوله ((حدثنا الحسين بن إسحاق ،وابراهيم بن دمحم بن عرق
الحمصي ،قاال :ثنا دمحم بن مصفى ،ثنا بقية ،عن بحير بن سعد ،عن خالد بن
معدان ،عن المقدام بن معدي كرب ،قال :قال رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) :حسن مني،
وحسين من علي))

()44

.

-16قال الذهبي (( وقال دمحم بن عبد هللا بن أبي يعقوب ،عن ابن أبي نعم قال:
كنت عند ابن عمر ،فسأله رجل عن دم البعوض ،فقال :ممن أنت؟ قال :من
أهل العراق ،قال :انظروا إلى هذا؛ يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت
رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص)! وقد سمعت رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) يقول :هما ريحانتاي من الدنيا .
صححه الترمذي))(.)41
-14قال الذهبي (( وقال عبد هللا بن عثمان بن خثيم ،عن سعيد بن راشد ،عن
يعلى العامري قال :قال رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) :حسين سبط من األسباط ،من أحبني
فليحب حسينا .رواه أحمد في المسند ))

()43

.

-11قال الذهبي (( وعن أبي هريرة قال :قال رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) :من أحبني
فليحب هذين  .ويروى مثله عن أسامة بن زيد ،وابن عباس ،وسلمان ،وغيرهم))
(.)47
-13قال الذهبي (( وقال علي بن أبي علي اللهبي ،عن جعفر بن دمحم ،عن
أبيه قال :قعد رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) موضع الجنائز ،فطلع الحسن والحسين فاعتركا،
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فقال النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) :إيها حسن خذ حسينا  ،فقال علي :يا رسول هللا ،أعلى حسين
تواليه وحسن أكبر؟ فقال :هذا جبريل يقول :إيها حسين  .ورواه الحسن بن
سفيان في مسنده بإسناد آخر من حديث أبي هريرة ))(.)47
-17قال الذهبي (( وقال حماد بن زيد :حدثنا يحيى بن سعيد ،عن عبيد بن
حنين ،عن الحسين بن علي قال :صعدت المنبر إلى عمر بن الخطاب فقلت:
انزل عن منبر أبي واذهب إلى منبر أبيك ،فقال :إن أبي لم يكن له منبر،
فأقعدني معه ،فلما نزل ذهب بي إلى منزله ،فقال :أي بني ،من علمك هذا؟
قلت :ما علمنيه أحد ،قال :أي بني ،وهل أنبت على رؤوسنا الشعر إال أنتم ،لو
جعلت تأتينا وتغشانا))

()42

.

اخره ابن شبه باسناده فقال ((حدثنا سليمان بن حرب ،قال :حدثنا حماد بن
زيد ،عن يحيى بن سعيد ،عن عبيد بن حنين ،عن حسين بن علي (رضي هللا
عنهما)قال :أتيت عمر (رضي هللا عنه)وهو على المنبر فقلت :انزل عن منبر
أبي  ،واذهب إلى منبر أبيك ،قال :إن أبي لم يكن له منبر ،وأجلسني بين يديه،
وفي يدي حصى فجعلت أقلبه ،فلما نزل ذهب بي إلى منزله فقال لي :يا بني من
علمك هذا؟ قلت :ما علمنيه أحد ،قال :أي بني حلفت تغشانا حلفت تأتينا .قال:
فأتيته يوما وهو خال بمعاوية (رضي هللا عنه) ،وابن عمر (رضي هللا عنه)بالباب
لم يدخل فرجع ابن عمر (رضي هللا عنهما) ،فلما رأيته يرجع رجعت ،فلقيني
عمر (رضي هللا عنه) بعد ذلك فقال :أي بني لم أرك أتيتنا  ،قلت :قد جئت
وأنت خال بمعاوية فرأيت ابن عمر يرجع فرجعت ،قال :أنت أحق باإلذن من ابن
عمر ،إنما أثبت في رءوسنا ما هدى هللا وأنتم ،ووضع يده على رأسه))
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المطلب الخامس :أحد أصحاب الكساء (عليهم السالم)
ذات يوم جاء رسول هللا (صلى هللا عليه واله) الى بيت بنته السيدة
فاطمة(عليها السالم) فقال لها ناوليني الكساء اليماني فدخل بيه(صلى هللا عليه
واله) ودعا معه السيدة (عليها السالم) واالمام علي والحسن وخامسهم االمام
الحسين(عليهم السالم)  ،وقصته مشهور في الكتب  ،فقال الذهبي (( قال شهر
بن حوشب ،عن أم سلمة أن النبي (ملسو هيلع هللا ىلص)جلل عليا وحسنا وحسينا وفاطمة كساء،
ثم قال :اللهم هؤالء أهل بيتي وخاصتي ،اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم
تطهي ار .
له طرق صحاح عن شهر ،وروي من وجهين آخرين عن أم سلمة  ،وقال
ِّ
عطية العوفي ،عن أبي سعيد :أن هذه اآلية نزلت فيهم؛ يعني {إان َما ُي ِّر ُيد هللاُ
ِّ ِّ
نكم ِّ
ط ِّه ًيرا} [األحزاب.)11( )) ]66:
ط ِّه َرُك ْم تَ ْ
َه َل اْل َب ْي ِّت َ ،وُي َ
الر ْج َس أ ْ
لُي ْذه َب َع ُ ُ
المطلب السادس عطاؤه
خصص لإلمام الحسين (عليه السالم) ماال من بيت المال في زمن الخليفة
الثاني عمر( )فقال الذهبي (( وقال أبو جعفر الباقر :إن عمر جعل عطاء
()19

حسن وحسين مثل عطاء أبيهما خمسة آالف))

.

فقام الخليفة الثاني عمر()بإكرام أبناء الصحابة  ،فلم يكن لإلمامين الحسن
والحسين(عليهما السالم) ما يليق بمقامهما فجاء ما يقوم بمقامهما فقال الذهبي ((
وقال الزهري :كسا عمر أبناء الصحابة ،فلم يكن فيها ما يصلح للحسن والحسين،
فبعث إلى اليمن فأتى لهما بكسوة ،فقال :اآلن طابت نفسي))(.)16
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المطلب السابع  :مناقشة رواية ذم اإلمام الحسن ومدح اإلمام الحسين(عليهما
السالم)
أخرج الذهبي رواية مفادها إن االمام علي (عليه السالم) يصف االمام
()14

الحسن(عليه السالم) فيها بأنه صاحب جفنة

وخوان فتى من فتيان قريش ،لو

قد التقت حلقتا البطان لم يغن عنكم في الحرب شيئا  ،ومدح االمام الحسين
(عليه السالم) فيها فقال الذهبي ((وقال أبو عوانة ،عن األعمش ،عن حبيب بن
أبي ثابت ،عن أبي إدريس ،عن المسيب بن نجبة قال :سمعت عليا يقول :أال
أحدثكم عني وعن أهل بيتي؛ أما عبد هللا بن جعفر فصاحب لهو ،وأما الحسن
فصاحب جفنة وخوان فتى من فتيان قريش ،لو قد التقت حلقتا البطان لم يغن
عنكم في الحرب شيئا ،وأما أنا وحسين فنحن منكم وأنتم منا.
ويروى أن الحسن كان يقول للحسين :أي أخي ،وهللا لوددت أن لي بعض شدة
قلبك ،فيقول الحسين :وأنا وهللا وددت أن لي بعض بسطة لسانك ))

()11

.

ومناقشة سند الرواية التي اعتمد عليها الذهبي :
فإن حبيب بي أبي ثابت كان من المدلسين فقال ابن حبان ((حبيب بن أبى
ثابت مولى بنى أسد أبو يحيى واسم أبى ثابت قيس بن دينار مات سنة تسع
عشرة ومائة وكان من خيار الكوفيين ومتقنيهم على تدليس فيه )) (.)13
المطلب الثامن  :أنباء عن استشهاده (عليه السالم)
ذكر المؤرخين دالئل على وقعة الطف قبل وقوعها استشفت من األخبار
التي تناقلوها خلف عن سلف ومن هؤالء الذهبي:
-1رواية أم سلمة(عليها رضوان هللا) :
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فإن الذهبي اخرجي رواية متعددة في هذا المجال فإن األولى تلك الروايات
هي رواية أم سلمة (عليها رضوان هللا) التي أخبرها النبي (صل هللا عليه آله)
بمقتله على يد أمته ،وأنه (صل هللا عليه آله) رأى ذلك المكان الذي يقتل فيه،
فقال الذهبي (( قال عمارة بن زاذان :حدثنا ثابت ،عن أنس قال :استأذن ملك
القطر على النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) في يوم أم سلمة ،فقال :يا أم سلمة ،احفظي علينا الباب
ال يدخل علينا أحد ،فبينا هي على الباب إذ جاء الحسين فاقتحم الباب ودخل،
فجعل يتوثب على ظهر رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) ،فجعل النبي (ملسو هيلع هللا ىلص)يلثمه ،فقال الملك:
أتحبه؟ قال :نعم  ،قال :فإن أمتك ستقتله ،إن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه،
قال :نعم  ،فجاءه بسهلة أو تراب أحمر .قال ثابت :فكنا نقول :إنها كربالء ،
()17

عمارة صالح الحديث ،رواه الناس عن شيبان عنه ))

.

وفي رواية قال الذهبي (( وقال علي بن الحسين بن واقد :حدثني أبي فقال:
حدثنا أبو غالب ،عن أبي أمامة قال :قال رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص)لنسائه :ال تبكوا هذا
الصبي يعني حسينا ،فكان يوم أم سلمة ،فنزل جبريل ،فقال رسول هللا (صلى هللا
عليه وسلم)ألم سلمة :ال تدعي أحدا يدخل .فجاء حسين فبكى ،فخلته أم سلمة
يدخل ،فدخل حتى جلس في حجر رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) ،فقال جبريل :إن أمتك
ستقتله ،قال :يقتلونه وهم مؤمنون؟! قال :نعم ،وأراه تربته .رواه الطبراني ))

()17

.
وفي رواية أخرى عن ام سلمة (عليها رضوان هللا) (( وقال إبراهيم بن
طهمان ،عن عباد بن إسحاق( .ح) وقال خالد بن مخلد  -واللفظ له :حدثنا

مجلة مداد اآلداب | 959

م ـ د حيدر سالم دمحم المالكي & م د دينا عبد الساده رسن المالكي

موسى بن يعقوب الزمعي؛ كالهما عن هاشم بن هاشم الزهري ،عن عبد هللا بن
وهب بن زمعة قال :أخبرتني أم سلمة أن رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص)اضطجع ذات يوم
فاستيقظ وهو خاثر ،ثم اضطجع ثم استيقظ وهو خاثر دون المرة األولى ،ثم
اضطجع ثم استيقظ وفي يده تربة حمراء ،وهو يقلبها ،فقلت :ما هذه التربة؟ قال:
أخبرني جبريل أن الحسين يقتل بأرض العراق ،وهذه تربتها )) (.)12
-2رواية السيدة عائشة زوج النبي (صلى هللا عليه وآله)
وأخرج الذهبي رواية اخرى عن رواية السيدة عائشة زوج النبي (صلى هللا عليه
وآله) فقال (( وقال وكيع :حدثنا عبد هللا بن سعيد ،عن أبيه ،عن عائشة أو أم
سلمة  -شك عبد هللا  -أن النبي (ملسو هيلع هللا ىلص)قال لها :دخل علي البيت ملك لم يدخل
علي قبلها ،فقال لي :إن ابنك هذا حسينا مقتول ،وان شئت أريتك من تربة
األرض التي يقتل بها.
رواه عبد الرزاق عن عبد هللا بن سعيد بن أبي هند مثله ،إال أنه قال :أم سلمة،
ولم يشك ،واسناده صحيح .رواه أحمد والناس ،وروي عن شهر بن حوشب ،وأبي
()31

وائل؛ كالهما عن أم سلمة نحوه ))

.

 -3رواية ام الفضل بنت الحارث (عليها رضوان هللا)
جاء سيدنا جبريل (عليه السالم) إلى النبي (صل هللا عليه واله) ،فأخبره
باستشهاد اإلمام الحسين (عليه السالم) ،واعطاءه قبضة من تراب القرية التي
سيقتل فيها اإلمام الحسين (عليه السالم) إال أن الذهبي أخرجها بسندين وقال
عنهما منقطعين ،ولم يخرج رواية آخر بإسناد آخر فقال (( وروى األوزاعي ،عن
شداد أبي عمار ،عن أم الفضل بنت الحارث .وروي عن حماد بن زيد ،عن
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سعيد بن جمهان أن رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) أتاه جبريل بتراب من تراب القرية التي يقتل
فيها الحسين ،وقيل له :اسمها كربالء ،فقال رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص)  :كرب وبالء  .كال
()31

اإلسنادين منقطع ))

.

بينما اخرج الطبراني راوية اخرى بإسناد اخر فقال ((حدثنا الصائغ ،ثنا أحمد
بن عمر العالف ،ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ،ثنا حماد بن سلمة ،عن أيوب،
عن عمارة بن غزية ،عن دمحم بن إبراهيم ،عن أبي سلمة ،عن عائشة ،أن رسول
هللا (ملسو هيلع هللا ىلص)أجلس حسينا على فخذه ،فجاءه جبريل (عليه السالم) ،فقال :هذا ابنك؟
قال :نعم .قال :أمتك ستقتله بعدك ،فدمعت عينا رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص)قال :إن شئت
أريتك تربة األرض التي يقتل بها قال :نعم ،فأتاه جبريل بتراب من تراب الطف .
لم يرو هذا الحديث عن أيوب إال حماد الديناري))(.)39
-4أخبار اإلمام علي (عليه السالم)
وفي رواية اخر اخرج الذهبي حوار االمام علي (عليه السالم) مع ابنه اإلمام
الحسين (عليه السالم)عندما توجه الى صفين وعندما وصل إلى مقربته من نينوى
بالقرب من شاط الفرات فقال لسيد الشهداء (عليه السالم) اصبر فقال (( قال
اإلمام أحمد في مسنده  :حدثنا دمحم بن عبيد قال :حدثنا شرحبيل بن مدرك ،عن
عبد هللا بن نجي ،عن أبيه أنه سار مع علي ،وكان صاحب مطهرته ،فلما حاذى
نينوى وهو سائر إلى صفين فنادى :اصبر أبا عبد هللا بشط الفرات .قلت :وما
ذاك؟ قال :دخلت على النبي (ملسو هيلع هللا ىلص)  ،وعيناه تفيضان ،فقال :قام من عندي جبريل

مجلة مداد اآلداب | 957

م ـ د حيدر سالم دمحم المالكي & م د دينا عبد الساده رسن المالكي

فحدثني أن الحسين يقتل بشط الفرات ،وقال :هل لك أن أشمك من تربته؟ قلت:
()36

نعم ،فقبض قبضة من تراب فأعطانيها ،فلم أملك عيني أن فاضتا))

.

واكدها بإسناد اخر فقال (( وروى نحوه ابن سعد ،عن المدائني ،عن يحيى بن
زكريا ،عن رجل ،عن الشعبي أن عليا قال وهو بشط الفرات :صب ار أبا عبد هللا،
وذكر الحديث))(.)34
وفي رواية اخر ان االمام علي (عليه السالم) كان يعرف بان ولده االمام
الحسين (عليه السالم) سوف يقتل  ،وباألرض التي يقتل فيها فقال الذهبي((
وقال أبو إسحاق السبيعي :عن هانئ بن هانئ ،عن علي قال :ليقتلن الحسين
قتال ،واني ألعرف تربة األرض التي يقتل بها ،يقتل بقرية قريب من النهرين
))

()31

.

 -5رواية اإلمام الحسين (عليه السالم)
كان اإلمام الحسين (عليه السالم) يعرف انه سيقتل  ،وتستباح حرمته  ،وهذا
ما اخبر به (عليه السالم) كان حواره مع عبد هللا بن عباس(عليه رضوان هللا) ،
فقال الذهبي (( وقال طاووس ،عن ابن عباس قال :استشارني الحسين في
الخروج ،فقلت :لوال أن يزرى بي وبك لنشبت يدي في رأسك ،فقال :ألن أقتل
بمكان كذا وكذا أحب إلي من أن أستحل حرمتها  -يعني الحرم  -فكان ذلك
الذي سلى نفسي عنه))

()33

.

المطلب التاسع :راس اإلمام الحسين (عليه السالم)
-1

قتلة اإلمام (عليه السالم) يشربون الخمر عند الراس الشريف

 | 958العدد الثامن والعشرون

سيرة اإلمام الحسين (عليه السالم) في مصنفات الشاميين تاريخ اإلسالم للذهبي المتوفى
( 748هـ1370/م) انموذجا

فقد ذكرت كتب السير وغيرها أن الذين قتلوا وشاركوا في قتل سبط النبي
(صل هللا عليه واله) هم فسقة فجرة ،يشربون الخمر ،وان بمقتله (عليه السالم) لم
ترع حرمته إذ إنهم بعدما حازوا رأسه (عليه السالم) قعدوا في أول مرحلة يشربون
الخمر ،فبرز لهم قلم من حديد فرسم لهم في الحائط بدم أبيات فقال الذهبي
((عن أبي قبيل قال :لما قتل الحسين احتزوا رأسه وقعدوا في أول مرحلة يشربون
النبيذ ،فخرج عليهم قلم من حديد من حائط فكتب بسطر دم:
أترجو أمة قتلت حسينا  ...شفاعة جده يوم الحساب
فهربوا وتركوا الرأس ))

()37

.

اخرجه الطبراني باسناده فقال ((حدثنا زكريا بن يحيى الساجي ،ثنا دمحم بن
عبد الرحمن بن صالح األسدي ،ثنا السري بن منصور بن عمار ،عن أبيه ،عن
ابن لهيعة ،عن أبي قبيل ،قال :لما قتل الحسين بن علي رضي هللا تعالى
عنهما ،احتزوا رأسه ،وقعدوا في أول مرحلة يشربون النبيذ يتحيون بالرأس ،فخرج
عليهم قلم من حديد من حائط ،فكتب بسطر دم:
(البحر الوافر)
أترجو أمة قتلت حسينا  ...شفاعة جده يوم الحساب
فهربوا وتركوا الرأس ،ثم رجعوا ))

()37

.

-3شهادة الصحابي انس ابن مالك على ضرب رأس اإلمام الحسين(عليه
السالم) من قبل ابن زياد
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بعد مقتل االمام الحسين (عليه السالم) في وقعة كربالء  ،واحتز الراس
الشريف ارسل الى ابن زياد والي الكوفة أنذك  ،فعندما ووصل الراس المبارك
ووضع امامه اخذ يضربه بقضيب  ،وان الصحابي انس بن مالك شاهدا على
ذلك أذ انه راء ذلك بعينه فقال الذهبي (( وقال دمحم بن سيرين ،عن أنس قال:
شهدت ابن زياد حيث أتي برأس الحسين ،فجعل ينكت بقضيب في يده ،فقلت:
أما إنه كان أشبههما بالنبي (ملسو هيلع هللا ىلص)  .رواه هشام بن حسان وجرير بن حازم ،عن
دمحم ))

()32

.

-4صلب رأس اإلمام الحسين (عليه السالم) في الشام
عندما قتل اإلمام الحسين وأهل بيته (عليهم السالم) طيف برؤوسهم
الشريفة في البلدان ،وكان يتقدم تلك الرؤوس رأس اإلمام الحسين (عليه السالم)،
وعندما وصل برائيه الشريف وضعت فيث طستا وتخرج منة رائحة زكية ،وصلب
بالشام ثالثة أيام ،هذا ما اتفقت عليه كتب أهل السنة والجماعة والشيعة األمامية،
وان الذهبي سار على ما سار عليه المتقدمون في هذه الرواية ((وقال أحمد بن
دمحم بن يحيى بن حمزة :حدثني أبي ،عن أبيه قال :أخبرني أبي حمزة بن يزيد
الحضرمي قال :رأيت امرأة من أجمل النساء وأعقلهن يقال لها :ريا ،حاضنة يزيد
بن معاوية ،يقال :بلغت مائة سنة ،قالت :دخل رجل على يزيد فقال :يا أمير
المؤمنين ،أبشر؛ فقد مكنك هللا من الحسين ،قتل وجيء برأسه إليك ،قالت:
فوضع في طست ،فأمر الغالم فكشفه ،فحين رآه خمر وجهه كأنه يشم منه
رائحة ،قال حمزة :فقلت لها :أقرع ثناياه بقضيب؟ قالت :إي وهللا ،ثم قال حمزة:
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وقد كان حدثني بعض أهلنا أنه رأى رأس الحسين مصلوبا بدمشق ثالثة أيام ))
(.)71
-5عمره الشريف عند مقتله (عليه السالم)
يذكر الذهبي انه (عليه السالم) قتل يوم عاشوراء ،زاد بعضهم :يوم السبت
 ،قلت :فيكون عمره على ما ذكرنا من تاريخ مولده ستا وخمسين سنة وخمسة
أشهر وخمسة أيام.
وقال سليمان بن قتة يرثيه:
وان قتيل الطف من آل هاشم  ...أذل رقابا من قريش فذلت
فإن يتبعوه عائذ البيت يصبحوا  ...كعاد تعمت عن هداها فضلت
مررت على أبيات آل دمحم  ...فألفيتها أمثالها حين حلت
وكانوا لنا غنما فعادوا رزية  ...لقد عظمت تلك الرزايا وجلت
فال يبعد هللا الديار وأهلها  ...وان أصبحت منهم برغمي تخلت
ألم تر أن األرض أضحت مريضة  ...لفقد حسين والبالد اقشعرت
يريد بقوله :أذل رقابا؛ أي :ذللها ،يعني أنهم ال يرعوون عن قتل قرشي بعد
()71

الحسين ،وعائذ البيت هو عبد هللا بن الزبير
الخاتمة

عرف الذهبي بعلمه ومكانته بين علماء عصره ،فنال مكانته رفعيه ،فحصل
على اإلجازة منذ نعومة أظافره ،ألنه نشاء في أسرة علمية فبداء في رحلته تلك
من عمر ثماني سنوات ،كما عرف بكثرة رحالته العلمية في البلدان العربية طالب
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للعلم ،واالستلهام في نيل معارفها كافة ،فلما بلغ مبلغ العلم والعلماء فأخذت
أنامله تحضين بالتأليف المصنفات اإلسالمية ،فجاء في ثناياها سيرة الشخصيات
اإلسالمية ،فدرين أحداث ما مر بها وما جاء فيها ،فكان منها سيرة اإلمام
الحسين (عليه السالم) فقام الذهبي تدوينا سيرته ،فجاء فيه اسمه الذي ذهب
بالقول أن اسمه حرب معتمدا على المصنفات المتقدمين إال أنه ال يمكن االعتماد
على تلك الرواية ،بسبب ضعف إسنادها من طريق هانئ بن هانئ ،وأبي إسحاق
السبيعي اللذان ضعفاهما علماء الجرح والتعديل لتدليسهما .وكانت صفات اإلمام
الحسين -عليه السالم -هي صفات جده (صلى هللا عليه واله) وهذا ما تناوله
الذهبي ،وأورد الذهبي مناقب اإلمام الحسين (عليه السالم) حتى بلغت سبع عشرة
رواية جاءت كلها على لسان جده (صلى هللا عليه واله) ،كانت هناك قصة
عظيمة حدثت في بيت السيدة فاطمة (عليها السالم) في حياة أبيها ،عندما جاء
(صلى هللا عليه واله) إلى بيتها (عليها السالم) ،وطلب منها الكساء اليماني
فدخل فيه (صلى هللا عليه واله) ،وابنته ،وعلي والحسن والحسين (عليهم السالم)،
فتناول الذهبي ذلك ،وفي أيام الخليفة الثاني عمر (رضي هللا عنه) إكرام أبناء
الصحابة من بيت المال ،فجعل له نصبا من ذلك ،ولقد أشار إلى ذلك الذهبي،
كما كانت األخبار عن رسول هللا (صلى هللا عليه واله) وأبيه عليا (عليه السالم)
تتناول أخبار باستشهاد اإلمام الحسين (عليه السالم) في أرض كربالء ،فلقد
أوردها الذهبي ،وعند مقتله (عليه السالم) وحز رأسه كان أعداءه وقتله يشربون
الخمر عند الرأس الشريف فذكر الذهبي ذلك ايضا.
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الهوامش

) (1ميافارقين" :بلد معروف من أرض أرمينية ،بين حدود الجزيـرة وحـدود أرمينيـة ....ينظـر :
الحميري( ،)1271دمحم بن عبد هللا بن عبد المـنعم ( ت211هــ1199/م) الـروض المعطـار فـي
خبر األقطار ،تح  :إحسان عباس  ،مؤسسة ناصر للثقافة  ،ط ، 9بيروت  ،ص . 137

)(9الصفدي ،خليل بن أيبك بن عبد هللا (ت 734هـ1673/م) أعيان العصـر وأعـوان النصـر ،

تح :علي أبو زيد واخرون ،قدم له :مازن عبـد القـادر المبـارك  ،دار الفكـر المعاصـر (بيـروت-
 )1227ج ،7ص. 112

) (6عــالء ال ــدين" العطــار الش ــافعي علــي بــن إبـ ـراهيم ب ــن داود الشــيخ اإلمــام المفتــي المح ــدث
الصالح بقية السلف عالء الدين أبو الحسن ابن الموفق العطار ابن الطبيب الشافعي شـيخ دار
الحديث النورية ومدرس القوحيـة والعلميـة ولـد يـوم الفطـر سـنة (314ه1973/م)  ،وتـوفى سـنة
(794هـ1643 /م)  ...ينظر :الصفدي  ،اعيان العصر  ،ج ،91ص .11
) )4الشوكاني دمحم بن علي بن دمحم ( ت 1911هـ 1779 /م) البـدر الطـالع بمحاسـن مـن بعـد
القرن السابع  ،دار المعرفة ( بيروت د – ت)ج ،9ص . 111

)(1ابن طاهر" بن عمر أبو الطيب الطبري الفقيه الشافعي  ،قدم بغداد ،واستوطن بها ،وحدث،
ودرس ،وأفتى بها ،ثم ولي القضاء بربع الكرخ بعد موت أبي عبد هللا الصيمري" ،فلم يـزل علـى
القضـ ــاء إلـ ــى حـ ــين وفاتـ ــه ،تـ ــوفى فـ ــي يـ ــوم السـ ــبت لعشـ ــر بقـ ــين مـ ــن شـ ــهر ربيـ ــع األول سـ ــنة
(411ه1177/م)  ....ينظـ ـ ـ ــر  :الخطيـ ـ ـ ــب البغـ ـ ـ ــدادي ،أحمـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ــن علـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ــن ثابـ ـ ـ ــت (ت
436ه ــ1171/م) تــاريخ مدينــة الســالم واخبــار محــدثيها وذكــر قطانهــا العلمــاء مــن غيــر اهلهــا
ووراديها (تاريخ بغداد)  ،تح :بشار عواد معروف  ،دار الغـرب اإلسـالمي (بيـروت – )9119
ج ، 11ص .421
) )3الخطيب البغدادي  ،الكفاية في علم الرواية ،تـح :أبـو عبـد هللا السـورقي  ،وابـراهيم حمـدي
المدني  ،المكتبة العلمية (المدينة المنورة -د.ت) ص. 691

) (7عمر" بن عبد المنعم بن عمر بن عبد هللا بن غدير الثقة المعمـر مسـند وقتـه ناصـر الـدين
 ،أبــو القاســم  ،وأبــو حفــص الطــائي الدمشــقي ابــن القـواس ،ولــد ســنة (311ه1997/م) ظنــا ،
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ومـ ــات فـ ــي ذي القعـ ــدة سـ ــنة (327ه1691م) ...ينظـ ــر  :الـ ــذهبي ،تـ ــاريخ االسـ ــالم  ،ج، 9
ص. 73-74

) (7أحمــد بــن هبــة هللا" بــن أحمــد بــن دمحم بــن الحســن بــن عســاكر ،الشــيخ الدمشــقي ،مــن بيــت
الحـ ـ ـ ــديث والروايـ ـ ـ ــة  ،ولـ ـ ـ ــد سـ ـ ـ ــنة (314ه1963/م) ،وتـ ـ ـ ــوفى فـ ـ ـ ــي جمـ ـ ـ ــادى األولـ ـ ـ ــى سـ ـ ـ ــنة
(322ه1691/م)  .....ينظــر  :ال ــذهبي  ،دمحم ب ــن أحمــد ب ــن عثم ــان (ت 747ه ـ ـ 1671/م)
المعجــم المخــتص بالمحــدثين  ،تــح  :دمحم الحبيــب الهيلــة  ،مكتبــة الصــديق (الطــائف)1277 -

ص . 41

) (2يوســف" بــن أحمــد بــن أبــي بكــر بــن علــي بــن إســماعيل بــن عمــر بــن عبــد المجيــد ،المســند،
المعمر ،بقية الرواة ،يكنى بــ(أبي علي) الغسولي" ،المرجي ثم الصالحي ،المعروف بابن غالية،

المتوفى ( 711هـ1699/م) ولد سنة اثنتي عشرة بقاسيون وسمع من موسـى بـن عبـد القـادر...

ينظ ــر  :ال ــذهبي  ،تـــاريخ اإلس ــالم َوَوفي ــات المشـــاهير َواألع ــالم  ،ت ــح  :الـــدكتور بش ــار عـــواد
معروف  ،دار الغرب اإلسالمي ،د .م  ) 9116-ج ، 11ص . 239

)(11عل ــي" ب ــن أحم ــد ب ــن عب ــد ال ــرحمن ب ــن أحم ــد ،القرش ــي العل ــوي" الحس ــيني الغ ارف ــي  ،ث ــم
اإلســكندراني الشــافعي المعــدل مــن ذريــة موســى الكــاظم ،ولــد فــي أول ســنة (397ه1911/م)،
وتوفى في ذي الحجة سنة(714هـ1693/م) ...ينظر  :الذهبي ،المعجم المختص بالمحدثين ،
ص. 112 -117

) (11وهــو يحيــى" بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن عبيــد هللا بــن علــي بــن عبــد البــاقي ،الجــذامي"
اإلس ـ ـ ــكندراني الم ـ ـ ــالكي ولـ ـ ـ ــد س ـ ـ ــنة (312ه1961/م)  ،ت ـ ـ ــوفى فـ ـ ـ ــي عش ـ ـ ــر ش ـ ـ ــعبان سـ ـ ـ ــنة
(711ه1697/م) .....ينظ ــر  :ال ــذهبي ،معج ــم الش ــيوخ الكبي ــر  ،ت ــح  :دمحم الحبي ــب الهيل ــة ،
مكتبة الصديق  ،المملكة العربية السعودية  )1227-ص . 637-637

) )19السبكي عبد الوهاب بن تقي الدين ( ت 771هـ1626/م) طبقات الشـافعية الكبـرى  ،تـح
 :محمود دمحم الطناحي وعبد الفتاح دمحم الحلو ،ط( 9هجر 1416 -ه ) ج ،2ص. 119
) )16الذهبي  ،تاريخ االسالم  ،ج ، 9ص . 397
) )14الذهبي  ،تاريخ االسالم  ،ج ، 9ص . 397
) )11الذهبي  ،تاريخ االسالم  ،ج ، 9ص . 397
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) )13الذهبي  ،تاريخ االسالم  ،ج ، 9ص . 397
) )17الذهبي  ،تاريخ االسالم  ،ج ، 9ص . 397

) )17ابــن ســعد  ،دمحم بــن ســعد بــن منيــع (ت 961ه ــ)الطبقات الكبــرى ،تــح  :دمحم عبــد القــادر
عطا  ،دار الكتب العلمية (بيروت ) 1221 -ج  ،3ص . 941
) )12المغني في الضعفاء  ،تحقيق  :نور الدين عتر (د .م –د  .ت) ج ، 9ص.717

) )91االلبــاني ،دمحم ناصــر الــدين الحــاج نــوح  ،سلســلة األحاديــث الضــعيفة والموضــوعة وأثرهــا
السيئ في األمة  ،دار المعارف ،الرياض  -المملكة العربية السعودية  )1229 -ج  ، 7ص
.176 -179
) )91االلباني ،سلسلة األحاديث الضعيفة  ،ج  ، 7ص. 176
) )99الذهبي  ،تاريخ االسالم  ،ج ، 9ص . 397
) )96الذهبي  ،تاريخ االسالم  ،ج ، 9ص . 397

) )94أب ــو داود الطيالس ــي  ،س ــليمان ب ــن داود ب ــن الج ــارود الطيالس ــي البص ــرى (ت 914هـ ــ/
793م) مسـ ــند أبـ ــي داود الطيالسـ ــي ،تـ ــح :دمحم عبـ ــد المحسـ ــن التركـ ــي  ،دار هجـ ــر (مصـ ــر -
 )1222ج، 1ص .117

) )91الذهبي  ،تاريخ االسالم  ،ج ، 9ص . 397
) )93الذهبي  ،تاريخ االسالم  ،ج ، 9ص . 397
) )97ابن راهويه  ،إسحاق بن إبراهيم بن مخلـد (ت 967هــ731 /م) مسـند إسـحاق بـن راهويـه
 ،تــح :عبــد الغفــور عبــد الحــق البلوشــي ،مكتبــة اإليمــان (المدينــة المنــورة  )1221 -ج، 1ص

. 947

) )97ابــن حنبــل  ،احمــد بــن دمحم بــن حنبــل ( ت  941هـ ـــ) مســند اإلمــام احمــد  ،تــح  :شــعيب
االرنؤوط وآخرون  ،إشراف  :عبد هللا عبد المحسـن  ،مؤسسـة الرسـالة ( ،د ـ ـ م  ) 9111 -ج

، 9ص. 771

) )92الذهبي  ،تاريخ االسالم  ،ج ، 9ص . 397
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) )61أب ـ ــو الط ـ ــاهر المخل ـ ــص  ،دمحم ب ـ ــن عب ـ ــد ال ـ ــرحمن ب ـ ــن العب ـ ــاس (ت 626ه1111 /م)
المخلصــيات وأج ـزاء أخــرى ألبــي طــاهر المخلــص  ،تــح  :نبيــل ســعد الــدين ج ـرار ،تــح :و ازرة

األوقاف والشؤون اإلسالمية لدولة قطر  )9117-ج ، 9ص . 679
) )61الذهبي  ،تاريخ االسالم  ،ج ، 9ص . 397
) )69الذهبي  ،تاريخ االسالم  ،ج ، 9ص . 397
) )66الذهبي  ،تاريخ االسالم  ،ج ، 9ص . 397

) )64الح ــاكم النيس ــابوري  ،دمحم ب ــن عب ــد هللا ب ــن دمحم (ت411ه ـ ـ 1197/م) المس ــتدرك عل ــى
الصــحيحين  ،تــح  :مصــطفى عبــد القــادر عطــا  ،دار الكتــب العلميــة (بيــروت )1221-ج 6
،ص .661
) )61الذهبي  ،تاريخ االسالم  ،ج ، 9ص . 397

) )63ابو الفضل الزهري  ،عبيد هللا بن عبد الرحمن بن (671ه ـ 1116 /م) حـديث الزهـري ،
دراسة وتحقيق :حسن دمحم علي ،أضواء السلف(الرياض –  )1227ص . 339
) )67الذهبي  ،تاريخ االسالم  ،ج ، 9ص . 397
) )67الذهبي  ،تاريخ االسالم  ،ج ، 9ص . 397
) )62ابن حنبل  ،مسند اإلمام احمد  ،ج. 491-412 ، 91

) )41الحاكم النيسابوري  ،المستدرك على الصحيحين  ،ج ، 6ص.171
) )41الذهبي  ،تاريخ االسالم  ،ج ، 9ص . 397

) )49البخـ ــاري  ،دمحم ب ـ ــن إس ـ ــماعيل ب ـ ــن إب ـ ـراهيم (،ت 913هـ ـ ــ)  ،الج ـ ــامع المس ـ ــند الص ـ ــحيح
المختص ــر م ــن أم ــور رس ــول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) وس ــننه وأيام ــه ر ص ــحيح البخ ــاري ،دار الفك ــر للطباع ــة

والنشر ( د .م  ) 1277 - .ج . 161-9،161

) )46الذهبي  ،تاريخ االسالم  ،ج ، 9ص . 397
) ) 44الطب ارنـي ،سـليمان بــن أحمـد بــن أيـوب بــن مطيـر اللخمــي الشـامي ،أبــو القاسـم الطب ارنــي
(ت 631ه ـ ـ ـ 279 /م) المعج ـ ــم األوس ـ ــط  ،ت ـ ــح  :ط ـ ــارق ع ـ ــوض هللا وعب ـ ــد المحس ـ ــن إبـ ـ ـراهيم
الحسيني ،دار الحرمين ،القاهرة – د .ت)  ،ص . 937

) )41الذهبي  ،تاريخ االسالم  ،ج ، 9ص . 397
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) )43الذهبي  ،تاريخ االسالم  ،ج ، 9ص . 397
) )47الذهبي  ،تاريخ االسالم  ،ج ، 9ص . 397
) )47الذهبي  ،تاريخ االسالم  ،ج ، 9ص . 397
) )42الذهبي  ،تاريخ االسالم  ،ج ، 9ص . 397
) )11ابــن شــبه ،عمــر بــن شــبة (واســمه زيــد) بــن عبيــدة (ت 939ه ــ )774 /تــاريخ المدينــة ،
حققه :فهيم دمحم شلتوت  ،طبع على نفقة :السيد حبيـب محمـود أحمـد (جـدة – 1622ه ـ )ج، 6

ص .722
) )11الذهبي  ،تاريخ االسالم  ،ج ، 9ص . 397
) )19الذهبي  ،تاريخ االسالم  ،ج ، 9ص . 397
) )16الذهبي  ،تاريخ االسالم  ،ج ، 9ص . 397

)(14من الفخار يوضع بها الطعام في الريف ،والغالب يثرد فيها ،وقـد أوشـكت أن تـزول .وهـي
عنــد بــدو مصــر كالقصــعة مــن الفخــار يعجنــون فيهــا .ينظــر  :تيمــور  ،أحمــد إســماعيل دمحم ،

معجــم تيمــور الكبيــر فــي األلفــا :العاميــة  ،تــح :حســين نصــار  ،دار الكتــب والوثــائق القوميــة
بالقاهرة  ،ط( 9مصر ،)9119 -ج ، 6ص. 911

) )11الذهبي  ،تاريخ االسالم  ،ج ، 9ص . 397
) )13ابــن حبــان ،دمحم بــن حبــان بــن أحمــد (614ه273/م) مشــاهير علمــاء األمصــار وأعــالم
فقهــاء األقطــار ،حققــه ووثقــه وعلــق عليــه :مــرزوق علــى اب ـراهيم ،دار الوفــاء للطباعــة والنشــر

والتوزيع ( المنصورة ) 1221- .ص .174

) )17الذهبي  ،تاريخ االسالم  ،ج ، 9ص . 391
) )17الذهبي  ،تاريخ االسالم  ،ج ، 9ص . 397
) )12الذهبي  ،تاريخ االسالم  ،ج ، 9ص . 397
) )31الذهبي  ،تاريخ االسالم  ،ج ، 9ص . 397
) )31الذهبي  ،تاريخ االسالم  ،ج ، 9ص . 397
) )39الطبراني  ،المعجم الكبير ،ج  ، 3ص. 942
) )36الذهبي  ،تاريخ االسالم  ،ج ، 9ص . 397
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) )34الذهبي  ،تاريخ االسالم  ،ج ، 9ص . 397
) )31الذهبي  ،تاريخ االسالم  ،ج ، 9ص . 397
) )33الذهبي  ،تاريخ االسالم  ،ج ، 9ص . 397
) )37الذهبي  ،تاريخ االسالم  ،ج ، 9ص . 397
) )37الطبراني  ،المعجم األوسط  ،،ج ، 6ص. 196
) )32الذهبي  ،تاريخ االسالم  ،ج ، 9ص . 397
) )71الذهبي  ،تاريخ االسالم  ،ج ، 9ص . 393
) )71الذهبي  ،تاريخ االسالم  ،ج ، 9ص . 393
قائمة المصادر والمراجع
البخ ــاري  ،دمحم ب ــن إس ــماعيل ب ــن إبـ ـراهيم (،ت 913ه ـ ـ777/م)  ،الج ــامع المس ــند الص ــحيح
المختص ــر م ــن أم ــور رس ــول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) وس ــننه وأيام ــه ر ص ــحيح البخ ــاري ،دار الفك ــر للطباع ــة

والنشر ( د .م1271-م) .

ابن حبان دمحم بن حبـان بـن أحمـد (614ه273/م) مشـاهير علمـاء األمصـار وأعـالم فقهـاء
األقطار ،حققه ووثقه وعلق عليه :مـرزوق علـى ابـراهيم ،دار الوفـاء للطباعـة والنشـر والتوزيـع (

المنصورة.)1221-

الح ـ ــاكم النيس ـ ــابوري  ،دمحم ب ـ ــن عب ـ ــد هللا ب ـ ــن دمحم (ت411ه ـ ـ ـ 1197/م) المس ـ ــتدرك عل ـ ــى
الصحيحين  ،تح  :مصطفى عبد القادر عطا  ،دار الكتب العلمية (بيروت .)1221-
اب ــن حنب ــل" احم ــد ب ــن دمحم ب ــن حنب ــل ( ت  941هـ ـ ـ ـ736/م ) مس ــند اإلم ــام احم ــد  ،ت ــح :

ش ــعيب االرن ــؤوط وآخ ــرون  ،إشـ ـراف  :عبـــد هللا عب ــد المحس ــن  ،مؤسســـة الرســـالة ( د ــ ـ م -

.)9111

الخطيب البغدادي"  ،أحمد بـن علـي بـن ثابـت (ت 436هــ1171/م) تـاريخ مدينـة السـالم
واخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير اهلها ووراديها (تاريخ بغـداد)  ،تـح :بشـار عـواد
معروف  ،دار الغرب اإلسالمي ( بيروت. )9119-
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سيرة اإلمام الحسين (عليه السالم) في مصنفات الشاميين تاريخ اإلسالم للذهبي المتوفى
( 748هـ1370/م) انموذجا

الخطيـب البغـدادي"  ،الكفايـة فـي علـم الروايـة ،تـح :أبـو عبـد هللا السـورقي  ،وابـراهيم حمـدي

المدني  ،المكتبة العلمية (المدينة المنورة -.د.ت)

أبو داود الطيالسي  ،سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصـرى (ت 914هــ793 /م)
مسند أبي داود الطيالسي ،تح :دمحم عبد المحسن التركي  ،دار هجر (مصر. )1222-
الذهبي  ،دمحم بن أحمد بن عثمـان (ت 747ه ـ 1671/م) تـاريخ اإلسـالم َوَوفيـات المشـاهير
َواألعالم  ،تح  :الدكتور بشار عواد معروف  ،دار الغرب اإلسالمي (د .م.)9116-
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،المعجـ ــم المخـ ــتص بالمحـ ــدثين  ،ت ـ ــح  :دمحم الحبيـ ــب الهيل ـ ــة  ،مكتبـ ــة الصـ ــديق
(الطائف. )1277-
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،معج ــم الش ــيوخ الكبي ــر  ،ت ــح  :دمحم الحبي ــب الهيل ــة  ،مكتب ــة الص ــديق ( المملك ــة
العربية السعودية.)1277-

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (د.ت)  ،المغني في الضعفاء  ،تحقيق  :نور الدين عتر .
ابــن راهويــه  ،إســحاق بــن إب ـراهيم بــن مخلــد (ت 967هــ731 /م) مســند إســحاق بــن راهويــه ،
تح :عبد الغفور عبد الحق البلوشي ،مكتبة اإليمان (المدينة المنورة.)1221-


السبكي”  ،عبد الوهاب بن تقي الدين ( ت 771هـ1626/م) طبقات الشافعية الكبرى ،

تح  :محمود دمحم الطناحي وعبد الفتاح دمحم الحلو ،ط( 9هجر – د .ت).

 ابــن شــبه عمــر بــن شــبة (واســمه زيــد) بــن عبيــدة (ت 939ه ــ779/م ) تــاريخ المدينــة ،
حققه :فهيم دمحم شلتوت  ،طبع على نفقة :السيد حبيب محمود أحمد (جدة1622 -ه) .
ابن شهبه"  ،أبو بكـر بـن أحمـد بـن دمحم (ت711ه1476/م) طبقـات الشـافعية  ،تـح  :عبـد
العليم خان  ،عالم الكتب ( بيروت 1417-هـ)

الشــوكاني ،دمحم بــن علــي بــن دمحم ( ت 1911هـ ـ 1779 /م) البــدر الطــالع بمحاســن مــن بعــد
القرن السابع  ،دار المعرفة (بيروت-د – ت).

 الصفدي"  ،خليل بن أيبك بن عبد هللا (ت 734هـ1673/م) أعيان العصر وأعوان النصر
 ،تح :علي أبو زيد واخرون  ،قدم له :مازن عبد القادر المبارك  ،دار الفكر المعاصر

(بيروت. )1227-
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اب ـ ـ ــو الط ـ ـ ــاهر المخل ـ ـ ــص  ،دمحم ب ـ ـ ــن عب ـ ـ ــد ال ـ ـ ــرحمن ب ـ ـ ــن العب ـ ـ ــاس (ت 626ه1111 /م)
المخلصــيات وأج ـزاء أخــرى ألبــي طــاهر المخلــص  ،تــح  :نبيــل ســعد الــدين ج ـرار ،تــح :و ازرة

األوقاف والشؤون اإلسالمية (دولة قطر. )9117-

 الطبراني  ،سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطيـر اللخمـي الشـامي ،أبـو القاسـم الطب ارنـي (ت

631ه ـ 279 /م) المعجــم األوسـط  ،تــح  :طـارق عــوض هللا وعبـد المحســن إبـراهيم الحســيني،
دار الحرمين(،القاهرة-د.ت) .

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،المعجم الكبير ،تح  :حمدي عبد المجيد السلفي  ،مكتبـة ابـن تيميـة ،ط(9القـاهر-

. )1227
ابن سعد  ،دمحم بن سعد بن منيع (ت 961هـ719/م)الطبقـات الكبـرى ،تـح  :دمحم عبـد القـادر
عطا  ،دار الكتب العلمية (بيروت. )1221-

ابن العديم ،عمر بن أحمد بن هبة هللا (ت 331هـ1979 /م) بغية الطلب في تاريخ حلب،ـ

تح  :سهيل زكار  ،دار الفكر ( ،د .م -د .ت)).
ابــن عســاكر ،علــي بــن الحســن بــن هبــة هللا (ت 171هـ ـ1126/م) تــاريخ مدينــة دمشــق -
حماها هللا  -وذكر فضلها ،وتسمية من حلها من األماثل ،أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها
 ،تح  :عمرو بن غرامة العمروي  ،دار الفكر (د .م. )1221-

 ابو الفضـل الزهـري  ،عبيـد هللا بـن عبـد الـرحمن بـن (671ه ـ 1116 /م) حـديث الزهـري ،

دراسة وتحقيق :حسن دمحم علي ،أضواء السلف (الرياض. )1227-
المراجع
االلب ــاني  ،دمحم ناص ــر ال ــدين الح ــاج ن ــوح  ،سلس ــلة األحادي ــث الض ــعيفة والموض ــوعة وأثره ــا
السيئ في األمة  ،دار المعارف ،الرياض (المملكة العربية السعودية. )1229-

 تيمــور  ،أحم ــد إســماعيل دمحم  ،معج ــم تيم ــور الكبي ــر ف ــي األلف ــا :العاميــة  ،ت ــح :حس ــين
نصار  ،دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة  ،ط( 9مصر.)9119-
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