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*الحسن في عدد زوجات اإلمام الحسن قولال...........................١٩٢

؟الرواية الثانيةمتى رويت 







 
        


 


   

 
   






 




١٩٣.................................في مصادر أهل السنة  *زواج اإلمام الحسن    

      



      







 



   


 




 
 




*الحسن في عدد زوجات اإلمام الحسن قولال...........................١٩٤


 

     

 

ثالثةالرواية الزمن وجود 


       

 


             
 

 


 



 



١٩٥.................................في مصادر أهل السنة  *زواج اإلمام الحسن    

          
 

      

*     


* 

الرواية الرابعةزمن وجود 




.
 

 





 




*الحسن في عدد زوجات اإلمام الحسن قولال...........................١٩٦

        
+
+
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