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 بسم هللا الرمحن الرحيم وعليه توكلت

ابتداٍء،   بال  األول  خلقه،  على  ومستوجبه  لنفسه،  ومستخلصه  ومستحقه،  احلمد  أهل  هلل  احلمد 
هللا وحده ال    صري، وأشهد أن ال إله إالمثله شيٌء وهو السميع الب انتهاٍء، الذي ليس ك  واآلخر بال

شريك له، وأن حممدًا صلى هللا عليه وسلم عبده ورسله، أرسله ابهلدى ودين احلق ليظهره على الدين  
 كله ولو كره املشركون.

فرتٌق  عليه من مجع ما هو م تعلى ما التمسته، ورغبت فيه، وحرص -أدام هللا عزك وأتييدك -وقفت 
؛ وزهده، ومواعظه، فأجبتك  -رمحة هللا عليه-ي  احلسن بن أيب احلسن البصر يف الكتب، من آداب  

إىل ذلك، ومجعت ما تيسر يل مجعه، وأثبت ما انتهت القدرة إليه؛ حرصاً على بلوغ مرادك، وقضاًء 
الوكيل، وقد رمس ونعم  أستعني، وهو حسيب  من ذلك على  تلواجب حقك، وابهلل  مثانية    ما مجعته 

 فصول:

 واله وأفعاله. ل: يف ذكر منشئه، وصفة أحالفصل األو 
 الفصل الثاين: فيما روي عنه من اآلداب، ومكارم األخالق. 

 الفصل الثالث: فيما أورده من احلكم، واملواعظ خمتصراً على جهة البالغة واإلجياز.
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 عن التعلق هبا.  هالفصل الرابع: يف ذم الدنيا، وهني
 ند تالوة القرآن من احلكم واملواعظ.ا روي عنه عالفصل اخلامس: فيم

 ستغفار والدعاء، وهنٍي عن التصنع والرايء.الفصل السادس: فيما أورده على جهة اال
 الفصل السابع: يف مكاتباته للخلفاء، ومقاماته مع األمراء. 

 من سائر األشياء. مالفصل الثامن: فيما روي عنه من املواعظ واحلك
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 اله وأفعالهر منشئه، وصفة أحو الفصل األول يف ذك
 

أمه موالًة   أبوه مولى لرجل من األنصار، وكانت  أبي الحسن البصري، كان  هو الحسن بن 

صلى   النبي  زوج  سلمة،  عليه  ألم  ودر  بلباهنا،  وأرضعته  حجرها،  يف  ربي  وسلم،  عليه  اهلل 

ومحبته  به،  لربها  )   ا ثديها،  بالحكمة  فتكلم  النبوة،  بركة  عليه  فعادت  يف  1له،  وارتقى   ،)

وكان   رتبٍة،  أفضل  إلى  والمعرفة  اهلل -الصالح  اهلل    -رحمه  أولياء  ومن  المتقين،  أحد 

 الصديقين. 

 __________ 
( ومن طريقه وكيع يف أخبار  105/  2 خيثمة يف التاريخ السفر الثالث )بن أيب أخرج أمحد ( 1)

الفضل[، قال: حدثنا غاضرة   ثنا عبد السالم بن مطهر ]زاد وكيع ابن حسام بندح( 4/  2القضاة )
بن قرهد: كان احلسن بن أيب احلسن موىل أيب اليسر األنصاري، وكانت أمه موالة ألم سلمة زوج النيب  

وسلم. مرسل إسنادُه صحيٌح إىل غاضرة وغاضرة قال عنه ابن معني ثقة )اتريخ ابن    عليه صلى هللا
أبس ومرة ما مسعت إال خريا )سؤاالت  ( وقال أبو داود ليس به 3408واية الدوري برقم  ر  معني

بتحقيق أبو عمر حممد بن علي األزهري( وقال أبو حامت   1288و   1124اآلجري أليب داود برقم 
 ( 56/  7جلرح والتعديل البن أيب حامت  شيخ )االرازي 

* 
( حدثىن عبد الرمحن، عن  440/  1كتابه املعارف )   وأخرج عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري يف

األصمعي، عن قرة، عن قتادة أن أم احلسن، كانت موالة ألم سلمة. إسنادُه صحيٌح عبد الرمحن هو  



عبد امللك ابن أخي األصمعي قال عنه أبو داود ثقة يب بن أبو حممد عبد الرمحن بن عبد هللا بن قر 
وقال   بتحقيق أبو عمر حممد بن علي األزهري(  1152رقم ب )سؤالت أيب عبيد اآلجري أليب داود

  161/  2القفطي يف كتابه وكان من الثقالء إال أنه كان ثقة )إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي 
 ( وقرة هو ابن خالد ثقة ثبت 381/ 8قات ) يف الث( وذكره ابن حبان  377ترمجة 

* 
أيب   ( حدثنا أبو بكر بن103/  6السة وجواهر العلم ) جملوأخرج أمحد بن مروان الدينوري يف كتابه ا

الدنيا، ان عبد الرمحن، عن عمه األصمعي، عن قرة، عن قتادة: أن أم احلسن البصري كانت موالة 
مه، فيبكي احلسن وهو صيب، فتعطيه أم سلمة ثدييها تعلله  غابت أألم سلمة، وكان امسها خرية، فرمبا 

من بركة ذلك،  يه ثدايها فشرب فريون أن تلك احلكمة والفصاحة لعهبما إىل أن جتيء أمه، فدر 
ونشأ احلسن بوادي القرى، وهو احلسن بن أيب احلسن، واسم أبيه يسار، موىل لألصار، وكان يسار  

 عبة افتتحها. ة بن شمن سيب ميسان، وكان املغري 
زايدة إرضاع أم  هيقلت: صاحب الكتاب ابن مروان الدينوري نفسه اهتمه الدارقطين ابلوضع وف

 ( = 309/  1ولسان امليزان البن حجر  156/  1مليزان للذهيب  سلمة للحسن )راجع ترمجته يف ا
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 __________ 
( وحممد بن خلف املعروف بوكيع يف أخبار  412/ 1= وأخرج ابن أيب الدنيا يف النفقة على العيال )

سالم اجلمحي، حدثنا أبو عمرو حممد بن   نب ( واللفظ البن أيب الدنيا حدثنا حممد5/  2القضاة )
تدخل على أم سلمة فتبعثها يف احلاجة   وعند وكيع أبو عمرو الشعاب[ قال: كانت أم احلسن مهزم ]

 فيبكي احلسن وهو صغري فتسكته أم سلمة بثديها 
  وزاد وكيع "وقال: كانت خترجه إىل أصحاب النيب صلى هللا عليه وهو صغري وكانت منقطعة إليها،

عا له، وقال: اللهم فقهه يف الدين وحببه إىل  انوا يدعون له فأخرجته إىل عمر بن اخلطاب، فدكف
 ناس". مرسل إسنادُه صحيٌح إىل أبو عمرو حممد بن مهزم الشعاب مرسلٌ ال
أبو عمرو حممد بن مهزم الشعاب قال ابن أيب خيثمة وابن اجلنيد والدوري كلهم عن ابن معني أنه   -

ت ابن اجلنيد البن معني الرتمجة ( وسؤال102/  8)اجلرح والتعديل البن أيب حامت   سأبثقة ليس به 
( وقال أبو حامت الرازي ليس به أبس )اجلرح 3592و  3258وري الرتمجة  وعباس الد 830



( وقال أبو داود ما مسعت إال خريا، ليس به أبس )سؤالت اآلجري  102/  8والتعديل البن أيب حامت 
( وقال 120/  2اريخ للفسوي ( وقال يعقوب الفسوي ثقة )املعرفة والت1172ة مجأليب داود الرت 

 ( 326/  1منري شيخ قدمي )اجلرح والتعديل البن أيب حامت حممد بن عبد هللا بن  
* 

( ان عبد هللا بن مسلم بن  35/  4وأخرج أمحد بن مروان الدينوري يف كتابه اجملالسة وجواهر العلم ) 
ي بن زيد؛ قال: كانت خرية  األصمعي، ان محاد بن زيد ومحاد بن سلمة، عن عل قتيبة، ان الرايشي، ان 

مة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم. قال: فرمبا غابت أمه فبكى احلسن، فتعطيه  أم احلسن موالة أم سل
أم سلمة رضي هللا عنها ثديها تعلله إىل أن جتيء أمه؛ فدر عليها ثدايها، فشربه، فريون أن تلك  

بوادي القرى، وولد على العبودية. قلت:   والفصاحة من بركة ذلك اللنب. قال: ونشأ احلسن  ةماحلك
ان الدينوري متهم ابلكذب وفيه زايدات! وذكر ابن قتيبة الدينوري يف كتابه املعارف هبذا ابن مرو 

 السند مقتصرا على "ولد احلسن على العبودية" وذكر الباقي من قوله بدون سند!. 
* 

من طريقه أبو نعيم األصبهاين يف حلية  ( و 2الشيخ األصبهاين يف العوايل )رقم احلديث   وبوأخرج أ
( واللفظ ألبو نعيم من طريق عبد هللا بن  118/  6( واملزي يف هتذيب الكمال )147/ 2)األولياء 

ا  نباحممد بن أيب كامل، قال: ثنا هوذة بن خليفة، عن عوف بن أيب مجيلة األعرايب، قال: كان احلسن 
  لم فبعثت أم سلمة جاريتها يف حاجتها فبكى احلسنجلارية أم سلمة زوج النيب صلى هللا عليه وس

بكاء شديدا فرقت عليه أم سلمة رضي هللا تعاىل عنها فأخذته فوضعته يف حجرها فألقمته ثديها فدر  
ي شربه من  ذلاعليه فشرب منه فكان يقال: إن املبلغ الذي بلغه احلسن من احلكمة من ذلك اللنب 

 سلم. أم سلمة زوج النيب صلى هللا عليه و 
مد الفزاري جمهول قال ابن حجر عنه يف لسان امليزان ت  عبد هللا بن حممد بن أيب كامل هو أبو حم -

( أتى عن هوذة بن خليفة خبرب منكر قال: حدثنا هوذة حدثنا عوف عن احلسن  588/  4أيب غدة ) 
قلت: هذا  ة. فهذا ابطل مل يسمع احلسن من عائشة. انتهى شئاقال: ما كلمت امرأة قط أعقل من ع

(  401/ 2أخرجه قوام السنة يف كتابه احلجة يف بيان احملجة )اخلرب املنكر الذي أشار إليه ابن حجر 
( كالمها من طريق عبد هللا بن حممد بن أيب كامل 311/  11واخلطيب يف اتريخ بغداد ت بشار )

كلمت امرأة أعقل البكرواي عن عوف األعرايب عن احلسن قال: ما   ة فيالفزاري، حدثنا هودة بن خل 
 ليه وسلم. من عائشة زوج النيب صلى هللا ع
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مسعت احلسن يتكلم، فقال: من هذا الذي يتكلم بكالم  -رضي هللا عنها-روي يف اخلرب: أن عائشة 
 (. 1الصديقني؟ )

 __________ 
هو أبو  هو مغلطاي حيث قال: قال: القاضي عبد اجلبار ]  ه ر ( مل أقف عليه مسندا وأقدم من ذك1)

مسعت يوما كالمه فقالت: من هذا الذي يشبه كالمه كالم احلسن املعتزيل[ أن عائشة أم املؤمنني 
 (. 91/  4األنبياء عليهم السالم )إكمال هتذيب الكمال ملغلطاي  
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ل: ليس العجب ملن هلك كيف هلك؟  و ق: إن احلسن ي-رضي هللا عنهما-وقيل لعلي بن احلسني 
 . (1ن جنا كيف جنا؟ فقال علي: سبحان هللا! هذا كالم صديق )وإمنا العجب مل

 _________ 
( ورد عن ابنه الباقر بنحوه كما سيأيت وهذا القول ذكره علي بن احلسني املوسوي يف كتابيه  1)

ذا كالم صديق" ولفظه "وقيل ه ( بال سند وليس فيه " فقال علي: سبحان هللا!162/ 1األمايل )
، وإمنا  هما السالم: قال احلسن البصرى ليس العجب ممن هلك كيف هلكلعلى بن احلسني علي

العجب ممن جنا كيف جنا! فقال عليه السالم: أان أقول: ليس العجب ممن جنا كيف جنا؛ إمنا العجب 
 ممن هلك كيف هلك مع سعة رمحة هللا! ". 

* 
/  2صبهاين يف حلية األولياء ) باقر بن علي بن احلسني فقد أخرجه أبو نعيم األلاوأما ما ورد عن حممد 

( حدثنا عثمان بن حممد العثماين، قال: ثنا  118/ 6ذيب الكمال )( ومن طريقه املزي يف هت 147
حممد بن عبدوس اهلامشي، قال: ثنا عياش بن يزيد ]وعند املزي عباس[، قال: مسعت حفص بن  

ىت نطق هبا، وكان إذا  عمش، يقول: ما زال احلسن البصري يعي احلكمة حألاغياث يقول: مسعت 
حلسني قال: ذاك الذي يشبه كالمه كالم األنبياء. إسنادُه  ذكر عند أيب جعفر حممد بن علي بن ا 

 ضعيٌف والشطر األول )ما زال احلسن البصري يعي احلكمة حىت نطق به( صح من طرق أخرى 
عبد امللك بن   و أبو عمرو عثمان بن حممد بن عثمان بن حممد بنه عثمان بن حممد العثماين -

بن عمرو بن عثمان بن عفان قال عنه الذهيب أحد   سليمان بن عبد امللك بن عبد هللا بن عنبسة 



 ( 243/ 8الضعفاء راوية للموضوعات والعجائب )اتريخ اإلسالم للذهيب ت بشار  
 املعجم األوسط حيث قال "حدثنا حممد بن  يف حممد بن عبدوس اهلامشي: حدث عنه الطرباين -

ال "حدثنا حممد بن عبد هللا بن  اهلامشي البصري" ويف املعجم الصغري صرح ابمسه الكامل وق عبدوس
 إمساعيل بن جعفر بن علي بن عبد هللا بن العباس بن عبد املطلب أبو عبد هللا بن عبدوس ابلبصرة". 

ذكر املزي وهو عباس بن يزيد البحراين ألن أبو   اعياش خطأ او تصحيف والصواب عباس كم -
ماين، ثنا حممد بن عبدوس اهلامشي، ثنا  نعيم يف سند آخر قال "حدثنا أبو عمرو عثمان بن حممد العث 

 عباس بن يزيد البحراين، ثنا وكيع، عن مسعر، به" 

(1/23 ) 

 

 (. 1ا )هبوروي عن األعمش أنه كان يقول: ما زال احلسن يعتين ابحلكمة حىت نطق 
 لفصيٌح، ذو لفٍظ صحيٍح إذا وعظ. ومسعه آخر وهو يعظ، فقال: هلل دره، إنه

______ ____ 
( ويعقوب الفسوري يف  177/  1( أخرجه أمحد بن حنبل يف معرف الرجال رواية ابنه عبد هللا )1)

ما   :ل( واللفظ ليعقوب كالمها من طريق سفيان بن عيينة ثنا األعمش قا45/ 2املعرفة والتاريخ ) 
  صحيحٌ زال احلسن يعي احلكمة حىت نطق هبا. إسنادهُ 

* 
( وأبو نعيم  360 املصنف والرامهرمزي يف احملدث الفاصل )ص وأخرجه أبو بكر بن أيب شيبة يف

( كلهم من  118/  6( ومن طريقه املزي يف هتذيب الكمال )147/ 2األصبهاين يف حلية األولياء )
 ما زال احلسن يبتغي احلكمة حىت نطق هبا.  :لطريق حفص بن غياث، عن األعمش، قا

 أيضاً  صحيح

(1/23 ) 

 

(، كثري البكاء، مطالباً نفسه ابحلقائق، بعيدًا من التصنع، ال يظهر  1وكان احلسن دائم احلزن )
بس جيد الثياب، وال يتخلف عن التقشف، وإن كان ابدايً عليه، وال يدع التجمل، وال ميتنع من ل

 يعرفه به من مل يكن رآه. أخر عن إجابة الداعي إىل الطعام، وكان له مستٌ تيمؤاكلة الناس، وال 



 __________ 
أبو بكر بن أيب شيبة يف املصنف ( و 119/  7( أخرجه ابن سعد يف الطبقات الكربى ط العلمية )1)

ن  م ( كلهم132/  2نعيم األصبهاين يف حلية األولياء ) ( وأبو46وابن أيب الدنيا يف اهلم واحلزن )ص 
نس قال: كان احلسن رجال حمزوان ولفظ أبو نعيم  طريق قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان، عن يو 

 ُه صحيٌح وسفيان هو الثوري ويونس هو ابن عبيد األصبهاين كان احلسن رمحه هللا قلبه حمزوان. إسناد
* 

يقه أبو نعيم  ر ط( ومن 216( وأمحد بن حنبل يف الزهد )ص 527/  1د ) وأخرجه ابن املبارك يف الزه
( من طريق علي  224/ 1( والذهيب يف معجم الشيوخ الكبري )19/ 3األصبهاين يف حلية األولياء )

بن حفص وهو الصواب وأخرجه ابن أيب الدنيا يف اهلم بن جعفر وقع عند أبو نعيم والذهيب علي 
بن املغرية   ند بن إبراهيم عن علي بن حفص كلهم من طريق سليما( من طريق أمح45واحلزن )ص 

 لناس أحدا أطول حزان من احلسن. إسنادُه صحيحٌ قال: مسعت يونس يقول: ما رأيت من ا
* 

( ومن طريقه أبو نعيم  209كتاب أبيه الزهد )ص وأخرجه عبد هللا بن أمحد بن حنبل يف زوائده على  
ي يف هتذيب ز ( وامل47/ 1( وابن اجلوزي يف كتابه املقلق )133 /2األصبهاين يف حلية األولياء )

، حدثنا سيار، حدثنا جعفر، حدثنا إبراهيم بن عيسى  ( حدثنا علي بن مسلم112/  6الكمال )
ح وعلي بن مسلم هو أبو احلسن علي بن  اليشكري قال: ما رأيت أطول حزان من احلسن. صحي

بن حامت العنزي ضعيف وجعفر هو جعفر بن سليمان   مسلم بن سعيد الطوسي ثقة وسيار هو سيار
 بعي صدوق ضلا
* 

/  6( ومن طريقه املزي يف هتذيب الكمال )134/ 2األولياء ) وأخرجه أبو نعيم األصبهاين يف حلية
( وأبو القاسم احلسني احلنائي يف كتابه احلنائيات  580( وأيب الفضل الزهري يف حديثه )ص 112

ي الواسطي[، عن  ئاحيىي بن سعيد العطار، ان يزيد بن عطاء ]زاد احلن( كلهم من طريق  1252/  2)
ضرمي[ قال وأما احلسن بن أيب احلسن، فما رأيت أحدا من الناس  علقمة بن مرثد ]زاد احلنائي احل

 كان أطول حزان منه. 

(1/23 ) 

 



عافاك -روي أن رجاًل دخل البصرة، ومل يكن رأى احلسن، فسأل عنه الشعيب فقال: ادخل املسجد 
 (. 1، فذلك هو احلسن ) الً فإذا رأيت رجاًل مل تر مثله قط رج -هللا
_ _________ 
( معلقا بصيغة اجلزم قال عبيد هللا بن عمر  106  -  105/  6)ملزي يف هتذيب الكمال ( أخرجه ا1)

القواريري، عن هشيم أخربان األشعث بن سوار، قال: أردت أن أقدم البصرة أللقى احلسن، فأتيت  
صرة؟ قلت: أريد أن  صرة، قال: وما تصنع ابلببلالشعيب فسألته فقلت: اي أاب عمرو إين أريد أن آيت ا

نعم، أان أصفه لك: إذا دخلت البصرة، فادخل مسجد البصرة، فارم   ى احلسن فصفه يل، قال: ألق
ببصرك، فإذا رأيت يف املسجد رجال ليس يف املسجد مثله، أومل تر مثله، فهو احلسن قال األشعث: 

. رجاله ثقات إىل  ىت جلست إليه بنعت الشعيبح فأتيت مسجد البصرة، فما سألت عن احلسن أحدا
نسبة للسند إىل عبيد هللا بن عمر القواريري فقد قال املزي يف هتذيب  شعث واألشعث ضعيف وابل األ

( وما مل نذكر إسناده فيما بيننا وبني قائله: فما كان من ذلك بصيغة اجلزم، فهو  153/  1الكمال )
  أعلمذلك عنه أبسا. انتهى وهللا يمما ال نعلم إبسناده عن قائله احملك

(1/23 ) 

 

د أعرايب البصرة، فقال: من سيد هذا املصر؟ فقالوا: احلسن بن أيب احلسن، قال: فيم ساد  : ور وقيل
ما عنده من أمر دينهم، فقال األعرايب:  أهله؟ قالوا: استغىن عما يف أيديهم من دنياهم، واحتاجوا إىل  

 (. 1) هلل دره، هكذا فليكن السيد حقاً 
 __________ 

ه احملدث الفاصل بني الراوي والواعي حدثنا موسى بن زكرايء، أان  ( أخرجه الرامهرمزي يف كتاب 1)
فاستقبله  قدم رجل من أهل البادية البصرة،  عمرو بن احلصني، ثنا ابن عالثة، ثنا محيد الطويل قال: 

هذا املصر من هو؟ قال: احلسن بن   لخالد بن مهران، فقال له: اي أاب عبد هللا، أخربين عن سيد أه
: أعريب أو موىل؟ قال: موىل قال: موىل ملن؟ قال: لألنصار قال: فبم سادهم؟ فقال:  أيب احلسن قال

سؤددا. سؤددًا يعين سيدًا  ن دنياهم. فقال البدوي: كفى هبذا احتاجوا إليه يف دينهم، واستغىن هو ع
 وهذا إسنادُه ضعيٌف جداً 

سؤاالت احلاكم للدارقطين  أبو عمران التسرتي قال عنه الدارقطين مرتوك ) وهموسى بن زكرايء  -
 ( 165ص 



ع منه  عمرو بن احلصني هو أبو عثمان العقيلي البصري مرتوك متهم ابلكذب قال ابن أيب حامت مس -
، ومل حيدثنا حبديثه وقال هو ذاهب احلديث ليس بشئ أخرج أول شئ أىب وقال تركت الرواية عنه

ضوعة فأفسد علينا ما كتبنا عنه فرتكنا  شبهة حساانً مث أخرج بعد البن عالثة أحاديث مو م أحاديث
( وقال 229/ 6حديثه وقال أبو زرعة الرازي هو واهي احلديث )اجلرح والتعديل البن أيب حامت  

  /3( وقال اخلطيب كان كذاابً )اتريخ بغداد ت بشار  165/  2اء واملرتوكون الدارقطين مرتوك )الضعف
379 ) 

* 
/  2( ووكيع الضيب يف أخبار القضاة )52  - 51/  2خ ) وأخرج يعقوب الفسوي يف املعرفة والتاري

( ومن طريقه املزي يف  147 / 2( من طريق عبد هللا بن بكر السهمي وأبو نعيم يف حلية األولياء )12
ن ذكوان  ب ( من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث كالمها من طريق حممد 119/  6لكمال )هتذيب ا

عبد امللك ابحلرية بعد هالك ابن املهلب، فقال: اي   عن خالد ابن صفوان قال: لقيت مسلمة بن 
يسه يف حلقته وحديثه،  خالد أخربين عن حسن أهل البصرة؟ قال: قلت: أان جاره إىل جنبه، وجل

قام به، وإن  رملي به، كان أشبه الناس سريرة بعالنية، وأشبه قوال بفعل، إن قعد على أوأعلم من قب
كان أعمل الناس به، وإن هنى عن شيء كان أترك الناس له، وجدته    قام أبمر قعد عليه، وإن أمر أبمر

حسبك كيف ضل قوم كان هذا  مستغنيا عن الناس، ووجدت الناس حمتاجني إليه. قال حسبك 
 عين اتباعهم ابن املهلب. حممد بن ذكوان هو األزدي ضعيففيهم. ي

(1/23 ) 

 

هذا الذي يشبه مسته مست املسيح، لننظر ما   راهبان، فقال أحدمها لصاحبه: مل بنا إىل مر به  :وقيل
ابلزاد، ونودوا ابلرحيل، وحبس أوهلم على   (، مسعاه يقول: اي عجباً لقوٍم أمروا1ا قراب منه ) عنده، فلم

حىت بل حليته.   ىآخرهم، فهم ينتظرون الورود على رهبم، مث هم بعد ذلك يف سكرٍة يعمهون! مث بك
 (.2من الرجل، مث انصرفا عنه )  فقال الراهبان: حسبنا ما مسعناه

 __________ 
( وُحدِثُت أن راهبني دخال  85/  1دب )( قال حممد بن يزيد املربد يف كتابه الكامل يف اللغة واأل1)

ذا الذي كأن ه البصرة من انحية الشام، فنظرا إىل احلسن البصري، فقال أحدمها لصاحبه: مل بنا إىل 
فياه مفرتشا بذقنه ظاهر كفه، وهو يقول: اي عجبا لقوم قد أمروا  مسته مست املسيح، فعدال إليه، فأل



 لى آخرهم! فليت شعري ما الذي ينتظرون؟. ابلزاد، وأوذنوا ابلرحيل، وأقام أوهلم ع
 *** 

ي بن القاسم لع( أخربان أبو احلارث 228( أخرجه املقدسي يف املنتقى من مسموعات مرو )ص 2)
بن حممود، ثنا حممد بن علي بن حرب، ثنا أبو النضر، ثنا صفوان أبو   املروزي قدم علينا، أنبأ عبد هللا

قوم أمروا ابلزاد ونودي يف أمساعهم ابلرحيل، وحبس أوهلم  شعيب الثقفي قال: قال احلسن: عجبا ل
 على آخرهم وهم قعود يلعبون.

د بن اخلطاب  ي هو أبو احلارث علي بن القاسم بن أمحد بن حممز و أبو احلارث علي بن القاسم املر  -
 ( 452/ 1بن حممد بن حسان اخلطايب املروزي قال ابن األثري وكان ثقة )اللباب يف هتذيب األنساب 

 عبد هللا بن حممود هو أبو عبد الرمحن السعدي املروزي معروٌف ثقةٌ  -
د بن حرب بن مقاتل من أهل مرو يروي  م( حم105/ 9حممد بن علي بن حرب قال ابن حبان ) -

 بن موسى وحيىي بن آدم مستقيم احلديث حدثنا عنه عبد هللا بن حممود السعدي. انتهى  عن عبيد هللا
مد بن حرب بن مقاتل هو نفسه حممد بن علي بن حرب أم ال وقال املزي يف  فال أدري أن كان حم

 ( فال أدري هو هذا أو غريه 134/ 26هتذيب الكمال )
 أبو النضر هو هاشم بن القاسم الليثي ثقة ثبت  -
صفوان أبو شعيب الثقفي مل أجد فيه جرحاً وال تعدياًل ورمبا هو والد شعيب بن صفوان بن الربيع   -

  الثقفي وهللا أعلم = أبو حيىي

(1/24 ) 

 

 __________ 
نا بكار بن  ث ( حدثنا أسد بن محدويه،71= وأخرجه املقدسي يف املنتقى من مسموعات مرو )ص  

ثنا أبو علي العبدي قال: سألت عوف ر الضيب قاضي هناوند، عبد هللا البصري، ثنا سلمة بن الصق
بن أيب مجيلة أو سئل عوف، فقيل: أيهما كان أرجح احلسن أو ابن سريين ]وفيه[ وندخل على 

ملعاينة فكأهنا وهللا ا  احلسن فإذا رآان قال النجاء النجاء، الوجا الوجا، ماذا تنتظرون على ما تعرجون
نبيكم فيبني لكم؟ معكم سابقة هيهات، ال نيب بعد   تظرون أن يبعث نيب بعدالذي ال إله إال هو، أتن

نبيكم، وال كتاب بعد كتابكم، أنتم تسوقون األمم والساعة تسوقكم، وقد أسرع خبياركم، فيا عجبا  
 رهم مث هم يلعبون. خآلقوم أعطوا الزاد وأوذنوا ابلرحيل، وحبس أوهلم كي يلحق 



احلموي يف معجم البلدان سعيد[ بن خرس  بن معبد ]وعند ايقوت   أبو احلارث أسد بن محدويه -
الورثيين النسفي قال السمعاين كان مكثرًا من احلديث مجاعاً له وقال أيضاً وكان مليح احلديث،  

 ( 310/ 13ب اسحسن التصنيف، متفنناً يف فنون العلم، وكان من مفاخر بلدة نسف )األن
 سلمة بن الصقر جمهول  -
 عرفة فهو بعيد عن طبقة عوف ويروي عنه بواسطة  لعبدي ليس هو احلسن بن أبو علي ا -
* 

( حدثنا أبو قالبة، ان غسان بن املفضل الغاليب، ان  201/  3وأخرجه أمحد الدينوري يف اجملالسة ) 
 أوائلهم وهم يلعبون.  لح صاحل املري، عن احلسن، قال: عجبا لقوم أذنوا ابلرحيل وتر 

ولسان امليزان   156/  1ترمجته يف امليزان للذهيب   اهتمه الدارقطين )راجعالدينوري متهم ابلوضع  -
 ( 309/  1البن حجر 

 أبو قالبة هو عبد امللك بن حممد الرقاشي -
 صاحل املري مرتوك -
* 

احل من قوله حيث قال ص ( موقوفاً على165/ 6وأخرجه أبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء )
اس املؤدب، ثنا خالد بن خداش، ثنا صاحل املري،  سندي ثنا حممد بن العبحدثنا أبو بكر أمحد بن ال

قال: اي عجبا لقوم أمروا ابلزاد وأذنوا ابلرحيل وحبس أوهلم على آخرهم وهم يلعبون. إسنادُه حسٌن  
 إىل صاحل املري 

* 
قرأت من  ( خمطوطة جوامع الكلم املطبوع منه و 11اليه )ص مأوأخرجه حممد بن إبراهيم اجلرجاين يف 

لية بنفسي حدثنا أبو علي احلسني بن علي، ثنا حممد بن زكراي، قحطبة بن غدانة، ثنا  املخطوطة األص
حزم القطعي قال قال ]حدثنا احلسُن[ ويف املطبوع من جوامع الكلم ]حزم القطعي قال قال ُحدثنا[  

وهلم على آخرهم وهم جباً لقوم أمروا ابلزاد وأذنوا ابلرحيل وحبس أع وهو خطأ بل حدثنا احلسن 
 عبون. إسناده موضوع حممد بن زكراي هو الغاليب وضاعيل

(1/25 ) 

 



وكان أهل البصرة إذا قيل هلم: من أعلم أهلها، ومن أورعهم، ومن أزهدهم، ومن أمجلهم؟ بدؤوا به،  
 (.1) فتاها بكر بن عبد هللا املزين شيخها احلسن، و  :اوثنوا بغريه فكانوا إذا ذكروا البصرة، قالو 

لو رأيت احلسن، لقلت: صب على هذا حزن اخلالئق، من طول تلك   وقال عبد الواحد بن زيٍد: 
 (.2الدمعة، وكثرة ذلك النشيج )

 __________ 
  ( وابن أيب157/ 7( قاله سليمان بن طرخان أخرجه ابن سعد يف الطبقات الكربى ط العلمية )1)

اعيل قال: حدثنا  ظ البن سعد أخربان موسى بن إمس( واللف383/ 2خ السفر الثالث )خيثمة يف التاري
معتمر قال: كان أيب يقول: احلسن شيخ البصرة وبكر فتاها. إسنادُه صحيٌح ومعتمر هو ابن سليمان  

 بن طرخان
 *** 

 اتريخ امللوك  زي يف املنتظم يفو ( ومن طريقه ابن اجل48( أخرجه ابن أيب الدنيا يف اهلم واحلزن )ص  2)
كيم بن جعفر، قال: قال: ويسمع قال يل عبد  ( أخربين حممد بن احلسني، عن ح136/  7واألمم )

الواحد بن زيد: لو رأيت احلسن، لقلت: قد بث عليه حزن اخلالئق من طول تلك الدمعة وكثرة ذلك  
 حداو النشيج. وقع عند ابن اجلوزي قال يل مسمع بداًل من عبد ال

الرازي ذُِكَر يل   حب التصانيف صدوق قال أبو حامتسني هو أبو جعفر الربجالين صاحممد بن احل -
أن رجال سأل أمحد بن حنبل عن شيء من حديث الزهد، فقال: عليك مبحمد بن احلسني الربجالين 

، أنه  يب ر ( وقال اخلطيب بلغين عن إبراهيم بن إسحاق احل229/  7)اجلرح والتعديل البن أيب حامت  
( وقال  5/  3اد ت بشار  : ما علمت إال خريا )اتريخ بغدمد بن احلسني الربجالين، فقالسئل عن حم

 ( 250/ 2الصفدي وكان ثقة صدوقا )الوايف ابلوفيات  
 حكيم بن جعفر هو السعدي جمهول تفرد ابلرواية عنه الربجالين -

(1/24 ) 

 

إذا أقبل كأنه رجع من دفن   -وهللا-، كان دٍ وقيل له: صف لنا احلسن، فقال: رحم هللا أاب سعي
تضرب عنقه، وإذا أصبح كأنه ، وإذا أدبر كأن النار فوق رأسه، وإذا جلس كأنه أسرٌي قدم لمحيمه

 (. 1جاء من اآلخرة، وإذا أمسى كأنه مريٌض أضناه السقم )
 __________ 



، ان عثمان بن اهليثم، قال:  زي( ان حممد بن عبد العز 35/  4( أخرجه أمحد الدينوري يف اجملالسة )1)
وله، فكيف  : هل تعرف أحدا يعمل بعمل احلسن؟ قال: ما أعرف أحدا يقول بققيل ليونس بن عبيد

يعمل بعمله؟! مث وصفه فقال: كان إذا أقبل، فكأنه أقبل من دفن محيمه، وإذا جلس، فكأنه أسري  
 أمر بضرب عنقه، وإذا ذكرت النار، فكأهنا مل ختلق إال له. 

الدارقطين ابلوضع )راجع ترمجته يف امليزان   احب الكتاب أمحد بن مروان الدينوري نفسه اهتمهص -
 ( 309/  1لسان امليزان البن حجر و  156/ 1للذهيب 

حممد بن عبد العزيز هو حممد بن عبد العزيز بن املبارك الدينوري أسرد له ابن عدي عدة أحاديث  -
ت عليه  قال وللدينوري غري هذا من األحاديث اليت أنكر  مثوقال عنها ابطلة هبذه األسانيد من 

يث ضعيف وكان ليس بثقة أييت ببالاي  ( وقال الذهيب وهو منكر احلد548/  7)الكامل البن عدي  
 ( 629/  3)ميزان االعتدال للذهيب 

* 
( وأبو عوانة اإلسفرائيين يف زوائده على كتاب العلل ومعرفة  255وأخرج أسلم يف اتريخ واسط ) 

( كالمها من طريق أبو حامت الرازي،  285  - 285رجال ألمحد بن حنبل ت وصي هللا عباس )لا
قرة الواسطي، قال: ثنا هشيم، قال: قلت لعمرو بن عبيد: صف يل   قال: ثنا عبد الوهاب بن

احلسن. قال: كنت إذا رأيته كأنه جاء من دفن أمه. فإذا جلس، جلس جلوس األسري تضرب عنقه.  
ب بن قرة الواسطي هو أبو حممد قال  كلم بكالم رجل قد أمر به إىل النار. عبد الوها ت فإذا تكلم،

 ( 74/ 6رح والتعديل البن أيب حامت  أبو حامت الرازي شيخ )اجل 
* 

( ويعقوب الفسوي يف املعرفة والتاريخ  289/  2وأخرج البخاري يف التاريخ الكبري حبواشي حممود )
أهل البصرة  امر قال ثنا مهام عن مطر الوراق قال: كان رجل ع ( كالمها من طريق سعيد بن48/  2)

 اآلخرة فهو خيرب عما رأى وعاين. صحيح جابر بن زيد فلما ظهر احلسن جاء رجل كأمنا كان يف
وسعيد بن عامر هو الضبعي ومهام هو مهام بن حيىي بن دينار العوذي وال يضر ضعف مطر فله شاهد  

ة صاحب ( حدثين سعيد بن أسد حدثنا ضمر 44/  2والتاريخ )  ةأخرجه يعقوب الفسوي يف املعرف
ضب حممد بن واسع فقال: اي أعمش لقد ليل عن ابن شوذب قال خرج اثبت البناين بشيء، قال: فغ

أدركنا أقواما ما جمالستك معهم إال ذا القدر ليتنا ننتظر احلسن خيرج إلينا، فيخرج إلينا كأمنا عاين  
 ها. إسنادُه صحيحٌ نعاآلخرة مث جاءان خيربان 

سعيد بن أسد بن موسى املصري ووالده هو املعروف أبسد السنة   سعيد بن أسد هو أبو عثمان -
قال ابن اجلنيد سألت حيىي بن معني يف شهر ربيع األول سنة تسع وعشرين ومائتني عن سعيد بن  



(  396 ص  نيعأسد بن موسى، فقال: ال أبس به، فىت صدق صدوق )سؤاالت ابن اجلنيد البن م
( وأبو زرعة الرازي ال  5/ 4)اجلرح والتعديل البن أيب حامت وقال ابن أيب حامت روى عنه أبو زرعة 

 روي إال عن ثقة بشكل عام =ي

(1/24 ) 

 

 __________ 
( ومن طريقه ابن عساكر يف اتريخ  311/  5= وأخرج ابن سعد يف الطبقات الكربى ط العلمية )

بد هللا بن  هو الدورقي[ عن عبن أيب إسحاق ]زاد ابن عساكر  د( أخربان أمح377/  57دمشق ) 
]ابن[ أخي العوام بن حوشب عن مزيد بن حوشب أخي العوام قال: ما رأيت أخوف من  خراش 

احلسن وعمر بن عبد العزيز كأن النار مل ختلق إال هلما. يبدو ]ابن[ ساقط من السند وعبد هللا بن  
د هللا بن  أمحد الدورقي وعبن سعد يف هذا فقد أدخلوا بني باخراش ضعيف ليس بشيٍء وقد خوِلف 

( من طريق عبد الصمد بن 104محد بن كردوس أخرجه أسلم بن سهل يف اتريخ واسط )ص خراش أ
( من طريق أبو بكر بن أيب الدنيا  236/  45حممد بن مقاتل وأخرجه ابن عساكر يف اتريخ دمشق )

بن   تهم من طريق أمحد( من طريق بقي بن خملد ثالث202 /57وأخرجه ابن عساكر يف اتريخ دمشق ) 
: ثنا أمحد بن كردوس، قال: حدثين عبد هللا بن حراش بن أخي العوام بن حوشب عن  إبراهيم، قال

مريدة ]وغريه قال مزيد ومرثد[ بن حوشب أخي العوام، قال ما رأينا أخوف من احلسني وعمر بن  
 ا.معبد العزيز، كأن النار مل ختلق إال هل

* 
سم إمساعيل بن حممد بن الفضل أنبأان أبو القا (236/  45خ دمشق ) وأخرج ابن عساكر يف اتري

وحدثين عنه بعض من مسعه منه أان أبو بكر حممد بن احلسن بن سليم أان أبو احلسن حممد بن حممد  
ري ان بكر  كسبن عبد الرمحن بن كريب البزاز أان أبو أمحد احلسن بن عبد هللا بن سعيد األديب الع

 عثمان بن عثمان الغطفاين ان علي بن زيد قال  ن عرعرة السامي ان قبل ان إبراهيم ببن أمحد يعين ابن م
 ما رأيت رجلني كأن النار مل ختلق إال هلما مثل احلسن وعمر بن عبد العزيز. 

(1/25 ) 

 



 (. 1قال يونس بن عبد هللا: ما رأيت احلسن قط ضاحكاً مبلء فيه )
 __________ 

/  2فة والتاريخ )ىل: أخرجها يعقوب الفسوي يف املعر ( مل أقف عليه لكن يف هذا الباب روايتان األو 1)
( حدثين أبو بشر ثنا سعيد بن عامر عن أمساء بن عبيدة قال: جالست احلسن يف جملسه، 47

ال إ  وجالسته خاليا، وجالسته يف اجلماعة، فما رأيته يرغب يف الدنيا قط، وما رأيته ضاحكا قط 
ها مخارا من قز،  أاب سعيد إن امرأيت طلبت أن أكسو  متبسما غري يوم واحد فإنه جاء رجل فقال: اي

وأان أكره أن أكسوها القز، فأعطيتها مثنه، فقال احلسن: تكره أن تكسوها وتعطيها مثنه! وضحك.  
دون اتء  ب إسنادُه صحيٌح وأبو بشر هو بكر بن خلف وأمساء بن عبيدة عبيدة خطأ وصوابه عبيد 

 مربوطة
* 

( حدثنا حممد بن أيب أسامة احلليب  42/ 2الفسوي يف املعرفة والتاريخ ) والثانية أيضاً أخرجها يعقوب
حدثنا ضمرة عن السري بن حيي قال: ما رأيت احلسن مبتسما قط إال مرة، فأنه شكى إلينا طعاما 

أنت لو كانت يف معدتك احلجارة   :أكله، فقال رجل يف اجمللس: ما آذاين طعام قط، فقال له اآلخر
 احلسن. إسنادُه حسنٌ لطحنتها، فتبسم 

 أسامة احلليب قال عنه أبو حامت الرازي ليس به أبس )اجلرح والتعديل البن أيب حامت  حممد بن أيب -
7  /209 ) 
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افاك  ع وقيل: جلس حممد بن واسع إىل اثبت بن حممٍد البناين، فرآه يضحك يف جملسه وميزح، فقال:
خرج إلينا كأنه جاء من اآلخرة  إىل احلسن فكأنه إذا  هللا! إنك لتمزح يف جملسك، ولقد كنا جنلس

( فقال اثبٌت: رحم هللا احلسن، كان من أهل احلق واجلد، وأىن لنا نظرٌة منه؟!  1حيدثنا عن أهواهلا ) 
 وما حنن واحلسن إال كما قال األول:

 مل يستطع صولة البزل املقاعيس ..وابن اللبون إذا ما لزم يف قرٍن .
عليه رجٌل، فقال: اي أاب سعيد! أصلحك هللا، لقد خفنا   سن الناس يوماً، فدخلوقيل: اعتزل احل

 إال أمحق.  -سبحانه وتعاىل-عليك الوحشة، فقال: ايبن أخي! ال يستوحش مع هللا 
 __________ 



 سعيد بن أسد حدثنا ضمرة ينث( حد 44/ 2( أخرجه يعقوب الفسوي يف املعرفة والتاريخ )1)
 بشيء، قال: فغضب حممد بن واسع فقال: اي  ب قال خرج اثبت البناينصاحب ليل عن ابن شوذ

أعمش لقد أدركنا أقواما ما جمالستك معهم إال ذا القدر ليتنا ننتظر احلسن خيرج إلينا، فيخرج إلينا  
 كأمنا عاين اآلخرة مث جاءان خيربان عنها. إسنادُه صحيحٌ 

روف أبسد السنة  املصري ووالده هو املععيد بن أسد هو أبو عثمان سعيد بن أسد بن موسى س -
قال ابن اجلنيد سألت حيىي بن معني يف شهر ربيع األول سنة تسع وعشرين ومائتني عن سعيد بن  

(  396أسد بن موسى، فقال: ال أبس به، فىت صدق صدوق )سؤاالت ابن اجلنيد البن معني ص  
رعة الرازي ال  ( وأبو ز 5/ 4أيب حامت حامت روى عنه أبو زرعة )اجلرح والتعديل البن  يبوقال ابن أ

 يروي إال عن ثقة بشكل عام

(1/24 ) 

 

وقال محيٌد خادم احلسن: قال يل الشعيب يوماً: أريد أن تعلمين إذا خال احلسن ألجتمع به خالياً،  
حلسن يوماً، فأعلمت الشعيب، فبادر  ا  فأعلمت بذلك احلسن، فقال: عرفه، وليأت إذا شاء، فخال

فأعطيت، احلسن، فوجدانه مستقبل القبلة وهو يقول: ابن آدم! مل تكن فكونت، وسألت  وأتينا منزل
ما صنعت! فسلمنا عليه، ووقفنا ساعًة، فما التفت إلينا، وال   -وحيك-وسئلت فبخلت، بئس وهللا 

 (. 1ن فيه، فانصرفنا ومل جنتمع به ) حنيف غري ما  -وهللا-شعر بنا، فقال الشعيب: الرجل  
 __________ 

ن عاصم قال: حدثنا  ( أخربان عمرو ب126/  7( أخرجه ابن سعد يف الطبقات الكربى ط العلمية )1)
محاد بن سلمة عن محيد قال: قال يل الشعيب وحنن مبكة إين أحب أن ختلي يل احلسن، قال: فقلت  

:  ذا شاء، قال: فجاء الشعيب وأان على الباب، قالإ ذلك للحسن وأان معه يف بيت، قال: فقال: 
ل: فدخلت فإذا  فقلت: ادخل عليه فإنه يف البيت وحده، قال: إن أحب إيل أن تدخل معي، قا

احلسن قبالة القبلة وهو يقول: اي ابن آدم مل تكن فكونت وسألت فأعطيت وسئلت فمنعت، فبئس  
بن آدم مل تكن فكونت وسألت فأعطيت وسئلت  ا ما صنعت! قال: مث يذهب، مث يرجع، مث يقول: اي 

نت وسألت ، فبئس ما صنعت! قال: مث يذهب، مث يرجع، مث يقول: اي ابن آدم مل تكن فكو فمنعت
فأعطيت وسئلت فمنعت، فبئس ما صنعت! قال: مث يذهب، قال: فأعاد ذلك مرارا، قال: فأقبل  



ما حنن فيه. إسنادُه حسٌن ومحيد هو    ريعلي الشعيب فقال يل: اي هذا انصرف فإن هذا الشيخ يف غ
 يل خال محاد بن سلمةمحيد الطو 

(1/25 ) 

 

وقيل له يوماً: كيف أصبحت اي أاب سعيد؟ فقال: وهللا ما من انكسرت به سفينٌة يف جلج البحر  
، ومن طاعيت وقبول عملي (، قيل: ومل ذلك؟ قال: ألين من ذنويب على يقنيٍ 1أبعظم مين مصيبًة ) 

له: فأنت تقول ذلك اي أاب سعيد؟!   ( فقيل2) ال أدري أقبلت مين، أم ضرب هبا وجهي؟ ،على وجلٍ 
ن هللا سبحانه وتعاىل قد نظر إيل وأان على بعض فقال: ومل ال أقول ذلك؟! وما الذي يؤمنين أن يكو 

تمٍل؟ ع م وبني املغفرة، فأان أعمل يف غري هنايت نظرًة مقتين هبا، فأغلق عين ابب التوبة، وحال بيين
(3 .) 

 __________ 
عليه لكن بسياق آخر أخرجه أبو بكر املروذي يف كتابه أخبار الشيوخ   اق مل أقف( هبذا السي1)

( مسعت بعض احملدثني ابلبصرة يقول: حدثنا جرثومة، قال: جاء رجل إىل  183وأخالقهم )ص 
تبسم احلسن وقال:  ف  أصبحت؟ قال: خبري، قال: فكيف حالك؟احلسن، فقال له: اي أاب سعيد، كيف 

ظنك بناس ركبوا السفينة، حىت إذا توسطوا البحر كسرت سفينتهم،  قال: ما  سألتين عن حايل، مث
خبشبة، على أي حال هم؟ قال الرجل: حال شديدة، قال: فأان أشد حاال فتعلق كل إنسان منهم 

 منهم. إسنادُه ضعيفٌ 
 ةقحممد جرثومة بن عبد هللا النساج ث  جرثومة هو أبو -

 *** 
( وأمحد بن حنبل يف الزهد )ص  528  -  527/  1) يف الزهد ( له شاهد أخرجه ابن املبارك 2)

( والذهيب يف معجم الشيوخ الكبري  19/  3لية األولياء )( ومن طريقه أبو نعيم األصبهاين يف ح 216
لوك واألمم ملوابن اجلوزي يف املنتظم يف اتريخ ا( 45( وابن أيب الدنيا يف اهلم واحلزن )ص  225/  1)
ة قال: مسعت يونس يقول: قال احلسن: نضحك وال ندري بن املغري ( من طريق سليمان 136/  7)

ا، فقال: ال أقبل منكم شيئا. إسنادُه صحيٌح ويونس هو ابن عبيد  لعل هللا قد اطلع على بعض أعمالن
 ثقة ثبت

 *** 



لنمريي، ثنا جعفر بن سليمان،  ا ( حدثين بشر بن هالل123التوبة )ص  ( أخرج ابن أيب الدنيا يف 3)
، قال: مسعت احلسن، يقول: وما يدريك اي ابن آدم لعلك قد عملت عمال م بن مسلمعن بسطا

مل يف غري معمل. إسنادُه صحيٌح وبشر بن هالل النمريي هو أبو حممد الصواف مقت فيه فأنت تع
 ثقة
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قال: ومل ذلك؟ قال: ألين امرٌؤ أنتظر  ، وقال له آخر: كيف حالك اي أاب سعيد؟ فقال: شر حالٍ 
 . ( 1ا أصبحت، وإذا أمسيت، مث ال أدري على أي حالٍة أموت؟ )املوت إذ

 __________ 
( والبيهقي  212( أخرج بنحوه عبد هللا بن أمحد بن حنبل يف زوائده على كتاب أبيه الزهد )ص  1)

  - 31ن يف روضة العقالء )ص اب( من طريق سيار بن حامت وأخرج ابن ح220يف الزهد الكبري )ص 
س من أماليه )ص  ( وأبو سعيد النقاش يف ثالث جمال33الشريازي يف حديثه )ص  ( وأبو حيىي بكر 32
( من طريق حممد بن عمرو بن جبلة كالمها )سيار وحممد( من طريق حممد بن مروان العجلي،  56

ك؟ قال: اي شر حال لاحدثنا عطاء األزرق قال: مسعت رجال، سأل احلسن: كيف أنت كيف ح
ه هذا ا حال من أصبح وأمسى ينتظر املوت ال يدري ما يفعل هللا ب]وعند البيهقي أبشد حال[ وم

 لفظ سيار ولفظ حممد ال يدري ما يصنع هللا به. 
( عطاء بن عبد هللا األزرق كنيته أبو مهام يروي  255/ 7عطاء األزرق قال ابن حبان يف الثقات )  -

احلكاايت يف الرقائق وقال  عفر بن سليمان الضبعي وحممد بن مروان العقيلي ج عن احلسن روى عنه 
 ( عطاء األزرق النساج العابد 340/ 6ل )ابن أيب حامت يف اجلرح والتعدي
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؟ فقال: )أخاف( وهللا أن يدخلين  -أصلحك هللا -ودخل عليه رجٌل وهو يبكي، فقال: ما يبكيك 
 (. 1مالكي النار وال يبايل )

__ ________ 
( أخربان عبد الوهاب  137  -  136/ 7لوك واألمم )اتريخ امل نتظم يف ( أخرجه ابن اجلوزي يف امل 1)



األمناطي، قال: أخربان أبو احلسني بن عبد اجلبار، قال: أخربان احلسني بن علي، قال: أخربان عبد هللا  
ح، قال: حدثنا سعيد بن  ضابن عثمان، قال: حدثنا علي بن حممد املصري، قال: حدثنا أمحد بن و 

ن عمر، قال: بكى احلسن، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أخاف  عن حفص با ضمرة، أسد، قال: حدثن
 أن يطرحين غدا يف النار وال يبايل. إسنادُه ضعيفٌ 

 عبد الوهاب األمناطي هو أبو الربكات عبد الوهاب بن املبارك بن أمحد البغداديثقة حافظ  -
 حافظ وري ثقة اجلبار هو املبارك بن عبد اجلبار الطي دأبو احلسني بن عب -
 حلسني بن علي هو أبو الطناجريي ثقة ا -
 عبد هللا بن عثمان هو الصفار ثقة  -
 علي بن حممد املصري هو أَبو احلسن الواعظ ثقة  -
أمحد بن واضح هو أبو جعفر أمحد بن إسحاق بن واضح املصري العسال قال مسلمة بن القاسم  -

 ( 279/  1ي ثقة )الثقات البن قطلوبغا  سلاألند
أبو عثمان سعيد بن أسد بن موسى املصري قال ابن اجلنيد سألت حيىي بن  أسد هو  سعيد بن -

معني عن سعيد بن أسد بن موسى، فقال: ال أبس به، فىت صدق صدوق )سؤاالت ابن اجلنيد البن  
( وأبو  5/ 4لتعديل البن أيب حامت  او ( وقال ابن أيب حامت روى عنه أبو زرعة )اجلرح 396معني ص  

 إال عن ثقة بشكل عامال يروي الرازي  زرعة
 ضمرة هو ابن ربيعة ثقة  -
/  2حفص بن عمر هو السكوين الشامي جمهول وعرفته ألن البخاري قال يف التاريخ الكبري )  -

 ( روى ضمرة عن حفص ابن عمر السكوين: كتب عمر بن عبد العزيز يف جو 336
 السلطان
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املصري،  ليت يدفع الناس فيها إىل عذاب جهنم وبئس وسأله عن الطامة رجٌل؟ فقال: هي الساعة ا
 نعوذ ابهلل من النار، ومن عمٍل يؤدي إىل النار. 

 يف جملسه فقال: روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: ))خيرج غداً من النار  وذكرت النار يوماً 
 (. 1واماً((، مث قال احلسن: ليتين كنت ذلك الرجل ) عأرجٌل بعد أن يقيم فيها 

وكان يقول: ما صدق عبٌد ابلنار إال ضاقت عليه األرض مبا رحبت، وال وهللا ما صدق عبٌد ابلنار إال  



 (. 2مه ودمه )ظهر ذلك يف حل
 __________ 

يف   ير ( أخرجه اآلج35( قال ابن حجر يف كتابه القول املسدد يف الذب عن مسند أمحد )ص 1)
عبد احلميد ثنا زايد بن أيوب ثنا مروان بن معاوية ثنا  أواخر طريق حديث اإلفك حدثنا عبد هللا بن 

عام فقال احلسن ليتين كنت ذلك  مالك بن أيب احلسن عن احلسن قال خيرج رجل من النار بعد ألف 
 الرجل. إسنادُه ضعيفٌ 

( وقال  208/  8والتعديل البن أيب حامت   جمالك بن أيب احلسن قال أبو حامت الرازي جمهول )احلر  -
 ( 425/ 3هول )ميزان االعتدال الذهيب جم

 *** 
، حدثنا  ( حدثنا هارون215( أخرجه عبد هللا بن حنبل يف زوائده على كتاب أبيه الزهد )ص 2)

ضمرة، عن ابن شوذب قال: قال احلسن: وهللا ما صدق عبد ابلنار إال صدقت عليه األرض مبا  
ا حىت يتجهم عليها. إسنادُه ضعيٌف نافق لو كانت النار خلف هذا احلائط مل يصدق هبملرحبت، وإن ا

حامت الرازي[  ألنه منقطع ابن شوذب مل ير ويسمع احلسن البصري قال ابن أيب حامت مسعت أيب ]أبو 
 عيقول عبد هللا بن شوذب خراساين ثقة وقع إىل الرملة ويقول ابن شوذب عن احلسن ومل يره ومل يسم

 ( وهارون هو ابن معروف ثقة 116منه ورأى طاوسا )املراسيل البن أيب حامت ص 

(1/26 ) 

 

وقيل أليب سليمان الداراين: إن احلسن كان يقول: من أراد أن خيشع قلبه، ويغزر دمعه، فليأكل يف 
،  مهمن القوم الذين مهدوا ألنفس -وهللا-نصف بطنه، فقال أبو سليمان: رحم هللا أاب سعيٍد، كان 

 (.1أن يكون من الفائزين، رمحه هللا تعاىل ) ساب، وإين ألرجووانقشوها احلساب قبل يوم احل 
يقول: ما كنت أريد أن أجلس إىل قوٍم إال وفيهم من حيدث عن   وكان رجٌل من أهل املسجد احلرام

 احلسن بن أيب احلسن البصري، رمحه هللا.
؟ فأي شيٍء خيرجه زن يف قلبك؟ فقال: اجلوع، قال: حلاي أاب سعيد! أي شيٍء يدخل اوقيل له يوماً: 

 قال: الشبع. 
 وكان يقول: توبوا إىل هللا من كثرة النوم والطعام.

روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: ))ما من عبٍد جوع نفسه إال مل يكن ألحٍد   وكان يقول:



 .-يريد: من صام هلل سبحانه - ،ه ، إال ملن جاء مبثل ما جاء بثواٌب أفضل من ثوابه ذلك اليوم
_ _________ 
عيم لت هذا القول ليس عن احلسن البصري إمنا عن احلسن بن حيىي اخلشين أخرجه أبو ن( ق1)

/  27( ومن طريقه ابن عساكر يف اتريخ دمشق ) 319  - 318/ 8األصبهاين يف حلية األولياء )
م ]زاد  د بن أيب احلواري, ثنا أبو مسل محثنا إبراهيم بن يوسف, ثنا أ ( حدثنا إسحاق بن أمحد,237

  ر عبد هللا بن جابر جليس للوليد بن مسلم[، قال: مسعت احلسين ]وعند ابن عساكرابن عساك
اخلشين[ يقول: من أراد أن يغزر دمعه ويرق قلبه فليأكل وليشرب يف نصف بطنه فحدثت به أاب  

حبوا أرى هؤالء قد حاسبوا أنفسهم فر و  احلديث: ثلث طعام وثلت شراب  سليمان، فقال يل: إمنا جاء
 سدسا.

 فحدثت به أاب سليمان يعين أمحد بن أيب احلواري حدث به أاب سليمان  قوله

(1/27 ) 

 

وقال مالك بن ديناٍر: دخلت يوماً على احلسن وهو أيكل، فقال: كل ايبن أخي! فقلت: أكلت،  
ان هللا! ما كنت إخال  ن: اي سبحسفقال: وإن فعلت، فأسعدين! فقلت، وهللا لقد شبعت، فقال احل

 (. 1حىت يشبع، فال يقدر أن يساعد أخاه ) أن مؤمناً أيكل
 __________ 

( قلت ما وجدته هو عن عقبة الراسيب وليس عن مالك أخرجه عبد هللا بن أمحد بن حنبل يف  1)
بن عيسى،  ا ( حدثنا عبد هللا بن عمر، حدثنا املنهال، يعين218زوائده على كتاب أبيه الزهد )ص 

إىل طعام األحرار   فوافيته يتغذى خربا وحلما فقال: هلم عن عقبة الراسيب قال: دخلت على احلسن 
 فقلت: أكلت ال أستطيع أن آكل فقال: سبحان هللا، وأيكل املسلم حىت ال يستطيع أن أيكل.

 عبد هللا بن عمر وصوابه عبيد هللا وهو أبو سعيد القواريري ثقة -
 أجد فيه جرحاً وال تعديالً  يسى بن املنهال وهو البصري العبدي ملسى وقيل عي عاملنهال بن  -
* 

( حدثنا حممد بن سالم 144( ويف اجلوع )ص 105ابن أيب الدنيا يف إصالح املال )ص  وأخرجه
اجلمحي, قال: دعا احلسن رجال إىل طعامه، فقال: قد أكلت ولست أقدر أن أعود، قال: سبحان 

 طاعه وهو شاهد ملا سبق يستطيع أن يعود؟. إسنادُه ضعيٌف النقن حىت ال مؤ هللا أو أيكل امل



* 
( ومن طريقه أبو هالل العسكري يف ديوان املعاين  69أيب الدنيا يف إصالح املال )ص وأخرجه ابن 

( حدثنا املثىن بن معاذ العنربي, حدثنا بشر بن املفضل, عن عقبة, قال: دخلت على 291/  1)
صحيٌح وبشر بن املفضل هو ابن   قال: هلم إىل طعام األحرار. إسنادهُ   زا وحلما،ب خاحلسن وهو أيكل 

 لرقاشي ثقة الحق ا

(1/27 ) 

 

وقيل: حضر احلسن وليمًة، وحضرها رجٌل من املتقشفني، فلما قدمت احللواء، رفع يده رايًء وتصنعاً، 
ه عليك يف احللواء  م من نعمتظعلبارد أفأكل احلسن، وقال: كل اي لكع، فلنعمة هللا عليك يف املاء ا

(1 .) 
 __________ 

أخربان حجاج قال: حدثنا عمارة ( 131/  7( أخرج ابن سعد يف الطبقات الكربى ط العلمية )1)
قال: كنت عند احلسن فدخل علينا فرقد وهو أيكل خبيصا فقال: تعال فكل، فقال: أخاف أن ال  

ادُه ضعيٌف حجاج هو ابن نصري ارد!. إسنب لاملاء اأؤدي شكره، فقال احلسن: وحيك وتؤدي شكر 
 مارة هو ابن مهران ثقة واخلبيص نوع من احللوى ضعيف وع

* 
( ان يوسف بن عبد هللا احللواين، ان عثمان بن اهليثم  43/  3محد الدينوري يف اجملالسة ) وأخرج أ

 الفالوذج؟ لال أتك املؤذن، ان عوف، قال: قال احلسن لفرقد السبخي: اي أاب يعقوب! بلغين أنك
شكره، فقال له احلسن: اي لكع! وهل تؤدي شكر املاء   فقال: اي أاب سعيد! أخاف أن ال أؤدي

 رد؟!. إسنادُه ضعيٌف جداً البا
ولسان امليزان البن  156/ 1الدينوري نفسه اهتمه الدارقطين )راجع ترمجته يف امليزان للذهيب  -

 ( 309/ 1حجر 
 ج نوع من احللوىوالفالوذ  لو اين جمهيوسف بن عبد هللا احللو  -
* 

أخرج ابن أيب الدنيا  ( و 214أمحد بن حنبل يف زوائده على كتاب أبيه الزهد )ص  وأخرج عبد هللا بن
( حدثنا أمحد ]زاد ابن أيب  321/ 6( ومن طريقه البيهقي يف شعب اإلميان )28يف الشكر )ص  



أن رجال، من أهله تنسك   ن القاسم،ب ثنا روحالدنيا والبيهقي ابن إبراهيم[، حدثنا ابن علية، حد
سن فذكرت ذلك له فقال:  اخلبيص أو قال: الفالوذج، ألين ال أقوم بشكره، فلقيت احلقال: ال أحل 

هذا إنسان أمحق وال يقوم بشكر املاء البارد. إسنادُه صحيٌح وأمحد هو ابن إبراهيم املوصلي وابن 
 الدنيا ولكن عند البيهقي من طريقه ند ابن أيب س  علية منعلية هو إمساعيل بن إبراهيم وسقط ابن 

 فيه ابن علية 

(1/28 ) 

 

وقيل: إن الرجل كان اختزل من الطعام دجاجًة، فقال احلسن: رد ما هو عليك حراٌم، وكل إن شئت  
 لهما. ما هو لك حالٌل، واحذر الرايء والتصنع، فإن هللا تعاىل ميقت فاع

ربك:  ب فرغ من الدفن، قال له احلسن: اي شيخ! أسألك اموقيل: رأى احلسن شيخاً يف جنازة، فل
به السالفة؟ أتظن أن هذا امليت يود أن يرد إىل الدنيا فيزيد من عمله الصاحل، ويستغفر هللا من ذنو 

 انصرف وهو يقول:  فقال الشيخ: اللهم نعم! فقال احلسن: فما ابلنا ال نكون كلنا كهذا امليت؟! مث
 كان ابلقلوب حياٌة؟ ولكن ال حياة ملن تنادي.   وأي موعظٍة؟ ما أبلغها ل 

(1/28 ) 

 

ولقيه رجٌل وهو يريد املسجد يف ليلٍة مظلمٍة ذات ردٍغ فقال: أيف مثل هذه الليلة خترج اي أاب سعيٍد؟!  
 (. 1فقال: اي ابن أخي! هو التسديد أو اهللكة )

 _______ ___ 
/  2ملروزي عن ابن املبارك يف كتاب الزهد )ا  ( أخرجه نعيم بن محاد يف نسخته زائدًا على ما رواه1)

خربان معمر قال: لقي احلسن، رجل يريد املسجد لصالة العشاء يف ليلة مظلمة أظنها ذات رداغ  ( أ1
إسنادُه ضعيٌف نعيم بن   ذه الليلة اي أاب سعيد؟ فقال احلسن: هو التشديد أو اهللكة. فقال: أيف مثل ه

حامت[  معمر من احلسن قال ابن أيب حامت مسعت أيب ]أبو  عمحاد ضعيف من مث هو منقطع مل يسم
يقول مل يسمع معمر من احلسن شيئا ومل يره بينهما رجل ويقال أنه عمرو بن عبيد )املراسيل البن أيب  

لكننا ال جنزم أبنه هو بني معمر  ( وعمرو بن عبيد هذا هو أبو عثمان البصري مرتوك 219حامت ص 
 يُقال() واحلسن ألن أبو حامت قال 



(1/28 ) 

 

 .(1وكان رمحه هللا صاحب ليٍل )
 __________ 

( من طريق سعيد بن أسد بن موسى وابن 43/ 2الفسوي يف املعرفة والتاريخ ) ( أخرجه يعقوب 1)
( من طريق أسد بن موسى والد سعيد كالمها )سعيد  411يام الليل )ص  أيب الدنيا يف التهجد وق

  شوذب عن مطر قال: كان احلسن صاحب ليل. إسنادهُ  نبووالده أسد( من طريق ضمرة عن ا
 صحيٌح مع ضعف مطر الوراق ألن هذا شيء يتكرر كل يوم أي قيام الليل 

والده هو املعروف أبسد السنة  سعيد بن أسد هو أبو عثمان سعيد بن أسد بن موسى املصري و  -
ن ومائتني عن سعيد بن  ير قال ابن اجلنيد سألت حيىي بن معني يف شهر ربيع األول سنة تسع وعش

(  396س به، فىت صدق صدوق )سؤاالت ابن اجلنيد البن معني ص  أسد بن موسى، فقال: ال أب
( وأبو زرعة الرازي ال  5/ 4 وقال ابن أيب حامت روى عنه أبو زرعة )اجلرح والتعديل البن أيب حامت

 يروي إال عن ثقة بشكل عام
 ضمرة هو ابن ربيعة ثقة  -
 و عبد الرمحن عبد هللا بن شوذب اخلراساين ثقةبأابن شوذب هو  -
 مطر هو أبو رجاء مطر بن طهمان الوراق صدوق ضعيف  -

(1/29 ) 

 

 (. 1وكان يقول: ما رأيت شيئاً من العبادة أشد من الصالة يف جوف الليل، وإهنا ملن أفعال املتقني )
 __________ 

حدثنا حيىي بن دينار،   ن موسى، ب ا حسن ( حدثن210( أخرجه أمحد بن حنبل يف الزهد )ص 1)
فقال قائل منا: أشد العبادة   قرة قال: أتينا احلسن فسألناه: أي العبادة أشد؟ قال: حدثنا معاوية بن

اجلهاد يف سبيل هللا، وقال قائل: أشد العبادة الصالة، وقال قائل: أشد العبادة الزكاة، وقال قائل: 
ة أشد من  قلت: اي أاب سعيد إين مل أجد من العباده قال: نمألكل الصيام قال: فقلت بيين وبني نفسي:

قال: فقال احلسن: إين مل أجد من   ا إال ابلورع  الورع فقال: ال أاب لك فهل ينتفع بشيء من هذ



 العبادة شيئا أشد من الصالة يف جوف هذا الليل. رجاله ثقات سوى هذا حيىي بن دينار مل أعرفهُ 
* 

( من طريق الليث بن  213يف زوائده على كتاب أبيه الزهد )ص  بن حنبل دن أمحوأخرجه عبد هللا ب
( من طريق خلف بن هشام كالمها من طريق أبو  52قيام الليل )ص خالد وابن أيب الدنيا يف التهجد و 

روح عون بن موسى قال: مسعت معاوية بن قرة قال: تذاكروا عند احلسن: أي األعمال أفضل؟ قال:  
حلسن هلا فقال: مت األمر مت األمر.  : فقلت أان: ترك احملارم قال: فانتبه اليل قالل اقيام فكأهنم على 

 إسنادُه صحيحٌ 
* 
( حدثنا احلكم بن  232أخرجه عبد هللا بن أمحد بن حنبل يف زوائده على كتاب أبيه الزهد )ص و 

روا أي  كا ا وتذموسى، حدثنا ضمرة، عن ابن شوذب قال: اجتمع احلسن ومعاوية بن قرة وأشباههم
خالفهم فقال احلسن: ما عمل عمل بعد اجلهاد يف   األعمال أفضل؟ قال معاوية: فاجتمعت على

 أفضل من انشئة الليل فقال معاوية: الورع، فغضب احلسن مث قال: إنه ال يكون ذلك إال  سبيل هللا
بن  د هللا بعيقول يف الورع. منقطع رجاله ثقات قال ابن أيب حامت مسعت أيب ]أبو حامت الرازي[ 

سا قول ابن شوذب عن احلسن ومل يره ومل يسمع منه ورأى طاو شوذب خراساين ثقة وقع إىل الرملة وي
 ( 116)املراسيل البن أيب حامت ص  

* 
( حدثنا  48( ويف الورع )ص 117  - 116وأخرجه ابن أيب الدنيا يف التهجد وقيام الليل )ص 

ية بن قرة قال دخلت على احلسن  عن معاو  ين بصر خلف بن هشام البزار حدثنا عبيس بن ميمو 
قال الصالة يف جوف الليل   على سريره فقلت اي أاب سعيد أي األعمال أحب إىل هللا وهو متكئ

 والناس نيام.
* 

( حدثين حممد حدثنا حكيم بن جعفر حدثنا  305وأخرجه ابن أيب الدنيا يف التهجد وقيام الليل )ص 
ذا انم من  أي القيام أفضل قال جوف الليل الغابر إله رجل أسصري و عصام بن طليق قال احلسن الب 

فعند ذلك نزول الرمحة وحلول املغفرة. حممد هو ابن  قام من اوله ومل يقم بعد من يتهجد يف آخره 
 احلسني الربجالين صدوق وحكيم بن جعفر هو السعدي جمهول وعصام بن طليق ضعيف ليس بشيء

* 
نا أبو داود ( حدثين عثمان بن صاحل حدث 122الليل )ص وقيام  دج الته وأخرجه ابن أيب الدنيا يف

نعلم عمال أشد من مكابدة هذا الليل ونفقة املال.  الطيالسي حدثنا أبو حرة عن احلسن قال ما 



إسنادُه ضعيٌف رجاله ثقات إال أن أبو حرة وامسه واصل بن عبد الرمحن مدلس وخصوصا يف روايته  
 عن احلسن 

(1/29 ) 

 

 (. 1شاٍة أو فواق انقٍة ) ليل فرٌض على املسلمني، ولو قدر حلب : صالة اللو وكان يق
 __________ 

ن أيب الدنيا يف التهجد وقيام  ( واب438/  4بن أيب شيبة يف املصنف ت عوامة ) ( أخرجه أبو بكر 1)
(  191( وجزء أبو عبد هللا القطان رواية هالل احلفار ت أبو سيف أمحد )ص  434 - 433الليل ) 

: أخربان أبو األشهب، عن احلسن، قال:  ( حدثنا هشيم, قال529/  4يهقي يف شعب اإلميان )بلوا
 جعفر بن حيان السعدي صلوا من الليل ولو قدر حلب شاة. إسنادُه صحيٌح وأبو األشهب هو

(1/29 ) 

 

ااي طوكان يقول: إذا مل تقدر على قيام الليل، وال صيام النهار، فاعمل أنك حمروٌم، قد كبلتك اخل 
 (. 1والذنوب )

 (. 2جل ) ومن خاف الفوات أد وكان يقول: منع الرب النوم، 
 __________ 

( قلُت: هذا اللفظ بعينه ورد عن الفضيل بن عياض كما سيأيت لكن ورد عن احلسن البصري  1)
( أخربان زاهر أخربان أبو  396/ 1بسياق آخر قريب منه أخرجه املستغفري يف كتابه فضائل القرآن )

بن عبد الوارث عن  حدثنا عبد الصمد  علي بن مبشر حدثنا حممد بن عبد امللك الدقيقي نساحل
 مبارك بن فضالة قال: قال رجل للحسن: أعياين قيام الليل قال: قيدتك خطاايك. رجاله ثقات

زاهر هو أبو علي زاهر بن أمحد بن حممد بن عيسى السرخسي الشافعي الفقيه قال عنه أبو عبد   -
 ( 206ساكر ص كم شيخ عصره خبراسان )تبني كذب املفرتي البن عا هللا احل

احلسن علي بن مبشر هو علي بن عبد هللا بن مبشر الواسطي قال الدارقطين وكان من الثقات   أبو -
( وقال عنه مسلمة بن قاسم ثقة، كثري الرواية 252/ 1)أطراف الغرائب واألفراد البن القيسراين  

 ( 219  /7)الثقات البن قطلوبغا  



* 
( ومن طريقه  96/  8يف حلية األولياء )  بو نعيم األصبهاينوأما ما رود عن الفضيل بن عياض أخرجه أ

( حدثنا حممد بن علي, ثنا املفضل بن حممد اجلندي, حدثين 148/  9ابن اجلوزي يف املنتظم ) 
وصيام النهار   لإسحاق بن إبراهيم الطربي، قال: مسعت الفضيل, يقول: إذا مل تقدر على قيام اللي

 جداً إسحاق الطربي منكر احلديث  تك. إسنادُه ضعيفٌ فاعلم أنك حمروم مكبل كبلتك خطيئ
 *** 

( حدثنا علي بن اجلعد، قال: أخربين املبارك بن  146( أخرجه ابن أيب الدنيا يف قصر األمل )ص  2)
 فضالة، عن احلسن، قال: كانوا يقولون: منع الرب النوم، ومن خيف يدجل.

عة الرازي يدلس كثريا يث قال عنه أبو زر بارك بن فضالة صدوق لكنه مدلس ومل يصرح ابلتحدملا -
( وقال أمحد بن حنبل كان يدلس 339/ 8فإذا قال حدثنا فهو ثقة )اجلرح والتعديل البن أيب حامت  

 ماعن احلسن ومرة قال كان مبارك يرسل عن احلسن، قيل: يدلس؟ قال: نعم )سؤاالت أيب داود لإلم
يلي وحدثين اخلضر بن داود  ( وقال العق633/  2واملعرفة والتاريخ ليعقوب الفسوي  328أمحد ص  

قال: حدثنا أيب، قال: قلت أليب عبد هللا مبارك بن فضالة أحب إليك أو الربيع؟ فقال: مبارك, إذا  
عن   [ ( وقال املروذي سألته ]يعين أمحد بن حنبل224/  4قال: مسعت احلسن )الضعفاء الكبري 

رفة الرجال ألمحد رواية املروذي  ه )كتاب العلل ومعمبارك بن فضالة قال ما روى عن احلسن حيتج ب
 ( 83وغريه ص 
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وقال له رجٌل: اي أاب سعيٍد! أعياين قيام الليل، فما أطيقه، فقال: ايبن أخي! استغفر هللا، وتب إليه،  
 (. 1فإهنا عالمة سوٍء ) 

 __________ 
زاهر أخربان أبو احلسن علي بن  ( أخربان 396/ 1يف كتابه فضائل القرآن ) تغفري س ( أخرج امل1)

حممد بن عبد امللك الدقيقي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن مبارك بن فضالة   مبشر حدثنا
 قال: قال رجل للحسن: أعياين قيام الليل قال: قيدتك خطاايك.

  السرخسي الشافعي الفقيه قال عنه أبو عبد عيسى نبزاهر هو أبو علي زاهر بن أمحد بن حممد  -
 ( 206املفرتي البن عساكر ص  هللا احلاكم شيخ عصره خبراسان )تبني كذب



أبو احلسن علي بن مبشر هو علي بن عبد هللا بن مبشر الواسطي قال الدارقطين وكان من الثقات   -
ن قاسم ثقة، كثري الرواية لمة بسم( وقال عنه 252/ 1)أطراف الغرائب واألفراد البن القيسراين  

 ( 219/  7طلوبغا  )الثقات البن ق
* 

( معلقاً حيث قال: مبارك بن فضالة قال: مسعت 139/  2فة الصفوة )وأخرجه ابن اجلوزي يف ص
 احلسن وقال له شاب: أعياين قيام الليل، فقال: قيدتك خطاايك.
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 (.1الليل ) موكان يقول: إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيا
 __________ 

تميمي ( حدثنا عيسى بن عبد هللا ال406يا يف التهجد وقيام الليل )ص  ( أخرجه ابن أيب الدن1)
أخربين الوليد بن مسلم مسعت صاحل املري عن احلسن قال إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به قيام  

 الليل. 
بن أيب الدنيا وليس هو عيسى بن عبد هللا  ا عيسى بن عبد هللا التميمي مل أعرفه تفرد ابلرواية عنه -

 هان التميمي فذاك مل يدركه ابن أيب الدنيا بن ما
 صاحل يف نفسه لكنه مرتوكصاحل املري رجل  -
* 

( حدثنا احلارث بن أيب أسامة، ان داود بن  72/  8( و ) 262/  2وأخرجه أمحد الدينوري يف اجملالسة ) 
 لليل.البصري: إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام ا ن احملرب، ان صاحل املري، قال: قال احلس

/  1ولسان امليزان البن حجر  156/  1لذهيب  الدينوري اهتمه الدارقطين )راجع ترمجته يف امليزان ل  -
309 ) 

 داود بن احملرب هالك متهم ابلوضع -
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ينم فيها حىت أصبح،   ملوقيل: حاول احلسن الصالة ليلًة، فلم تطاوعه نفسه، فجلس سائر الليلة 
ترك النوم، وامي هللا! ال أزال هبا   بتين نفسي على ترك الصالة، فغلبتها علىفقيل له يف ذلك، فقال: غل
 (. 1كذلك حىت تذل وتطاوع )

 __________ 
( حدثنا علي بن حممد حدثنا أسد  411( أخرج مبعناه ابن أيب الدنيا يف التهجد وقيام الليل )ص 1)

ىت الصبح فقيل له فقال رب حدثنا بعض أصحابنا عن احلسن أنه قعد ليلة حح حدثنا شعيب بن 
 الصالة فقلت هلا فاقعدي فلم يدعها تنام حىت الصبح. إسنادُه ضعيفٌ غلبتين نفسي عن 

 علي بن حممد هو علي بن حممد بن أمحد بن إبراهيم مل أعثر له على ترمجة  -
 أسد هو ابن موسى امللقب أبسد السنة ثقة -
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 . عصتك يف الطاعة، فاعصها أنت يف املعصية وكان يقول: إن النفس أمارٌة ابلسوء، فإن
يكم علماء وقيل لعبد الواحد صاحب احلسن: أي شيٍء بلغ احلسن فيكم إىل ما بلغ، وكان ف 

وفقهاء؟ فقال: إن شئت عرفتك بواحدٍة، أو اثنتني، فقلت: عرفين ابالثنتني، فقال: كان إذا أمر  
له، قلت: فما الواحدة؟ قال: مل أر أحدًا قط    أعمل الناس به، وإذا هنى عن شيٍء أترك الناسءٍ يبش

 (. 1سريرته أشبه بعالنيته منه )
 __________ 

بن زيد لكن قريب منه ما أخرجه يعقوب الفسوي يف املعرفة والتاريخ  ( مل أجده عن عبد الواحد 1)
 ( من طريق عبد هللا بن بكر السهمي وأبو12/  2)  ةا( ووكيع الضيب يف أخبار القض52 - 51/  2)

( من طريق عبد  119/ 6( ومن طريقه املزي يف هتذيب الكمال )147/ 2نعيم يف حلية األولياء ) 
ا )السهمي وعبد الصمد( من طريق حممد بن ذكوان عن خالد ابن الصمد بن عبد الوارث كالمه

هالك ابن املهلب، فقال: اي خالد أخربين عن   دعصفوان قال: لقيت مسلمة بن عبد امللك ابحلرية ب
ن أهل البصرة؟ قال: قلت: أان جاره إىل جنبه، وجليسه يف حلقته وحديثه، وأعلم من قبلي به،  حس

نية، وأشبه قوال بفعل، إن قعد على أمر قام به، وإن قام أبمر قعد عليه،  كان أشبه الناس سريرة بعال
ا عن الناس،  ن هنى عن شيء كان أترك الناس له، وجدته مستغنيإو وإن أمر أبمر كان أعمل الناس به، 

 ووجدت الناس حمتاجني إليه. قال حسبك حسبك كيف ضل قوم كان هذا فيهم.



هاضم خال ولد محاد بن زيد قال عنه البخاري منكر احلديث حممد بن ذكوان هو األزدي موىل اجل -
والتاريخ  51/  2اريخ األوسط للبخاري  تلوا 120)الضعفاء الصغري للبخاري ت أيب العينني ص  

( وقال أبو حامت الرازي منكر احلديث ضعيف احلديث كثري اخلطأ 79/ 1واشي حممود الكبري حب
( وقال النسائي منكر احلديث )الضعفاء واملرتوكون للنسائي  251/  7)اجلرح والتعديل البن أيب حامت  

( وذكره أبو زرعة الرازي يف  403/ 12  ينط( وقال الدارقطين لني احلديث )العلل للدارق95ص 
( وقال ابن عدي منكر احلديث وعامة ما يرويه إفرادات وغرائب ومع ضعفه 653/  2)الضعفاء 

قال ابن حبان يروي عن الثقات املناكري واملعضالت ( و 419/  7يكتب حديثه )الكامل البن عدي 
( وقال أبو بكر  262/ 2ني البن حبان  ح و عن املشاهري على قلة روايته حىت سقط االحتجاج به )اجملر 

( وقال ابن اجلنيد  303/  4احلديث قد حدث أبحاديث كثرية مل يتابع عليها )املسند للبزار   البزار لني 
أمسع: زعم إبراهيم بن عرعرة أن حممد بن ذكوان واحلسني بن ذكوان قال رجل ليحىي بن معني وأان 

ذكوان فحدثين عنه حيىي بن سعيد وعبد هللا بن   ن بليسا بشيء؟ فغضب حيىي، وقال: أما احلسني 
، وأما حممد بن ذكوان فليس به أبس، أي شيء كان عنده؟! روى عنه محاد   املبارك، ولكن كان قدرايا

عبد الصمد، ال أبس به، قل البن عرعرة: اذهب ازرع )سؤاالت ابن اجلنيد  بن زيد وعبد الوارث و 
عن حيىي بن معني قال حممد بن ذكوان الذى روى   رو ( وقال إسحاق بن منص428البن معني ص 

عنه شعبة ثقة وقال أبو داود ان شعبة حدثىن حممد بن ذكوان وكان كخري الرجال قال أبو داود مل يرو  
 ( 251/  7وان اال هذا احلديث )اجلرح والتعديل البن أيب حامت  شعبة عن حممد بن ذك
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هاً قط؟! إمنا  أيتم فقيدًا من الفقهاء يقول هذا! فقال: وهل ر حأوقيل للحسن يف شيٍء قاله: ما مسعنا 
العبادة، الذي ال يداري وال مياري، ينشر   الفقيه: الزاهد يف الدنيا، الراغب يف اآلخرة، الدائب على

 (. 1حكمة هللا، إن قبلت منه، محد هللا، وإن ردت عليه، محد هللا )
 __________ 

عمران القصري  د ورد أن احلسن قاهلا ألشخاص عرفت أمسائهم مثل قف( قلُت يف هذا رواايت كثرية 1)
 ومطر وأشخاص مل تعرف أمسائهم

عيم بن محاد يف نسخته زائدا على ما رواه املروزي عن ابن املبارك يف  فأما هذا اللفظ فقد أخرجه ن
 سعيد ما  اب أ( أان سفيان بن عيينة قال: ان رجل، قيل للحسن، يف شيء قاله: اي 8/ 2كتاب الزهد ) 



: وهل رأيت فقيها قط؟ إمنا الفقيه: الزاهد يف الدنيا، الراغب  مسعت أحدا من الفقهاء يقول هذا, قال
، الدائب يف العبادة قال: وما رأيت فقيها قط، يداري وال مياري، ينشر حكمة هللا، فإن  يف اآلخرة

 البصري كما سيأيت  ناقبلت محد هللا، وإن ردت محد هللا. صحيح والرجل امسه أيوب بن كيس
* 

( حدثنا أبو صاحل, قال: حدثنا أبو األحوص, وحدثنا  518/  2ة الكربى ) وأخرجه ابن بطة يف اإلابن
بن عمر, قال: حدثنا أبو حامت, قاال: حدثنا أبو غسان مالك بن إمساعيل النهدي قال: حدثنا  حفص 

ما أدركت فقيها قط مياري,   : لابن عيينة, قال: مسعت رجال, من أهل البصرة يذكر عن احلسن, قا
د  هللا فإن قبلت محد هللا وإن ردت محد هللا. ابن بطة فيه كالم وهذا إسنا وال يداري ينشر حكم

 رجاله ثقات سوى الرجل هو أيوب البصري كما سيأيت 
* 

(  150/ 2( ومن طريقه ابن أيب يعلى يف طبقات احلنابلة ) 25وأخرجه ابن بطة يف إبطال احليل )ص  
نا حنبل بن إسحاق, حدثنا أبو عبد هللا,  بو عمر محزة بن القاسم خطيب جامع املنصور, حدثأ حدثنا

ت أيوب, يقول: مسعت احلسن, يقول: ما رأيت فقيها قط يداري  حدثنا سفيان بن عيينة, قال: مسع
ا  م وال مياري, إمنا يفشي حكمته, فإن قبلت محد هللا, وإن ردت محد هللا، قال: ومسعت احلسن يقول:

يا, الراغب يف اآلخرة, الدائب على العبادة, املتمسك  رأيت فقيها قط، وإمنا الفقيه الزاهد يف الدن
 حفاظ وأبو عبد هللا هو أمحد بن حنبل وأيوب هو ابن كيسان البصري = ابلسنة. رجاله ثقات 
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 __________ 
( ومن  366/  19ف ت عوامة )نص= قول احلسن لعمران القصري أخرجه أبو بكر بن أيب شيبة يف امل

( وعبد  118/  6ملزي يف هتذيب الكمال ) ( وا147/ 2هاين يف حلية األولياء )طريقه أبو نعيم األصب
( كالمها ابن أيب شيبة وعبد هللا بن  217هللا بن أمحد بن حنبل يف زوائده على كتاب أبيه الزهد )ص 

 حنبل من طريق أبو أسامة
طريقه أبو نعيم   ( ومن216بل يف زوائده على كتاب أبيه الزهد )ص نح وأخرجه عبد هللا بن أمحد بن 

 ( من طريق حيىي بن ميان178/ 6األولياء ) األصبهاين يف حلية
( وأيضاً يف كتابه السادس عشر من  125/  2وأخرجه علي اخللعي يف اخللعيات رواية السعدي )



 ( من طريق األشجعي58اخللعيات )حتت األثر برقم  
( كالمها من طريق  74/ 1ء )( واآلجري يف أخالق العلما337/ 1مي يف السنن ) ر اوأخرجه الد

 بن سعيد الثورياملبارك 
كلهم من طريق سفيان الثوري، عن عمران القصري ]وعند اخللعي والدارمي واآلجري املنقري[، قال:  

نيك، إمنا  ي عسألت احلسن عن شيء، فقلت: إن الفقهاء يقولون كذا وكذا، قال: وهل رأيت فقيها ب
خرة[، البصري بدينه، املداوم رمي واآلجري واخللعي: الراغب يف اآلالفقيه الزاهد يف الدنيا، ]زاد الدا

 على عبادة ربه. إسنادُه صحيحٌ 
 عمران هو أبو بكر عمران بن مسلم القصري املنقري ثقة  -

عمران بن القصري قال   نأووقع عند عبد هللا بن حنبل من طريق أبو أسامة ثقة وحيىي بن ميان ضعيف 
 ل احلسن وهللا أعلم = اب رواية اجلماعة أي عمران نفسه سأأن رجال سأل احلسن والصو 
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 __________ 
( ومن طريقه اخلطيب يف 73= قول احلسن ملطر الوراق أخرجه اآلجري يف أخالق العلماء )ص  

( ومن طريقه ابن أيب يعلى يف  22 ص) ( وأخرجه ابن بطة يف إبطال احليل 341/  2الفقيه واملتفقه ) 
يار, أخربان جعفر بن سليمان,  ( كالمها )اآلجري وابن بطة( من طريق س149/ 2ة ) طبقات احلنابل

أخربان مطر الوراق قال: سألت احلسن عن مسألة, فقال فيها, فقلت: اي أاب سعيد أيىب عليك الفقهاء  
؟ وهل تدري ما الفقيه؟ الفقيه الورع ط ق وخيالفونك, فقال: ثكلتك أمك مطر, وهل رأيت فقيها 

عليه وسلم[ الذي ال يسخر ممن أسفل منه,   زاد ابن بطة املقيم على سنة رسول هللا صلى هللاالزاهد ]
 وال يهمز من فوقه, وال أيخذ على علم علمه هللا حطاما. إسنادُه ضعيٌف سيار هو ابن حامت ضعيف

* 
 قال:  ( أخربان علي بن عبد احلميد املعين131/ 7مية ) لعلوأخرجه ابن سعد يف الطبقات الكربى ط ا

مساه قال: سأل مطر احلسن عن مسألة فقال: إن حدثنا عمران بن خالد اخلزاعي عن رجل قد 
الفقهاء خيالفونك، فقال: ثكلتك أمك مطر وهل رأيت فقيها قط؟ تدري ما الفقيه؟ الفقيه الورع 

ما. هو أسفل منه. وال أيخذ على علم علمه هللا حطا نالزاهد الذي ال يهم من فوقه وال يسخر مب
 عمران ضعيف 



* 
( أخربان الشيخ أبو منصور عبد الرمحن بن حممد  38يعمل بعلمه )ص  ابن عساكر يف كتابه ذم من ال  

بن عبد الواحد الشيباين ببغداد قال: ثنا القاضي أبو احلسني حممد بن علي بن حممد اخلطيب، قال:  
بن محدويه املروزي قال: ثنا   بن يوسف بن حممد بن دوست العالف قال: ثنا حممد دثنا أبو بكر حمم

ثنا شهاب يعين ابن معمر عمه قال: ثنا عمران قال: أخربين رجل من ابهلة قال:   معمر بن حممد قال: 
دخل مطر الوراق على احلسن فقال: اي أاب سعيد إن امرأة جعلت على نفسها إن قدم زوجها أن 

: صامت شهرها وويف نذرها، قال  ا شهرا فقدم يف أول يوم من رمضان، فقال احلسنهمو تصوم من ي
هاء يقول غري هذا، فقال احلسن: ثكلتك أمك مطر، وهل رأيت فقيها قط؟! مطر: إن بعض الفق

وهل تدري من الفقيه؟ الفقيه الورع الزاهد الذي ال يهمز من فوقه وال يتضجر مبن هو أسفل منه وال  
ع عمران بن خالد اخلزاعي كما يف علمه هللا حطاما. قلت واظن عمران هذا هو نفس م لعأيخذ على 

 عند ابن سعد وهللا أعلم الطريق السابقة
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 __________ 
( حدثنا  24( ومن طريقه ابن بطة يف إبطال احليل )ص 226= وأخرج أمحد بن حنبل يف الزهد )ص 

حلسن قال: أاته رجل فسأله عن  ، عن رجل، عن ايئموسى بن هالل، حدثنا هشام صاحب الدستوا
قال: فقال له الرجل: اي أاب سعيد, قال فيها الفقهاء غري ما   ألة، فأفتاه احلسن ]زاد ابن بطةمس

قلت, قال: فغضب احلسن وقال: ثكلتك أمك, وهل رأيت فقيها قط؟ قال: فسكت الرجل قال:  
ل: الزاهد يف الدنيا الراغب يف  من الفقيه؟ قا ، دفسأله رجل فقال:[ قال: فقال الرجل: اي أاب سعي

 العبادة، هذا الفقيه.   اآلخرة البصري بدينه اجملتهد يف
 ** 

( حدثنا أمحد بن زهري قال: ان نصر بن علي قال: ان  316وأخرج الطرباين يف املعجم األوسط )ص/ 
ن حدثك  م نوح بن قيس، عن حوشب بن عقيل، أن رجال حدث عند احلسن حبديث، فقال احلسن:

الفقيه؟ الفقيه: الزاهد يف  نك فقيها قط؟ مث قال: أتدري من ال: الفقهاء، قال: وهل رأيت بعيهبذا؟ ق
 الدنيا، الراغب يف اآلخرة، البصري هبذا الدين، املتمسك ابلعلم. إسنادُه صحيحٌ 

 أمحد بن زهري هو أبو جعفر أمحد بن حيىي بن زهري التسرتي ثقة حافظ  -



 صغري ثقة ن علي بن نصر اجلهضمى البصري الأبو عمرو نصر ب ونصر بن علي ه -
 وح البصري ثقةنوح بن قيس هو أبو ر  -
 ** 

( أخربان أبو  322( ويف املدخل إىل السنن الكربى )ص 296/ 3وأخرج البيهقي يف شعب اإلميان )
 بن علي هللا عبد هللا احلافظ، أخربان أبو العباس النيسابوري ]ويف املدخل السياري[، أخربان عبد 

ال: مر رجل على احلسن  ان أبو محزة، عن هشام بن حسان قزال، أخربان علي بن احلسن، أخرب الغ
فقالوا: هذا فقيه، فقال احلسن: وتدرون من الفقيه؟ إمنا الفقيه العامل يف دينه، الزاهد يف دنياه، الدائم 

 على عبادة ربه. 
 م بن مهدي ثقة لقاسم بن القاسا أبو العباس النيسابوري وصوابه السياري وامسه -
تعديالً لكن صحح له احلاكم يف كتابه املستدرك على   الغزال مل أجد فيه جرحاً وال علي بن عبد هللا -

 الصحيحني يف أكثر من موضع بقوله حديث صحيح اإلسناد 
 علي بن احلسن هو أبو عبد الرمحن علي بن حسن بن شقيق ثقة حافظ  -
 روزي ثقة = مون السكري امليمأبو محزة هو حممد بن  -
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 __________ 
/  2( ومن طريقه ابن أيب يعلى يف طبقات احلنابلة ) 23= وأخرج ابن بطة يف إبطال احليل )ص 

  2 جزه خمطوطة جوامع الكلم )ص  ( من طريق أمحد بن حنبل ووأخرج حممد بن خملد العطاء يف150
( وأبو طاهر السلفي يف اخلامس والعشرون 86  ص) ( ومن طريقه ابن ثراثل يف جزءه 6احلديث رقم  

( من طريق أبو علوية احلسني بن منصور وأخرج ابن عبد الرب يف  53املشيخة البغدادية )ص  من 
 مد بن سليمان بن هشامبن يونس البغدادي وحم ( من طريق سريج232/ 1جامع بيان العلم ) 

بن هشام( من طريق أبو قطن عمرو بن  نكلهم )أمحد بن حنبل وأبو علوية وسريج وحممد بن سليما
طن, حدثنا أبو محزة, عن احلسن, قال: الفقيه: اجملتهد يف العبادة, الزاهد يف الدنيا, املقيم  اهليثم بن ق

ن طريق ابن بطة والعطار وطريق ابن عبد  ه وسلم. رجاله ثقات معلى سنة رسول هللا صلى هللا علي
 الرب فيه كالم لكن ذكرهتا حلصر الطرق

وابن عبد الرب أبو حرة ابحلاء املهملة بعدها راء  أبو محزة تصحيف حيث وقع عند ابن خملد العطار  -



بن عبد الرمحن مهملة واتء مربوطة وهو الصواب ألنه املشهور ابلرواية عن احلسن وامسه واصل 
صدوق يدلس عن احلسن قال أمحد بن حنبل كان أبو حرة صاحب تدليس عن احلسن   البصري

 ( 34  ل ومعرفة الرجال ألمحد رواية املروذي ت صبحي صلع)ال
 ** 

وأخرج أبو العباس األصم يف جزءه الثاين وهو يف كتاب امسه جمموع فيه مصنفات أيب العباس األصم 
( وأخرج 6اسم ابن َعِليَّك يف كتابه الفوائَد )ص ( ومن طريقه أبو الق136وإمساعيل الصفار )ص  

( كالمها 126  - 125( ويف املنتخب من ذيل املذيل )ص 638 -  637/ 11الطربي يف اترخيه ) 
)األصم والطربي( من طريق الوليد بن مسلم عن خليد بن دعلج عن احلسن وسأله رجل عن مسألة  

لماء خيالفونك قال فقال له احلسن ثكلتك أمك  ل اي أاب سعيد إن العفتكلم فيها احلسن فقال الرج
 ومبكة عبد  ل بلد وكان آخرهم موات ابملدينة جابر بن عبد هللاكبوهل رأيت عاملا قط ذهب العلماء 

هللا بن عمر وابلكوفة عبد هللا بن أيب أوىف وابلبصرة أنس بن مالك وابلشام أبو أمامة صدي بن  
 يف = عيٌف خليد بن دعلج ضععجالن. إسنادُه ض
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 __________ 
( أخربان أمحد بن حممد بن حسان  20 -  19 / 5= وأخرج أبو إمساعيل اهلروي يف ذم الكالم وأهله )

محد حدثنا أمحد بن عبد هللا بن بدر التسرتي  حممد بن أمحد بن شعيب الشعييب بنيسابور أبو أ أخربان
حدثنا حممد بن شجاع حدثنا روح بن عبادة عن عوف عن احلسن قال العامل الزاهد يف الدنيا الراغب 

 هللا عليه وسلم.  ىيف اآلخرة املتمسك بسنة رسول هللا صل
 ** 

بن عامر، قال: ثنا حسني  ( ثنا زايد بن أيوب، قال: ثنا سعيد 68لزهد )ص  وأخرج ابن أيب الدنيا يف ا
أبو جعفر، عن الكليب، قال: رأيت احلسن مبكة فسألته عن شيء فلم جيبين، فقلت: نسألكم اي  

ل تدري من الفقيه؟ إمنا الفقيه  هو معشر الفقهاء فال جتيبوان قال: وحيك وهل رأيت بعينك فقيها قط؟ 
 صري بدينه. يا، الراغب يف اآلخرة، الدائب يف العبادة، البالزاهد يف الدن

 ** 
( كالمها من  121( وابن اجلوزي يف تعظيم الفتيا )ص 341/ 2وأخرج اخلطيب يف الفقيه واملتفقه )



اضي, قال: ان حممد بن  قلطريق أبو احلسن حممد بن أمحد بن رزقويه, أان أبو بكر أمحد بن كامل ا
ل: اي أاب سعيد  , عن ابن عون, قال: سأل احلسن عن رجل, فقال رجيونس, ان الضحاك بن خملد

الرجل الفقيه؟ قال: وهل رأيت بعينيك فقيها قط؟ إمنا الفقيه الذي خيشى هللا عز وجل. حممد بن  
 يونس هو الكدميي وضاع 
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يف الصداق،  قد أرغبهامئة ألف درهٍم، فقالت أمها: زوجه، ف اوقيل: خطب إليه رجٌل ابنته، وبذل هل
مئة ألٍف جلاهٌل مغروٌر جيب أال يرغب  وبذل هلا ما ترى، فقال احلسن: إن رجاًل بذل يف صداق امرأٍة  

 (. 1يف منكاحته، وال حيرص على مصاهرته. وترك تزوجيه، وزوجها من رجٍل صاحٍل )
 __________ 

( ومن  151/ 2ة األولياء )وجدته هو ما أخرجه أبو نعيم األصبهاين يف حلي ا م( مل أقف عليه إمنا 1)
و حامد بن جبلة، قال: ثنا حممد بن إسحاق،  ( حدثنا أب 120/  6طريقه املزي يف هتذيب الكمال )

قال: ثنا أبو قدامة عبيد هللا بن سعيد قال: ثنا سعيد بن عامر، قال: ثنا جويرية، عن محيد الطويل، 
ن قد رضيه فذهبت يوما أثين عليه  جل إىل احلسن وكنت أان السفري بينهما قال: فكأر  قال: خطب

له مخسني ألف درهم قال: له مخسون ألفا ما اجتمعت من  بني يديه فقلت: اي أاب سعيد، وأزيدك أن 
حالل قلت: اي أاب سعيد، إنه كما علمت ورع مسلم قال: إن كان مجعها من حالل فقد ضن هبا عن  

 يحٌ هللا ال جرى بيننا وبينه صهر أبدا. إسنادُه صحو حق، ال
 حممد بن إسحاق هو السراج -
حممد بن عبد هللا بن حممد بن عبد الوهاب بن حممد بن  أبو حامد بن جبلة هو أبو حامد أمحد بن   -

 ليزيد بن سنان بن جبلة الصايغ، من أهل نيسابور أكثر عنه أبو نعيم جداً ومسع منه احلاكم أيضاً وج
بو نعيم امسه يف كتبه أبشكال وقد يتوهم القارئ  وجل روايته عن حممد بن إسحاق السراج وقد ذكر أ

رها لُيعلم أمحد بن حممد بن الفضل، ومرة أمحد بن حممد بن الفضل فيظنهم عدة رواة وأان ذاك
، ومرة  لضالصائغ، ومرة أمحد بن حممد بن الفضل النيسابوري، ومرة أبو حامد أمحد بن حممد بن الف 

ائغ، ومرة أمحد بن حممد بن عبد الوهاب الصائغ، ومرة أبو  أبو حامد أمحد بن حممد بن عبد هللا الص
مد بن عبد الوهاب، ومرة أمحد بن حممد بن عبد هللا بن عبد الوهاب، ومرة أمحد  حامد أمحد بن حم

ومرة أبو حامد أمحد   ،بن حممد بن عبد الوهاب النيسابوري، ومرة أبو حامد أمحد بن حممد بن سنان



  - 268/  8د بن حممد بن جبلة الصائغ قال السمعاين يف األنساب )بن حممد بن جبلة، ومرة أمح
نيسابور أاب بكر حممد بن إسحاق بن خزمية، وأاب العباس حممد بن إسحاق السراج، وأاب  ( مسع ب 269

جاجي من أيب القاسم عبد  حلاقريش حممد بن مجعة بن خلف القهستاين، وكتب ببغداد مع أيب احلسني 
حممد   وأيب حممد حيىي بن حممد بن صاعد وطبقتهما، مسع منه احلاكم أبو عبد هللا هللا بن حممد البغوي، 

بن عبد هللا احلافظ، وأبو العباس جعفر بن حممد بن املعتز املستغفري، وذكره احلاكم يف اتريخ نيسابور  
وكان  الكثري خبراسان والعراق، وحدث بنيسابور سنني،  ثفقال: أبو حامد الصايغ، كان قد مسع احلدي

 مثائةله ابن مقيم ببخارى فحمله إىل خبارى فتويف هبا سنة أربع وسبعني وثال
 ** 

( أخربان أمحد بن عبد هللا بن يونس قال:  127/ 7وأخرج ابن سعد يف الطبقات الكربى ط العلمية )
سن قال: جاءه ابنه، قال: فقال له: سألت عن  حل احدثنا أبو بكر بن عياش عن حممد بن الزبري عن 

: فكان أصحابه رجل؟ فقال: نعم، لرجل كان خطب ابنته، قال: موىل عتاقة هو؟ قال: نعم، قالال
وجدوا عليه من ذلك، قال: اذهب فزوجه، كم أعطاك؟ قال: أعطاين عشرة آالف، قال: عشرة  

ى؟ دع له ستة آالف وخذ منه أربعة  قب آالف عشرة اإللف إذا أخذت منه عشرة آالف فأي شيء ي
ألف، قال:   قال له رجل: اي أاب سعيد إن له معي ملائة ألف، قال: مائة ألف! قال: مائة آالف، قال: ف

ال وهللا ما يف هذا خري، ال تزوجه، قال: جاءت أم اجلارية فقالت: أيش حترمنا رزقا ساقه هللا إلينا؟  
 بصري مرتوكيها عجوز طويلة. حممد بن الزبري هو احلنظلي اللإقال: اخرجي أيتها العلجة، كأين أنظر 
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وقيل: شاوره رجٌل فقال: اي أاب سعيد! يل ابنٌة أحبها، وقد خطبها رجاٌل من أهل الدنيا، فمن ترى يل  
 (. 1أن أزوجها؟ فقال: زوجها من تقي، إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها مل يظلمها )

 __________ 
دثنا عبيد هللا بن  ثنا زكراي بن حيىي، ح( حد273/  1أيب الدنيا يف النفقة على العيال ) نب( أخرجه ا1)

عائشة، حدثنا سلمة بن سعيد، قال: قال رجل للحسن: إن عندي ابنة يل وقد خطبت إيل فمن 
أزوجها؟ قال: زوجها من خياف هللا فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها مل يظلمها. إسناده منقطع إن كان  

  فمجهولسلمة بن سعيد سلمة بن سعيد بن عطية البصري وإال وه



 ىي هو الطائيزكراي بن حي
 عبيد هللا بن عائشة هو عبيد هللا بن حممد بن حفص  -
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( بن عبيٍد: هل تعرف رجاًل يعمل بعمل احلسن؟ فقال: رحم هللا احلسن، وهللا ما 1وقيل ليوسف ) 
مل خيلق إال هلا،  النار عنده كأنه  إذا ذكرت -وهللا-عمله؟! كان ب أعلم أحدًا يقول بقوله، فكيف يعمل

 (. 2وما رئي قط إال وكأن النار واجلنة بني عينيه خشيًة ورجاًء، ال يغلب أحدمها صاحبه )
 __________ 

 ( قلت يوسف تصحيف إمنا هو يونس 1)
( ان حممد بن عبد  35  /4( أخرجه أمحد بن مروان الدينوري يف كتابه اجملالسة وجواهر العلم ) 2)

بن عبيد: هل تعرف أحدا يعمل بعمل احلسن؟ قال: ما  ، قال: قيل ليونس  عثمان بن اهليثمالعزيز، ان
أعرف أحدا يقول بقوله، فكيف يعمل بعمله؟! مث وصفه فقال: كان إذا أقبل، فكأنه أقبل من دفن  

أهنا مل ختلق إال له، وكان كفمحيمه، وإذا جلس، فكأنه أسري أمر بضرب عنقه، وإذا ذكرت النار، 
ن، خائفا هلل، هامل العينني ابلليل والنهار، ما له غم غري اآلخرة.  لليل، اتليا للقرآائم النهار قائم اص

 إسناده ساقط 
صاحب الكتاب أمحد بن مروان الدينوري نفسه اهتمه الدارقطين ابلوضع )راجع ترمجته يف امليزان   -

 ( 309/  1بن حجر الولسان امليزان  156/ 1للذهيب 
املبارك الدينوري أسرد له ابن عدي عدة أحاديث بن عبد العزيز بن د العزيز هو حممد حممد بن عب -

وقال عنها ابطلة هبذه األسانيد من مث قال وللدينوري غري هذا من األحاديث اليت أنكرت عليه  
س بثقة أييت ببالاي  يل( وقال الذهيب وهو منكر احلديث ضعيف وكان 548/  7)الكامل البن عدي  

 ( 629  /3العتدال للذهيب )ميزان ا
* 

( ويعقوب  248ول منه شاهد أخرجه عبد هللا بن حنبل يف زوائده على الزهد )ص  وللشطر األ
( ومن طريقهم مجيعاً  683( وأبو زرعة الدمشقي يف اترخيه )ص 34/ 2الفسوي يف املعرفة والتاريخ ) 
ن أيب سلمة قال:  لهم من طريق ضمرة، عن رجاء بك  (203/ 53ابن عساكر يف اتريخ دمشق ) 

صف احلسن، وابن سريين قال: احلسن فلم أر رجال أقرب قوال من فعل من  عت يونس بن عبد يمس



احلسن. إسنادُه صحيٌح وضمرة هو ابن ربيعة ووقع عند الفسوي جابر بن أيب سلمة وهو تصحيف 
 ب او فقد أخرجه ابن عساكر من طريقه وفيه رجاء وهو الص
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حباً وأهاًل بكم، حياكم احلسن يف بعض علله نعوده، فقال: مر وقال محيٌد خادم احلسن: دخلنا على 
! فإان نرجو االنتفاع مبا نسمع منك،  هللا ابلسالم، وأحلنا وإايكم دار املقام، فقلنا: عظنا يرمحك هللا 

ين! ال يكن حظكم من اخلري مساعه  او فقال: هذه عالنيٌة حسنٌة إن صدقتم وصربمت واتقيتم، معاشر إخ
من أذٍن، فإنه من رأى حممدًا صلى هللا عليه وسلم رآه غادايً ورائحاً، مل يضع لبنًة على   أبذٍن، وخروجه

رفع له صلى هللا عليه وسلم علم اهلداية، فشمر إليه، فهنيئاً ملن اتبع   لبنٍة، وال قصبًة على قصبٍة، بل 
أتيتم ورب الكعبة!   ا، مث النجاء النجاء، عالم تفرحون وال حتزنون؟حو سببه، واقتفى أثره، الوحا ال

 (.1واألمر قد جاء معاً، والسعيد من اعتد له )  -وهللا-كأنكم 
 __________ 

( من  226عبيدة الناجي أخرجه أمحد بن حنبل يف الزهد )ص   أيب  ( مل أجده عن محيد إمنا عن1)
من  ( من طريق صاحل بن مسلم كالمها 121ر األمل )ص  صقطريق يزيد بن هارون وابن أيب الدنيا يف 

طريق أبو عبيد الناجي قال: دخلنا على احلسن نعوده يف مرضه ]زاد صاحل بن مسلم الذي مات  
م حياكم هللا ابلسالم وأحلنا وإايكم دار السالم، هذه عالنية حسنة،  فيه[ فقال: مرحبا بكم وأهال بك

األذن  ظكم من هذا اخلرب، رمحكم هللا، أن تسمعوه هبذه ح إن صربمت وصدقتم، وأقسم ال يكونن
فيخرج من هذه األذن فإنه من رأى حممدا صلى هللا عليه وسلم فقد رأى غاداي رائحا مل يضع لبنة  

ى قصبة ولكن رفع له علم فشمر إليه الوحا الوحا مث النجا النجا، عالما  على لبنة وال قصبة عل
عل العيش عيشا  واألمر معا ]زاد صاحل بن مسلم رحم هللا عبدا ج متعرجون أتيتم ورب الكعبة كأنك

واحدا، فأكل كسرة، ولبس خلقا، ولزق ابألرض، واجتهد يف العبادة، وبكى على اخلطيئة، وهرب من  
 ى الرمحة، حىت أيتيه أجله وهو على ذلك[. العقوبة، وابتغ

ارزمي فمسلم أما تصحيف أو  و صاحل بن مسلم هو عندي نفسه صاحل بن مالك أبو عبد هللا اخل -
 صاحل وذلك لسببني؟  وهم وأما أن مسلم جد

عبيدة الناجي عن احلسن وليس لصاحل بن   األول: كالمها من شيوخ ابن أيب الدنيا ويرواين عن أيب
 عبيدة الناجي عن احلسن  روايتني يف قصر األمل عن أيب مسلم سوى 



( أخربين صاحل بن مسلم، عن أيب عبيدة الناجي،  119الثاين: روى ابن أيب الدنيا يف قصر األمل )ص  
قال: مسعت احلسن، يقول: تصربوا وتشددوا، فإمنا هي ليال قالئل ... إخل ورواه ابن أيب الدنيا أيضا  

( أخربين صاحل بن مالك، ثنا أبو عبيدة الناجي، مسعت احلسن،  102)ص  يف كتابه حماسبة النفس  
 احد وهللا أعلمو  يقول فذكره فمن هنا استنتجت أهنما

( وقال 318/ 8حبان مستقيم احلديث )الثقات البن حبان  وصاحل بن مالك ثقة قال عنه ابن
روى عنه أبو زرعة   ( وقال ابن أيب حامت431/  10اخلطيب وكان صدوقا )اتريخ بغداد ت بشار  

 ( 416/ 4الرازي وهو ال يروي إال عن ثقة بشكل عام )اجلرح والتعديل البن حامت 
  نفسه غلب عليه التقشف = عبيدة الناجي امسه بكر بن األسود مرتوك صاحل يف  وأب -
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 __________ 
( أخربان أبو احلسني بن بشران، أان أبو احلسني 230/  13= وأخرج البيهقي يف شعب اإلميان )

ن يف  س أيب، ان سفيان، قال: عاده احل إسحاق بن أمحد الكاذي، ان عبد هللا بن أمحد بن حنبل، ان 
ابلسالم، وأحلنا وإايكم دار السالم، هذه عالمة أو   ال: حياكم هللامرضه، فتحام حىت جلس، مث ق 
قتم واتقيتم ربكم عز وجل، ال يكون حظكم من هذا اخلرب أن تسمعوه  عالنية حسنة، إن صربمت وصد

آه غاداي ر  رأى حممدا صلى هللا عليه وسلمهبذه األذن، وخيرج من هذه األخرى، فإنه وهللا من 
وال قصبة على قصبة الوحا الوحا، مث النجا النجا، فقد ذهب  لبنة على لبنة، ورائحا، وهللا ما وضع 

 ن.أبولكم وأنتم تؤذنو 
قلت رجاله ثقات وشيخ أمحد بن حنبل سفيان هو ابن عيينة واحلسن الذي عاد سفيان قطعا ليس 

الكالم معروف أنه من قول احلسن   اان بن عيينة احلسن البصري وهذهو البصري فلم يدرك سفي
هناك سقط يف السند أو أن املنت )ان سفيان، قال: عاده احلسن يف مرضه( فيه   البصري فأظن أن

 وهللا أعلم غلط
* 

( ومن طريقه الدواليب يف  252/  2وأخرج أمحد بن حنبل يف العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبد هللا )
كان يقول ا أتينا احلسن  شيم عن عطية أيب وهب قال كنا إذه ( حدثنا117/  3لكىن واألمساء )ا

 سار حياكم هللا ابلسالم وأحلنا وإايكم دار السالم. عطية أيب وهب هو السم



* 
( بتصرف حدثنا حممد بن املنذر بن سعيد قال ثنا إبراهيم بن  261/  6وأخرج ابن حبان يف الثقات ) 

أى حممدا فقد  شوذب قال مسعت احلسن يقول من ر  نبل ثنا أبو غسان قال ثنا خالد حيىي البصري قا
الوحي الوحي مث  آه غاداي رائحا مل يضع لبنة على لبنة وال قصبة على قصبة رفع له علم فشمر إليهر 

النجاء النجاء على ما تعرجون وقد أسرع خبياركم وذهب نبيكم وأنتم كل يوم ترذلون العيان العيان. 
/  2ية األولياء ) ألصبهاين يف حلوقد توبع فقد أخرجه أبو نعيم ا هف براهيم بن حيىي البصري مل أعر إ

أبو زرعة، قال: ثنا مالك بن ( حدثنا حممد بن أمحد، قال: ثنا احلسن بن حممد، قال: ثنا 154
حممدا  إمساعيل، قال: ثنا أبو عبد هللا خالد بن شوذب اجلشمي قال: مسعت احلسن، يقول: من رأى 

على قصبة رفع له علم   لبنة وال قصبة  آه غاداي رائحا مل يضع لبنة على ر  صلى هللا عليه وسلم فقد 
أسرع خبياركم وذهب نبيكم صلى هللا عليه  فشمر له النجا النجا مث الوحا الوحا على ما تعرجون وقد 

 وسلم وأنتم كل يوم ترذلون، العيان العيان. صحيح 
 ظنه أبو بكر ابن جشنس ثقةحممد بن أمحد بن حممد أ -
 ثقةسن بن حممد هو أبو علي الداركي حلا -
 هو الرازي إمام حافظ جبل =  أبو زرعة -
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 __________ 
( ان يوسف بن عبد هللا احللواين، ان عثمان بن اهليثم،  21/  3= وأخرج أمحد الدينوري يف اجملالسة ) 

ه حمل نمفقال ]وهو أثر طويل سأذكر  عن عوف، عن احلسن؛ قال: تكلم احلسن يوما كالما،
م، فقد رآه غاداي رائحا مل يضع لبنة على لبنة وال قصبة  لى هللا عليه وسلالشاهد[ من رأى حممدا ص

م فشمر إليه، عباد هللا! فالوحاء الوحاء، النجاء النجاء، عالم تعرجون، أليس  على قصبة، رفع له عل
به الدينوري فكل قصة عن  دإسناده ساقط وهذا السند تفر قد أشرع خبياركم وأنتم كل يوم ترذلون؟!. 

قها من هذا السند واهتمه الدارقطين ابلوضع )راجع ترمجته يف امليزان للذهيب  أجد الدينوري سا احلسن
 ( 309/ 1ولسان امليزان البن حجر  156/  1
* 

ل: كان احلسن  ( حدثنا ابن طريف، قال: حدثنا جسر، قا37وأخرج أبو حامت الرازي يف الزهد )ص 



ل احلسن ]وفيه[ النجا النجا،  أمري البصرة، فقابن عمرو يف املقصورة، والنضر  رإىل جانب النض
 إسنادُه ضعيفٌ الوحا الوحا، أنتم ورب الكعبة على ما تعرجون. 

ابن طريف هو أبو علي احلسن بن حدان بن طريف الرازي ضعيف قال ابن أيب حامت روى عن   -
 ( 9/ 3  )اجلرح والتعديل البن أيب حامت  ه أيب وسئل عنه فقال: هو لنيجسر بن فرقد مسع من

 ابن فرقد ضعيف جسر هو -
* 

 احلافظ، وحممد بن موسى قاال: حدثنا  ( أخربان أبو عبد هللا65وأخرج البيهقي يف الزهد الكبري )ص 
قال مسعت   أبو العباس بن يعقوب، حدثنا اخلضر بن أابن، حدثنا سيار، حدثنا جعفر، حدثنا حوشب 

س خلقا، ولزق ابألرض،  ، فأكل كسرة، ولب عبدا جعل العيش عيشا واحداهللااحلسن يقول: رحم 
ة، ابتغاء الرمحة، حىت أيتيه أجله وهو على  واجتهد يف العبادة، وبكى على اخلطيئة، وهرب من العقوب

 ذلك. إسنادُه ضعيٌف اخلضر وسيار كالمها ضعيفان = 
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 __________ 
عبد، قال: ثنا  م( حدثنا أمحد بن جعفر بن 149/  2ية األولياء )لح= وأخرج أبو نعيم األصبهاين يف 

حممد بن عبد الرمحن بن الفضل، قال: ثنا زكراي أبو بكر بن النعمان، قال: ثنا أبو ربيعة، وحدثنا 
الساجي، قال: ثنا حيىي بن حبيب، قال: ثنا محاد بن زيد، عن هشام، عن احلسن، قال: رحم هللا  

 ادة. رة ولصق ابألرض وبكى على اخلطيئة ودأب يف العبسكرجال لبس خلقا وأكل  
 رف بفهد بن عوف أيضاً مرتوكسنده األول: ضعيف جداً فيه أبو ربيعة وامسه زيد بن عوف ويع

 وسنده الثاين: 
 حممد بن عبد الرمحن بن الفضل هو أبو بكر اجلوهري صاحب التفسري والقراءات -
 ىي اإلمام احلافظ حيزكراي الساجي هو أبو حيىي زكراي بن  -
 بيب بن عريب أبو زكراي البصري ثقة مأمون حيىي بن حبيب هو حيىي بن ح -
* 

( حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الرقي،  129/ 1ب اآلاثر مسند عمر )وأخرج الطربي يف هتذي
حدثنا خملد بن حسني، عن هشام، قال: قال احلسن: رحم هللا عبدا جعل اهلم مها واحدا، فأكل  



 ق قصدا. صحيح ولبس خلقا، وقدم فضال ليوم فقره وفاقته، وأنف ،اكسر 
* 

حدثنا حممد بن بشار، حدثنا ابن أيب عدي،   (128/ 1وأخرج الطربي يف هتذيب اآلاثر مسند عمر )
عن عوف، عن احلسن، قال: رحم هللا عبدا اكتسب حالال، وأنفق قصدا، وقدم فضال ليوم فقره  

 وفاقته. صحيح 
* 

بن عبيد احملاريب، حدثنا موسى  ( حدثين حممد 128/ 1 هتذيب اآلاثر مسند عمر )يف وأخرج الطربي
ري، يقول: رحم هللا امرأ اكتسب طيبا وأنفق قصدا، وقدم بن عمري العنربي: مسعت احلسن البص

 فضال ليوم فقره وفاقته. صحيح
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كتب وصيًة، مث قال: اكتب:  يلقال أبو عبد الرمحن: دخلنا على احلسن وهو عليٌل، فأحضر كتاابً 
 حيم بسم هللا الرمحن الر 

يشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأن حممدًا صلى   أما بعد: فإن احلسن عبد هللا وابن أمته،
هللا عليه وسلم عبده ورسوله، من لقي هللا هبا صادقاً لسانه، خملصاً قلبه، أدخله هللا اجلنة، مث قال:  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  يقول ذلك، ويوصي به أهله، مث قال معاٌذ: مسعت  ( معاذاً 1مسعت )
 (. 2صي به أهله ) يقول ذلك، ويو 

 __________ 
( السماع وهم أو تصحيف ألن احلسن البصري مل يدرك معاذ بن جبل فضاًل على أن يكون له 1)

 مساع منه 
ل )غفر له( أخرجه أبو نعيم األصبهاين  ب  ( قلت لفظ احلسن عن معاذ بن جبل ليس )أدخله اجلنة(2)

دثنا أبو علي بن الصواف, ثنا عبد هللا بن  ( ح24املنتخب من حديث يونس بن عبيد )األثر  يف كتابه
العباس الطيالسي, ثنا حممد بن مرداس قال: ثنا أبو خلف, عن يونس بن عبيد, عن احلسن, عن  

,  ل: من قال ال إله إال هللا خملصا, وأين رسول هللااقمعاذ بن جبل، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
ادُه ضعيٌف أبو خلف امسه عبد هللا بن عيسى اخلزار  يرجع ذلك إىل قلب مؤمن إال غفر له. إسن

ضعيف من مث هو منقطع احلسن مل يدرك معاذاً وللحديث طريق آخر وحسنه األلباين يف السلسلة  



األرنؤوط يف مسند أمحد بن حنبل )احلديث برقم   ب ( وصححه شعي2278الصحيحة )احلديث برقم 
21998 ) 
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وقيل: ملا احتضر احلسن، جزع جزعاً شديدًا، فقال له ولده، لقد أفزعتنا جبزعك هذا اي أبت، فقال:  
 (. 1مل أصب مبثلها ) اي بين! قد جاء احلق، وزهق الباطل، وها أان أصاب بنفسي اليت

 __________ 
يد قال: شهدت احلسن  ( حدثنا يونس بن عب231حنبل يف كتابه الزهد )ص  ن ( أخرجه أمحد ب1)

عليه ابنه عبد   فسمعته حني، ثقل وهو يقول: إان هلل وإان إليه راجعون قال: حىت فرغ قال: فانكب
يئا؟ فقال: اي بين، اسرتجعت على  هللا، وقال: اي أبت، ما لك تسرتجع فقد أفزعتنا فهل رأيت ش 

يونس وشيخ شيخه وهو   ثلها قط. لكن سقط من أوله راويني شيخ أمحد وهومبنفسي إين مل أصب 
ن حنبل يف الزهد  صاحل فاإلسناد الذي قبله يشهد لذلك وأيضاً فقد أخرجه البيهقي من طريق أمحد ب

ليمان، ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل، ثنا  ( أخربان أبو القاسم احلريف، ثنا أمحد بن س 203الكبري )ص 
حلسن فسمعته حني ثقل يقول: }إان هلل يونس، ثنا صاحل، عن يونس بن عبيد قال: شهدت ا  انأيب، ث

بنه عبد هللا قال: اي أبه, مالك  [ حىت فرغ، قال: فانكب عليه ا156وإان إليه راجعون{ ]البقرة: 
  ساي بين اسرتجعت على نفسي اليت مل أصب مبثلها. يونتسرتجع قد أفزعتنا، فهل رأيت شيئا؟ قال: 

يس ابن رومان مرتوك صاحل يف نفسه ألن ابن أيب  هو املؤدب ثقة وصاحل هو صاحل بن بشري املري ول
 الدنيا أخرجه وفيه صاحل املري كما سيأيت

* 
ن خداش ( حدثنا خالد ب126( ويف حماسبة النفس )117بن أيب الدنيا يف احملتضرين )ص وأخرجه ا

: ملا حضرت احلسن الوفاة جعل يسرتجع، فأكب لاقال: حدثنا صاحل املري، عن يونس بن عبيد ق
ه ابنه عبد هللا فقال: اي أبه، إنك قد غممتنا، فهل رأيت شيئا؟ قال: هي نفسي اليت مل أصب علي

 صاحل املري هو صاحل بن بشري مرتوكمبثلها. 
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، شديد  اً ر مسرو  -بعد أن مات-يف منامي  -رمحة هللا عليه-وقال مالك بن ديناٍر: رأيت احلسن 
فماذا صرت إليه بعد  من املوتى؟ فقال: بلى! قلت:  البياض، تربق جماري دموعه، فقلت: ألست 

لنا ذلك احلزن علم اهلداية إىل   -وهللا-املوت .. فلعمري لقد طال حزنك يف الدنيا؟ فقال: رفع 
علينا. قلت: فما   منازل األبرار، فحللنا بثوابه مساكن املتقني، وامي هللا! إن ذلك إال من فضل هللا

 (. 1انً يف الدنيا أطوهلم فرحاً يف اآلخرة ): وما عسى؟ إن أطول الناس حز أتمران به اي أاب سعيٍد؟ قال
 __________ 

( أخربين حممد بن احلسني،  37( ويف املنامات )ص 47( أخرجه ابن أيب الدنيا يف اهلم واحلزن )ص  1)
ا مالك بن دينار، قال: رأيت احلسن، يف منامي  نث حدثين راشد بن سعيد، حدثين معلى بن عيسى، 

ربق جماري دموعه من شدة بياضها على سائر وجهه، قال: فقلت:  شرق اللون شديد بياض الوجه تم
اي أاب سعيد، ألست عندان من املوتى؟، قال: بلى، قال: قلت: فماذا صرت إليه بعد املوت يف 

زن,  م الدنيا؟، فقال مبتسما: رفع وهللا لنا ذلك احلاياآلخرة، فوهللا لقد كان طال حزنك وبكاؤك يف أ
 طريق منازل األبرار فحللنا بثوابه مساكن املتقني وأمي هللا إن ذلك األمر من  والبكاء علم اهلداية إىل

فضل هللا علينا، قال: فقلت: فماذا أتمرين به اي أاب سعيد؟، قال: ما آمرك به: أطول الناس حزان يف  
 يه جرحاً وال تعديالً ا يف اآلخرة. معلى بن عيسى هو الوراق مل أجد فحر الدنيا أطوهلم ف

* 
( ومن طريقه ابن مجاعة يف املشيخة )ص  455/  1جه أمحد بن مروان الدينوري يف اجملالسة ) وأخر 

( حدثنا أمحد بن يوسف التغليب، ان عثمان بن اهليثم، ان احلسن بن أيب جعفر، قال: مسعت 373
ق جماري دموعه من شدة  رأيت احلسن يف املنام مسرورا شديد البياض، ترب  :ل مالك بن دينار يقو 

ا، فقلت: اي أاب سعيد! ألست من املوتى؟ قال: بلى. قلت: فماذا صرت إليه بعد املوت يف  بياضه
اآلخرة، فوهللا لقد طال حزنك وبكاؤك أايم الدنيا؟ فقال مبتسما: رفع هللا لنا ذلك احلزن والبكاء 

إال من فضل هللا املتقني، وامي هللا، إن ذلك إىل طريق منازل األبرار، فحللنا بثوابه مساكن  ةعلم اهلداي
علينا، قلت: فما أتمرين به؟ قال: ما آمرك؟ أطول الناس حزان يف الدنيا أطوهلم فرحا يف اآلخرة.  

 إسنادُه ضعيٌف جداً 
/  1ولسان امليزان البن حجر  156  /1الدينوري اهتمه الدارقطين )راجع ترمجته يف امليزان للذهيب   -

309 ) 
/  1و اجلفري البصري مرتوك )راجع املتفق واملفرتق للخطيب بن أيب جعفر اثنان وراوينا هاحلسن  -

675 ) 
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 وقال صاحل املري: دخلت على احلسن يوماً، فسمعته ينشد: 
 ليس من مات فاسرتاح مبيٍت ... إمنا امليت ميت األحياء

 يل الرجاء تراه كئيباً ... كاسفاً ابله قل  نمإمنا امليت 
 رغ من تسبيحه، أنشد: ن إذا أصبح وفوكا

 وما الدنيا بباقيٍة حلي ... وال حي على الدنيا بباقي 
 وإذا أمسى، بكى ومتثل: 

 (. 1يسر الفىت ما كان قدم من تقًى ... إذا عرف الداء الذي هو قاتله ) 
 __________ 

ميت األحياء   .. إمنا امليتط أي ليس من مات فاسرتاح مبيٍت .قف( قلت صح عنه البيت األول 1)
 وأما األبيات األخرى فكل أسانيدها ال ختلو من ضعف كما سأبينها 

( وأبو بكر بن أيب شيبة يف األدب 227أما البيت األول فقد أخرجه أمحد بن حنبل يف الزهد )ص 
( كالمها من  421/ 9اإلميان )  ب( والبيهقي يف شع298/  13( ويف املصنف ت عوامة )364)ص  
د البيهقي األحول[ قال: ما مسعت احلسن، يتمثل بشعر قبل  ، عن عاصم ]زاحممد بن فضيل طريق
 هذا:

 ]البحر اخلفيف[ 
 ليس من مات فاسرتاح مبيت ... إمنا امليت ميت األحياء

 مث يقول: صدق وهللا إنه يكون حي اجلسد ميت القلب. إسنادُه صحيحٌ 
* 

من مسع احلسن  قال: أخربين  ( عن معمر،156/  3الرزاق يف املصنف ط التأصيل )  دوأخرجه عب
 يقول يف قصة: صدق الذي يقول:

 ليس من مات فاسرتاح مبيت ... إمنا امليت ميت األحياء. صحيح = 
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 __________ 
 دم( من حديث أبو حم 43= وأخرجه أبو طاهر السلفي يف التاسع من املشيخة البغدادية )ص 

مد البغوي, ان مسلم بن أيب املنازل، ان  عبد هللا بن حماخلالل احلافظ حدثنا عبيد هللا بن حبابة, ان 
 معاوية بن عبد الكرمي قال: كان احلسن يتمثل هبذا البيت: 

 ليس من مات فاسرتاح مبيت ... إمنا امليت ميت األحياء. صحيح
  قال عنه اخلطيب روى عن معاوية بن عبد الكرميالً مسلم بن أيب املنازل مل أجد فيه جرحاً وال تعدي -

 (118/  15ل )اتريخ بغداد ت بشار للخطيب  املعروف ابلضا
 معاوية بن عبيد الكرمي هو املعروف ابلضال ال أبس به -
* 

( حدثنا عبد هللا بن حممد، قال: ثنا أبو  143/ 2وأخرجه أبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء )
ال: ثنا أبو  هاب بن عطاء، قل: ثنا يوسف بن حبر املروزي، قال: ثنا عبد الو اقطالب بن سوادة، 

عبيدة سعيد بن رزين قال: مسعت احلسن، يعظ أصحابه يقول ]أثر طويل ويف آخره[ ]البحر 
 اخلفيف[

 ليس من مات فاسرتاح مبيت ... إمنا امليت ميت األحياء. 
* 

د أخرج أبو بكر بن أيب شيبة يف يف املصنف ت  قفوأما ابقي األبيات سوى البيت الثاين مل أجده 
( وأبو طاهر السلفي يف الثالث والعشرون من  375وأيضاً يف كتابه األدب )ص ( 306/ 13امة )عو 

( كلهم من طريق حممد  422 - 421/  9( والبيهقي يف شعب اإلميان ) 68املشيخة البغدادية )ص 
احلمريي[، قال: مسعت احلسن يتمثل هذا   ي بن فضيل، عن أيب سفيان السعدي ]ووقع عند البيهق

 البيت: 
ن قدم من تقى ... إذا عرف الداء الذي هو قاتله. إسنادُه ضعيٌف جداً وقع يف  سر الفىت ما كاي

املصنف بتحقيق كمال حممد بن الفضيل عن ابن شربمة وهو غلط بل حممد بن الفضيل عن أيب  
 سفيان السعدي 

* 
حدثنا   (99( ومن طريقه اخلطيب يف اقتضاء العلم )ص 824) وأخرج وكيع بن اجلراح يف الزهد

 عن رجل مل يسمه، عن احلسن أنه كان يتمثل هبذا البيت إذا أصبح وإذا أمسى: سفيان، 
 ]البحر الطويل[



يسر الفىت ما كان قدم من تقى ... إذا عرف الداء الذي هو قاتله. والرجل هو أبو سفيان طريف بن  
 = دم آنفاً من الطريق السابقة وكما سيأيت أيضاً ق تشهاب السعدي مرتوك كما 
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 __________ 
( حدثنا أبو حامد بن جبلة، قال: ثنا حممد  151/  2= وأخرج أبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء )

ثنا حممد بن يوسف، عن سفيان، عن أيب سفيان  بن إسحاق، قال: ثنا عباس بن حممد الرتقفي، قال: 
 ول النهار واآلخر يف آخر النهار: سن: أنه كان يتمثل هبذين البيتني: أحدمها يف أحلطريف، عن ا

 ]البحر الطويل[
 هو قاتله.  يسر الفىت ما كان قدم من تقى ... إذا عرف الداء الذي 

 ]البحر الوافر[ 
 الدنيا بباق. إسنادُه ضعيٌف جداً  وما الدنيا بباقية حلي ... وال حي على

 30جع ترمجته يف الصفحة دوق وامسه أمحد بن حممد بن عبد هللا الصائغ راص أبو حامد بن جبلة  -
 حممد بن إسحاق هو السراج ثقة -
 حممد بن يوسف هو الفراييب ثقة -
 ريف هو طريف بن شهاب السعدي البصري مرتوك أيب سفيان ط -
* 

واملعاىف بن زكراي   ي( من طريق احلسن بن املثىن وهو العنرب 233هد الكبري )ص وأخرج البيهقي يف الز 
من طريق أبو احلسن أمحد بن عبد الرمحن اجلوهري وأبو موسى ( 470يف اجلليس الصاحل )ص 

( صاحل بن حكيم التمار ثالثتهم من  379و   174)ص املديين يف كتابه اللطائف من دقائق املعارف 
البصري وعند   فموسى املديين طري وعند أيب نا سفيان الثوري، عن طريف ]طريق أبو حذيفة، ث 

 أنه كان يقول إذا أصبح:املعاىف حصني األسدي[، عن احلسن، 
 ]البحر الطويل[

 يسر الفىت ما كان قدم من تقى ... إذا عرف الداء الذي هو قاتله
 وإذا أمسى قال: 
 ]البحر الوافر[ 



 ي على الدنيا بباق. إسنادُه ضعيٌف جداً وما الدنيا بباقية حلي ... وما ح 
 موسى بن مسعود النهدي البصري صدوق ضعيف وأبو حذيفة ه -
 هو أبو سفيان طريف بن شهاب السعدي البصري مرتوك وأما حصني األسدي فهو غلط  طريف -

املنت فجعل إذا أصبح يقول وما الدنيا وإذا أمسى يسر الفىت وهو   موسى املديين عكس وعند أيب
 طأ والصواب رواية البيهقي وأبو نعيم األصبهاين = خ
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 __________ 
يل بن أيب غالب  ( بتصرف أخربان عبد اجلل720/ 1بن البخاري )= وأخرج ابن الظاهري يف مشيخة ا

ل بن عيسى السجزي، أان أبو صاعد يعلى بن  الصويف قراءة عليه وأان أمسع، أان أبو الوقت عبد األو 
، أان حممد بن عقيل البلخي  ير هبة هللا الفضيلي، أان أبو حممد عبد الرمحن بن أمحد بن حممد األنصا

الفضل بن دكني ثنا مندل، عن أيب سفيان عن احلسن قال: مسعته يتمثل من الشعر  ثنا أبو داود، ثنا 
 بثالثة أبيات: 

 يت ... إمنا امليت ميت األحياء ليس من مات، فاسرتاح مب
 وكان يقول:

 فما الدنيا بباقية حلي ... وما حي على الدنيا بباق 
 وكان يقول:

لذي هو قاتله. إسنادُه ضعيٌف جداً مندل وأيب  الفىت ما كان قدم من تقى ... إذا علم الداء ا رسي
 سفيان مرتوكان

* 
( حدثين أيب قال: أخربان إبراهيم بن  201ألشراف )وأخرج ابن أيب الدنيا يف كتابه اإلشراف يف منازل ا

 هراسة، عن سفيان الثوري، قال: كان احلسن إذا أصبح يقول:
 ر الطويل[حب]ال

 ا عرف الداء الذي هو قاتلهيسر الفىت ما كان قدم من تقى ... إذ
 وإذا أمسى قال: 
 ]البحر الوافر[ 



سنادُه ضعيٌف جدًا إبراهيم بن هراسة هو أبو  وما الدنيا بباقية حلي ... وما حي على الدنيا بباق. إ
 إسحاق الشيباين الكويف مرتوك
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 : يوماً، فوجدانه يبكي وينشد ن سقال محيٌد: دخلنا على احل 
 عوه ... فقد علم الذي مل تعلموه دعوه ال تلوموه د

 بوه  مل تطلرأى علم اهلدى فسما إليه ... وطالب مطلباً 
 أجاب دعاءه ملا دعاه ... وقام أبمره وأضعتموه

 بنفسي ذاك من فطٍن لبيٍب ... تذوق مطعماً مل تطعموه
مٍة حمدثٍة،  رب! مىت أؤدي شكر نعمتك اليت ال تؤدى إال بنع ي أقال: ومسعته يوماً آخر يبكي ويقول: 

 أنشد: ومعونٍة جمددٍة؟! ما أخسر صفقة من صرف عن اببك، وضرب دونه حجابك! مث 
 إذا أان مل أشكرك جهدي وطاقيت ... ومل أصف من قليب لك الود أمجعا

 فال سلمت نفسي من السقم ساعًة ... وال أبصرت عيين من الشمس مطلعا
التعب، ويؤثر النصب، هيهات، ال ينال اجلنة  استغفر وبكى، وقال: القلب الذي حيب هللا حيب  مث

 ا بنفسه إن صدق، وترك األماين، فإهنا سالح النوكى.من يؤثر الراحة. من أحب سخا، من أحب سخ
 __________ 

(1/32 ) 

 

جوهاً؟! قال: ألهنم خلوا  و  وقال له رجٌل يوماً: اي أاب سعيد! ما ابل املتهجدين من أحسن الناس
 (. 1نوره، فهو يبدو على وجوههم )ابلرمحن، فألبسهم من 

________ __ 
( من طريق حممد بن عبد احلميد وابن أيب  92( أخرجه اآلجري يف فضل قيام الليل والتهجد )ص 1)

  ( ومن طريقه عبد اخلالق احلنفي يف معجمه )ص 342  - 341الدنيا يف التهجد وقيام الليل )ص 
ن البصريني عن إمساعيل بن مسلم قال قيل  ( من طريق سهل بن عاصم كالمها من طريق شيخ م295

لحسن: ما ابل املتهجدين أحسن الناس وجوها؟ قال: ألهنم خلوا ابلرمحن فألبسهم نورا من نوره. ل



 إسنادُه ضعيٌف جداً 
 إمساعيل هو إمساعيل بن مسلم املكي مرتوك -
* 

أبو احلسن حممد بن   ( أنبا القاضي29غنائم يف األول من فوائده )ص   ن بوأخرجه أبو احلسني علي 
يه، مبكة حرسها هللا، وأان أمسع، ثنا أمحد بن حممد بن أمحد بن أيب غسان، علي بن صخر، قراءة عل

ثنا مسبح بن حامت، ثنا عبد هللا بن حممد، عن إمساعيل املكي، قال: سئل احلسن رمحه هللا، ما ابل  
ن جل وعز، فألبسهم نورا من نوره.  لليل أحسن الناس وجوها؟ قال: ألهنم خلوا ابلرمحاباملتهجدين 

  ضعيٌف جداً إسنادهُ 
أبو احلسن حممد بن علي بن صخر قال الذهيب اإلمام احملدث الثقة )سري أعالم النبالء ط احلديث   -

( وقال  96/  4دي  فص( وقال الصفدي كان كبري القدر عايل اإلسناد )الوايف ابلوفيات لل260/ 13
( حدثنا أبو  586/ 7 عنه ذكر ذلك البيهقي يف السنن الكربى ) أبو حممد احلسن احلافظ رضي هللا

حممد احلسن بن أمحد احلافظ قال: كتب إلينا القاضي أبو احلسن حممد بن علي بن حممد بن صخر  
 األزدي البصري الضرير من مكة حرسها هللا ورضي عنه 

 بن أيب غسان جمهول مل أجد له شيئاً  دأمحد بن حممد بن أمح -
 املكي هو إمساعيل بن مسلم مرتوك إمساعيل -
* 

( حدثنا أبو الفضل الشكلي أيضا قال حدثنا  92ه اآلجري يف فضل قيام الليل والتهجد )ص  وأخرج
علي بن موفق ] .. .. [ ما ابل أهل الليل حسان الوجوه قال: ألهنم قربوا من هللا عز وجل فكساهم  

 نوره. مل يتبني للمحقق ما بني األقواس املربعة نم
* 

( حدثنا يوسف بن عبد هللا احللواين، ان عثمان بن اهليثم  445  /1وأخرجه أمحد الدينوري يف اجملالسة ) 
املؤذن، ان عوف األعرايب، قال: قيل للحسن البصري: ما ابل املتهجدين ابلليل أحسن الناس 

إسنادُه ضعيٌف  ارك وتعاىل فألبسهم هللا عز وجل نورا من نوره.بتوجوها؟ قال: إهنم خلوا ابلرمحن 
ولسان امليزان البن حجر  156/ 1رقطين )راجع ترمجته يف امليزان للذهيب جدًا الدينوري اهتمه الدا

1  /309 ) 
 وشيخه احللواين جمهول 
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: ما أعرف هذا من  لاوقيل له: اي أاب سعيد! كيف ترى يف الرجل يذنب، مث يتوب، مث يعود؟! فق
 (. 1أخالق املؤمنني )

 _______ ___ 
( حدثين إمساعيل بن أيب احلارث، ثنا كثري بن  119ه التوبة )ص  ( أخرجه ابن أيب الدنيا يف كتاب1)

هشام، ثنا جعفر بن برقان، قال: قلت لرجل من أهل البصرة: كيف ال يشتهي أحدان أنه ال يزال  
قال: ود  يعود مث يستغفر مث يعود، قال: قد ذكر للحسن، ف متربكا إىل ربه يستغفر من ذنب، مث

متلوا من االستغفار. إسنادُه ضعيٌف رجاله ثقات إال الرجل من أهل   الشيطان لو ظفر منكم هبذه فال
 البصرة جمهول 

* 
( أخربان أبو عبد هللا احلافظ، أان احلسن بن حممد  306/  9وأخرجه البيهقي يف كتابه شعب اإلميان ) 

بيه،  بن أيب إسرائيل، ان وهب بن جرير، عن أق اإلسفرايين، ان أبو عثمان اخلياط، ان إسحاق احبن إس
قال: كنت جالسا عند احلسن، إذ جاءه رجل فقال: اي أاب سعيد، ما تقول يف العبد يذنب الذنب مث 

زدد بتوبته إال  ي يتوب؟، قال: مل يزدد بتوبته من هللا إال دنوا، قال: مث عاد يف ذنبه مث اتب؟، قال: مل
عليه وسلم؟، قلت: وما قال؟،   : أمل تسمع ما قال رسول هللا صلى هللاشرفا عند هللا، قال: مث قال يل

قال: مثل املؤمن مثل السنبلة، متيل أحياان، وتستقيم أحياان، ويف ذلك تكرب، فإذا حصدها صاحبها  
إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا  امحد أمره كما محد صاحب السنبلة بره مث قرأ: }إن الذين اتقو 

يٌح وأبو عثمان اخلياط هو سعيد بن حممد  [ اآلية. إسنادُه صح201ون{ ]األعراف: فإذا هم مبصر 
بن أمحد البيع أخو زبري بن حممد احلافظ قال اخلطيب حدثين احلسن بن حممد اخلالل: أن يوسف 

)راجع اتريخ بغداد للخطيب ت بشار   ت االقواس ذكر سعيد بن حممد أخا زبري يف مجلة شيوخه الثق
10 /153 ) 

* 
( ومن طريقه أبو نعيم  227وائده على كتاب أبيه الزهد )ص وأخرجه عبد هللا بن أمحد بن حنبل يف ز 

( ُأْخرِبُْت عن سيار، حدثنا هالل بن حق، حدثنا سعيد اجلريري  201/ 6يف كتابه حلية األولياء )
ب مث  يذنب مث يتوب مث يذنب مث يتوب مث يذنب مث يتو  لجقال: قلت للحسن: اي أاب سعيد، الر 
علم هذا إال من أخالق املؤمنني. إسنادُه ضعيٌف وسيار هو أبو  يذنب مث يتوب حىت مىت؟ قال: ما أ

 سلمة سيار بن حامت العنزي. سيار هو ابن حامت وهالل كالمها ضعيفان = 
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 __________ 
ريقه الذهيب يف  ( ومن ط112ه الوجيز يف ذكر اجملاز واجمليز )ص با= وأخرجه أبو طاهر السَلفي يف كت

ر النهاوندي من البصرة أنبا جدي أبو بكر ( كتب إيل القاضي أبو عم660/  10اتريخ اإلسالم )
البابسريي ]زاد الذهيب حممد بن الفضل[ ثنا أبو إسحاق اهلجيمي ]زاد الذهيب إبراهيم بن علي[ ثنا  

يف الرجل يذنب مث يتوب مث   ثنا سفيان الثوري قال بلغين عن احلسن أنه قال مصأبو قالبة ثنا أبو عا
ملؤمن. إسنادُه ضعيٌف البابسريي مل أجد فيه جرحاً وال تعدياًل  يذنب مث يتوب ثالاث قال تلك أخالق ا

 من مث هو منقطع ألنه بالغ
* 

 حممد بن عبد العزيز، ان  ان ( 249/ 6وأخرجه أبو بكر الدينوري يف كتابه اجملالسة وجواهر العلم ) 
بد  عن أشعث بن سوار، قال: قلت للحسن: اي أاب سعيد! أخربين عن الع حفص بن عمر، عن رجل،

يذنب مث يتوب ويستغفر، أيغفر له؟ قال: نعم. قلت: متحا من كتابه؟ قال: ال، دون أن يقفه عليه مث  
 يسأل عنه. إسنادُه ضعيٌف جداً 

يف امليزان  وري نفسه اهتمه الدارقطين ابلوضع )راجع ترمجته نيصاحب الكتاب ابن مروان الد -
 ( 309/  1ولسان امليزان البن حجر  156/ 1للذهيب 

مد بن عبد العزيز هو حممد بن عبد العزيز بن املبارك الدينوري أسرد له ابن عدي عدة أحاديث حم -
اديث اليت أنكرت عليه  حوقال عنها ابطلة هبذه األسانيد من مث قال وللدينوري غري هذا من األ

  ( وقال الذهيب وهو منكر احلديث ضعيف وكان ليس بثقة أييت ببالاي548/  7)الكامل البن عدي  
 ( 629/  3)ميزان االعتدال للذهيب 

 الرجل جمهول  -
 أشعث بن سوار ضعيف  -
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علموا  و  فقال: قدس هللا أرواحهم، شهدوا وغبنا، -رضوان هللا عليهم-وذكر حبضرته الصحابة 
 تلفوا فيه وقفنا. وجهلنا، فما أمجعوا عليه اتبعنا، وما اخ

 (. 1كنس املساجد وعمارهتا ابلذكر نقود احلور العني )  وكان يقول:
 __________ 

( قلت مل أجده من قول احلسن بل من طريقه عن أنس عن الرسول أخرجه ابن اجلوزي يف 1)
زيز  أنبأان املبارك بن عبد اجلبار أنبأان عبد الع نو ( أنبأان علي بن حممد بن حس253/  3املوضوعات ) 

بن حممد حدثنا حممد بن فحسان الباهلي حدثنا أبو معمر الضرير حدثنا   بن علي األزجي حدثنا عمر
عبد الواحد بن زيد عن احلسن عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: كنس املساجد  

 ابلوضع  حديث ال يصح من مجيع جهاته وحكم عليه األلباين اذمهور احلور العني. قال ابن اجلوزي ه
 ( 4147املوضوعة احلديث برقم )السلسلة الضعيفة و 
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وكان يقول: حقيٌق على من عرف أن املوت مورده، والقيامة موعده، والوقوف بني يدي اجلبار  
 (. 1مشهده، أن تطول يف الدنيا حسرته، ويف العمل الصاحل رغبته )

____ __ ____ 
ن املثىن  أخربان حممد بن عبد هللا احلافظ، حدثين حممد ب ( 215( أخرجه البيهقي يف الزهد الكبري ) 1)

الفقيه، ثنا أبو بكر بن دريد، ثنا أبو حامت السجستاين، ثنا أبو زيد هو عندي سعيد بن أوس، ثنا  
مورده واحلساب   ربقهشام بن حسان قال: مسعت احلسن يقول: حقيق على من كان املوت موعده وال

 مشهده أن يطول بكاؤه وحزنه. 
بن املثىن أبو بكر الفقيه الداودي من أهل حممد بن املثىن الفقيه قلت يوجد حممد بن موسى  -

( والربقاين 404/ 4النهروان ترمجه اخلطيب وقال حدثنا عنه أبو بكر الربقاين )اتريخ بغداد ت بشار  
 أدري إن كان هو هذا أم ال المن طبقة حممد بن عبد هللا احلافظ ف

 هو حممد بن احلسن بن دريد النحوي الشاعر ضعيفأبو بكر بن دريد  -
 أبو حامت السجستاين هو سهل بن حممد بن عثمان صدوق ال أبس به -
* 

( أخربان أبو احلسن علي بن  310/  1وأخرجه أبو إمساعيل األصبهاين يف كتابه الرتغيب والرتهيب ) 



علي بن بندار الصرييف، ثنا عمرو  أبو عبد الرمحن السلمي إمالء، أنبأ أبو احلسن  ا أمحد املديين، ثن
نا أبو يعلى السباحي، ثنا األصمعي، ثنا حزم القطعي عن احلسن قال: حقيق على  سباع بن علي، ث 

 من كان املوت موعده والقيامة مورده والوقوف واحلساب عند هللا مشهده أن يطول بكاؤه وحزنه.
ي علي بن أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد  ن علي بن أمحد املديين قال عبد الغافر الفارسسحل أبو ا -

إمساعيل بن العباس بن أيب الطيب أجرم الصيديل املدين، أبو احلسن املؤذن اإلمام الزاهد جليل  هللا بن 
نيسابور   خفاضل مسع من املتقدمني مثل أيب عبد الرمحن السلمي )املنتخب من كتاب السياق لتاري

 ( 424ألبو إسحاق الصريفيين ص 
 د الرمحن السلمي ضعيفأبو عب -
الصرييف هو الصويف العابد قال عنه أبو عبد هللا احلاكم وكان من الثقات   أبو احلسن علي بن بندار  -

( وقال قوام السنة األصبهاين من جلة  287/ 41يف الرواية رمحة هللا )اتريخ دمشق البن عساكر  
 ( 1146 وكان ثقة )سري السلف الصاحلني لقوام السنة ص ر و بمشايخ نيسا

 عمرو سباع بن علي مل أعرفه  -
السباحي وصوابه الساجي والسباحي تصحيف أو غلط وامسه زكراي بن حيىي بن خالد  أبو يعلى -

الساجي البصري املنقري وليس هو أبيب حيىي زكراي بن حيىي بن عبد الرمحن الساجي اإلمام احلافظ  
وى عنه الدواليب كما يف الكىن واألمساء كما توهم البعض يروي عن عبد امللك األصمعي ر   دقاالن

ه وكيع الضيب كما يف أخبار القضاة وعبيد هللا بن عبد الرمحن السكري واحلافظ أبو عبد هللا  وروى عن
حبان   ن( وذكره اب 150بن خملد الدوري العطار كما عند اآلجري يف فضل قيام الليل والتهجد )ص  

 ( = 255/ 8يف الثقات ) 
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 _________ _ 
( ثنا أبو بكر الليثي، ثنا أبو النضر، عن األشجعي، 50= وأخرجه ابن أيب الدنيا يف اهلم واحلزن )ص  

وت مورده والساعة موعده والوقوف بني يدي  عن شجاع أيب مروان، عن احلسن قال: حق المرئ امل
 مشهده أن يطول حزنه. 

قال أبو حامت الرازي صدوق )اجلرح   يثي أظنه أبو بكر بن أيب النضر هاشم بن القاسم للأبو بكر ا -
 ( 345/  9والتعديل البن أيب حامت 



 أبو النضر هو هاشم بن القاسم الليثي معروف ثقة -
 د مروان بن شجاع مل أجد فيه جرحاً وال تعديالً أيب مروان رمبا هو وال شجاع -
* 

( كالمها  133/ 2ألولياء )( وأبو نعيم األصبهاين يف حلية ا5/ 3والكىن ) ءاوأخرجه الدواليب يف األمس
من طريق علي بن مسلم قال: حدثنا زافر ]زاد أبو نعيم ابن سليمان[ قال: ذكر أبو مرار بشري  

ن بشر الرحال[، عن احلسن قال: حق على كل من يعلم أن املوت  نعيم أبو مروا وعند أيبالرحال ]
 أن يطول حزنه.  موعده، وأن القيام بني يدي رب العاملني مشهده ةعمورده، وأن السا

 علي بن مسلم هو الطوسي ثقة -
 زافر بن سليمان ضعيف  -
 الرحال مل أجد له شيئاً واختلف على امسه -
* 

( أان حممد بن احلسني بن حممد  528/  1تشابه يف الرسم ) طيب يف كتابه تلخيص املوأخرجه اخل
بد الرمحن الزهري، ان عبد هللا بن  علي البصري املعدالن، قاال: ان عبيد هللا بن ع احلراين، وعلي بن أيب

بن البسري،  حممد بن عبد العزيز، ان عباس بن عمرو النيسابوري، ان أمحد بن أيب احلواري، ان عبد هللا 
بني   فحال، عن احلسن، قال: ينبغي ملن علم أن املوت مورده، والساعة موعده، والوقو عن بسري الر 

 يدي هللا مصدره أن يطول حزنه يف الدنيا. 
 عبد هللا بن حممد بن عبد العزيز هو احلافظ البغوي  -
هنا نسب إىل جده  عباس بن عمرو النيسابوري أظن هو نفسه عمرو بن محزة النيسابوري ويكون  -

زهد عن أيب  لاشهور ابلرواية عن أمحد بن أيب احلواري قال اخلليلي كبري، عامل، ثقة وروى فهو امل 
 ( 833/ 3يثين عليه، ويوثقه )اإلرشاد للخليلي   احلواري، مسعت احلاكم أاب عبد هللا

 عبد هللا البسري وصوابه السري بدون الباء -
  أجد له شيئاً الذي يف السند السابق ملالبسري الرحال الظاهر هو نفسه  -
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 وقال: أهديت إيل ابغتيابك يل حسناتك،  بٌ طواتصل به أن رجاًل اغتابه، فبعث إليه بطبٍق فيه ر 
 ك عليها، فاستحيا الرجل، ومل يعد لذكره بسوٍء. فكافأت



 أى أن رجاًل كثري البطالة غري مشتغٍل مبا يعنيه من أمر دينه، أنشده: وكان إذا ر 
 يسرك أن تكون رفيق قوٍم ... هلم زاٌد وأنت بغري زاد 

يه؛ فإنك إن أحسنت إليه/ ارحتل حبمدك، وإن لإوكان يقول: ايبن آدم! هنارك ضيفك، فأحسن 
 (. 1ت إليه، ارحتل بذمك، وكذلك ليلتك )أسأ

 __________ 
( حدثنا أبو حممد البزار  187( ويف الزهد ) 25جه ابن أيب الدنيا يف كالم الليايل واألايم )ص ( أخر 1)

ن يقول: ابن آدم  سالقاسم بن هاشم، حدثنا املسيب بن واضح، عن حممد بن الوليد، قال: كان احل
 دك أو بذمك، وكذلك ليلتك. إسنادُه ضعيفٌ اليوم ضيفك، والضيف مرحتل حبم

(  183ر القاسم بن هاشم هو نفسه السمسار فقد قال ابن أيب الدنيا يف الزهد )ص أبو حممد البزا  -
ليد،  و لحدثين أبو حممد القاسم بن هاشم السمسار، قال: ثنا املسيب بن واضح، قال: ثنا حممد بن ا

( وقال أبو  426/  14دوقا )اتريخ بغداد ت بشار  قال: قالوا للحسن. قال عنه اخلطيب وكان ص
لسلمي وسألته ]يعين الدارقطين[ عن أيب بكر حممد بن القاسم بن هاشم السمسار،  عبد الرمحن ا

 ( 293وعن أبيه؟ فقال: ال أبس هبما )سؤاالت السلمي للدارقطين ص 
( كان أبو 123  /8وق لكنه خيطئ كثريا قال ابن عدي يف الكامل )دصاملسيب بن واضح ضعيف  -

ناس يؤذوان فيه أي يتكلمون فيه قلت: قال النسائي:  عبد الرمحن النسائي حسن الرأي فيه ويقول ال
( هو عندي ضعيف وقال أبو حامت الرازي كان خيطئ كثريا فإذا قيل له مل يقبل  72يف املشيخة )ص 

 ( وضعفه اآلخرون294/  8يب حامت  أ )اجلرح والتعديل البن
 يد مل أعرفهحممد بن الول -
* 

( ان يوسف بن عبد هللا احللواين، ان عثمان بن اهليثم،  107/  4وأخرجه أبو بكر الدينوري يف اجملالسة )
عن عوف، قال: مسعت احلسن يقول: اي ابن آدم! هنارك ضيفك، فال يرحلن عنك إال وهو راض،  

 ٌف جداً يعوكذا ليلك. إسنادُه ض
  / 1اهتمه الدارقطين ابلوضع )راجع ترمجته يف امليزان للذهيب أبو بكر الدينوري هو أمحد بن مروان  -

 ( 309/ 1ولسان امليزان البن حجر  156
 يوسف بن عبد هللا احللواين جمهول  -
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ال: احلمد هلل على  قفوولد له غالٌم فهنأه جلساؤه، وقالوا: ابرك هللا لك يف هيبته، وزادك من نعمته، 
مبن إن كنت عائاًل أنصبين، وإن كنت غنياً  دة من كل نعمٍة، وال مرحباً كل حسنٍة، ونسأل هللا الزاي

أذهلين، ومبن ال أرضى بسعيي له سعياً، وال بكدي له يف احلياٍة كدًا، حىت أشفق عليه من الفاقة بعد  
 (. 1فرحه سروٌر )  نوفايت، وأان يف حاٍل ال يصل إيل من مهه حزٌن، وال م

 __________ 
( حدثين أيب، عن هشام بن حممد، عن  364/  1ل )الدنيا يف النفقة على العيا ( أخرجه ابن أيب 1)

رجل من أهل البصرة قال: ولد للحسن البصري غالم فأاته بعض جلسائه فقال: اي أاب سعيد، بلغين  
يف أحسن نعمة فقال احلسن: احلمد  ك أن هللا وهب لك غالما فبارك هللا عز وجل لك يف هبته وزاد

نعمة وال فرحنا مبن إن كنت مقال أنصبين وإن كنت غنيا   نة ونسأل هللا الزايدة يف كلهلل على كل حس
أذهلين ال أرضي يسعى هلا سعيا وال يكدي يف احلياة كدا حىت أشفق عليه من الفاقة بعد وفايت وأان يف  

يب  رور. إسنادُه ضعيٌف جدًا هشام بن حممد هو الكلس حال ال تصل إيل من مهه حزن وال من فرحه 
 مرتوك والرجل جمهول

* 
( حدثنا أبو بكر، رمحه هللا، قال: حدثنا أبو عثمان، عن  29/ 2رجه أبو علي القايل يف أماليه )وأخ

التوزي، عن أيب عبيدة، قال: بلغين أنه ولد للحسن البصري غالم فهنأه بعض أصحابه، فقال 
فقريا   إن كنت غنيا أذهلين، وإن كنت على هبته، ونستزيده من نعمته وال مرحبا مبن احلسن: حنمد هللا

أتعبين، وال أرض له بسعي سعيا، وال بكدي له يف احلياة كدا، أشفق عليه من الفاقد بعد وفايت، وأان 
 يف احلال ال يصل إىل من مهه حزن، وال من فرحه سرور. إسنادُه ضعيٌف منقطعٌ 

 مد بن احلسن بن دريد النحوي الشاعر ضعيفحم  أبو بكر هو -
 شنانداينو عثمان هو سعيد بن هارون األأب -
التوزي هو أبو حممد عبد هللا بن حممد بن هارون قال السريايف وحدث عمر بن شبة قال حدثين  -

 ( 20عبد هللا بن حممد التوزي الصدوق ما علمت العفيف )أخبار النحويني البصريني للسريايف ص  
 بو عبيدة هو معمر بن املثىن النحوي ثقة أ -

(1/34 ) 

 



 (. 1وكان يقول: إن خوفك حىت تلقى األمن، خرٌي من أمنك حىت تلقى اخلوف )
 __________ 

تابه الوجل والتوثق  ( ومن طريقه ابن أيب الدنيا يف ك102/  1( أخرجه ابن املبارك يف الزهد )1)
أخربان سعيد بن زيد قال: مسعت معلى بن زايد   (29( وابن اجلوزي يف املقلق )ص  28ابلعمل )ص 

قول: سأل املغرية بن خمادش احلسن، فقال: اي أاب سعيد، كيف نصنع مبجالسة أقوام هاهنا حيدثوننا  ي
أقواما خيوفونك حىت تدرك أمنا،  أن تطري؟ قال: أيها الشيخ، إنك وهللا ألن تصحب  حىت تكاد قلوبنا

  ك حىت تلحقك املخاوف. صحيح وسقط من سند ابن أيبنو خري لك من أن تصحب أقواما يؤمن
 الدنيا املعلى بن زايد لكن أخرجه ابن اجلوزي من طريقه وفيه املعلى بن زايد 

* 
بن بكري يف   ( وأبو حفص الزايت210بل يف زوائده على الزهد )ص  وأخرجه عبد هللا بن أمحد بن حن

من طريق سيار، حدثنا جعفر، حدثنا   ا( كالمه11املرتجم من حديثه خمطوطة جوامع الكلم )ص 
ايد ]وعند الزايت املعلى بن زايد[ قال: مسعت املغرية بن حماوش، سأل احلسن فقال: اي  العالء بن ز 

ديثهم سهولة قال: قال  روننا وخيوفوننا يكاد جيلبون قلوبنا وآخرون يف حأاب سعيد، لقينا علماء يذك
األمن خري ممن أمنك حىت تلقى املخافة. صحيح  ى قاحلسن: اي عبد هللا، إنه من خوفك حىت تل

حماوش تصحيف أو غلط إمنا هو خمادش وهذا إسنادُه ضعيٌف سيار هو ابن حامت ضعيف وجعفر هو  و 
 زايد  احلديث والعالء بن زايد تصحيف إمنا هو املعلى بن ابن سليمان الضبعي حسن 

* 
( ومن طريقه املزي يف هتذيب 150  - 149/ 2وأخرجه أبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء )

( وأبو القاسم احلسني احلنائي يف كتابه 580( وأيب الفضل الزهري يف حديثه )ص  114/  6الكمال )
نائي حيىي بن سعيد العطار، ان يزيد بن عطاء ]زاد احل  ( كلهم من طريق1252/ 2احلنائيات )

م املغرية بن خمادش ذات يوم إىل  اقالواسطي[، عن علقمة بن مرثد ]زاد احلنائي احلضرمي[ قال و 
يف نصنع أبقوام خيوفوننا حىت تكاد قلوبنا تطري؟ فقال احلسن: وهللا ألن تصحب احلسن فقال: ك

 ف. ري لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حىت يلحقك اخلو أقواما خيوفونك حىت يدركك األمن خ
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 (. 1قني فيه، من يقيننا ابملوت، وعملنا لغريه )ي وكان يقول: ما رأيت شيئاً ال شك فيه أصبح شكاً ال 
ما من صدقٍة أفضل من صدقة  وكان يقول: روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: ))

اللسان((، قيل: اي رسول هللا! وما صدقة اللسان؟ قال: ))الشفاعة احلسنة، خيفي هللا هبا الذميمة،  
 (. 2ويقضي احلاجة، ويفرج الكربة(( ) 

____ __ ____ 
( قثين احلسني بن علي, ثنا عبد اجلبار بن حيىي األزدي,  53( أخرجه ابن أيب الدنيا يف اليقني )ص 1)
نا ضمرة, عن ابن شوذب, قال: قال احلسن: ما رأيت يقينا ال شك فيه أشبه من شك ال يقني فيه  ث

 من أمران هذا. إسنادُه ضعيفٌ 
ه يروي  فيه جرحاً وال تعدياًل وأيضاً الطربي يف تفسري  دجعبد اجلبار بن حيىي األزدي هو الرملي مل أ -

 ب عن عبد اجلبار بن حيىي الرملي عن ضمرة عن ابن شوذ
ابن شوذب امسه عبد هللا مل يسمع من احلسن قال ابن أيب حامت مسعت أيب ]أبو حامت الرازي[ يقول   -

سن ومل يره ومل يسمع منه  حلاعبد هللا بن شوذب خراساين ثقة وقع إىل الرملة ويقول ابن شوذب عن 
 ( 116ل البن أيب حامت ص  ورأى طاوسا )املراسي

* 
ذيل مرتوك عن احلسن عن مسرة وضعفه األلباين انظر السلسلة  ( ضعيف جدًا رواه أبو بكر اهل2)

 1442الضعيفة واملوضوعة احلديث برقم 
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 الفصل الثاين فيما أورده من اآلداب ومكارم األخالق
مسلٍم أحب إيل من اعتكاف شهٍر  أنه كان يقول: قضاء حاجة أٍخ   -هللارمحه -سن  حل اروي عن 

(1 .) 
 __________ 

( قلت أظنه توهم رمحه هللا فاعتكاف شهر قاله احلسن بن علي بن أيب طالب كما سيأيت ومل يصح 1)
 ذلك عنه وأما ما قاله احلسن البصري ففيه عدة رواايت 

( واللفظ  89/ 3)  ( ومن طريقه الدينوري يف اجملالسة258/ 1لزهد )ا أخرج عبد هللا بن املبارك يف
ل، عن احلسن أنه دخل على اثبت البناين، لينطلق يف حاجة لرجل،  البن املبارك أخربان محيد الطوي



 فقال اثبت: إين معتكف، فقال احلسن: ألن أقضي حاجة أخ يل مسلم أحب إيل من اعتكاف سنة. 
* 

سحاق بن زيد حدثنا  ( حدثنا حسني بن إ71كتابه اصطناع املعروف )ص   يفوأخرج ابن أيب الدنيا 
اثبت قال مر يب احلسن وأان معتكف فقال يل اذهب تلق فالان يف  أسود بن عامر أخربان محاد عن  

حاجة قال قلت إين معتكف قال وهللا ألن أقضي حاجة لذي مسلم أحب إيل من أن أعتكف كذا 
 صنف حسني بن إسحاق بن زيد فلم أعرفهملوكذا. رجاله ثقات سوى شيخ ا

* 
( وابن  89ويف قضاء احلوائج )ص ( 129بن أيب الدنيا يف كتابه اصطناع املعروف )ص وأخرج ا

( كالمها من طريق احلكم بن سنان قال حدثنا مالك بن  248  -  247اجلوزي يف الرب والصلة )ص  
ألخيه فقال مروا اثبتا البناين فأشخصوا  ة دينار قال بعث احلسن حممد بن نوح ومحيدا الطويل يف حاج

فأخربه ابلذي قال اثبت فقال ارجع إليه  م فقال هلم اثبت إين معتكف فرجع محيد إىل احلسن به معك
فقل له اي عميش أما تعلم أن مشيك يف حاجة أخيك املسلم خري لك من حجة بعد حجة ]زاد ابن  

 ضعيٌف احلكم بن سنان ضعيف =  هُ اجلوزي فقام وذهب معهم، وترك االعتكاف[. إسناد
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 _______ ___ 
( من طريق بشر بن عمر وهو الزهراين وأخرج ابن  247= وأخرج ابن حبان يف روضة العقالء )ص  

( وأبو علي الصواف يف جزء  81/ 1( ويف اصطناع املعروف )48أيب الدنيا يف قضاء احلوائج )ص 
بن   المها )بشر بن عمر وأبو أسامة( من طريق الربيعك  ( كالمها من طريق أبو أسامة8من حديثه )ص  

الصبيح قال كان احلسن يقول قضاء حاجة أخ مسلم أحب إيل من اعتكاف شهرين. إسنادُه ضعيٌف  
 الربيع بن صبيح ضعيفٌ 

* 
( حدثين أبو عبد  81/ 1( ويف اصطناع املعروف )48وأخرج ابن أيب الدنيا يف قضاء احلوائج )ص  

ال: ألن أقضي ملسلم حاجة سن قنا داود بن احملرب، عن الربيع بن صبيح، عن احلثدهللا بن حبري، ح
 أحب إيل من أن أصلي ألف ركعة. إسناده موضوع داود بن احملرب هالك متهم ابلوضع

* 



( عبد هللا قال حدثنا حسني بن إسحاق قال  72وأخرج ابن أيب الدنيا يف كتابه اصطناع املعروف )ص 
وهللا ألن أقضي المرئ   يقولاد قال حدثنا الربيع بن صبيح قال مسعت احلسن مح حدثنا ] .. .[ ابن

 مسلم حاجة أحب إيل من أن أصلي ألف ركعة.
ما بني القوسني مل يتبني مع احملقق قلت هناك راٍو امسه نصر بن محاد أبو احلارث الوراق يروي عن   -

لوا )اعتكاف شهرين( بينما ابن محاد هذا  اقالربيع بن صبيح مرتوك أظنه هو ألنه مما سبق فالصدوقني 
 رب اهلالك قاال )أصلي ألف ركعة( وهللا أعلماحملوداود 

* 
( ومن طريقه املزي  258/  1وأما رواية احلسن بن علي بن أيب طالب أخرجها ابن املبارك يف الزهد ) 

الدنيا   ( وابن أيب247/  13( وابن عساكر يف اتريخ دمشق )235 -  234/ 6يف هتذيب الكمال )
بن املبارك وابن أيب الدنيا( من طريق عبيد هللا بن  ا )ا( كالمه100يف كتابه اصطناع املعروف )ص  

الوليد الوصايف واللفظ البن املبارك، عن أيب جعفر قال: جاء رجل إىل حسني بن علي، فاستعان به 
خرج من   على حاجة، فوجده معتكفا، فقال: لوال اعتكايف خلرجت معك، فقضيت حاجتك، مث

خرج معه حلاجته، فقال: أما إين قد كرهت أن أعينك  ه، فعنده، فأتى احلسن بن علي، فذكر له حاجت
يف حاجيت، ولقد بدأت حبسني فقال: لوال اعتكايف خلرجت معك، فقال احلسن: لقضاء حاجة أخ يل  

 يف هللا أحب إيل من اعتكاف شهر. إسنادُه ضعيٌف جدًا الوصايف مرتوك 
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 (. 1عفو، واالحتمال )رجٌل عن حسن اخللق ما هو؟ فقال: البذل، والله أسو 
، وكفه لسانه، واحتماله مؤنة إخوانه، وبذله املعروف ألهل زمانه وكان يقول: مروءة الرجل: صدق

 األذى عن جريانه. 
  ينغجلعلكم أغنياء ال فقري فيكم، ولو شاء جلعلكم فقراء وال  -عز وجل-وكان يقول: لو شاء هللا 

 (. 2لون )فيكم، ولكن ابتلى بعضكم ببعٍض لينظر كيف تعم
: }ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم -جل جالله-مث دل عباده على مكارم األخالق، فقال 

 وق شح نفسه فأولئك هم املفلحون{. خصاصٌة ومن ي
 وقال: عدة الكرمي: فعٌل وتعجيٌل، وعدة اللئيم: تسويٌف وتطويٌل.

 __________ 



( ومن طريقه ابن أيب الدنيا يف 55)ص  جه حممد بن احلسني الربجالين يف الكرم واجلود ر خ( أ1)
( ثنا داود بن  235( ويف التواضع واخلمول )ص  82( ويف مداراة الناس )ص 212اإلخوان )ص 

حمرب، عن حسن بن صاحل، قال: سئل احلسن عن حسن اخللق،, فقال: الكرم, والبذلة, واالحتمال.  
  داود بن احملرب هالك متهم ابلوضع كٌ لإسنادُه ها

 *** 
( حدثنا حامت بن  66/  19د عن احلسن مرفوعاً أخرجه أبو بكر بن أيب شيبة ت عوامة )( ور 2)

عن النيب صلى هللا عليه وسلم، قال: لو شاء هللا جلعلكم أغنياء   وردان، عن يونس، عن احلسن، 
ال غين فيكم ولكن ابتلى بعضكم ببعض.   مككلكم، ال فقري فيكم، ولو شاء هللا جلعلكم فقراء كل

 صحيٌح إىل احلسن ولكنه مرسلإسنادُه 
 *** 

يفي ولفظه " عدة  ( مل أجد أحدًا نسبه للحسن فالبالذري يف أنساب األشراف نسبة ألكثم بن ص3)
 الكرمي مهنأة ابلتعجيل، وعدة البخيل تسويف وتعليل" 

( كالمها من  329/ 13ي يف شعب اإلميان )قه( و البي140وأخرج اخلطيب يف كتابه البخالء )ص  
مد بن يونس، حدثنا األصمعي، قال: قال أعرايب: عدة الكرمي نقد وتعجيل، وعدة اللئيم  طريق حم

 يونس الكدميي مرتوك متهم ابلكذب.تسويف وتعليل. حممد بن 
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 وكان يقول: ما أنصفك من كلفك إجالله، ومنعك ماله. 
ملشاركة واإليثار. وهللا! لقد  (، إذ كنا نعامل اب1نا الذي يقرض أخاه الدرهم )م وقال: كنا نعد البخيل

أحد من رأيت وصحبت يشق إزاره فيؤثر أخاه بنصفه، ويبقى له ما بقي، ولقد كان الرجل ممن  كان 
كان قبلكم يصوم، فإذا كان عند فطره، مر على بعض إخوانه، فيقول: إين صمت هذا اليوم هلل، 

ن عشائك، فيأتيه اآلخر ما تيسر من  له هللا مين أن يكون لك فيه حٌظ، فهلم شيئاً م بقوأردت إن ت
 اٍء ومتٍر يفطر عليه يبتغي أن يكسبه أجرًا، وإن كان غنياً عن الذي عنده. م

 __________ 
( والسمعاين يف املنتخب من معجم 311  -  310/  13( أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان )1)

ن طريق أبو احلارث  ( كلهم م182دسي يف املنتقى من مسموعات مرو )ص  ق( وامل836شيوخه )ص  



املقدسي الفيض بن اخلضر[، حدثين عبد هللا بن خبيق قال: مسعت عبد هللا بن  ]وعند السمعاين و 
 ضريس يقول: قال احلسن: كنا نعد البخيل الذي يقرض أخاه. إسنادُه منقطعٌ 

قال  ألوالسي قال ابن عساكر أحد الزهاد املشهورين و ا أبو احلارث هو الفيض بن اخلضر بن أمحد -
 ( 24/  49املشايخ وجلتهم )اتريخ دمشق البن عساكر  أبو عبد الرمحن السلمي من قدماء

عبيد هللا بن خبيق هو األنطاكي ال أبس به قال عنه أبو نعيم األصبهاين الصادق الواثق املشمر   -
وقال  ( 168/  10ق ابلوفاء )حلية األولياء ألبو نعيم قالالحق عبد هللا بن خبيق تذوق ابلصفاء وحت

/  5عنه، كتب إىل أيب جبزء من حديثه )اجلرح والتعديل البن أيب حامت ابن أيب حامت أدركته ومل أكتب  
46 ) 

عبد هللا بن ضريس قال ابن أيب حامت عبد هللا بن أيب ضريس الزاهد روى عنه عبد هللا بن خبيق   -
 ( 88/  5ديل البن أيب حامت  عتاألنطاكي )اجلرح وال
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 (. 1اماً، وإن الرجل منهم ليخلف أخاه يف أهله وولده أربعني سنًة بعد موته )أدركت أقو  وكان يقول:
 __________ 

(  211طريقه أمحد بن حنبل يف الزهد )ص   ( ومن306( أخرجه وكيع بن اجلراح يف الزهد )ص 1)
يم  ( من طريق أبو نع308كر بن املقرئ يف معجمه )ص  ب ( وأبو231/  1وابن املبارك يف الزهد ) 

( من طريق عبد الرزاق كلهم 270/ 6وهو فضيل بن دكني أبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء )
من طريق سفيان، عن هشام، عن احلسن، قال:  بو نعيم وعبدالرزاق( )وكيع وعبد هللا بن املبارك وأ

رح ابن  ف أخاه يف أهله أربعني عاما. إسنادُه صحيٌح وصلخلقد أدركت أقواما، إن كان الرجل لي
 هشام ابلتحديث من احلسن عند ابن املقرئ 

* 
( حدثنا أبو  270/ 6)واتبع سفيان الثور عبد الرزاق أخرجه أبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء  

ن، قال: وهللا سكر، ثنا عبد هللا، حدثين أيب، ثنا عبد الرزاق، قال: مسعت هشاما، حيدث عن احلب
 ف أخاه يف أهله أربعني عاما ينفق عليهم. صحيح لقد أدركت أقواما كان أحدهم خيل

* 
مد بن القاسم، ( حدثين حممد بن احلسني، ان حم99وأخرجه ابن أيب الدنيا يف مكارم األخالق )ص 



 سنة.  نيع يان، عن يونس، عن احلسن قال: إن كان الرجل ليخلف أخاه يف أهله بعد موته أربعن سف
رويه عن هشام وليس يونس وآفته حممد بن القاسم وهو  ابطل هبذا اإلسناد فاملشهور أن سفيان ي

 األسدي مرتوك كذاب 
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وكان يقول: إذا دخل الرجل بيت صديقه، فال أبس عليه أن يتناول مما حضر من طعامه وفاكهته بغري  
 (. 1إذنه )

 __________ 
أي من أكل من  أان ذاكرها وهو مذهب احلسن البصري ذا املعىن و ه  ( يف هذا رواايت تدل على1)

 فال جناح عليه بيت صديقه بدون إذنه 
( معلقاً ابن املبارك: عن معمر، عن قتادة،  577/ 4أخرج الذهيب يف سري أعالم النبالء ط الرسالة )

 جعلنا أنكل،ف قال: دخلنا على احلسن وهو انئم، وعند رأسه سلة، فجذبناها، فإذا خبز وفاكهة،
رجاله ثقات أثبات وال يقرأ: }أو صديقكم{ ال جناح عليكم. فانتبه، فرآان، فسره، فتبسم، وهو 

أدري ما حال السند إىل ابن املبارك فلم أجده مسنداً ولعله من الكتب املفقودة أو الغري مطبوعة بعد  
 وهللا أعلم

* 
، عن سفيان بن حبيب، عن  هللا بن عمر د( حدثنا عبي245وأخرج ابن أيب الدنيا يف اإلخوان )ص  

قه حىت ينهاه مث قرأ }أو صديقكم{ ]النور:  حلسن، قال: أيكل الرجل من منزل صديعمرو، عن ا
 [. إسنادُه ضعيٌف جداً 61

 عبيد هللا بن عمر وصوابه عبد هللا بدون الياء وهو القواريري -
وابن عون كان يكذب   محيد الطويل هعمرو هو أبو عثمان عمرو بن عبيد البصري مرتوك وقال عن -

 ( 441/ 2و  436/ 2نة لعبد هللا بن حنبل  على احلسن )الس
* 

( حدثنا احلسن بن دينار، عن احلسن أنه سأله رجل 463/  1وأخرج حيىي بن سالم يف تفسريه )
فقال: الرجل يدخل على الرجل، يعين صديقه، فيخرج الرجل من بيته ويرى اآلخر الشيء من الطعام 

أبو سعيد   ادُه ضعيٌف جدًا احلسن بن دينار هو ل منه؟ فقال: كل من طعام أخيك. إسنالبيت، أأيك يف



 مرتوك 
* 

( حدثنا عبدان بن حممد املروزي حدثنا إسحاق بن  274وأخرج الطرباين يف اجلود والسخاء )ص  
و  هو راهويه حدثنا الفضل بن موسى عن الفضيل بن عياض قال دخل حفص املنقري منزل احلسن 

هكذا كان  ا انصرف احلسن قال ابرك هللا عليك ه سلة فيها رطب فجعل أيكل منها فلميصلي وعند
 القوم. رجاله ثقات

* 
( حدثين إبراهيم بن سعيد، قال: حدثنا يونس بن حممد،  244وأخرج ابن أيب الدنيا يف اإلخوان )ص  

ئما على سريره  سن فوجده انحلحدثنا عبيد هللا بن النضر، عن عون بن يونس، قال: دخل رجل على ا
انتبه فرأى الرجل أيكل، فقال: رمحك يها فاكهة ففتحها فجعل أيكل منها فووجد عند رأسه سلة ف

هللا هذا وهللا فعل األخيار. رجاله ثقات سوى عون بن يونس فلم أعرفه وأخشى أن يكون قد  
 = دب ثقة ثبت  ؤ تصحف وإبراهيم بن سعيد هو اجلوهري ثقة حافظ ويونس بن حممد هو امل
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 __________ 
( حدثنا املفضل بن غسان، عن أبيه، عن رجل، قال:  245)ص   أيب الدنيا يف اإلخوان = وأخرج ابن

ايب فصادفه مفتوحا فدخل واحلسن يف  كان للحسن البصري بيت إذا فتح اببه فهو إذنه فجاء أعر 
نظر إليه احلسن وجعل يبكي فقيل  ف املذهب فجاء إىل شيء حتت سرير احلسن فأخرجه وجعل أيكل

 أاب سعيد؟ فقال: ذكرين هذا أخالق قوم قد مضوا. إسنادُه ضعيٌف رجاله ثقات  له: ما يبكيك اي 
 املفضل بن غسان هو الغاليب والرجل جمهول 

* 
( حدثين أبو معاوية، حدثين رجل من أهل البصرة قال:  253حنبل يف الزهد )ص  وأخرج أمحد بن

الباب مفتوحا دخل قال:  ا فتح اببه فهو إذنه فمن جاءه من أصحابه فرأى ذإكان للحسن بيت 
فجاء رجل فرأى الباب مفتوحا فدخل فنظر فلم ير احلسن يف البيت قال: فنظر إىل سل حتت سريره  

طعام فأقبل أيكل منه قال: وأقبل احلسن من خمرج له فلما رأى ما يصنع الرجل  فجره إليه فإذا فيه 
ا يبكيك اي أاب سعيد؟ قال: ذكرتين مث جعلت عينه تدمع وجعل يبكي فقال له الرجل: م هقام ينظر إلي



 أخالق قوم مضوا. إسنادُه ضعيفٌ 
* 

 أبو الفضل أخربان أبو علي  ( أخربان يوسف أخربان80وأخرج ابن قدامة يف املتحابني يف هللا )ص 
حدثنا حممد بن صاحل العدوي   يسأخربان هالل احلفار أخربان اخللدي حدثنا أمحد بن مسروق الطو 

فر بن سليمان الضبعي قال مسعت أيب حيدث عن عبد الواحد بن زايد قال حدثنا احلسن بن جع
إذا هو قائم يصلي ويف  دخلت أان ومالك بن دينار وحممد بن واسع وفرقد السبخي على احلسن ف
ال له مالك مه فكلمه  قفالبيت سلة من رطب فمد محد بن واسع يده إليه فجرها وجعل أيكل منها 

أيذن له صاحبك فأقبل حممد بن واسع أيكل منها وال يلتفت إىل قوله   ابلفارسية أي ال أتكل حىت 
ن بعض حىت فجعتنا أنت  فالتفت احلسن إليهم وقال وحيك اي مويلك هكذا كنا ال حيتشم بعضنا م

 وأصحابك. إسنادُه ضعيٌف جداً 
 ثقة  يوسف هو أبو يعقوب يوسف بن هبة هللا -
 أبو الفضل هو حممد بن انصر السالمي ثقة  -
أبو علي هو احلسن بن أمحد بن عبد هللا بن البناء املقرئ احلنبلي خمتلف عليه دافع عنه ابن   -

 ( 200/ 16األمم اجلوزي )راجع املنتظم يف اتريخ امللوك و 
 هالل احلفار هو أبو الفتح هالل بن حممد حسن احلديث  -
 جعفر بن حممد بن نصري ثقة  دماخللدي هو أبو حم -
 طوسي ضعيفأمحد بن مسروق ال -
 حممد بن صاحل العدوي حدث عنه مجاعة ومل أجد فيه جرحاً وال تعديالً  -
منر ابحلسن بن جعفر بن سليمان وال نسمع  احلسن بن جعفر بن سليمان قال أبو حامت الرازي كنا  -

 ( 4/  3رح والتعديل البن أيب حامت  جلامنه وكان املقدمي حيمل عليه ويقول كان ال يصدق )
 د بن زايد وصوابه زيد بدون األلف مرتوكعبد الواح -
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وكان يقول: ما من نفقٍة إال والعبد حياسب عليها، إال نفقته على والديه فمن دوهنما، أو نفقته على  
 ن حياسبه عليها.أ يستحيي -وتعاىل سبحانه-أخيه يف هللا، وصاحبه يف طاعته، فإنه روي أن هللا 

 (. 1يربح الرجل على أخيه ) كان يقول: ليس من املروءة أنو 



 ريك، فإنه سينقل إىل غريك حديثك. وكان يقول: احذر ممن نقل إليك حديث غ
 __________ 

( حدثين أبو العباس عبد هللا  47  -  46( أخرجه حممد بن خلف بن املرزابن يف كتابه املروءة )ص  1)
بن بشري عن هشام عن الء بن عمرو احلنفي عن أمحد ن إدريس حدثنا العب نصر حدثنا حممد بن

سنادُه ضعيٌف جدًا العالء بن عمرو احلنفي مرتوك احلسن قال ليس من املروءة الربح على أخيك. إ
 متهم ابلكذب وحممد بن إدريس هو أبو حامت الرازي 
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 ( 1أن تلقى عليها ربك؟ ) بوكان يقول: ابن آدم! عملك لك، انظر على أي حاٍل حت
فاء ابلعهد، وقلة  ري عالمًة يعرفون هبا: صدق احلديث، وأداء األمانة، والو وكان يقول: إن ألهل اخل

الفخر واخليالء، وصلة الرحم، ورمحة الضعفاء، وبذل املعروف، وحسن اخللق، وسعة احللم، وبث 
 ( 2العلم، وقلة مثافنة النساء. )

 __________ 
حدثنا أبو حممد بن حيان، قال: ثنا   ( 143/  2أبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء )  ه ( أخرج2( )1)

رسته، قال: ثنا طالوت بن عباد، قال: ثنا عبد املؤمن بن عبيد هللا، عن احلسن،  حممد بن عبد هللا بن  
قال: اي ابن آدم عملك عملك فإمنا هو حلمك ودمك فانظر على أي حال تلقى عملك إن ألهل 

عهد وصلة الرحم ورمحة الضعفاء وقلة الفخر  وى عالمات يعرفون هبا، صدق احلديث والوفاء ابلقتال
املعروف وقلة املباهاة للناس، وحسن اخللق، وسعة اخللق مما يقرب إىل هللا عز وجل.  واخليالء وبذل 

 إسنادُه حسنٌ 
* 

ا عيسى بن إبراهيم الربكي نث( حدثنا معاذ بن املثىن حد272وأخرج الطرباين يف اجلود والسخاء )ص  
يقول إن ألهل ران املوصلي حدثنا النضر بن معبد اجلرمي قال مسعت احلسن حدثنا املعاىف بن عم

التقوى أعالما يعرفون هبا صدق احلديث ووفاء ابلعهد وصلة الرحم وحسن اجلوار ورمحة الضعفاء 
لق وسعة احللم واتباع العلم.  خلاوقلة الفخر واخليالء وبذل املعروف وقلة الغائلة للناس وحسن 

 ضعيف ضعيف رجاله ثقات سوى النضر بن معبد اجلرمي وهو أبو قحذم صحيح وهذا إسناد
* 



( حدثين صاحل بن مالك، ان أبو عبيدة الرايحي، عن احلسن،  35وأخرج ابن أيب الدنيا يف احللم )ص  
، واإليفاء ابلعهد وقلة الفخر، ةنقال: ألهل التقوى عالمات يعرفون هبا: صدق احلديث، وأداء األما

وسعة العلم واتباع العلم   الرحم، ورمحة الضعفاء وقلة املثافنة للنساء، وحسن اخللق واخليالء، وصلة
فيما يقرب إىل هللا زلفى. إسنادُه ضعيٌف جدًا والرايحي تصحيف وصوابه الناجي وامسه بكر بن  

 األسود
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، وأحسن جوار  هللا تكن غنياً هللا تكن عابدًا، وارض مبا قسم  م ر وكان يقول: ابن آدم! عف عن حما
قلل الضحك، فإنه مييت من جاورك تكن مؤمناً، وأحبب للناس ما حتب لنفسك تكن عداًل، وأ

 (. 1القلب كما ميوت البدن ) 
 __________ 

/  6ابملأثور ) ري( ورد موقوفاً ومرفوعاً فأما املوقوف فقد قال السيوطي: يف الدر املنثور يف التفس1)
قال: كان يقال: ابن آدم عف عن حمارم هللا تكن عابدا  ( أخرج عبد بن محيد عن احلسن 273

كن غنيا وأحسن جماورة من جاورك من الناس تكن مسلما وصاحب الناس  وارض مبا قسم هللا لك ت
قلُت   .ابلذي حتب أن يصاحبوك به تكن عدال وإايك وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك متيت القلب

راوي عنه أبو عبيدة الناجي مرتوك فقد قال الرتمذي: بعد  كتاب املسند لعبد بن محيد مفقود ورمبا ال
لفظه "اتق احملارم تكن أعبد الناس، وارض مبا قسم هللا لك تكن أغىن الناس، أن روى املرفوع منه و 

ر الضحك، فإن  ثكوأحسن إىل جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما حتب لنفسك تكن مسلما، وال ت
عبيدة الناجي، عن احلسن، هذا احلديث قوله: ومل يذكر فيه   كثرة الضحك متيت القلب" وروى أبو

احلديث برقم  127/  4لنيب صلى هللا عليه وسلم )سنن الرتمذي ت بشار عن أيب هريرة، عن ا
2305 ) 

* 
/  2لية األولياء )ح ( وأبو نعيم األصبهاين يف 571/ 13وأخرج أبو بكر بن أيب شيبة ت عوامة )

ال: حدثنا محاد بن سلمة، عن محيد، عن احلسن قال: كثرة ( كالمها من طريق عفان, ق152
 له ثقاتالضحك متيت القلب. رجا

* 



وأما املرفوع فرواه احلسن عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم وضعفه اإلمام الدارقطين 
( وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة )احلديث  1339احلديث برقم  264/ 7)العلل للدارقطين 

 ( 930برقم 
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وكان يقول: أيها الناس! إنكم ال تنالون ما حتبون إال برتك ما تشتهون، وال تدركون ما أتملون إال  
 (. 1ابلصرب على ما تكرهون )

 (. 2 ) ةٍ عاجلنة، وإمنا يدرك اإلنسان اخلري كله بصرب ساوكان يقول: الصرب كنٌز من كنوز 
 (. 3ؤن، ومن كفي املؤن، صرب على احملن ) وكان يقول: من أعطي درجة الرضا، كفي امل

 __________ 
النيب عيسى بن مرمي صلى هللا عليه وسلم أخرجه ( ما وجدته هو أن احلسن رواه مرسال عن 1)

ن ابن  ع حدثنا صاحل ابن حممد، قال: حدثنا أبو مقاتل،  ( 67احلكيم الرتمذي يف أدب النفس )ص  
، قال: بلغنا عن عيسى ابن مرمي عليه الصالة والسالم،  عون بن أيب راشد، عن احلسن رضي هللا عنه
هنا أشد حرا يف اجلوف من النار، وأشد سكرا من اخلمر،  قال يف خطبته: ال تضرين بكم الشهوات، فإ

إال برتك ما تشتهون.   ، نال ابلصرب على ما تكرهون، وال تنالون ما حتبو وإنكم ال تدرون ما أتملون، إ
صاحل بن حممد هو الرتمذي متهم ورواه الفضيل بن عياض وغريه عن النيب   إسنادُه ضعيٌف جداً فيهِ 

 عيسى عليه السالم
 *** 

باب،  ( حدثين علي بن احلسن، عن زيد بن احل27( أخرج ابن أيب الدنيا يف الصرب والثواب )ص 2)
ال  مسعت احلسن، يقول: الصرب كنز من كنوز اخلري،  :لحدثين مرجى بن وداع، عن غالب القطان قا

عني  يعطيه هللا إال لعبد كرمي عليه. إسنادُه ضعيٌف مرجى بن وداع هو البصري الراسىب ضعفه ابن م
 ( 413/  8وقال أبو حامت الرازي ال أبس به )اجلرح والتعديل البن أيب حامت 

 *** 
  أخرجه ابن أيب الدنيا يف كتابه الرضا عن هللا ري( مل أقف عليه لكن ورد بنحوه عن غيالن بن جر 3)

( نصر بن علي، حدثنا أيب، عن شداد بن سعيد الراسيب، عن غيالن بن جرير،  114بقضائه )ص 
 أعطي الرضا والتوكل والتفويض فقد كفي. إسنادُه صحيحٌ  قال: من
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جهه، ويتلو: }وملن صرب  و  وقيل: تساب رجالن حبضرة احلسن، فقام املسبوب وهو ميسح العرق عن
 (. 1حني ضيعها اجلاهلون ) -وهللا-مور{، فقال احلسن: هلل دره، عقلها  وغفر إن ذلك ملن عزم األ

 (. 2وقال: ابن آدم! لتصربن أو لتهلكن ) 
 __________ 

( حدثين علي بن احلسن، عن حيىي بن  87( أخرجه ابن أيب الدنيا يف الصرب والثواب عليه )ص 1)
الصدر األول، فقام الرجل بارك بن فضالة، عن احلسن قال: سب رجل رجال من ملإسحاق، عن ا

[  43وجهه، وهو يتلو: }وملن صرب وغفر إن ذلك ملن عزم األمور{ ]الشورى:  وهو ميسح العرق عن 
 قال احلسن: عقلها وهللا وفهمها إذ ضيعها اجلاهلون. 

 جرحاً وال تعديالً   هعلي بن احلسن هو علي بن احلسن بن أيب مرمي مل أجد في -
لساحليين ثقة يروي عن  اي حيىي بن إسحاق البجلي السيلحيين ويقال: احيىي بن إسحاق هو أبو زكر  -

 املبارك بن فضالة وحزم بن أيب حزم القطعي 
 *** 

( حدثنا ابن أيب عدي، عن ابن عون قال: كان 228( أخرجه أمحد بن حنبل يف الزهد )ص 2)
 حٌ و لتهلكن هو وهللا الشديد اهللكة. إسنادُه صحيأ احلسن يقول: وهللا لتصربن

* 
( حدثنا مبارك بن فضالة، عن احلسن قال: وهللا لتصربن 449وأخرجه وكيع بن اجلراح يف الزهد )ص 

 أو لتهلكن. صحيح 
* 

( حدثين حممد بن عباد بن موسى ثنا كثري بن هشام عن 145وأخرجه ابن أيب الدنيا يف القبور )ص 
نازة فرأى قربا خاسفا فقال لرجل  عن احلسن عن عثمان بن أيب العاص إنه كان يف ج ةلمبارك بن فضا

ل إىل بيتك الذي هو بيتك قال فجاء قال ما أرى بيتا فيه طعام وال شراب وال ثياب قال  من أهله تعا
فإنه وهللا بيتك قال صدقت قال فرجع فقال وهللا ألجعلن ما يف بييت ذلك قال احلسن هو وهللا 

 دد واهللكة لتصربن أو لتهلكن.شتال
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فقال: إن بيين وبني اجلنة عقبٌة، إن جزهتا، فأان   -رمحه هللا-ي: أن رجاًل شتم أاب ذر لقد رو وقال: 
ا قلت، فانته أيها الرجل؛ فإنك تصري إىل من  خرٌي مما تقول، وإن عوج يب دوهنا إىل النار، فأان أشر مم

 لصدور.ا يعلم خائنة األعني وما ختفي
 ]يسمع، ألجبتك[. -عز وجل- وقيل: شتم رجٌل رجاًل، فقال: لوال أن هللا

وكان يقول: الصرب صربان: صرٌب عند املصيبة، وصرٌب عن املعصية، فمن قدر على ذلك، فقد انل  
 (. 1فضل الصربين )أ

 __________ 
الرتغيب والرتهيب   يف( وإمساعيل األصبهاين 173( أخرجه أبو الشيخ األصبهاين يف العوايل )ص 1)
مد بن حيىي املروزي حدثنا عاصم بن علي حدثنا أبو األشهب عن  ( كالمها من طريق حم294/  2)

يبة حسن وأفضل الصرب على ما  احلسن قال الصرب صربان أحدمها أفضل من اآلخر الصرب على املص
 ى هللا عز وجل عنه. صحيح هن
* 

( حدثين أبو األشهب، عن احلسن، قال الصرب  633 - 632/  2وأخرجه حيىي بن سالم يف تفسريه ) 
ن أحدمها أفضل من اآلخر: الصرب عند املصيبة حسن وأفضل منه الصرب عما هناك هللا عنه.  صربا

 صحيح

(1/37 ) 

 

من جرعة مصيبٍة موجعٍة يتجرعها صاحبها حبسن   -عز وجل-وكان يقول: ما من جرعٍة أحب إىل هللا 
 (. 1ها بفضل عفٍو وحلٍم ) لم عزاٍء وصرٍب، أو جرعة غيٍظ حي

 _______ ___ 
 اً وقوفاً ومرفوع( روي م1)

( معلقاً قال سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن 247/  9فأما املوقوف ذكره القرطيب يف تفسريه ) 
احلسن قال: ما من جرعتني يتجرعهما العبد أحب إىل هللا من جرعة مصيبة يتجرعها العبد حبسن صرب  

 نداً  أقف عليه مسيتجرعها العبد حبلم وعفو. قلُت مل ظوحسن عزاء، وجرعة غي
* 



/  10( والبيهقي يف شعب اإلميان )285/ 2علي اخللعي يف الفوائد املنتقاة رواية السعدي )  وأخرجه
( كالمها من طريق أبو عبد هللا حممد بن الفضل بن نظيف الفراء، قراءة عليه، وأان أمسع، قال:  549

أيب   د بن حممد بنقال: حدثنا أمحاحلسن بن إسحاق بن عتبة الرازي،  نحدثنا أبو العباس أمحد ب
موسى، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، قال: حدثنا أابن 

قال: قال احلسن: قطراتن وجرعتان، فما جرعة أحب إىل هللا تعاىل من جرعة غيظ يكظمها عبد حبلم  
جدًا أابن هو   إسنادُه ضعيفٌ يها عبد هلل. عاىل، وجرعة مصيبة موجعة يصرب علت يبتغي بذلك وجه هللا
 ابن أيب عياش مرتوك

 ** 
وأما املرفوع فقد اختلف فيه عن احلسن فرواه العالء بن املسيب عن احلسن مرسال أخرجه أبو بكر  

، عن بي( حدثنا ابن فضيل، عن العالء بن املس119/  19بن أيب شيبة يف املصنف ت عوامة )
جرعتني أحب إىل هللا من جرعة حمزنة  وسلم: ما من  صلى هللا عليه احلسن، قال: قال رسول هللا  

موجعة ردها صاحبها حبسن صرب وعزاء، أو جرعة غيظ كظم عليها. إسنادُه صحيٌح إىل احلسن لكنه  
 مرسل

* 
سن عن ابن  حلورواه يونس بن عبيد عن احلسن واختلف عنه فرواه محاد بن سلمة عن يونس عن ا

دثنا زيد بن أخزم قال: حدثنا بشر بن عمر ( ح1401/  2ن )ماجه يف السن عمر مرفوعاً أخرجه ابن
قال: حدثنا محاد بن سلمة، عن يونس بن عبيد، عن احلسن، عن ابن عمر، قال: قال رسول هللا 

اء وجه هللا.  غتصلى هللا عليه وسلم: ما من جرعة أعظم أجرا عند هللا، من جرعة غيظ كظمها عبد اب
البخاري يف األدب املفرد ت ابن عبد الباقي )ص  بد ربه أخرجه فه أبو شهاب عإسنادُه صحيٌح وخال

( وعبد األعلى أخرجه ابن أيب  286/ 1( وإمساعيل بن علية أخرجه ابن األعرايب يف املعجم ) 446
/  13العلل ) يف ( وعبد الوهاب الثقفي ذكره الدارقطين 505/  19شيبة يف املصنف ت عوامة )

 وهو الصواب ورجح ذلك أيضاً اإلمام بن عمر موقوفاً عن احلسن عن ا( فرووه عن يونس 151
 الدارقطين رمحه هللا يف العلل 
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وكان يقول: ابن آدم! إنك لن جتمع إمياانً وخيانًة، كيف تكون مؤمناً وال أيمنك جارك؟ أو تكون 
ان ملن ال  يه وسلم أنه قال: ال إميي عن النيب صلى هللا علو ر مسلماً وال يسلم الناس منك، أليس قد 

يقول: ليس مبؤمٍن من خاف جاره بوائقه  -عليه السالم-ال دين ملن ال عهد له، وكان أمانة له، و 
(1 .) 

 __________ 
( عن معمر، عن كثري بن زايد، عن 455/ 8( أخرجه عبد الرزاق يف املصنف ط التأصيل )1)

ئقه منا، حىت أيمن جاره بواوسلم: ال يكون الرجل مؤ ول هللا صلى هللا عليه سر احلسن، قال: قال 
قال: مث يقول احلسن: وكيف تكون مؤمنا، وال أيمنك جارك؟ وكيف تكون مؤمنا، وال أيمنك الناس؟. 

صحيح وابلنسبة للحديث فقد أخرجه البخاري ومسلم بلفظ وهللا ال يؤمن وهللا ال يؤمن وهللا ال  
 قه الذي ال أيمن جاره بوائمن اي رسول هللا؟ قال:  : يؤمن، قيل

* 
( حدثنا إسحاق الرازي، عن أيب سنان،  548/ 2( و )502/  2ري يف الزهد )وأخرج هناد بن الس 

عن مالك، عن احلسن قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ال إميان ملن ال أمانة له، وال دين  
ان ملن ال أمانة  وابلنسبة حلديث ال إمي أيمن جاره غوائله. صحيح ملن ال عهد له، وال يكون مؤمنا حىت

( وشعيب األرنؤوط يف مسند اإلمام أمحد 7179فقد صححه األلباين يف صحيح اجلامع )برقم   له ...
 ( 12383)برقم 

* 
( والشجري يف أماليه بتصرف أخربان 166/ 2وأخرج إمساعيل األصبهاين يف احلجة يف بيان احملجة )

، ان هشام بن عمار، ان  الشيخ، حدثنا ابن سعيد بكر بن أيب نصر، ان أبو ن عبد الغفار، أان أبو ب أمحد
ابن عياش عن حيىي بن يسار أنه حدثه عن علي بن بذمية، عن احلسن قال: قال رسول هللا صلى هللا  

ف جاره بوائقه  اخعليه وسلم: ال إميان ملن ال أمانة له، وال دين ملن ال عهد له، وال يدخل اجلنة من 
 ال: غشمه وظلمه. صحيح سول هللا: ما بوائقه؟ ققيل اي ر 

* 
( أخربان أبو علي  113/  9( ويف شعب اإلميان )69 -  68/ 1وأخرج البيهقي يف مناقب الشافعي )

احلسني بن حممد بن حممد بن علي الروذابري، أخربان أبو عبد هللا احلسن ابن احلسني بن أيوب  
يدة  ل بن حبر، حدثنا أبو عباد املكي، حدثنا املنهاالد يزيد بن حممد بن محخ الطوسي، حدثنا أبو 

الناحي قال: قال احلسن: ابن آدم، كيف تكون مؤمنا وال أيمنك جارك؟ ابن آدم، كيف تكون 
 مسلما وال يسلم الناس منك؟. أبو عبيدة مرتوك



* 
فر بن  الدنيا، ان أيب، عن جع يب( حدثنا أبو بكر بن أ43/  5وأخرج أمحد الدينوري يف اجملالسة ) 

احلسن البصري ]ويف آخره[ ابن آدم! كيف تكون  لواحد بن زيد، قال: قالسليمان، عن عبد ا
 مسلما وال يسلم منك جارك؟! وكيف تكون مؤمنا ومل أيمنك الناس؟!.
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ناس بعيب هو  لا: ابن آدم! إنك ال تستحق حقيقة اإلميان حىت ال تعيب -رمحه هللا-مث يقول احلسن 
أنت أوىل إبصالحه ابن آدم!  ح عيباً إال وجدت عيباً آخر فيك، فأصلح عيب نفسك، فإنك ال تصل

 (. 1إن تكن عداًل، فاجعل لك عن عيوب الناس شغالً، فإن أحب العباد إىل هللا من كان كذلك )
 __________ 

ن عساكر يف اتريخ دمشق  با( ومن طريقه 82( أخرجه اخلطيب البغدادي يف الزهد والرقائق )ص 1)
 الدقاق، أخربان جدي، أخربان أبو بكر بن احلسني بن حممد بن عبد هللا( أخربان أمحد 167/ 20)

أمحد بن حيىي بن عمرو بن عتيق العامري، حدثنا أمحد بن علي بن خلف، حدثنا سري بن املغلس  
احلسن، يقول: ابن آدم،   تالسقطي، حدثنا يزيد، عن املسعودي، عن عون بن عبد هللا، قال: مسع

و فيك، حىت تربأ بذلك العيب من نفسك  ان ما كنت تعيب الناس بعيب هإنك لن جتد حقيقة اإلمي
فتصلحه، فال تصلح عيبا إال ترى عيبا آخر، فيكون شغلك خاصة نفسك، وكذلك أحب ما يكون  

 إىل هللا إذا كنت كذلك. إسنادُه ضعيفٌ 
* 

 أبو علي  ( أخربان 113/  9( ويف شعب اإلميان )69  -  68/ 1) يعوأخرجه البيهقي يف مناقب الشاف
حممد بن علي الروذابري، أخربان أبو عبد هللا احلسن ابن احلسني بن أيوب   احلسني بن حممد بن 

الطوسي، حدثنا أبو خالد يزيد بن حممد بن محاد املكي، حدثنا املنهال بن حبر، حدثنا أبو عبيدة  
ب الناس بعيب هو  آدم لن تصيب حقيقة اإلميان يف قلبك حىت ال تعي  ن الناحي قال: قال احلسن: اب

دأ إبصالح ذلك العيب، فإذا فعلت ذلك مل تصلح عيبا إال وجدت آخر، فإذا فعلت  فيك، حىت تب
 ذلك كان شغلك يف خاصة بدنك، وخري عباد هللا من كان كذلك. أبو عبيدة مرتوك

* 
( حدثنا نصر بن طرخان، 22يف ذم الغيبة )ص  و  ( 131وأخرجه ابن أيب الدنيا يف الصمت )ص 



: كان احلسن رضي هللا عنه يقول: ابن آدم، إنك لن تصيب ا عمران بن خالد اخلزاعي قالحدثن
حقيقة اإلميان حىت ال تعيب الناس بعيب هو فيك، وحىت تبدأ بصالح ذلك العيب فتصلحه من  

اد إىل هللا من كان هكذا.  بعنفسك، فإذا فعلت ذلك كان شغلك يف خاصة نفسك، وأحب ال
 اخلزاعي مرتوك

* 
( حدثنا يوسف بن عبد هللا احللواين، ان عثمان بن اهليثم  108/  5سة ) رجه أمحد الدينوري يف اجملال وأخ

املؤذن، عن عوف األعرايب، قال: قال احلسن: ال يستحق أحد حقيقة اإلميان حىت ال يعيب الناس 
ك؛ مل  حىت يبدأ بصالح ذلك من نفسه، فإنه إذا فعل ذل  مبعيب هو فيه، وال أيمر إبصالح عيوهب

نفسه عيبا آخر، فينبغي له أن يصلحه، فإذا فعل ذلك، شغل خباصة نفسه  يصلح عيبا إال وجد يف 
 عن عيب غريه. الدينوري متهم ابلوضع وشيخه احللواين جمهول
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 وقيل: أنشده رجٌل يوماً: 
 يب الرجال ذوو العيوبع وأجرأ من رأيت بظهر غيٍب ... على

 ه كما قال.فقال: هلل در القائل! إن
فلتك! تعيب الناس ابلذنوب، وتنساها من نفسك، وتبصر  وكان يقول: ابن آدم! ما أوهنك وأكثر غ

 (، ما أقل إنصافك، وأكثر حيفك!. 1القذى يف عني أخيك، وتعمى عن اجلذع معرتضاً يف عينيك ) 
 __________ 

/  1بارك يف الزهد )( وابن امل391/ 19أيب شيبة يف املصنف ت عوامة )  ن( أخرجه أبو بكر ب1)
(  232( وأخرجه أمحد بن حنبل يف الزهد )ص  23يف ذم الغيبة )ص   ( ومن طريقه ابن أيب الدنيا 69

كلهم من طريق أبو األشهب ]وعند ابن مبارك جعفر بن حيان[، قال مسعت احلسن يقول: اي ابن  
 خيك وتدع اجلذل معرتضا يف عينك. إسنادُه صحيحٌ أ آدم، تبصر القذى يف عني

* 
( أخربين القاضي أبو عبد هللا احلسني  241/  1سم ) وأخرجه اخلطيب يف كتابه تلخيص املتشابه يف الر 

بن علي الصيمري، حدثنا حممد بن عمران بن موسى، قال: حدثين عمر بن بنان األمناطي، حدثنا  



بن آدم،  ن احملرب، حدثنا أبو األشهب، عن احلسن، قال: ايب العباس بن حممد الدوري، حدثنا داود
 ضا يف عينك. داود بن احملرب هالك متهم ابلوضعترى القذاة يف عني أخيك، وتدع اجلذع معرت 
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وكان يقول: روي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: ))أهل املعروف يف الدنيا هم أهل املعروف 
عروف إىل خلقه يف  من امل ا أسدوهغفر هلم ذنوهبم، مب -عز وجل-ك أن هللا لذ(. و 1يف اآلخرة(( )

دار الدنيا، مث يقول هلم يوم القيامة: هبوا حسناتكم ملن شئتم، فقد غفرت لكم سيئاتكم، فيهبون 
 حسناهتم، فيكونون أهل معروٍف يف اآلخرة، كما كانوا يف الدنيا.

 دق.صلوسئل: أي األخالق أفضل؟ فقال: اجلود وا
-بدرمهه أحق به من أخيه املسلم، فما ابلكم  اره والهم بدينوكان يقول: أدركت قوماً ما كان أحد

 حتملون على ما به تؤاخذون، وعليه حتاسبون؟! -معشر الناس
(، لعن  2ومسع رجاًل حياسب آخر، ويقول: بقي يل عليك دانٌق، فقال: ال تدنقوا فيدنق هللا عليكم ) 

 ق الدانق. ندهللا الدانق، ومن 
 __________ 

( وابلنسبة لطريق احلسن  2031جلامع الصغري احلديث برقم صحيح ا  )انظر( صححه األلباين1)
( ومن طريقه البيهقي يف شعب اإلميان 213/  1فقد أخرجه احلاكم يف املستدرك على الصحيحني ) 

( كالمها من  192/ 3( وأخرجه أبو الشيخ األصبهاين يف طبقات احملدثني أبصبهان ) 405/ 10)
إسحاق بن حممد بن إسحاق العمي، ثنا أيب، عن يونس  لي، ثناي أبو عطريق مسعان بن حبر العسكر 

بن عبيد، عن احلسن، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ]وفيه[ وأهل 
ه الطرباين يف املعجم  جر املعروف يف الدنيا هم أهل املعروف يف اآلخرة. إسناده ضعيف إىل احلسن وأخ

ىي بن خالد بن حيان الرقي قال: ان أيب قال: ان إمساعيل ابن  د بن حيدثنا أمح( ح56/  1األوسط )
علية، عن يونس، عن احلسن، عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أهل املعروف 

 يف الدنيا أهل املعروف يف اآلخرة. إسناده ضعيف 
 *** 

هد، ان عثمان بن اهليثم، ان عوف، يم بن ف إبراه( ان 351/  6أمحد الدينوري يف اجملالسة ) هج( أخر 2)



قال: أخذ احلسن شعره، فأعطى احلجام درمهني، فقيل له: يكفيه دانق! فقال: ال تدنقوا فيدنق  
 عليكم.
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 (. 1وكان يقول: إنه ال دين ملن ال مروءة له )
 __________ 

نصور الرمادي حدثنا ابن  ( حدثنا أمحد بن م38زابن يف كتابه املروءة )ص ر ( أخرجه ابن امل1)
حدثنا عبد السالم عن شيخ قال كان احلسن يبعث إيل فأشرتي له حوائجه وأؤخره إىل   األصبهاين

العطاء فإذا خرج العطاء أتيته حلسابه فأقول كرابسة بكذا وكذا ودانق وثوب بكذا وكذا ودانق فيقول  
  يف درهم قلت نعم ويف الدوانق قال وانيقك مث قال بلغين أن الرجل مينع أخاه الثوبد احلسن احفظ

فما بقي من مروءته إنه ال دين ملن ال مروءة له إنه ال دين ملن ال مروءة له. إسنادُه ضعيٌف جدًا 
زل  انوالشيخ هو أبو عثمان عمرو بن عبيد مرتوك فقد أخرجه ابن أيب الدنيا يف كتابه اإلشراف يف م

السالم بن   ثين أمحد بن إشكاب الصفار، عن عبداألشراف حدثين عبد الرمحن بن صاحل، قال: حد
حرب، عن عمرو، عن احلسن، قال: بلغين أن التاجر يكلم أخاه يف الدرهم، فقلت: نعم اي أاب سعيد  

 هو أبو صاحل  حلا ويف الدانق، قال: وحيه ما أبقى من مروءته، إنه ال دين إال مبروءة. عبد الرمحن بن ص
ا أمحد بن احلارث اخلراز حدثنا  ( حدثن49ابن يف كتابه املروءة )ص الكويف األزدي وأخرجه ابن املرز 

أبو احلسن املدائين قال قال احلسن لعل أحدكم مينع أخاه الثوب من أجل الدرهم فقال عمرو بن  
وقيل للحسن ما املروءة قال   ةعبيد فقلنا له إي وهللا من أجل دانق فقال احلسن ال دين إال مبروء

 الدين. منقطع
* 

( حدثنا ابن اجلنيد، حدثنا احلسن بن عثمان، أنبأان  198  رجه اخلرائطي يف مكارم األخالق )صوأخ
املبارك بن سعيد الثوري، حدثنا عبد األعلى السمسار، قال: قال يل احلسن: اي عبد األعلى، أما يويل  

سن: أف،  ثالثة؟ قلت: ال وهللا، وال دانق واحد فقال احل وأأحدكم أخاه الثوب فيه رخص درمهني 
قال: وكان احلسن يقول: ال دين إال مبروءة. رجاله ثقات سوى عبد األعلى  فما بقي من املروءة إذا، 

السمسار واحلسن بن عثمان هو أبو الزايت احلسن بن عثمان بن محاد البغدادي ثقة وعرفت ذلك  
ط من سنده صاحل بن  ( وهذا السند سق31ابه احملبة هلل )األثر برقم  تكألن ابن اجلنيد حدث عنه يف  



( ومن  42/ 2الثوري والسمسار فقد أخرجه يعقوب الفسوي يف املعرفة والتاريخ ) حي بني املبارك
( حدثنا عبد هللا بن عثمان أخربان املبارك بن سعيد عن  321/  13طريقه البيهقي يف شعب اإلميان )

: أيويل أحدكم أخاه  عن عبد األعلى وكان مسسارا قال: قال يل احلسن ملصاحل بن حي ابن مس 
درمهني أو ثالثة؟ قال: قلت: ال وهللا وال دانق. قال فقال احلسن: أف أف فماذا   الثوب فيه رخص

بقي من املروة إذا. رجاله ثقات سوى عبد األعلى السمسار وعبد هللا بن عثمان هو أبو عبد الرمحن 
 ملعروف بعبدان ثقة =ا العتكي األزدي 
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 __________ 
( حدثنا إبراهيم بن اجلنيد، حدثنا حممد بن 198 مكارم األخالق )ص  خرجه اخلرائطي يف= وأ

يس قال: كان احلسن إذا اشرتى  احلسن، حدثنا يعقوب بن إسحاق احلضرمي، حدثنا أبو عبيدة عب
بقوم يقولون: نقص دانق، وزايدة دانق   ن شيئا، وكان يف مثنه كسر جربه لصاحبه، قال: ومر احلس

 هذا؟ ال دين إال مبروءة. أبو عبيدة عبيس هو عبيس بن ميمون مرتوك صدوق يف نفسهفقال: ما 
* 

/  13ه البيهقي يف شعب اإلميان ) ( ومن طريق42/  2وأخرجه يعقوب الفسوي يف املعرفة والتاريخ ) 
ا البيهقي ابن املبارك[ أخربان سفيان قال: ذكرو  د ا( حدثنا عبد هللا بن عثمان أخربان عبد هللا ]ز 322

عند احلسن زايدة دانق أو نقصان دانق، فقال احلسن: ال دين إال ابملروة. مرسل وعبد هللا بن عثمان 
 جبلة العتكي األزدي املعروف بعبدان ثقة عثمان بن  هو أبو عبد الرمحن عبد هللا بن 

* 
أنبأان احلسني بن حممد بن مصعب السنجي حدثنا   ( 230وأخرجه ابن حبان يف روضة العقالء )ص  

أبو داود السنجي حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن احلسن قال ال دين إال مبروءة. رجاله ثقات لكنه  
قول مل يسمع معمر من احلسن شيئا ومل يره بينهما  بو حامت[ يمنقطع قال ابن أيب حامت مسعت أيب ]أ

و أبو  ( وعمرو بن عبيد هذا ه 219سيل البن أيب حامت ص  ار رجل ويقال أنه عمرو بن عبيد )امل
عثمان البصري مرتوك لكننا ال جنزم أبنه هو ألن أبو حامت قال )يُقال( وأبو داود السنجي هو سليمان  

 بن معبد 

(1/40 ) 



 

وكان يقول: من حبس الطعام أربعني يوماً يطلب إغالءه، مث لو طحنه، وخبزه، وأطعمه املساكني، مل  
 إمثه، وال يسلم من ذنبه. نمينج 

 (. 1ف األذى، وإمنا حسن اجلوار احتمال األذى )اجلوار كوكان يقول: ليس حسن 
 __________ 

( وروى املروذي عن احلسن ليس حسن اجلوار كف 14/  2( قال ابن مفلح يف اآلداب الشرعية ) 1)
روذي الذي يروي عن  ملااألذى، حسن اجلوار الصرب على األذى. واملروذي هذا أظنه هو أبو بكر 

 فر به وهللا أعلمر ومل أظاإلمام أمحد وفتشت عن األث
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من الشيطان، وعافاه من النار: من ملك نفسه   -عز وجل-وكان يقول: أربٌع من كن فيه عصمه هللا 
 (. 1عند الرهبة والرغبة، واحلدة والشهوة )

 __________ 
خربان سليمان ( بتصرف أ148  -  147/  3الرتهيب ) و  إمساعيل األصبهاين يف الرتغيب( أخرجه 1)
ور، ثنا زكراي بن حيىي ]هو  ن إبراهيم يف كتابه، أنبأ أبو سعيد املاليين، أنبأ عبد الرمحن بن حممد بن حمبب

عصمه هللا البزار[، ثنا علي بن احلسن، ثنا أبو معاوية، عن العوام عن احلسن قال: أربع من كن فيه 
 ة والغضب. والرهبة والشهو النار من ملك نفسه عند الرغبة  ى لمن الشيطان وحرمه ع

 سليمان بن إبراهيم هو أبو مسعود امللنجي األصبهاين  -
بن حممد بن حمبور هو أبو حممد التميمي الكرامي قال عنه أبو عبد هللا احلاكم يف  عبد الرمحن  -

/  5د القيوم عبد رب النيب بعاإلكمال البن نقطة مطبوعاً ت التاريخ هو حمدثهم وفقيهم )تكلمة 
ر ذلك عبد الغافر الفارسي أخربان خايل أبو سعد القشريي، أنبا أبو نصر  ووصف ابلعدل ذك( 157

أمحد املعروف أبيب نصر بن أيب صابر، أنبا أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن حمبور العدل  حممد بن
ريخ  ( وذكره الذهيب يف ات34يفيين ص ر صلتاريخ نيسابور ألبو إسحاق ال)املنتخب من كتاب السياق 

 ( وكناه أبو الفرج 257/  8بشار  اإلسالم )ت
ي املزكي قال عنه احلاكم شيخ أهل الرأي يف عصره وله زكراي بن حيىي هو أبو حيىي البزاز النيسابور  -

زاد الذهيب والصفدي وكان من   (47مصنفات كثرية )خمتصر اتريخ نيسابور للخليفة النيسابوري ص 



 (136/ 14الوايف ابلوفيات للصفدي و  147/  22دمري عباد )اتريخ اإلسالم للذهيب ت تلا
أو ابن حوشب الثقة ألن أبو معاوية الضرير يروي عن   العوام ال أدري إن كان ابن جويرية املرتوك -

 كليهما وأيضاً كالمها يرواين عن احلسن البصري 
* 

ري  عبد هللا القا ( حدثنا أبو بكر حممد بن144/ 2)  ءيم األصبهاين يف حلية األولياوأخرجه أبو نع
ية الضرير، قال: ثنا العوام قال: ثنا عبيد هللا بن احلسن، قال: ثنا سليمان بن داود، قال: ثنا أبو معاو 

ن  بن حوشب، قال: مسعت احلسن، يقول: من كانت له أربع خالل حرمه هللا على النار وأعاذه م
 لغضب.غبة والرهبة وعند الشهوة وعند ار لالشيطان من ميلك نفسه عند ا

نديل قال  ر حممد بن عبد هللا القاري هو حممد بن عبد هللا بن ممشاذ األصبهاين يعرف ابلقأبو بك -
( وقال أيضاً ومن املشهورين ابلنسك  256/  2عنه أبو نعيم األصبهاين جماب الدعوة )اتريخ أصبهان 

رار وقال  صبهاين يف األب( وذكره إمساعيل األ406/  10ياء لو ن عباد الشام وذكره )حلية األوالعبادة م
 ( 1312رمحه هللا )سري سلف الصاحلني ص 

بد هللا عبيد بن احلسن بن يوسف الغزال قال أبو الشيخ األصبهاين  عبيد هللا بن احلسن هو أبو ع -
ان متقنا  كو ( وقال الذهيب 313/  3حملدثني  وكان شيخا حافظا، يذكر ابألبواب واملسند )طبقات ا

 ( 777 / 6سالم ت بشار مصنفا عاملا )اتريخ اإل
 سليمان بن داود هو الشاذكوين مرتوك -
* 

( ان إبراهيم بن إسحاق، ان سعيد بن سليمان، ان أبو  197/  7لسة ) وأخرجه أمحد الدينوري يف اجملا
الشيطان وحرمه  ن: أربع من كن فيه عصمه هللا ممعاوية، ان العوام يعين ابن جويرية، عن احلسن، قال

غبة والرهبة والشهوة والغضب. الدينوري متهم واالعوام بن جويرية  ك نفسه عند الر على النار: من مل
 مرتوك 
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وكان يقول: العلم خري تراٍث، واألدب أزين خديٍن، والتقوى خري زاٍد، والعبادة أربح بضاعة، والعقل  
،  اعة أفضل غىًن، والتوفيق خري معنيٍ وزيٍر، والقن خري وافٍد، وحسن اخللق خري قرين، واحللم خري 

 وذكر املوت أوعظ واعٍظ.



 (. 1قول: ال تكن ممن جيمع علم العلماء، وحكم احلكماء، وجيري يف احلق جمرى السفهاء ) وكان ي
 __________ 

( إىل احلسن بن آدم 700/  1( مل أقف عليه مسنداً ونسبه ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم ) 1)
 ن ( إىل احلس59/  1زايل يف اإلحياء ) نما نسبه الغيب
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وكان يقول: أربٌع من كن فيه أدخله هللا اجلنة، ونشر عليه الرمحة: من بر والديه، ورفق مبملوكه، وكفل  
 اليتيم، وأعان الضعيف.

 (. 1سلم أسرع من اآلكلة يف جسده ) وكان يقول: إن احلسد يف دين امل
ن: علٌم يف القلب، فذلك  ل هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: ))العلم علماو سوكان يقول: روي أن ر 

 العلم النافع، وعلٌم على اللسان، فذلك حجة هللا على ابن آدم((.
 وفاً. ؤمن الكيس الفطن، الذي كلما زاده هللا إحساانً، ازداد من هللا خوكان يقول: امل

 __________ 
اين يف  ( وأبو الشيخ األصبه21( ويف ذم الغيبة )ص  129 ص)( أخرجه ابن أيب الدنيا يف الصمت 1)

( كلهم من طريق داود بن  140/  3( وإمساعيل األصبهاين يف الرتغيب والرتهيب ) 95التوبيخ )ص  
 للغيبة أسرع يف دين  ، حدثنا الربيع بن صبيح، قال: مسعت احلسن رضي هللا عنه يقول: وهللااحملرب

 ه هالك داود بن احملرب متهم ابلوضعدااملؤمن من األكلة يف جسده. إسن
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ان يقول: املؤمن أحسن عماًل، وأشدهم من هللا خوفاً، لو أنفق يف سبيل هللا ملء األرض ذهباً، ما  كو 
يقول: سواد الناس كثرٌي، وما عسى ذنيب يف  أمن حىت يعاين، ويقول أبدًا: ال أجنو، ال أجنو، واملنافق 

لسيئات، وتتمىن على هللا  ، وسيغفر يل، مث يقول احلسن: ابن آدم! تعمل ابمٌ يمجلة الذنوب؟ إن هللا رح
 (. 1األماين؟! )

المه، كثر سقطه وكان يقول: من ساء خلقه، عذب نفسه، ومن كثر ماله، كثرت ذنوبه، ومن كثر ك
(2 .) 



 علم، كان الناس كالبهائم. وكان يقول: لوال ال
 __________ 

( ويف  61دنيا )ص  ( ومن طريقه ابن أيب الدنيا يف ذم ال187/  1د )ه ز ( أخرجه ابن املبارك يف ال1)
( والشجري كما يف ترتيب األمايل  153/  2( وأبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء )95الزهد )ص 

يب الدنيا وأبو نعيم طلحة بن صبيح[، عن احلسن  ( أخربان ابن صبيح ]وعند ابن أ5/ 2سية )اخلمي
لناس عمال، وأشد الناس ن ما قال هللا عز وجل كما قال، واملؤمن أحسن اأ قال: املؤمن من يعلم

قا،  خوفا، لو أنفق جبال من مال ما أمن دون أن يعاين، وال يزداد صالحا وبرا وعبادة إال ازداد فر 
ل: سواد الناس كثري، وسيغفر يل، وال أبس علي، يسيء العمل، يقول: ال أجنو ال أجنو واملنافق يقو 

 ى هللا تعاىل. إسنادُه صحيحٌ لعويتمىن 
و القصاب البصري ال أبس به قال عنه اإلمام أمحد بن حنبل ما أرى به أبساً  طلحة بن صبيح ه -

يقول طلحة   وقال عباس الدوري مسعت حيىي ]ابن معني[  ( 518/ 1)العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه 
ل حيىي هذا بصري )اتريخ ابن معني  اقبن صبيح القصاب يروى عنه حيىي بن سعيد ]القطان[ ووكيع 

( قلت وحيىي القطان ال يروي إال عن ثقة بشكل عام وقال ابن حزم عن وكيع عن  291/  4للدوري  
حدثنا   ( وقال وكيع الضيب38/  3آلاثر البن حزم  طلحة القصاب عن احلسن البصري )احمللى اب

/  2سن )أخبار القضاة لوكيع حلاعاصم بن عمر، عن علي، عن أبيه، قال: حدثنا طلحة القصاب عن 
9 ) 

 *** 
( حدثين محزة، أخربان عبدان، أخربان عبد هللا، أخربان  85ابن أيب الدنيا يف الصمت )ص ( أخرجه 2)

ومن كثر كالمه، كثر   هللا عنه قال: من كثر ماله، كثرت ذنوبه،وهيب، عن هشام، عن احلسن رضي 
ج الشطر األول منه البيهقي يف شعب اإلميان  ر خكذبه، ومن ساء خلقه، عذب نفسه. رجاله ثقات وأ

( أخربان أبو عبد هللا احلافظ، قال: مسعت علي بن محشاذ، يقول: مسعت حممد بن نعيم،  393 / 10)
ان ابن املبارك، ان ألسدي، يقول: ان علي بن احلسن بن شقيق، يقول: مسعت حممد بن شعيب ا 

 نفسه.  ب وهيب، عن هشام، عن احلسن، قال: من ساء خلقه عذ
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يصفي لك ود أخيك أن تبدأه   كان يقول: إن مما  -ضي هللا عنهر -وروي عنه: أن عمر بن اخلطاب 
(، مث يقول احلسن: لقد  1جمللس ) ابلسالم إذا لقيته، وأن تدعوه أبحب األمساء إليه، وأن توسع له يف ا

 علمكم السلف الصاحل األدب ومكارم األخالق، فتعلموا، رمحكم هللا.
ؤال عنه، ويدعو له ويقول: غفر هللا لنا ولك،  كان يقول: ما ابلنا يلقى أحدان أخاه فيحفي السو 

الصاحل،   ( وحيكم ما هكذا كان سلفكم2وأدخلنا جنته، فإذا كان الدينار والدرهم، فهيهات؟! ) 
 فعالم تركتم االقتداء، وقد أمرمت به؟!

 __________ 
وأبو   ( 100( وابن أيب الدنيا يف مكارم األخالق )ص  119  /1( أخرجه ابن املبارك يف الزهد )1)

( كلهم من طريق شريك، عن أيب احملجل ]زاد أبو الشيخ  43الشيخ األصبهاين يف الفوائد )ص 
طاب قال: إن مما يصفي لك ود أخيك ثالاث إذا لقيته: أن البكري[، عن احلسن، أن عمر بن اخل

إىل   ه، وأن توسع له يف اجمللس. مرسل إسنادُه ضعيفٌ يلتبدأه ابلسالم، وأن تدعوه أبحب أمسائه إ
 احلسن شريك سيء احلفظ وأبو احملجل البكري امسه رديين بن مرة ثقة

 *** 
عمر، عن احلسن قال: يلقى أحدهم صاحبه،  ( أخربان م231/  1( أخرجه ابن املبارك يف الزهد )2)

ن عبد الدرهم فهيهات. منقطع قال ابن أيب  اكفيقول: اللهم اغفر لنا، وله، وأدخلنا وإايه اجلنة، وإذا  
مسعت أيب يقول مل يسمع معمر من احلسن شيئا ومل يره بينهما رجل ويقال أنه عمرو بن عبيد  حامت 

 ( 219)املراسيل البن أيب حامت ص  
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ان ك  ( ما هكذا1وكان يقول: أيها الناس! ما ابلنا نتقارب يف العافية، وإذا نزل البالء تباينا؟! )
 ابهلل من خالٍف عليهم. أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، نعوذ 

ومسع رجاًل يكثر الكالم، فقال: اي بن أخي! أمسك عليك لسانك، فقد قيل: ما شيٌء أحق بسجٍن  
 من لساٍن. 

______ ____ 
ا يف  ين( وابن أيب الد228( وأمحد بن حنبل يف الزهد )ص 196/ 1( أخرج ابن املبارك يف الزهد )1)

قال: مسعت احلسن قال: قال رسول هللا صلى هللا  ( كلهم من طريق جرير بن حازم36اليقني )ص 



مها هللا عز وجل، عليه وسلم: إال إن الناس مل يؤتوا يف الدنيا شيئا خريا من اليقني، والعافية، فسلو 
نة، وابليقني صرب  جل اوقال احلسن: صدق هللا، وصدق رسوله، ابليقني هرب من النار، وابليقني طلبت 

الفرائض، ويف معافاة هللا خري كثري، قد وهللا رأيناهم يتقاربون يف العافية،   على املكروه، وابليقني أديت 
وصح احلديث شعيب األرنؤوط يف مسند أمحد فإذا وقع البالء تباينوا. إسنادُه صحيٌح إىل احلسن 

 ( 38)احلديث برقم 
 ء تفارقوا. الولفظ ابن أيب الدنيا فلما نزل الب

 فاوتون يف العافية فإذا نزل البالء تساووا.ولفظ أمحد بن حنبل وهللا رأيتهم يت
* 

(  387/  12( ومن طريقه البيهقي يف شعب اإلميان )233وأخرج أمحد بن حنبل يف الزهد )ص 
ا  م حدثنا عبد الصمد، حدثنا عبد هللا بن بكر يعين املزين عن احلسن قال: ]وفيه[ إنك لتعرف الناس

حقائقهم صار املؤمن إىل إميانه واملنافق إىل نفاقه. إسنادُه   كانوا يف عافية فإذا نزل بالء صار الناس إىل
 صحيحٌ 

* 
( حدثنا إبراهيم بن نصر 109  /5وأخرج أمحد بن مروان الدينوري يف اجملالسة وجواهر العلم ) 

احلسن البصري: ]وفيه[ وليس   لاالنهاوندي، ان مسلم بن إبراهيم، عن احلسن بن أيب جعفر، قال: ق
، الناس ما داموا يف عافية مسرورين، فإذا نزل البالء، صاروا إىل حقائقهم، فصار  ملؤمن راحة دون هللا

ضعيٌف جدًا الدينوري اهتمه الدارقطين )راجع ترمجته يف   املؤمن إىل إميانه واملنافق إىل نفاقه. إسنادهُ 
ي  ( واحلسن بن أيب جعفر هو اجلفر 309/  1البن حجر  نولسان امليزا 156/ 1امليزان للذهيب 

 مرتوك 

(1/41 ) 

 

وروي أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: ))وهل يكب الناس على مناخرهم يف النار إال حصائد 
 (. 1ألسنتهم(( ) 

ن يتكلم تفكر، فإن كان الكالم له، تكلم به،  وكان يقول: لسان العارف من وراء قلبه، فإذا أراد أ
 (. 2م بكالٍم، تكلم به ) ان عليه، سكت، وقلب اجلاهل وراء لسانه، كلما هك  وإن

 __________ 



 ( 3284( صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة )احلديث برقم 1)
* ** 
( والبيهقي 32)ص   ( ومن طريقه ابن أيب عاصم يف الزهد131/  1( أخرجه ابن املبارك يف الزهد )2)

مت )ص  ( وابن أيب الدنيا يف الص220حنبل يف الزهد )ص   نيف شعب اإلميان وأخرجه أمحد ب
/  1( واخلرائطي يف اعتالل القلوب ) 482/  19( وأبو بكر بن أيب شيبة يف املصنف ت عوامة )220

ن طريق أبو  ( كلهم م77/  7( والبيهقي يف شعب اإلميان )165( وأيضاً يف مكارم األخالق )ص 31
ذا أراد انوا يقولون: إن لسان احلكيم من وراء قلبه، فإك  األشهب جعفر بن حيان، عن احلسن قال:

انه، ال  أن يقول يرجع إىل قلبه، فإن كان له قال، وإن كان عليه أمسك، وإن اجلاهل قلبه يف طرف لس
 يرجع إىل القلب، فما أتى على لسانه تكلم به. إسنادُه صحيحٌ 

* 
ن املقرئ، أخربان احلسن بن حممد بن  س ( أخربان أبو احل379/ 6البيهقي يف شعب اإلميان )وأخرجه 

نا الغاليب، أخربان ابن عائشة، قال: كان احلسن، يقول: لسان العاقل من وراء قلبه،  إسحاق، حدث
 ول نظر فإن كان له قال، وإن كان عليه أمسك، ولسان األمحق أمام قلبه، فإذا عرضفإذا عرض له ق

 بن زكراي وضاع دمله القول قال عليه أوله. الغاليب وضاع امسه حم
* 

( ان أمحد بن داود، ان أبو  208/  7و   145/ 7و   335/  4السة ) وأخرجه أمحد الدينوري يف اجمل
حلسن: لسان العاقل من وراء قلبه، فإذا أراد الكالم، نصر، قال: مسعت األصمعي يقول: قال ا

هم ابلكالم؛  نإن كان عليه أمسك، وقلب اجلاهل من وراء لسانه، فتفكر، فإن كان له قال، وإ
 تكلم، له وعليه. 

(1/41 ) 

 

وي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قال: ))إن بدالء أميت ال يدخلون اجلنة بكثرة  قول: ر وكان ي
وسخاوة األنفس، والرمحة لكافة  صالٍة وال صياٍم، ولكن يدخلوهنا برمحة هللا، وسالمة الصدور، 

 (. 1املسلمني(( ) 
 __________ 

 ( 1477ديث برقم اين ضعيف جدًا )السلسلة الضعيفة واملوضوعة احلبل( قال األ1)



(1/42 ) 

 

وكان يقول: روي أن منادايً ينادي يوم القيامة: ليقم من كان له أجٌر على هللا، فال يقوم إال رجٌل قضى 
 (.1 )ألخيه حاجًة، أو عفا له عن مظلمٍة، أو أسدى إليه نعمةً 

 __________ 
ثنا حممد بن بشر،  ال: ( حدثين موسى بن عبد الرمحن، ق59/  6سريه )فت( أخرجه الطربي يف 1)

ن له على هللا أجر، فما يقوم قال: ثنا حمرز أبو رجاء، عن احلسن، قال: يقال يوم القيامة: ليقم من كا
[.  134ب احملسنني{ ]آل عمران: إال إنسان عفا، مث قرأ هذه اآلية: }والعافني عن الناس وهللا حي

املسروقي وحممد بن بشر هو أبو   عيسىٌف رجاله ثقات موسى بن عبد الرمحن هو أبو يعإسنادُه ض
وقد عنعنه قال ابن حبان وكان يدلس  عبد هللا العبدي وحمرز أبو رجاء هو الشامي ثقة لكنه مدلس

 ( 504/ 7)الثقات البن حبان  عن مكحول يعترب حبديثه ما بني السماع فيه عن مكحول وغريه
* 

ه اخلرائطي يف مكارم األخالق )ص  طريق( ومن  65بن أمحد بن حنبل يف سري أبيه )ص  حلوأخرجه صا
ق هاشم بن القاسم وأسد بن موسى  ( من طري203 - 197/  9( وأبو نعيم يف حلية األولياء ) 131

( كالمها )هاشم بن  591( وأبو علي احلسن بن شاذان يف تفسري جماهد )ص 65يف الزهد )ص 
]وعند أسد حدثين رجل مسع  ( من طريق املبارك بن فضالة قال حدثين من ىسالقاسم وأسد بن مو 

امة نودوا ليقم من أجره على هللا  مسع[ احلسن يقول إذا جثت األمم بني يدي هللا تبارك وتعاىل يوم القي
 فال يقوم إال من عفا يف الدنيا. 

* 
أبو خليفة قال حدثنا احلسن   ا( أخربان عبد هللا بن حممد قال حدثن215 / 1اآلبنوسي يف املشيخة )

حدثين رجل عن املبارك بن فضالة قال كنا عند أمري املؤمنني املنصور فدعا  قال  بن خضر عن أبيه
يف فأخرج املبارك رأسه من السماط فقال اي أمري املؤمنني مسعت احلسن يقول قال  برجل ودعا ابلس
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أقبل    لاهللا عليه وسلم فلما مسع املنصور يقول قرسول هللا صلى 

ه يسمع منه فقال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا كان يوم القيامة قام مناد من  بوجهعليه 
مث   هللا ينادي ليقم الذين أجرهم على هللا عز وجل فال يقوم إال من عفا فقال املنصور خلوا سبيله عند

 صنع. املنصور هو أبو جعفر  امأقبل على جلسائه خيربهم بعظم جرمه و 
و أبو حممد عبد هللا بن حممد بن سعيد بن حمارب بن عمرو األنصاري األوسي مد هعبد هللا بن حم



( وهنا  360/  11يء ضعيف يروي عن جماهيل )راجع اتريخ بغداد ت بشار  اإلصطخري ليس بش
احلسن رجل وقد قال  نين! واملعروف من رواية الثقات أن بينه وببني املبارك السماع من احلس

بن حنبل[ عن مبارك بن فضالة، قال: ما روى عن احلسن حيتج به، وقال:  محد املروذي سألته ]يعين أ
عل يقول: اي أمري املؤمنني, مسعت احلسن يقول، ومسعت احلسن يقول، مث  دخل على أيب جعفر، فج

رفة الرجال ألمحد رواية عمبو جعفر، يعجبه أمر احلسن )كتاب العلل و قال أبو عبد هللا: كان أ
 ( 2583ضعف احلديث األلباين يف السلسلة الضعيفة )احلديث برقم  ( و 83املروذي وغريه ص  

(1/42 ) 

 

(، إنه إن فعل ذلك، خسر ومل  1وكان يقول: العاقل ال يشرتي عداوة رجٍل واحٍد مبودة ألف رجٍل )
 يربح.

 __________ 
ميان  يق حيىي بن معني وأخرجه البيهقي يف شعب اإلطر  ن م( 667/ 2( أخرجه اخلليلي يف اإلرشاد )1)
( ومن طريقه ابن عساكر يف اتريخ  155طلب احلديث )ص  ( واخلطيب يف كتابه الرحلة يف 40/ 11)

( كالمها من طريق حممد بن كيسان كالمها )حيىي بن معني وحممد بن كيسان( من  289/  21دمشق ) 
إنسان  ن مسلم، عن احلسن قال: ال تشرتوا مودة إلف ل بيعطريق هارون بن املغرية الرازي، عن إمسا

 ي مرتوكبعداوة رجل. إمساعيل بن مسلم هو املك
* 

( أخربان أبو احلسن علي بن حممد املقرئ،  353 - 352/ 11وأخرجه البيهقي يف شعب اإلميان )
ن خراش،  د بلاقال: أان احلسن بن حممد بن إسحاق، حدثين خايل يعين أاب عوانة ان أبو خطاب، ان خ

بعداوة واحد.  مي، مسعت احلسن، يقول: ال تشرتين صداقة ألفان علي بن عبد هللا، مسعت عبد الكر 
 عبد الكرمي هو أبو أمية بن أيب املخارق مرتوك

(1/42 ) 

 

 (، وتقواه حسبه. 1وكان يقول: عز الشريف أدبه ) 
 ميت حىت يبتلى مبثل ذلك  مل منه؛  -عز وجل -وكان يقول: من رمى أخاه بذنٍب قد اتب إىل هللا 



 (. 2الذنب )
له الربيع بن صبيٍح، فقال: اي أاب سعيد! ما تقول يف العشر ركعاٍت اليت بعد صالة العشاء،  وقيل: سأ

أتطوٌع هي أم سنٌة؟ فقال: ليست بسنٍة، إهنا لو كانت سنًة، ما وسع املسلم تركها، ولكن ايبن أخي!  
، أن يدأب فيها،  عود نفسه من اخلري عادًة، أو تعبد هلل عبادةً  اذمن أدب العبد املسلم، وقوام أمره إ

 ويقيم دهره عليها. 
وكان يقول: مكتوٌب يف التوراة: الغىن يف القناعة، والسالمة من الناس، والعافية يف رفض الشهوة،  

 والنجاة يف ترك الرغبة، والتمتع يف الدهر الطويل ابلصرب يف العمر القصري.
 تب هللا، تكونوا من أولياء هللا.آبداب هللا، وحافظوا على ما يف ك -رمحكم هللا-  امث يقول: أتدبو 

 __________ 
( حدثنا  110/  6( مل أقف عليه لكن ورد ذلك عن ابن املبارك أخرجه أمحد الدينوري يف اجملالسة ) 1)

ه. إسناده  بدأبو إمساعيل الرتمذي، ان نعيم بن محاد؛ قال: مسعت ابن املبارك يقول: عز الشريف أ
 ضعيف

 *** 
(  45( ويف ذم الغيبة )ص  170( ويف الصمت )ص 63يف العقوابت )ص ( أخرجه ابن أيب الدنيا 2)

حدثنا خالد بن خداش، قال: أخربان صاحل املري، قال: مسعت احلسن، قال: كانوا يقولون: من رمى  
ضعيٌف جدًا صاحل املري   أخاه بذنب قد اتب إىل هللا عز وجل منه، مل ميت حىت يبتلى به. إسنادهُ 

 مرتوك 
* 

( وأبو حفص الزايت بن بكري يف  228 بن أمحد بن حنبل يف زوائده على الزهد )ص  وأخرجه عبد هللا
( كالمها من طريق سيار، حدثنا صاحل املري قال:  11املرتجم من حديثه خمطوطة جوامع الكلم )ص 

ب إىل هللا منه ابتاله هللا عز وجل به.  اتمسعت احلسن، يقول: كنا حندث أنه من عري أخاه بذنب قد  
 ملري مرتوكصاحل ا

(1/42 ) 

 

وكان يقول: ما أنعم هللا على عبٍد نعمًة، إال وعليه فيها تباعٌة، إال ما كان من نعمته على سليمان بن  
طاؤان فامنن أو أمسك غري حساٍب{ يقول: }هذا ع -، فإن هللا عز وجل-عليهما السالم-داود 



(1 .) 
 (. 2ل: ما أطال عبٌد األمل إال أساء العمل )و قوكان ي

__ ________ 
( وأبو إسحاق  59/ 2( أخرجه نعيم بن محاد زائداً على ما رواه املروزي عن ابن املبارك يف الزهد ) 1)

 عثمان، موىل مصعب، عن  ( كالمها من طريق سفيان، عن زايد أيب40اخلتلي يف كتابه احملبة هلل )ص  
داود فإن هللا قال: }هذا   على عبد نعمة إال عليه تبعة، إال سليمان بنهللااحلسن قال: ما أنعم 

ن هو املصفر قال أبو حامت  عطاؤان فامنن أو أمسك بغري حساب{. سفيان هو الثوري وزايد أيب عثما
( وقال يعقوب الفسوي كويف ثقة  539/ 3الرازي ثقة ال أبس به )اجلرح والتعديل البن أيب حامت  

 ( 92  -  91/  3اريخ للفسوي  تل)املعرفة وا
 *** 

( بتصرف حدثنا حممد, ثنا أبو  100  - 99/ 8يم األصبهاين يف حلية األولياء ) ( أخرجه أبو نع2)
د, قال: مسعت الفضيل بن عياض قال: قال احلسن: ما أطال عبد األمل إال  يعلى, ثنا عبد الصم

بهاين امللقب اببن املقرئ وأبو  صقطع حممد هو حممد بن إبراهيم علي بن عاصم األأساء العمل. من
 ي وعبد الصمد هو ابن يزيد لقبه مردويهيعلى هو املوصل

* 
(  255/  13قه البيهقي يف شعب اإلميان ) ( ومن طري82وأخرجه ابن أيب الدنيا يف قصر األمل )ص  

واضح، عن حممد بن الوليد، قال: قال احلسن:   حدثين أبو حممد السمسار، قال: حدثنا املسيب بن
 أبو حممد السمسار هو القاسم بن هاشم أطال عبد األمل إال أساء العمل. إسنادُه ضعيفٌ  ام

 واملسيب بن واضح ضعيف وحممد بن الوليد مل أعرفه
* 

ملؤذن، ان  ( ان يوسف بن عبد هللا، ان عثمان بن اهليثم ا 195/  6رجه أمحد الدينوري يف اجملالسة ) وأخ
 مل إال أساء العمل. إسناده ساقط ألاعوف، عن احلسن، قال: ما أطال عبد 

(1/43 ) 

 

 (. 1قول: إمنا أنت أيها اإلنسان عدد، فإذا مضى لك يوٌم، فقد مضى بعضك )ن يوكا
 __________ 



(  400/ 2ينوري يف اجملالسة ) ( وأمحد الد390/ 2( أخرجه ابن قتيبة الدينوري يف عيون األخبار ) 1)
اد بن سلمة عن يعقوب قال: مسعت احلسن يقول:  مح كالمها من طريق أبو ربيعة فهد بن عون عن

بن آدم، إمنا أنت عدد، فإذا مضى يوم فقد مضى بعضك. إسنادُه ضعيٌف جداً أبو ربيعة فهد بن  ا
 عون مرتوك 

* 
( حدثنا سليمان بن أمحد قال: ثنا علي بن  148/ 2م األصبهاين يف حلية األولياء )وأخرجه أبو نعي

احلسن قال: ابن آدم، إمنا   بن حممد ابن عائشة قال ثنا صاحل املري، عن هللاعبد العزيز قال ثنا عبيد 
 أنت أايم، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. صاحل املري مرتوك

* 
من أهل خراسان، ( أنبأان علي بن اثبت، حدثين رجل، 225وأخرجه أمحد بن حنبل يف الزهد )ص 

 ب بعضك. إسنادُه ضعيٌف جلهالة الرجلهذعن احلسن قال: ابن آدم إمنا أنت أايم وكلما ذهب يوم 

(1/43 ) 

 

وكان يقول: رحم هللا ابن مسعوٍد كأنه عاينكم حني قال: زاهدكم راغٌب وجمتهدكم مقصٌر، وعاملكم 
 (. 1جاهٌل )

شيٍء، ومن خاف الناس، أخافه هللا من كل وكان يقول: من خاف هللا، أخاف هللا سبحانه منه كل 
 شيٍء.

 (. 2: خالطوا وزايلوا )-رضي هللا عنه-ن اخلطاب ب وكان يقول: قال عمر
 مث يقول احلسن: خالطوا الناس يف األخالق الكرمية، وزايلوهم يف األفعال القبيحة. 

 __________ 
الدمشقي القاص أخرجه ابن   ا القول مشهور من قول بالل بن سعد السكوين( مل أقف عليه وهذ1)

ول:  حيح أخربان األوزاعي قال: مسعت بالل بن سعد يقص ( وغريه إبسناد 60/  1املبارك يف الزهد ) 
 زاهدكم راغب، وجمتهدكم مقصر، وعاملكم جاهل، وجاهلكم مغرت.

 *** 
  ( حدثنا خلف بن هشام، حدثنا خالد بن عبد37( أخرجه ابن أيب الدنيا يف مداراة الناس )ص 2)

خالق وزايلوهم ابألعمال. ألهللا، عن يونس، عن احلسن، أن عمر بن اخلطاب قال: خالطوا الناس اب



حلسن خلف بن هشام هو البزار وخالد بن عبد هللا هو الطحان الواسطي ويونس إسنادُه صحيٌح إىل ا
 هو ابن عبيد 
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وكان يقول: جيب على املسلم ألهل ملته أربعة أشياء: معونة حمسنهم، وإجابة داعيهم، واالستغفار  
 (. 1) مهملذنبهم، والدعوة إىل احلق ملدبر 

 ، غفر له ما تقدم من ذنبه. ، أو قضى له حاجةً ن أخيه املسلم شهوةً وكان يقول: من وافق م 
 __________ 

( حدثنا إبراهيم بن حممد بن احلسن،  28( أخرجه أبو الشيخ األصبهاين يف التوبيخ والتنبيه )ص  1)
ن، قال: ابن آدم، جيب سثنا حممد بن الوزير الواسطي، ثنا يزيد بن هارون، عن أيب عبيدة، عن احل 

اتئبهم، وتستغفر ملذنبهم، وتدعو ملدبرهم. إسنادُه  تعني حمسنهم، وحتب ألهل قبلتك أربع،: عليك 
ضعيٌف جدًا أبو عبيدة هو بكر بن األسود الناجي مرتوك وإبراهيم بن حممد بن احلسن هو أبو 

 إسحاق املعروف اببن متويه األصبهاين ثقة 
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آدم! أربٌع فيهن مجيع األمر لك   : اي-عليه السالم-قال آلدم  -جلعز و -أن هللا  ي و وكان يقول: ر 
وواحدٌة بينك وبني الناس. فأما اليت  وواحدٌة لك، وواحدٌة بيين وبينك، ولولدك من بعدك، واحدٌة يل،  

ليت بيين  ا  يل، فأن تعبدين ال تشرك يب شيئاً، وأما اليت لك، فعملك أجزيك به أفقر ما تكون إليه، وأما
وأما اليت بينك وبني الناس، فأن تصحبهم مبا تريد أن  وبينك، فعليك الدعاء، وعلي اإلجابة، 

 (. 1يصحبوك به )
 __________ 

  وموقوفاً ( روي مرفوعاً 1)
( وغريه من طريق صاحل املري مسعت احلسن حيدث  143/  5فأما املرفوع أخرجه أبو يعلى املوصلي ) 

اجع السلسلة الضعيفة ذكره. إسنادُه ضعيٌف جدًا صاحل املري مرتوك )ر ف عن أنس بن مالك عن النيب 
 ( 4152واملوضوعة لأللباين احلديث برقم 



 ** 
( أخربانه أبو احلسن  441  -  440/  7كر يف اتريخ دمشق )وأما املوقوف فقد أخرجه ابن عسا 

أان جدي أبو بكر أان أبو   د يالفقيه وأبو املعايل بن الشعريي السلميان قاال أان أبو احلسن بن أيب احلد
باس بن عبد هللا الرتقفي ان حممد بن يوسف الفراييب عن سفيان الثوري عن هشام  بكر اخلرائطي ان الع

هللا تبارك وتعاىل إىل ادم أبربع فهن مجاع األمر لك ولولدك قال اي ادم واحدة  عن احلسن قال أوحى
الناس فأما اليت يل تعبدين وال تشرك يب شيئا   نييل وواحدة لك وواحدة بيين وبينك وواحدة بينك وب

بة  وأما اليت لك فعملك أجزيك به أفقر ما تكون إليه وأما الين بيين وبينك فعليك الدعاء وعلي اإلجا
وأما اليت بينك وبني الناس فتصحبهم ابلذي حتب أن يصحبوك به. رجاله ثقات وأخرجه علي اخللعي  

 أبو حممد  ( أخربان 440/ 7طريقه ابن عساكر يف اتريخ دمشق ) ن( وم2/ 1يف األول من اخللعيات )
بغ اإلمام عبد الرمحان بن عمر بن حممد البزاز , قال: حدثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن أيب األص

قال: حدثنا خري بن عرفة، قال: حدثنا عروة بن مروان العرقي , قال: حدثنا ابن حيان , قال: حدثنا  
األرض قال هللا تعاىل، له: اي   ملا أهبط هللا ادم، عليه السالم، من اجلنة إىل  : مهام , عن احلسن قال

ينك، وأخرى بينك وبني  آدم أربع احفظهن، واحدة يل عندك، وأخرى لك عندي، وأخرى بيين وب
الناس، فأما اليت يل عندك: فتعبدين ال تشرك يب شيئا. وأما اليت لك عندي: فأوفيك عملك ال  

ليت بينك وبني الناس: فرتضى اليت بيين وبينك: فتدعوين فأستجيب لك. وأما ا امأظلمك شيئا. وأ
 كذا فيه والصواب هشام  للناس أن أتيت إليهم مبا ترضى أن أيتوا إليك مبثله. قال ابن عساكر

* 
( أخربان أبو غالب بن البنا أان أبو يعلى بن الفراء أان  441/  7وأخرجه ابن عساكر يف اتريخ دمشق ) 

بن السمرقندي أان أبو احلسني بن النقور أان   ن عبد هللا بن أخي ميمي ج وأخربانه أبو القاسمب حممد
و روح حممد بن زايدة بن فروة البلدي ان خملد بن  أبو طاهر املخلص قاال ان أبو القاسم البغوي ان أب

فيهن مجاع   عحسني عن هشام بن حسان عن احلسن قال ملا هبط ادم إىل األرض أوحى هللا إليه أرب
يل وواحدة لك وواحدة فيما بيين وبينك وواحدة فيما بينك  األمر يل ولك ولولدك من بعدك واحدة 

تشرك يب شيئا وأما اليت هي لك فعملك أوفيك أفقر ما تكون   وبني الناس فأما اليت هي يل فتعبدين ال 
جابة وأما اليت بينك وبني إلاإليه أو أحوج ما تكون إليه وأما اليت بيين وبينك فعليك الدعاء وعلي 

 وقال املخلص فيما حتب أن خيالطوك الناس فتخالطهم هبا
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وكان يقول: الفهم وعاء العلم، والعلم دليل العمل، والعمل قائد اخلري، واهلوى مركب املعاصي،  
 صيه. اعقوي بنعم هللا على م واملال داء املنكرين، والدنيا سوق اآلخرة، والويل كل الويل ملن
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ه مبا وقر يف القلب، وصدقته ليس ابلتحلي وال ابلتمين، ولكن وكان يقول: ابن آدم! إن اإلميان
 (. 1األعمال )

 __________ 
(  805/  2( وابن بطة يف اإلابنة الكربى )42لعلم )ص  ( أخرجه اخلطيب البغدادي يف اقتضاء ا1)

/  10 كتابه بغية الطلب يف اتريخ حلب )يف ( وابن العدمي158/  1والبيهقي يف شعب اإلميان )
هم من طريق عبيد هللا بن موسى، قال: ثنا أبو بشر احلليب، عن احلسن، قال: ليس اإلميان ( كل336

لقلوب وصدقته األعمال. إسنادُه حسٌن ووقع عند ابن بطة أبو  ابلتحلي وال ابلتمين ولكن ما وقر يف ا
 مبشر وهو تصحيف أو غلط 

نه أبو حامت الرازي صاحل  امسه عمران وليس مبجهول كما توهم البعض قال ع يبأبو بشر احلل -
( وقال أمحد بن حنبل حدث عنه حي ليس به أبس 294/  6)اجلرح والتعديل البن أيب حامت  

( قلُت ولعله يقصد حبي احلسن بن صاحل بن حي فقد قال  270لإلمام أمحد ص   )سؤاالت أيب داود
حنبل، وحدثنا أبو  بيد هللا بن حنبل بن إسحاق بن حنبل، قال: ثنا ع أبو بكر بن اخلالل أخربين

غسان قال: ثنا احلسن بن صاحل، عن أيب بشر، عن احلسن: }فسوف أييت هللا بقوم حيبهم وحيبونه{ 
قال: أبو بكر وأصحابه، قال حنبل: قال أبو عبد هللا: أبو بشر هذا هو احلليب، مر  [ 54]املائدة:  

اإلمام مسلم أبو بشر عمران ( وقال 482/ 2منه )السنة أليب بكر بن اخلالل   او هبم ابلكوفة فسمع
/  1احلليب سكن البصرة عن احلس روى عنه وكيع وعبيد هللا بن موسى )الكىن واألمساء لإلمام مسلم  

141 ) 
* 

( وعبد  38( ويف اإلميان )ص  372/  19( و ) 598/ 15وأخرجه أبو بكر بن أيب شيبة ت عوامة )
من طريق جعفر بن سليمان, قال:    ( كلهم213محد بن حنبل يف زوائده على الزهد )ص أ هللا بن

وقر يف  حدثنا زكراي، قال: مسعت احلسن يقول: إن اإلميان ليس ابلتحلي، وال ابلتمين، إمنا اإلميان ما  
القلب وصدقه العمل. ويف مصنف بن أيب شيبة بتحقيق كمال يوسف جعفر بن سليمان، قال: مسعت  



ط والصحيح زكراي عن احلسن وزكراي هذا  ربه أاب كعب يقول: مسعت احلسن وهذا اإلسناد غل دعب
 يقال أنه هو زكراي بن حكيم احلبطي مرتوك 

* 
ان سفيان، عن رجل، عن احلسن قال: إن اإلميان ليس ( أخرب 545/  1وأخرجه ابن املبارك يف الزهد ) 

 قته األعمال. إسنادُه ضعيٌف جلهالة الراويدصابلتمين وال ابلتحلي، ولكنه ما وقر يف القلوب و 
* 
( حدثنا محزة الدهقان, قال: حدثنا عباس الدوري,  805/  2أخرجه ابن بطة يف اإلابنة الكربى ) و 

بيدة الناجي, عن احلسن, قال: إن اإلميان ليس ابلتمين وال  قال: حدثنا حجاج, قال: حدثنا أبو ع
 وك عمال. إسنادُه ضعيٌف جدًا أبو عبيدة الناجي مرت ألالتحلي, ولكن ما وقر يف القلب وصدقته ا
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، فقال: غفر هللا له، وهللا لقد كان كالعافية ال يعرف -رمحه هللا-وقيل: نعي داود الطائي للحسن 
 قدرها إال عند فقدها، مسع ذلك حبيب بن أوٍس فقال: 

 وإن أصابك بؤسها ... فهو الذي حقاً أانل نعيمها واحلاداثت
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ومجعها منعك  ده: ]اي أبو سعيد! فقال: شغلك ابلدوانيق وقيل: دعاه يوماً رجٌل من املتكربين، فنا 
العلم لألداين، والطب  -هللا رمحكم-(، مث قال: تعلموا 1ايبن أخي أن تقول:[ اي أاب سعيد! ) 

 لألبدان، والنحو لتقومي اللسان.
 __________ 

ثنا حممد بن  ( أخربان جدي أبو احلسني، 8تاسع من فوائده )ص لا( أخرجه أبو عثمان البحريي يف 1)
سليمان بن فارس، ثنا أمحد بن سعيد الدارمي، ان حبان، ثنا حريث، قال: شهدت احلسن، وقام إليه 

: اي أاب سعيد، فأخذ احلسن بلحيته، مث قال: كسب الدوانيق منك، أن تقول: اي أاب  رجل، فقال
 سعيد. 

أحد العدول األثبات   محد بن حممد بن جعفر البحريي قال عنه السمعاينأ جدي أبو احلسني هو  -



 ( 105/  2ومن بيت التزكية والعدالة )األنساب للسمعاين  
 حبان هو حبان بن هالل ثقة -
* 

( حدثنا أبو العباس أمحد بن  58/ 1و بكر بن األنباري يف كتابه إيضاح الوقف واالبتداء )وأخرجه أب
دثنا عبد الصمد بن عبد  بن موسى الوراق قال: حدثنا علي بن مسلم قال: ح دحيىي قال: حدثنا حمم

وراث قال: حدثنا حريث بن السائب قال: قال البيت للحسن: وأبو سعيد، فقال احلسن: أكسب  
يق شغلك أن تقول: اي أاب سعيد؟ قال: مث جعل يفهمه فال يفهم ويفهمه فال يفهم، فقال: اي  الدوان

 قول. العلج فأفهمه عين فإنه مينعه عيه أن يفهم ما أ اعبد هللا خذ بيد هذ
 أبو العباس أمحد بن حيىي هو النحوي الشيباين ثقة -
و الفضل الوراق وهو من طبقة  حممد بن موسى الوراق قلُت يوجد حممد بن موسى بن يونس أب -

لم )راجع ترمجته  عأراوينا هذا ولكن ال أدري إن كان هو أم غريه لعدم وجود القرينة على ذلك وهللا 
 ( 393 / 4اتريخ بغداد للخطيب ت بشار 

 علي بن مسلم هو الطوسي ثقة -
* 

ن بن حممد بن  ( أخربان أبو احلسن حممد بن عبد الرمح215/ 3وأخرجه البيهقي يف شعب اإلميان )
عبدان الشروطي، حدثنا أبو العباس األصم، حدثنا أبو قالبة، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث،  

، فقال: اَي أَبُو َسِعيٍد قال: كسب الدوانيق نا حريث بن السائب، قال: شهدت احلسن فأاته رجلثدح
لرقاشي وكان قد اختلط واألصم شغلك أن تقول: اَي َأاَب َسِعيٍد. أبو قالبة هو عبد امللك بن حممد ا

يٌف عض حدث عنه بعد االختالط وابجلملة فهذا الكالم صح عن حريث بن السائب وهو صدوٌق 
 عها أبذنيه فهي أقوى من السماع لوحده ولكنه شهد هذه الواقعة أي رآها بعينيه ومس
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قال: }ال أيتيه   -سبحانه وتعاىل-وكان يقول: من حلن يف القرآن، فقد كذب على هللا، ألن هللا  
 (. 1الباطل من بني يديه وال من خلفه{، واللحن من أكرب الباطل )

 __________ 
/  7أخرجه البيهقي يف دالئل النبوة ) حلسن يف هذه اآلية هو ماف عليه وما وجدته عن اقأ( مل 1)



أيب املعروف الفقيه، قال: أخربان أبو سهل األسفرائيين، قال:  ( أخربان أبو احلسن حممد بن 159
ن  ب يين، قال: حدثنا عليأخربان أمحد بن احلسني بن نصر احلذاء قال: حدثنا علي ابن عبد هللا املد

قوله، وإنه لكتاب عزيز ال أيتيه الباطل من بني  ، عن قتادة عن احلسن يف نصر، عن خالد بن قيس
ل: حفظه هللا من الشيطان فال يزيد فيه ابطال وال ينقص منه حقا، مث قرأ: إان  يديه وال من خلفه، قا

 جاله ثقاتحنن نزلنا الذكر، وإان له حلافظون، قال: هذه نظريهتا. ر 
فر الفارسي فاضل ثقة مستور، قدم الفقيه قال عنه عبد الغاحممد بن أيب املعروف   نسأبو احل  -

 ( 40اريخ نيسابور ألبو إسحاق الصريفيين ص  نيسابور )املنتخب من كتاب السياق لت 
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 (. 1وقال له رجٌل: إنك اي أاب سعيٍد ال تلحن! فقال: ايبن أخي! لقد سبقت اللحن ) 
 ال: أال تطمع فتذل، وال تسأل فتقل. ق وقيل له: ما املروءة؟

 تكن حليماً، فتحلم، وإذا مل تكن عاملاً، فتعلم، فقلما تشبه رجٌل بقوٍم إال كان منهم إذا مل وكان يقول:
(2 .) 

 __________ 
( والدواليب يف  74/ 16( و ) 434/ 15( أخرجه أبو بكر بن أيب شيبة يف املصنف ت عوامة ) 1)

ر حسني بن  أبو بك( كلهم من طريق 688/ 2ابن األعرايب يف معجمه )و  ( 587/  2الكىن واألمساء )
علي اجلعفي، عن أيب موسى، قال: قال رجل للحسن: اي أاب سعيد، وهللا ما أراك تلحن، فقال: اي ابن  

 أخي، إين سبقت اللحن. صحيح
 أيب موسى هو إسرائيل بن موسى ثقة -
* 

ل:  ( حدثنا أبو بكر ثنا عبد الرزاق عن معمر قا49  /2وأخرجه يعقوب الفسوي يف املعرفة والتاريخ ) 
 رجل للحسن: اي أاب سعيد ما تلحن؟ قال: سبقت اللحن. صحيح وهذا منقطع قال
 *** 

( وللعسكري فقط من حديث محاد عن محيد  184( قال السخاوي يف املقاصد احلسنة )ص 2)
تكن عاملا فتعلم، فقلما تشبه رجل   ملالطويل، قال: كان احلسن يقول: إذا مل تكن حليما فتحلم، وإذا 

. ومثله الزبيدي يف كتابه اإلحتاف ويف موضع آخر قال الزبيدي وله شاهد جيد من  ن منهمبقوم إال كا



قول احلسن البصرى فلما تشبه رجل بقوم اال كان منهم رواه العسكرى ىف األمثال من طريق محاد 
/  2( و )26/ 8السادة املتقني للزبيدي ) فاعن محيد الطويل قال كان احلسن يقول فذكره )إحت

قلت والعسكري هذا هو أبو أمحد وليس أبو هالل ويقصد بكتاب األمثال كتاب  انتهى ((. 23
احلكم واألمثال وليس مجهرة األمثال ألبو أمحد العسكري ألنين حبثت فيه ومل أجده وكتاب احلكم 

 م لعواالمثال مل أجده مطبوعا وال أدري ما حاله وهللا أ
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ن صاحلي قومه: ديٌن يرشده،  ماًل، ومن تعلق بواحدٍة منهن كان موكان يقول: أربٌع من كن فيه كان كا
 (. 1أو عقٌل يسدده، أو حسٌب يصونه، أو حياٌء يوقره )

قول: إىل من يشكو املسلم إذا مل يشك ألخيه املسلم؟ ومن ذا الذي يلزمه من نفسه مثل  وكان ي
 له ذنبه. (، يبصره عيبه، ويغفر 2سلم مرآة أخيه املسلم ) مل الذي يلزمه؟ إن ا

 __________ 
/  24( روي بنحوه عن األحنف بن قيس بسند منقطع أخرجه ابن عساكر يف اتريخ دمشق ) 1)

( ولفظه من كانت فيه  16لفي الثاين والثالثون من املشيخة البغدادية )ص  ( وأبو طاهر الس329
 اء مينعه. ن كان له دين حيجزه وحسب يصونه وعقل يرشده وحيم أربع خصال ساد قومه غري مدافع

 *** 
(  499/  2( ومن طريقه اهلناد بن السري يف الزهد )632( أخرجه وكيع بن اجلراح يف الزهد )ص 2)

ن احلسن قال: املسلم مرآة أخيه. صحيح وهذا إسنادُه ضعيٌف الربيع هو ابن صبيح  حدثنا الربيع، ع
 ضعيف

* 
( حدثنا هاشم بن  306/ 11الية ) نبل يف الزهد نقاًل عن ابن حجر يف املطالب العح وأخرجه أمحد بن

ما ال   القاسم، حدثنا مبارك بن فضالة، عن احلسن قال: كانوا يقولون: إن املسلم مرآة أخيه يريه منه
 يرى من نفسه. صحيح 

* 
( وأمحد 195)ص  ء( ومن طريقه ابن حبان يف روضة العقال232/ 1وأخرج ابن املبارك يف الزهد )

( أخربان معمر، عن حيىي بن  311/ 11حجر يف املطالب العالية )  بن حنبل يف الزهد نقالً عن ابن 



رآة أخيه. صحيح وحيىي بن خمتار هو  املختار، عن احلسن قال: إن املؤمن شعبة من املؤمن ... وهو م
 حامت حيىي بن خمتار من أهل صنعا  يبأالصنعاين مل أجد فيه جرحاً وال تعدياًل روى له النسائي وقال ابن 

 ( 191/ 9ن روى عنه معمر مسعت أيب يقول ذلك )اجلرح والتعديل البن أيب حامت  روى عن احلس
* 

( حدثين إبراهيم بن موسى، قال حدثنا املعتمر بن  107وأخرجه ابن أيب الدنيا يف كتابه اإلخوان )ص 
مرآة أخيه إن رأى فيه ما ال يعجبه سدده   نمسليمان، عن فرات بن سلمان، قال: قال احلسن: املؤ 

وحاطه وحفظه يف السر والعالنية. رجاله ثقات سوى إبراهيم بن موسى وهو أبو إسحاق  وقومه
( ومعتمر تصحيف وصوابه معمر وهو الرقي فقد  79/  8)املؤدب املكتب ذكره ابن حبان يف الثقات 

هيم بن موسى املؤدب، قال: أخربان معمر بن  ار ( حدثنا إب106قال ابن أيب الدنيا يف صفة النار )ص  
( إبراهيم بن  310/  1ان الرقي والرقي قطعا هو معمر وأيضا قال اخلطيب يف املتفق واملفرتق )سليم

 عمر بن سليمان الرقي موسى أبو إسحاق املؤدب حدث عن م
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كل ذنويب أبصر، وال    اقد كان من قبلكم من السلف الصاحل، يلقى الرجل الرجل فيقول: اي أخي! م
رضي  -وقد كان عمر بن اخلطاب  خريًا فمرين، وإذا رأيت شرًا فاهنين، كل عيويب أعرف، فإذا رأيت  

 يقول: رحم هللا امرًأ أهدى إلينا مساوينا، وكان أحدهم يقبل موعظة أخيه، فينتفع هبا. -هللا عنه
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 (. 1ويفرح إذا فرح )  ،وكان يقول: املؤمن شعبٌة من املؤمن، حيزن إذا حزن
 (. 2)نصيباً، فتخري اإلخوان واألصحاب، وجانب األمر الذي يعاب  وكان يقول: إن لك من خليلك 

وكان يقول: ترفعوا عن بعض األمر؛ فإن الرجل ليأكل األكلة، ويدخل املدخل، وجيلس اجمللس بغري  
 (. 3قلبه، ويذهب دينه، وهو ال يشعر )

 __________ 
ن يف روضة العقالء )ص  ( ومن طريقه ابن حبا232/  1املبارك يف الزهد )  نب( أخرجه ا2(، )1)

( أخربان معمر،  311/ 11عن ابن حجر يف املطالب العالية ) ( وأمحد بن حنبل يف الزهد نقاًل 195



عن حيىي بن املختار، عن احلسن قال: إن املؤمن شعبة من املؤمن، إن به حاجته، إن به علته، يفرح  
سدده وقومه، ووجهه، وحاطه يف السر  زنه، وهو مرآة أخيه، إن رأى منه ما ال يعجبه  حل لفرحه، وحيزن

يلك نصيبا، وإن لك نصيبا من ذكر من أحببت، فتنقوا اإلخوان  والعالنية، إن لك من خل 
 واألصحاب واجملالس. 

يب حامت حيىي أ حيىي بن خمتار هو الصنعاين مل أجد فيه جرحاً وال تعدياًل روى له النسائي وقال ابن  -
سن روى عنه معمر مسعت أيب يقول ذلك )اجلرح والتعديل البن  بن خمتار من أهل صنعا روى عن احل

 ( قلت عامة ما يرويه صحيح 191/ 9أيب حامت 
 *** 

( حدثنا روح، حدثنا هشام، عن احلسن قال: إن الرجل 228( أمحد بن حنبل يف الزهد )ص 3)
بسطة فإن  األكلة فيغري قلبه فإايكم والدخول على أهل ال لكليدخل املدخل وجيلس اجمللس أو أي

رجاله ثقات وروح هو ابن عبادة وهشام هو   الدخول عليهم يغري قلب الرجل فيتسخط ما يف يديه.
 ابن حسان األزدي واملقصود أبهل البسطة األغنياء 

* 
قال حدثنا املعتمر بن   ،( حدثين إبراهيم بن موسى107وأخرجه ابن أيب الدنيا يف كتابه اإلخوان )ص 

جبه سدده  ن، قال: قال احلسن: املؤمن مرآة أخيه إن رأى فيه ما ال يعسليمان، عن فرات بن سلما
وقومه وحاطه وحفظه يف السر والعالنية إن لك من خليلك نصيبا وإن لك نصيبا من ذكر من أحببت  

سى وهو أبو إسحاق املؤدب  و مفثقوا ابألصحاب واإلخوان واجملالس. رجاله ثقات سوى إبراهيم بن 
قد قال  ( ومعتمر تصحيف وصوابه معمر وهو الرقي ف79/  8يف الثقات ) املكتب ذكره ابن حبان 

( حدثنا إبراهيم بن موسى املؤدب، قال: أخربان معمر بن  106ابن أيب الدنيا يف صفة النار )ص 
م بن موسى أبو إسحاق يه ( إبرا310/ 1سليمان الرقي وأيضا قال اخلطيب يف املتفق واملفرتق )

 يمان الرقياملؤدب حدث عن معمر بن سل
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وقيل له: اي أاب سعيد! إن قوماً حيضرون جملسك حيفظون عليك سقطات كالمك ليعنتوك بذلك،  
نان، وجماورة فقال: ايبن أخي! ال يكن يف ذلك عليك شيٌء؛ فإين طمعت نفسي يف دخول اجل

 (. 1السالم، ومل أطعمها يف السالمة من الناس )  م هالرمحن، ومرافقة األنبياء علي



 __________ 
اكر يف  ( ومن طريقه ابن عس14( أخرجه أبو عثمان سعيد البحريي يف التاسع من فوائده )ص 1)

د بن عبد هللا  ( مسعت أاب عبد هللا حمم422كتابه تبني كذب املفرتي فيما نسب إىل األشعري )ص  
حممد الزعفراين،    اعيل بن حممد بن إمساعيل الفقيه، ثنا جعفر بنمسإاحلافظ، يقول: حدثين أبو بكر 

مهدي، إذ دخل قال: مسعت عبد الرمحن بن عمر األصبهاين، يقول: كنا يف جملس عبد الرمحن بن 
فقال: اي أاب سعيد إن   عليه شاب فما زال يدنيه حىت أجلسه إىل جنبه، قال: فقام شيخ من اجمللس، 

من الشيطان الرجيم  حىت إنه ليكذبك، فقال عبد الرمحن: أعوذ ابهلل  ، هذا الشاب ليتكلم فيك
يلقاها إال الذين  { وما 34}ادفع ابليت هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم } 

عبد الرمحن: ثنا أبو  [ , مث قال 35 -  34{{ ]فصلت:  35صربوا وما يلقاها إال ذو حظ عظيم } 
 أاب سعيد إن هاهنا قوما   جملس احلسن البصري إذ قام إليه رجل، فقال: اييف  عبيدة الناجي، قال: كنا

فسي يف جوار هللا ,  حيضرون جملسك ليتتبعون سقط كالمك، فقال احلسن: اي هذا إين أطمعت ن
مة من الناس فلم فطمعت، وأطمعت نفسي يف احلور العني فطمعت، وأطمعت نفسي يف السال

مثلهم. إسنادُه  يرضون عن خالقهم علمت أهنم ال يرضون عن خملوق  تطمع، إين ملا رأيت الناس ال 
 ضعيٌف جدًا أبو عبيدة الناجي هو بكر بن األسود ضعيف ليس بشيء

* 
د  ( حدثنا عثمان بن حممد العثماين، ثنا أمحد بن عب305/ 6عيم يف كتابه حلية األولياء )وأخرجه أبو ن

ن  يلي، ثنا مبارك بن فضالة، قال: مسعت الربيع بألاهللا بن سليمان القرشي، عن شيبان بن فروخ 
صبيح، يقول: قلت للحسن: إن ههنا قوما يتبعون االسقط من كالمك ليجدوا إىل الوقيعة فيك  

   فقال: ال يكرب ذلك عليك فلقد أطمعت نفسي يف خلود اجلنان فطمعت وأطمعتها يف جماورةسبيال
فلم أجد إىل ذلك سبيال ألين رأيت الناس ال  سالرمحن فطمعت، وأطمعتها يف السالمة من النا

 ون عن خالقهم فعلمت أهنم ال يرضون عن خملوق مثلهم. إسنادُه ضعيفٌ يرض
هو أبو عمرو عثمان بن حممد بن عثمان بن حممد بن عبد امللك بن  عثمان بن حممد العثماين  -

قال عنه الذهيب أحد   نان عبد هللا بن عنبسة بن عمرو بن عثمان بن عفسليمان بن عبد امللك ب
 ( 243/ 8والعجائب )اتريخ اإلسالم للذهيب ت بشار  الضعفاء راوية للموضوعات 

 د يعرف أمحد بن عبد هللا بن سليمان القرشي ال يكا -
 الربيع بن صبيح ضعيف =  -

(1/47 ) 



 

 __________ 
صبهاين، حدثنا  ألا( أخربان عبد هللا بن يوسف 105= وأخرجه البيهقي يف كتابه الزهد الكبري )ص  

: مسعت حممد بن محدان الطرائفي يقول: مسعت  يد اللبان هبمذان قالأبو العباس أمحد بن حممد بن يز 
الربيع بن سليمان يقول: أنبأان أسد بن موسى، أنبأان جرير بن حازم قال: قيل للحسن البصري: إن  

هون عليك فإين أطمعت  : الناس أيتون جملسك ليأخذوا سقط كالمك فيجدون الوقيعة فيك، فقال
ان فطمعت وأطمعت نفسي يف احلور العني،  وأطمعت نفسي يف اجلن نفسي يف جوار هللا، فطمعت

فطمعت وأطمعت نفسي يف السالمة من الناس، فلم أجد إىل ذلك سبيال، إين ملا رأيت الناس ال 
مد بن يزيد حم يرضون عن خالقهم علمت أهنم ال يرضون عن خملوق مثلهم. أبو العباس أمحد بن

 ثالثة فقط يف الكتب  اللبان جمهول ورمبا له روايتان أو
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 (. 1وكان يقول: من طلب العلم هلل، مل يلبث أن يرى ذلك يف خشوعه، وزهده، وتواضعه ) 
، وأجرًا ملن صلى،  وكان يقول: احرصوا على حضور اجلنائز؛ فإن فيها ثالثة أجور: أجراً ملن عزى

 ون موبقًة((. فر له سبعوقد روي: ))أن من تبع جنازًة توارى غ ،وأجرًا ملن وارى
 __________ 

( وابن  71يف أخالق العلماء )ص  ( ومن طريقه اآلجري26/  1( أخرجه ابن املبارك يف الزهد )1)
وحرب الكرماين يف  ( 34( وابن بطة يف إبطال احليل )ص 258/  1عبد الرب يف جامع بيان العلم ) 

/  2د بن السري يف الزهد )( واهلنا383/  1( وأخرجه الدارمي يف السنن )947 / 2مسائله ت فايز )
( واخلطيب يف جامع أخالق  231  ( كلهم من طريق زائدة وأخرجه أمحد بن حنبل يف الزهد )ص533

الكربى )ص  ( ويف املدخل إىل السنن 288/  3( والبيهقي يف شعب اإلميان ) 142/  1الراوي ) 
حلسن أنه قال: كان شام، عن اعبادة كالمها )زائدة وروح( من طريق ه ن ( كلهم من طريق روح ب321

ه، ويده، وصالته، وحديثه،  الرجل إذا طلب العلم مل يلبث أن يرى ذلك يف ختشعه، وبصره، ولسان
 وزهده. رجاله ثقات ولفظ روح "يف ختشعه وهديه ولسانه وبصره وبره" 
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يره  سن، فساحضر جنازهتا وجوه أهل البصرة، وحضر احل  ،وقيل: ملا توفيت النوار زوجة الفرزدق
لون؟ قال: يقولون: حضر هذا  الفرزدق؛ وقال له: أتدري ما يقول الناس اي أاب سعيد؟ قال: وما يقو 

  -رمحك هللا-القرب خري الناس، وشر الناس، قال احلسن: ومن يريدون بذلك؟ قال: يزعمون أنك 
ل هذا  ن: لست خبريهم، ولست بشرهم، ولكن ما أعددت ملثسخري الناس، وأين شر الناس، فقال احل

 ت النوار قال الفرزدق: اليوم؟ فقال: شهادة أن ال إله إال هللا منذ ستني سنًة، فلما دفن 
 أخاف وراء القرب إن مل تعافين ... أشد من القرب التهاابً وأضيقا 

 إذا قادين يوم القيامة قائٌد ... عنيٌف وسواٌق يسوق الفرزدقا 
 ل القالدة أزوقاد خاب من أوالد آدم من مشى ... إىل النار مغلو قل

قال: يرمحك هللا أاب فراس! اعمل ملثل  فبكى احلسن حىت انتحب، وقال: إن من الشعر حلكمًة، مث 
اليوم إن كنت ذا نظٍر صحيٍح؛ فإنك تقدم على جواٍد عدٍل، وكأن قد، مث افرتقا، ومات الفرزدق،  

 (. 1ل: رمحت بيومي مع احلسن )و قفرئي يف النوم وهو ي
 __________ 

ساب األشراف  ( والبالذري يف أن510/  19خرج أبو بكر بن أيب شيبة يف املصنف ت عوامة ) ( أ1)
( كلهم من طريق يزيد بن هارون, قال: أخربان  83( وابن عبد الرب يف هبجة اجملالس )ص  77/ 12)

دق، فخرج يف جنازهتا وجوه أهل البصرة، وخرج  ز ر أبو موسى التميمي، قال: توفيت النوار امرأة الف
شهادة أن ال إله إال هللا   ها احلسن، فقال احلسن للفرزدق: ما أعددت هلذا اليوم اي أاب فراس، قال: في

 منذ، مثانني سنة، قال: فلما دفنت قام على قربها، فقال: 
 أخاف وراء القرب إن مل يعافين ... أشد من القرب التهااب وأضيقا 

 فرزدقا اءين يوم القيامة قائد ... عنيف وسواق يسوق الج إذا
 قا. لقد خاب من أوالد دارم من مشى ... إىل النار مغلول القالدة أزر 

]زاد البالذري: فبكى احلسن وبكى الفرزدق والناس، وزاد ابن عبد الرب: فبكى وأبكى[. أبو موسى  
 التميمي مل أعرفه =
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 __________ 
( ومن  105رين إىل منازل املتقني )ص بعني يف إرشاد السائفتوح الطائي يف كتابه األر لا= وأخرج أبو 

 الشيخ الذكي أبو بكر عبد الغفار بن حممد ( أخربان477/  2طريقه العالئي يف إاثرة الفوائد )
الشريوي، أخربان أبو سعيد حممد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصرييف، حدثنا أبو العباس حممد  

املستورد األشجعي الكويف، حدثنا حممد بن   قوب األصم، حدثنا عبد هللا بن أمحد بن حممد بن عيبن 
، قالت: رأيت احلسن البصري يف جنازة نوار امرأة  هارون البلخي، حدثتين أم يونس بنت القطان

ء اجالفرزدق، وقد اعتم بعمامة سوداء وقد أسدهلا بني كتفيه، واجتمع الناس عليه ينظرون إليه، ف
سعيد، يزعم الناس أنه قد اجتمع يف هذه اجلنازة خري   الفرزدق ميشي حىت قام بني يديه فقال: اي أاب

الناس؟ ومن شر الناس؟ قال: يزعمون أنك خريهم، وأين شرهم الناس، وشر الناس قال: من خري 
ن ال إله إال  أ فقال: ما أان خبري الناس، وما أنت بشرهم، ولكن ما أعددت هلذا اليوم؟ فقال: شهادة

 نعم، وهللا العدة قال: مث قال الفرزدق:  هللا منذ سبعني سنة، فقال احلسن:
 القرب التهااب وأضيقا أخاف وراء القرب إن مل يعافين ... أشد من 

 إذ جاءين يوم القيامة قائد ... عنيف وسواق يسوق الفرزدقا 
 زرقا أ لقد خاب من أوالد آدم من مشى ... إىل النار مشدود القالدة

 من حر اجلحيم متزقا. إسنادُه ضعيٌف فيه جماهيل إذا شربوا فيها الصديد رأيتهم ... يذوبون
* 

( حدثين حممد بن عباد بن موسى العكلي قال حدثين أيب  106)ص  وأخرج ابن أيب الدنيا يف القبور  
ج احلسن يف  ر خثنا سفيان بن حسني قال ماتت النوار بنت أعني بن ضبيعة النجاشي امرأة الفرزدق ف

 الفرزدق فأنشأ يقول:  جنازهتا فلما سوي عليها الرتاب قام
 قا أخاف وراء القرب إن مل تعافين ... أشد من القرب التهااب وأضي
 إذا جاءين يوم القيامة قائد عنيف ... وسواق يسوق الفرزدقا 

 لقد خاب من أوالد آدم من مشى ... إىل النار مغلول القيادة أزرقا 
لناس قال يقولون أنت خري الناس وأان  يبكي الناس يومئذ قال فقال احلسن ما يقول اهللاقال وكان و

س قال ما اعتددت لذلك اليوم قال شهادة أن ال  شر الناس قال لست خبري الناس وال أنت بشر النا
 إله إال هللا منذ سبعني سنة قال احلسن خذها من غري فقيه. حممد بن عباد ضعيف ووالده جمهول = 
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 __________ 
هالل، ثنا حسني بن عياش، عن   ( حدثنا 138اتريخ الرقة )ص   = وأخرج أبو علي القشريي يف 

اخلليل بن مرة، قال: كان احلسن جالسا وأصحابه حوله، إذ أقبل الفرزدق؛ فلما رآه الناس مقبال،  
ينظرون  ع ما قالوا، فقال:  مستشوفوا له ينظرون إليه، فقال احلسن: ما هلم ينظرون؟ قالوا: الفرزدق؛ و 

ما أنت اي أاب فراس بشر الناس، وال أان خبري   شر الناس، قال: فقال احلسن:إىل خري الناس وإىل 
الناس، فما حاجتك؟ قال: ماتت النوار، وأوصت أن تشهد جنازهتا، قال: فإذا كان ذلك فآذان، 

لبيت؟ قال:  اس، ما هيأت هلذا ار فقال: فشهدها احلسن، فلما وضعت يف قربها قال احلسن: اي أاب 
 إال هللا، منذ ستني سنة.  شهادة أن ال إله

هالل هو أبو عمر هالل بن العالء بن هالل بن عمر بن هالل ابن أيب عطية الباهلي الرقي  -
 صدوق ال أبس به

 حسني بن عياش هو الباجداًئي ال أبس به حسن احلديث  -
 اخلليل بن مرة شيخ صاحل لكنه ضعيف  -
* 
( ومن طريقه ابن  649واألنيس الناصح الشايف ) ان يف اجلليس الصاحل الكايفخرج املعاىف بن عمر أو 

( بتصرف حدثنا حممد بن  16/ 1عساكر يف اتريخ دمشق كما عند السيوطي يف شرح شواهد املغين )
ادية اعرتض  بلالقاسم األنباري قال: أخربان أبو اهليثم الغنوي قال: وملا نعي الفرزدق إىل جرير وهو اب

قال: من البصرة ومن بين حنظلة،  قال له جرير: من أين وممن؟ فإذا أعرايب على قعود له، فالطريق 
قال: هل من جائية خرب؟ قال: نعم، بينا أان ابملربد فإذا أان جبنازة عظيمة قد جفل هلا الناس فيها  

قومه:  كاء شديدا فقال له ب احلسن بن أيب احلسن البصري فقلت: من؟ قالوا: الفرزدق، فبكى جرير
إليكم عين فوهللا ما تبارى رجالن وال تناطح   وهتجوه مذ أربعون سنة؟ قال:أتبكي على رجل يهجوك 

 كبشان فمات أحدمها إال تبعه اآلخر عن قريب. إسناده مرسل =
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 __________ 
( والسند ولفظه 471/  4( وأمحد الدينوري يف اجملالسة )35/  1= وأخرج الشجري يف أماليه ) 

يم، بقراءيت عليه، قال: أخربان أبو  ن أمحد بن حممد بن عبد الرحللشجري أخربان أبو طاهر حممد ب



حممد بن حيان، قال: حدثنا إسحاق بن حكيم، قال: حدثنا أبو سفيان الغنوي، قال: حدثين حممد  
ياش، قال: خرجنا يف  ع بن موسى الشيباين، قال: حدثنا عمار بن عطية التغليب، عن أابن بن أيب

وقد كان احلسن فيها، فلما صران يف ضبيعة، وكانت حتت الفرزدق، جنازة النوار بنت أعني بن 
الطريق، قال الفرزدق: اي أاب سعيد، ما يقول الناس؟ قال: ما يقولون، قال: يقولون يف هذه اجلنازة  

أان شر الناس، قال احلسن:  و  خري الناس وشر الناس، قال: ومن هو؟ قال: يقولون أنت خري الناس
صلينا قام احلسن على شفري القرب فقال: اي أاب   أنت أبشر الناس، قال: فلما لست أبخري الناس وال

فراس، ما أعددت هلذا املضجع؟ قال »شهادة أن ال إله إال هللا منذ بضع وسبعني سنة، فقال احلسن:  
ه، فجاء الفرزدق يتخطى رقاب الناس ب خذوها من غري فقيه، مث تنحى فجلس انحية وأحدق الناس

 يدي احلسن فأنشد شعرا:  حىت قام بني
 ف وراء القرب إن مل يعافين ... أشد من القرب التهااب وأضيقا أخا

 إذا جاءين يوم القيامة قائد ... عنيد وسواق يقود الفرزدقا 
 لقد خاب من أوالد آدم من مشى ... إىل النار مغلول القالدة أزرقا 

 ا ر اجلحيم مسربال ... سرابيل قطران لباسا حمرقان  يساق إىل
 يتهم ... يذوقون من حر الصديد متزقاإذا شربوا فيها الصديد رأ

قال: فلقد رأيت احلسن قد ثىن قميصه على وجهه ينحب. عمار بن عطية التغليب ال أدري إن كان  
 ه سفهو نفسه الكويف الوراق أم غريه والوراق كذاب وأابن مرتوك صاحل يف ن

* 
أبو علي احلسني بن علي،  ثنا اجلرجاين إبسناده، ثنا ( حد18وأخرج أبو احلسن العبدي يف جزءه )ص 

ثنا حممد بن زكراي، ان مهدي بن سابق، عن عبيد هللا بن عباس اجلسمي، قال: ملا ماتت النوار بنت  
ن يصلي عليها،  أ أعني بن ضبيعة امرأة الفرزدق شهدها احلسن البصري وكان إذا شهد جنازة سألوه 

احلسن البصري، فلما سوي عليها  ، فصلى عليها احلسن بن أيب فمن مل يصل عليه احلسن عري بذلك
الرتاب وثب الفرزدق فقال: اي أاب سعيد ما تقول الناس؟ قال: وما يقول الناس؟ قال: يقولون: اجتمع  

ا أان خبريهم وما أنت بشرهم  م يف هذه اجلنازة خري الناس وشر الناس يعنونك ويعنونين، فقال احلسن:
 أن ال إله إال هللا، مث أنشأ يقول: ا اليوم؟ قال: أعددت شهادة ولكن ما أعددت هلذ

 أخاف وراء القرب إن مل يعافين ... أشد من القرب التهااب وأضيقا 
 إذا جاءين يوم القيامة قائد عنيف ... وسواق يسوق الفرزدقا 

 النار مغلول القالدة أزرقا  ىللقد خاب من أوالد آدم من مشى ... إ
 لباسا حمرقا  يم مسربال ... سرابيل قطرانيساق إىل انر اجلح



 إذا أشربوا فيها الصديد رأيتهم ... يذوبون من حر الصديد متزقا
قال: فبكى احلسن، مث التزم الفرزدق وقال له: لقد كنت من أبغض الناس إيل وإنك اليوم من أحب 

 و الغاليب وضاعه الناس إيل. حممد بن زكراي
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(؛ فإين مسعت بعض الصاحلني يقول: حنن ال نريد  1ويف )ا الناس! إايكم والتسوكان احلسن يقول: أيه
 (. 2أن منوت حىت نتوب، مث ال نتوب حىت منوت )

 __________ 
( حدثين حممد بن احلسني، قال: حدثنا أبو  141أخرجه ابن أيب الدنيا يف قصر األمل )ص  ( 1)

: مسعت احلسن، يقول: اي معشر الشباب  قال: حدثنا أبو خرمي عقبة بن أيب الصهباء قال ،معاص
إايكم والتسويف: سوف أفعل، سوف أفعل. إسنادُه صحيٌح وحممد بن احلسني هو الربجالين تقدمت 

 أبو عاصم هو الضحاك بن خملد ترمجته و 
* 

ي الطائي، قال: حدثنا عبد الصمد  لع( حدثين أبو  144وأخرجه ابن أيب الدنيا يف قصر األمل )ص  
، قال: مسعت أيب، حيدث عن عمرو، قال: مسعت احلسن، يقول: اي ابن آدم إايك بن عبد الوارث 

كسبت يف اليوم، وإن ال    والتسويف فإنك بيومك ولست بغد، فإن يك غدا لك فكسر يف غد كما
و علي الطائي هو عبد الرمحن  بايكن لك غد مل تندم على ما فرطت يف اليوم. إسنادُه ضعيٌف جدًا 

ن بن احلكم مل أجد فيه جرحاً وال تعدياًل حدث عنه مجاعة من الثقات وعامة ما  بن أيب البخرتي زاب
( وعمرو هو أبو عثمان 551/ 11لخطيب يرويه متابع عليه وهللا أعلم )انظر اتريخ بغداد ت بشار ل

 عمرو بن عبيد مرتوك
* 

( واخلطيب يف  289 / 1( ومن طريقه اهلناد بن السري يف الزهد )4/  1)   وأخرجه ابن املبارك يف الزهد
( أخربان عبد الوارث بن سعيد أبو عبيدة، عن رجل، عن احلسن أنه كان 113اقتضاء العلم )ص 

؛ فإنك بيومك ولست بغد، فإن يكن غد لك فكس يف غد كما  يقول: ابن آدم، إايك والتسويف
د كما تقدم على ما فرطت يف اليوم. والرجل هو عمرو بن عبي مدكست يف اليوم، وإال يكن لك مل تن

 آنفاً 



* 
/  3حازم سلمة بن دينار األعرج أخرجه أبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء )  ( روي ذلك عن أيب 2)

ه هللا، ثنا أبو احلسن بن أابن، ثنا أبو بكر بن عبيد، حدثين حممد بن حيىي بن  ( حدثنا أيب رمح232
ره وأبو داود الضرير ليس هو نفيع ألن حدثين أبو داود الضرير، قال: قال أبو حازم فذك ،أيب حامت

حممد بن حيىي بن أيب حامت مل يدركه ويوجد عيسى بن مسلم األعمى فال أدري إن كان هو أم غريه 
( أخربان أبو بكر حممد بن شجاع أان أبو  48  -  47/ 22ه ابن عساكر يف اتريخ دمشق ) وأخرج
 أان أبو بكر بن أيب الدنيا ان احلسني بن عبد  مندة أان احلسن بن حممد أان أبو احلسن اللبناين  نعمرو ب

أبو   ( ان95/  4الرمحن قال: قال أبو حازم فذكره وأخرجه أمحد بن مروان الدينوري يف اجملالسة )
ه لكن  داإمساعيل الرتمذي، ان احلميدي، عن ابن عيينة، عن أيب حازم؛ قال فذكره ما أحسن إسن

 الدينوري صاحب اجملالسة نفسه متهم 
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 وكان يقول: يف الطعام اثنتا عشرة خصلًة: أربٌع فريضٌة، وأربٌع سنٌة، وأربٌع أدٌب. 
 نعمة. أما الفريضة: فالتسمية، واستطابة األصل، والرضا ابملوجود، والشكر على ال

ي اآلكل، وتناول الطعام بثالثة أصابع ديوأما السنة: فاجللوس على الرجل اليمىن، واألكل من بني 
 مىن، ولعق األصابع. اليد الي

ه  وأما األدب: فغسل اليد قبل الطعام وبعده، وتصغري اللقم، وإجادة املضغ، وصرف البصر عن وجو 
 (. 1اآلكلني )

 __________ 
 د( أنبأان احلسني بن حمم142ابه التطفيل وحكاايت الطفيليني )ص ( أخرجه اخلطيب يف كت1)

عت بناان يقول: أخربان حممد بن احلسن بن البزاز,  الرافقي, أخربان أمحد بن احلسن املقرئ, قال: مس
رك, عن املبارك وربيع, عن احلسن  حدثين ابن علي بن احلسن بن شقيق, عن أبيه, حدثين ابن املبا

أربعة سنة,  و  لة يف الطعام ينبغي للمسلمني أن يتعلموها: أربعة منها فريضة,قال: اثنا عشرة خص
ة واملعرفة والرضا والشكر. وأما السنة: فاجللوس على رجله  وأربعة أدب. فأما الفريضة: فالتسمي

ق األصابع إذا فرغ. وأما األدب: فغسل اليدين,  اليسرى, واألكل مما يليه, واألكل بثالثة أصابع, ولع
 هالك  ه ري اللقمة, واملضغ الشديد, وقلة النظر يف وجوه أصحابه. إسنادوتصغ



 املعروف ابخلالع متهم ابلكذب )انظر ترمجته يف اتريخ  احلسني بن حممد الرافقي هو أبو عبد هللا -
 ( 678/  8بغداد ت بشار للخطيب 

الرواايت يف   ري اهلمداين من سنده بني الرافقي واملقرئ ومن تتبعسقط علي بن حممد بن الس  -
قرئ يوجد السري والسري ضعفه األوجي وكذبه ملكتاب اخلطيب هذا علم أنه دائماً بني الرافقي وا

 (568/  13بكر بن األخضر الداودي )انظر ترمجته يف اتريخ بغداد ت بشار للخطيب  أبو 
قال لي املعروف بدبيس اخلياط قال اخلطيب منكر احلديث و أمحد بن احلسن املقرئ هو أبو ع -

 ( 140/  5الدارقطين ليس بثقة )اتريخ بغداد ت بشار للخطيب 
هللا بن عثمان, وقيل علي بن حممد, ولقبه بنان,   بناان قال اخلطيب اختلف يف اسم بنان, فقيل عبد -

يل وحكاايت الطفيليني للخطيب ص  ويكىن أاب احلسن, وكان أصله مروزاي, وهو بغدادي الدار )التطف
139 ) 
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عيٍد! أجيوز للرجل أن يتزوج من  س وقيل: جلس يوماً، فأتته امرأٌة مل تر الناس مثلها، فقالت: اي أاب
-ء؟ قال: ال، قالت: فلم؟ قال: ألن هللا قال: نعم، فقالت: فهل جيوز مثل ذلك للنسا النساء أربعاً؟

أحل ذلك للرجال، وحرمه على النساء، فقالت: بعيشك اي أاب سعيد! ال تفت بذلك   -عز وجل
على من ملك هذه أال يرى غريها. قيل:   اأزواج النساء، مث انصرفت، وأتبعها احلسن بصره، وقال: م

 (. 1نيا وال عرج عليه ) حلسن قبلها وال بعدها مال إىل شيٍء من الدوما رئي ا
 __________ 

( حدثنا حممد بن عبدوس، قال:  52( أخرجه أبو الطاهر الذهلي يف جزءه ابنتقاء الدارقطين )ص 1)
كنا عند احلسن فجاءته امرأة فقالت:   :لحدثنا سريج، قال: حدثنا هشيم، عن منصور بن زاذان، قا

فكم حيل له من احلبائب؟ قال: ما ملكت ميينه  يد كم للرجل من النساء؟ قال: أربع, قالت: اي أاب سع
ما شاء, قالت: بعيشك اي أاب سعيد ال تفيت الرجال هبذا, فلما ولت قال احلسن: ما يضر رجال ما  

 عنه غري هذا. رجاله ثقات إال أن هشيم مدلس وقد عن ء يفاته من الدنيا مع هذه, فلم يتعلق عليه بش
* 

( حدثنا أبو احلارث حممد بن مصعب الدمشقي قال:  147/ 1وأخرجه اخلرائطي يف اعتالل القلوب )
حدثنا خالد بن عمري التجييب، عن إمساعيل بن عباد األرسويف قال: حدثنا ضمرة بن ربيعة، عن عبد  



غي للرجال أن لة على احلسن البصري، فقالت: اي أاب سعيد، ينبيهللا بن شودت قال: دخلت امرأة مج
م قالت: وعلى مثلي؟ قال: مث أسفرت عن وجه مل ير مثله حسنا،  يتزوجوا على النساء؟ قال: نع

وقالت: اي أاب سعيد، ال تفتوا الرجال هبذا، مث ولت، فقال احلسن: ما على الرجل كانت هذه يف زاوية  
 لدنيا. إسنادُه ضعيٌف منقطعا بيته ما أقبل عليه من 

 تجييب التجييب مل أعرفهخالد بن عمري ال -
 ( 136/  2األرسويف ضعفه الدارقطين )لسان امليزان ت أيب غدة البن حجر  إمساعيل بن عباد  -
عبد هللا بن شودت وصوابه شوذب مل يسمع من احلسن قال ابن أيب حامت مسعت أيب يقول عبد هللا   -

يره ومل يسمع منه ورأى   ة وقع إىل الرملة ويقول ابن شوذب عن احلسن وملقثبن شوذب خراساين 
 ( 116بن أيب حامت ص طاوسا )املراسيل ال

* 
( وعن يونس بن عبيد قال: صحبت احلسن  186وقال عبد امللك بن حبيب يف أدب النساء )ص 

ال: رخص سعر! وال:  و  البصري وثالثني سنة فما مسعته قط قال: عزل أمري! وال: ويل! وال: غال سعر! 
يك من امرأة مجاال وشبااب ال املوت جاءكم! حىت أتته امرأة يوما. انهاشتد احلر!. وما كان ذكره إ

وشحما وحلما ترتج، يدفع بعضها بعضا! فرتامت جالسة بني يديه مث قالت: اي شيخ! أحيل للرجل أن 
أن يتزوج أربعا. قالت: سبحان هللا!  هل يتزوج على امرأته وهي شابة مجيلة ولود؟ قال: نعم! أحل هللا 

امت منصرفة فأتبعها احلسن البصري ببصره  قالت: فبعيشك ال خترب بذلك الرجال!. مث ق قال: نعم!
 مث قال: ما ضر امرءا كانت هذه عنده؟ ما فاته من دنياه شيء!.
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ل صاحبها عنها، فقال ورثة  أسوقيل: كان لرجٍل من الصاحلني عند رجٍل وديعٌة، فمات املودع فجأًة، ف 
فقال له: ائت زمزم فتوضأ وصل خملصاً،  موضعاً، فجاء الرجل إىل احلسن فأخربه، امليت: ما نعلم هلا 

مث ادع ابسم صاحبك الذي أودعته، فإن أجابك، فسله عن أمانتك اليت أودعته، ففعل، ومل جيبه 
دي برهوت، وادع صاحبك ابمسه، فإذا  او أحٌد، فأتى احلسن فأخربه، فقال له: ائت اليمن فقف عند 

أجابه الرجل، فسأله عن أمانته، فعرفه مكاهنا،  فأتى اليمن، وفعل ما أمره احلسن به، ف أجابك فسله، 
مث قال السائل: اي أخي! أمل تك رجاًل صاحلاً، فما الذي دهاك حىت ألقيت حيث أنت؟ فقال: كنت 

 قاطعاً للرحم، نعوذ ابهلل من سوء القضاء.
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املقام، وزوجٌة  ة العيال، وقلة املال، وجار السوء يف داروكان احلسن يقول: جهد البالء أربعٌة: كثر 
 جتور.

 إن شاورته يف دنياك وجدته متني الرأي، وإن وكان يقول: أعز األشياء: درهٌم حالٌل، وأٌخ يف هللا
 (. 1شاورته يف دينك وجدته بصريًا به )

 __________ 
حاق بن إبرهيم القاضي حدثنا  ( أخربان إس102ه ابن حبان يف روضة العقالء )ص و ح( أخرج بن1)

س احلسن بن حممد بن الصباح حدثنا ابن علية عن يونس عن احلسن قال أيها الرجل إن أشد النا
عليك فقدا لرجل إذا فزعت إليه وجدت عنده رأاي ووجدت عنده نصيحة بينا أنت كذلك إذ فقدته  

 فلم جتده. إسنادُه صحيحٌ  افالتمست منه خلف
 قاضي هو أبو حممد البسيت إسحاق بن إبرهيم ال -
 احلسن بن حممد بن الصباح هو الزعفراين  -
* 

يوسف بن عبد هللا احللواين، ان عثمان بن اهليثم،  ( ان 431/  3وأخرج أمحد الدينوري يف اجملالسة ) 
الذي إن شاورته يف أمر دينك   كو عن عوف، عن احلسن؛ أنه كان يقول: أشد الناس عليك فقدا أخ

ده رأاي، فلما فقدته مل جتد ذلك. إسنادُه ضعيٌف جدًا الدينوري متهم واحللواين  أو دنياك وجدت عن
 جمهول 
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وكان يقول: يكون الرجل عاملاً، وال يكون عابدًا، ويكون عابدًا، وال يكون عاقاًل، ولقد كان مسلم بن  
 (. 1)  يساٍر عابدًا عاملاً عاقالً 
وحيث على العفو، ويقول: أيها الناس!   مسعته أيمر ابحللم، بن عبد هللا، لقد  وكان يقول: هلل در بكر

أطفئوا انر الغضب بذكر انر جهنم؛ فقد كان أبو الدرداء يقول: أقرب ما يكون العبد من غضب هللا 
 إذا غضب.



 وكان احلسن يقول: من تسربل العقل، أمن من اهللكة. 
 ملغبون من غنب عقله. ا وكان يقول:
______ ____ 

( ومن طريقه ابن عساكر يف اتريخ دمشق  183/ 6ي يف اجملالسة )د بن مروان الدينور ( أخرجه أمح1)
( حدثنا يوسف بن عبد هللا، ان عثمان بن اهليثم، ان عوف، عن احلسن؛ قال: يكون 130/ 58)

املا عاقال.  وكان مسلم بن يسار عابدا ع ،الرجل عاملا وال يكون عابدا، ويكون عابدا وال يكون عاقال
  156/  1وري اهتمه الدارقطين ابلوضع )راجع ترمجته يف امليزان للذهيب  ضعيٌف جداً الدينإسنادهُ 

 ( ويوسف بن عبد هللا هو احللواين جمهول309/  1ولسان امليزان البن حجر 
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 م قليٌل. هنوكان يقول: اصحب الناس مبكارم األخالق، فإن الثواء بي
يقول: اثنان ال يصطحبان أبدًا: القناعة  -رمحه هللا- قال يونس بن حبيب: مسعت احلسن البصري

 واحلسد، واثنان ال يفرتقان أبداً: احلرص واحلسد. 
 وكان يقول: يسود الرجل بعقله وحبيائه وحلمه. 

 أو تقتبس من علمه. ،هوكان يقول: ال أتت إال من أتمل انئله، أو ختاف سطوته، أو ترجو بركة دعائ
 __________ 

إبراهيم بن بسام، ان عامر   ( حدثين إمساعيل بن28أيب الدنيا يف مكارم األخالق )ص ( أخرجه ابن 1)
بن يساف، عن حوشب، عن احلسن قال: ابن آدم، اصحب الناس مبكارم أخالقك، فإن الثواء فيهم  

 عامر بن عبد هللا بن يساف   دمقليل. إسنادُه ضعيٌف من أجل عامر بن يساف وهو أبو حم
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 أورده من احلكم واملواعظ خمتصراً على جهة البالغة واإلجيازالث فيما الفصل الث
 تصرفون.مسع احلسن رجاًل يقول: اللهم أهلك الفجار، فقال: إذا تستوحش الطريق، ويقل امل

فليأخذ أحدكم ما يطيق؛ فإن   ،وكان يقول: إن هذا الدين قوي، وإن احلق ثقيٌل، وإن اإلنسان ضعيفٌ 
 (. 1من العمل فوق طاقتها، خاف عليها السآمة والرتك ) العبد إذا كلف نفسه



يشتكي كمثل ماٍل ال  وكان يقول: املرض زكاة البدن، كما أن الصدقة زكاة املال، فكل جسٍم ال
 كى. يز 

 ال، فليحتسب حياته. إو (، فمن كانت حياته كذلك، جنا، 2وكان يقول: أفضل العمل الفكرة والورع )
 __________ 

( حدثنا معمر، عن حيىي بن املختار، عن احلسن  468/  1ابن املبارك يف الزهد )  ( أخرج بنحوه1)
ل، وإن اإلنسان ليه يدعه، وإن احلق ثقيقال: إن هذا الدين دين واصب، وإنه من ال يصرب ع

ي ما قدر أجله، وإن العبد إذا  ر دضعيف، وكان يقال: ليأخذ أحدكم من العمل ما يطيق، فإنه ال ي
، وكلف نفسه ما ال يطيق، أوشك أن يسيب ذلك كله، حىت لعله ال يقيم ركب بنفسه العنف

كان أكثر   تطيق كان أكيس أو قال: الفريضة، وإذا ركب بنفسه التيسري والتخفيف، وكلف نفسه ما
 بن خمتار هو الصنعاين مل أجد  ىيالعاملني، وأمنعها من هذا العدو وكان يقال: شر السري احلقحقة. حي

تعدياًل روى له النسائي وقال ابن أيب حامت حيىي بن خمتار من أهل صنعا روى عن  فيه جرحاً وال 
 ( 191/ 9 والتعديل البن أيب حامت  احلسن روى عنه معمر مسعت أيب يقول ذلك )اجلرح 

 *** 
(  30 روضة العقالء )ص يف ( ومن طريقه ابن حبان96/  1( أخرجه ابن املبارك يف الزهد )2)

( وعبد هللا بن  29( وزهري بن حرب يف العلم )ص 53يف كتابه الورع )ص وأخرجه ابن أيب الدنيا 
بيح، عن  هم من طريق الربيع بن ص( كل215أمحد بن حنبل يف زوائده على كتاب أبيه الزهد )ص 

بن أيب الدنيا العبادة  ا احلسن قال: إن من أفضل العمل الورع والتفكر. الربيع ضعيف ووقع عند
 وعند عبد هللا بن حنبل التوكل بدل التفكر وعند زهري بن حرب العلم
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 ( اعتمد عليها أفلح، ومن أغفلها افتضح.1وكان يقول: الفكرة مرآٌة تريك حسنتك من سيئتك ) 
لنسيان، لكثر  ا احلسن: لوال وقال له رجٌل يوماً: اي أاب سعيٍد! كنت حدثتين حبديٍث فنسيته، فقال

 (. 2لفقهاء )ا
 __________ 

املوصلي، أان عبد الصمد، ( أخربان أبو يعلى 227/ 1جه أبو الشيخ األصبهاين يف العظمة )( أخر 1)
 قال: مسعت الفضيل، يقول: قال احلسن: التفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. إسناده منقطع 



* 
نا عبد هللا بن حممد )هو أبو  ( حدث109  - 108 / 8األولياء ) وأخرجه أبو نعيم األصبهاين يف حلية

الصمد بن يزيد، قال: مسعت  شيخ األصبهاين( , وحممد بن علي, قاال: ثنا أبو يعلى, ثنا عبدال
 الفضيل بن عياض، يقول: قال احلسن: الفكرة مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. إسناده منقطع

 *** 
رو بن الربيع بن طارق أخربان  ( حدثنا عم33 /2)فة والتاريخ ( أخرجه يعقوب الفسوي يف املعر 2)
عيد إنك حدثتين حبديث فنسيته  سري أن العالء بن أيب هالل الباهلي قال للحسن يوما: اي أاب سال

 فأعد علي فقال احلسن: لوال النسيان لكان الفقهاء كثريًا. إسنادُه صحيٌح والسري هو ابن حيىي
* 

حلسن:  ه ضمرة، عن ابن شوذب قال: قال ا( وذكر 448/ 1) ملامع بيان العوقال ابن عبد الرب يف ج
 لوال النسيان لكان العلم كثريا.
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فقال: ال! قلت: فإن   -رمحك هللا؟ -وقال أابن: دخلت على احلسن املسجد، فقلت: هل صليت  
م أخروا الصالة، أهل السوق قد صلوا، فقال: ومن أيخذ عن أهل السوق دينه؟! إن نفقت سلعته

 (. 1ن كسدت قدموها ) إو 
متكن الشيطان فيها من نفسك: ال ختلون ابمرأٍة ولو قلت: أعلمها  وكان يقول: احذر ثالثة ال 

قرآن، وال تدخل على السلطان ولو قلت: آمره ابملعروف وأهناه عن املنكر، وال جتلس إىل صاحب ال
 (، ويفسد عليك دينك. 2بدعٍة؛ فإنه ميرض قلبك ) 

__ ________ 
( من طريق أبو  42/  2ة والتاريخ ) رجه يعقوب الفسوي يف املعرفوقفت عليه هو ما أخ ي( الذ1)

سي وعبد هللا بن أمحد بن حنبل يف زوائده على كتاب أبيه الزهد  النعمان وهو حممد بن الفضل السدو 
مد بن الزبري  ( من طريق سيار وهو ابن حامت العنزي كالمها من طريق محاد بن زيد عن حم234)ص  
لحسن: لو صليت ان أهل السوق قد صلوا؟ الزبري احلنظلي[ قال: قيل لعبد هللا بن حنبل  دن]وع

يهم، بلغين أن أحدهم يرد أخاه من أجل الدرهم. إسنادُه ضعيٌف جدًا  قال: إن أهل السوق ال خري ف
 حممد بن الزبري احلنظلي مرتوك



 *** 
أسد بن موسى  د بن سعيد قال: ان م( ان حم 95/  2بدع )( أخرجه حممد بن وضاح القرطيب يف ال2)

جتالس حابنا, عن موسى بن أعني, عن ليث بن أيب سليم, عن احلسن, قال: ال قال: ان بعض أص
 صاحب بدعة؛ فإنه ميرض قلبك. إسنادُه ضعيفٌ 
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وكان يقول: تفقد احلالوة يف ثالثٍة: يف الصالة، والقراءة، والذكر، فإن وجدت ذلك، فامض وأبشر،  
 (. 1فاعلم أن اببك مغلٌق، فعاجل فتحه ) الوإ

 (. 2ثالثٌة ما طأطأ ابن آدم رأسه: املوت، واملرض، والفقر، وإنه بعد ذلك لواثٌب )قول: لوال وكان ي
 __________ 

( حدثنا أبو حممد بن  146/  10( و )171/ 6( أخرجه أبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء ) 1)
يد  ثنا أبو سعسحاق بن أيب حسان[، ثنا أمحد بن أيب احلواري، إ] حيان، ثنا إسحاق بن إبراهيم 

الرباقعي، ثنا عبيد هللا بن زحر أبو حممد احلداد، عن صاحل املري، عن حوشب، عن احلسن، قال:  
تفقدوا احلالوة يف ثالث: يف الصالة، وىف القرآن، وىف الذكر، فإن وجدمتوها فامضوا وأبشروا، فإن مل  

 بك مغلق. إسنادُه ضعيٌف جداً صاحل املري مرتوكابجتدوها فاعلم أن 
* 

( أخربان أبو عبد هللا احلافظ، ان أبو سعيد عمرو بن حممد  385/ 9البيهقي يف شعب اإلميان )وأخرجه 
بن منصور، ان حممد بن إسحاق بن إبراهيم احلنظلي، ان حممد بن حيىي الواسطي، ان داود بن احملرب،  

عاء، فإن  قرآن، والدسن يقول: تفقدوا احلالوة يف ثالث: الصالة، والحلعن صاحل املري قال: كان ا
وجدمتوها فاحفظوا وامحدوا هللا على ذلك، وإن مل جتدوها فاعلموا أن أبواب اخلري عليكم مغلقة.  

 إسناده موضوع من أجل داود بن احملرب فإنه وضاع
 *** 

بن عبد الرمحن, عن بعض أشياخه,   ( حدثين احلسني129( ابن أيب الدنيا يف إصالح املال )ص 2)
ث ما وضع ابن آدم رأسه لشيء: الفقر, واملرض, واملوت, وإنه معهن لو  : لوال ثالقال: قال احلسن

 اثب. إسنادُه ضعيفٌ 
* 



( ان عمران بن موسى اجلزري، ان عيسى بن عبد هللا بن  293/  5وأخرجه أمحد الدينوري يف اجملالسة ) 
دهن  م، إنك لتجب، عن احلسن؛ قال: لوال ثالث ما استطيع ابن آدذو سليمان، ان ضمرة، عن ابن ش 

فيه وهو معهن: الفقر، واملرض، واملوت. إسنادُه ضعيٌف جداً الدينوري اهتمه الدارقطين ابلوضع وابن 
شوذب مل يسمع من احلسن قال ابن أيب حامت مسعت أيب يقول عبد هللا بن شوذب خراساين ثقة وقع 

سيل البن أيب حامت  وسا )املران شوذب عن احلسن ومل يره ومل يسمع منه ورأى طاباإىل الرملة ويقول 
 ( 116ص 
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وكان يقول: أيها الناس! إان وهللا ما خلقنا للفناء، ولكنا خلقنا للبقاء، وإمنا ننقل من داٍر إىل داٍر  
(1 .) 

 نظم ذلك أبو العالء املعري فقال:
 سبوهنم للنفاد حيقاء فظلت ... أمٌة خلق الناس للب

 إىل دار شقوٍة أو رشاد نقلون من دار أعماٍل ... إمنا ي
 (. 2دم اإلسالم )وكان يقول: من وقر صاحب بدعٍة، فقد سعى يف ه

 __________ 
( حدثنا أمحد بن إسحاق، ثنا  286/  7( أخرج بنحوه أبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء )1)

بد خلقتم,  بن عيينة، قال احلسن: لأللشاذكوين، ثنا سفيان  ا ثنا سليمان بن داوداحلسن بن هارون، 
 لشاذكوين مرتوك متهم ابلكذب ولكن تنقلون من دار إىل دار. إسنادُه ضعيٌف جداً منقطع ا

 *** 
( ان عبد هللا، ان داود بن احملرب، عن الربيع بن صبيح،  927/  3( أخرجه ابن األعرايب يف معجمه )2)

داود بن احملرب   دم اإلسالم. إسناده موضوعبدعة فقد أعان على ه بح سن قال: من وقر صاعن احل
 وضاع
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وكان يقول: روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه كان يقول: ))إذا مدح الفاسق، غضب هللا 
 (. 1تعاىل(( ) 

 ن فيهما فتنًة لكل مفتوٍن. وكان يقول: احذروا العابد اجلاهل، والعامل الفاسق، فإ
ب؛ فإنك لن تلحق األبرار إال أبعماهلم، ء مع من أح ل: ابن آدم! ال يغرنك أن تقول: املر و قوكان ي

وهللا ما حيشرون معهم، وال يدخلون يف زمرهتم، وإهنم  وأن اليهود والنصارى ليحبون أنبياءهم، وال
 (. 1حلصب جهنم هم هلا واردون )

 __________ 
 ( 1399اديث الضعيفة احلديث برقم  حأللباين حديث منكر )انظر سلسلة األ( قال ا1)

 *** 
( رواه العسكري من طريق داود بن احملرب حدثنا  599لسخاوي يف املقاصد احلسنة )ص ( قال ا2)

سن بن واصل قال: قال احلسن: ال تغرت اي ابن آدم بقول من يقول أنت مع من أحببت، فإنه من  احل
ىت تتبع آاثرهم، وحىت أتخذ هبديهم، ح رهم. واعلم أنك لن تلحق ابألخيارأحب قوما اتبع آاث

تهم، وتصبح ومتسي على منهاجهم، حرصا على أن تكون منهم. إسناده ساقط هالك وتقتدي بسن 
ضى الزبيدي أخرجه العسكرى ىف األمثال فذكر مثل سند السخاوي )إحتاف السادة املتقن  وقال مرت
ال واحلكم وليس أبو هالل ثمري هذا هو أبو أمحد صاحب كتاب األ( والعسك178/ 6للزبيدي 

هرة األمثال وهذا الكتاب أي األمثال واحلكم مل أجده مطبوعا ورمبا هو  حب كتاب مجالعسكري صا
 قودات وهللا أعلم يف عداد املف

(1/53 ) 

 

وكان يقول: ال تزال هذه األمة خبري، وال تزال يف كنف هللا وسرته، وحتت جناح ظله ما مل يرفق خيارهم  
فعلوا ذلك، رفعت يد هللا عنهم،  إذا م، فم أبرارهم فجارهم، وميل قراؤهم إىل أمرائهظعبشرارهم، وي

وسلط عليهم اجلبابرة فساموهم سوء العذاب، ولعذاب اآلخرة أشق وأبقى، وقذف يف قلوهبم الرعب 
(1 .) 

وهلل   وقيل: رأى احلسن نعيم بن رضوان ميشي مشية املتكرب، فقال: انظروا إىل هذا ليس فيه عضٌو إال
 . (2تعاىل فيه نعمٌة، وللشيطان لعنٌة )

 قول: حياسب هللا سبحانه املؤمنني يوم القيامة ابملنة والفضل، ويعذب الكافرين ابحلجة والعدل.ان يوك



 وكان يقول: اي عجباً أللسنٍة تصف، وقلوٍب تعرف، وأعماٍل ختالف. 
 __________ 

نت ه أبو عمر الداين يف السنن الواردة يف الفقي( ومن طر 282/ 1( أخرج ابن املبارك يف الزهد )1)
( كالمها )ابن املبارك وابن أيب الدنيا( من  20( وأخرجه ابن أيب الدنيا يف العقوابت )ص 696/  3)

طريق صاحل املري قال: حدثنا خليد بن حسان، عن احلسن قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وها صاحل  يزك كنفه، ما مل متال قراؤها أمراءها، وما مل  يفوسلم: ال تزال هذه األمة حتت يد هللا، و 

فجارها، وما مل مين خيارها شرارها، فإذا فعلوا ذلك رفع هللا عنهم يده، مث سلط عليهم جبابرهتم،  
فساموهم سوء العذاب، وضرهبم ابلفاقة والفقر، ومأل قلوهبم رعبا. إسنادُه ضعيٌف جدًا إىل احلسن  

 ضعيف د يصاحل املري مرتوك وخل
 *** 

نعيم بن رضوان أخرجه ابن أيب الدنيا يف التواضع  وليسهتم ( ما وقفت عليه هو عن ابن األ2)
( حدثنا أمحد بن إبراهيم بن كثري، حدثنا حجاج بن حممد،  82( ويف الورع )ص 283واخلمول )ص 

وعليه جباب خز   ةر عن أيب بكر اهلذيل قال: بينما حنن مع احلسن إذ مر عليه ابن األهتم يريد املقصو 
فرج عنها قباه وهو ميشي يتبخرت إذ نظر إليه احلسن نظرة  وان ساقهقد نضد بعضها فوق بعض على 

فقال: أف لك شامخ أبنفه اثين عطفه مصعر خده ينظر يف عطفيه أي محيق أنت تنظر يف عطفيك يف  
ي حق هللا منها، وهللا إن دؤ نعم غري مشكورة وال مذكورة؟ غري املأخوذ أبمر هللا عز وجل فيها وال امل

خلج ختلج اجملنون، يف كل عضو من أعضائه هلل نعمة، وللشيطان به لعنة  ن يتته أميشي أحدهم طبيع
فسمع ابن األهتم فرجع يعتذر فقال: ال تعتذر إيل وتب إىل ربك عز وجل أما مسعت قول هللا عز  

[.  37بال طوال{ ]اإلسراء: جلوجل }وال متش يف األرض مرحا إنك لن خترق األرض ولن تبلغ ا
 بكر اهلذيل مرتوكأبو داً إسنادُه ضعيٌف ج

(1/54 ) 

 

 وكان يقول: من دخل مداخل التهمة، مل يكن له أجر الغيبة. 
ورأى شيخاً يعبث ابحلصى ويقول: اللهم زوجين احلور العني! فقال: يسأل احلور العني، ويلعب كما  

 اجملانني. يلعب 
بني له اخلسران من  (، ليت1ن ) م ما هو فيه؟ فليعرض عمله على القرآلع وكان يقول: من أحب أن ي



 الرجحان.
إن وافق أمره، محد هللا، وسأله املزيد، وإن  وكان يقول: رحم هللا عبدًا عرض نفسه على كتاب هللا، ف

 (. 2خالف، استعتب، ورجع من قريٍب )
 __________ 

)ص  اآلجري يف كتابه أخالق أهل القرآن  هق( ومن طري13/  1املبارك يف الزهد )( أخرجه ابن 1)
م  ( أخربان سامل املكي، عن احلسن قال: من أحب أن يعل10و القاسم احلليب يف حديثه )ص ( وأب39

 ما هو فليعرض نفسه على القرآن. إسنادُه ضعيٌف سامل ضعيف
 
ان احلسن    ل( حدثنا أبو بكر الواسطي, قا41)ص ( أخرجه اآلجري يف كتابه أخالق أهل القرآن 2)

بد الوهاب بن عطاء, قال: مسعت أاب عبيدة الناجي يقول: إنه  قال: ان ع بن حممد الصباح الزعفراين,
 عبدا عرض نفسه وعمله على كتاب هللا, فإن وافق كتاب هللا, محد هللا مسع احلسن, يقول: رحم هللا

 ضعيٌف جداً أبو عبيدة  هُ د , أعتب نفسه, ورجع من قريب. إسناوسأله الزايدة, وإن خالف كتاب هللا
 سود مرتوك بكر بن األ الناجي امسه

* 
نيا، ان أيب، عن جعفر بن  ( حدثنا أبو بكر بن أيب الد43/  5وأخرجه أمحد الدينوري يف اجملالسة ) 

 بكتاب هللا،  سليمان، عن عبد الواحد بن زيد؛ قال: قال احلسن البصري: ]وفيه[ رحم هللا رجال خال
فه؛ عاتب نفسه وأانب  ه، وإن خالوافقه؛ محد ربه وسأل الزايدة من فضل نفعرضه على نفسه، فإ

 وراجع من قريب. الدينوري متهم وعبد الواحد مرتوك

(1/54 ) 

 

وكان يقول: اي عجباً البن آدم! حافظاه على رأسه، لسانه قلمهما، وريقه مدادمها، وهو بني ذلك  
 (. 1يتكلم مبا ال يعنيه )

غريك ابلظن، وأنت   تك، وتكره أن تذكر سيئاتك، وتؤاخذأن تذكر حسنا بوكان يقول: ابن آدم! حت
ني، مع علمك أبنك قد وكل بك ملكان حيفظان عليك قولك وعملك ابن آدم! إن مقيٌم على اليق

اللبيب ال مينعه جد الليل من جد النهار، وال جد النهار من جد الليل، قد الزم اخلوف قلبه، إىل أن  
 (. 2يرمحه ربه ) 



__ __ ______ 
ثين إبراهيم  ( حد267( ويف الصمت )ص 55لكذب )ص خرج بنحوه ابن أيب الدنيا يف ذم ا( أ1)

بن سعيد، حدثنا موسى بن أيوب، حدثنا أيب، عن طلحة بن زيد، قال: قال احلسن رضي هللا عنه:  
 ابن آدم وكل بك ملكان كرميان، ريقك مدادمها، ولسانك قلمهما. إسنادُه ضعيٌف جداً 

 هو أبو إسحاق اجلوهري ثقة هيم بن سعيد ار إب -
 ب بن عيسى النصييب األنطاكي ثقةبن أيوب هو أبو عمران موسى بن أيو موسى  -
( مل أجد  33/ 29أيب هو أيوب بن عيسى كما يف ترمجة ابنه موسى عند املزي يف هتذيب الكمال )  -

 فيه جرحاً وال تعديالً 
 طلحة بن زيد مرتوك متهم ابلوضع -

 *** 
عن  نا عبد الرمحن، عن زايد أيب عمر، ( حدث 220محد بن حنبل يف الزهد )ص  أخرج بنحوه أ ( 2)

احلسن قال: قد علم كل مؤمن أنه موكل به ملكان حيفظان عليه قوله وعمله فهو يتعاهدمها ال مينعه  
جبل   مجد الليل جد النهار وال جد النهار جد الليل. إسنادُه حسٌن وعبد الرمحن هو ابن املهدي إما

 الفراء حسن احلديث  عمر هو زايد بن أيب مسلم البصري وزايد أيب 

(1/54 ) 

 

 (. 1وكان يقول: إايكم واملدح؛ فإنه الذبح )
ولقد روي أن رجاًل مدح حبضرة النيب صلى هللا عليه وسلم، فقال عليه السالم: ))قطعتم ظهره، لو  

 (.2ا أبدًا(( ) مسعها ما أفلح بعده
 قه. ه عبٌد اهتمه يف نفسه، واستبطأه يف رز بر وكان يقول: ما أنصف 

 يقول: ال شيء أوىل أبن تقيده من لسانك، وال شيء أوىل أبال تقبله من هواك.  وكان
________ __ 

( روي مرفوعاً عن الرسول صلى هللا عليه وسلم من طريق معبد اجلهين عن معاوية مسعت رسول  1)
ر برقم )انظر السلسلة الصحيحة لأللباين األث  ينهللا عليه وسلم فذكره وحسنه األلبا هللا صلى
1284 ) 

 *** 



د بن موسى بن  ( حدثنا أمح34/ 4( أخرج بنحوه ابن عدي يف كتابه الكامل يف ضعفاء الرجال )2)
أيب  زجنويه القطان، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الربيع بن بدر عن علي بن زيد عن احلسن، عن 

عينه فقال خصرة يف ول هللا صلى هللا عليه وسلم فنكت ابملسر بكرة قال أثىن رجل على رجل عند 
نادُه ضعيٌف جدًا الربيع بن  وحيك أو يف القوم هو قال اللهم ال قال لو كان يف القوم ما أفلح أبدًا. إس
ه حدثنا  ( وغري 296/  4بدر مرتوك ولكن صح احلديث من طريق آخر أخرجه مسلم يف صحيحه ) 

بكرة، عن أبيه، قال:  بن أيب  زريع، عن خالد احلذاء، عن عبد الرمحن ن بحيىي بن حيىي، حدثنا يزيد 
قطعت عنق صاحبك، قطعت مدح رجل رجال، عند النيب صلى هللا عليه وسلم، قال: فقال: وحيك 

 حسيبه، وال  عنق صاحبك« مرارا إذا كان أحدكم مادحا صاحبه ال حمالة، فليقل: أحسب فالان، وهللا
 به، إن كان يعلم ذاك، كذا وكذا.سحأزكي على هللا أحدا أ

(1/55 ) 

 

 ل: ما الدابة اجلموح أبحوج إىل اللجام املمسك من نفسك. يقو  وكان
وكان يقول: ابن آدم! إنك لست بسابٍق أجلك، وال مبغلوٍب على رزقك، وال مبرزوٍق ما ليس لك،  

 لم تكدح؟ وعالم تقتل نفسك؟ف
 هبوطاً،   ديناً مبسوطاً، ال ذاهباً شطوطاً، وال هابطاً ينمولقي أعرايب احلسن: فقال: أصلحك هللا! أعل

 (. 1فقال احلسن: اي ابن أخي! لئن قلت ذاك، لقد أحسنت؛ إن خري األمور ]ألوسطها ) 
 ور[ خدع، ومن صارع احلق صرع.وكان يقول: من مل جيرب األم

____ ______ 
ل: بلغين أن اعرأبيا جاء إىل  اق( عن األصمعي، 181( أبو بكر بن دريد يف تعليق من أماليه )ص 1)

أاب سعيد علمين دينا وسوطا، ال ذاهبا فروطا، وال ساقطا سقوطا: فقال: أحسنت،  احلسن، فقال: اي 
 ُه ضعيفٌ هلل أبوك عليك من األمور أبوساطها. إسناد
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 . (1وكان يقول: ابن آدم بني ثالثة أشياء: بليٌة انزلٌة، ونعمٌة زائلٌة، ومنيٌة قاتلٌة )
يقول: }ربنا آتنا يف الدنيا حسنًة  نااي. مث ينتحب ويبكي و وقال: ابن آدم غرٌض للبالاي، والرزااي، وامل



 ويف اآلخرة حسنًة وقنا عذاب النار{.
 __________ 

  134/ 2( قاهلا احلسن للخليفة عمر بن عبد العزيز أخرجه أبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء )1)
  لسراج، قال: ثنا عبد هللادثنا أبو حامد بن جبلة، قال: ثنا أبو العباس اح ( 312/ 6( و ) 136 -

بن حرب بن جبلة قال: ثنا محزة بن رشيد أبو علي، قال: حدثين عمرو بن عبد هللا القرشي، عن أيب  
محيد الشامي، قال: كتب احلسن إىل عمر بن عبد العزيز وحدثين حممد بن بدر، قال: ثنا محاد بن  

د بن يزيد  (: حمم312/  6يثي ]ويف ) نا يعقوب بن سفيان، قال: ثنا حممد بن يزيد اللث  مدرك قال:
(:  312/  6األدمي[، قال: ثنا معن بن عيسى قال: ثنا إبراهيم، عن عبد هللا بن أيب األسود ]ويف )

يد  محإبراهيم بن عبد هللا بن أيب األسود[، عن احلسن، أنه كتب إىل عمر بن عبد العزيز والسياق أليب 
عاشق الوامق، واعلم أهنا تزيل فارق، وال تنظر نظر الالشامي: ]وفيها[ فانظر إليها نظر الزاهد امل

الثاوي الساكن، وتفجع املغرور اآلمن، ال يرجع ما توىل منها فأدبر، وال ما هو آت فيها فينتظر، 
منها على خطر، إما   تنفاحذرها فإن أمانيها كاذبة، وإن آماهلا ابطلة، عيشها نكد وصفوها كدر، وأ

 إما منية قاضية.ة، وإما مصيبة موجعة، و نعمة زائلة وإما بلية انزل
 أبو العباس السراج هو حممد بن إسحاق ثقة -ابلنسبة للسند األول: 

عبد هللا بن حرب بن جبلة امسه خطأ والصواب عبيد هللا بن جرير بن جبلة أبو العباس العتكي   -
بو العباس حممد  ( قلت يروي عنه أ31/  12ة )اتريخ بغداد ت بشار قثالبصري قال اخلطيب وكان 

 ق السراج كما عند أبو نعيم يف كتابه احللية وكتابه الطب وكتابه معرفة الصحابةبن إسحا
 محزة بن رشيد وعمرو القرشي وأيب محيد الشامي مل أعرفه -

اين مل أجد فيه جرحاً وال تعدياًل  جنمحاد بن مدرك هو أبو الفضل الفارسي الفس -وأما السند الثاين: 
 ( 119/ 14هرًا )سري أعالم النبالء للذهيب ط الرسالة احملدث الكبري،، عمر د وقال الذهيب

حممد بن بدر هو أبو بكر قال اخلطيب كان والده يعرف ببدر احلمامي، غالم ابن طولون، ويسمى  -
يم احلافظ، عن حممد بن بدر، فقال: كان عنبدر الكبري، وكان أمريا على بالد فارس كلها سألت أاب 

 ( 468/  2للخطيب ت بشار ح السماع )اتريخ بغداد ثقة صحي
 حممد بن يزيد هو أبو جعفر األدمي املقابري ثقة  -
 معن بن عيسى هو القزاز ثقة -
ية  لإبراهيم، عن عبد هللا بن أيب األسود خطأ وصوابه إبراهيم بن عبد هللا بن أيب األسود كما يف احل -
هللا بن أيب األسود راوي    ومنهم إبراهيم بن عبد( وقال أبو نعيم إبراهيم بن عبد هللا312/  6)

الرسالة، عن احلسن إىل عمر بن عبد العزيز قال البخاري فيه نظر يف حديثه )التاريخ الكبري للبخاري  



 (274/  1حبواشي حممود خليل 
* 

( أخربان حممد بن  81 - 79عبد العزيز )ص  نوأخرجه اآلجري يف كتابه أخبار أيب حفص عمر ب
ر بن حممد بن بكار القافالئي قال حدثنا ابراهيم بن هاآنء  قال أخربين أبو حفص عم احلسني

النيسابوري قال ثنا أبو صاحل كاتب الليث قال أخذهتا من الليث بن سعد رسالة احلسن بن أيب  
. إسنادُه حسٌن إىل الليث وإبراهيم بن هاآنء هو احلسن اىل عمر بن عبد العزيز رمحهما هللا فذكر بنح

 كىن أاب إسحاقوابه إبراهيم بن هانئ يص

(1/55 ) 

 

انتحب وأتوه، وقال: واحسراته ماذا  -رضي هللا عنهما-وملا بلغ احلسن مصرع احلسني بن علي 
وا أي  ملد }وسيعلم الذين ظ ( اللهم كن له ابملرصا1لقيت هذه األمة، قتل ابن دعيها ابن نبيها! )

 ن{. منقلٍب ينقلبو 
ن دم ما شئت من عمٍل صاحٍل أو غريه؛ فإنك قادٌم عليه، وأخر ما شئت أوكان يقول: ابن آدم! ق
 تؤخر؛ فإنك راجٌع إليه. 

 وكان يقول: من أدرك آخر الزمان، فليكن حلساً من أحالس بيته. 
 __________ 

الصلت بن   ا عمر بن شبة، حدثنانث( حد227/  3شراف ) ( أخرجه بنحوه البالذري يف أنساب األ1)
ني بكى  حدثنا عاصم بن قرهد، عن أيب بكر اهلذيل عن احلسن أنه ملا قتل احلسمسعود اجلحدري، 

حىت اختلج جنباه مث قال: واذل أمة قتل ابن دعيها ابن نبيها. إسنادُه ضعيٌف جدًا أبو بكر اهلذيل  
 م لهو غاضرة وهللا أعمرتوك وعاصم بن قرهد أظنه حترف و 

(1/56 ) 

 

 (. 1أرى أنيساً؟! )وكان يقول: ما يل أمسع حسيساً، وال 
 __________ 

( حيث قال بلغين عن إمساعيل بن حممد بن  6/  2ابن قتيبة الدينوري يف عيون األخبار ) أخرجه



حادة عن أبيه قال: كنت عند احلسن فقال: أمسع حسيسا وال أرى أنيسا، صبيان حيارى ما هلم  ج
 وفراش انر وذابن طمع. صحيح وهذا إسنادُه ضعيفٌ  متفاقدوا عقوهل

* 
( ومن طريقه اخلطايب يف كتابه غريب احلديث 45/  2وأخرج يعقوب الفسوي يف املعرفة والتاريخ ) 

سفيان عن ابن شربمة عن احلسن أنه قال: دخلت علي فاغتممت  ( حدثنا أبو بكر ثنا 97/  3)
  ىت الذي كنا حندث عنه ما يل أمسع صوات وال أرىفلفخرجت فلم أزدد إال غما، اللهم فإليك هذا ا

أنيسا أغيلمة حيارى ما هلم تفاقدوا إن أنبأانهم مل يفقهوا، وإن سكتنا عنهم وكلناهم إىل غي شديد،  
 على أهل العلم يف علمهم ما أنبأانهم بشيء. إسنادُه صحيٌح وأبو بكر هو  وهللا لوال ما أخذ هللا

 ة احلميدي وسفيان هو ابن عيين
* 

خربان يعقوب بن إسحاق احلضرمي قال: حدثنا  ( أ127/  7وأخرج ابن سعد يف الطبقات الكربى ) 
 نرى  عقبة بن خالد العبدي قال: مسعت احلسن يقول: ذهب الناس والنسناس. نسمع صوات وال

 أنيسا. عقبة بن خالد العبدي رمبا هو الشين 
* 

(  187( وابن أيب الدنيا يف العقوابت )ص 158/ 2وأخرج أبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء )
( كالمها من طريق إسحاق بن إمساعيل الطالقاين، قال: ثنا بكري  64يف العزلة واالنفراد )ص   وأيضاً 

ري ]زاد ابن أيب الدنيا برد ومرة أبرد[، عن احلسن، قال: أرى رجاال  بن حممد العابدي، حدثين أبو زه
  مل أعرفهماأنيسا، أخصب ألسنة وأجدب قلواب. بكري وأبو زهري ىوال أرى عقوال أمسع أصواات وال أر 

 
( حدثين محزة بن العباس، ثنا عبدان بن عثمان، 68وأخرج ابن أيب الدنيا يف العزلة واالنفراد )ص  

هللا بن املبارك، أخربان جرير بن حازم، قال: دخلنا على احلسن يوما، فمألان عليه سطحه،  أخربان عبد
ال صدق، قول وال فعل، صورة تلبس  لقوم، فقال: أرى أعينا وال أرى أنيسا، معرفة و ا فنظر يف وجوه

 الثياب. إسنادُه صحيٌح = 
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 __________ 
( ومن طريقه ابن قتيبة الدينوري يف أتويل خمتلف احلديث 65/  1= وأخرج ابن املبارك يف الزهد )

(  215/  2يف ترتيب األمايل اخلميسية ) ا( والشجري كم281( وابن أيب الدنيا يف الصمت )426)
ن املختار، عن احلسن قال: إذا شئت  ( أخربان معمر، عن حيىي ب332/  3يف اجملالسة )  والدينوري

لقيته أبيض بضا حديد اللسان، حديد النطق، ميت القلب والعمل، أنت أبصر به من نفسه، ترى  
نة، وأجدب قلواب. حيىي بن خمتار هو  سلأبداان وال ترى قلواب، وتسمع الصوت وال أنيس، أخصب أ

قال ابن أيب حامت حيىي بن خمتار من أهل صنعا   أجد فيه جرحاً وال تعدياًل روى له النسائي و الصنعاين مل
 ( 191/ 9روى عن احلسن روى عنه معمر مسعت أيب يقول ذلك )اجلرح والتعديل البن أيب حامت  

* 
يثم، عن   يوسف بن عبد هللا احللواين، ان عثمان بن اهلان (21/  3وأخرج أمحد الدينوري يف اجملالسة ) 

كالما، فقال: ]موعظة طويلة وفيها[ إين أمسع حسيسا  عوف، عن احلسن؛ قال: تكلم احلسن يوما  
 وال أرى أنيسا. إسنادُه ضعيٌف جداً 

* 
بو  أ ( حدثنا أبو حفص عمر بن حممد بن رجاء قال: ان665/  2وأخرج ابن بطة يف اإلابنة الكربى ) 

أن عبد  ال: ان عثمان بن مطر, عن عبد امللك بن جدًان, نصر عصمة قال: ان أبو عبد هللا اخلاقاين, ق
الواحد بن زيد, واحلسن, دخال املسجد يوم اجلمعة فجلسا , فدمعت عني احلسن, فقال عبد 

جاال, وال أرى  ر  الواحد: اي أاب سعيد ما يبكيك؟ فقال: أرى قوال, وال أرى فعال, معرفة بال يقني, أرى
 سا. إسنادُه ضعيٌف جداً عقوال, أمسع أصواات وال أرى أني 
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وقيل: إنه خرج خارجي ابجلزيرة، فقال: برأٍي منكٍر فأنكره، وأراد تغيريه، فوقع فيما هو أشد وأنكر 
 (. 1منه ) 

 س ما صنع.وكان يقول: من ذم نفسه يف املأل، فقد مدحها، وبئ
ولوال العلماء لكان الناس   هللكت األمة،ء، خلسفت األرض، ولوال الصاحلون، الوكان يقول: لوال البد

وال احلمقى خلربت الدنيا، ولوال الريح ألننت  كالبهائم، ولوال السلطان ألكل الناس بعضهم بعضاً، ول
 ما بني السماء واألرض. 



سرته، وإن علم شرًا   تطيعه فيضلك، وجاٌر إن علم خرياً وكان يقول: ثالثة من قواصم الظهر: إماٌم 
 (. 2صاحبه متلذذاً )اهٌر ال جيد نشره، وفقٌر ظ

 __________ 
( حدثنا أبو عبد هللا أمحد 345/ 1به الشريعة )( أخرجه أبو بكر حممد بن احلسني اآلجري يف كتا1)

ن سليمان قال: حدثنا املعلى  بن حممد بن شاهني قال: حدثنا الصلت بن مسعود قال: حدثنا جعفر ب
خلريبة , فقال: املسكني رأى منكرا فأنكره،  خرج خارجي ابد قال: قيل للحسن: اي أاب سعيد، ايز بن 

 فوقع فيما هو أنكر منه. إسنادُه صحيحٌ 
 *** 

( أبو بكر بن دريد األزدي  208( أخرجه ابن أيب الدنيا يف كتابه اإلشراف يف منازل األشراف )ص 2)
بن   : حدثنا محادمن طريق حممد بن سالم اجلمحي، قال ا ( كالمه30الفوائد واألخبار )ص   يف كتابه

ويضلك،   سلمة، عن شيخ، من أهل البصرة، عن احلسن، قال: أربع قواصم الظهر: إمام تطيعه
وزوجة أتمنها وختونك، وجار إن علم خريا سرته وإن علم شرا نشره وذكره، وفقر حاضر ال جيد 

ملال )ص  وأخرجه ابن أيب الدنيا يف إصالح ا ل لددا. إسنادُه ضعيٌف الشيخ جمهو صاحبه عنه مت 
 بنفس السند لكن رفعه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم  (122
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( بن زايٍد: قلت للحسن: رجالن تفرغ أحدمها للعبادة، واشتغل اآلخر ابلسعي على  1وقال العالء )
 (. 2ة أفضل وأحسن صنعاً )داعياله، أيهما أفضل؟ فقال احلسن: ما اعتدل الرجالن، الذي تفرغ للعب

به أنت   يف ولدك ما تكره، فاستعتب ربك، وتب إليه؛ فإمنا ذلك شيٌء أردت وكان يقول: إذا رأيت 
(3 .) 

 : فاستعتب ربك؛ أي: راجعه وتب إليه، واستغفره ذنوبك. -رمحه هللا-قوله 
 __________ 

حنبل يف زوائده على كتاب أبيه   ن( أخرجه عبد هللا بن أمحد ب2( العالء تصحيف إمنا هو املعلى ) 1)
ايد القردوسي دثنا هارون، حدثنا سيار، حدثنا نوح بن قيس، حدثنا املعلى بن ز ( ح220الزهد )ص 

قال: قلت للحسن: رجالن تفرغ أحدمها للعبادة واآلخر يسعى على عياله أيهما أفضل؟ قال: الذي  
 زي ضعيفنعتفرغ للعبادة أفضل. إسنادُه ضعيٌف سيار هو ابن حامت ال



 *** 
( حدثنا حممد  31( وأيضاً يف كتابه التوبة )ص 57ه العقوابت )ص ( أخرجه ابن أيب الدنيا يف كتاب2)

بن عبد هللا األردين ]ويف كتاب التوبة: األرزي[، قال: حدثنا حجاج األعور، عن مبارك، عن احلسن،  
أنت. إسنادُه ضعيٌف رجاله  ه بقال: إذا رأيت يف ولدك ما تكره، فاعتب ربك، فإمنا هو شيء يراد 

ف وصوابه وهو ابن فضالة مدلس وقد عنعنه وحممد بن عبد هللا األردين تصحيثقات إال أن مبارك 
 األرزي بضم الراء وكسر الزاي وهو ثقة
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وكان يقول: إذا أظهر الناس العلم، وضيعوا العمل، وحتابوا ابأللسن، وتباغضوا ابلقلوب، وتقاطعوا يف  
 (. 1هم )فأصمهم وأعمى أبصار  -جل ثناؤه -ام، لعنهم هللا حر األ

حيلها ابلعباد   -عز وجل-عقوبة هللا  -وهللا -وسأله رجٌل عن الغيبة ما هي، وما يوجبها؟ فقال: هي 
 إذا عصوه، وأتخروا عن طاعته.

 وقيل له: اي أاب سعيد! من أين أيت على اخللق؟ 
 . -عز وجل-قال: من قلة الرضا عن هللا 

 ؟-وجل عز -له: فمن أين دخل عليهم قلة الرضا عن هللا  لفقي
 (. 2فقال: من جهلهم ابهلل، وقلة املعرفة به ) 

 __________ 
( حدثين إمساعيل بن  24( روي من طريقه لكن مرفوعاً أخرجه ابن أيب الدنيا يف العقوابت )ص 1)

 عليه وسلم: إذا الناس  هللا إبراهيم، قال: حدثين صاحل املري، عن احلسن، قال: قال رسول هللا صلى
ل، وحتابوا ابأللسن وتباغضوا ابلقلوب، وتقاطعوا يف األرحام، لعنهم هللا العم أظهروا العلم وضيعوا

 عند ذلك، فأصمهم وأعمى أبصارهم. إسنادُه ضعيٌف جدًا صاحل املري مرتوك
 *** 

(  334/  36)  قش( وابن عساكر يف اتريخ دم 160( أخرجه ابن حبان يف روضة العقالء )ص 2)
اري حدثنا عبد العزيز بن عمري عن عطاء األزرق عن عبد  احلو  أنبأان كالمها من طريق أمحد بن أيب

الواحد بن زيد قال قلت للحسن اي أاب سعيد من أين أيت هذا اخللق قال من قلة الرضا عن هللا قلت  



عيٌف جداً وفيه من ال يُعرف  ض ومن أين أوتى قلة الرضا عن هللا قال من قلة املعرقة ابهلل. إسنادهُ 
 وعطاء حاله كعبد العزيز 
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(، ومواصلة العاقل إقامٌة لدين هللا، وإكرام املؤمن خدمٌة  1وكان يقول: هجران األمحق قربٌة إىل هللا ) 
 هلل، ومصارمة الفاسق عوٌن من هللا.

 ارة.ششاة الراعي أعقل منك؛ تزجرها الصيحة، وتطردها اإل وكان يقول: ال تكن 
يقول: اجتهدوا يف العمل، فإن قصر بكم ضعٌف، فكفوا وكان يقول: مسعت بكر بن عبد هللا املزين 

 (. 2عن املعاصي ) 
 __________ 

( ان  23( ومن طريقه اخلطايب يف كتابه العزلة )ص 595/  2رايب يف معجمه )( أخرجه ابن األع1)
يب، ان اجلارود بن يزيد، ان سفيان الثوري،  ب شاهيم بن مهدي ]زاد اخلطايب: األبلي[، ان سلمة بن إبر 

يونس عن احلسن قال: هجران األمحق قربة إىل هللا. إسنادُه ضعيٌف جدًا إبراهيم بن مهدي  عن 
 اابلوضع ومثله اجلارود مرتوك متهم ابلكذب وسقط من سند اخلطايب اجلارود هذ  األبلي متهم

 *** 
م،  ( ان أمحد بن مالعب، ان مسلم بن إبراهي34/  4) ة س( أخرج أمحد بن مروان الدينوري يف اجملال2)

 ان احلسن بن أيب جعفر؛ قال: قال بكر بن عبد هللا املزين: اجتهدوا يف العمل، فإذا قصرمت؛ فكفوا
ترمجته يف امليزان للذهيب  عن املعاصي. إسنادُه ضعيٌف جدًا الدينوري اهتمه الدارقطين ابلوضع )راجع 

البصري مرتوك ( واحلسن بن أيب جعفر وهو اجلفري 309/ 1ن حجر بولسان امليزان ال 156/  1
 وليس هو احلسن بن يسار البصري وهللا أعلم
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وكان يقول: روي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال: ))مل يؤت الناس يف الدنيا خريًا من  
سول هللا صلى هللا عليه وسلم.  ر  قداليقني والعافية، فاسألومها هللا عز وجل((، مث يقول احلسن: ص 

املكروه، وابليقني أديت الفرائض،  اجلنة، وابليقني هرب من النار، وابليقني صرب علىابليقني طلبت 



 (. 1ويف املعافاة خرٌي كثرٌي ) 
 __________ 

( وابن أيب الدنيا  228( وأمحد بن حنبل يف الزهد )ص  196/  1( أخرجه ابن املبارك يف الزهد )1)
عت احلسن قال: قال رسول هللا صلى هللا  ( كلهم من طريق جرير بن حازم قال: مس36 )ص  قنييليف ا

: إال إن الناس مل يؤتوا يف الدنيا شيئا خريا من اليقني، والعافية، فسلومها هللا عز وجل، عليه وسلم
قني صرب  ليابوقال احلسن: صدق هللا، وصدق رسوله، ابليقني هرب من النار، وابليقني طلبت اجلنة، و 

تقاربون يف العافية،  ، ويف معافاة هللا خري كثري، قد وهللا رأيناهم يعلى املكروه، وابليقني أديت الفرائض
فإذا وقع البالء تباينوا. إسنادُه صحيٌح إىل احلسن وصحح احلديث الشيخ شعيب األرنؤوط يف مسند  

 ( 38أمحد )احلديث برقم  
 فارقوا. ت ءولفظ ابن أيب الدنيا فلما نزل البال

 اوتون يف العافية فإذا نزل البالء تساووا.ولفظ أمحد بن حنبل وهللا رأيتهم يتف
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 (.1وكان يقول: املؤمن ال يلهو حىت يغفل، فإذا تفكر حزن )
  إال بعدًا، ومل -عز وجل-وكان يقول: من مل تنهه صالته عن الفحشاء واملنكر، مل تزده صالته من هللا 

 تاً. إال مق  -ثناؤه لج-تزده عنده  
 .كاملدافع يف احلرب عن نفسه، بل مراعاة العمل أفضل وأكثر أجراً وكان يقول: املراعي لعمله  

وكان يقول: ابن آدم! تستحل احملارم، وأتيت اجلرائم، وتركب العظائم، وتتمىن على هللا األماين! ستعلم  
 لٍب سليٍم. قبمن أتى هللا حني ال ينفع ماٌل وال بنون، إال  -أي فاجر-

 ___ _______ 
ن طريقه  ( وم 69( وابن أيب الدنيا يف اهلم واحلزن )ص  226يف الزهد )ص  ( أخرجه أمحد بن حنبل 1)

( حدثنا شجاع بن الوليد، حدثنا يزيد بن توبة، عن 166/ 2اخلطيب يف موضح أوهام اجلميع )
لهو حىت يغفل  ، واملؤمن ال ياهلدنيا زهد فياحلسن قال: من عرف ربه تبارك وتعاىل أحبه ومن أبصر ا

 د بن توبة مل أجد له ترمجة وإذا فكر حزن. يزي
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(، فسمع ذلك حممد بن واسٍع، فقال: رحم هللا 1وكان يقول: ترك اخلطيئة أهون من معاجلة التوبة ) 
 لبة الشهوة ساملاً. لو وافق قلباً للطاعة فارغاً، وعقاًل من غ -وهللا-احلسن، صدق 

دم! اتق الكبائر؛ فإنك ال تزال خبرٍي ما  ري صاف؟! ابن آابن آدم! مالك وللشر، وهذا اخل :لوكان يقو 
 م صاحل عملك. مل تصب كبريًة تغري عليك قلبك، وهتد

 أهيب من سيف احلجاج. -رضي هللا عنه-وكان يقول: هلل در أهل احلق، كانت درة عمر 
اتبع عليها،  ؟ فقال: رجٌل سن سنة ضاللٍة، فةمأشد الناس صراخاً يوم القيا وقيل: اي أاب سعيد! من 

 (. 2)  -عز وجل-ٌل يسيء امللكة، ورجٌل رزق نعمًة، فاستعان هبا على معصية هللا ورج
 __________ 

( ومن طريقه ابن  226( أخرجه عبد هللا بن أمحد بن حنبل يف زوائده على كتاب أبيه الزهد )ص  1)
قال: مسعت   بن عمر، حدثنا احلسن بن مسلم ( حدثين عبد هللا183م اهلوى )ص  اجلوزي يف ذ

عمر هو أبو   ن، وهو حيدث يقول: اي ابن آدم، ترك اخلطيئة أيسر من طلب التوبة. عبد هللا بن احلس
 عبد الرمحن عبد هللا بن عمر بن حممد بن أابن واحلسن بن مسلم مل أعرفه 

* 
ن  يدة الناجي، عن احلسن، قال: اببع( أبو 578/ 4الء ط الرسالة )وقال الذهيب يف سري أعالم النب 

ب  يئة أهون عليك من معاجلة التوبة، ما يؤمنك أن تكون أصبت كبرية أغلق دوهنا ابآدم، ترك اخلط
 التوبة، فأنت يف غري معمل. إسنادُه ضعيٌف جداً أبو عبيدة مرتوك متهم ابلكذب

 *** 
بن  براهيم بن أيب اليسع، ان أمحد إ ( حدثنا22/ 8ي يف اجملالسة )( أخرجه أمحد بن مروان الدينور 2)

ليه،  ملدائين؛ قال: قال احلسن: أشد الناس صراخا يوم القيامة رجل سن ضالال فاتبع عاحلارث، عن ا
ورجل سيئ امللكة، ورجل فارغ استعان بنعم هللا على معاصيه. إسناده ليس بشيء الدينوري متهم  

خرها  ة املشددة ويف آاخلاء املنقوطة والراء املهمل ح تأمحد بن احلارث هو اخلراز بفوإبراهيم مل أعرفه و 
 زاي معجمة ثقة واملدائين وهو أبو احلسن علي بن حممد مل يدرك احلسن 
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وكان يقول: املؤمن يلقاه الزمان بعد الزمان أبمٍر واحٍد، ووجٍه واحٍد، ونصيحٍة واحدٍة، وإمنا يتبدل  
 (. 1ٍح ) بر املنافق؛ ليستأكل كل قوٍم، ويسعى بكل 

افق كذب قوله فعله، وسره  ه عالنيته، ومشهده مغيبه. واملنقول: املؤمن صدق قوله فعله، وسر وكان ي
 عالنيته، ومشهده مغيبه. 

 (. 2وقال له رجٌل: أحيسد املؤمن؟ فقال: ال أاب لك! من أنساك إخوة يوسف، وما فعل هبم احلسد؟ )
 __________ 

المها من  ( ك 120/ 5لدينوري يف اجملالسة )( وأمحد ا579  /2) ( أخرجه هناد بن السري يف الزهد 1)
بارك، عن احلسن قال: إن املؤمن يلقاه الزمان بعد الزمان أبمر واحد، ووجه  طريق أبو أسامة، عن امل

واحد، ونصيحة واحدة، وإمنا يبدل املنافق يشاكل كل قوم ويسعى مع كل ريح. إسنادُه ضعيٌف رجاله 
 لس وقد عنعنهو ابن فضالة مدهو ثقات إال أن املبارك 

 *** 
دثنا قبيصة، عن محاد بن سلمة، عن محيد قال:  ( ح642/  2د بن السري يف الزهد ) ( أخرجه هنا2)

سأل رجل احلسن, فقال: اي أاب سعيد أحيسد املؤمن؟ قال: ال أاب لك أما أنساك بين يعقوب فغم فغمه 
هو الذي سأل احلسن أخرجه   وورد أن محيداً  : يف نفسه ما مل يعد ذلك بلسانه أو يعمل بيده. قلتُ 

طريق حيىي بن أيب طالب وأبو الشيخ األصبهاين يف   ( من 136بان يف روضة العقالء )ص ابن ح
( من طريق إمساعيل بن أيب احلارث كالمها من طريق روح بن عبادة حدثنا  42التوبيخ والتنبيه )ص  

سعيد هل حيسد املؤمن؟ قال   للحسن: اي أاب  تلمحاد ]زاد أبو الشيخ: ابن سلمة[ عن محيد قال: ق
سدوا يوسف ولكن غم احلسد يف صدرك فإنه ال يضرك ما مل  نساك بين يعقوب؟ ال أابلك حيث ح ما أ

 يعد لسانك وتعمل به يدك. إسنادُه صحيحٌ 
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أن   ؛وكان يقول: ثالثٌة ال غيبة فيهم: الفاسق املعلن بفسقه؛ أن يذكر ذلك منه، وصاحب البدعة
 (. 1ه )يذكر ببدعته، واإلمام اجلائر؛ أن يذكر جبور 

 __________ 
( حدثين حممد،  29( وأيضاً يف ذم الغيبة )ص  145( أخرجه ابن أيب الدنيا يف الصمت )ص 1)

حدثنا حيىي بن أيب بكري، عن شريك، عن عقيل، عن احلسن رضي هللا عنه قال: ثالثة ليس هلم غيبة:  



ضعيف وعقيل مل  ابلفسق، واإلمام اجلائر. إسنادُه ضعيٌف شريك   ن لصاحب هوى، والفاسق املع
 أعرفه

* 
( حدثنا احلسن بن  234وأخرجه عبد هللا بن أمحد بن حنبل يف زوائده على كتاب أبيه الزهد )ص 

عبد العزيز اجلروي، عن ضمرة، عن ابن شوذب، عن احلسن قال: ثالثة ال غيبة هلم: اإلمام اخلائن،  
مل قات إال أن ابن شوذب  يدعو إىل هواه، والفاسق املعلن فسقه. رجاله ث يذوصاحب اهلوى ال

يسمع من احلسن قال ابن أيب حامت مسعت أيب ]أبو حامت الرازي[ يقول عبد هللا بن شوذب خراساين  
ثقة وقع إىل الرملة ويقول ابن شوذب عن احلسن ومل يره ومل يسمع منه ورأى طاوسا )املراسيل البن  

 ( 116  صأيب حامت 
* 

 احلافظ، أان أبو جعفر اخلواص، ان  ( أخربان أبو عبد هللا167/ 12وأخرجه البيهقي يف شعب اإلميان )
أبو العباس بن مسروق، ان إبراهيم بن سعد، وسفيان بن وكيع، عن مندل بن علي، عن موسى بن  

غيبة: فاسق  لاعبيدة، عن سليمان بن مسلم، قال: قال احلسن البصري: ثالثة ليست هلم حرمة يف 
ة. إسنادُه ضعيٌف وأخرجه الاللكائي يف  البدعة املعلن البدع يعلن الفسق، واألمري اجلائر، وصاحب

( أخربان احلسن, أخربان أمحد بن احلسن بن يونس, قال:  158/  1شرح أصول اعتقاد أهل السنة )
بن عبيدة, عن   ى حدثنا حممد بن عثمان, قال: حدثنا أمحد بن يونس, قال: حدثنا مندل, عن موس

م حرمة يف الغيبة: أحدهم صاحب بدعة , قال: ثالثة ليست هلسليمان بن مسلم, عن احلسن البصري
 الغايل ببدعته. 

* 
( حدثين أيب، أخربان علي  31( وأيضاً يف ذم الغيبة )ص  146وأخرجه ابن أيب الدنيا يف الصمت )ص 

جاابن بدون ابن[، عن احلسن ]ويف ذم   ة ببن شقيق، أخربان خارجة، حدثنا ابن جاابن ]ويف ذم الغي
رم عليك أعراضهم: اجملاهر ابلفسق، واإلمام اجلائر، واملبتدع. إسنادُه  فعه[ قال: ثالثة ال حتالغيبة: ر 

 ضعيٌف جدًا خارجة هو ابن مصعب مرتوك وابن جاابن ال يُعرف
* 

ن عبيد, قال: حدثنا  ب ( أخربان أمحد158/  1وأخرج الاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة )
بوشنجي, قال: حدثنا يوسف بن عدي, قال: حدثنا  ا حممد بن إبراهيم الحممد بن محدويه, قال: حدثن

عثمان بن مطر, عن هشام, عن احلسن, قال: ليس لصاحب بدعة وال لفاسق يعلن بفسقه غيبة.  
 إسنادُه ضعيٌف جداً عثمان بن مطر مرتوك =
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 __________ 
( والبيهقي يف شعب 28الغيبة )ص ( وأيضاً يف ذم  142مت )ص  بن أيب الدنيا يف الص ا = وأخرج
(  216/ 4الكالم وأهله ) إمساعيل اهلروي يف ذم( وأبو 170/  12( و )127/ 9اإلميان )

( وحرب  43( واخلطيب يف الكفاية )ص 158/ 1والاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة )
وش والدساكر على ابن  ( وابن املربد يف كتابه مجع اجلي883/  2حابس ) زيالكرماين يف مسائله ت فا

قال: ليس ملبتدع غيبة،  ( كلهم من طريق الربيع بن صبيح، عن احلسن رضي هللا عنه 12عساكر )ص  
 ويف لفظ ليس يف أصحاب البدع غيبة، ويف لفظ ليس ألهل البدع غيبة. إسناد ضعيف الربيع ضعيف

* 
( ومن طريقه اخلطيب يف  29( وأيضاً يف ذم الغيبة )ص  144ا يف الصمت )ص ينوأخرج ابن أيب الد

( حدثين  212/ 4الكالم وأهله )( وأبو إمساعيل اهلروي يف ذم 42كتابه الكفاية يف علم الرواية )ص 
حيىي بن جعفر، أخربان عبد امللك بن إبراهيم اجلدي، حدثنا الصلت بن طريف، قال: قلت للحسن  

يبة؟ قال: ال، وال كرامة. إسنادُه  لرجل الفاجر املعلن بفجوره، ذكري له مبا فيه غا رضي هللا عنه:
بصري املعويل قالوا عنه مستور وال  حسٌن وحيىي بن جعفر هو البيكندي والصلت بن طريف هو ال 

 يعرف حاله لكن يبدو أهنم مل يعلموا بقول الدارقطين فيه فقد قال الربقاين ومسعته ]يعين الدارقطين[
( وأخرجه 227ربقاين للدارقطين الرتمجة برقم  قول: الصلت بن طريف بصري ال أبس به )سؤاالت الي

( حدثين عبيد هللا، حدثنا موسى  30ذم الغيبة )ص ( وأيضاً يف 146ابن أيب الدنيا يف الصمت )ص  
  بن إمساعيل، حدثنا الصلت بن طريف املغويل، قال: سألت احلسن رضي هللا عنه قلت: رجل قد

قال: ال، وال نعمت عني للفاجر. إسنادُه حسٌن   لمت منه الفجور، وقتلته علما، أفذكري له غيبة؟ ع
اعيل هو التبوذكي واملغويل ابلغني املعجمة واملشهور هو  عبيد هللا هو ابن جرير األزدي وموسى بن إمس

جر، روى عنه افاملعويل ابلعني املهملة وهكذا ضبطه البخاري وقال عنه مسع احلسن: ال غيبة لل
 ( 303/ 4لكبري حبواشي حممود اخلليل موسى، يعد يف البصريني )التاريخ ا

* 
( حدثنا عبيد هللا بن  30ذم الغيبة )ص  ( وأيضاً يف 145وأخرج ابن أيب الدنيا يف الصمت )ص 

جرير، حدثنا موسى بن إمساعيل، حدثنا املبارك، عن احلسن رضي هللا عنه قال: إذا ظهر فجوره، فال  
سنادُه ضعيٌف رجاله ثقات إال أن املبارك وهو ابن  بة له حنو املخنث، وحنو احلرورية. صحيح وهذا إيغ



 فضالة مدلس وقد عنعنه
* 

( حدثنا خلف بن هشام،  28( وأيضاً يف ذم الغيبة )ص  142الدنيا يف الصمت )ص وأخرج ابن أيب 
 بينك وبني الفاسق حرمة. صحيح سحدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن احلسن رضي هللا عنه قال: لي 

* 
( ومن طريقه محزة السهمي يف اتريخ  632/ 2اإلمساعيلي يف معجمه أسامي الشيوخ ) وأخرج أبو بكر 

( حدثنا أبو القاسم محاد بن أمحد بن  166/ 12( والبيهقي يف شعب اإلميان ) 115جرجان )ص  
بو عبد الرمحن أمحد بن مصعب أ محاد املروزي إمالء، قاضي جرجان، أايم عمرو بن الليث حدثنا

ارود بن يزيد، عن هبز بن حكيم بن معاوية، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول  املروزي، حدثنا اجل
 عليه وسلم: أترعون عن ذكر الفاجر، اذكروه مبا فيه كي يعرفه الناس قال أبو عبد  هللا صلى هللا

قال: عرفت قول احلسن؟ قلت: وما قال  ف الرمحن: فقلت للجارود: مل يرو هذا احلديث أحد غريك،
: حدثنا روح بن مسافر، عن يونس، عن احلسن، وذكر رجل عند احلسن، فقال: من  احلسن؟ قال

 أاب سعيد، ما نراك إال اغتبت الرجل، فقال: أي لكع، هل غبت من شيء فيكون هو؟ فقيل له: اي
ايه حسنة تكتب لكم، وأميا رجل يعمل إ غيبة؟ أميا رجل أعلن ابملعاصي ومل يكتمها الناس كان ذكركم

 كتمها الناس كان ذكركم إايه غيبة. إسنادُه ضعيٌف جدًا اجلارود مرتوك متهم ابلكذبابملعاصي ف
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أما ترى ما الناس فيه من   -أصلحك هللا-قال محيٌد خادم احلسن: قلت له يوماً: اي أاب سعيد! 
ا أمر نان، فأما الذين أصلحو لناس أربعٌة، وأفسدهم اثا االختالط؟ قال: اي أاب اخلري! أصلح أمر

يوم السقيفة، حني قالت األنصار: منا أمرٌي ومنكم أمرٌي،   -رضي هللا عنه-اخلطاب  الناس، فعمر بن 
فقام عمر فقال: ألستم تعلمون أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: ))األئمة من قريش((؟ قالوا:  

بكر؟   : فأيكم يتقدم على أيببكٍر؟ قالوا: بلى، قالأنه قدم يف الصالة أاب  نو بلى! قال: أولستم تعلم
قالوا: ال أحد، فسلمت األنصار، ولوال فعلة عمر لتنازع الناس اخلالفة، وادعتها كل طائفٍة إىل يوم  

 القيامة.
شار  أ حني شاور الناس يف شأن أهل الردة، فكلهم  -رضي هللا عنه-مث الذي فعله أبو بكر الصديق  

: وهللا لو  -رضي هللا عنه-قال ة، ويدع هلم الزكاة، فما أطاعوا به من الصالعليه أبن يقبل منهم 



منعوين عقااًل كانوا يعطونه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جلاهدهتم عليه، ولوال الذي فعله أبو بكٍر  
 ألحلد الناس يف الزكاة إىل يوم القيامة.  -رضي هللا عنه-

انوا ، مجع القرآن فيه، وك ني مجع الناس على مصحفٍ ح -رضي هللا عنه-عثمان  ه لمث الذي فع
يقرؤونه على حروٍف، فيقول قوٌم: قراءتنا أفضل من قراءتكم، حىت كاد بعضهم يكفر بعضاً، ولوال  

 ألحلد الناس يف القرآن إىل يوم القيامة.  -رضي هللا عنه-الذي فعله عثمان 
م بني أصحابه ما  ، فلما فرغ القتال، قسحني قاتل أهل البصرة  -نهع  رضي هللا-مث الذي فعله علي 

لعسكر من أمواهلم، فقالوا: اي أمري املؤمنني! هال تقسم علينا أبناؤهم ونساؤهم؟ فأنكر عليهم  حوى ا
 ما طلبوه من ذلك، وقال: فمن أيخذ أم املؤمنني يف سهمه؟ إنكارًا ملا ذهبوا إليه، وطالبوه به. 
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اهلن، أتلزموهن العدة، فريثن الربع، والثلث،  أيتم هؤالء يكن ]املوايل هل[ أبناؤهن ورجل: أر اقمث 
 عليهن عدٌة، فعلموا صواب ما ذهب ؟ فقالوا: نعم! لو كن إماًء، ملا كان هلن مرياٌث، والوالسدس

س كيف تكون انما علم ال -رضوان هللا عليه-إليه، وسلموا ألمره، ورضوا حبكمه، ولوال ما فعله علي 
 مقاتلة أهل القبلة. 

 اللذان أفسدا أمر الناس:وأما األمريان 
يزال هذا   فما فعله عمرو بن العاص، من رفعه املصاحف، وقوله ما قال حىت حكمت اخلوارج، فال

فهم ما أراده عمرٌو، وقال: كلمة حق أريد   -رضي هللا عنه -التحكيم إىل يوم القيامة، وقد كان علي 
 هبا ابطل.

: اقدم إيل مغرية! ألعلمك، -رمحه هللا-ب إليه معاوية  ألمر الثاين: ما فعله املغرية بن شعبة، حني كتاو 
بطأ بك؟ قال املغرية: أمٌر بدأته كرهت أن آيت قبل  فتأخر عنه أايماً، مث ورد عليه، فقال معاوية: ما أ

وفعلت ذلك؟ قال: بلى!  أ إحكامه، قال: ما هو؟ قال: أخذت البيعة ليزيد على أهل الكوفة، قال: 
  -وهللا-م ما بدأته، فلما خرج، قال له أصحابه: ما وراءك؟ قال: وضعت قال: فارجع إىل عملك ومت

 وم القيامة. رجل معاوية غرزي، ال تزال فيه إىل ي
قال احلسن: فمن أجل ذلك ابيع هؤالء ألبنائهم، وصارت اخلالفة تتوارث، ولوال ذلك لكانت 

 (. 1القيامة )من اتفق على فضله، واستحقاقه اإلمامة إىل يوم  شورى، ال يليها إال
 __________ 



ن حممد  ( أخربان أبو السعود أمحد بن علي ب286/  30( أخرجه ابن عساكر يف اتريخ دمشق )1)
الواعظ اان أبو احلسني أمحد بن حممد بن النقور وأبو علي حممد بن وشاح الرسي ح وأخربان أبو  

ن علي بن عيسى ان أبو عبيد  اان أمحد بن حممد بن النقور قاال أنبأ عيسى ب ي دالقاسم بن السمرقن
عن جده محيد  علي بن احلسني بن حرب ان أبو السكني زكراي بن حيىي حدثين عم أيب زحر بن حصن 

بن منهب قال زرت احلسن بن أيب احلسن فخلوت به فقلت له اي أاب سعيد أما ترى ما الناس فيه من  
ابن عساكر يف اتريخ دمشق   ه بطوله. إسنادُه ضعيٌف زحر بن حصن جمهول وقالر كاالختالف فذ 

ربان أبو القاسم ( أخربان أبو غالب بن البنا أان أبو يعلى حممد بن احلسني ح وأخ250 - 249/ 39)
  وبن السمرقندي أان أبو احلسني بن النقور وأخربان أبو السعود بن اجمللي أان أبو احلسني بن النقور وأب

بو عبيد علي بن احلسني بن حرب القاضي ان زكراي علي حممد بن وشاح قالوا أان عيسى بن علي أان أ
منهب قال زرت احلسن بن أيب  بن حيىي بن عمر حدثين عم أيب زحر بن حصن عن جده محيد بن 

حيىي  اباحلسن فخلوت به يوما فقلت له اي أاب سعيد أما ترى ما الناس فيه من االختالف فقال يل اي أ
مان بن عفان حيث مجع الناس على هذه القراءة وقد  أصلح أمر الناس أربعة فذكرهم مث قال وعث

قولون قراءتنا أفضل من قراءتكم حىت  كانوا يقرءونه على سبعة أحرف فكان هؤالء يلقون هؤالء في
د  حلكاد بعضهم أن يكفر بعضا فجمعهم عثمان على هذا احلرف ولوال ما فعل عثمان من ذلك أل

 الناس يف القرآن إىل يوم القيامة.
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وكان يقول: روي أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: ))أييت على الناس زماٌن، ال تنال املعيشة فيه إال  
 (. 1العزبة(( )  بركوب املعصية، فإذا كان ذلك الزمان قبح التزويج، وحلت

 __________ 
ا  ( حدثن73ملقدسي يف املنتقى من مسموعات مرو )ص  او ( 10( اخلطايب يف كتابه العزلة )ص 1)

أمحد بن سلمان النجاد قال: حدثنا حممد بن يونس الكدميي قال: حدثنا حممد بن منصور اجلشمي  
أيب األحوص، عن عبد هللا  مل قال: حدثنا السري بن حيىي، عن احلسن، عن قال: حدثنا سلم بن سا

ين دينه  يه وسلم: ليأتني على الناس زمان ال يسلم لذي دل عبن مسعود قال: قال رسول هللا صلى هللا 
إال من فر بدينه من قرية إىل قرية ومن شاهق إىل شاهق ومن جحر إىل جحر كالثعلب الذي يروغ 

 مبعاصي هللا عز وجل فإذا كان ذلك الزمان ك اي رسول هللا؟ قال: إذا مل تنل املعيشة إالقالوا: ومىت ذا



 ر احلديث. إسناده موضوع الكدميي وضاعخآحلت العزوبة ... إىل 
* 

( أمحد بن عبد الرمحن بن زايد املخزومي أبو  186/  2ي يف كتابه التدوين يف أخبار قزوين ) الرافع
ماجه وموسى بن  لي بن عاصم وخالد بن حيىي وروي عنه حممد بن الفضل روى عن أيب نعيم وع

نه أقام بقزوين ومات هبا وقال ثنا علي بن  أ هارون بن حيان وحممد بن مسعود وذكر اخلليل احلافظ 
بن صاحل ثنا حممد بن مسعود ثنا أمحد بن عبد الرمحن ثنا عبد احلميد بن حيىي عن مبارك بن   أمحد

وسلم: أييت على الناس زمان   هللا بن مسعود قال النيب صلى هللا عليه وآلهفضالة عن احلسن عن عبد 
قالوا اي  هق إىل شاهق ومن جحر إىل جحر كالثعلب أبشباله  اشال يسلم لذي دين دينه إال من فر من 

رسول هللا مىت يكون ذلك قال: يكون يف آخر الزمان إذا مل تنل املعيشة إال مبعصية هللا تعاىل فإذا كان 
أيضاً أان حممد بن أيب طالب املقرئ بقرأة والدي   لت العزبة ... إىل آخر احلديث. وقال الرافعيح

سن القصري أان على ابن إبراهيم  ، أان إمساعيل بن حممد بن محزة أان سعد بن احلعليه رمحهما هللا
قزويين ثنا أمحد بن  البزاز أان حممد بن حيىي املعروف اببن أيب زكراي ثنا حممد بن مسعود بن احلارث ال

  نعبد احلميد ابن حيىي عن مبارك بن فضالة عن احلسن عن عبد هللا ب  عبد الرمحن املخزومي ثنا 
 مثله عبد احلميد بن حيىي جمهول مسعود قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه فذكر 

* 
و احلسن علي بن  ( أخربان أبو احلسني بن بشران، أنبأان أب 183أخرجه البيهقي يف الزهد الكبري )ص 

دة، ثنا عبد هللا بن مسلمة بن قعنب، ثنا املبارك بن فضالة، عن  حممد املصري، ثنا جامع بن سو 
هللا صلى هللا عليه وسلم: أييت على الناس زمان  سن، عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول حلا

ر إىل جحر، فإذا كان ال يسلم لذي دين دينه إال من هرب بدينه من شاهق إىل شاهق، ومن جح
ن  ب يشة إال بسخط هللا ... إىل آخر احلديث. إسنادُه ضعيٌف جدًا جامع ذلك الزمان مل تنل املع 

 سوادة ليس بشيء 
  احلسن وابجلملة فاإلسناد مل يصح إىل 
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وكان يقول: لقد مضى بني أيديكم أقواٌم، لو أنفق أحدهم عدد احلصى، خلشي أال يقبل منه، وال  
 (.1ينجو؛ لعظم األمر يف نفسه )



وكان رابين   ، سهماً صائباً من مرامي هللا تعاىل -وهللا-كان   فقال: -رضي هللا عنه -وسئل عن علي 
كان ذا قرابٍة قريبٍة من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ أاب  هذه األمة، يف ذروة فضلها وشرفها،  

زوج فاطمة الزهراء، مل يكن ابلسروقة ملال هللا، وال ابلربومة يف ، و -رضي هللا عنهما-احلسن واحلسني 
رضي هللا تعاىل  -ما له فيه وما عليه  مل ابمللولة يف حق هللا، أعطى القرآن عزائمه، وعأمر هللا، وال

 . (2) -عنه
 __________ 

ن طريقه  ( وم288( وابن منده يف جمالس من أماليه )ص  51/  1( أخرجه ابن املبارك يف الزهد )1)
ارك بن فضالة، عن احلسن  ( كالمها من طريق املب109/  2إمساعيل األصبهاين يف الرتغيب والرتهيب )

عدد هذا احلصى، خلشي   [ لقد مضى بني يديكم أقوام، لو أن أحدهم أنفققال: ]زاد ابن منده: وهللا
يف نفسه[. إسنادُه   أن ال ينجو من عظم ذلك اليوم ]وعند ابن منده: خلشي أن ال ينجو لعظم الذنب

 ضعيٌف املبارك بن فضالة صدوق لكنه مدلس وقد عنعنه 
 *** 

( و  97/  4وأمحد الدينوري يف اجملالسة )  (94أخرجه ابن أيب الدنيا يف كتابه مقتل علي )ص   ( 2)
( كالمها من طريق إبراهيم بن بشار ان  490/  42ومن طريقه ابن عساكر يف اتريخ دمشق )  (55/  7)

د إن  ان هشام بن حسان قال بينا حنن عند احلسن البصري إذ أاته رجل فقال اي أاب سعي نعيم بن مورع
يف  ل رحم هللا عليا إن عليا كان سهما هلل عز وجل اقالناس يزعمون أنك تنقص عليا عليه السالم ف

األمة   أعدائه وكان يف حملة العلم أشرفها وأقرهبا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان رهباين هذه
طى القرآن عزائمه فيما عليه  مل يكن ملال هللا عز وجل ابلسروقة وال يف أمر هللا عز وجل ابلنؤومة أع

عيٌف جداً نعيم بن مورع مونقة وأعالم بينة ذلك علي اي لكع. إسنادُه ض ضوله فكان منه يف راي
 مرتوك منكر احلديث
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 الفصل الرابع يف ذم الدنيا وهنيه عن التعلق هبا 
قال هشام بن حسان: مسعت احلسن يقول: وهللا ما أحٌد من الناس بسط له يف أمٍر من أمور دنياه،  

وعقله، وال أحٌد   ه، إال نقص ذلك من عمله، ودينه،، واستدراجاً لهبن ذلك مكراً  فلم خيف أن يكو 
 (. 1له، إال نقص ذلك من عمله، وابن العجز يف رأيه )أمسك هللا الدنيا عنه، ومل ير أن ذلك خرٌي 



 __________ 
/  6لياء )( ومن طريقه أبو نعيم األصبهاين يف حلية األو 33( أخرجه أمحد بن حنبل يف الزهد )ص 1)

( كالمها من طريق يزيد بن  30الدنيا )ص   ( وأيضاً يف ذم37ا يف الزهد )ص وابن أيب الدني (272
ن حسان قال: مسعت احلسن يقول: وهللا ما أحد من الناس بسط هللا عز وجل  هارون، أنبأان هشام ب

بدل   هالدنيا: عقل له دنيا، فلم خيف أن يكون قد مكر به فيها، إال كان قد نقص علمه ]عند ابن أيب
عن عبد، فلم يظن أنه قد خري له فيها إال كان قد  رأيه، وما أمسكها هللا عز وجل  علمه[ وعجز

 د ابن أيب الدنيا: عقله بدل علمه[ وعجز رأيه. إسنادُه صحيحٌ نقص علمه ]عن
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 .(1وكان يقول: ما من مسلٍم رزق يوماً بيوٍم فلم يعلم أن ذلك خرٌي له، إال كان عاجز الرأي )
 __________ 

( ويف ذم  118ابن أيب الدنيا يف الزهد )ص   ( ومن طريقه 198/  1( أخرجه ابن املبارك يف الزهد )1)
( أخربان حممد بن سليم قال: حدثنا احلسن قال: قال أبو الصهباء وهو صلة بن  93الدنيا )ص 

ري يل وقال: ومسعت  خ أشيم: طلبت الرزق يف وجوهه فأعياين أن أصيبه إال رزق يوم بيوم، فعلمت أنه 
ا من مسلم يرزق رزق يوم بيوم، وال يعلم أنه قد  ن احلسن أنه قال ماحلسن، وإال فحدثين داود، ع 

خري له إال عاجز، أو قال: غيب الرأي. وهذا من رواية احلسني بن احلسن املروزي عن ابن املبارك  
ل: أان عبدان، قال: أان عبد هللا  اق( حدثين محزة بن العباس، 118وسند ابن أيب الدنيا يف الزهد )ص 

سليم أبو هالل، قال: قال احلسن: ما من مسلم فذكر مثله. حممد   قال: أان حممد بن ]ابن مبارك[،
 بن سليم هو أبو هالل الراسيب صدوق ضعيف

* 
( ومن طريقه أبو نعيم األصبهاين يف  368/  19وأخرجه أبو بكر بن أيب شيبة يف املصنف ت عوامة )

احب البصري  قال: حدثين داود ص( حدثنا أبو أسامة، عن أيب هالل، 157/ 2لياء )و حلية األ
نعيم: البشري[، أن احلسن، قال: وامي هللا ما من عبد قسم له رزق يوم بيوم فلم يعلم أنه   وعند أيب]

 قد خري له إال عاجز، أو غيب الرأي. 
* 

نا عبد هللا بن حممد، قال: ثنا حممد بن  ث د( ح241/ 2وأخرجه أبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء )



نا شيبان، قال: ثنا أبو هالل، عن احلسن، قال: قال أبو الصهباء: طلبت   بن رسته قال: ثعبد هللا
املال من وجهه فأعياين إال رزق يوم بيوم فعرفت أنه قد خري يل قال احلسن: وامي هللا ما رزق رجل 

 الرأي أو عاجز. يوما بيوم فلم يعلم أنه خري له إال غيب
* 

( حدثنا يزيد بن هارون, قال: أخربان  443/  19)  يف املصنف ت عوامةوأخرجه أبو بكر بن أيب شيبة  
أبو هالل حممد بن سليم الراسيب، عن احلسن قال: قال أبو الصهباء: طلبت املال من حله فأعياين  

 رزق يوم بيوم فلم يظن، أنه قد  يتو إال رزق يوم بيوم، فعلمت، أنه قد خري يل: وامي هللا ما من عبد أ
 لرأي. ن عاجزا، أو غيب اخري له إال كا

* 
( حدثنا أبو هالل الراسيب، عن احلسن، قال:  276وأخرجه املعايف بن عمران املوصلي يف الزهد )ص 

قال أبو الصهباء: طلبت املال من وجهه فأعياين إال رزق يوم بيوم، فعلمت أنه قد خري يل. مث قال  
ري له إال عاجز، أو عي مل يعلم أنه قد خ اء: وامي هللا، ما من عبد قسم له رزق يوم بيومبهأبو الص

 الرأي. جعله من كالم أبو الصهباء
 

( أخربان أبو نصر بن  83( وأيضاً يف الزهد الكبري )ص 462/ 2وأخرجه البيهقي يف شعب اإلميان )
علي بشر بن موسى، حدثنا األصمعي،  وبقتادة، أخربان أبو علي حامد بن حممد اهلروي، أخربان أ

ل: قال أبو الصهباء يعين صلة بن أشيم: طلبت الرزق مبظانه فأعياين  الل، عن احلسن، قاحدثنا أبو ه
إال رزق يوم بيوم، فعلمت أنه خري يل، وإن امرأ جعل رزقه يوما بيوم فلم يعلم أنه خري له لعاجز 

 الرأي. 
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 (. 1ظرًا له )كرًا به، ومينعه؛ نليعطي العبد من الدنيا؛ م -ل جعز و -وكان يقول: إن هللا 
 (. 2شون عليه )الذي مت وكان يقول: أدركت أقواماً كانت الدنيا أهون عندهم من الرتاب

 __________ 
( حدثنا يوسف بن موسى  17422( أخرجه ابن أيب حامت يف تفسريه ط األصيل خمرجاً )األثر برقم 1)

ملن يشاء{ ]الرعد:   فاطمة، عن حوشب، عن سفيان، قوله: }يبسط الرزق  و باملروذي، ثنا مسكني أ



سبق قلم إمنا هو احلسن فهذا   [ قال: يبسط هلذا مكرا به ويقدر هلذا نظرا له. سفيان غلط أو26
 اإلسناد مشهور عن احلسن ومسيكن ضعيف وحوشب هو ابن عقيل ثقة 

 *** 
(  272/  6نعيم األصبهاين يف حلية األولياء )  وب( وأ55( أخرجه ابن أيب الدنيا يف الزهد )ص 2)

قد  مها من طريق جعفر بن سليمان، قال: ثنا هشام، قال: قال احلسن: والذي نفسي بيده، لكال
أدركت أقواما كانت الدنيا أهون عليهم من الرتاب الذي متشون عليه، وما يبالون، أشرقت الدنيا أم  

 يٌح ومساع هشام من احلسن سيأيت ما يدل عليه حصغربت، أذهبت إىل ذا أم إىل ذا. إسنادُه 
* 

، لقد  ( حدثنا روح، حدثنا هشام، عن احلسن قال: وهللا231وأخرجه أمحد بن حنبل يف الزهد )ص 
أدركت أقواما وصحبت طوائف منهم ما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا أقبل وال يتأسفون على شيء  

  ا الرتاب، كان أحدهم يعيش مخسني سنة مل يطو لهذهمنها أدبر، وهلي كانت أهون يف أعينهم من 
ام قط ... إىل  ثوب قط، وال نصب له قدر، وال جعل بينه وبني األرض شيئا وال أمر يف بيته بصنعة طع

( حدثنا صفوان بن  210آخر األثر. فهنا قصة الثوب وصنعة الطعام أخرجها أمحد يف الزهد )ص 
وب  ل: وهللا لقد أدركت أقواما ما طوي ألحد منهم ثو قعيسى، حدثنا هشام قال: مسعت احلسن، ي

سن فقد مسع منه  قط وال أمر يف أهله بصنعة طعام قط ... إىل آخر األثر. فإذا كان مسع هذا من احل
 أيضاً أقواما كانت الدنيا أهون عليهم من الرتاب 

* 
إبراهيم بن حممد بن   ا ( حدثنا أيب قال: ثن134/ 2وأخرجه أبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء )

أمحد بن حممد احلمصي قال: ثنا حيىي بن سعيد، قال: ثنا يزيد بن عطاء، احلسن، قال: ثنا أبو محيد 
مرثد، قال: ]وفيه[ قال ]يعين احلسن[ ولقد رأيت أقواما كانت الدنيا أهون على عن علقمة بن 

 أحدهم من الرتاب حتت قدميه. 
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ن ائتمنهم عليها، مث راحوا  ًة، حىت ردوها إىل ماً كانت الدنيا عندهم وديعماوكان يقول: رحم هللا أقو 
رض ألحدهم، وإنه جملهوٌد، فيرتكها خمافة  الدنيا تتعخفافاً غري مثقلني، ولقد أدركت أقواماً كانت 

 (. 1الساعة )



 __________ 
طهر بن حممد بن  مل( أخربان ا228/ 2( أخرجه حيىي الشجري كما يف ترتيب األمايل اخلميسية )1)

ليه، قال: حدثنا احلسن بن حممد بن احلسن, إمالء، قال: حدثنا أبو  أمحد اخلطيب العبدي, بقراءيت ع
أبو عبيد هالل بن غياض اليشكري، قال: حدثنا أبو عبيدة بكر بن األسود  زرعة، قال: حدثنا 

قطت من بطن أمك،  س التاجي، قال: مسعت احلسن يقول: ابن آدم، إنك مل تزل يف هدم عمرك منذ
عندهم وديعة, فأدوها إىل من ائتمنهم عليها, مث راحوا ] ... [. إسنادُه  رحم هللا أقواما كانت الدنيا 

 وما بني القوسني رمبا مل يتبني مع احملقق لسوء النسخة أو ما شابه ذلك ضعيٌف جدًا 
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 يع الرجل فيها حسبه ودينه. ضيوكان يقول: وهللا ما بلغت الدنيا وال انتهى قدرها إىل أن 
ن الكبائر؛ وامي هللا! ا عجبت من شيء كعجيب من رجٍل ال حيسب حب الدنيا موكان يقول: وهللا م

إن حبها ملن أكرب الكبائر، وهل تشعبت الكبائر إال من أجلها؟ وهل عبدت األصنام، وعصي 
 (. 2بقرهبا، وال أيسى لبعدها )  سف( فالعارف ال جيزع من ذهلا، وال ينا1الرمحن، إال حلب الدنيا؟ ) 

 __________ 
( ومن طريقه أبو  210تاب أبيه الزهد )ص  أخرجه عبد هللا بن أمحد بن حنبل يف زوائده على ك ( 1)

نعيم: ثنا هارون وعلي  وعند أيب( علي ]156/ 2( و )198/ 6نعيم األصبهاين يف حلية األولياء )
قال: مسعت احلسن، يقول: وهللا لقد عبد بنو   بشمسلم[، حدثنا سيار، حدثنا جعفر، حدثنا حو 

لدنيا. إسنادُه ضعيٌف من أجل سيار وهو ابن  رائيل األصنام بعد عبادهتم الرمحن عز وجل حببهم اإس
( ان هارون بن عبد هللا، قال: ثنا سيار، قال:  73حامت العنزي وأخرجه ابن أيب الدنيا يف الزهد )ص 

 نا حوشب، قال: مسعت احلسن، يقول: فذكر مثله. ث ثنا موسى بن سعيد الراسيب، قال:
 
ثنا عبد الصمد، حدثنا أبو كعب عبد ربه،  ( حد221( أخرج بنحوه أمحد بن حنبل يف الزهد )ص  2)

صاحب اجلريري قال: مسعت احلسن، يقول: إن املؤمن يف الدنيا غريب ال جيزع من ذهلا وال ينافس  
فقره   ه يف شغل فطوىب لعبد كسب طيبا وقدم الفضل ليومنمأهلها يف عزها الناس منه يف راحة ونفسه 

 تلقوها هاهنا فيما يضركم. إسنادُه صحيحٌ  وفاقته، وجهوا هذا الفضل حيث وجهه هللا وال
* 



( وابن مردويه يف ثالثة جمالس من  371/  19وأخرج أبو بكر بن أيب شيبة يف املصنف ت عوامة )
( ابن  212ل يف زوائده على كتاب أبيه الزهد )ص بن( وعبد هللا بن أمحد بن ح 244أماليه )ص 

( وابن أيب الدنيا يف الزهد )ص  23غرابء )ص ( أبو بكر اآلجري يف ال775/  2األعرايب يف معجمه )
( كلهم من طريق جعفر بن سليمان، قال مسعت عبد ربه أاب كعب 8( وابن ابكويه يف جزءه )ص 56

للناس كالغريب ال ينافس يف عزها، وال جيزع من ذهلا،   ايقول: مسعت احلسن يقول: املؤمن يف الدني
 . صحيححال وله حال، وجهوا هذه الفضول حيث وجهها هللا

* 
( حدثنا إسحاق بن إبراهيم، مسعت محاد بن زيد،  107وأخرج ابن أيب الدنيا يف حماسبة النفس )ص 

جيزع من ذهلا، للناس حال   يذكر عن احلسن، قال: املؤمن يف الدنيا كالغريب ال ينافس يف عزها وال
 راحة ونفسه منه يف شغل. صحيح  وله حال الناس منه يف 

 
( حدثين حممد بن إدريس،  190( وأيضاً يف ذم الدنيا )ص 234نيا يف الزهد )ص  وأخرج ابن أيب الد

ان زهري بن عباد، ان عبد هللا بن حكيم بن أيب داهري، عن جماعة بن الزبري، عن احلسن، قال: ال  
  ينافس أهلها فيها. لرجل زاهدا يف الدنيا حىت ال جيزع من ذهلا، والا يكون
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 (. 1وكان يقول: حيشر الناس عراًة يوم القيامة، ما خال أهل الزهادة يف الدنيا )
(؛ لقد ذكر أن  2وم القيامة ) وكان يقول: أيها الناس! وهللا ما أعز هذا الدرهم أحٌد إال أذله هللا تعاىل ي

رأسه، وقال: من أحبكما، فهو عبدي  لهما على ا ضرب الدينار والدرهم، أعزمها، وجع مل إبليس،
آدم الدنيا، فما أابيل أال يعبدوا صنماً، وال  (: إذا أحب بنو 4( وقال )3حقاً، أصرفه كيف أشاء )

 . يتخذوا إهلاً غري هللا رابً، حبهم الدنيا يورثهم املهالك 
 __________ 

( وأمحد الدينوري يف  108زهد )ص ( وأيضاً يف ال82يا يف ذم الدنيا )ص ند( أخرجه ابن أيب ال1)
خربان سعد بن يونس، عن أيب عمرو ( حدثين حممد بن حيىي بن أيب حامت األزدي، أ284/  5اجملالسة )

س كلهم عراة ما خال  الشيباين، عن عمران بن عبد احلميد، عن هشام، عن احلسن، قال: حيشر النا
 ُه ضعيٌف فيه من مل أعرفهم داأهل الزهد. إسن



 *** 
( ومن طريقه أبو  219هللا بن أمحد بن حنبل يف زوائده على كتاب أبيه الزهد )ص  خرجه عبد ( أ2)

( من طريق علي بن مسلم وهو الطوسي 272/ 6( و )152/ 2ألصبهاين يف حلية األولياء )نعيم ا
المها من طريق سيار، حدثنا جعفر،  ك  ( من طريق اخلضر بن أابن141بري )ص  والبيهقي يف الزهد الك

  ال: مسعت احلسن، يقول حيلف ابهلل: ما أعز أحد الدرهم إال أذله هللا عز وجل. إسنادهُ نا هشام قحدث
 ضعيٌف من أجل سيار هو ابن حامت العنزي 

 *** 
  (235اديث سيد األنبياء واملرسلني )ص ( قال أبو الليث السمرقندي يف كتابه تنبيه الغافلني أبح3)

بليس أول دينار ضرب فوضعه على عينيه وقال: من  ال: أخذ إوروى عباد بن كثري, عن احلسن, أنه ق
 في البصري مرتوكأحبك فهو عبدي. عباد بن كثري هو الثق

 *** 
 ( القائل هو إبليس4)
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 (. 1)وكان يقول: رأينا من أعطي الدنيا بعمل اآلخرة، وما رأينا من أعطي اآلخرة بعمل الدنيا 
 ٌش. وكان يقول: املؤمن ال يصفو له يف الدنيا عي

 قال: الدنيا إلبليس مزرعٌة، والناس له حراثون. -عليه السالم-وي عن املسيح وكان يقول: لقد ر 
 (. 2وكان يقول: من عرف ربه، أحبه، وآثر ما عنده، ومن عرف الدنيا وغرورها، زهد فيها )

 __________ 
براهيم، أنبأان أبو  ( أخربان أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن إ65)ص  ( البيهقي يف الزهد الكبري1)
محد حممد بن أمحد بن الغطريف، حدثنا يعقوب بن إبراهيم احلافظ، حدثنا عامر بن رجاء، أنبأان داود  أ

بن احملرب، حدثنا سالم بن مسكني قال: كان احلسن كثريا ما يقول: اي معشر الشباب، عليكم ابآلخرة  
ب الدنيا فأدرك اآلخرة  ا، وما رأينا أحدا طلفكثريا رأينا من طلب اآلخرة فأدركها مع الدني ؛ افاطلبوه

 مع الدنيا. إسناده موضوع داود بن احملرب وضاع
 *** 

( ومن طريقه  69( وابن أيب الدنيا يف اهلم واحلزن )ص  226( أخرجه أمحد بن حنبل يف الزهد )ص 2)



عن   ( حدثنا شجاع بن الوليد، حدثنا يزيد بن توبة، 166/ 2اخلطيب يف موضح أوهام اجلميع )
ف ربه تبارك وتعاىل أحبه ومن أبصر الدنيا زهد فيها. يزيد بن توبة مل أجد له  احلسن قال: من عر 

 ترمجة
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يف دار الدنيا؟ فقال: ال، قيل: فهل نراه يف دار   -عز وجل-وقيل له: اي أاب سعيد! هل نرى هللا 
انيٌة، وفاٍن كل ما فيها، وإن اآلخرة  م، قيل: وما الفرق بني ذلك؟ فقال: إن الدنيا فعناآلخرة؟ قال: 

ابقيٌة، وابٍق كل ما فيها، وحماٌل أن يرى الباقي ابلفاين، والقدمي األزيل ابحملدث، فإذا كان يوم القيامة،  
 (. 1اماً هلم ) ر كلعباده أبصارًا ابقيًة، يرون هبا رهبم؛ تفضاًل عليهم، وإ -عز وجل-خلق هللا 

 __________ 
( أخربان أبو الفرج سعيد بن أيب الرجاء الصرييف 90/  56يف اتريخ دمشق ) ( أخرجه ابن عساكر 1)

أان منصور بن احلسني وأمحد بن حممود قاال أان أبو بكر بن املقرئ ان حممد بن املؤمل أبو جعفر  
د هللا حممد بن إمساعيل ابن علية ان عبد  بعالعدوي يف املسجد احلرام وكان من كبار العقالء أان أبو 

ن بن مهدي ان قرة بن خالد عن حممد بن سريين عن أيب هريرة ]من مث قال ابن عساكر[ أخربان  الرمح
أبو عبد هللا أمحد بن حممود الثقفي أان أبو بكر بن املقرئ ان حممد ابن املؤمل العدوي مبكة وكان من  

جس عن  رقان ان عبد هللا ابن علي بن موسى بن أخي ماسر ز  كبار العقالء ان أمحد بن حممد بن
احلسني بن سعيد بن حسني الواسطي قال كنت عند احلسن جالسا فأاته رجل فقال أخربين عن هللا  

عز وجل يرى يف الدنيا قاال ال قال فريى يف اآلخرة قال نعم قال فمن أين افرتقا قال ألن الدنيا فانية  
ا كان يوم القيامة خلقت هلم  ابق ما فيها حمال أان يرى الباقي ابلفاين فإذ ة يفان ما فيها واآلخرة ابق

 أعني ابقية فينظرون إىل الباقي ابلباقي. إسنادُه ضعيفٌ 
أبو عبد هللا أمحد بن حممود الثقفي قلت أبو عبد هللا لعله تصحيف أو خطأ وصوابه أبو طاهر فهو   -

 املشهور واملعروف هبذا السند 
زقان بكسر الراء بعدها زاي ساكنة  د بن زرقان قلب امسه وصوابه حممد بن أمحد بن ر مأمحد بن حم -

فهذا األثر ذكره ابن عساكر يف ترمجة حممد بن املؤمل العدوي وقال روى عن حممد بن أمحد بن  
 زرقان ]صوابه رزقان[ املصيصي. انتهى قلت ومل أجد فيه جرحاً وال تعديالً 



 بن أخي ماسرجس جمهول ال يُعرف  ىسعبد هللا ابن علي بن مو  -
 يد بن حسني الواسطي مل أعرفه احلسني بن سع -
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دخل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،   -رضي هللا عنه-وكان يقول: روي أن عمر بن اخلطاب 
يه  لع-فدمعت عيناه، فقال النيب  وهو راقٌد على سريٍر مرموٍل ابلشريط، وقد أثر يف جنبه أثر احلبل، 

رت كسرى وقيصر، وما مها فيه من امللك والنعم؛  طاب؟((، فقال: ذك: ))ما لك ايبن اخل-السالم
عليه  -ه، ومصطفاه، وحبيبه، تنام على سريٍر مرموٍل ابلشريط! فقال ورأيتك وأنت رسول هللا، وصفي

سول هللا، قال  ر   اآلخرة؟((، فقال: رضيت اي : ))أما ترضى اي عمر أن يكون هلما الدنيا، ولنا-السالم
: ))إمنا مثلي ومثل  -عليه السالم-(، وقال 1أن األمر كذلك(( ): ))فاعلم اي عمر -عليه السالم-

سافر يف يوٍم صائٍف، فرفعت له شجرٌة ذات ظل ظليٍل، فقال حتتها، مث راح وتركها(( الدنيا كراكب 
(2 .) 

 __________ 
دب  احلسن فأخرجه البخاري يف األ قي( وأما طر 4913بخاري )برقم  ( احلديث يف صحيح ال1)

رك  ( وغريه حدثنا عمرو بن منصور قال: حدثنا مبا1163عبد الباقي )احلديث برقم  املفرد ت حممد
قال: حدثنا احلسن قال: حدثنا أنس بن مالك قال: دخلت على النيب صلى هللا عليه وسلم وهو  

،  ما بني جلده وبني السرير ثوب ،سه وسادة من أدم حشوها ليفعلى سرير مرمول بشريط، حتت رأ
ما  بكى، فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم: »ما يبكيك اي عمر؟ قال: أما وهللافدخل عليه عمر ف

أبكي اي رسول هللا، أال أكون أعلم أنك أكرم على هللا من كسرى وقيصر، فهما يعيثان فيما يعيثان  
اي  ه وسلم: أما ترضى رى، فقال النيب صلى هللا عليأ اي رسول هللا ابملكان الذيفيه من الدنيا، وأنت 

كذلك وله طريق آخر   عمر أن تكون هلم الدنيا ولنا اآلخرة؟ قلت: بلى اي رسول هللا، قال: فإنه
( حدثين عبيد هللا بن جرير العتكي، قال: ثنا حممد بن أيب  54أخرجه ابن أيب الدنيا يف الزهد )ص  

حيدث قال:   سن بن أيب احلسن،امللك بن عمري، قال: مسعت احل دقال: ثنا أبو عوانة، عن عببكر، 
، ففكت إصبعا من أصابع يديه،  خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على دابته، فمر على جذم خنلة

فانطلق إىل أهله فوضع له سرير مرمول خبوص، ووضعت حتته قطعة عباءة، ووضعت حتت رأسه 
ت أهب قد  عا، ويف جانب البيك عمر رضي هللا عنه فجاء سريلذن أدم حمشوة ليفا، فأخرب بوسادة م



تها أان أشهد أنك أكرم على هللا سطع رحيها نتنا، فقال: اي رسول هللا أما تؤذيك هذه الريح؟ لو حني
ة عز وجل من كسرى وقيصر، يفرتشان الديباج والسندس واإلستربق واحلرير على سرر الذهب والفض

 هللا كذلك. ى قال: فهو إن شاءالدنيا ولنا اآلخرة؟ قال بل م قال: أما ترضى أن تكون هل
 *** 

( حدثنا عبد الصمد، وأبو  2744( أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ط الرسالة )احلديث برقم  2)
  سعيد، وعفان، قالوا: حدثنا اثبت، حدثنا هالل، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول هللا صلى هللا

، لو اختذت فراشا  ، فقال: اي نيب هللاوهو على حصري قد أثر يف جنبه  ،عليه وسلم دخل عليه عمر
ا، إال كراكب سار يف يوم صائف، فاستظل أوثر من هذا؟ فقال: ما يل وللدنيا؟ ما مثلي ومثل الدني 

 حتت شجرة ساعة من هنار، مث راح وتركها. إسنادُه صحيحٌ 
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وسلم يركب احلمار، ويلبس الصوف، ويلعق  ه يقال احلسن: ولقد كان رسول هللا صلى هللا عل
 (. 1ما أيكل العبد(( ): ))إمنا أان عبٌد آكل ك-عليه السالم-، وأيكل على األرض، ويقول هأصابع

 __________ 
( واهلناد بن  353/ 1( أخرجه احلسني بن احلسن املروزي يف زوائده على الزهد البن مبارك )1)

عن احلسن  طريق أبو معاوية الضرير، عن إمساعيل بن مسلم،  ن ( كالمها م411/ 2السري يف الزهد ) 
يلبس الصوف، ويلعق أصابعه، وأيكل على  قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يركب احلمار، و 

األرض، ويقول: إمنا أان عبد آكل كما أيكل العبد. صحيح وهذا إسنادُه ضعيٌف جدًا إمساعيل بن  
مسلم هو املكي مرتوك لكن قد صح من طرق أخرى كما سيأيت واحلديث إمنا أان عبد آكل كما أيكل 

 ( 544ين احلديث برقم العبد صححه األلباين )انظر السلسة الصحيحة لاللبا
* 

( حدثنا الدورقي أمحد، ثنا أبو  677/ 2وأخرج حممد بن نصر املروزي يف كتابه تعظيم قدر الصالة ) 
النضر، ثنا األشجعي، ثنا خلف بن حوشب، عن احلسن، أنه كان يقول: إن هللا ملا بعث حممدا صلى  

، ويركب احلمار، ويردف خلفه،  هللا عليه ]إىل أن قال[ كان جيلس ابألرض، ويوضع طعامه ابألرض
وكان وهللا يلعق يده، ومل يكن يغدى عليه ويراح ابجلفان، وكان يقول: من رغب عن سنيت فليس مين.  

إسنادُه صحيٌح إىل احلسن واحلديث من رغب عن سنيت فليس مين أخرجه البخاري يف صحيحه  



 ( 1401( ومسلم يف صحيحه )احلديث برقم  5063)احلديث برقم 
* 

( حدثنا حممد بن أمحد بن حممد، قال: ثنا  153/ 2ج أبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء )وأخر 
احلسن بن حممد، قال: ثنا أبو زرعة، قال: ثنا مالك بن إمساعيل، قال: ثنا مسلمة بن جعفر، قال:  

مسعت أن احلسن كان يقول: ملا بعث هللا عز وجل حممدا صلى هللا عليه وسلم ويعرفون وجهه  
يعرفون نسبه قال: هذا نيب هذا خياري خذوا من سنته وسبيله، أما وهللا ما كان يغدى عليه ابجلفان،  و 

وال يراح وال يغلق دونه األبواب وال تقوم دونه احلجبة، كان جيلس ابألرض ويوضع طعامه ابألرض  
 ويلبس الغليظ ويركب احلمار ويردف خلفه وكان يلعق يده. صحيح وهذا منقطع

* 
( وابن  319( ومن طريقه أمحد بن حنبل يف الزهد )ص 201/ 1ابن املبارك يف الزهد )وأخرج 

( من طريق عبد  174/  10( وأخرجه البيهقي يف السنن الكربى )82/  4عساكر يف اتريخ دمشق )
الرزاق كالمها )ابن املبارك وعبد الرزاق( من طريق معمر، عن حيىي بن املختار ]وعند البيهقي: عن  

احلسن أنه ذكر رسول هللا صلى هللا عليه فقال: ]إىل أن قال[ وكان وهللا جيلس ابألرض،  رجل[، عن 
ويوضع طعامه ابألرض، ويلبس الغليظ، ويركب احلمار، ويردف بعده ]وعند ابن حنبل: عبده[،  

ويلعق وهللا يده. صحيح وحيىي بن خمتار هو الصنعاين مل أجد فيه جرحاً وال تعدياًل روى له النسائي  
وقال ابن أيب حامت حيىي بن خمتار من أهل صنعا روى عن احلسن روى عنه معمر مسعت أيب يقول ذلك  

 ( = 191/  9)اجلرح والتعديل البن أيب حامت  
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 __________ 
( أخربان حممد بن مقاتل اخلراساين، أخربان عبد  280/ 1= ابن سعد يف الطبقات الكربى ط العلمية )

ملا بعث هللا حممدا صلى هللا عليه وسلم قال: ]إىل   ل: أخربان سفيان أن احلسن قال: هللا بن املبارك قا
أن قال[ وأيكل طعامه ابألرض، ويلبس الغليظ، ويركب احلمار، ويردف بعده، ويلعق أصابعه، وكان  

( حدثين 396/ 12يقول: من يرغب عن سنيت فليس مين. أخرجه الطربي يف تفسريه ت شاكر ) 
ابن املبارك، عن سفيان، عن رجل، عن احلسن قال:   دثنا حبان بن موسى قال، أخربان املثىن قال، ح

فذكر مثله. صحيح وهذا إسنادُه ضعيٌف وقد توهم اإلمام األلباين رمحه هللا فقال يف السلسة 



( إسنادُه صحيٌح مرسل. انتهى أي إسنادُه صحيٌح إىل احلسن مرسل عن النيب  164/  5الصحيحة )
  ابن عيينة من احلسن فلم يسمع سفيان الثوري وال حىت  وليس هو كذلك

* 
( كالمها من  9( وأمحد بن حنبل يف الزهد )ص 242وأخرج املعاىف بن عمران املوصلي يف الزهد )ص 

طريق جرير بن حازم، قال: مسعت احلسن، يقول: إن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يؤتى بطعام، 
أيكل العبد، وأحسبه قال:  ول: إين إمنا أان عبد، آكل كمافيأمر به فيوضع على األرض، مث يق

 وأجلس كما جيلس العبد. إسنادُه صحيٌح إىل احلسن 
* 

( حدثنا أبو بكر بن مالك، ثنا عبد هللا بن  167/ 7وأخرج أبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء )
ليد بن جعفر، قال: سأل  أمحد بن حنبل، حدثين أيب، ثنا روح بن عبادة، ثنا شعبة، قال: مسعت خ

شبيب احلسن: أكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيكل على األرض؟ فقال: نعم وهللا  حممد بن
الذي ال إله إال هو, قال شعبة: فلقيت حممد بن شبيب فقلت: أمسعت احلسن يقول كذا وكذا؟ قال:  

 نعم. إسنادُه صحيحٌ 
* 

هللا احللواين، ان عثمان ( ان يوسف بن عبد 276/  6لعلم )وأخرج أمحد الدينوري يف اجملالسة وجواهر ا
بن اهليثم، ان عوف، عن احلسن؛ أنه قال: ملا بعث هللا عز وجل نبيه حممدا صلى هللا عليه وسلم؛  
قال: هذا نبيي، هذا خرييت من خلقي؛ فتأسوا به، خذوا يف سننه وسبيله. أبيب وأمي مل تغلق دونه 

 يرح عليه هبا، وكان جيلس ابألرض وأيكل جبة، ومل يغد عليه ابجلفان، وملاألبواب، ومل تقم دونه احل
الطعام ابألرض، ويلبس الغليظ، ويركب احلمار، ويردف خلفه، رؤوفا رحيما، سهال مسحا، صلى هللا  

 عليه وسلم. إسناده ساقط 
* 

/  1ستدرك )وابلنسبة أن الرسول صلى هللا عليه وسلم كان يلبس الصوف فقد أخرجه احلاكم يف امل
إمساعيل بن حممد بن إمساعيل الفقيه ابلري، ثنا أبو بكر حممد بن الفرج  ( حدثنا أبو بكر129

األزرق، ثنا هاشم بن القاسم، ثنا شيبان أبو معاوية، عن أشعث بن أيب الشعثاء، عن أيب بردة، عن  
صوف. إسنادُه حسٌن  أيب موسى، قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يركب احلمار، ويلبس ال

حدثنا أبو الطيب حممد بن أمحد احلريي، ثنا أبو بكر بن حممد بن نعيم املدين، ثنا بشر   وقال احلاكم
بن خالد العسكري، ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، ثنا شيبان أبو معاوية، عن أشعث بن أيب  

 الشعثاء، عن أيب بردة، عن أيب موسى، قال: فذكر مثله. 
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كان يقول: لقد كانت فاكهة أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اليت يستظرفوهنا خبز الرب، فما  و 
نون األطبخة؟! مث يقول: وحيكم! أما  ابلكم عباد هللا تستفرهون املراكب، وتستلينون املالبس، وتلو 

 تستحون من طول ما ال تستحيون؟! أال تكونون كما كان سلفكم الصاحل؟!
 (. 1من انفسك يف دينك، فنافسه، ومن انفسك يف دنياك، فألقها يف حنره ) وكان يقول: 

 __________ 
ذم الدنيا )ص   ( وأيضاً يف229( ما وقفت عليه هو ما أخرجه ابن أيب الدنيا يف الزهد )ص 1)

( حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ان محاد بن زيد، عن أيوب، عن احلسن، قال: إذا رأيت الرجل 184
 لدنيا فنافسه يف اآلخرة. إسنادُه صحيحٌ ينافسك يف ا
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وكان يقول: أيها الناس! أدركت أقواماً، وصحبت طوائف، ما كانوا يفرحون بشيٍء من الدنيا أقبل،  
وال حيزنون على شيٍء منها أدبر، وهلي عندهم أهون من الرتاب الذي تطؤونه أبرجلكم كان أحدهم 

، كانوا  ب له قدٌر على انٍر، وال جيعل بينه وبني األرض سرتٌ يعيش دهره مل جيدد له ثوٌب، وال نص
 ( 1خيافون يوماً تشخص فيه األبصار، وتعمى القلوب. ) 

 __________ 
( حدثنا روح، حدثنا هشام، عن احلسن قال: وهللا، 231( أخرجه أمحد بن حنبل يف الزهد )ص 1)

من الدنيا أقبل وال يتأسفون على  لقد أدركت أقواما وصحبت طوائف منهم ما كانوا يفرحون بشيء 
هلي كانت أهون يف أعينهم من هذا الرتاب، كان أحدهم يعيش مخسني سنة مل يطو  شيء منها أدبر، و 

له ثوب قط، وال نصب له قدر، وال جعل بينه وبني األرض شيئا وال أمر يف بيته بصنعة طعام قط.  
لمة، حدثنا هشام، عن احلسن قال:  ( حدثنا محاد بن س 213وأخرج أمحد بن حنبل يف الزهد )ص 

 وا ال يفرحون بشيء من الدنيا أتوه وال أيسون على شيء منها فاهتم. صحيحأدركت أقواما كان
* 

( حدثنا أبو حممد بن حيان، ثنا حممد بن عبد  270/ 6وأخرج أبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء )



م، عن احلسن، قال: لقد أدركت أقواما ال  هللا بن رسته، ثنا أيوب، ثنا فضيل بن عياض، عن هشا
 ا أقبل عليهم من الدنيا وال ييأسون على ما أدبر منها. صحيح يفرحون مب

* 
/  2( ومن طريقه أبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء )210وأخرج أمحد بن حنبل يف الزهد )ص 

يقول: وهللا لقد  ( حدثنا صفوان بن عيسى، حدثنا هشام قال: مسعت احلسن، 269/ 6( و )146
ثوب قط وال أمر يف أهله بصنعة طعام قط، وال جعل بينه وبني أدركت أقواما ما طوي ألحد منهم 

 األرض شيئا قط. إسنادُه صحيحٌ 
* 

(  375/  19( وأبو بكر بن أيب شيبة يف املصنف ت عوامة )57/ 1وأخرج ابن املبارك يف الزهد )
 عن احلسن قال أدركتهم وهللا، لقد كان أحدهم يعيش كالمها من طريق زائدة، عن هشام بن حسان،

عمره كله ما طوي له ثوب قط، وال أمر أهله بصنعة طعام له، وال جعل بينه وبني األرض شيئا قط.  
 صحيح

 
( حدثنا علي بن اجلعد، قال: أخربين حمبوب الزاهد، قال:  82وأخرج ابن أيب الدنيا يف اجلوع )ص  

شهوة قط،   ا ما طوي ألحدهم ثوب قط، وال تشهى أحدهم على أهلهقال احلسن: لقد أدركت أقوام
 وال أمرهم بصنعة طعام قط. صحيح
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وكان يقول: ابن آدم! ال تعلق قلبك بشيٍء من الدنيا، تعلقها شر تعلٍق، اقطع عنك حبائلها، وأغلق  
تظن أنك تباهي يوم  ل، وإايك أن منها ما يبلغك احمل -أيها املغرور-دونك أبواهبا وليكن حسبك 

القيامة مبالك وولدك، هيهات أن ينفعك شيٌء من ذلك يوم يقوم احلساب، ذلك يوم تذهب الدنيا  
 (. 1فيه حباهلا، وتبقى األعمال قالئد يف أعناق عماهلا ) 

 __________ 
مالك، ان    ( حدثين صاحل بن 167( ويف ذم الدنيا )ص 209( أخرجه ابن أيب الدنيا يف الزهد )ص 1)
و عبيدة الناجي، عن احلسن، قال: حدثين صاحل بن مالك، ان أبو عبيدة الناجي، عن احلسن، قال:  أب

ابن آدم ال تعلق قلبك ابلدنيا فتعلقه بشر معلق، قطع حباهلا، وغلق أبواهبا، حسبك أيها املرء ما  



ت ذهبت  ، هيهات هيهابلغك احملل، محقا تباهي مبالك، ومحقا تباهي بولدك، وأنت يف غم الساعة
 الدنيا حلال، وبقيت األعمال قالئد يف أعناق بين آدم. إسنادُه ضعيٌف جدًا أبو عبيدة الناجي مرتوك
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وكان يقول: أيها الناس! خذوا صفو الدنيا، ودعوا كدرها؛ فليس الصفو ما عاد كدرًا، وال الكدر ما  
يف العاجلة واآلجلة لكم. وقد رأيت  عاد صفوًا. دعوا ما يريبكم إىل ماال يريبكم؛ ترجتى السالمة 

 (. 1أقواماً كانوا فيما أحل هللا هلم من الدنيا أزهد منكم فيما حرم عليكم منها )
 __________ 

( حدثنا صفوان، عن هشام قال: مسعت احلسن،  211( أخرجه أمحد بن حنبل يف الزهد )ص 1)
 م فيما حرم عليكم. إسنادُه صحيحٌ كيقول: وهللا أدركت أقواما كانوا فيما أحل هللا هلم أزهد من

* 
/  3( ومن طريقه إمساعيل األصبهاين يف الرتغيب والرتهيب )56وأخرجه ابن أيب الدنيا يف الورع )ص 

( حدثنا سريج ]وعند ابن اجلوزي: شريح بن  133  -  132/  6( وابن اجلوزي يف املنتظم )268
: لقيت أقواما كانوا فيما أحل هللا ليونس[ قال: حدثنا عثمان بن مطر، عن هشام، عن احلسن قا

 هلم، أزهد منكم فيما حرم عليكم.
* 

( حدثنا يوسف بن موسى، قال:  260وأخرجه ابن أيب الدنيا يف اإلشراف يف منازل األشراف )ص  
حدثنا جرير، عن خلف بن حوشب، عن احلسن البصري، قال: كان يقول: إين أدركت صدر هذه  

تكم فوالذي ال إله غريه، ]وفيه[ وهلم كانوا فيما أحل هللا هلم أزهد ك األمة مث طال يب عمر حىت أدر 
 منكم فيما حرم هللا عليكم. إسنادُه صحيحٌ 

* 
( أخربان أبو احلسن أمحد بن حممد بن  280/ 1وأخرجه الشجري كما يف ترتيب األمايل اخلميسية ) 

حدثنا أبو خليفة الفضل بن  :أمحد العتيقي، قال: أخربان سهل بن عبد هللا بن سهل الديباجي، قال
احلباب، قال: حدثنا حممد بن سالم اجلمحي، قال: حدثنا الربيع بن عبد الرمحن السلمي وكان قد  
أدرك احلسن ومسع منه، قال: قال احلسن بن أيب احلسن البصري صحبت أقواما ما كانت صحبتهم  

هم، يناجون رهبم عز وجل يف  هإال شفاء من كل داء، يبيتون على أطرافهم، جتري دموعهم على وجو 



فكاك رقاهبم، وهللا هلم كانوا فيما أحل هللا أزهد منكم فيما حرم عليكم. ابطل هبذا اإلسناد سهل  
كذاب وهو سهل بن أمحد بن عبد هللا بن سهل أبو حممد الديباجي )انظر ترمجته يف اتريخ بغداد ت  

 ( 176/ 10بشار  
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 (. 1اً من الدنيا إال قيل له: خذه ومثله من احلرص )وكان يقول: ما أعطي رجٌل شيئ 
 (. 2خطه )وكان يقول: من محد الدنيا، ذم اآلخرة، وليس يكره لقاء هللا إال مقيٌم على س

 __________ 
( حدثنا إبراهيم بن أيب اليسع  21/  8( أمحد بن مروان الدينوري يف كتابه اجملالسة وجواهر العلم )1)

ارث اخلزاز، ان املدائين؛ قال: قال احلسن: ما أعطي رجل شيئا من الدنيا إال  الشيعي، ان أمحد بن احل
 مث هو منقطع  قيل له: خذه ومثله من احلرص. إسنادُه ضعيٌف جدًا من 

 *** 
( حدثنا أبو بكر بن أيب الدنيا،  43/  5( أمحد بن مروان الدينوري يف كتابه اجملالسة وجواهر العلم )2)

ان، عن عبد الواحد بن زيد؛ قال: قال احلسن البصري: ]وفيه[ فمن محد  ان أيب، عن جعفر بن سليم
 . إسنادُه ضعيٌف جداً الدنيا؛ ذم اآلخرة، وليس يكره لقاء هللا إال مقيما على سخطه
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وكان يقول: ابن آدم! ما أعطاك هللا تعاىل الدنيا إال اختبارًا، وال زواها مذ خلقها عن عباده املؤمنني  
 (. 3بارًا ) إال اخت

 __________ 
( أخربان حممد بن أمحد بن رزق، قال: أخربان  188/ 6ريخ بغداد ت بشار )( أخرجه اخلطيب يف ات3)

أبو احلسن املظفر بن حيىي الشرايب، قال: حدثنا أبو العباس املرثدي، عن الطلحي، قال: أخربين أمحد  
حدا شيئا من الدنيا، إال اختبارا، وال منعه  هو ابن إبراهيم، قال: قال احلسن البصري: ما أعطى هللا أ

 ال اختبارا. إسنادُه ضعيفٌ إ
أبو العباس املرثدي قلت ذكر اخلطيب األثر هذا يف ترمجته وقال أمحد بن حممد بن عبد هللا بن   -



بشر أبو العباس املرثدي األخباري حدث عن طلحة بن عبد هللا الطلحي، روى عنه: املظفر بن حيىي  
ي أمحد بن بشر بن سعد فقد فرق بينهما  أجد فيه جرحاً وال تعدياًل وليس هو أببو علالشرايب ومل

 اخلطيب
 الطلحي هو أبو إسحاق طلحة بن عبد هللا الطلحي جمهول  -
* 

( حدثنا أبو حامد بن  312/  6( و ) 137  - 134/ 2وأخرج أبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء )
نا محزة بن رشيد أبو  اج، قال: ثنا عبد هللا بن حرب بن جبلة قال: ثجبلة، قال: ثنا أبو العباس السر 

علي، قال: حدثين عمرو بن عبد هللا القرشي، عن أيب محيد الشامي، قال: كتب احلسن إىل عمر بن 
عبد العزيز وحدثين حممد بن بدر، قال: ثنا محاد بن مدرك قال: ثنا يعقوب بن سفيان، قال: ثنا حممد  

ثنا معن بن عيسى قال: ثنا إبراهيم،  (: حممد بن يزيد األدمي[، قال: 312/  6]ويف )   بن يزيد الليثي
(: إبراهيم بن عبد هللا بن أيب األسود[، عن احلسن، أنه  312/ 6عن عبد هللا بن أيب األسود ]ويف )

كتب إىل عمر بن عبد العزيز والسياق أليب محيد الشامي ]أثر طويل وفيه[ وقد يدلك على شر هذه  
 اختبارا، وبسطها لغريهم اعتبارا واغرتارا.  لدار أن هللا تعاىل زواها عن أنبيائه وأحبائها

 أبو العباس السراج هو حممد بن إسحاق ثقة -ابلنسبة للسند األول: 
عبد هللا بن حرب بن جبلة امسه خطأ والصواب عبيد هللا بن جرير بن جبلة أبو العباس العتكي   -

نه أبو العباس حممد  ( قلت يروي ع31/  12ثقة )اتريخ بغداد ت بشار  البصري قال اخلطيب وكان
 بن إسحاق السراج كما عند أبو نعيم يف كتابه احللية وكتابه الطب وكتابه معرفة الصحابة

 محزة بن رشيد وعمرو القرشي وأيب محيد الشامي مل أعرفه -
سنجاين مل أجد فيه جرحاً وال تعدياًل  محاد بن مدرك هو أبو الفضل الفارسي الف -وأما السند الثاين: 

 ( 119/ 14ذهيب احملدث الكبري،، عمر دهرًا )سري أعالم النبالء للذهيب ط الرسالة وقال ال
حممد بن بدر هو أبو بكر قال اخلطيب كان والده يعرف ببدر احلمامي، غالم ابن طولون، ويسمى  -

نعيم احلافظ، عن حممد بن بدر، فقال: كان  بدر الكبري، وكان أمريا على بالد فارس كلها سألت أاب
 ( 468/  2صحيح السماع )اتريخ بغداد للخطيب ت بشار  ثقة
 حممد بن يزيد هو أبو جعفر األدمي املقابري ثقة  -
 معن بن عيسى هو القزاز ثقة -
حللية  إبراهيم، عن عبد هللا بن أيب األسود خطأ وصوابه إبراهيم بن عبد هللا بن أيب األسود كما يف ا -
هللا ومنهم إبراهيم بن عبد هللا بن أيب األسود راوي   ( وقال أبو نعيم إبراهيم بن عبد 312/  6)



الرسالة، عن احلسن إىل عمر بن عبد العزيز قال البخاري فيه نظر يف حديثه )التاريخ الكبري للبخاري  
 (274/  1حبواشي حممود خليل 
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بن ديناٍر يقول: الدينار والدرهم أهون من النوى، فعرفت ( جعفٍر: مسعت مالك 1قال احلسن بن )
من احلصباء، النوى أتكله ذلك احلسن بن أيب احلسن، فقال: يرحم هللا مالكاً، مها أهون علي 

الدواب، وينتفع به الناس، والدراهم تقتل من كسبها من غري حلها، وهتوي به يف انر جهنم وبئس 
 املصري.

ذا اهلمة يف الدنيا، ويلزمه تركها، ويوجب عليه أال حيرص عليها: علمه أبن  وكان يقول: إن مما يزهد 
 األرزاق مل تقسم فيها على قدر األخطار.

______ ____ 
 ( سقط أيب وهو احلسن بن أيب جعفر اجلفري البصري مرتوك1)
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بن حمرٍز، كان وكان يقول: صحبت أقواماً كان أحدهم أيكل على األرض، وينام عليها، منهم صفوان 
غيفاً، فجزى هللا الدنيا عن  قد عود نفسه أكل رغيٍف، وكان يقول: إذا أتيت إىل أهلي، وأصبت ر 

(، وكان آخر يقول: إذا أكلت من طعامكم رغيفاً، وشربت كوز ماٍء،  1طالهبا والراغبني فيها شرًا ) 
 (. 2فعلى دنياكم العفاء ) 

 __________ 
( أخربان عبد الوهاب احلافظ، قال: أخربان  133 - 132/  6م )( أخرجه ابن اجلوزي يف املنتظ1)

قال: أخربان أمحد بن حممد بن يوسف، قال: حدثنا احلسني بن صفوان، قال:   علي بن حممد اخلطيب،
حدثنا أبو بكر القرشي. قال حدثين شريح بن يونس، قال: حدثنا عثمان بن مطر، عن هشام بن  

قواما كان أحدهم أيكل على األرض وينام على األرض،  حسان، عن احلسن، قال: ولقد صحبت أ
، كان يقول: إذا آويت إىل أهلي وأصبت رغيفا أكلته فجزى هللا الدنيا  منهم صفوان بن حمرز املازين

عن أهلها خريا، وهللا ما زاد على رغيف حىت فارق الدنيا فيظل صائما ويفطر على رغيف ويشرب  



 عليه من املاء حىت يرتوى. 
* 

م عن  ( حدثنا املكي بن إبراهيم حدثنا هشا84/  2يعقوب الفسوي يف املعرفة والتاريخ )  وأخرج
احلسن قال: قال صفوان بن حمرز: إذا رجعت إىل أهلي فأتيت برغيف فأكلته فقارب شبعي مث شربت 

عليه من املاء حىت أروى فجزى هللا الدنيا عن أهلها شرا. إسنادُه صحيٌح وقلت هذه القصة أورد  
/  2األولياء ) ا منها صفوان عن هشام وفيه مساعه من احلسن وأخرجه أبو نعيم األصبهاين يف حلية جزء

( حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن محزة إمالء قال: ثنا أمحد بن حيىي احللواين، قال: ثنا  214
جعت إىل  سعيد بن سليمان، عن ابن شهاب، عن هشام، عن احلسن، أن صفوان بن حمرز، قال: إذا ر 

. صحيح وأخرجه البالذري أهلي وقدموا إيل رغيفا فطرد عين اجلوع فجزى هللا الدنيا عن أهلها شرا
( حدثنا أمحد بن إبراهيم، ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن محاد بن زيد  58/  13يف أنساب األشرف )

أكلته وشربت عن هشام عن احلسن قال: قال صفوان بن حمرز: إذا أتيت أهلي فقربوا إيل رغيفا ف
 عليه من املاء فعلى الدنيا العفاء. صحيح 

* 
( مسعت حممد بن الصباح 193يف كتابه أخبار الشيوخ وأخالقهم )ص  وأخرج أبو بكر املروذي

يقول: قال سفيان: قال صفوان: إذا قرب إيل رغيف وشربت عليه من املاء، فجزى هللا الدنيا عن  
 أهلها شرا. 

 
( وابن أيب شيبة يف املصنف ت كمال 108/ 7بقات الكرب ط العلمية )( أخرجه ابن سعد يف الط2)
( من طريق املعلى  84/  2ريق عفان وأخرجه يعقوب الفسوي يف املعرفة والتاريخ ) ( من ط181/  7)

بن أسد كالمها من طريق جعفر بن سليمان، حدثنا هشام بن حسان، عن احلسن قال: قال صفوان 
به صليب وشربت كوزا من ماء فعلى الدنيا وأهلها العفاء. صحيح  بن حمرز: إذا أكلت رغيفا أشد 

( أخربان عيسى املغازي أان جعفر اهلمذاين أان أبو طاهر  137/  2تذكرة احلفاظ )  وأخرجه الذهيب يف
السلفي أان علي بن أمحد بسراة أان عبد هللا بن علي الشعيب ابردبيل ان حيىي بن حممد البزاز ان حفص  

لي احلافظ ان أبو معني الرازي ان عبد السالم بن مطر ان حفص عن هشام عن احلسن  بن عمر األردبي
 قال: قال صفوان: إذا أكلت رغيفا سد بطين وشربت كوزا من ماء فعلى الدنيا وأهلها العفاء.
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 (. 1وكان احلسن يقول: أهينوا الدنيا، فأكرم ما تكون حني هتان ) 
 القلب، نفرت عنها اآلخرة؛ ألهنا عزيزٌة كرميٌة.ولقد روي: إذا كانت الدنيا يف  

 __________ 
( وابن أيب شيبة يف املصنف ت كمال 124/  7( أخرجه ابن سعد يف الطبقات الكربى ط العلمية )1)
( ويف 138( وابن أيب الدنيا يف ذم الدنيا )ص  229( وأمحد بن حنبل يف الزهد )ص  198/  7)

بن مسكني قال: مسعت احلسن يقول: أهينوا هذه الدنيا  ( كلهم من طريق سالم 142الزهد )ص 
 نأ ما تكون إذا أهنتموها. إسنادُه صحيحٌ فوهللا أله
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وكان يقول: ابن آدم! إن لك عاجلة وآجلة، فال تؤثرن عاجلتك على آجلتك فتندم، واعلم أنك إن  
 (. 1تبع دنياك آبخرتك ترحبهما، وإن تبع آخرتك بدنياك ختسرمها )

آدم! إنه ال يضرك ما زوي عنك من دنياك إذا ادخر لك خري آخرتك، وما ينفعك خري ما  ناب
 أصبت منها إذا حرمن خري آخرتك.

 ابن آدم! إن الدنيا مطيٌة، إن ركبتها محلتك، وإن محلتها أثقلتك.
 __________ 

ان، قال: ثنا  ي( حدثنا أبو حممد بن ح143/ 2( أخرجه أبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء ) 1)
حممد بن عبد هللا بن رسته، قال: ثنا طالوت بن عباد، قال: ثنا عبد املؤمن بن عبيد هللا، عن احلسن،  

قال: ]أثر طويل وفيه[ اي ابن آدم بع دنياك آبخرتك ترحبهما مجيعا وال تبيعن آخرتك بدنياك 
 فتخسرمها مجيعا. إسنادُه حسنٌ 
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وارٌد عليك أجلك، معروٌض على ربك، فخذمها يف يديك ملا بني   ابن آدم! إنك مرهتٌن بعملك،
 إال من أتى هللا بقلٍب سليٍم{. يديك؛ فعند املوت أيتيك اخلرب اليقني، }يوم ال ينفع ماٌل وال بنوٌن.

 __________ 
( حدثنا أيب قال: ثنا إبراهيم بن حممد بن  145/  2( أخرج أبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء )1)



احلسن، قال: ثنا حممد بن الوزير، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: قال أبو عبيدة: قال احلسن:  
ربك ومرهتن بعملك فخذ مما يف يديك ملا بني يديك، عند   ]وفيه[ اي ابن آدم إنك موقوف بني يدي 

 املوت أيتيك اخلرب. إسنادُه ضعيٌف جدًا أبو عبيدة هو بكر بن األسود الناجي مرتوك 
* 
( حدثنا حممد بن أمحد بن حممد، ثنا أمحد بن  305/ 1خرج أبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء )وأ

ثنا عبد هللا بن اجلهم، ثنا عمرو بن أيب قيس، عن أيب   موسى بن إسحاق، ثنا موسى بن سفيان،
رق أبو  سفيان، عن عمر بن نبهان، عن احلسن، عن عبد هللا بن عمر، قال: ]ويف آخره وأن كان مل يف

نعيم وقال هو كالم احلسن ولكن هو للحسن[ وهللا رب الكعبة. اي ابن آدم، صاحب الدنيا ببدنك،  
وف على عملك، فخذ مما يف يديك ملا بني يديك عند املوت أيتيك  وفارقها بقلبك ومهك، فإنك موق

 اخلرب. إسنادُه ضعيفٌ 
* 

بن محيد، حدثنا حكام بن سلم، عن  ( حدثنا ا129/  1وأخرج الطربي يف هتذيب اآلثر مسند عمر ) 
عمرو بن أيب قيس، عن عبد ربه: أن احلسن، كان يقول: ابن آدم صاحب الدنيا ببدنك، وفارقها  

لبك؛ فإنك موقوف على عملك، فخذ مما يف يديك ملا بني يديك، وعند املوت أيتيك  هبمك وق
 وك اخلرب. إسنادُه ضعيٌف جداً ابن محيد هو حممد بن محيد الرازي مرت 

* 
( حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن  244/  21وأخرج الطربي يف تفسريه ت شاكر )

(: أي بعد املوت; وقال احلسن: ايبن آدم عند املوت أيتيك اخلرب  قتادة، قوله )ولتعلمن نبأه بعد حني
 اليقني. رجاله ثقات 
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 نيا ما مضى منها فحلٌم، وما بقي منها فأماين وإمثٌ.وكان يقول: هلل در بكر بن عبد هللا حني قال: الد
دىن ما فيها يكفيك، وإن كان الذي تعمل  وكان احلسن يقول: إن كان بغيتك من الدنيا ما يكفيك، فأ

 منها ما يكفيك، فليس شيٌء يكفيك. 
 (. 1وكان يقول: إن هذا املوت فضح الدنيا، فلم يرتك ألحٍد هبا فرحاً )

 الدنيا ملئت ابللذات، فلقد حشيت ابآلفات، ووجبت من أجلها التباعات. وكان يقول: لئن كانت



 __________ 
/  2( وأبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء )69يف اهلم واحلزن )ص  ( أخرجه ابن أيب الدنيا 1)

( من طريق شيبان بن فروخ  217( من طريق سعيد بن سليمان والبيهقي يف الزهد الكبري )ص  149
ن طريق مبارك بن فضالة، قال: مسعت احلسن، يقول: فضح املوت الدنيا، فلم يدع لذي  كالمها م

 حٌ لب فيها فرحاً. إسنادُه صحي
* 

( من طريق سيار وهو  209وأخرجه عبد هللا بن أمحد بن حنبل يف زوائده على كتاب أبيه الزهد )ص 
ق أبو ظفر وهو عبد  ( من طري634/ 16ابن حامت العنزي واخلطيب يف اتريخ بغداد ت بشار ) 

  السالم بن مطهر كالمها من طريق جعفر بن سليمان حدثنا إبراهيم بن عيسى اليشكري قال: مسعت
 احلسن، يقول: إن املوت فضح الدنيا فلم يرتك لذي لب فرحاً. صحيح 

* 
( وأبو القاسم األزجي يف الثاين من  499/  19وأخرجه أبو بكر بن أيب شيبة يف املصنف ت عوامة )

( كالمها من طريق عفان, قال: حدثنا زريك بن أيب  28وائد املنتقاة خمطوطة جوامع الكلم )ص الف
سن وهو يقول: وإن هذا املوت قد أضر ابلدنيا ففضحها، فوهللا ما وجد بعد  زريك، قال: مسعت احل 

يد  ذو لب فرحا. إسنادُه صحيٌح وزريك بن أيب زريك قال عنه حيىي بن معني ثقة وقال علي بن اجلن
 ( 624/  3ثقة )اجلرح والتعديل البن أيب حامت 

* 
سعد الكراين؛ قال: حدثين عبد   ( حدثين حممد بن12/ 2وأخرجه وكيع الضيب يف أخبار القضاة )

الواحد بن غياث؛ قال: حدثين حممد بن معاوية بن أابن، عن خالد بن صفوان؛ قال: ليس أحد  
حلسن فإن الكلمة الواحدة منه جتزى؛ فقيل: اي أاب  يتكلم، أال وكالمه حيتاج بعضه إىل بعض، إال ا

 صفوان الواحدة ? قال: قوله: املوت فضح الدنيا. 
* 

( حدثنا عبيد هللا بن عمر اجلشمي، قال: حدثنا  145بن أيب الدنيا يف قصر األمل )ص  وأخرجه ا
لقرب فقال: اي  حممد بن احلارث، قال: رأيت احلسن صلى على جنازة، فكرب عليها أربعا، مث اطلع يف ا

م  هلا من عظة اي هلا من عظة ومد صوته هبا لو وافقت قلبا حيا، مث قال: إن املوت فضح الدنيا، فل
 يدع لذي لب فرحا. حممد بن احلارث هو أبو عبد هللا احلارثي مرتوك 
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ل، وكان يقول: ابن آدم! إايك أن تكون صاحب دنيا، هلا ترضى، ومن أجلها تغضب، وعليها تقات
مين اي لكع؛ فإن حكيماً وفيها تتعب وتنصب، ارفضها إىل النار إن كنت طالب اجلنة، أو فدع الت

 يقول:
 وإن امرًأ دنياه أكرب مهه ... ملستمسٌك منها حببل غرور 

ابن آدم! الثواء هاهنا قليٌل، والعذاب هنالك كثرٌي طويل، لقد روي عن بعض الزاهدين أنه كان 
ري، وكل  للموت، انقضٌة للمربم، مرجتعٌة للعطية، وكل من فيها جيري إىل ما ال يديقول: الدنيا والدٌة 

 مستقٌر فيها غري راٍض هبا، وذلك دليٌل على أهنا ليست بدار قراٍر. 
(؛ فإنه مهلٌك، يعمد أحدكم إىل رزق هللا فينفقه يف البناء  1وكان يقول: ابن آدم! إايك والتسويف )

وال  ويف زينة احلياة الدنيا، ولعل أحدكم أن ينفق مثل دينه يف بلوغ هواه،  والتبذير، والسرف واملخيلة، 
 يتصدق بدرهٍم واحٍد طغياانً يف رزق هللا، وهرابً عن حق هللا، ستعلم اي لكع!. 

 __________ 
( حدثين حممد بن احلسني، قال: حدثنا أبو  141( أخرجه ابن أيب الدنيا يف قصر األمل )ص  1)

أبو خرمي عقبة بن أيب الصهباء قال: مسعت احلسن، يقول: اي معشر الشباب  عاصم، قال: حدثنا 
إايكم والتسويف: سوف أفعل، سوف أفعل. إسنادُه صحيٌح وحممد بن احلسني هو الربجالين تقدمت 

 ترمجته وأبو عاصم هو الضحاك بن خملد 
* 

ل: حدثنا عبد الصمد  ( حدثين أبو علي الطائي، قا144وأخرجه ابن أيب الدنيا يف قصر األمل )ص  
مسعت احلسن، يقول: اي ابن آدم إايك  بن عبد الوارث، قال: مسعت أيب، حيدث عن عمرو، قال: 

والتسويف فإنك بيومك ولست بغد، فإن يك غدا لك فكسر يف غد كما كسبت يف اليوم، وإن ال  
هو عبد الرمحن   يكن لك غد مل تندم على ما فرطت يف اليوم. إسنادُه ضعيٌف جدًا ابو علي الطائي

دياًل حدث عنه مجاعة من الثقات وعامة ما  بن أيب البخرتي زابن بن احلكم مل أجد فيه جرحاً وال تع
( وعمرو هو أبو عثمان 551/ 11يرويه متابع عليه وهللا أعلم )انظر اتريخ بغداد ت بشار للخطيب 

 عمرو بن عبيد مرتوك
* 

( واخلطيب يف  289/ 1يقه اهلناد بن السري يف الزهد )( ومن طر 4/  1وأخرجه ابن املبارك يف الزهد ) 
( أخربان عبد الوارث بن سعيد أبو عبيدة، عن رجل، عن احلسن أنه كان 113اقتضاء العلم )ص 



يقول: ابن آدم، إايك والتسويف؛ فإنك بيومك ولست بغد، فإن يكن غد لك فكس يف غد كما  
يف اليوم. والرجل هو عمرو بن عبيد كما تقدم  كست يف اليوم، وإال يكن لك مل تندم على ما فرطت

 آنفاً 
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وكان يقول: إن املؤمن كيٌس، نظر فأبصر، وتفكر فاعترب، مث عمد إىل دنياه فهدمها، وبىن آخرته، ومل  
ضي عنه وأرضاه، وإن املنافق عمد  يهدم آخرته لبناء دنياه، ومل يزل ذلك عمله حىت لقي ربه فر 

ي عن آخرته، اختذ الدنيا إهلاً، وحيه! أهلا خلق؟ أم ابجلمع هلا أمر، سيعلم  فنافس عن دنياه، وعم
 املغرور يوم }يعرف اجملرمون بسيماهم فيؤخذ ابلنواصي واألقدام{. 

، فعليك به؛  ( 1ابن آدم! ال غناء بك عن نصيبك من الدنيا، وأنت إىل نصيبك من اآلخرة أفقر )
 ظمه لك نظماً يزول معك حيث تزول. فإنه سيأيت بك إىل نصيبك من الدنيا، فين

 __________ 
( حدثنا إبراهيم بن نصر النهاوندي، ان مسلم بن  109/  5( أخرجه أمحد الدينوري يف اجملالسة )1)

عن نصيبك من  إبراهيم، عن احلسن بن أيب جعفر؛ قال: قال احلسن البصري: اي ابن آدم ال غىن بك 
إسنادُه ضعيٌف جدًا الدينوري اهتمه الدارقطين ابلوضع  الدنيا، وأنت إىل نصيبك من اآلخرة أفقر.

( واحلسن بن أيب جعفر  309/ 1ولسان امليزان البن حجر  156/ 1)راجع ترمجته يف امليزان للذهيب 
 هو اجلفري البصري مرتوك صاحل يف نفسه
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جل، وأمرت  وكان يقول: ابن آدم! وصفت لك الدنيا، وغابت عنك أمور اآلخرة، وقرب منك األ
 ما فرض عليك. ابلعمل، وحق هللا ألزم لك، فاعمل ملعادك، فلن يرضى ربك منك إال أبداء 

ابن آدم! إذا رأيت الناس يف خرٍي، فنافسهم، وإذا رأيتهم يف هلكٍة من طلب الدنيا، فذرهم وما 
م، فافتضحوا، اختاروا ألنفسهم، ولقد رأيت أقواماً آثروا عاجلتهم على آجلتهم، ودنياهم على آخرهت

 (. 1وذلوا، وهلكوا، وعوقبوا مبوت القلوب ) 
 __________ 



( حدثنا أيب قال: ثنا إبراهيم بن حممد بن  157/ 2نعيم األصبهاين يف حلية األولياء )  ( أخرجه أبو 1)
احلسن، قال: ثنا حممد بن الوزير، قال: ثنا يزيد بن هارون، عن أيب عبيدة الناجي، عن احلسن، قال:  

نفسهم قد  آدم إذا رأيت الناس يف خري فنافسهم فيه وإذا رأيتهم يف هلكة فذرهم وما اختاروا ألاي ابن 
رأينا أقواما آثروا عاجلتهم على عاقبتهم فذلوا وهلكوا وافتضحوا. إسنادُه ضعيٌف جدًا أبو عبيدة  

 الناجي مرتوك

(1/71 ) 

 

 (. 1اآلخرة ) وكان يقول: عقوبة العلماء موت قلوهبم؛ لطلبهم الدنيا بعمل 
، وهم ال  وكان يقول: أيها املغرورون! إمنا الدنيا جيفٌة ينهشها عشاقها، فهي تقتل بعضهم ببعضٍ 

 يشعرون، من ركن إليها، ذل واقتصر، ومن زهد فيها، عز واقتدر. 
 __________ 

مد  ( حدثنا عبد هللا بن عمر بن حم215( أخرجه عبد هللا بن أمحد بن حنبل يف زوائده الزهد )ص  1)
بن أابن بن صاحل بن عمري، حدثنا ]ابن[ مبارك، عن أيب عبد هللا، شيخ من أهل البصرة، عن مالك  

ن دينار، عن احلسن قال: قلت له: ما عقوبة العامل؟ قال: موت القلب، قلت: وما موت القلب؟  ب
 بن عمر قال: طلب الدنيا بعمل اآلخرة. إسنادُه ضعيٌف ما بني القوسني سقط من السند ألن عبد هللا

واية احلسني  بن حممد بن أابن بن صاحل بن عمري يروي عن ابن املبارك وأخرجه ابن املبارك يف الزهد ر 
( حدثنا احلسني، أخربان ابن املبارك، أخربان رجل من أهل البصرة، عن مالك بن  532/  1املروزي )

موت القلب؟ قال: طلب  دينار قال: سألت احلسن، عن عقوبة العامل؟ قال: موت القلب قال: وما 
حدثنا أبو اسحاق  (70/ 2الدنيا بعمل اآلخرة. وأخرجه حيىي بن معني يف اترخيه رواية ابن حمرز ) 

الطالقاىن قال حدثنا ابن املبارك عن رجل عن مالك بن دينار قال فذكر مثله. وأخرجه البيهقي يف  
خربان أبو عبد هللا احلافظ، أبنا  ( أ297/ 3( ويف شعب اإلميان )322املدخل إىل السنن الكربى )ص 

احلسن بن شقيق، ثنا عبد هللا بن   أبو العباس السياري، أبنا عبد هللا بن علي الغزال، أبنا علي بن
املبارك، عن مالك بن دينار، قال: سألت احلسن ما عقوبة العامل؟، قال: موت القلب، قلت: وما 

 موت القلب؟، قال: طلب الدنيا بعمل اآلخرة. 
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 وقيل: مر احلسن برجٍل وهو ينشد: 
 فإما ليس يب قبٌح ولكن ... عسى يغرت يب محٌق لئيم 

 فقال: هللا أكرب! وامي هللا! لو كان للدنيا شعٌر، لكان هذا. 
 يف صفة الدنيا:  -رمحه هللا-ن شعره  ويقال: إن م

 (. 1أحالم نوٍم أو كظل زائٍل ... إن اللبيب مبثلها ال خيدع )
 __________ 

( حدثين حممد بن احلسني،  31( ويف الزهد )ص 22( أخرجه ابن أيب الدنيا يف ذم الدنيا )ص 1)
ن البصري، فقال:  قال: مسعت أاب زكراي املنتوف حيدث القواريري، قال: ذكرت الدنيا عند احلس

 أحالم نوم أو كظل زائل ... إن اللبيب مبثلها ال خيدع. 
ين صاحب التصانيف صدوق قال أبو حامت الرازي ذُِكَر يل  حممد بن احلسني هو أبو جعفر الربجال -

أن رجال سأل أمحد بن حنبل عن شيء من حديث الزهد، فقال: عليك مبحمد بن احلسني الربجالين 
( وقال اخلطيب بلغين عن إبراهيم بن إسحاق احلريب، أنه  229/  7البن أيب حامت  )اجلرح والتعديل 

( وقال  5/  3فقال: ما علمت إال خريا )اتريخ بغداد ت بشار   سئل عن حممد بن احلسني الربجالين،
 ( 250/  2الصفدي وكان ثقة صدوقا )الوايف ابلوفيات للصفدي  

 أاب زكراي املنتوف مل أعرفه -
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وكان يقول: ابن آدم! سوطاً سوطاً، مجعاً مجعاً يف وعاٍء، ونبذًا يف وكاٍء، تركب الذلول، وتلبس اللني،  
ن عمل أايماً يسريًة، فوهللا ما ندم أن قد  إىل اآلخرة. إن املؤم -وهللا-مات وأفضى  كأن قد قيل:

أصاب من نعيم الدنيا ورخائها، مع استهانته هبا، وهضمه هلا، وتزوده آلخرته منها، مل تكن الدنيا يف  
ئها، مع  نفسه على مقداٍر، وال رغب يف نعيمها، وال فرح برخائها، وال تعاظم يف نفسه شيٌء من بال

مضى راغباً راهباً، فلم يلتمس ثواب الدنيا، وال عرج على  ،-احتسابه األجر عند هللا عز وجل
(: إمنا الغدو 1نعيمها، فهنيئاً له، أمن هللا بذلك روعته، ويسر حسابه، وآمنه عقابه كان يقول )
، فيدخلك اجلنة،  والرواح وحظ من الدجلة واالستقامة ال يلبثنك أن تقدم على هللا وهو راٍض عنك 

يقول: أيها الناس! إن هللا ال خيدع عن جنته، وال يعطيها أحداً من عباده   فتكون من املفلحني، وكان



 (. 2ابألماين )
 __________ 

 ( صوابه وكانوا يقولون والقائلون هم األكياس من املسلمني كما سيأيت1)
من طريق يزيد بن هارون وابن أيب الدنيا  (  146/ 2( أخرجه أبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء ) 2)

( من طريق صاحل بن مسلم وهو املشهور بصاحل بن مالك كالمها من طريق  119 قصر األمل )ص يف
أبو عبيدة ]زاد ابن الدنيا: الناجي[ قال احلسن: اي ابن آدم سرطا سرطا مجعا مجعا يف وعاء، وشدا  

عمل هلل مات فأفضى وهللا إىل اآلخرة، إن املؤمن   شدا يف وكاء، ركوب الذلول ولبوس اللني مث قيل:
تعاىل أايما يسرية فوهللا ما ندم أن يكون أصاب من نعيمها ورخائها ولكن راقت الدنيا له فاستهاهنا  

وهضمها آلخرته وتزود منها، فلم تكن الدنيا يف نفسه بدار ومل يرغب يف نعيمها ومل يفرح برخائها، ومل  
هللا، ومل حيتسب نوال الدنيا حىت  البالء إن نزل به مع احتسابه لألجر عند  يتعاظم يف نفسه شيء من

مضى راغبا راهبا فهنيئا هنيئا فأمن هللا بذلك روعته وسرت عورته ويسر حسابه، وكان األكياس من  
املسلمني يقولون: إمنا هو الغدو والرواح، وحظ من الدجلة، واالستقامة، ال يثنك اي ابن آدم اثن عن 

نة فقد أفلح، وإن هللا تعاىل ال خيدع عن جنته، وال يعطي ري حىت إن العبد إذا رزقه هللا تعاىل اجلاخل
ابألماين وقد اشتد الشح وظهرت األماين ومتىن املتمين يف غروره. إسنادُه ضعيٌف جدًا ابو عبيدة  

 الناجي امسه بكر بن األسود مرتوك صاحل يف نفسه 
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كان يقول:    -عليه السالم-اس! عليكم ابلزهادة يف الدنيا؛ فقد روي أن عيسى وكان يقول: أيها الن
الشمس، وسراجي القمر،  إدامي اجلوع، وشعاري اخلوف، ولباسي الصوف، واصطالئي يف الشتاء

وراحليت رجالي، وفاكهيت ما تنبت األرض، ويعلم هللا أين أبيت وال شيء يل، وأصبح وال شيء يل،  
 (. 1األرض أغىن مين )وأحسب أن ليس على 

 __________ 
( حدثنا أبو  312/ 6( و ) 136 -  134/ 2( أخرجه أبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء ) 1)

ل: ثنا أبو العباس السراج، قال: ثنا عبد هللا بن حرب بن جبلة قال: ثنا محزة بن  حامد بن جبلة، قا
ن أيب محيد الشامي، قال: كتب احلسن إىل  رشيد أبو علي، قال: حدثين عمرو بن عبد هللا القرشي، ع

 عمر بن عبد العزيز



( وابن أيب  312/ 6( و ) 136 - 134/ 2وأخرجه أخرجه أبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء )
( وابن أيب  312/ 6نعيم ) وعند أيب ( كالمها من طريق حممد بن يزيد الليثي ]40الدنيا يف الزهد )ص 

[، قال: ثنا معن بن عيسى قال: ثنا إبراهيم، عن عبد هللا بن أيب األسود  الدنيا: األدمي بدل الليثي 
 بن أيب األسود[، عن احلسن، أنه  ( وابن أيب الدنيا: إبراهيم بن عبد هللا312/  6نعيم يف )  وعند أيب]

كتب إىل عمر بن عبد العزيز والسياق أليب محيد الشامي: ]وفيها قال[ وإن شئت ثلثته بصاحب 
لمة ففي أمره عجيبة كان يقول: أدمي اجلوع وشعاري اخلوف ولباسي الصوف ودابيت الروح والك

 ورحياين ما أنبتت األرض للسباع  رجلي وسراجي ابلليل القمر وصالييت يف الشتاء الشمس، وفاكهيت
 واألنعام، أبيت وليس يل شيء وليس أحد أغىن مين.

 ابلنسبة للسند األول: 
 بن إسحاق ثقة أبو العباس السراج هو حممد  -
عبد هللا بن حرب بن جبلة امسه خطأ والصواب عبيد هللا بن جرير بن جبلة أبو العباس العتكي   -

( قلت يروي عنه أبو العباس حممد  31/  12ريخ بغداد ت بشار البصري قال اخلطيب وكان ثقة )ات
 ة الصحابةبن إسحاق السراج كما عند أبو نعيم يف كتابه احللية وكتابه الطب وكتابه معرف

 محزة بن رشيد وعمرو القرشي وأيب محيد الشامي مل أعرفه -
 حممد بن يزيد هو أبو جعفر األدمي املقابري ثقة  -وأما السند الثاين: 

 معن بن عيسى هو القزاز ثقة -
إبراهيم، عن عبد هللا بن أيب األسود خطأ وصوابه إبراهيم بن عبد هللا بن أيب األسود كما يف احللية   -
( وعند ابن أيب الدنيا وقال أبو نعيم إبراهيم بن عبد هللا ومنهم إبراهيم بن عبد هللا بن أيب  312  /6)

مر بن عبد العزيز قلت: قال البخاري فيه نظر يف حديثه  األسود راوي الرسالة، عن احلسن إىل ع
 ( 274/ 1)التاريخ الكبري للبخاري حبواشي حممود خليل  
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روي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال يف بعض أايمه: والذي نفس حممٍد  وكان احلسن يقول: 
. قال احلسن: أما وهللا ما قاهلا  بيده! ما أصبح اليوم يف آل حممٍد من طعاٍم((، وإهنم لتسعة أبياتٍ 

قدر   صلى هللا عليه وسلم استبطاء لرزق ربه، وال طلباً ملا مل يعطه، ولكن لتتأسى به أمته، وتعلم أن ال
 (. 1للدنيا عنده ) 



 __________ 
( أخربان خالد بن خداش، 308 - 307/  1( أخرجه ابن سعد يف الطبقات الكربى ط العلمية )1)

بن وهب، حدثين جرير بن حازم، عن يونس، عن احلسن قال: خطب رسول هللا صلى  أخربان عبد هللا 
م، وإهنا لتسعة أبيات. وهللا ما قاهلا  هللا عليه وسلم فقال: وهللا ما أمسى يف آل حممد صاع من طعا

استقالال لرزق هللا ولكن أراد أن أتسى به أمته. صحيح وهذا إسناد صحيح إىل احلسن مرسل واخلرب  
 ( من طريق قتادة عن أنس 142/ 3يح البخاري )يف صح

* 
( أبو األشهب، عن احلسن قال: كان السائل يسأل،  131/  1وأخرجه حيىي بن سالم يف تفسريه ) 

فيقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ما أمسى يف بيوت آل حممد صاع من طعام، وهم يومئذ تسعة  
داش، عن هشام، عن احلسن، عن النيب عليه السالم  أبيات. أبو أمية، عن احلسن، عن النيب حنوه. خ

 مثله وقال احلسن: وال وهللا ما شكا ذلك إليهم ولكن قاله اعتذارا. صحيح
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ن يقول: لقد عرض على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مفاتيح الدنيا، وخزائن األرض، وال  وكا
ن حيب ما أبغضه، أو يرفع ما ينقصه هللا من أجره شيئاً، فأىب أن يقبلها، وكره أن خيالف ربه، وأ

((  وضعه، ولقد روي أنه صلى هللا عليه وسلم كان يقول: ))من زهد يف الدنيا هانت عليه املصائب
(2 .) 

 __________ 
( أخربين أبو  82 - 79( أخرجه اآلجري يف كتابه أخبار أيب حفص عمر بن عبد العزيز )ص 1)

براهيم بن هاآنء النيسابوري قال ثنا أبو صاحل  حفص عمر بن حممد بن بكار القافالئي قال حدثنا ا
عمر بن عبد العزيز كاتب الليث قال أخذهتا من الليث بن سعد رسالة احلسن بن أيب احلسن اىل 

رمحهما هللا ]وفيه[ ولقد عرضت على نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم مبفاتيحها وخزائنها ال ينقصه  
أن يقبلها وما منعه من القبول هلا مع ما ال ينقصه هللا عز ذلك عند هللا عز وجل جناح بعوضة فأىب 

بغض شيئا فأبغضه وصغر شيئا فصغره وجل شيئا مما عنده كما وعده اال أنه علم أن هللا عز وجل أ
ولو قبلها كان الدليل على حمبته قبوله اايها ولكنه كره أن خيالف أمره أو حيب ما أبغض خالقه أويرفع 

 ادُه حسٌن إىل الليث وإبراهيم بن هاآنء صوابه إبراهيم بن هانئ يكىن أاب إسحاقمما وضع مليكه. إسن



* 
( حدثنا أبو حامد  312/  6( و ) 136  - 134/ 2األولياء )وأخرجه أبو نعيم األصبهاين يف حلية 

بن جبلة، قال: ثنا أبو العباس السراج، قال: ثنا عبد هللا بن حرب بن جبلة قال: ثنا محزة بن رشيد  
علي، قال: حدثين عمرو بن عبد هللا القرشي، عن أيب محيد الشامي، قال: كتب احلسن إىل عمر  أبو

/  6( و ) 136 - 134/  2أبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء ) بن عبد العزيز وأخرجه أخرجه 
/  6)نعيم  وعند أيب( كالمها من طريق حممد بن يزيد الليثي ]40( وابن أيب الدنيا يف الزهد )ص 312
( وابن أيب الدنيا: األدمي بدل الليثي[، قال: ثنا معن بن عيسى قال: ثنا إبراهيم، عن عبد هللا  312

( وابن أيب الدنيا: إبراهيم بن عبد هللا بن أيب األسود[،  312/ 6نعيم يف ) وعند أيب ]بن أيب األسود 
ا صلى هللا عليه وسلم عن احلسن، أنه كتب إىل عمر بن عبد العزيز ]وفيه[ ولقد عرضت على نبين

ال  مبفاتيحها وخزائنها ومل ينقصه ذلك عنده جناح بعوضة فأىب أن يقبلها، وما منعه من القبول هلا، و 
ينقصه عند هللا تعاىل شيء، إال أنه علم أن هللا تعاىل أبغض شيئا فأبغضه، وصغر شيئا فصغره، ووضع  

هلا، ولكنه كره أن حيب ما أبغض خالقه، وأن شيئا فوضعه، ولو قبلها كان الدليل على حبه إايها قبو 
 يرفع ما وضع مليكه. 

 *** 
( ومحزة السهمي يف اتريخ جرجان 397 / 4( أخرجه ابن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال )2)

( كالمها من طريق أمحد بن حفص ]زاد محزة: السعدي[، حدثنا معروف بن الوليد  218)ص  
]زاد محزة: اجلرجاين[، حدثنا سفيان الثوري عن إمساعيل بن   السعدي اجلرجاين، حدثنا سعد بن سعيد 

لى هللا عليه وسلم ]وفيه[ ومن  مسلم عن احلسن، عن علي بن أيب طالب، قال: قال رسول هللا ص
 زهد يف الدنيا هانت عليه املصائب. إسنادُه ضعيٌف جداً 
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عز -وكان احلسن يقول: روي أنه يؤتى ابلدنيا يوم القيامة مع كل زينٍة كانت فيه مذ خلقها هللا 
انه: اسكيت،  ئك، فيقول هللا سبحإىل يوم القيامة، تتصرم فتقول: اي رب! اجعلين ألحد أوليا -وجل

 فما خلقت خلقاً هو أبغض إيل منك، وممن آثرك واختارك على ما عندي. 
 (.1وكان احلسن يقول: املؤمن أسرٌي يف الدنيا، يسعى يف فكاك رقبته، ال أيمن حىت يلقى ربه )

 __________ 



مال  شيبة يف املصنف ت ك( ومن طريقه أبو بكر بن أيب 103/  1( أخرجه ابن املبارك يف الزهد )1)
( وابن قدامة يف الرقة والبكاء 122( و )ص 69( وابن أيب الدنيا يف حماسبة النفس )ص  188/  7)

  - 531/ 31( واملزي يف هتذيب الكمال ) 41( وابن اجلوزي يف ذم اهلوى )ص 54  - 53)ص  
  لدنيا يسعى يف فكاك( أخربان معمر، عن حيىي بن املختار، عن احلسن قال: إن املؤمن أسري يف ا532

( حدثنا عبد هللا بن  157/ 2رقبته، ال أيمن شيئا حىت يلقى هللا. وأخرجه أبو نعيم يف حلية األولياء )
حممد، قال: ثنا حممد بن شبل، قال: ثنا أبو بكر بن مالك، عن معمر، عن حيىي بن املختار، عن 

ة عن عبد هللا بن  بكر بن أيب شيب أيباحلسن، قال: فذكره وهذا إسناد غلط إمنا هو حممد بن شبل عن 
املبارك عن معمر به. حيىي بن خمتار هو الصنعاين مل أجد فيه جرحاً وال تعدياًل روى له النسائي وقال  

ابن أيب حامت حيىي بن خمتار من أهل صنعا روى عن احلسن روى عنه معمر مسعت أيب يقول ذلك  
 ( 191/  9)اجلرح والتعديل البن أيب حامت  
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وماً: اي أاب سعيد! أي اللباس أحب إليك؟ قال: أغلظه، وأخشنه، وأوضعه عند الناس،  وقال له رجٌل ي
قال: اي ابن أخي! لقد ذهبت إىل غري  فقال الرجل: أليس قد روي: ))إن هللا مجيٌل حيب اجلمال((؟! ف

:  املذهب، لو كان اجلمال عند هللا اللباس، لكان الفجار إذاً عنده أوجه من األبرار، إمنا جلمال
التقرب إىل هللا بعمل الطاعات، وجمانبة املعاصي، ومكارم األخالق وحماسنها، وكذلك ما روي عن  

 ال: ))بعثت ألمتم مكارم األخالق((. رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الصحيح أنه ق
قال للحواريني: أجيعوا أكبادكم، وشعثوا رؤوسكم، وضعوا  -عليه السالم-ولقد روي أن عيسى 

 جلباب احلزن؛ لعلكم ترون ربكم بعيون قلوبكم.  عليها
 : من أعظم الناس-رضي هللا عنهما-وكان يقول: قيل للحسن بن علي 
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 قدرًا؟ فقال: من ال يبايل الدنيا يف يد من كانت.
 وقيل له: فمن أخسر الناس صفقًة؟ قال: من ابع الباقي ابلفاين.

 رى الدنيا لنفسه قدرًا. ال ي وقيل له: من أعظم الناس قدراً؟ قال: من 



ويروى أن رجاًل قال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم: دلين على عمٍل إذا عملته أحبين هللا، وأحبين  
 : ))ازهد يف الدنيا حيبك هللا، وازهد فيما عند الناس حيبك الناس((.-عليه السالم-الناس؟ فقال 

ياء: حب هللا تعاىل، وحب دين هللا، وحب  عة أشوكان احلسن يقول: إذا أصبح العبد وجبت عليه أرب
 اآلخرة، وبغض الدنيا. 
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وقال له رجٌل: اي أاب سعيد! ما تقول يف الدنيا؟ فقال: وما عسى أن أقول يف داٍر حالهلا حساٌب،  
كالمك، فقال احلسن: بل كالم   ( فقال الرجل: اتهلل ما رأيت كالماً أوجز من1وحرامها عقاب؟ )

 عبد العزيز أوجز وأبلغ من كالمي؛ حيث كتب إليه عامل محص: إن سورها قد هتدم،عمر بن 
واحتاج إىل اإلصالح؟ فكتب إليه: حصن مدينتك ابلعدل، ونقها من الظلم، أتمن عليها املخاوف، 

 وترج هلا السالمة. 
 ميه. : من خدمين فاخدميه، ومن خدمك فاستخدوكان يقول: روي أن هللا تعاىل أوحى إىل الدنيا

 __________ 
( حدثنا إبراهيم بن  126( ويف الزهد )ص 103( أخرج ابن أيب الدنيا يف كتابه ذم الدنيا )ص  1)

عبد امللك، حدثين هاشم بن املتوكل اإلسكندراين، أخربان أبو عباد الزاهد، عن احلسن البصري،  
  جداً ا حساب، وحرامها عذاب. إسنادُه ضعيفٌ قال: مسكني ابن آدم رضي بدار حالهل
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 ومن هذا الفصل
 يف قصر األمل  -رضي هللا عنه-ما روي عنه 
يقول: ابن آدم! طأ األرض بقدمك؛ فإهنا عن قليٍل تكون قربك، ودع    -رمحه هللا تعاىل-كان احلسن 

 (. 1؛ فإنك مل تزل يف هدم عمرك منذ خرجت من بطن أمك )الغفلة
 __________ 

( أخربان املبارك بن فضالة أنه مسع احلسن يقول: اي ابن  292/  1) ( أخرجه ابن املبارك يف الزهد1)
آدم، طأ األرض بقدمك، فإهنا عن قليل قربك، وإنك مل تزل يف هدم عمرك منذ سقطت من بطن 



( حدثنا أمحد بن عبد  155/ 2رجه أبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء )أمك. إسنادُه صحيٌح وأخ
بن حممد بن إدريس، قال: ثنا يونس بن حبيب، قال: ثنا أبو داود ثنا   هللا، قال: ثنا عبد الرمحن 

املبارك بن فضالة، قال: مسعت احلسن، يقول: ابن آدم طأ األرض بقدمك فإهنا عن قليل، قربك، إنك  
 دم عمرك منذ سقطت من بطن أمك. مل تزل يف ه

* 
دثنا جسر، عن احلسن، قال:  ( حدثنا ابن طريف، قال: ح37وأخرجه أبو حامت الرازي يف الزهد )ص 

ابن آدم، طإ األرض بقدمك، فإهنا عن قليل قربك، فوهللا ما زلت يف هدم عمرك منذ سقطت من  
سن بن حدان بن طريف الرازي  بطن أمك. صحيح وهذا إسنادُه ضعيٌف ابن طريف هو أبو علي احل

: هو لني )اجلرح ضعيف قال ابن أيب حامت روى عن جسر بن فرقد مسع منه أيب وسئل عنه فقال
 ( وجسر هو ابن فرقد ضعيف 9/  3والتعديل البن أيب حامت 

* 
( أخربان املطهر بن حممد بن أمحد 228/ 2وأخرجه الشجري كما يف ترتيب األمايل اخلميسية ) 

ي , بقراءيت عليه، قال: حدثنا احلسن بن حممد بن احلسن , إمالء، قال: حدثنا أبو  اخلطيب العبد
أبو عبيد هالل بن غياض اليشكري، قال: حدثنا أبو عبيدة بكر بن األسود   زرعة، قال: حدثنا 

التاجي، قال: مسعت احلسن يقول: ابن آدم، إنك مل تزل يف هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك.  
 جداً أبو عبيدة الناجي امسه بكر بن األسود مرتوك إسنادُه ضعيٌف 
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يكف كل يوٍم مهه، إن غدًا إن كان من عمرك، أاتك فيه  ابن آدم! ال حتمل على يومك هم غدك، ول
 (. 1رزقك )

 __________ 
( ومن طريقه 40( ويف كالم الليايل واألايم )ص  197( أخرجه ابن أيب الدنيا يف الزهد )ص 1)

ث بن عبد الرمحن،  ( حدثنا حممود بن خداش، قال: ثنا أشع467/  2البيهقي يف شعب اإلميان ) 
ه عبد امللك، عن احلسن، قال: ابن آدم ال حتمل هم سنة على يوم، كفى يومك  قال: ثنا رجل يقال ل

مبا فيه، فإن تكن السنة من عمرك أيتك هللا فيها برزقك. إسنادُه ضعيٌف حممود بن خداش هو  



رث اليامى الكوىف الطالقاين وأشعث بن عبد الرمحن هو أشعث بن عبد الرمحن بن زبيد بن احلا
 ك ال يُعرفصدوق ضعيف وعبد املل
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وكان يقول: رحم هللا عبدًا جعل العيش عيشاً واحدًا، فأكل ما ميسك رمقه، ولبس خلقه، وألصق 
 (. 1دة ربه، حىت أيتيه أجله، وهو كذلك )ابألرض خده، جمتهدًا يف عبا

 __________ 
بن موسى قاال:  ( أخربان أبو عبد هللا احلافظ، وحممد 65( أخرجه البيهقي يف الزهد الكبري )ص  1)

حدثنا أبو العباس بن يعقوب، حدثنا اخلضر بن أابن، حدثنا سيار، حدثنا جعفر، حدثنا حوشب قال  
جعل العيش عيشا واحدا، فأكل كسرة، ولبس خلقا، ولزق مسعت احلسن يقول: رحم هللا عبدا 

، حىت أيتيه أجله  ابألرض، واجتهد يف العبادة، وبكى على اخلطيئة، وهرب من العقوبة، ابتغاء الرمحة
 وهو على ذلك. حسن لغريه وهذا إسنادُه ضعيٌف اخلضر وسيار كالمها ضعيفان 

* 
( حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الرقي،  129/ 1وأخرج الطربي يف هتذيب اآلاثر مسند عمر )

حدثنا خملد بن حسني، عن هشام، قال: قال احلسن: رحم هللا عبدا جعل اهلم مها واحدا، فأكل  
 ا، ولبس خلقا، وقدم فضال ليوم فقره وفاقته، وأنفق قصدا. حسن كسر 

* 
ن معبد، قال: ثنا  ( حدثنا أمحد بن جعفر ب149/ 2وأخرجه أبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء )

أبو بكر بن النعمان، قال: ثنا أبو ربيعة، وحدثنا حممد بن عبد الرمحن بن الفضل، قال: ثنا زكراي 
حيىي بن حبيب، قال: ثنا محاد بن زيد، عن هشام، عن احلسن، قال: رحم هللا   الساجي، قال: ثنا

 لعبادة. حسن رجال لبس خلقا وأكل كسرة ولصق ابألرض وبكى على اخلطيئة ودأب يف ا
 سنده األول: ضعيف جداً فيه أبو ربيعة وامسه زيد بن عوف ويعرف بفهد بن عوف أيضاً مرتوك

 وسنده الثاين: 
 لرمحن بن الفضل هو أبو بكر اجلوهري صاحب التفسري والقراءاتحممد بن عبد ا -
 زكراي الساجي هو أبو حيىي زكراي بن حيىي اإلمام احلافظ  -
 ىي بن حبيب بن عريب أبو زكراي البصري ثقة مأمون حيىي بن حبيب هو حي -



* 
الناجي  ( حدثين صاحل بن مسلم حدثنا أبو عبيد 121وأخرجه ابن أيب الدنيا يف قصر األمل )ص  

قال: دخلنا على احلسن يف مرضه الذي مات فيه فقال: ]ويف آخره[ رحم هللا عبدا جعل العيش 
ألرض، واجتهد يف العبادة، وبكى على اخلطيئة،  عيشا واحدا، فأكل كسرة، ولبس خلقا، ولزق اب

 كوهرب من العقوبة، وابتغى الرمحة، حىت أيتيه أجله وهو على ذلك. أبو عبيدة الناجي مرتو 
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 (. 1وكان يقول: ما أطال عبٌد األمل إال أساء العمل )
درهٍم؛ فإن هللا ابع من عباده احلور  وقيل: مر به ابئع جاريٍة، فساوم فيها مااًل كثريًا، فقال: بعها ب 

 العني ابلفلس واللقمة.
فإن   (، 2وكان يقول: ابن آدم! صم كأنك إذا ظمئت مل تكن رويت، وإذا رويت مل تكن ظمئت ) 

 احلال أضيق، والعمر أقصر، واألمر أيسر أن تبقى فيه على حاٍل.
 __________ 

( بتصرف حدثنا حممد, ثنا أبو  100  - 99 / 8( أخرجه أبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء ) 1)
يعلى, ثنا عبد الصمد, قال: مسعت الفضيل بن عياض قال: قال احلسن: ما أطال عبد األمل إال  

منقطع حممد هو حممد بن إبراهيم علي بن عاصم األصبهاين امللقب اببن املقرئ وأبو   أساء العمل.
 دويهيعلى هو املوصلي وعبد الصمد هو ابن يزيد لقبه مر 

* 
(  255/  13( ومن طريقه البيهقي يف شعب اإلميان ) 82وأخرجه ابن أيب الدنيا يف قصر األمل )ص  

بن واضح، عن حممد بن الوليد، قال: قال احلسن:   حدثين أبو حممد السمسار، قال: حدثنا املسيب 
هاشم ما أطال عبد األمل إال أساء العمل. إسنادُه ضعيٌف أبو حممد السمسار هو القاسم بن 

 واملسيب بن واضح ضعيف وحممد بن الوليد مل أعرفه
* 

م املؤذن، ان  ( ان يوسف بن عبد هللا، ان عثمان بن اهليث195/  6وأخرجه أمحد الدينوري يف اجملالسة ) 
 عوف، عن احلسن، قال: ما أطال عبد األمل إال أساء العمل. إسناده ساقط 

 *** 



( ان إمساعيل بن إسحاق السراج، ان  265/ 5السة )( أخرجه أمحد بن مروان الدينوري يف اجمل2)
إسحاق بن إبراهيم، عن عبد األعلى، عن هشام، عن احلسن؛ قال: أيها العامل! صم قبل أن ال تقدر  
على صوم يوم تصومه، كأنك إذا ظمئت مل تكن رويت، وكأنك إذا رويت مل تكن ظمئت. الدينوري  

/  1ولسان امليزان البن حجر  156/  1مليزان للذهيب  اهتمه الدارقطين ابلوضع )راجع ترمجته يف ا
309 ) 
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لنا: أصلحك هللا،  وكان يقول: دخلنا على صفوان بن حمرٍز، وهو يف بيٍت من قصٍب قد مال عليه، فق 
 ل: كم من رجٍل مات وهذا ماثٌل كما ترون! لو أصلحت هذا البيت. فقا

وكان يقول: رأيت رجاًل أصابه اجلهد، فدفع له درهٌم، فقال: ال حاجة يل فيه، إن السوق قد ارتفع،  
وأخاف أن أموت قبل إنفاقه، وأتركه مريااثً، وأحاسب عليه، وإن عشت غدًا، كان رزق على هللا 

 وحده ال شريك له. 
العبد؛ مكرًا به، وحيرمه؛ نظرًا له، ومن تعرض ملكر هللا، استوجب عقوبته   وكان يقول: إن هللا يعطي

(1 .) 
 __________ 

/  6( ومن طريقه أبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء )33( أخرج أمحد بن حنبل يف الزهد )ص 1)
د بن  ( كالمها من طريق يزي30 يف ذم الدنيا )ص  ( وأيضاً 37( وابن أيب الدنيا يف الزهد )ص 272

هارون، أنبأان هشام بن حسان قال: مسعت احلسن يقول: وهللا ما أحد من الناس بسط هللا عز وجل  
له دنيا، فلم خيف أن يكون قد مكر به فيها، إال كان قد نقص علمه ]عند ابن أيب الدنيا: عقله بدل  

ا إال كان قد  عز وجل عن عبد، فلم يظن أنه قد خري له فيهعلمه[ وعجز رأيه، وما أمسكها هللا 
 نقص علمه ]عند ابن أيب الدنيا: عقله بدل علمه[ وعجز رأيه. إسنادُه صحيحٌ 

* 
( حدثنا يوسف بن موسى  17422وأخرج ابن أيب حامت يف تفسريه ط األصيل خمرجاً )األثر برقم  

قوله: }يبسط الرزق ملن يشاء{ ]الرعد:   املروذي، ثنا مسكني أبو فاطمة، عن حوشب، عن سفيان، 
قال: يبسط هلذا مكرا به ويقدر هلذا نظرا له. سفيان غلط أو سبق قلم إمنا هو احلسن فهذا   [ 26

 اإلسناد مشهور عن احلسن ومسيكن ضعيف وحوشب هو ابن عقيل ثقة 
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انقضى منك بعٌض  وكان يقول: ابن آدم! إمنا أنت عدد أنفاسك وأوقاتك، كلما مضى لك وقٌت،
 (. وهلل در القائل:1)

 ابألايم نقطعها ... وكل يوٍم مضى بعٌض من األجل  إان لنفرح
 فاعمل لنفسك قبل اليوم جمتهدًا ... فإمنا الربح واخلسران يف األجل

وكان يقول: ابن آدم! إن لك أجاًل وأماًل، فإن أدركك أملك، قربك من أجلك، وإن أدركك أجلك،  
 لك. اجتاحك قبل أم

 __________ 
/  2( وأمحد الدينوري يف اجملالسة )390/ 2وري يف عيون األخبار )( أخرج مبعناه ابن قتيبة الدين1)

( كالمها من طريق أبو ربيعة فهد بن عون عن محاد بن سلمة عن يعقوب قال: مسعت احلسن  400
 جدًا أبو ربيعة فهد  يقول: ابن آدم، إمنا أنت عدد، فإذا مضى يوم فقد مضى بعضك. إسنادُه ضعيفٌ 

 بن عون مرتوك 
* 

( حدثنا سليمان بن أمحد قال: ثنا علي بن  148/ 2نعيم األصبهاين يف حلية األولياء ) وأخرجه أبو
عبد العزيز قال ثنا عبيد هللا بن حممد ابن عائشة قال ثنا صاحل املري، عن احلسن قال: ابن آدم، إمنا  

  املري مرتوكأنت أايم، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. صاحل
* 

( أنبأان علي بن اثبت، حدثين رجل، من أهل خراسان، 225ص وأخرجه أمحد بن حنبل يف الزهد )
 عن احلسن قال: ابن آدم إمنا أنت أايم وكلما ذهب يوم ذهب بعضك. إسنادُه ضعيٌف جلهالة الرجل
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: ما مر يب قط شهٌر إال ظننت  وكان يقول: اجتمع ثالثة نفٍر، فتكلموا يف قصر األمل، فقال أحدهم
 أين أموت فيه. 

 ر: ما مر يب قط يوٌم إال قدرت أين أموت فيه. وقال اآلخ



 (. 1وقال الثالث: العجب كل العجب من آمٍل أجله بيد غريه، ورزقه عند سواه )
 وأنشد:

 ما أنزل املوت حق منزله ... من عد وقتاً مل أيت من أجله 
 __________ 

، وابن أيب  ( من طريق عفان508/ 19ن أيب شيبة يف املصنف ت عوامة ) ( أخرجه أبو بكر ب1)
( من طريق عبيد هللا بن حممد القرشي كالمها من طريق محاد بن سلمة،  44الدنيا يف قصر األمل )ص  

عن علي بن زيد، عن احلسن، قال: إن ثالثة علماء اجتمعوا فقالوا ألحدهم: ما أملك؟ قال: ما أييت  
ما أملك، قال: ما أتيت علي  ت أين أموت فيه، قالوا: إن هذا األمل، فقالوا لآلخر: علي شهر إال ظنن

مجعة إال ظننت أين أموت فيها، قالوا للثالث: وما أملك؟ قال: وما أمل من نفسه بيد غريه. صحيح 
 وهذا إسنادُه ضعيٌف من أجل علي بن زيد وهو القرشي وقد توبع كما سيأيت

* 
اجتمع ثالثة نفر،   ( أخربان مبارك بن فضالة، عن احلسن قال: 85/  1الزهد )  وأخرجه ابن املبارك يف

فسأل بعضهم بعضا عن أمله، فقال أحدهم: مل أيت علي شهر إال ظننت أين أموت فيه، فقال: إن  
 هذا ألمال، وقال اآلخر: يوم، فقال: هذا أمل، فقيل لآلخر، فقال: أيمل من أجله بيد غريه. صحيح
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، جعل أجله بني عينيه، وأمله خلف  -عليه السالم-يقول: روي أن هللا سبحانه ملا خلق آدم وكان 
حول، فجعل أمله بني عينيه، وأجله خلف ظهره، فذلك ما كان يف بنيه  ظهره، فلما واقع اخلطيئة، 

 (. 1من طول األمل، والغفلة عن األجل )
 __________ 

/  7( ومن طريقه ابن عساكر يف اتريخ دمشق )58  ( أخرجه ابن أيب الدنيا يف قصر األمل )ص1)
ل: أخربان هشام بن حسان،  ( حدثنا عبيد هللا بن سعد القرشي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قا442

قال: مسعت احلسن، يقول: كان آدم صلى هللا عليه وسلم قبل أن خيطئ: أمله خلف ظهره، وأجله  
له بني عينيه, وأجله خلف ظهره. إسنادُه صحيٌح إىل  بني عينيه، فلما أصاب اخلطيئة حول, فجعل أم 

 احلسن 
 



/  6يم األصبهاين يف حلية األولياء )( ومن طريقه أبو نع 43وأخرجه أمحد بن حنبل يف الزهد )ص 
( حدثنا يزيد ]زاد أبو نعيم: ابن هارون[، أنبأان هشام بن حسان، عن احلسن قال: كان آدم 272

ئة أجله بني عينيه، وأمله خلف ظهره، فلما أصاب اخلطيئة فحول  عليه السالم قبل أن يصيب اخلطي
  إىل احلسن فجعل أمله بني عينيه، وأجله خلف ظهره. إسنادُه صحيحٌ 

* 
( أخربان أبو عبد هللا احلافظ، ثنا أبو الفضل حممد بن  232وأخرجه البيهقي يف الزهد الكبري )ص 

و خالد األمحر، عن إمساعيل، عن احلسن قال: كان إبراهيم املزكي، ثنا أمحد بن سلمة قال: حدثين أب
من سنده روااين على التوايل فقد   آدم عليه السالم يف اجلنة وأمله بني عينيه، وأجله وراء ظهره. سقط

( من طريق البيهقي حيث قال أخربان أبو القاسم 442/ 7أخرجه ابن عساكر يف اتريخ دمشق ) 
عبد هللا احلافظ ان أبو الفضل حممد بن إبراهيم املزكي ان أمحد الشحامي أان أبو بكر البيهقي أان أبو 

بن عثام يقول حدثين أبو خالد األمحر عن  بن سلمة قال مسعت احلسني بن منصور يقول مسعت علي 
 إمساعيل عن احلسن قال فذكره.

* 
ن  ( أخربان أبو طاهر حممد بن حممد ب442/  7وروي مرفوعا أخرجه ابن عساكر يف اتريخ دمشق )

عبد هللا السنجي وأبو الفضل حممد بن سليمان بن احلسني بن عمرو القنديين الزاهد مبرو وأبو طاهر  
ن احلارث احلارثي قالوا أان أبو بكر حممد بن علي بن حامد الشاشي الفقيه نزيل هراة  حممد بن حممد ب

سعيد اهليثم بن  قدم مرو ان أبو الفضل منصور بن نصر بن عبد الرحيم بن مت الكاغذي أان أبو 
كليب بن سريج الشاشي ان عيسى بن أمحد ان النضر هو ابن مشيل أان عوف عن احلسن قال بلغين  

هللا صلى هللا عليه وسلم قال إن ادم قبل أن يصيب الذنب كان أجله بني عينيه وأمله خلفه  أن رسول 
ىت ميوت. رجاله ثقات  فلما أصاب الذنب جعل هللا أمله بني عينيه وأجله خلفه فال يزال أيمل ح

 سوى أبو الفضل منصور بن نصر بن عبد الرحيم بن مت الكاغذي مل أجد فيه جرحاً وال تعديالً 
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وكان يقول: ابن آدم! إنك لو قصرت مسري أجلك، ألبغضت غرور أملك، ولو أبصرت قليل ما بقي  
 وه من أملك. من عمرك، لزهدت يف أكثر ما ترج

جنازٍة، مث مشى إىل القرب، مث قال: اي هلا موعظًة وعظ هبا عباد هللا، لو   وقيل: صلى احلسن على 



وافقت قلباً حياً، ولكن ال حياة للقلوب، أيها الناس! إن املوت فضح الدنيا، فلم يدع لذي لب فيها  
(،  1وفقره، فكأن املوت قد نزل ) بعده فرحاً، فرحم هللا من أخذ منها قواتً، وترك الفضل ليوم فاقته

 وانقطع العمل، فرحم هللا لبيباً قصر أمله، وراقب أجله. 
 __________ 

( حدثنا عبيد هللا بن عمر اجلشمي، قال: حدثنا  145( أخرجه ابن أيب الدنيا يف قصر األمل )ص  1)
يف القرب فقال: اي  حممد بن احلارث، قال: رأيت احلسن صلى على جنازة، فكرب عليها أربعا، مث اطلع 

لو وافقت قلبا حياً، مث قال: إن املوت فضح الدنيا،   -ومد صوته هبا  -هلا من عظة  هلا من عظة اي
فلم يدع لذي لب فرحا، فرحم هللا امرأ أخذ منها قوات مبلغا، وهضم الفضل ليوم فقره وحاجته، فكأن  

شطر أبو عبد هللا احلارثي مرتوك وال ذلك اليوم قد أظلكم. إسنادُه ضعيٌف جدًا حممد بن احلارث هو
 األول منه "إن املوت فضح الدنيا، فلم يدع لذي لب فرحا" فقد جاء من طرق أخرى تقدم تصحيحه

* 
( حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الرقي،  129/ 1وأخرج الطربي يف هتذيب اآلاثر مسند عمر )

   عبدا جعل اهلم مها واحدا، فأكلحدثنا خملد بن حسني، عن هشام، قال: قال احلسن: رحم هللا 
 كسرا، ولبس خلقا، وقدم فضال ليوم فقره وفاقته، وأنفق قصدا. صحيح 

* 
( حدثنا حممد بن بشار، حدثنا ابن أيب عدي،  128/ 1وأخرج الطربي يف هتذيب اآلاثر مسند عمر )

وم فقره  عن عوف، عن احلسن، قال: رحم هللا عبدا اكتسب حالال، وأنفق قصدا، وقدم فضال لي
 وفاقته. صحيح 

* 
( حدثين حممد بن عبيد احملاريب، حدثنا موسى  128/ 1طربي يف هتذيب اآلاثر مسند عمر )وأخرج ال

بن عمري العنربي: مسعت احلسن البصري، يقول: رحم هللا امرأ اكتسب طيبا وأنفق قصدا، وقدم 
 فضال ليوم فقره وفاقته. صحيح
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 (. 1فإان غادون ) وكان يقول إذا مرت به جنازٌة: اغد، فإان رائحون، أو: روحوا 
ء صوٍف، فقال: أيعجبك الطيلسان، أصلحك هللا؟ فقال:  وقيل: رأى احلسن على مالٍك بن ديناٍر ردا



 نعم، فقال: ليهن عندك؛ فإنه كان على شاٍة قبلك، فنزع عنها.
 __________ 

  / 67( ليس احلسن بل أبو هريرة وجاء ذلك من طريقه عنه أخرجه ابن عساكر يف اتريخ دمشق )1)
بن حممد بن عبد هللا احملمى أان عبد   ( أخربان أبو الفتح حممد بن علي بن عبد هللا أان عثمان378

الرمحن بن إبراهيم بن حممد بن حيىي أان عبد هللا بن حممد بن الشرقي ان حممد بن إمساعيل البخاري 
ا مرت به جنازة قال  حدثنا عبد الرمحن بن املبارك ثنا حزم قال مسعت احلسن يقول كان أبو هريرة إذ

 . إسنادُه حسٌن إىل احلسن اغدوا فإان رائحون أو روحوا فإان غادون
أبو الفتح حممد بن علي بن عبد هللا هو حممد بن علي بن عبد هللا بن أيب سعيد بن مضر املضري   -

(  511/  11اهلروي الواعظ قال عنه الذهيب وكان صدوقا مكثرا )اتريخ اإلسالم للذهيب ت بشار 
عوا منه )املنتخب من معجم شيوخ  ال السمعاين شيخ حدث ببلده وابلعراق، وأكثر من الرواية، ومسوق

 ( 539السمعاين ص  
عثمان بن حممد بن عبد هللا احملمى هو أبو عمر عثمان بن حممد بن عبيد هللا احملمي النيسابوري  -

 ثقة
 حزم هو حزم بن أيب حزم القطعي ثقة -
* 

عمرو ( أخربان أبو بكر حممد بن شجاع أان أبو 378/ 67ريخ دمشق ) وأخرجه ابن عساكر يف ات
العبدي أان احلسن بن حممد بن أمحد أان أمحد بن حممد بن عمر ان ابن أيب الدنيا حدثين خلف بن  
هشام ان حزم قال مسعت احلسن قال كان أبو هريرة إذا مرت به جنازة قال اغدوا فإان رائحون أو 

 ن إىل احلسن روحوا فإان غادون. حس
 قال عنه احلافظ أبو الفضل أمحد بن صاحل بن  أبو بكر حممد بن شجاع هو اللفتواين األصبهاين -

شافع اجليلي وكان صاحلا من أهل الثقة والتدين مسع مين ومسعت منه )التقييد ملعرفة رواة السنن  
، حسن الطريق، عارف  ( وقال السمعاين شيخ صاحل، كثري العبادة واخلري68واملسانيد البن نقطة ص  

يث وكتابته، وما كنت أدخل عليه إال وهو يصلي أو ينسخ  احلديث وطرقه، أفىن عمره يف مساع احلد
( ووصفه ابن عساكر 134/  2شيًئا أو يقرئ احلديث )التحبري يف املعجم الكبري للسمعاين ص 

 ابحلافظ يف املعجم 
 املعروف اببن منده األصبهاين ثقة أبو عمرو العبدي هو عبد الوهاب بن حممد بن إسحاق  -
هو أبو حممد احلسن بن حممد بن أمحد بن يوسف بن يوه أصبهاين مل أجد  احلسن بن حممد بن أمحد  -

 فيه جرحاً وال تعدياًل وكتب ابن أيب الدنيا من طريقه 



  أمحد بن حممد بن عمر هو أمحد بن حممد بن عمر بن أابن اللنباين العبدي قال عنه السمعاين -
 ( 223/ 11حمدث مشهور، ثقة، معروف، مكثر )االنساب للسمعاين 
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 وكان يقول: أيها املرء! أجلك أنت السواد املختطف يف يومك.
 أيها املرء! إنك ال تدري أبي سبٍب متوت. 

 فسك قبل أن تقف بك على العطب.أيها املرء! داو ن
ال: األجل، قيل له: فما أبعد شيٍء؟ قال:  وقال: قيل خلالد بن يزيد بن معاوية: ما أقرب شيء؟ ق

 األمل، قيل له: فما أنس شيٍء؟ قال: الصاحب املوايت، قيل: ما أوحش شيٍء؟ قال: امليت. 

(1/80 ) 

 

وكان يقول: روي أن رجاًل قال ألم الدرداء: إين ألجد يف قليب داًء ال أجد له دواًء: أجد قسوًة  
القبور، واحضر اجلنائز، وشاهد املوتى، فعساك أن تكفى  فقالت: اطلع يف  شديدًة، وأماًل بعيدًا،

(1 .) 
وكان يقول: وجد يف حجٍر مكتوٌب: ابن آدم! إنك لو رأيت قليل ما بقي من أجلك، لزهدت فيما  

ترجوه من أملك، ولرغبت يف الزايدة من عملك، ولقصرت من حصرك وحيلك، وإمنا يلقاك غدًا 
طك وحشمك، وتربأ منك القريب، وانصرف عنك  قدمك، وأسلمك رهندمك، لو قد زلت بك 

 احلبيب، وصرت تدعى فال جتيب.
 وكان يقول: إن رجاًل ليس بينه وبني آدم إال أٌب ميٌت ملعرٌق يف املوتى. 

 وكان يقول: مثل العلماء يف اجلهال مثل األطباء يف املرضى. 
 __________ 

 مسلم، قال: ان شعبة، عن يزيد  ( بتصرف ان197)ص ( أخرجه أبو داود السجستاين يف الزهد  1)
سامر بن حيىي قال: ان سفيان، عن مالك بن مغول، عن عون بن عبد هللا، قال: وأتى أم الدرداء رجل 

فقال: إن يب داء من أعظم الداء، فهل عندك له دواء؟ قالت: وما ذاك؟ قال: إين أجد قسوة يف  
ائز، واطلع يف القبور، لعل هللا أن يلني رضى، واتبع اجلنالقلب، فقالت: أعظم الداء داؤك عد امل



قلبك. قال: ففعل الرجل، فكأنه أحس من نفسه رقة، فجاء إىل أم الدرداء يشكر هلا. إسناده غلط  
 والغلط من انسخ املخطوطة ويف ظين هو إسنادين 
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كتب على    -تبارك وتعاىل-ومسع احلسن احلجاج خيطب على منرب البصرة ويقول: أيها الناس! إن هللا 
خرة البقاء، فال يغرنكم شاهد الدنيا على غائب اآلخرة، واقهروا طول األمل  الدنيا الفناء، وعلى اآل

 بقصر األجل. مث يقول: عجباً للحجاج! كيف عرف ما عرف، وصرف عن احلق فانصرف. 
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 ايءالفصل اخلامس فيما أورده على جهة االستغفار والدعاء والنهي عن التصنع والر 
وىل ابملغفرة والعفو منك عين؟ وقد خلقتين ضعيفاً ال أملك  إهلي! من أوىل ابلزلل والتقصري مين؟ وأ

 لنفسي ضراً وال نفعاً! 
إهلي! علمك يف سابٌق، وقضاؤك يب حميٌط، وأمرك يف انفٌذ، أطعتك إبذنك ومعونتك، واملنة لك،  

ثبت خوفك يف قليب حىت ال  وعصيتك بعلمك، واحلجة لك، فبوجوب حجتك، وانقطاع حجيت، 
 اف غريك. أرجو سواك، وال أخ

اللهم اي أرحم الرامحني! صل على حممٍد خامت النبيني، واغفر يل ولكافة املؤمنني، وحسيب هللا ونعم 
 الوكيل.

وروي أنه كان إذا أراد سفرًا قال: اي من إذا استودع شيئاً حفظه وأداه، أستودعك من غاب عين،  
 خييب ودائعه.ولدي، وكل ما ملكته يدي، فاحفظهم اي من ال ومن حضر من أهلي و 
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وكان إذا عرض له هم، أو أصابه كرٌب، قال: اي حابس يد إبراهيم عن ذبح ابنه، ومها يتناجيان فيقول  
يقول إبراهيم: اصرب ألمر ربنا اي بين، اي مقيض الركب ليوسف يف األرض القفر  ابنه: ارفق اي أبت، و 



جلب، وجاعله بعد العبودية ملكاً، اي سامع مهس ذي النون يف ظلماٍت ثالٍث، اي راد بصر وغياابت ا
يعقوب عليه، وجاعل حزنه فرحاً، اي راحم عربة داود، وكاشف ضر أيوب، اي من جييب دعوة املضطر  

  ه، ويغيث من استغاث به ورجاه، اي من ال يعبد رب سواه، اي عامل النجوى، وكاشف البلوى،إذا دعا
أسألك أن تصلي على نبيك املصطفى، وعبدك املرتضى، حممٍد وعلى آله وصحبه، وأن تكفيين ما  

أمهين، وتفرج كريب، اي خري من سئل، وأفضل من رجي، وأرحم من اسرتحم، افعل يب من اخلري ما أنت  
 (. 1له، اي أرحم الرامحني، وحسيب هللا ونعم الوكيل )أه

 __________ 
( ومن طريقه ابن بشكوال  424/ 1وان الدينوري يف اجملالسة وجواهر العلم )( أخرجه أمحد بن مر 1)

( حدثنا يوسف بن عبد هللا احللواين، ان عثمان بن اهليثم املؤذن، ان  19  - 18يف املستغيثني ابهلل )ص 
، عن احلسن البصري؛ أنه قال: هذا الدعاء هو دعاء الفرج ودعاء الكرب: اي حابس عوف األعرايب

هيم عن ذبح ابنه ومها يتناجيان اللطف: اي أبت! اي بين! اي مقيض الركب ليوسف يف البلد  يد إبرا
القفر وغيابة اجلب وجاعله بعد العبودية نبيا ملكا! اي من مسع اهلمس من ذي النون يف ظلمات  

  لمة قعر البحر، وظلمة الليل، وظلمة بطن احلوت! اي راد حزن يعقوب! اي راحم عربة داود!ثالث: ظ
اي كاشف ضر أيوب! اي جميب دعوة املضطرين! اي كاشف غم املهمومني! صل على حممد وعلى آل  

 حممد، وأسألك أن تفعل يب كذا وكذا. إسناده ساقط الدينوري متهم واحللواين جمهول 
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دنيا  وكان يقول إذا دخل اجلبانة: اللهم رب هذه األجساد البالية، والعظام النخرة، اليت خرجت من ال
تك راجيٌة، أرسل عليها روحاً منك وسالماً مين، مث يقول: روي أن العبد إذا  وهي بك مؤمنٌة، ولرمح

 (. 1قال ذلك، استغفر له كل ميٍت مذ خلق هللا آدم إىل أن تقوم الساعة )
 __________ 

:  ( حدثنا يزيد بن هارون, قال370/ 19( أخرجه أبو بكر بن أيب شيبة يف املصنف ت عوامة ) 1)
عن احلسن، قال: من دخل املقابر، فقال: اللهم رب األجساد البالية   حدثنا أبو حممد األسدي، 

والعظام النخرة اليت خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة: أدخل عليها روحا من عندك وسالما مين 
 استغفر له كل مؤمن مات منذ خلق هللا آدم. أبو حممد األسدي مل أعرفه 
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جاج أخافه وطلبه، فقال: اي سامع دعويت، واي عديت يف ملميت، وكاشف كربيت وشديت،  وروي: أن احل
 إهلي، وإله إبراهيم، وإمساعيل، وإسحاق، ويعقوب، واألسباط، وموسى،  واي رامحي وويل نعميت، واي

وعيسى، وحممٍد، ورب الناس كلهم، حبق }كهيعص{ و }طه{ و }يس. والقرآن احلكيم{، صل اللهم  
ٍد، وعلى آل حممٍد الطاهرين، واكفين شره، وشر كل ذي شر، وعافين من احلجاج، وحزبه، على حمم

عين بقدرتك ما حياوله، وكف عين أذاه وشره، وال جتعل له علي سبياًل اي  وأشياعه، وجنده، واصرف 
 (. 1رب العاملني، وصلى هللا على سيدان حممٍد خامت النبيني وسلم ) 

 __________ 
( أخربان أبو الفضل حممد  18الدين املقدسي يف املنتقى من مسموعات مرو )ص  ( أخرجه ضياء 1)

، ثنا أبو احلارث علي بن القاسم بن أمحد اخلطايب ببخارى، ثنا  بن حممد بن أمحد بن سعيد الطرواخي
حممد بن عمر، أنبأ نصر بن حاجب، أنبأ أبو غامن، عن حوشب، عن احلسن: أنه ملا دخل على  

له دعا هبذا الدعاء فأجناه هللا تعاىل: اي عديت عند شديت واي صاحيب عند وحديت واي  احلجاج فأراد قت 
ه آابئي من قبل إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب أغثين اي رب حبق كهيعص ويل نعميت واي إهلي وإل

 واي رب طه ويس والقرآن احلكيم ارزقين رأفة الرجل وعطفه واصرف عين أذاه ومعرته.
حممد بن حممد بن أمحد بن سعيد الطرواخي قال السمعاين وذكره أبو حممد عبد العزيز   أبو الفضل -

 احلافظ يف معجم شيوخه وقال: أبو الفضل الطرواخى شيخ فقيه على  ابن حممد بن حممد النخشىب
/  9مذهب الشافعي، ثقة يف الرواية، له أصول صحاح، ومساعات يف كتب الناس )األنساب للسمعاين 

72 ) 
و احلارث علي بن القاسم بن أمحد اخلطايب هو أبو احلارث علي بن القاسم بن أمحد بن حممد بن  أب -

بن حسان اخلطايب املروزي قال ابن األثري وكان ثقة )اللباب يف هتذيب األنساب  اخلطاب بن حممد 
1  /452 ) 
 حممد بن عمر ونصر بن حاجب وأبو غامن مل أعرفهما -
* 

( أخربان أبو منصور القزاز،  250  -  249/  6نتظم يف اتريخ امللوك واألمم )وأخرجه ابن اجلوزي يف امل 
قال: أخربان احلسني بن هارون الضيب، قال: يف كتاب والدي عن   قال: أخربان أبو احلسني بن النقور،

البيهقي، قال: أخربين الرايشي، قال: ملا فرغ احلجاج من بناء واسط، قال للحسن البصري بعد فراغه  
كيف ترى بناءان هذا؟ قال احلسن: إن هللا أخذ عهود العلماء ومواثيقهم أن ال يقولوا إال احلق،  منها:  



اء أيها األمري فقد مقتوك، وأما أهل األرض فقد غروك، أنفقت مال هللا يف غري طاعته، أما أهل السم
عبيد أهل   اي عدو نفسه. فنكس احلجاج رأسه حىت خرج احلسن، مث قال: اي أهل الشام، يدخل علي

البصرة ويشتمين يف جملسي مث ال يكون لذلك معري وال نكري، ردوه، فخرجوا لريدوه، ودعا ابلسيف  
تله، فلما دخل احلسن دعا بدعوات مل يتمالك احلجاج أن قربه ورحب به وأجلسه على طنفسته،  ليق

: يقول لك  مث دعا ابلطيب فغلف حليته وصرفه مكرما، فلما خرج من عنده تبعه احلاجب، وقال
األمري رأيتك حترك شفتيك وقد كنت مهمت بك، فماذا قلت يف دعائك؟ فقال احلسن: قلت: اي  

ربيت، واي صاحيب عند شديت، واي وويل نعميت، واي إهلي وإله آابئي إبراهيم وإسحاق عديت عند ك
عين  ويعقوب، واي كهيعص، حبق طه ويس والقرآن العظيم أرزقين معروف احلجاج ومودته، واصرف

أذاه ومعرته، فقال احلاجب عندها: بخ بخ هلذا الدعاء. وأمر احلجاج أبن يكتب له هذا الدعاء. قال  
سحاق البيهقي: قال الرايشي: لقد دعوت هبذه الدعوات يف الشدائد مرارا ففرج هللا عين. أبو إ

 مرسل
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فنت، وإذا افتقر حزن، واكفين  وكان يقول إذا مرض: اللهم ال جتعلين ممن إذا مرض ندم، وإذا شفي
وعافين عافية من استعفاك، ووفقين اللهم حملبتك ورضاك، اي من يرحم من   اللهم كفاية من استكفاك،

 اسرتمحه، وجييب دعاء من دعاه.
وقيل: كان يغشى جملس احلسن رجٌل من اخلوارج، فيؤذي أهله، فقيل للحسن: أال تشكوه لألمري؟ 

ال: اللهم اكفنيه مبا  ه رب األمري، فلما قدم الرجل، استقبل احلسن القبلة وقفقال: أرجو أن يكفينا إاي
شئت، فخر الرجل على دابته، ومحل ميتاً إىل أهله، فعرف احلسن، فقال: احلمد هلل الذي يكفي من  

 (.1استكفاه، ويقبل دعاء من دعاه، اي وحيه ما كان أغره بربه! )
 بصاحل من مضى، واجعلين من صاحل من بقي، وأعذين من  وكان إذا فرغ جملسه قال: اللهم أحلقين

 نفسي، ومن شر كل ذي شر. شر
 __________ 

( ومن طريقه الاللكائي يف كرامات األولياء 70( أخرجه ابن أيب الدنيا يف كتابه جمابو الدعوة )ص  1)
رجل من   ( حدثين حممد بن احلسني، حدثين راشد أبو حيىي بن راشد، حدثين عصام بن زيد 232)ص  

ن فيؤذيهم، فقيل للحسن: اي أاب سعيد، أال تكلم  مزينة قال: كان رجل من اخلوارج يغشى جملس احلس



األمري حىت يصرفه عنا؟ قال: فسكت عنهم قال: فأقبل ذات يوم واحلسن جالس مع أصحابه، فلما  
مته، فما حل إىل  رآه قال: اللهم قد علمت أذاه لنا، فاكفناه مبا شئت قال: فخر الرجل وهللا من قا

 ا ذكره، بكى، وقال للناس: ما كان أغره ابهلل. إسنادُه ضعيفٌ أهله إال ميتا على سرير فكان احلسن إذ
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 (. 1وملا انتهى إىل احلسن موت احلجاج قال: اللهم إنه عقريك، وأنت قتلته، اللهم فأمت حاشيته )
 __________ 

( ابن عساكر يف اتريخ دمشق  158/  2حلية األولياء )وه أبو نعيم األصبهاين يف ( أخرج بنح1)
( حدثنا حممد بن أمحد، قال: ثنا بشر بن موسى، قال: ثنا احلميدي، قال: ثنا عثمان بن 196/ 12)

عبد الرمحن عن علي بن زيد بن جدعان، قال: أخربت احلسن، مبوت احلجاج فسجد وقال: اللهم  
 نته وأعماله اخلبيثة ودعا عليه. ته فاقطع سنته وأرحنا من سعقريك وأنت قتل

 حممد بن أمحد هو أبو علي حممد بن أمحد بن احلسن املعروف اببن الصواف ثقة -
 بشر بن موسى هو أبو علي اجلوهري األسدي ثقة  -
 عثمان بن عبد الرمحن هو اجلمحي ضعيف -

هشام عن عثمان ( أبو أمية عن إسحاق بن 308/  5وقال ابن عبد ربه األندلسي يف العقد الفريد ) 
 بن عبد الرمحن اجلمحي عن علي بن زيد، قال: ملا مات احلجاج أتيت احلسن فأخربته، فخر ساجدًا.

* 
( حدثنا محاد بن احلسن الوراق،  56وأخرج اخلرائطي يف كتابه فضيلة الشكر هلل على نعمته )ص 

ال: حدثنا علي بن زيد  عثمان بن عثمان القرشي، ق قال: حدثنا سيار بن حامت العنزي، قال: حدثنا 
بن جدعان، قال: كنا عند احلسن البصري وهو متوار يف منزل أيب خليفة العبدي، فجاء رجل فقال:  

 اي أاب سعيد تويف احلجاج فخر ساجدًا. إسنادُه ضعيٌف سيار بن حامت ضعيف 
* 

/  5)  بغية الطلب يف اتريخ حلب ( وابن العدمي يف196/  12وأخرج ابن عساكر يف اتريخ دمشق ) 
( أنبأان أبو صادق مرشد بن حيىي بن القاسم بن علي وأبو عبد هللا حممد بن أمحد بن إبراهيم بن  97

اخلطاب حينئذ وأخربان أبو حممد عبد الرمحن بن أيب احلسن الكتاين أنبأان سهل بن بشر ]زاد ابن  
احلسني حممد بن احلسني  احلطاب وسهل[ أنبأان أبو  العدمي: اإلسفراييين[ قالوا ]يعين أبو صادق وابن



النيسابوري أنبأان أبو طاهر حممد بن أمحد الذهلي أنبأان أبو شعيب احلراين نبأان عفان نبأان سليم بن  
أخضر عن ابن عون قال ملا بلغ احلسن موت احلجاج قال اللهم أن امته فأذهب عنا سنته. إسنادُه  

 صحيحٌ 
أبو احلسن بدون الياء وهو حممد بن احلسني بن   احلسني النيسابوري وصوابه أبو احلسني حممد بن -

حممد بن احلسني بن أمحد بن السري املقرئ املعروف اببن الطفال قال عنه السمعاين شيخ ثقة 
 ( 76/ 9صدوق )األنساب للسمعاين 

* 
 اتريخ دمشق  ( ومن طريقه ابن عساكر يف 231/  5وأخرج أمحد بن مروان الدينوري يف اجملالسة ) 

( ان إبراهيم بن إسحاق احلريب، ان  96/ 5بن العدمي يف بغية الطلب يف اتريخ حلب )( وا196/ 12)
هارون بن معروف، ان ضمرة، عن ابن شوذب؛ قال: ملا مات احلجاج قال احلسن البصري: اللهم!  

عليه وسلم: ذكر بين  قد أمته، فأمت عنا سنته. مث قال: إن هللا تبارك وتعاىل قال ملوسى صلى هللا 
 ل أايم هللا، وقد كانت عليكم أايم كأايم القوم. إسرائي
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وكان إذا ختم القرآن قال: صدق هللا الذي ال إله إال هو احلي الذي ال ميوت، وبلغت الرسل الكرام،  
وموالان من الشاهدين، واحلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا على حممٍد خامت  وحنن على ما قال ربنا 

 الطاهرين، وأصحابه املنتجبني، وأزواجه أمهات املؤمنني. النبيني، وعلى آله 
اللهم إنك علمتنا القرآن قبل رغبتنا يف تعليمه، واختصصتنا به قبل معرفتنا بفضله، ومننت علينا به  

م فإذا كان ذلك مناً منك وجودًا، وكرماً ولطفاً لنا، ورمحًة وسعتنا من غري حولنا  قبل علمنا بنفعه، الله
وال قوتنا، وال قدرتنا، اللهم فهب لنا رعاية حقه، وحسن تالوته، وحفظ آايته، والعمل  وال حيلتنا، 

 مبحكمه، وتبيني متشاهبه. 
ًء ألوليائك، وشقاًء على أعدائك،  اللهم اهدان هبدايته، ونور قلوبنا ببصريته، اللهم إنك أنزلته شفا 

وحصناً حصيناً من عذابك، ونورًا  وعمًى على أهل معاصيك، فاجعله اللهم دلياًل لنا على عبادتك،
 هنتدي به يوم لقائك، ونستضيء به بني خلقك، وجنوز به صراطك، ونصل به إىل جنتك. 

 دون حقه. اللهم إان نعوذ بك من العمى عن علمه، واحلور عن قصده، والتقصري
مبتشاهبه،  اللهم امحل عنا ثقله، ويسر لنا حفظه، واجعلنا ممن يقوم حبقه، ويؤدي فرائضه، ويؤمن 



 ويستسن بسنته، وحيل حالله، وحيرم حرامه.
 اللهم اسقنا من النوم ابليسري، وأيقظنا عند أفضل األجلني اليت تنزل فيها الرمحة، وتستجيب الدعاء.
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 اللهم وانفعنا مبا صرفت فيه من اآلايت، وذكران مبا ضربت فيه من 
 املمات.شرى عند األمثال، وكفر بتالوته السيئات، ولقنا به الب 

 اللهم انفعنا ابلقرآن العظيم، وابآلايت والذكر احلكيم. 
 اللهم إان نعوذ بك من قساوة قلوبنا، ونسألك العفو عن جرائمنا وذنوبنا. 

 اللهم إنك جعلت القرآن مباركاً، فارزقنا به من كل بركٍة، وجننا به من كل هلكٍة. 
 وموعظًة.  ًء وهدىً اللهم اجعله لنا شافعاً مشفعاً، ونورًا وشفا

اللهم ألزم قلوبنا به السكينة والوقار، ويسر لنا به كثرة االستغفار واجعل لقلوبنا ذكاًء يف تفهمه، ولذًة 
يف تردده، وعربًة عند ترجيعه حىت ال نبتغي به بداًل، وال نشرتي به مثناً، وال نؤثر عليه من الدنيا  

 غرضاً، إنك مسيع الدعاء، قريٌب جميٌب. 
قرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدوران، ونور أبصاران، وجالء أحزاننا، وذهاب مهومنا  اجعل ال اللهم

 وغمومنا، وقائدان ودليلنا إىل جنات النعيم. 
اللهم ال تدع لنا ذنباً إال غفرته، وال مهاً إال فرجته، وال ديناً إال قضيته، وال غائباً إال رددته، وال ميتاً  

ال حاجًة من حوائج الدنيا واآلخرة لك فيها رضاً، ولنا فيها فائدٌة  شفيته، و إال رمحته، وال مريضاً إال 
إال أتيت على قضائها يف يسر منك وعافيٍة اي أرحم الرامحني، اي غياث املستغيثني، اي جميب دعوة  

 املضطرين.
 وصل اللهم على سيدان حممد خامت النبيني، وعلى آله الطاهرين.
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 ومن هذا الفصل
 من هنيه عن التصنع وذم الرايء  -رمحه هللا-روي عنه ما 

 من احلق رايًء، وال ترتكه حياًء. يقول: ابن آدم! ال تعمل شيئاً  -رمحه هللا-وكان 



وقيل: وعظ يوماً فتنفس رجٌل الصعداء، فقال: ايبن أخي! ما عساك أردت مبا صنعت؟ إن كنت 
(، ولقد كان الناس جيتهدون يف 1ها )صادقاً، فقد شهرت نفسك، وإن كنت كاذابً فقد أهلكت

تكمل القرآن، فال يسمع به  الدعاء، وما يسمع ألحدهم صوٌت، ولقد كان الرجل ممن كان قبلكم يس
جاره، ولقد كان اآلخر يتفقه يف الدين، وال يطلع عليه صديقه، ولقد قيل لبعضهم: ما أقل التفاتك  

 ريك أين كان قليب؟يف صالتك، وأحسن خشوعك! فقال: اي بن أخي! وما يد
ال يظن ظان  -عافاك هللا-وكان يقول: نظر رجاء بن حيوة إىل رجٍل يتناعس بعد الصبح، فقال: انتبه 

 أن ذلك عن سهٍر وصالٍة، فيحبط عملك. 
ولقد روي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال له رجٌل: اي رسول هللا! اشتبه علينا النفاق، فما  

 : ))املرائي منافٌق((. -معليه السال-هو؟ فقال 
 __________ 

بن حممد بن عمر اللنباين حدثنا   ( رواية أمحد64( أخرجه ابن أيب الدنيا يف اإلخالص والنية )ص  1)
حممد بن علي بن احلسن، عن إبراهيم بن األشعث قال: مسعت أاب عصام الرملي عن رجل، عن  

احلسن: إن كان هلل فقد شهرت نفسك،  احلسن أنه حدث يوما أو وعظ فتنفس يف جملسه رجل فقال 
 وإن كان لغري هللا هلكت. إسنادُه ضعيفٌ 

* 
( أخربان ابن انصر ان أبو طاهر عبد الرمحن بن  227تابه تلبيس إبليس )ص  وأخرجه ابن اجلوزي يف ك

أيب احلسني بن يوسف ان حممد بن علي العشاري ان حممد بن عبد هللا الدقاق ان احلسني بن صفوان ثنا  
و بكر القرشي ثنا حممد بن علي عن ابراهيم بن األشعت قال مسعت أاب عصام الرمل عن رجل عن أب

عظ يوما فتنفس رجل يف جملسه فقال احلسن إن كان هلل تعاىل شهرت نفسك وإن كان  احلسن أنه و 
 لغري هللا فقد هلكت. ضعيف 

* 
حممد بن عمر اللنباين حدثين حممد  ( رواية أمحد بن  133وأخرجه ابن أيب الدنيا يف الرقة والبكاء )ص  

لرملي،: أن احلسن حدث  بن علي بن شقيق، قال: حدثنا إبراهيم بن األشعث، قال: مسعت عصاما ا
يوما، أو وعظ، فنحب رجل يف جملسه، فقال احلسن: إن كان هلل فقد شهرت نفسك، وإن كان لغري  

 سن رجلهللا هلكت. ضعيف وهذا غلط والصواب أيب عصام وبينه وبني احل
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كسائك  وقيل: رأى احلسن على فرقٍد السبخي كساء صوٍف، فقال: اي فرقد! لعلك حتسب أن لك ب 
 (. 1على الناس فضاًل؟ ولقد بلغين أن أكثر لباس أهل النار األكسية ) 

 __________ 
اه، ثنا  ( حدثنا عبد الرمحن بن حممد بن سي23/  2( أخرجه أبو نعيم األصبهاين يف اتريخ أصبهان )1)

ري، قال:  عبد هللا بن حممد بن العباس، ثنا سلمة، ثنا أبو لبيد حممد بن غياث الضبعي، ثنا صاحل امل
دعي احلسن وفرقد السبخي إىل وليمة، قال: فقرب إليهم ألوان الطعام، قال: فاعتزل فرقد ومل أيكل، 

هذه، لقد بلغين أن عامة فقال له احلسن: ما لك اي فريقد، أترى أن لك فضال على إخوانك بكسيك 
يف حلية األولياء  أصحاب النار أصحاب األكسية. صاحل املري مرتوك وأخرجه أبو نعيم األصبهاين

( حدثنا عبد الرمحن بن حممد، قال: ثنا عبد هللا بن سلمة بن شبيب، قال: ثنا أبو الوليد  156/  2)
قد السبخي فذكر مثله. وهذا بن غياث الضبعي، قال: ثنا صاحل املري، قال: دعي احلسن، وفر 

 إسناده غلط والصواب هو األول
* 

( أخربان عبد هللا بن جعفر قال: حدثنا  125/ 7علمية )وأخرج ابن سعد يف الطبقات الكربى ط ال
عبيد هللا بن عمرو عن كلثوم بن جوشن قال: خرج احلسن وعليه جبة مينة ورداء مينة فنظر إليه فرقد  

نبغي ملثلك أن يكون، فقال احلسن: اي ابن أم فرقد أما علمت أن أكثر  فقال ابلفارسية: أستاذ ي 
 لثوم بن جوشن ضعيفأصحاب النار أصحاب األكسية. ك
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أطلع على ذلك   وكان يقول: املرائي يريد أن يغالب قدر هللا فيه، هو عند هللا فاسٌق ممقوٌت، وقد
برايئه  -عز وجل-، وأىن له بذلك، وعلم هللا عباده املؤمنني، وهو يريد أن يقول الناس: هذا صاحلٌ 

 قد ثبت يف نفوس عباده؟. 
قال احلسن: ولقد حدثت أن رجاًل مر برجٍل يقرأ: }إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات سيجعل هلم  

ادًة أذكر هبا يف الدنيا! فلزم الصالة، واعتكف على الرمحن ودًا{، فقال: وهللا! ألعبدن هللا عب
كان ال يفطر، وال يرى إال مصلياً وذاكرًا، وكلما مر على قوٍم قالوا: ال يزال هذا يرائي،  الصيام، حىت  

ما أكثر رايءه! فأقبل على نفسه وقال: ثكلتك أمك، وال أراك تذكرين إال بشر، وال أراك أصبت إال  
يئاً، إال  تقدك، وإنك مل تريدي هللا بعملك. مث بقي على عمله مل يزد عليه شبفساد دينك، وفساد مع



أن نيته انقلبت، فانقلب علم الناس فيه، فكان ال مير بقوٍم إال قالوا: رحم هللا هذا! مث يقولون: اآلن  
 (. 1اآلن )

 __________ 
( قال ابن أيب حامت 238/  5( أخرجه ابن أيب حامت حيث قال ابن كثري يف تفسريه ط العلمية ) 1)

لرمحن بن مهدي عن الربيع بن صبيح عن احلسن  رمحه هللا: حدثنا أمحد بن سنان، حدثنا عبد ا
البصري رمحه هللا قال: قال رجل: وهللا ألعبدن هللا عبادة أذكر هبا، فكان ال يرى يف حني صالة إال  

فمكث بذلك سبعة أشهر،   قائما يصلي، وكان أول داخل إىل املسجد وآخر خارج، فكان ال يعظم،
ىل هذا املرائي، فأقبل على نفسه فقال: ال أراين أذكر إال  وكان ال مير على قوم إال قالوا: انظروا إ

بشر، ألجعلن عملي كله هلل عز وجل، فلم يزد على أن قلب نيته، ومل يزد على العمل الذي كان 
، وتال احلسن إن الذين آمنوا وعملوا يعمله، فكان مير بعد ابلقوم فيقولون: رحم هللا فالان اآلن

 ودا. إسنادُه ضعيٌف الربيع بن صبيح ضعيف الصاحلات سيجعل هلم الرمحن  
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 ال: وكان احلسن يقول: أخلصوا هلل عملكم؛ فقد روي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ق
 (. 1))من أحسن صالته حني يراه الناس، وأساءها حني ال يراه، فتلك استهانٌة استهان هبا ربه(( ) 

 __________ 
ديث فقد روي عن ابن مسعود مرفوعاً وموقوفاً واملوقوف أصح كما  ( مل أقف عليه وابلنسبة للح 1)

 سيأيت 
/  4والبيهقي يف شعب اإلميان )( 391/  2أما املرفوع: أخرجه عبد الرزاق يف املصنف ط التأصيل )

( ثالثتهم من طريق سفيان الثوري والبيهقي  73( وحممد اجلرجاين يف عدة جمالس من أماليه )ص  483
( من طريق زائدة وإسحاق بن راهويه يف  303/  1( والسنن الصغري )412/ 2) يف السنن الكربى 

يقه املروزي يف تعظيم قدر  ( ومن طر 427/ 13املسند كما عند ابن حجر يف املطالب العالية )
( من طريق علي  304/  1( من طريق أبو معاوية والقضاعي يف مسند الشهاب ) 855/  2الصالة )

( من طريق حممد دينار وابن أيب  54/ 9يعلى املوصلي يف مسنده )بن مسهر وحممد بن فضيل وأبو 
( من  305/  1اب )( من طريق شريك والقضاعي يف مسند الشه61/ 4حامت يف تفسريه ط األصيل )

طريق علي بن عاصم بن صهيب كلهم من طريق أيب إسحاق اهلجري، عن أيب األحوص، عن عبد  



من أحسن الصالة حيث يراه الناس، مث أساءها حني خيلو،  هللا، عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: 
س وال يستخفون من  فتلك استهانة استهان هبا ربه ]زاد شريك: مث تال هذه اآلية: }يستخفون من النا

[[.  108هللا وهو معهم إذ يبيتون ما ال يرضى من القول وكان هللا مبا يعملون حميطا{ ]النساء:  
أخرجه أبو حممد احلسن بن إمساعيل الضراب يف كتابه ذم الرايء ثنا  وخالفهم جعفر بن عون فأوقفه 

ون، قال: ثنا إبراهيم اهلجري، عن  حممد بن بشر بن عبد هللا، قال: ثنا أبو أمية، قال: ثنا جعفر بن ع
أيب األحوص، عن عبد هللا قال: من أحسن صالته حيث يراه الناس، وأساءها إذا خال، فتلك  

ربه. قلُت: والصحيح رفعه عن اهلجري ولكن اهلجري نفسه ضعيف وامسه إبراهيم  استهانة يستهني هبا  
ي رفاعا، وكان يرفع عامة هذه بن مسلم يرفع األحاديث فقد قال سفيان بن عيينة كان اهلجر 

األحاديث فلما حدث حبديث: أن يعبد األصنام, قلت: أما هذا فنعم, وقلت له ال ترفع تلك  
 ( 65/  1والضعفاء الكبري للعقيلي   711/  2ريخ للفسوي األحاديث )املعرفة والتا

* 
ذلك اهلجري وهو  وأما املوقوف: فرواه أبو إسحاق السبيعي ثقٌة فأوقفه على ابن مسعود خمالفاً ب

( حدثنا علي بن احلسني, ثنا عبد هللا بن  61/ 4الصواب أخرجه ابن أيب حامت يف تفسريه ط األصيل )
إسحاق األزرق, عن شريك, عن أيب إسحاق, وهو السبيعي عن أيب  حممد بن إسحاق األذرمي, ثنا 

, فهي استهانة,  األحوص, عن عبد هللا, قال: من صلى صالة عند الناس ال يصلي مثلها إذا خال
استهان هبا وبه, مث تال هذه اآلية: }يستخفون من الناس وال يستخفون من هللا وهو معهم إذ يبيتون  

[. صحيح وهذا إسنادُه ضعيٌف 108هللا مبا يعملون حميطا{ ]النساء: ما ال يرضى من القول وكان 
الط حيث قال أمحد بن  من أجل شريك وقد توبع كما سيأيت ومساع شريك من السبيعي قبل االخت

حنبل مسع شريك من أيب إسحاق قدميا، وشريك يف أيب إسحاق أثبت من زهري واسرائيل وزكراي 
( وسأل ابن الدارمي يف أصحاب ابن أيب إسحاق فقال:  366/  4)اجلرح والتعديل البن أيب حامت  

أحب إيل وهو  قلت )يعين: الدارمي يسأل ابن معني( فشريك أحب إليك أو إسرائيل فقال شريك 
 ( = 59أقدم وإسرائيل صدوق )اتريخ ابن معني رواية الدارمي ص  
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 __________ 
مد بن حيىي، قال:  ( حدثنا حم227/  2لصالة )= وأخرجه حممد بن نصر املروزي يف تعظيم قدر ا



حدثنا عبيد هللا بن موسى، قال: حدثنا إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن أيب األحوص، عن عبد هللا،  
قال: من صلى صالة والناس ينظرون إليه فإذا خال فليصل مثلها فإن مل يفعل فإهنا استهانة يستهني  

 حيح وأبو إسحاق هو السبيعي عينه من هللا تعاىل. ص هبا ربه أال يستحي أن يكون الناس أعظم يف
* 

( حدثنا أبو األحوص، عن أيب إسحاق، عن  456/  5وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف ت عوامة ) 
أيب األحوص، عن عبد هللا، قال: من صلى صالة والناس يرونه فليصل إذا خال مثلها واأل فإمنا هي  

 استهانة يستهني هبا ربه. صحيح
 ** 
( حدثنا  227/ 2خرجه حممد بن نصر املروزي يف تعظيم قدر الصالة )ي ذلك عن حذيفة أيضاً أ وور 

حممد بن حيىي، قال: حدثنا عبيد هللا بن موسى، قال: حدثنا إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن صلة، عن  
هانة  حذيفة، قال: من صلى صالة والناس ينظرون إليه فإذا خال فليصل مثلها فإن مل يفعل فإهنا است

 يستحي أن يكون الناس أعظم يف عينه من هللا تعاىل. وأخرجه ابن أيب شيبة يف  يستهني هبا ربه أال 
( حدثنا أبو األحوص، عن أيب إسحاق، عن رجل، عن حذيفة مثله  456/  5املصنف ت عوامة ) 

ا ربه[.  ]يعين: من صلى صالة والناس يرونه فليصل إذا خال مثلها واأل فإمنا هي استهانة يستهني هب
 ثقة كما تقدم آنفاً والرجل هو صلة 
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وكان صلى هللا عليه وسلم يقول: ))من مسع الناس بعمله، مسع هللا به سامع خلقه يوم القيامة، وحقره  
 وصغره((. 

 وكان احلسن يقول: ابن آدم! أما تستحي؟ تتكلم بكالم الفاسقني، وتسطو سطوة اجلبارين. 
املدبرين، وتنظر لبسة العابدين، وتفعل أفعال الفاسقني، وختبت إخبات  وكان يقول: ابن آدم! تلبس

نظر املعتربين، وحيك! ما هذه خصال املخلصني، إنك تقوم يوم القيامة بني يدي من يعلم خائنة  
 األعني وما ختفي الصدور.

دخله هبا  من عمله حسنًة واحدًة، أ  -سبحانه وتعاىل-وقيل: كان احلسن يقول: روي أن من قبل هللا 
إمنا يقبل اخلالص  -عز وجل-العباد؟ فقال: إن هللا  اجلنة، قيل: اي أاب سعيد! وأين يذهب حبسنات

 (. 1الطيب اجملانب للعجب والرايء، فمن سلمت له حسنٌة واحدٌة، فهو من املفلحني ) 



 __________ 
علي بن منري، قراءة   ( أنبا أبو احلسن 34( أخرجه أبو احلسني بن غنائم يف األول من فوائده )ص 1)

بو الطاهر حممد بن أمحد، ثنا موسى بن هارون، ثنا عبيد هللا بن عمر،  عليه، وأان أمسع، أنبا القاضي أ
أخربين مضر بن سعيد، ثنا عبد الواحد بن زيد، مسعت احلسن, يقول: من قبل هللا عز وجل منه  

س؟ قال: والرايء، مث تال احلسن: إن  حسنة أدخله اجلنة. قالوا: اي أاب سعيد فأين تذهب حسنات النا
مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، قال احلسن: فإمنا بكى العابدون على تلك   يف العجب ال يظلم

احلسنة. إسنادُه ضعيٌف جدًا ومضر مل أعرفه وعند ابن أيب الدنيا مضر بن أيب سعيد وعبيد هللا بن  
فرمبا مها واحد ومع ذلك مل أعرف هذا أيضاً  عمر هو القواريري مشهور ابلرواية عن مضر القارئ

 لموهللا أع
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ي! إن اإلسالم حي،  وكان يقول: روي أن سعيد بن جبرٍي رأى رجاًل متماواتً يف العبادة، فقال: ايبن أخ
 فأحيه، وال متته، أماتك هللا وال أحياك.

 وكان يقول: من ذم نفسه يف املأل، فقد مدحها، وبئس ما صنع.
رأت رجاًل متماواتً، فقالت: ما ابل هذا؟ قالوا: إنه   -رضي هللا عنها-احلسن يروي: أن عائشة  وكان 

أصلح منه، وكان إذا مشى أسرع، وإذا   -عنهرضي هللا -صاحلٌ، فقالت: ال أبعد هللا غريه، كان عمر 
 (. 1ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، فدعوا التصنع؛ فإن هللا ال يقبل من متصنٍع عماًل ) 

 (. 1كان يقول: روي عن بعض الصاحلني أنه كان يقول: أفضل الزهد إخفاء الزهد ) و 
 __________ 

/  3يف الطبقات الكربى ط العلمية ) ( مل أقف عليه لكن ورد ما يشبه هذه القصة أخرجه ابن سعد1)
( وابن  212/  4( والطربي يف التاريخ ) 342/ 10( ومن طريقه البالذري يف أنساب األشراف ) 220

( أخربان حممد بن  288/  44( وابن عساكر يف اتريخ دمشق ) 259جلوزي يف تلبيس إبليس )ص  ا
ال: قالت الشفاء ابنة عبد هللا،  عمر األسلمي قال: أخربان عمر بن سليمان بن أيب حثمة عن أبيه ق

 ورأت فتياان يقصدون يف املشي ويتكلمون رويدًا فقالت: ما هذا؟ فقالوا: نساك، فقالت: كان وهللا
عمر إذا تكلم أمسع وإذا مشى أسرع وإذا ضرب أوجع، وهو الناسك حقاً. إسنادُه ضعيٌف جدًا 

 حممد بن عمر األسلمي هو الواقدي مرتوك



 *** 
( حدثين عبد  61عليه وهذا القول قاله ابن املبارك أخرجه ابن أيب الدنيا يف الزهد )ص ( مل أقف 2)

بن الشماس، قال: قال عبد هللا بن املبارك: أفضل الزهد   هللا بن حممد البلخي، قال: مسعت إبراهيم
 ورةإخفاء الزهد. إسنادُه صحيٌح وعبد هللا بن حممد البلخي هو أبو حممد عبد هللا بن حممد بن س 

(1/90 ) 

 

 (. 1وكان يقول: من تزين للناس مبا ال يعلمه هللا منه، شانه عند هللا ذلك ) 
 (. 2ليلٍة ) يقول: تفكر ساعٍة خرٌي من قياموكان 

 (. 3وكان يقول: إن كان يف اجلماعة فضٌل؛ فإن يف العزلة السالمة )
ولقد روي: أن أاب هريرة مر مبروان بن احلكم وهو يبين داره، فقال: إيهاً أاب عبد القدوس! ابن  

 شديدًا، وأمل بعيدًا، وعش قلياًل، وكل خضماً واملوعد هللا.
 _______ ___ 

( ومن طريقه البيهقي يف 95/  3زوائده على اتريخ حيىي بن معني )( أخرجه عباس الدوري يف 1)
( من طريق حممد بن  61( وأبو عثمان البحريي يف التاسع من فوائده )ص 211/  9شعب اإلميان )

عبد الرمحن السامي كالمها )الدوري وحممد( من طريق سعيد بن منصور قال حدثنا الشيخ الصاحل  
 قال من تزين للناس بغري ما يعلم هللا منه شانه. رجاله ثقات فضيل بن عياض عن هشام عن احلسن 

 *** 
/  7( وأبو بكر بن أيب شيبة يف املصنف ت كمال )220( أخرجه أمحد بن حنبل يف الزهد )ص 2)

( كالمها من طريق حممد بن فضيل، عن العالء بن املسيب، عن احلسن قال: تفكر ساعة خري  190
 من قيام ليلة. إسنادُه صحيحٌ 

* 
( حدثنا أيب، ثنا أمحد بن حممد، ثنا عبد هللا  271/ 6وأخرجه أبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء )

بن سفيان، ثنا داود بن عمرو الضيب، ثنا فضيل بن عياض، عن هشام، عن احلسن، قال: تفكر 
 ساعة خري من قيام ليلة. 

 *** 



(  511/ 13ب العالية البن حجر )كحول أخرجه مسدد كما يف املطال( مل أقف عليه وصح عن م 3)
 وغريه من طريق األوزاعي عن مكحول قال: إن كان يف اجلماعة فضل، فإن السالمة يف العزلة.
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 وكان يقول: قدمياً امتحن الناس بطول األمل.
( يقول: أتت علي مئة وثالثون سنًة، ما  1بو عثمان النهشلي ) لقد روي أن محاد بن سلمة قال: كان أ

 (. 2شيٍء إال وقد أنكرته، إال أملي؛ فإنه يزيد كل يوم )من 
 __________ 

 ( النهشلي تصحيف وصوابه النهدي 1)
( ومن طريقه ابن سعد يف الطبقات  129( أخرجه عفان بن مسلم يف كتابه األحاديث )ص 2)

يف  ( وأبو نعيم األصبهاين 350/  1( والطحاوي يف شرح مشكل اآلاثر ) 68/ 7الكربى ط العلمية ) 
( وأخرجه يعقوب الفسوي يف 235( والبيهقي يف الزهد الكبري )ص 870/  4معرفة الصحابة )
( وابن اجلوزي  459/  11( ومن طريقه اخلطيب يف اتريخ بغداد ت بشار )231/ 1املعرفة والتاريخ ) 

اب حلجاج وأخرجه ابن عبد الرب يف كتابه االستيعاب يف معرفة األصح( من طريق ا61/ 7يف املنتظم ) 
( من طريق  36( من طريق موسى بن إمساعيل وأخرجه ابن أيب الدنيا يف قصر األمل )ص 854/  2)

( من طريق أبو سلمة كلهم من  482/ 35عبيد هللا بن حممد القرشي وابن عساكر يف اتريخ دمشق )
مين   يد قال: قال أبو عثمان النهدي: أتت علي ثالثون ومائة سنة وماطريق محاد بن سلمة، حدثنا مح 

شيء إال وقد أنكرته إال أملي فإنين أجده كما هو. إسنادُه صحيٌح وابلنسبة لعنعنة محيد وهو الطويل  
 فقد صرح ابلسماع يف رواية الطحاوي وابن عبد الرب 

* 
/  35ه ابن عساكر يف اتريخ دمشق ) ( ومن طريق168/  5وأخرجه أمحد الدينوري يف اجملالسة ) 

ا، ان حممد بن سالم، ان عبد القاهر بن السري، عن أبيه، عن جده؛  ( ان أبو بكر بن أيب الدني475
قال: ]وفيه قال أبو عثمان[ أتت علي ثالثون ومئة سنة، وما مين شيء إال وقد أنكرته خال أملي،  

 فإين أجده كما هو. 
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، فجعل بكٌر  جلزعوقيل: جزع بكر بن عبد هللا على امرأته ملا ماتت جزعاً شديداً، فنهاه احلسن عن ا
يصف فضلها، فقال احلسن: عند هللا خرٌي منها، فتزوج أختها، مث لقي احلسن بعد ذلك، فقال: اي أاب  

 كنت أشرت لك، مث أنشده:   -عافاك هللا-(، فقال: لغريها من احلور العني  1سعيد! هي خرٌي منها ) 
 تؤمل أن تعمر عمر نوٍح ... وأمر هللا يطرق كل ليله

عض النساك صديقاً له مهموماً، فسأله عن مهه؟ فقال: كان عندي يتيٌم أحتسب  أى بوكان يقول: ر 
فيه األجر، فمات، قال صديقه، فاطلب يتيماً غريه؛ فإنك لن تعدم ذلك، فقال: أخاف أال أجد  

يتيماً يف مثل سوء خلقه، فقال صديقه: أف لك، أما لو كنت مكانك مل أذكر سوء خلقه؛ كأنه كره 
 ن يلقى منه. ا كاأن يتبجح مب

 __________ 
( عن النضر بن إسحاق، قال: ماتت امرأة  42( أخرجه أبو احلسن املدائين يف كتابه التعازي )ص  1)

بكر بن عبد هللا املزين، فاشتد جزعه، فنهاه احلسن، فقال: اي أاب سعيد إهنا كانت مواتيًة، وكانت 
وج أختها. فمر به احلسن، فقال: اي أاب  فتز  وكانت؛ فقال احلسن: فال تيئسن، فعند هللا خري منها، 

سعيد، هذه خرٌي من أختها. النضر بن إسحاق هو السلمي ذكره ابن حبان يف الثقات )الرتمجة برقم  
 ( وقال يروي عن بكر بن عبد هللا املزين روى عنه شبابة بن سوار 11336
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مؤمل دنيا،   كاين ثالثٌة: أضحكينوكان يقول: روي عن أيب الدرداء أنه قال: أضحكين ثالثٌة، وأب 
واملوت يطلبه، وغافٌل ال يغفل عنه، وضاحٌك ملء فيه، وال يدري أراٍض ربه أم غضبان عليه. وأبكاين  

، ال أدري أيؤمر يب إىل اجلنة، أم إىل  -عز وجل -هول املطلع، وانقطاع العمل، وموقٌف بني يدي هللا 
 النار؟

-، مل ينتفع النبيون وأهل االنقطاع إىل هللا ل يف خلقه، لوال ذلكوكان احلسن يقول: إن هلل تعاىل نزائ
 (. 1بشيٍء من الدنيا، وهو األمل، واألجل، والنسيان ) -عز وجل

 __________ 
( روي هذا عن احلسن عن سلمان الفارسي وليس عن أيب الدرداء أخرجه أخرجه حيىي الشجري  1)

عبد الكرمي بن املطلب بن  ان الشريف أبو أمحد ( أخرب 266/ 2كما يف ترتيب األمايل اخلميسية )



حممد العبدي العباسي املعدل الكويف بقراءيت عليه يف اجلامع، قال: أخربان أبو احلسن علي بن سهل 
بن حممد بن سهل املعدل، قال: أخربان عبد هللا بن زيدان بن يزيد البجلي، قال: حدثنا أبو كريب، 

 عمران، قاال: قال سلمان: أضحكتين  احلسن، ومسلم بن أيب  قال: حدثنا ابن فضيل، عن أابن، عن
ثالث, وأبكتين ثالث، فقال: ما هن اي سلمان؟ قال: أبكاين فراق األحبة حممد وحزبه، وهول املطلع  

عند سكرة املوت، وموقفي بني يدي الرمحن، ال أدري أراض هو عين أم ساخط علي؟ قالوا: ما  
, وليس مبغفول عنه، وضاحك ملء فيه,  واملوت يطلبه، وغافلأضحكك اي سلمان؟ قال: مؤمل دنيا 

 وال يدري ما يفعل هللا تعاىل به. إسنادُه ضعيٌف جداً 
أبو احلسن علي بن سهل بن حممد بن سهل املعدل هو علي بن سهل بن حممد بن أيب حيان بن   -

ب نسبه لنا أبو  سهل بن غليط بن الصباح بن أيب ذر بن أيب الصهباء التيمي الكويف قال اخلطي
ن العتيقي، وذكر لنا أنه قدم بغداد، وحدثهم عن عبد هللا بن زيدان البجلي وسألت العتيقي عن  احلس

 ( 384/ 13علي بن سهل، فقال: ثقة فاضل، وأثىن عليه جدًا )اتريخ بغداد للخطيب ت بشار  
ف وصوابه بريد بضم عبد هللا بن زيدان بن يزيد البجلي قلت يزيد ابلياء والزاي املعجمة تصحي -
لباء املوحدة وفتح الراء املهملة وهو عبد هللا بن زيدان بن بريد بن قطن بن هالل ثقة قال اخلطيب  ا

 ( 334/  1حدث عن أيب كريب حممد بن العالء اهلمداين )تلخيص املتشابه للخطيب  
 أبو كريب هو حممد بن العالء اهلمداين ثقة حافظ  -
 يب ثقة أبو عبد الرمحن الض ابن الفضيل هو أبو النعمان  -
 أابن هو أابن بن أيب عياش مرتوك = -
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 __________ 
هاب الدين النابلسي  ( أخربان الشيخ ش33/ 9= وأخرجه السبكي يف الطبقات الشافعية الكربى )

بقراءيت عليه أخربان أمحد بن هبة هللا بن عساكر مساعا عن إمساعيل بن عثمان القاري أخربان أبو  
ألسعد هبة الرمحن ابن اإلمام أيب سعيد عبد الواحد بن األستاذ أيب القاسم القشريي أخربان القاضي ا

ي أبو بكر احلريي أخربان حاجب أبو الفضل حممد بن أمحد بن أيب جعفر الطبسي أخربان القاض 
ال  الطوسي حدثنا حممد بن محاد حدثنا حممد بن الفضل عن احلسن ومسلم ابن أيب عمران قاال ق

سلمان أضحكين ثالث وأبكاين ثالث قالوا وما هي اي سلمان قال أبكاين فراق األحبة حممد وحزبه  



أساخط علي هو أم راض قالوا وما   وهول املطلع عند سكرة املوت وموقفي بني يدي الرمحن ال أدري
ال   أضحكك اي سلمان قال مؤمل الدنيا واملوت يطلبه وغافل وليس مبغفول عنه وضاحك ملء فيه

يدري ما يفعل هللا به. سقط أابن من سنده وأبو بكر احلريي هو أمحد بن احلسن وحاجب الطوسي  
و األبيوردي وحممد بن الفضل هو أبو حممد حاجب بن أمحد بن يرحم بن سفيان وحممد بن محاد ه

 هو ابلياء الفضيل وهو أبو النعمان أبو عبد الرمحن الضيب ثقة 
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 ا روي عنه عند تالوة القرآن من احلكم واملواعظالفصل السادس فيم
قال: أيها الناس! اقرؤوا القرآن،  -رضي هللا عنه -روي أن عمر بن اخلطاب   كان احلسن يقول: 
 (. 1بقراءته، من قبل أن يقرأه قوٌم يبتغون به ما عند الناس ) -عز وجل-وابتغوا ما عند هللا 
 __________ 

( حدثنا وكيع، عن يزيد بن  458/ 15يف املصنف ت عوامة )  ( أخرجه أبو بكر بن أيب شيبة1)
عن احلس، قال: قال عمر: اقرؤوا القرآن واسألوا هللا به, قبل أن يقرأه قوم يسألون الناس  إبراهيم،

 به. إسنادُه صحيٌح إىل احلسن ويزيد بن إبراهيم هو أبو سعيد التسرتي ثقة ثبت 
* 

حدثنا هاشم، حدثنا املبارك، عن احلسن قال: قال عمر  ( 324وأخرجه أمحد بن حنبل يف الزهد )ص 
اقرءوا كتاب هللا عز وجل وسلوا هللا عز وجل به قبل أن يقرأه أقوام يسألون به الناس.  بن اخلطاب 

 صحيح إىل احلسن 
* 

( حدثنا حسني بن علي، عن زائدة،  459/  15وأخرجه أبو بكر بن أيب شيبة يف املصنف ت عوامة )
ل أن يقرأه أقوام سن، قال: قال عمر: اقرؤوا القرآن واطلبوا به ما عند هللا , قبعن هشام، عن احل 

 يطلبون به ما عند الناس. صحيح إىل احلسن 
* 

( حدثنا وكيع, قال: حدثنا يزيد بن  240/ 5وأخرجه أبو بكر بن أيب شيبة يف املصنف ت عوامة )
ه قبل أن يقرأه قوم يسألون الناس به.  احلطيم، عن احلسن، قال عمر: اقرؤوا القرآن وسلوا هللا ب

 صحيح إىل احلسن 



* 
( حدثنا شيبان اآلجري، ثنا الرباء بن عبد هللا عن  371/ 10البالذري يف أنساب األشراف )وأخرجه 

احلسن عن عمر بن اخلطاب أنه كان يقول: اقرأوا القرآن، وسلوا هللا به قبل أن يقرأه أقوام يسألون  
 ن وهذا إسنادُه ضعيٌف من أجل الرباء هللا به. صحيح إىل احلس
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خشوعه،    مل يلبث أن يرى ذلك يف  -عز وجل-وكان يقول: إن الرجل إذا طلب القرآن والعلم هلل 
 (. 1وزهده، وحلمه، وتواضعه ) 

، وعرض عليه نفسه، فإن وافقه، محد ربه،  -عز وجل-وكان يقول: رحم هللا امرًأ خال بكتاب هللا 
 (. 2ن فضله، وإن خالفه، اتب وأانب ورجع من قريب )وسأله املزيد م

تدى به هدي، ومن  وكان يقول: أيها الناس! إن هذا القرآن شفاء املؤمنني، وإمام املتقني، فمن اه
 صرف عنه شقي وابتلي. 

 __________ 
( وابن  71( ومن طريقه اآلجري يف أخالق العلماء )ص 26/  1( أخرجه ابن املبارك يف الزهد )1)

( وحرب الكرماين يف  34( وابن بطة يف إبطال احليل )ص 258/  1الرب يف جامع بيان العلم ) عبد 
/  2( واهلناد بن السري يف الزهد )383/  1 السنن )( وأخرجه الدارمي يف947/ 2مسائله ت فايز )

( واخلطيب يف جامع أخالق  231( كلهم من طريق زائدة وأخرجه أمحد بن حنبل يف الزهد )ص  533
( ويف املدخل إىل السنن الكربى )ص  288/  3( والبيهقي يف شعب اإلميان ) 142/  1)  الراوي
روح( من طريق هشام، عن احلسن أنه قال: كان ( كلهم من طريق روح بن عبادة كالمها )زائدة و 321

الرجل إذا طلب العلم مل يلبث أن يرى ذلك يف ختشعه، وبصره، ولسانه، ويده، وصالته، وحديثه،  
 اله ثقات ولفظ روح "يف ختشعه وهديه ولسانه وبصره وبره" وزهده. رج

 *** 
الواسطي, قال ان احلسن   ( حدثنا أبو بكر 41( أخرجه اآلجري يف كتابه أخالق أهل القرآن )ص 2)

بن حممد الصباح الزعفراين, قال: ان عبد الوهاب بن عطاء, قال: مسعت أاب عبيدة الناجي يقول: إنه  
 عبدا عرض نفسه وعمله على كتاب هللا, فإن وافق كتاب هللا, محد هللا مسع احلسن, يقول: رحم هللا

ن قريب. إسنادُه ضعيٌف جداً أبو عبيدة  وسأله الزايدة, وإن خالف كتاب هللا, أعتب نفسه, ورجع م



 الناجي امسه بكر بن األسود مرتوك 
* 

نيا، ان أيب، عن جعفر بن  ( حدثنا أبو بكر بن أيب الد43/  5وأخرجه أمحد الدينوري يف اجملالسة ) 
سليمان، عن عبد الواحد بن زيد؛ قال: قال احلسن البصري: ]وفيه[ رحم هللا رجال خال بكتاب هللا،  

على نفسه، فإن وافقه؛ محد ربه وسأل الزايدة من فضله، وإن خالفه؛ عاتب نفسه وأانب  فعرضه 
 د مرتوك وراجع من قريب. إسنادُه ضعيٌف جدًا الدينوري متهم وعبد الواح
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( }أولئك 1طريقته ) وكان يقول: إن من شر الناس أقواماً قرؤوا القرآن ال يعملون بسنته، وال يتبعون ل
 يلعنهم هللا ويلعنهم الالعنون{.

 __________ 
( من طريق أسد قال: ان أبو عبيدة عبد  174/  2( أخرجه حممد بن وضاح القرطيب يف البدع )1)

عن احلسن قال: أال إن من شرار الناس أقواما قرءوا هذا القرآن ال يعملون املؤمن بن عبد هللا, 
د هو أسد بن موسى وعبد املؤمن بن عبد هللا صوابه عبيد هللا ابلياء وهو  بسنته. إسنادُه صحيٌح وأس

 السدوسي
* 

(  387/  12( ومن طريقه البيهقي يف شعب اإلميان )238وأخرج الفراييب يف فضائل القرآن )ص  
نا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أيب: أنه مسع احلسن يقول: ]وفيه[ وإن  حدث

ر الناس أقواما قرءوا هذا القرآن ال يعلمون السنة ]وعند البيهقي: ال يعلمون سنته[ , وإن  من أشرا
 أحق الناس هبذا القرآن من تبعه بعمله، وإن كان ال يقرأ. إسنادُه صحيحٌ 

* 
( حدثنا عبد الصمد، حدثنا عبد هللا بن بكر يعين املزين  233د بن حنبل يف الزهد )ص وأخرج أمح

]وفيه[ إن من الناس انسا قرءوا القرآن ال يعملون سيئة وإمنا أحق الناس هبذا عن احلسن قال:  
 القرآن من اتبعه بعمله وإن كان ال يقرؤه. 
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يف وجهه، وإن ة منه طول ليلته، فإذا أصبح عرف ذلك لقد كان من تقدم يقرأ القرآن، ويقوم ابلسور 
أحدكم يقرأ القرآن ال يتجاوز هلواته، وهللا سبحانه يقول: }كتاٌب أنزاله إليك مبارٌك ليدبروا آايته{. 

ما هو حفظ حروفه، وإضاعة حدوده، وإن أحدكم يقول: قرأت القرآن ما أسقطت منه   -وهللا-أما 
اء وال العلماء وال احلكماء، ومىت  أسقط كله، وهللا وهللا ما هؤالء القر لقد  -لعمر هللا-حرفاً، كذب 

يقول: }إان سنلقي عليك قواًل ثقياًل{  -سبحانه وتعاىل-( إن هللا 1كانت القراء تقول مثل هذا؟ ) 
: }فإذا قرأانه فاتبع قرءانه{؛ أي: حلل حالله، وحرم  -عز وجل-العمل به، وقال  -جل ثناؤه-يريد 

رضوان -م، وما استكمل حفظ القرآن من أصحابه قد تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلحرامه، ول
إال النفر القليل؛ استعظاماً له، ومتابعة أنفسهم حبفظ أتويله، والعمل مبحكمه  -هللا تعاىل عليهم

 ومتشاهبه.
 __________ 

، عمن مسع احلسن  ( عن معمر، عن أيوب 273/ 3( أخرجه عبد الرزاق يف املصنف ط التأصيل )1)
قد قرأه صبيان وعبيد ال علم هلم بتأويله، ومل أيتوا األمر من قبل أوله، وقال:   يقول: إن هذا القرآن

}كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آايته{، وما تتدبر آايته وما تدعي اتباعه إال بعلمه، وهللا ما حبفظ  
رفا  لقد قرأت القرآن كله، وما أسقط منه ححروفه، وإضاعة حدوده، حىت إن أحدهم ليقول: وهللا 

واحدا، وقد أسقطه كله، ما ترى له القرآن يف خلق وال عمل، وحىت إن أحدهم ليقول: وهللا إين ألقرأ  
السورة يف نفس واحد وهللا ما هؤالء ابلقراء والعلماء، وال احلكماء، وال الورعة، ومىت كان القراء  

 ملسلمني من هؤالء. صحيح يقولون مثل هذا؟ ال كثر هللا يف ا
* 

(  100( ومن طريقه اآلجري يف أخالق أهل القرآن )ص  274/  1املبارك يف الزهد )  وأخرجه ابن
( أخربان معمر، عن حيىي بن املختار، عن احلسن قال: إن هذا 246والفراييب يف فضائل القرآن )ص 

مر من قبل أوله، وقال هللا سبحانه  القرآن قد قرأه عبيد وصبيان ال علم هلم بتأويله، ومل يتأولوا األ
[، وما تدبروا آايته اتباعه، وهللا بعلمه،  29تعاىل: }كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آايته{ ]ص: و 

أما وهللا ما هو حبفظ حروفه وإضاعة حدوده، حىت إن أحدهم ليقول: لقد قرأت القرآن كله فما 
أحدهم  ى له القرآن يف حلق، وال عمل، حىت إنأسقطت منه حرفا، وقد وهللا أسقطه كله، ما ير 

ليقول: إين ألقرأ السورة يف نفس، وهللا ما هؤالء ابلقراء، وال العلماء، وال احلكماء، وال الورعة، مىت  
 كانت القراء مثل هذا؟ ال كثر هللا يف الناس مثل هؤالء. صحيح



* 
( ان  209/  4ي يف شعب اإلميان ) ( ومن طريقه البيهق422/ 2وأخرجه سعيد بن منصور يف تفسريه ) 

اب، عن الصلت بن هبرام، عن احلسن، قال: إن هذا القرآن قرأه عبيد وصبيان مل أيخذوه من  أبو شه
أوله، وال علم هلم بتأويله، إن أحق الناس هبذا القرآن من رئي يف عمله، قال هللا تبارك وتعاىل: 

اعه بعمله، يقول  ولو األلباب{، وإمنا تدبر آايته: اتب}كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آايته وليتذكر أ
أحدهم لصاحبه: تعال أقارئك، وهللا ما كانت القراء تفعل هذا، وهللا ما هم ابلقراء، وال الورعة، ال  

 كثر هللا يف الناس أمثاهلم، ال كثر هللا يف الناس أمثاهلم. إسنادُه صحيحٌ 
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الناس، وقوٌم أجادوا ثة نفٍر: قوٌم اختذوه بضاعة يطلبون به ما عند وكان احلسن يقول: قراء القرآن ثال
حروفه، وضيعوا حدوده، استدروا به أموال الوالة، واستطالوا به على الناس، وقد كثر هذا اجلنس من  
محلة القرآن، فال كثر هللا مجعهم، وال أبعد غريهم، وقوٌم قرؤوا القرآن، فتدبروا آايته، وتداووا بدوائه، 

فهم الذين يستسقى هبم الغيث، وتسدى من  واستشفوا بشفائه، ووضعوه على الداء من قلوهبم، 
 (. 1أجلهم النعم، وتستدفع بدعائهم النقم، أولئك حزب هللا أال إن حزب هللا هم الغالبون ) 

 __________ 
 ( ورد ذلك من أربعة طرق عن احلسن األول: أخرجه حيىي الشجري كما يف ترتيب األمايل 1)

قاسم عبد العزيز بن جعفر بن احلسن العسكري  ( أخربان القاضي أبو ال113  - 112/ 1اخلميسية )
نزيل البصرة، قال: أخربان أبو أمحد احلسن بن عبد هللا بن سعيد العسكري، قال، وأخربين أيب، قال:  

وي، قال:  أخربان إبراهيم بن حرب العسكري، قال: أخربين العباس بن بكار، عن عيسى بن عمر النح
عته يقول: قرأ هذا القرآن ثالثة رجال: فرجل قرأه فاختذه أقبلت جمرمزا حىت أقعيت عند احلسن فسم

بضاعة فنقله من بلد إىل بلد ومن مصر إىل مصر يبتغي ما عند الناس، وقوم قرءوه فثقفوه كما يثقف 
به على الناس، يقول القدح أقاموا حرفه وضيعوا حدوده واستدروا به ما عند الوالة واستطالوا 

قرآن حرفا، ومىت كانت القراء كذا ما هلم كثر هللا هبم القبور وأخلى  أحدهم: وهللا ما أسقط من ال
منهم الدور، وقوم قرءوا القرآن فوضعوه على القلوب فهمت لذلك أعينهم وذبلت شفاههم وأسهروا  

م يسقى الغيث، وهبم يدفع هللا ليلهم وأظلموا هنارهم وخنوا يف برانسهم وبكروا يف حماريبهم فبه
ضي هللا على األعداء، وهللا هلذا الضرب من القراء أعز من الكربيت األمحر، قال أبو  الألواء، وهبم يق



أمحد: قول عيسى أقبلت جمرمزا، اجملرمز: اجملتمع املنقبض من قوهلم مجع جراميزه، أقعيت، يعين 
سن: وخنوا يف برانسهم، اخلنني: تردد البكاء يف  مجعت علي ثيايب، واإلقعاء االستيفار، وقول احل 

 األنف. إسنادُه ضعيٌف جداً العباس بن بكار هو الضيب منكر احلديث مرتوك 
* 

( حدثنا أبو عبد هللا حممد بن خملد قال: ان إبراهيم  132وأخرجه اآلجري يف أخالق أهل القرآن )ص 
اس بن بكار الضيب, قال: ان عيسى بن عمر بن مهدي قال: ان أمحد بن عبد هللا فريوز قال, ان العب

قال: أقبلت حىت أقمت عند احلسن فسمعته يقول: قرأ هذا القرآن ثالثة رجال: فرجل قرأه  النحوي 
فاختذه بضاعة ونقله من بلد إىل بلد, ورجل قرأه فأقام على حروفه, وضيع حدوده يقول: إين وهللا ال 

حب ر, وأخلى منهم الدور فوهللا هلم أشد كربا من صا أسقط من القرآن حرفا, كثر هللا هبم القبو 
السرير على سريره, ومن صاحب املنرب على منربه, ورجل قرأه فأسهر ليله وأظمأ هناره ومنع شهوته,  

فجثوا يف براثنهم وركدوا يف حمارهبم, هبم ينفي هللا عنا العدو وهبم يسقينا هللا الغيث, وهذا الدرب من  
لي متهم ابلوضع والعباس بن  ت األمحر. إسناده ساقط إبراهيم بن مهدي هو األبالقراء أعز من الكربي

 بكار مرتوك =
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 __________ 
/  2الدينوري يف عيون األخبار )( وابن قتيبة 92= والثاين: أخرجه ابن أيب الدنيا يف اهلم واحلزن )ص 

( واخللعي يف  55والبكاء )ص  ( وابن قدامة يف الرقة 193/ 4( والبيهقي يف شعب اإلميان )148
( كلهم من طريق عبد الرمحن بن صاحل  124/  2الفوائد احلسان املنتقاة )اخللعيات( رواية السعدي ) 

، قال: قراء القرآن ثالثة: فرجل  بن احملاريب، عن بكر بن خنيس، عن ضرار بن عمرو، عن احلسن
وقوم قرأوا القرآن فحفظوا حروفه اختذه بضاعة ينقله من مصر إىل مصر، يطلب به ما عند الناس، 

وضيعوا حدوده، استدرجوا به الوالة، واستطالوا به على أهل بالدهم، فتجد كثر هذا الضرب يف محلة  
يعلم من دواء القرآن، فوضعه على داء قلبه،  القرآن ال أكثرهم هللا، ورجل قرأ القرآن فبكى مبا 
ابخلشوع وكدوا يف حماريبهم وحنوا يف برانيسهم،  فسهر هلل، ومهلت عيناه، تسربلوا احلزن، وارتدوا 

فبهم يسقي هللا الغيث، وينزل النصر، ويرفع البالء "، وهللا هلذا الضرب يف محلة القرآن أقل من  
 بكر بن خنيس ضعيف وضرار مرتوك الكربيت األمحر. إسنادُه ضعيٌف جداً 



* 
حدثنا حجاج، عن املبارك بن سعيد،  ( 127والثالث: أخرجه أبو عبيد القاسم يف فضائل القرآن )ص 

عن رجل، قد مساه أراه عمار بن سيف، عن احلسن قال: قراء القرآن ثالثة أصناف: فصنف اختذوه 
تطالوا به على أهل بالدهم، واستدروا بضاعة أيكلون به، وصنف أقاموا حروفه وضيعوا حدوده، واس

، وصنف عمدوا إىل دواء القرآن فوضعوه  به الوالة كثر هذا الضرب من محلة القرآن، ال كثرهم هللا
على داء قلوهبم فوكدوا به يف حماريبهم وحنوا به يف برانسهم، واستشعروا اخلوف، وارتدوا احلزن، 

م على األعداء، وهللا هلذا الضرب يف محلة القرآن أعز فأولئك الذين يسقي هللا هبم الغيث، وينصر هب
املصيصي واملبارك بن سعيد هو الثوري وعمار بن سيف  من الكربيت األمحر. حجاج هو ابن حممد 

 صاحل يف نفسه ضعيف وهذا أفضل إسناد يف الباب عن احلسن
* 

د العزيز بن حممد بن  ( أخربان أبو القاسم عب193/  4والرابع: أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان )
ي، حدثنا حيىي بن كثري  شيبان العطار، ببغداد، حدثنا أمحد بن سلمان، حدثنا حممد بن يونس القرش

العنربي، حدثنا ابن عبيد، عن احلسن قال: إن هذا القرآن قرأه انس ثالثة: قوم اختذوه بضاعة ينقلونه  
من الشيطان وتراءوا به يف أعماهلم، وقوم  من بلد إىل بلد ال أكثرهم هللا وهم كثريون، وقوم تذابوا

موا به يف حماريبهم وخبوا يف برانسهم فبمثل هؤالء وجدوا فيه دواء قلوهبم فجعلوه على داء قلوهبم فقا
 يدل على األعداء ويستنزل القطر. إسناده موضوع حممد بن يونس القرشي هو الكدميي وضاع
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عليهم القرآن،   ولقد روي: أن وفدًا من أهل اليمن قدموا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقرأ 
 نا حىت قست قلوبنا. فبكوا، فقال أبو بكٍر: هكذا ك

-وكان يقول: أيها الناس! عليكم ابلنظر يف املصاحف، وقراءة القرآن فيها؛ فقد روي أن عثمان 
كان يقول: إين ألكره أن ميضي علي يوٌم ال أنظر فيه إىل عهد هللا سبحانه، يعين:    -رضي هللا عنه

 ن يف املصحف تربكاً به. ه يف ذلك، فقال: إنه مبارٌك، وكان يقرأ القرآ(، فقيل ل1املصحف )
وكان ال يزال يرى املصحف يف حجره، وكان من أحفظ أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم لكتاب  

 .-عز وجل-هللا 
 __________ 



ت ( ويف األمساء والصفا105( ويف االعتقاد )ص 509/ 3( أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان )1)
( أخربان أبو بكر بن احلارث  239/  39ق )( ومن طريقه ابن عساكر يف اتريخ دمش593/  1)

األصبهاين ]ويف االعتقاد واألمساء: الفقيه بدل األصبهاين[، أخربان أبو حممد بن حيان، حدثنا حممد  
ائيل بن  بن العباس بن أيوب، حدثنا أبو عمر بن أيوب الصريفيين، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا إسر 

ري املؤمنني عثمان بن عفان رضي هللا عنه: لو أن قلوبنا  موسى، قال: مسعت احلسن، يقول: قال أم
طهرت ما شبعنا من كالم ربنا، وإين ألكره أن أييت علي يوم ال أنظر يف املصحف. وما مات عثمان 

 حىت خرق مصحفه من كثرة ما كان يدمي النظر فيها. إسنادُه صحيٌح إىل احلسن 
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لدينا أنكااًل  لما بدأ أيكل منه، مسع قارائً يتلو: }إنعشاؤه، ف -رمحه هللا -وقيل: قدم للحسن 
وجحيماً. وطعاماً ذا غصٍة وعذاابً أليمًا{ فقال: اي جارية! ارفعي عشاءك، ومازال يردد اآلية ويبكي 

 بقية ليلته. 
 (.1وقيل: بل بقي كذلك ثالاثً حىت أحضر ولده قوماً من أصحابه، وأحضروا طعاماً، فواكلهم )

 __________ 
حدثنا يونس، حدثنا صاحل، عن خليد، عن صاحل   ( 230( أخرجه أمحد بن حنبل يف الزهد )ص 1)

بن حسان قال: أمسى احلسن صائما فجئناه بطعام عند إفطاره قال: فلما قرب إليه قال: عرضت له  
[ قال: فقلصت يده  13هذه اآلية }إن لدينا أنكاال وجحيما وطعاما ذا غصة وعذااب أليما{ ]املزمل: 

ئما فلما أراد أن يفطر ذكر اآلية ففعل ذلك أيضا فلما  عنه فقال: ارفعوه فرفعناه قال: فأصبح صا
كان اليوم الثالث انطلق ابنه إىل اثبت البناين وحيىي البكاء وأانس من أصحاب احلسن فقال: أدركوا  

نا أنكاال وجحيما{ أيب فإنه مل يذق طعاما منذ ثالثة أايم كلما قربنا إليه ذكر هذه اآلية: }إن لدي
قال: فأتوه فلم يزالوا به حىت أسقوه شربة من سويق. إسنادُه ضعيٌف جدًا [ فقرأها 12]املزمل:  

صاحل هو املري مرتوك وخليد عن صاحل بن حسان تصحيف بل مها راٍو واحد امسه خليد بن حسان  
 وهو ضعيف

* 
ابن فنجويه، قال: حدثنا ابن ماجة،  ( أخربين 64/ 10وأخرجه أبو إسحاق أمحد الثعليب يف تفسريه ) 

حدثنا احلسن بن أيوب، قال: حدثنا عبد هللا بن أيب زايد، قال: حدثنا سيار، قال: حدثنا  قال: 



صاحل، قال: حدثنا خالد بن حسان، قال: أمسى عندان احلسن وأمسى صائما، فأتيته بطعام فعرضت  
نت عذااب أليما فقال: ارفع الطعام، فلما كاله هذه اآلية إن لدينا أنكاال وجحيما وطعاما ذا غصة و 

الليلة الثانية أتيناه أيضا بطعام فعرضت له هذه اآلية، فقال: ارفعه، فلما كانت الليلة الثالثة أتيته  
فعرضت له هذه اآلية، فقال: ارفعوا، فانطلق ابنه إىل اثبت البناين ويزيد الضيب وحيىي البكاء فحدثهم 

 ضعيٌف جداً وخالد تصحيف يزالوا به حىت شرب شربة من سويق. إسنادهُ حبديثه، فجاءوا معه فلم 
 إمنا هو خليد = 
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 __________ 
أبو إسحاق إبراهيم بن   ( أخربان 38/ 2= وأخرجه حيىي الشجري كما يف ترتيب األمايل اخلميسية )

بن عبد هللا بن خلف بن  عمر بن أمحد بن إبراهيم الربمكي، بقراءيت عليه، قال: أخربان أبو بكر حممد 
خبيت الدقاق، قراءة عليه، قال: حدثنا أبو جعفر حممد بن احلسن املعروف اببن بذينا التاجر، قال:  

ثنا سيار بن حامت العنزي، قال: حدثنا  حدثنا أبو مسلم عبد الرمحن بن مسرور األزدي، قال: حد
ن , وأمسى صائما فأتيت بطعام صاحل املزي، قال: حدثنا خليد بن حسان، قال: أمسى عندان احلس

  12{ وطعاما ذا غصة وعذااب أليما{ ]املزمل: 12فعرضت له هذه اآلية }إن لدينا أنكاال وجحيما } 
نية, فأتيناه أيضا ابلطعام, فعرضت له هذه اآلية،  [، فقال: ارفع الطعام، فلما كانت الليلة الثا13 -

يضا ابلطعام، فقال: ارفعوا، فانطلق ابنه إىل أمحد، اثبت  فقال: ارفعه، فلما كانت الليلة الثالثة أتيناه أ
البناين، وإىل يزيد الضيب، وحيىي البكاء, فحدثهم حبديثه، فجاءوا معه، فلم يزالوا به حىت شرب شربة  

  ضعيٌف جداً من سويق. إسنادهُ 
* 

از يل، أان  ( أخربان أبو نصر اجلوزقي فيما أج376/  4وأخرجه الواحدي يف كتابه التفسري الوسيط ) 
حممد بن حممد بن يعقوب احلافظ، ان حممد بن إسحاق الثقفي، ان حامت بن الليث اجلوهري، ان خالد  

صائما، فلما أيت   بن خداش، ان صاحل املري، عن خليد بن حسان اهلجري، قال: أمسى احلسن 
  - 12زمل: { وطعاما ذا غصة{ ]امل12إبفطاره، عرضت له هذه اآلية: }إن لدينا أنكاال وجحيما } 

[ فقلصت يداه عن عشائه، فقال: ارفعوه، فرفع، فأصبح صائما، فلما أيت إبفطاره، عرضت له  13
، ويزيد الضيب، وحيىي البكاء،  أيضا هذه اآلية فرفع، فلما كان اليوم الثالث انطلق ابنه إىل اثبت البناين



م، كلما قربنا إليه الطعام،  وانس من أصحابه، فقال: أدركوا أيب فإنه مل يذق طعاما منذ ثالثة أاي
[ فيرتكه، فأتوه، فلم يزالوا به حىت  12عرضت له هذه اآلية: }إن لدينا أنكاال وجحيما{ ]املزمل: 

 سقوه شربة من سويق. إسنادُه ضعيٌف جداً 
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ه! ن{، مث قال: أواوقرأ: }واتقوا يوماً ترجعون فيه إىل هللا مث توىف كل نفٍس ما كسبت وهم ال يظلمو 
أي موعظٍة وعظ هللا سبحانه عباده لو كانوا قابلني؟! وقرأ: }أيود أحدكم أن تكون له جنٌة من خنيٍل  

وأعناٍب جتري من حتتها األهنار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكرب وله ذريٌة ضعفاٌء فأصاهبا إعصاٌر 
ال احلسن: هذا مثٌل ضربه هللا تتفكرون{، مث ق فيه انٌر فاحرتقت كذلك يبني هللا لكم اآلايت لعلكم

لعباده، انتفع به وأبصره من أراده برشاده؛ يقول هللا سبحانه: مثل الرجل إذا كربت سنه، ورق عظمه، 
(، كمثل ابن آدم يقوم يوم القيامة،  1وكثر عياله، واحتاج لزرعه، فأحرقته النار أحوج ما كان إليه )

احٍل، توهم أنه له، فوجده قد أذهبته التبعات، وأسقطته ا قدم من عمٍل صوهو عراين ظمآن فقرٌي إىل م
 اخلطااي أحوج ما كان إليه، وأعظم ما كان رجاًء أن يعود نفعه عليه. 

 __________ 
( كالمها من  547/  5( والطربي يف تفسريه ت شاكر ) 524/ 2( أخرج ابن أيب حامت يف تفسريه ) 1)

فاحرتقت قال: فذهبت أحوج ما كان إليها، فذلك  ن احلسن، قوله:  طريق عبد الرزاق، أنبأ معمر، ع
 يقول: أيود أحدكم أن يذهب عمله، أحوج ما كان إليه.
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، مث جيلسون وقرأ: }كانوا قليالً من الليل ما يهجعون{، فقال: كانوا يدميون صالهتم إىل السحر
 يستغفرون.

 __________ 
يقه اآلجري يف فضل قيام الليل والتهجد وأبو  ( ومن طر 425/  1( أخرجه ابن املبارك يف الزهد )1)

( من طريق وكيع كالمها )ابن املبارك ووكيع( من  360/  4بكر بن أيب شيبة يف املصنف ت عوامة )
}كانوا قليال من الليل ما يهجعون{  طريق مبارك بن فضالة، عن احلسن، يف قول هللا تعاىل:



[،  18، }وابألسحار هم يستغفرون{ ]الذارايت:  [، قال: قليال من الليل ما ينامون17]الذارايت:  
قال: مدوا الصالة إىل األسحار، مث أخذوا ابألسحار يف االستغفار. ولفظ وكيع: صلوا، فلما كان 

 السحر استغفروا. صحيح 
* 

( حدثنا أمحد، حدثنا  213بن حنبل يف زوائده على كتاب أبيه الزهد )ص وأخرجه عبد هللا بن أمحد 
لدوسي، حدثنا هشام، عن احلسن، يف هذه اآلية }كانوا قليال من الليل ما يوسف بن يعقوب ا

[ كانوا قليال من الليل ما يرقدون }وابألسحار هم يستغفرون{  17يهجعون{ ]الذارايت: 
 إىل السحر مث دعوا وتضرعوا. صحيح [ قال: مدوا الصالة 18]الذارايت:  

* 
ابن محيد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن   ( حدثنا409/  22وأخرج الطربي يف تفسريه ت شاكر )

يونس بن عبيد، عن احلسن، قال: مدوا يف الصالة ونشطوا، حىت كان االستغفار بسحر. قال: ثنا  
كانوا ال ينامون من الليل إال قليال.    مهران، عن سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة، عن احلسن قال:

ان، عن سفيان، عن يونس، عن احلسن، قال: نشطوا وقال الطربي حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن مي
 فمدوا إىل السحر. صحيح 

* 
( أنبأ عبد الرمحن، قال: ثنا  618وأخرجه وأبو علي احلسن بن شاذان يف تفسري جماهد بن جرب )ص 

، قال: ثنا ورقاء، عن احلسن، قال: يقول: }كانوا قليال من الليل ما يهجعون{ إبراهيم، قال: ثنا آدم
[ قال: ما ينامون، كانوا ميدون الصالة إىل األسحار، فإذا كان السحر أخذوا يف  17ت:  ]الذاراي

 االستغفار. إسنادُه ضعيٌف جداً 
 

حممد بن جعفر، قال:   ( حدثنا ابن املثىن، قال: ثنا 408/  22وأخرج الطربي يف تفسريه ت شاكر )
( قال: قال احلسن: كابدوا قيام ثنا شعبة، عن قتادة، يف قوله )كانوا قليال من الليل ما يهجعون

الليل. وقال الطربي حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قال: كان احلسن يقول:  
 يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن  ( حدثين409/ 22ال ينامون منه إال قليال. صحيح وقال الطربي ) 

قليال من الليل ما يهجعون( قال: ال ينامون   علية، عن بعض أصحابنا، عن احلسن، يف قوله )كانوا
 من الليل إال أقله. صحيح 
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 (. 1وسئل عن انشئة الليل، فقال: هي من أوله إىل الفجر )
 __________ 

( أان املبارك، عن احلسن قال: كل صالة بعد  465ناه علي بن اجلعد يف مسنده )ص ( أخرج مبع1)
 سن وله شاهد سيأيت ذكره العشاء اآلخرة فهي انشئة الليل. ح

* 
( وأبو علي احلسن بن شاذان يف تفسري جماهد بن جرب  29/  3وأخرج البيهقي يف السنن الكربى ) 

القاضي، ثنا إبراهيم بن احلسني، ثنا آدم بن أيب   ( كالمها من طريق عبد الرمحن بن احلسن679)ص  
اء اآلخرة فهي من انشئة الليل.  إايس، ثنا املبارك بن فضالة، عن احلسن قال: كل صالة بعد العش

 إسنادُه ضعيٌف جداً 
* 

( عن معمر, عن احلسن, يف قوله تعاىل: }إن انشئة الليل{  358/  3وأخرج عبد الرزاق يف تفسريه ) 
ال: كل شيء بعد العشاء فهو انشئة. منقطع قال ابن أيب حامت مسعت أيب ]أبو حامت[  [ ق6]املزمل:  

ئا ومل يره بينهما رجل ويقال أنه عمرو بن عبيد )املراسيل البن أيب  يقول مل يسمع معمر من احلسن شي
 ( وهو شاهد ملا تقدم219حامت ص 
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لوا سالمًا{، مث  وقرأ يوماً: }وعباد الرمحن الذي ميشون على األرض هوانً وإذا خاطبهم اجلاهلون قا
 (. 1جلوا )قال: هم املسلمون الذين ال جيهلون، وإن جهل عليهم حلموا، ومل يع

 __________ 
( من طريق يزيد وهو ابن هارون وأخرجه الطربي يف  232( أخرجه أمحد بن حنبل يف الزهد )ص 1)

نيا يف احللم  ( من طريق عبد الرمحن وهو ابن مهدي وأخرجه ابن أيب الد295/ 19تفسريه ت شاكر ) 
(  373/  19ت عوامة ) ( من طريق علي بن اجلعد وأخرجه أبو بكر بن أيب شيبة يف املصنف26)ص  

( كالمها من طريق حيىي بن ميان وأخرجه 296/  19( و ) 294/ 19والطربي يف تفسريه ت شاكر ) 
ة }وإذا ( كلهم من طريق أبو األشهب، عن احلسن، يف هذه اآلي489/  1حيىي بن سالم يف تفسريه ) 

جيهلوا، هذا هنارهم  [ قال حلماء وإن جهل عليهم مل63خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما{ ]الفرقان: 



إذا انتشروا به يف الناس. صحيح وأبو األشهب امسه جعفر بن حيان وأخرج أمحد بن حنبل يف الزهد  
الرمحن الذين   ( حدثنا يزيد، أنبأان أبو األشهب، عن احلسن، يف قوله عز وجل: }وعباد225)ص  

عليهم غفروا. وأخرج  [ قال حلماء ال جيهلون وإن جهل63ميشون على األرض هوان{ ]الفرقان: 
( أخربان جعفر بن حيان ]هو أبو األشهب[، عن احلسن، يف قول هللا  424/ 1ابن املبارك يف الزهد )

طبهم اجلاهلون قالوا  [ قال: حلماء، }وإذا خا63تعاىل: }الذين ميشون على األرض هوان{ ]الفرقان:  
م إذا انتشروا يف الناس، وليلهم  [ قال: وإن جهل عليهم حلموا، فهذا هناره63سالما{ ]الفرقان: 

 خري ليل. 
* 

( من طريق سعيد بن سليمان الواسطي وأخرج وكيع  723/ 8وأخرج ابن أيب حامت يف تفسريه خمرجاً )
( واخلطيب يف الفقيه واملتفقه  604/  2ري )( ومن طريقه اهلناد بن الس726بن اجلراح يف الزهد )ص  

: }وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما{ ]الفرقان: ( كالمها من طريق مبارك، عن احلسن53/  2)
[ قال: حلماء ال جيهلون وإن جهل عليهم حلموا يصاحبون عباد هللا هنارهم مما تسمعون، مث ذكر  63

 ليلهم خري ليل. صحيح = 
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 __________ 
 احلريف، ان  محن بن عبيد هللا( أخربان أبو القاسم عبد الر 26/  11= وأخرج البيهقي يف شعب اإلميان )

أبو القاسم حبيب بن احلسن بن داود القزاز، ان عمر بن حفص السدوسي، ان عاصم بن علي، ان  
يزيد بن إبراهيم التسرتي، قال: مسعت احلسن، يقول يف هذه اآلية: }وعباد الرمحن الذين ميشون على  

ماء ال جيهلون على أحد،  [، قال: حل63 األرض هوان وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما{ ]الفرقان: 
 وإن جهل عليهم حلموا. صحيح

* 
( حدثنا احلسن، قال: أخربان عبد الرزاق، قال:  295/  19وأخرج الطربي يف تفسريه ت شاكر )

أخربان معمر، عن احلسن، يف قوله: )ميشون على األرض هوان( قال: علماء حلماء ال جيهلون.  
 صحيح

* 



( حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثنا هشيم،  296  /19ه ت شاكر )وأخرج الطربي يف تفسري 
قال: أخربان عبادة، عن احلسن، قال: حلماء ال جيهلون وإن جهل عليهم حلموا. صحيح وعبادة  

 غلط إمنا هو عباد وهو ابن راشد
* 

قرئ،  بد العزيز امل( حدثنا أيب، ثنا عبد الصمد بن ع2722/ 8وأخرج ابن أيب حامت يف تفسريه خمرجاً )
[ قال: املؤمن حليم وإن  63ثنا جسر، عن احلسن، يف قول هللا: }وإذا خاطبهم اجلاهلون{ ]الفرقان: 

 جهل عليه حلم. صحيح 
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شورًا. اقرأ كتابك كفى وقرأ: }وكل إنساٍن ألزمناه طائره يف عنقه وخنرج له يوم القيامة كتاابً يلقاه من
 (. 1بن آدم! لقد عدل فيك من جعلك حسيب نفسك )بنفسك اليوم عليك حسيبًا{، مث قال: ا

 __________ 
( حدثنا عبد الصمد، حدثنا عباد بن راشد قال:  233( أخرجه أمحد بن حنبل يف الزهد )ص 1)

لقد عدل عليك من جعلك   [ 13مسعت احلسن، قرأ: }وكل إنسان ألزمناه طائره يف عنقه{ ]اإلسراء: 
 كما سيأيت  حسيب نفسك. صحيح وعباد بن راشد متابع

* 
( أخربان  218( ومن طريقه ابن أيب الدنيا يف األهوال )ص  545/ 1أخرجه ابن املبارك يف الزهد ) 

[ قال:  14جعفر بن حيان، عن احلسن، يف قول هللا: }كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا{ ]اإلسراء:  
ات[ طويت قلدها،  ه قالدة، تكتب فيها نسخة عمله، فإذا ]زاد ابن أيب الدنيا: مكل آدمي يف عنق

[ اي ابن  14فإذا بعث نشرت له، وقيل: }اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا{ ]اإلسراء: 
 آدم أنصفك من خلقك, جعلك حسيب نفسك. إسنادُه صحيحٌ 

* 
ابن عبد األعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن  ( حدثنا 345/  22وأخرجه الطربي يف تفسريه ت شاكر )

تال احلسن )عن اليمني وعن الشمال قعيد( قال: فقال: اي ابن آدم بسطت  معمر، عن قتاده، قال: 
لك صحيفة، ووكل بك ملكان كرميان، أحدمها عن ميينك، واآلخر عن مشالك; فأما الذي عن ميينك  

فاعمل مبا شئت أقلل أو أكثر، حىت إذا  فيحفظ حسناتك ; وأما الذي عن مشالك فيحفظ سيئاتك، 



يف عنقك معك يف قربك، حىت خترج يوما القيامة، فعند ذلك يقول   مت طويت صحيفتك، فجعلت
)وكل إنسان ألزمناه طائره يف عنقه( ... حىت بلغ )حسيبا( عدل وهللا عليك من جعلك حسيب 

 نفسك. صحيح 
* 

, قال: تال احلسن }عن اليمني وعن الشمال ( عن معمر229/ 3وأخرجه عبد الرزاق يف التفسري )
: اي ابن آدم بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كرميان أحدمها, عن ميينك  [ فقال17قعيد{ ]ق:  

واآلخر عن مشالك, فأما الذي عن ميينك فيحفظ حسناتك, وأما عن مشالك فيحفظ سيئاتك, فاملل  
 عنقك معك يف قربك, حىت خترج  ما شئت أقلل أو أكثر حىت إذا مت طويت صحيفتك فجعلت يف

[ حىت بلغ  13وكل إنسان ألزمناه طائره يف عنقه{ ]اإلسراء: يوم القيامة فعند ذلك يقول: } 
[: عدل وهللا لك من جعلك حسيب نفسك. الطربي يف تفسريه ت شاكر 6}حسيبا{ ]النساء:  

 ر به ( حدثنا القاسم، قال: ثنا احلسني، قال: ثنا أبو سفيان، عن معم400/ 17)
* 

بتصرف ثنا أبو بكر أمحد بن حممد الوراق,  (70/ 8وأخرجه أبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء )
ثنا العباس بن أمحد الشاشي, ثنا أبو عقيل الرصايف, ثنا أمحد بن عبد هللا الزاهد, قال: مسعت شقيق  

 قوله: }كفى بنفسك اليوم  بن إبراهيم البلخي, يقول: قال إبراهيم بن أدهم فبلغين أن احلسن قال يف
مي قالدة فيها نسخة عمله, فإذا مات طويت وقلدها فإذا  [ لكل آد14عليك حسيبا{ ]اإلسراء:  

 بعث نشرت. 
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بة والولد، آخر  وقرأ: }إمنا نعد هلم عدًا{. مث قال: آخر العدد خروج النفس، آخر العدد فراق األح
لو   العدد دخول القرب، فاملبادرة عباد هللا إىل األعمال الصاحلة، مث يقول: عباد هللا! إمنا هي األنفاس،

قد حبست النقطعت األعمال اليت هبا تتقربون، واحلسنات اليت عليها تتوكلون، فرحم هللا امرًأ  
 (. 1حاسب نفسه، وخاف ربه، واتقى ذنبه ) 

 __________ 
( حدثين  255/  13( ومن طريقه البيهقي يف شعب اإلميان )106جه ابن أيب الدنيا يف )ص ( أخر 1)

ن[، قال: حدثين الوليد بن صاحل، عن عامر بن يساف، عن عبيد  حممد ]زاد البيهقي: أظنه ابن عثما



: هللا بن. . . قال. . .: ]وعند البيهقي: عن عبد هللا بن رزين العقيل[ كان احلسن يقول يف موعظته
املبادرة عبادة، املبادرة، فإمنا هي األنفاس، لو قد حبست انقطعت عنكم أعمالكم اليت تقربون هبا إىل  

رحم هللا امرأ نظر لنفسه، وبكى على ذنوبه، مث قرأ هذه اآلية: }إمنا نعد هلم عدا{ هللا عز وجل، 
آخر العدد   [، مث يبكي ويقول: آخر العدد خروج نفسك، آخر العدد فراق أهلك، 84]مرمي: 

 دخولك يف قربك. إسنادُه ضعيفٌ 
وليد بن صاحل يف كتب  حممد هو حممد بن احلسني الربجالين أبو جعفر وهو املعروف ابلرواية عن ال -

ابن أيب الدنيا وهو صاحب التصانيف صدوق قال أبو حامت الرازي ذُِكَر يل أن رجال سأل أمحد بن  
مبحمد بن احلسني الربجالين )اجلرح والتعديل البن  حنبل عن شيء من حديث الزهد، فقال: عليك 

أنه سئل عن حممد بن  ( وقال اخلطيب بلغين عن إبراهيم بن إسحاق احلريب، 229/ 7أيب حامت 
( وقال الصفدي وكان ثقة 5/  3احلسني الربجالين، فقال: ما علمت إال خريا )اتريخ بغداد ت بشار  

 ( 250/ 2صدوقا )الوايف ابلوفيات 
 بن صاحل هو أبو حممد الضيب اجلزري ثقة  الوليد -
 عامر بن يساف ضعيف  -
 عبد هللا بن رزين العقيل مل أعرفه -
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، وجرت  لما نضجت جلودهم بدلناهم جلودًا غريها ليذوقوا العذاب{، فاضطربت ركبتاهوقرأ: }ك
(،  1دموعه، مث قال: روي أن النار أتكل حلومهم كل يوٍم سبعني مرًة، مث يقال هلم: عودوا، فيعودون )

 اللهم إان نعوذ بك من النار، ومن عمل نستوجب به النار. 
 __________ 

( وعبد هللا بن أمحد بن حنبل يف زوائده على  83يف كتابه صفة النار )ص  ( أخرجه ابن أيب الدنيا 1)
( وابن أيب الدنيا يف كتابه 151( وابن أيب الدنيا يف كتابه صفة النار )ص  218تاب أبيه الزهد )ص ك

( وأبو عبد هللا القطان يف جزءه رواية هالل احلفار ت أبو سيف أمحد )ص  161صفة النار )ص  
  ( والذهيب يف معجم شيوخه الكبري318البيهقي يف كتابه البعث والنشور )ص  ( ومن طريقه 191

( كلهم من طريق فضيل بن عياض، سئل عن قوله:  34( وأسد بن موسى يف الزهد )ص  343/  1)
[ فقال هشام: عن احلسن: أتكلهم 56}كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غريها{ ]النساء:  



لما أكلتهم وأنضجتهم قيل هلم: عودوا، فيعودون كما كانوا. رجاله النار كل يوم سبعني ألف مرة، ك
 ثقات

* 
( حدثنا أيب، ثنا علي بن حممد الطنافسي، ثنا  983/  3وأخرجه ابن أيب حامت يف تفسريه خمرجاً ) 

حسني اجلعفي، عن زائدة، عن هشام، عن احلسن، قوله: }كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا  
ال: تنضجهم يف اليوم سبعني ألف مرة قال حسني: وزاد فيه فضيل بن ]عن  [ ق56غريها{ ]النساء:  

س بن وهو الفضيل بن عياض[ هشام عن احلسن: كلما أنضجتهم وأكلت حلومهم، قيل هلم:  ولي
 عودوا، فعادوا. رجاله ثقات

* 
  ( حدثنا يزيد بن هارون، عن هشام،499/  18وأخرجه أبو بكر بن أيب شيبة يف املصنف ت عوامة )

، أنه حيرق أحدهم عن احلسن، يف قوله }كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غريها{، قال: بلغين
 يف اليوم سبعني ألف مرة. رجاله ثقات 

* 
( حدثنا القاسم قال، حدثنا احلسني قال، حدثنا أبو  485/ 8وأخرجه الطربي يف تفسريه ت شاكر )

كلما نضجت جلودهم بدلناهم غريها"،  عبيدة احلداد، عن هشام بن حسان، عن احلسن قوله: "
د. قال: وغلظ جلد الكافر أربعون ذراعا، وهللا أعلم أبي  قال: تنضج النار كل يوم سبعني ألف جل

 ذراع!. رجاله ثقات 
* 

( حدثين املثىن قال، حدثنا سويد بن نصر قال،  485/ 8وأخرجه الطربي يف تفسريه ت شاكر )
حلسن: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غريها، قال: أخربان ابن املبارك قال: بلغين عن ا

ني ألف مرة. قلُت: رمبا هو أيضاً من طريق الفضيل بن عياض به فابن املبارك  ننضجهم يف اليوم سبع
 يروي عنه
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وزهدوا يف  وقرأ: }سالٌم عليكم مبا صربمت فنعم عقىب الدار{، مث قال: صربوا عن فضول الدنيا،
 وا اآلخرة، وحسنت هلم العاقبة. الفاين، فنال



وقرأ: }وكان حتته كنٌز هلما{، فقال: روي عن ابن عباس: أنه كان يقول: كان الكنز لوحاً من ذهٍب، 
ولبنٍة من ذهٍب، فيهما مكتوب: بسم هللا الرمحن الرحيم، عجباً ملن يعرف املوت كيف يفرح؟! وملن  

ا أبهلها كيف يطمئن ويسكن؟! وملن يؤمن  وملن يعرف الدنيا وتقلبهيعرف النار كيف يضحك؟! 
ابلقضاء والقدر كيف يتعب يف طلب الرزق وينصب؟! وملن يؤمن ابلنار كيف يعمل اخلطااي؟! ال إله  

 (. 1إال هللا، حممٌد رسول هللا )
 __________ 

اعتقاد أهل السنة  ( والاللكائي يف شرح أصول 363/  15( أخرجه الطربي يف تفسريه ط هجر ) 1)
( حدثين يعقوب ]وعند الاللكائي: يعقوب بن إبراهيم الدروقي[، قال: ثنا احلسن بن  753/  4)

حبيب بن ندبة، قال: ثنا سلمة بن حممد، عن نعيم العنربي، وكان من جلساء احلسن، قال: مسعت 
توب فيه: بسم  [ قال: لوح من ذهب مك82احلسن يقول يف قوله: }وكان حتته كنز هلما{ ]الكهف: 

ن الرحيم: عجبت ملن يؤمن كيف حيزن وعجبت ملن يوقن ابملوت كيف يفرح وعجبت ملن  هللا الرمح
 يعرف الدنيا وتقلبها أبهلها، كيف يطمئن إليها ال إله إال هللا، حممد رسول هللا.

نعيم   نعيم العنربي قال ابن حبان شيخ يروي عن احلسن روى عنه مسلمة بن خملد وفرق بينه وبني -
 ( 537/  7)الثقات البن حبان  بن املورع العنربي 
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وقرأ: }وهو الذي جعل الليل والنهار خلفًة ملن أراد أن يذكر أو أراد شكورًا{، مث قال: سبحان هللا! 
ما أوسع رمحة هللا، وأعم فضله، وألطف صنعه! جعل ملن عجز يف النهار خلفاً يف الليل، وملن قصر  

 (. 1يف الليل خلفاً يف النهار )
 _______ ___ 

( وحيىي 719/  8( وابن أيب حامت يف تفسريه خمرجاً )220)ص ( أخرجه أمحد بن حنبل يف الزهد 1)
( حدثين يعين ابن مهدي ثالثتهم من طريق أيب األشهب، عن احلسن  488/  1بن سالم يف تفسريه ) 

[ قال:  62قال: }وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة ملن أراد أن يذكر أو أراد شكورا{ ]الفرقان: 
ر مستعتب ومن عجز يف النهار كان له يف الليل مستعتب قال: وال  من عجز ابلليل فإن له يف النها 

يزال العبد خبري ما إذا قال قال هلل وإذا عمل عمل هلل عز وجل. إسنادُه صحيٌح وأبو األشهب امسه  
 جعفر بن حيان السعدي 



* 
(  290/  19الطربي يف تفسريه ت شاكر ) ( ومن طريقه 457/ 2وأخرجه عبد الرزاق يف التفسري )

[ , قال:  62ان معمر, عن احلسن يف قوله تعاىل: }وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة{ ]الفرقان:  أر 
جعل أحدمها خلفا لآلخر إن فات الرجل من النهار شيء أدركه من الليل, وإن فاته من الليل أدركه 

 من النهار. صحيح 
* 

األشج، ثنا عبدة، وأبو عبد  ( حدثنا أبو سعيد 718/  8سريه خمرجاً ) وأخرجه ابن أيب حامت يف تف 
الرمحن احلارثي، عن جويرب، عن أيب سهل، عن احلسن: }جعل الليل والنهار خلفة ملن أراد أن يذكر 

[ قال: من مل يستطع أن يعمل ابلنهار فليعمل ابلليل، ومن مل يستطع  62أو أراد شكورا{ ]الفرقان: 
من اآلخر. إسنادُه ضعيٌف جدًا جويرب  فليعمل ابلنهار يف كل واحد منهما خلف أن يعمل ابلليل 

 مرتوك وأيب سهل هو كثري بن زايد ثقة
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ون وقومه وما  وقرأ: }ومتت كلمت ربك احلسىن على بين إسرائيل مبا صربوا ودمران ما كان يصنع فرع
لو   -وهللا-ظاملاً بعد إميانه هبذه اآلية؟! أما  كانوا يعرشون{، مث قال: عجباً ملن خياف ملكاً، أو يتقي

أن الناس إذا ابتلوا صربوا ألمر رهبم، لفرج هللا عنهم كرهبم، ولكنهم جزعوا من السيف، فوكلوا إىل  
 (. 1اخلوف، ونعوذ ابهلل من شر البالء )

 __________ 
الواسطي، ثنا عبد  ( حدثنا أمحد بن سنان 551/ 5أخرجه ابن أيب حامت يف تفسريه خمرجاً ) ( 1)

الرمحن بن مهدي، ثنا محاد بن زيد، عن عمر بن يزيد، عن احلسن، قال: لو أن الناس إذا ابتلوا من  
ه وهللا ما  قبل سلطاهنم بشيء دعوا هللا أوشك هللا أن يرفع عنهم، ولكنهم فزعوا إىل السيف فوكلوا إلي 

ين إسرائيل مبا صربوا ودمران ما كان جاءوا بيوم خري قط، مث قرأ: }ومتت كلمة ربك احلسىن على ب 
 يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون{. 

عمر بن يزيد هو العبدي وابإلضافة إىل محاد فقد روى عنه هذا األثر وهب بن جرير بن حازم كما  -
/  7( وابن حبان يف الثقات ) 206/  6الكبري حبواشي حممود ) سيأيت وذكره البخاري يف التاريخ 

د هللا بن أمحد بن حنبل سألته )يعين أابه أمحد بن حنبل( عن عمر بن يزيد العبدي  ( وقال عب187



 ( 89/ 2فقال ال أعرفه )العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبد هللا 
* 

حيىي بن حممد بن البخرتي احلنائي قال:  ( أخربان أبو زكراي 373/  1وأخرجه اآلجري يف الشريعة ) 
ال: حدثنا محاد بن زيد قال: حدثنا عمر بن يزيد، صاحب الطعام حدثنا حممد بن عبيد بن حساب ق

قال: مسعت احلسن أايم يزيد بن املهلب قال: وأاته رهط فأمرهم أن يلزموا بيوهتم، ويغلقوا عليهم  
وا من قبل سلطاهنم صربوا ما لبثوا أن يرفع هللا ذلك عنهم،  أبواهبم، مث قال: وهللا لو أن الناس إذا ابتل

يفزعون إىل السيف فيوكلوا إليه، ووهللا ما جاءوا بيوم خري قط، مث تال: }ومتت كلمة ربك   وذلك أهنم
 احلسىن على بين إسرائيل مبا صربوا ودمران ما كان يصنع فرعون وقومه، وما كانوا يعرشون{. 

* 
( أخربان عارم بن الفضل قال: حدثنا  121/ 7بقات الكربى ط العلمية ) وأخرجه ابن سعد يف الط

اد بن زيد قال: حدثنا عمرو بن يزيد العبدي قال: مسعت احلسن يقول: لو أن الناس إذا ابتلوا من  مح
قبل سلطاهنم صربوا ما لبثوا أن يفرج عنهم ولكنهم جيزعون إىل السيف فيوكلون إليه فو هللا ما جاؤوا 

 قط. عمرو غلط أو تصحيف وصوابه عمر بدون الواو بيوم خري
* 

( حدثين أمحد بن إبراهيم الدورقي، ثنا وهب بن  309/  8أنساب األشارف ) وأخرجه البالذري يف
جرير بن حازم، ثنا عمر بن يزيد قال: مسعت احلسن أايم ابن املهلب يقول: وهللا لو أن الناس إذا 

وا أن يفرج هللا عنهم، ولكنهم يفزعون إىل السيف فيكلهم هللا ابتلوا من قبل سلطاهنم صربوا مل يلبث
 و هللا ما جاء اجلازع إىل السيف بيوم خري قط. إليه، ف
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 أه! فاحذروه.وقرأ: }تلفح وجوههم النار وهم فيها كاحلون{، مث قال: أي منظر عباد هللا؟ ما أسو 
وروي أن النار تلفح وجوههم لفحًة، فال تدع حلماً، وال جلدًا، إال ألقته على العراقيب، وأبقت 

 قول: اللهم بك نستعيذ من عذاب النار وبئس املصري. الوجوه كاحلًة، مث يبكي وي
حسناً، وعمل  وقرأ: }إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاحل يرفعه{، مث قال: إن العبد إذا قال قوالً 

عماًل صاحلاً، رفع هللا تعاىل قوله بعمله، وإن قال حسناً، وعمل عماًل سيئاً، رد هللا سبحانه القول 
 (. 1ابلعمل )



 _______ ___ 
(  805/  2( وابن بطة يف اإلابنة الكربى )42( أخرجه اخلطيب البغدادي يف اقتضاء العلم )ص  1)

/  10عدمي يف كتابه بغية الطلب يف اتريخ حلب )( وابن ال158/  1والبيهقي يف شعب اإلميان )
( كلهم من طريق عبيد هللا بن موسى، قال: ثنا أبو بشر احلليب، عن احلسن، قال: من قال  336

حسنا وعمل غري صاحل رده هللا، على قوله، ومن قال حسنا وعمل صاحلا رفعه العمل وذلك أبن هللا 
[. إسنادُه حسٌن ووقع 10الصاحل يرفعه{ ]فاطر:  تعاىل يقول: }إليه يصعد الكلم الطيب والعمل
 عند ابن بطة أبو مبشر وهو تصحيف أو غلط

توهم البعض قال عنه أبو حامت الرازي صاحل  أبو بشر احلليب امسه عمران وليس مبجهول كما  -
( وقال أمحد بن حنبل حدث عنه حي ليس به أبس 294/  6)اجلرح والتعديل البن أيب حامت  

( قلُت ولعله يقصد حبي احلسن بن صاحل بن حي فقد قال  270داود لإلمام أمحد ص   )سؤاالت أيب
حنبل، قال: ثنا حنبل، وحدثنا أبو   أبو بكر بن اخلالل أخربين عبيد هللا بن حنبل بن إسحاق بن

غسان قال: ثنا احلسن بن صاحل، عن أيب بشر، عن احلسن: }فسوف أييت هللا بقوم حيبهم وحيبونه{ 
[ قال: أبو بكر وأصحابه، قال حنبل: قال أبو عبد هللا: أبو بشر هذا هو احلليب، مر  54  ]املائدة:

( وقال اإلمام مسلم أبو بشر عمران 482/ 2ل  هبم ابلكوفة فسمعوا منه )السنة أليب بكر بن اخلال
  /1احلليب سكن البصرة عن احلس روى عنه وكيع وعبيد هللا بن موسى )الكىن واألمساء لإلمام مسلم  

141 ) 
* 

( حدثنا أبو طلحة أمحد بن حممد بن عبد الكرمي 896/  2وأخرجه ابن بطة يف اإلابنة الكربى ) 
زدي, قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم, قال: حدثنا أبو عقيل الفزاري قال: حدثنا حممد بن حيىي األ

يه, أو عمال ال الدورقي, قال: مسعت احلسن, يقول: لو شاء هللا عز وجل جلعل الدين قوال ال عمل ف
قول فيه, ولكن جعل دينه قوال وعمال, وعمال وقوال, فمن قال قوال حسنا, وعمل سيئا رد قوله  

وعمل عمال صاحلا رفع قوله عمله, ابن آدم قولك أحق بك.   على عمله, ومن قال قوال حسنا
 إسنادُه صحيحٌ 

* 
( وابن  169/  1يف تفسريه ) ( وحممد بن إبراهيم بن املنذر633/  2وأخرجه اآلجري يف الشريعة ) 

( كلهم من طريق أبو عبيدة الناجي أنه مسع احلسن يقول: قال 790/  2بطة يف اإلابنة الكربى ) 
وال حسنا، وعمل عمال حسنا، رفع هللا قوله بعمله، وإذا قال قوال حسنا، وعمل ]وفيه[ وإذا قال ق



}إليه يصعد الكلم الطيب والعمل عمال سيئا، رد هللا القول على العمل، وذلك يف كتابه تعاىل: 
 [. أبو عبيدة الناجي مرتوك10الصاحل يرفعه{ ]فاطر:  

(1/98 ) 

 

إال القوم الفاسقون{: وا إال ساعًة من هناٍر بالٌغ فهل يهلك وقرأ: }كأهنم يوم يرون ما يوعدون مل يلبث
الذين كسبوا الدنيا احلرام، وأنفقوها إسرافاً وتبذيرًا يف الشهوات }وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب  

 ينقلبون{. 
وقرأ: }وجاءت سكرة املوت ابحلق ذلك ما كنت منه حتيد{، فقال: ابن آدم فاسٌق يف الدنيا، حائٌد 

 ت حيدٍة، وال ميكن هرٌب وال غيبٌة. حني ال
ن إذا قرأ: }كأهنم يوم يروهنا مل يلبثوا إال عشيًة أو ضحاها{ يقول: ابن آدم! ما لك يف غدوٍة أو  وكا

 روحٍة؟! ما تصرب على املعصية؟!
  وكان إذا قرأ: }والذين جاءو من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقوان ابإلميان وال جتعل

أهل تراؤٍف وتراحٍم،  -وهللا-رءوٌف رحيٌم{، يقول: كان القوم يف قلوبنا غاًل للذين آمنوا ربنا إنك 
 وإان لفي خلٍف كجلد األجرب. 

(1/99 ) 

 

قال: رحم هللا عبدًا  وكان إذا قرأ: }والذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقرتوا وكان بني ذلك قوامًا{، 
رمحكم -(، مث يقول: وجهوا  1م ليوم فقره وشدة حاجته فضاًل )كسب من طيٍب، وأنفق قصدًا، وقد

فضول أموالكم حيث وجهها هللا ورسوله، وضعوها حيث وضعاها، فإن الذين كانوا من قبلكم،   -هللا
 أنفسهم ابلفضل.  -جل ثناؤه -كانوا أيخذون قلياًل، ويبايعون من هللا 

 __________ 
( وأبو القاسم األزجي يف الثاين  499/ 19ف ت عوامة ) ( أخرجه أبو بكر بن أيب شيبة يف املصن1)

( كالمها من طريق عفان, قال: حدثنا زريك بن أيب  28من الفوائد املنتقاة خمطوطة جوامع الكلم )ص 
جه فضال، وجهوا  زريك، قال: مسعت احلسن وهو يقول: رحم هللا عبدا كسب طيبا وأنفق قصدا وو 

حيث أمر هللا هبا أن توضع، فإن من قبلكم كانوا يشرتون  هذه الفضول حيث وجهها هللا، وضعوها 



أنفسهم ابلفضل من هللا، وإن هذا املوت قد أضر ابلدنيا ففضحها، فوهللا ما وجد بعد ذو لب فرحا.  
اجلنيد ثقة )اجلرح والتعديل إسنادُه صحيٌح وزريك بن أيب زريك قال حيىي بن معني ثقة وقال علي بن 

 ( 624/  3البن أيب حامت  
* 

( حدثنا أبو حممد بن حيان،  143/  2وأخرج الشطر األول منه أبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء )
قال: ثنا حممد بن عبد هللا بن رسته، قال: ثنا طالوت بن عباد، قال: ثنا عبد املؤمن بن عبيد هللا، عن  

م فقره وفاقته. إسنادُه  فرحم هللا رجال كسب طيبا وأنفق قصدا وقدم فضال ليو  احلسن، قال: ]وفيه[
 حسنٌ 

* 
( حدثنا حممد بن بشار، حدثنا ابن أيب عدي،  128/ 1وأخرج الطربي يف هتذيب اآلاثر مسند عمر )

عن عوف، عن احلسن، قال: رحم هللا عبدا اكتسب حالال، وأنفق قصدا، وقدم فضال ليوم فقره  
 سنادُه صحيحٌ وفاقته. إ

* 
( حدثين حممد بن عبيد احملاريب، حدثنا موسى  128/ 1عمر )وأخرج الطربي يف هتذيب اآلاثر مسند 

بن عمري العنربي: مسعت احلسن البصري، يقول: رحم هللا امرأ اكتسب طيبا وأنفق قصدا، وقدم 
 فضال ليوم فقره وفاقته. إسنادُه صحيحٌ 

* 
،  ( حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الرقي129/ 1ند عمر )وأخرج الطربي يف هتذيب اآلاثر مس

حدثنا خملد بن حسني، عن هشام، قال: قال احلسن: رحم هللا عبدا جعل اهلم مها واحدا، فأكل  
 كسرا، ولبس خلقا، وقدم فضال ليوم فقره وفاقته، وأنفق قصدا. صحيح 

(1/100 ) 

 

ن بر، ويقدمون ما  وكان إذا تال: }والذين يؤتون ما ءاتوا وقلوهبم وجلٌة{، قال: يعملون ما يعملون م
 (. 1ن من خرٍي، وهم خائفون أال ينجيهم ذلك من عذاب هللا )يقدمو 

وكان إذا تال: }لقد خلقنا اإلنسان يف كبٍد{، قال: ويح ابن آدم! ما خلق هللا خلقاً يكابد من هذا  
 (. 2العيش ما يكابد هو )



 __________ 
( ومن  390  بن اجلراح يف الزهد )ص ( واللفظ له ووكيع6/  1( أخرجه ابن املبارك يف الزهد )1)

( وحيىي بن سالم يف 134/ 1( وابن وهب يف تفسريه ) 230طريقه أمحد بن حنبل يف الزهد )ص  
( أخربان جعفر بن حيان ]وعند اآلخرين 45/  19( والطربي يف تفسريه ت شاكر ) 406/  1تفسريه ) 

قال:  [، 60آتوا{ ]املؤمنون:  أبو األشهب[ عن احلسن، يف قول هللا عز وجل: }والذين يؤتون ما 
[، قال: يعملون ما عملوا من أعمال الرب وهم 60يعطون ما أعطوا، }وقلوهبم وجلة{ ]املؤمنون:  

 خيشون أن ال ينجيهم ذلك من عذاب رهبم عز وجل. إسنادُه صحيحٌ 
 *** 

( حدثنا أبو كريب، قال: ثنا  434 - 433/ 24( أخرج بنحوه الطربي يف تفسريه ت شاكر ) 2)
قال: مسعت احلسن يقول: مل خيلق هللا خلقا يكابد ما يكابد ابن آدم. كيع، عن علي بن رفاعة، و 

 إسنادُه حسنٌ 
* 

( ومن طريقه ابن أيب  472( وعلي بن اجلعد يف مسنده )ص 78/ 1وأخرج ابن املبارك يف الزهد )
(  311/ 6األولياء ) ( وأبو نعيم األصبهاين يف حلية38( ويف ذم الدنيا )ص 75الدنيا يف الزهد )ص 

( كالمها )ابن املبارك وابن اجلعد( من طريق علي بن علي 489/  4واحدي يف تفسريه الوسيط ) وال
[، قال: ال أعلم 4الرفاعي، عن احلسن، أنه قرأ هذه اآلية: }لقد خلقنا اإلنسان يف كبد{ ]البلد:  

 خليقة يكابد من األمر ما يكابد هذا اإلنسان. إسنادُه حسنٌ 

(1/101 ) 

 

 (. 1نحيينه حياًة طيبًة{، قال: لنرزقنه طاعة جيد لذهتا يف قلبه ) وكان إذا تال: }فل
مرٌة؛ إال حياته يف   -وهللا-وروي أنه قال: لنرزقنه رزقاً ال نعذبه عليه، مث يقول: كل حياة ابن آدم 

 اجلنة. 
 __________ 

اها عن  ( أخربان أيب رمحه هللا شف 323/ 34( أخرجه ابن أبو القاسم بن عساكر يف اتريخ دمشق )1)
عطار أان أبو منصور املظفر بن أمحد بن حممد  أيب علي احلداد عن أيب بكر حممد بن عبد هللا بن علي ال

أان أبو الفرج عبد الواحد بن بكر بنمحمد املرزابين ان أبو عبد هللا بن مروان بدمشق ان حممد بن  



جليسا للوليد عن احلسن يف   إسحاق ان أمحد بن أيب احلواري ان أبو مسلم عبد الرمحن بن حيان وكان
قنه قناعة جيد لذهتا يف قلبه. قلت ما يشكل على هذا األثر أنه  قوله "لنحيينه حياة طيبة" قال لنرز 

ذكره يف ترمجة عبد الرمحن بن حيان أبو مسلم وقال أظنه بصراي حكى عن احلسن البصري منقطعا 
وليد بن مسلم. انتهى قلُت: لكن أخرجه  عنه حكى عنه أمحد بن أيب احلواري وذكر أنه كان جيالس ال

( يف ترمجة احلسني بن حيىي احلسين ]اخلشين[ حدثنا  318/ 8لية األولياء )أبو نعيم األصبهاين يف ح 
إسحاق بن أمحد, ثنا إبراهيم بن يوسف, ثنا أمحد بن أيب احلواري, ثنا أبو مسلم، قال: مسعت 

[ لنرزقنه طاعة جيد لذهتا يف  97اة طيبة{ ]النحل: احلسين, يقول: يف قول هللا تعاىل }فلنحيينه حي
 عله احلسن البصري وهذا جعله احلسن بن حيىي احلسين ]اخلشين[ قلبه. فذاك ج

(1/101 ) 

 

حوٌت حرم هللا وكان إذا تال: }وسئلهم عن القرية اليت كانت حاضرة البحر{ إىل آخر اآلية، يقول: 
أحله فيما سوى ذلك من األايم، وكان أيتيهم يوم التحرمي  تعاىل عليهم صيده يوماً من أايم اجلمعة، و 

كاحملاصر ما ميتنع؛ من أجل احملنة والبلية واالختبار ابلطاعة، فجعلوا يلهون أبخذه، وميسكون خمافًة  
 وتعبدًا.

أوخم أكلٍة أكلها   -وهللا-عليه، فأخذوه، وأكلوه وقال: ما هم عبٌد بذنٍب إال وافقهم فيما عزموا 
ودوا ثالاثً وهم انئمون، مث نودوا: اي أهل القرية! فانتبه الرجال والنساء والصبيان، فقيل هلم:  قوٌم، فن

كونوا قردًة خاسئني؛ فكانوا كذلك، وامي هللا! حلرمة عبٍد مؤمٍن يقتل ظلماً أعظم عند هللا من كل 
 حوتٍ 

 (. 1هللا تعاىل موعد قوم الساعة }والساعة أدهى وأمر{ )خلق، ولكن جعل 
__ ________ 

( واللفظ له وابن أيب الدنيا يف  399/ 19( أخرجه أبو بكر بن أيب شيبة يف املصنف ت عوامة ) 1)
( من طريق  196/  13( والطربي يف تفسريه ت شاكر )104( ويف التوبة )ص 154العقوابت )ص 

يعدون يف  ، أنه تال: }واسأهلم عن القرية اليت كانت حاضرة البحر إذ ابن علية، عن أيوب، عن احلسن
السبت إذ أتتيهم حيتاهنم يوم سبتهم شرعا{ اآلية، قال: كان حوت حرمه هللا عليهم يف يوم وأحله هلم  

يف سوى ذلك، فكان أيتيهم يف اليوم الذي حرم عليهم كأنه املخاض، ما ميتنع من أحد، فجعلوا  
ند اآلخرين: قط بدل  حىت أخذوه فأكلوا وهللا هبا أوخم أكلة أكلها قوم لوط ]وعيهمون وميسكون 



لوط[ أبقى خزاي يف الدنيا وأشد عقوبة يف اآلخرة، وامي هللا للمؤمن أعظم حرمة عند هللا من حوت،  
ولكن هللا جعل موعد قومي ]موعدهم بدل موعد قومي[ الساعة، }والساعة أدهى وأمر{ ]القمر: 

 دُه صحيٌح إىل احلسن[. إسنا46
* 

( حدثنا إبراهيم بن هاين النيسابوري أبو إسحاق، ثنا  599/ 5جاً )وأخرج ابن أيب حامت يف تفسريه خمر 
عفان بن مسلم، ثنا مبارك بن فضالة، قال: مسعت احلسن، قرأ هذه اآلية: }واسأهلم عن القرية اليت،  

نبلوهم مبا كانوا يفسقون{ ]األعراف:  [، إىل قوله: }كذلك 163كانت حاضرة البحر{ ]األعراف: 
عمل السيئ يقدمه القوم يقيض هلم البالء ليهلكوا فيه، فكانت جتيء يوم  [ قال احلسن: وال163

السبت حيتاهنم شرعا على منت املاء كأهنا املخاض عظما ومسنا، فإذا غربت الشمس من يوم السبت  
أنخذها يوم السبت نستوثق منها أال تذهب مل ير حوت سبعة أايم، فطال عليهم ذلك، قالوا: فإان 

د فإمنا هنينا، عن أكلها يوم السبت، قال احلسن: فأكلوا وهللا أوخم أكلة أكلها قوم  وأنكلها يوم األح
 قط أعجلها عقوبة يف الدنيا وأبقاها خزاي يف اآلخرة. إسنادُه صحيٌح إىل احلسن 

* 
ونس قال، أخربان سفيان، عن أيب موسى،  ( حدثين ي197/  13وأخرج الطربي يف تفسريه ت شاكر )

م احليتان تشرع يف حياضهم كأهنا املخاض، فأكلوا وهللا أوخم أكلة أكلها قوم  عن احلسن قال: جاءهت
قط، أسوأه عقوبة يف الدنيا، وأشده عذااب يف اآلخرة! وقال احلسن: وقتل املؤمن وهللا أعظم من أكل  

س هو يونس بن عبد االعلى وسفيان هو ابن عيينة وأيب احليتان!. إسنادُه صحيٌح إىل احلسن يون
 هو إسرائيل بن موسى موسى 

(1/102 ) 

 

إذا هم خامدون{،  وقرأ: }فإمنا هي زجرٌة واحدٌة. فإذا هم ابلساهرة{، }إن كانت إال صيحًة واحدًة ف 
 (، فمن اتقى هللا، فليحذر غضبه. 1فكان يقول: أيها الناس! الزجرة من الغضب ) 

ها وبني محيٍم ءاٍن{، مث قال:  وكان يقول إذا تال: }هذه جهنم اليت يكذب هبا اجملرمون. يطوفون بين
ت أعناقهم من  معشر الناس! ما ظنكم بقوٍم وقفوا يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنٍة، فلما انقطع

اجلوع والعطش واخلوف، أمر هبم إىل انر وجحيم ومحيم؟! اللهم بك العياذ، وأنت املعاد، وإليك  
 (.2)  اللجأ، وعليك التوكل، فنجنا برمحتك من عذابك اي غفورٌ 



 __________ 
( حدثنا يعقوب بن هارون، قال: حدثنا العوام بن  177( أخرجه ابن أيب الدنيا يف العقوابت )ص 1)

[. إسنادُه  13حوشب، قال: قال احلسن: الزجرة من الغضب، }فإمنا هي زجرة واحدة{ ]النازعات:  
ثنا يزيد بن هارون، حسٌن وعندي يعقوب بن هارون حترف وصوابه حدثنا يعقوب بن عبيد، قال: حد

يد  قال: حدثنا حدثنا العوام بن حوشب به فهو اإلسناد املشهور عند ابن أيب الدنيا ويعقوب بن عب
هو أبو يوسف النهرتريي قال ابن أيب حامت مسعت منه مع أيب وهو صدوق )اجلرح والتعديل البن أيب  

 ( 210/  9حامت 
 *** 

( ان إسحاق بن ميمون، ان سليمان بن حرب،  422/  4( أخرج بنحوه أمحد الدينوري يف اجملالسة ) 2)
قاموا هلل على أقدامهم مقدار   ان محاد بن زيد، عن أيوب؛ قال: مسعت احلسن يقول: ما ظنك أبقوام

مخسني ألف سنة، مل أيكلوا فيها أكلة، ومل يشربوا فيها شربة؛ حىت إذا انقطعت أعناقهم من العطش  
هبم إىل النار، فسقوا من عني آنية قد أىن حرها واشتد واحرتقت أجوافهم من اجلوع؛ انصرف 

  156/  1ترمجته يف امليزان للذهيب   نضجها. أمحد الدينوري متهم ابلوضع اهتمه الدارقطين )راجع
 ( 309/  1ولسان امليزان البن حجر 
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القلوب،   وكان إذا تال: }الذين هم يف صالهتم خاشعون{، قال: رحم هللا قوماً كان خشوعهم يف
 (. 1فغضوا أبصارهم، وحفظوا فروجهم، وجتنبوا احملارم، فنالوا أعلى الدرجات )

: }من جاء ابحلسنة فله عشر أمثاهلا{، فقال: من جاء بـ: ال إله إال  -عز وجل-وسئل عن قول هللا 
عند هللا    هللا، وحده ال شريك له، وأن حممدًا صلى هللا عليه وسلم عبده ورسوله، خملصاً هبا قلبه، فله 

 اجلنة.  -عز وجل-
 __________ 

( حدثنا عبد اجلبار بن حيىي الرملي، قال: قال  9  - 8/ 19( أخرجه الطربي يف تفسريه ت شاكر )1)
ضمرة بن ربيعة، عن أيب شوذب، عن احلسن، يف قوله: )الذين هم يف صالهتم خاشعون( قال: كان 

ناح. إسناده منقطع قال ابن أيب حامت مسعت خشوعهم يف قلوهبم، فغضوا بذلك البصر وخفضوا به اجل
أيب ]أبو حامت الرازي[ يقول عبد هللا بن شوذب خراساين ثقة وقع إىل الرملة ويقول ابن شوذب عن  



 ( 116احلسن ومل يره ومل يسمع منه ورأى طاوسا )املراسيل البن أيب حامت ص 
* 

لى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، ع( حدثنا ابن عبد األ9/  19وأخرج الطربي يف تفسريه ت شاكر )
عن احلسن: )الذين هم يف صالهتم خاشعون( قال: خائفون. إسناده منقطع قال ابن أيب حامت مسعت  

أيب ]أبو حامت[ يقول مل يسمع معمر من احلسن شيئا ومل يره بينهما رجل ويقال أنه عمرو بن عبيد  
 ( 219)املراسيل البن أيب حامت ص  

* 
( حدثنا احلسن بن حيىي، قال: أخربان عبد الرزاق، قال:  9/  19فسريه ت شاكر )توأخرج الطربي يف 

 أخربان معمر، يف قوله: )الذين هم يف صالهتم خاشعون( قال احلسن: خائفون. منقطع 
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، أن يدخل اجلنة  وتال: }هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان{، مث قال: إمنا جزاء من قال: ال إله إال هللا
(1 .) 
قرأ: }يوم ينظر املرء ما قدمت يداه{، فقال: ذلك املؤمن، احلذر، الفطن، الكيس، الذي علم أن له  و 

 (. 2معادًا، فقدم عماًل صاحلاً، مث قدم عليه فسره، وهو يوم: }ويقول الكافر اي ليتين كنت ترااًب{ )
 __________ 

عكرمة }هل جزاء اإلحسان ( أخرج عبد بن محيد عن 714/  7( قال السيوطي يف الدر املنثور )1)
إال اإلحسان{ قال: هل جزاء من قال: ال إله إال هللا إال اجلنة. وأخرج عبد بن محيد عن احلسن  

 مثله. قلت مسند عبد بن محيد يف عداد املفقودات وهللا أعلم
 *** 

: ان  ن، قال: ان إبراهيم، قال( أخرجه أبو علي احلسن بن شاذان يف تفسري جماهد أنبأ عبد الرمح2)
[  40آدم، قال: ثنا املبارك بن فضالة، عن احلسن، يف قوله: }يوم ينظر املرء ما قدمت يداه{ ]النبأ: 
قال: ذاك املؤمن الكيس احلذر، علم أن له معادا فقدم وقدم، فلما قدم عليه نظر إىل ما قدم 

يقول: اي ليتين كنت [ ألنه ال يقدم خريا ف 40 واغتبط، }ويقول الكافر اي ليتين كنت ترااب{ ]النبأ: 
 ترااب فال يكون تراب. إسنادُه ضعيٌف جداً 
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ميوت،  وتال: }كال بل ران على قلوهبم ما كانوا يكسبون{، فقال: هو الذنب على الذنب حىت 
 (. 1ويسود القلب ) 

 __________ 
عوام، عن  ( حدثين سريج بن يونس، ثنا عباد بن ال142( أخرجه ابن أيب الدنيا يف التوبة )ص  1)

عاصم، قال: مسعت احلسن، يف قول هللا تعاىل: }كال بل ران على قلوهبم ما كانوا يكسبون{ 
نب بعد الذنب، حىت ميوت القلب.  [ تدرون ما اإلرانة؟ الذنب بعد الذنب، والذ14]املطففني: 

 إسنادُه صحيٌح وعاصم هو ابن سليمان األحول 
* 

( حدثين يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن أيب رجاء،  287/  24وأخرجه الطربي يف تفسريه ت شاكر )
عن احلسن، يف قوله: )كال بل ران على قلوهبم ما كانوا يكسبون( قال: الذنب على الذنب حىت 

 موت. إسنادُه صحيٌح ويعقوب هو ابن إبراهيم الدورقي يعمى القلب في
* 

لرملي، قال: ثنا الوليد،  ( حدثين علي بن سهيل ا287/  24وأخرجه الطربي يف تفسريه ت شاكر )
عن خليد، عن احلسن، قال: وقرأ )كال بل ران على قلوهبم ما كانوا يكسبون( قال: الذنب على  

 ضعيٌف الوليد هو ابن مسلم الدمشقي وخليد هو ابن  الذنب حىت ميوت قلبه. صحيح وهذا إسنادهُ 
 دعلج

* 
قال: ثنا مهران، عن سفيان،    ( حدثنا ابن محيد،288/  24وأخرجه الطربي يف تفسريه ت شاكر )

عن احلسن )كال بل ران على قلوهبم ما كانوا يكسبون( قال: هو الذنب حىت ميوت القلب. إسنادُه  
 ازي مرتوكضعيٌف جدًا ابن محيد هو حممد الر 

(1/103 ) 

 

، وما رد فلم  (، فإنك ال تعلم ما قبل منه1وتال: }وال متنن تستكثر{، مث قال: ال تستكثر عملك ) 
 بل.يق

 __________ 



( والطربي يف تفسريه ت شاكر 522/  11( أخرج أبو بكر بن أيب شيبة يف املصنف ت عوامة ) 1)
( حدثنا يزيد بن هارون، عن سفيان بن حسني، عن احلسن: يف قوله: }وال متنن تستكثر{  15/ 23)

ره على ربك.  متنن عملك تستكثقال: ال متنن عملك على راب لتستكثر على ربك. ولفظ الطربي: ال 
 إسنادُه صحيحٌ 

* 
( حدثنا حممد بن بشار، قال: ثنا هوذة، قال: ثنا  15/  23وأخرج الطربي يف تفسريه ت شاكر )

عوف، عن احلسن )وال متنن تستكثر( قال: ال متنن تستكثر عملك. إسناد صحيح وهوذة هو ابن  
 خليفة وعوف هو بن أيب مجيلة األعرايب

* 
( قال معمر, وقال احلسن: ال متنن عملك وال تستكثر.  361/  3ه ) الرزاق يف تفسري وأخرج عبد 

 صحيح
* 

( حدثنا ابن محيد، قال: ثنا حيىي بن واضح، قال: ثنا  15/  23وأخرج الطربي يف تفسريه ت شاكر )
يونس بن انفع أبو غامن، عن أيب سهل كثري بن زايد، عن احلسن )وال متنن تستكثر( يقول: ال متنن  

 احل. ابن محيد هو حممد الرازي مرتوكتستكثر عملك الص
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ر اخللود، وشغل عن  عن ان -وهللا-وقرأ: }أهلاكم التكاثر{، مث قال: إان هلل وإان إليه راجعون، أهلى  
نعيٍم ال يبيد، مث قرأ: }كال سوف تعلمون{، مث قال: أيها الناس! لو توعدكم خملوٌق ميوت، ما استقر  

 لك امللوك، واحلي الذي ال ميوت؟!بكم القرار، فكيف بوعيد م 
قطع وكان إذا قام ابلقرآن، وانتهى إىل هذه السورة، مل يتجاوزها، وال يزال يرددها ويبكي إىل أن ين 

 . -رمحة هللا عليه، ورضوانه لديه-حنيبه 
 __________ 

  ( حدثنا ابن466/  19( ما وجدته هو ما أخرجه أبو بكر بن أيب شيبة يف املصنف ت عوامة ) 1)
فضيل، عن أبيه، عن إمساعيل، عن احلسن، قال: كان إذا قرأ: }أهلاكم التكاثر{ قال يف األموال 



ف تعلمون{ قال: وعيد بعد وعيد علم اليقني. إسنادُه ضعيٌف واألوالد }حىت زرمت املقابر كال سو 
 إمساعيل هو املكي 

(1/103 ) 

 

 والة األمورالفصل السابع يف مكاتبة اخللفاء ومعامالته مع األمراء و 
أخذ على اخللفاء، واألمراء، واحلكام  -سبحانه وتعاىل-أنه كان يقول: إن هللا  -ه هللارمح-روي عنه  

ثالثة أشياء، فمن أوىف بعهد هللا منهم، جنا، ومن قصر، هلك، أخذ عليهم: أال يتبعوا اهلوى، وال  
 (. 1خيشوا الناس، وخيشوه، وأال يشرتوا آبايته مثناً قلياًل ) 

 ___ _______ 
( ولفظه قال احلسن: أخذ هللا على 67/  9البخاري بصيغة اجلزم يف صحيحه ) ( علقه اإلمام1)

احلكام أن ال يتبعوا اهلوى، وال خيشوا الناس، وال يشرتوا آباييت مثنا قليال. ووصله احلافظ ابن حجر يف  
ي  عليه أان أمحد ابن كشتغد( أخربان أبو العباس أمحد بن احلسن قراءة 292/ 5كتابه تغليق التعليق ) 

أان أبو الفرج بن الصيقل عن أيب املكارم التيمي أن أاب علي احلداد أخربه أان أبو نعيم ثنا أبو إسحاق  
بن محزة ثنا حممد بن خلف ثنا حممد بن إبراهيم مربع ثنا سعيد ثنا أبو العوام عن قتادة عن احلسن به.  

 متابع كما سيأيت  إسناده ال أبس به وال تضر عنعة قتادة فهو 
 بن خلف هو وكيع صاحب كتاب أخبار القضاة  حممد -
سعيد هو أبو عثمان سعيد بن أسد بن موسى املصري قال ابن اجلنيد سألت حيىي بن معني يف   -

شهر ربيع األول سنة تسع وعشرين ومائتني عن سعيد بن أسد بن موسى، فقال: ال أبس به، فىت  
بن أيب حامت روى عنه أبو زرعة ( وقال ا396البن معني ص  صدق صدوق )سؤاالت ابن اجلنيد 

 ( وأبو زرعة الرازي ال يروي إال عن ثقة بشكل عام 5/  4)اجلرح والتعديل البن أيب حامت  
 أبو العوام عمران بن داور القطان صدوق يف حفظه شيء -
* 

أسامة  ( من طري احلارث بن أيب 176/ 3( و )263/  2وأخرجه اجلصاص يف أحكام القرآن )
( من طريق موسى بن  356/ 5يب حامت كما عند ابن كثري يف تفسريه ت سالمة )واللفظ له وابن أ

( ومن طريقه وكيع الضيب يف 220إمساعيل وابن أيب الدنيا يف كتابه اإلشراف يف منازل األشراف )ص 
د وابن ( من طريق بسام بن يزي25/ 10( وابن عساكر يف اتريخ دمشق )313/ 1أخبار القضاة ) 



( من طريق األحوص بن املفضل بن غسان كلهم من طريق محاد  26/ 10مشق )عساكر يف اتريخ د
بن سلمة عن محيد عن احلسن قال: إن هللا أخذ على احلكام ثالاث: أن ال يتبعوا اهلوى, وأن خيشوه  

 وال خيشوا الناس, وأن ال يشرتوا آبايته مثنا قليال. صحيح رجاله ثقات
* 

( حدثنا عبد هللا بن حممد بن أيوب، قال: حدثنا حيىي  22/ 1)الضيب يف أخبار القضاة  وأخرجه وكيع
بن أيب بكري؛ قال: حدثنا أبو جعفر الرازي، عن يونس، عن احلسن؛ قال: أخذ على القضاة ثالث؛  
  أال يشرتوا به مثنا، وال يتبعوا به هوى، وال خيشوا فيه أحدا. صحيح وهذا إسنادُه ضعيٌف وهو شاهد

 زي امسه عيسى بن ماهان صدوق سيء احلفظ ويونس هو ابن عبيد ثقةملا سبق وأبو جعفر الرا
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ىل سرعة ظعنهم،  وكان إذا ذكر امللوك قال: ال تنظروا إىل شرف عيشهم، ولني رايشهم، ولكن انظروا إ
 وسوء منقلبهم. 

ب، فقال: اي وحيه: عالم جيب له  واتصل به عن بعضهم: أنه كان أيكل اخلشن، ويلبس الدين من الثيا
من اخلراج، وملك من أطراف البالد؟ فقالوا: إنه يفعل ذلك خباًل، فقال: احلمد هللا الذي حرمه من  

 دنياه ما ألجله ترك دينه. 
 (. 1 بقوٍم شرًا، جعل أمراءهم سفهاءهم، وفيئهم عند خبالئهم ) وكان يقول: إذا أراد هللا

أنه كان يقول: إن من أشراط   -رضوان هللا عليهم-لصحابة وكان يقول: لقد حدثت عن بعض ا
الساعة أن يكون يف األرض أمراء فجرٌة، ووزراء كذبٌة، وأمناء خونٌة، وعلماء فسقٌة، وعرفاء ظلمٌة،  

 نا هذا.وإين ألختوف أن يكون وقت
 __________ 

( حدثنا علي بن  36( ويف العقوابت )ص 58( رفعه احلسن أخرجه ابن أيب الدنيا يف احللم )ص 1)
اجلعد، ان املبارك بن فضالة، عن احلسن، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: إذا أراد هللا بقوم خريا  

شرا جعل أمرهم إىل سفهائهم وفيئهم   جعل أمرهم إىل حلمائهم وفيئهم عند مسحائهم، وإذا أراد بقوم 
 عند خبالئهم. صحيح إىل احلسن مرسل

* 
( عن أيب حنيفة، عن اهليثم حدثه عن احلسن،  214 - 213كتابه اآلاثر )ص وأخرجه أبو يوسف يف  



عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: إذا أراد هللا بقوم خريا وىل أمرهم حلماءهم، وجعل فيئهم عند  
، وإذا أراد هللا بقوم شرا وىل أمرهم شرارهم، وجعل فيئهم عند خبالئهم. صحيح إىل احلسن  مسحائهم

 واهليثم هو اهليثم بن أيب اهليثم الصرييف ثقةمرسل 
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-سعيد! إن هللا احلسن يوماً، فقال: اي أاب  -وكان والياً على البصرة-وقيل: أحضر النضر بن عمرو 
: }وكلوا  -عز وجل-خلق الدنيا وما فيها من رايشها وهبجتها، وزينتها، لعباده، وقال   -عز وجل

حيب املسرفني{، وقال عز من قائل: }قل من حرم زينة القوم اليت أخرج  واشربوا وال تسرفوا إنه ال 
ل احلسن: أيها الرجل! اتق هللا  لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا يف احلياة الدنيا{، فقا

يف نفسك، وإايك واألماين اليت ترخصت فيها؛ فتهلك، إن أحدًا مل يعط خريًا من خري الدنيا، وال من  
اآلخرة أبمنيته، وإمنا هي داران، من عمل يف هذه، أدرك تلك، وانل ما قدر له منها، ومن أمهل  خري 

مدًا صلى هللا عليه وسلم لنفسه، وبعثه برسالته نفسه، خسرمها مجيعاً، إن هللا سبحانه اختار حم
حدودًا، وجعل له  ورمحته، وجعله رسواًل إىل كافة خلقه، وأنزل عليه كتاابً مهيمناً، وحد له يف الدنيا 

 : }لقد كان لكم فيهم أسوٌة حسنٌة{، وأمران أن-عز وجل-فيها أجاًل، مث قال 
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له ورمحته، وما  أنخذ أبمره، وهنتدي هبديه، وأن نسلك طريقته، ونعمل بسنته، فما بلغنا إليه، فبفض
فال خري فيها، وال يف أحٍد  قصران عنه، فعلينا أن نستعني ونستغفر، فذلك ابب خمرجنا، وأما األماين، 

قدر علينا ما شاء، وإان لنحب ربنا. فقال   -عز وجل-من أهلها، فقال النضر: اي أاب سعيد! إن هللا 
وسلم، فأنزل هللا تعاىل عليه: }قل إن  احلسن: لقد قال ذلك قوٌم على عهد رسول هللا صلى هللا عليه 

علماً للمحبة، وأكذب  -عليه السالم-انه اتباعه كنتم حتبون هللا فاتبعوين حيببكم هللا{، فجعل سبح
من خالف ذلك، فاتق هللا اي أيها الرجل يف نفسك، وامي هللا! لقد رأيت أقواماً، كانوا قبلك يف مكانك  

وجيرون الذيول بطرًا ورائء الناس، يبنون املدر، ويؤثرون األثر،  يعلون املنابر، وهتز هلم املراكب، 
خرجوا من سلطاهنم، وسلبوا ما مجعوا من دنياهم، وقدموا على رهبم، فنزلوا  ويتنافسون يف الثياب، أ

على أعماهلم، فالويل هلم، والويل هلم يوم التغابن، واي وحيهم }يوم يفر املرء من أخيه. وأمه وأبيه.  



!  بنيه. لكل امرٍئ منهم يومئٍذ شأٌن يغنيه{ وقيل: دخل عليه يوماً آخر، فقال: أيها األمريوصاحبته و 
أيدك هللا، إن أخاك من نصحك يف دينك، وبصرك عيوبك، وهداك إىل مراشدك، وإن عدوك من  

 غرك ومناك.
يرة، وأنت مع  أيها األمري! اتق هللا؛ فإنك أصبحت خمالفاً للقوم يف اهلدي والسرية، والعالنية والسر 

 (. 1ذلك تتمىن األماين، فرتجح يف طلب العذر )
 __________ 

( حدثنا أمحد بن إبراهيم  675/  2ن نصر املروزي بطوله يف تعظيم قدر الصالة )( أخرجه حممد ب1)
الدورقي، ثنا أبو معمر، ثنا عبد الوارث، ثنا حممد بن ذكوان، قال: غدوت يوم السبت فصليت 

جلامع، وإذا النضر بن عمرو قاص من قصاص أهل الشام يقص عليهم، فلما فرغ  الغداة يف املسجد ا
القول واختصر، مث سكت فأقبل عليه النضر بن عمرو فقال: اي أاب سعيد إن هللا   تكلم احلسن فجمع

تبارك وتعاىل خلق الدنيا، وخلق ما فيها، فلم خيلق ما فيها من رائستها، وهبجتها، وزينتها إال لعباده،  
نة  [، وقال: }قل من حرم زي31ل: }كلوا واشربوا وال تسرفوا إنه ال حيب املسرفني{ ]األعراف: فقا

[ فأخذ يف هذا النحو فلما فرغ من قوله  32هللا اليت أخرج لعباده والطيبات من الرزق{ ]األعراف: 
توفك وال   أهوى احلسن بيده إىل ركبة النضر فجعل يهزها وقال: أيها الرجل اتق هللا يف نفسك، وال 

الدنيا واآلخرة، إن   هتلك، وإايك وهذه األماين أن ترجح فيها فإن أحدا مل يعط أبمنيته خريا من خري
هللا اختار نبيكم صلى هللا عليه وسلم لنفسه، وبعثه برساالته، وجعله رسوال إىل خلقه، مث أنزل عليه  

نظر أهل الدنيا إىل مكانه من الدنيا،  كتابه، مث وضعه من الدنيا موضعا، وقوت له فيها قوات، حىت إذا 
[ هاهنا أمران أن 21أسوة حسنة{ ]األحزاب:  ومكان الدنيا منه قال: }لقد كان لكم يف رسول هللا

أنخذ أبمره، وأن نقتدي هبديه، وأن نسلك طريقه، وأن نعمل بسنته فما بلغنا فبمن هللا ورمحته، وما  
ماين فال خري فيها، وال يف أحد من أهلها. قال النضر عند  قصران استغفران فذاك ابب خمرجنا، فأما األ

ى ما كان فينا لنحب ربنا. قال احلسن: قد قال ذلك قوم على عهد ذلك: اي أاب سعيد وهللا إان عل
نبيكم صلى هللا عليه وسلم فقالوا: اي حممد وهللا إان لنحب ربنا، فأنزل هللا على نبيه: }قل إن كنتم 

[ فجعل هللا اتباع سنة حممد صلى هللا عليه وسلم  31حيببكم هللا{ ]آل عمران:  حتبون هللا فاتبعوين 
وأكذب من خالفها أيها الرجل: اتق هللا يف نفسك، فإين قد أدركت أقواما كانوا قبلك يف   علما حلبه،

ا  صدر هذه األمة كانوا موافقني لكتاب رهبم، ولسنة نبيهم صلى هللا عليه وسلم إذا جنتهم الليل قيام
يف  على أطرافهم يفرتشون وجوههم يناجون الذي خلقهم يف فكاك رقاهبم، إن عملوا حسنة دأبوا 

شكرها، وسألوا هللا أن يتقبلها، وإن عملوا سيئة بكتهم، وسألوا هللا أن يغفرها، إذا أشرف هلم شيء  
هللا وخيار   من الدنيا أخذوا منه قوهتم، ووضعوا العقل معادهم وإن زوى عنهم قالوا: هذا نظر من 



وأصبحت أيها الرجل  فكانوا كذلك، وعلى ذلك وهللا ما سلموا من الذنوب، وال بلغوا إال ابملغفرة 
خمالفا للقوم يف زيهم، وخوفهم، وجدهم واجتهادهم، فاهلل هللا يف نفسك فإين قد رأيت أقواما كانوا 

خلرق ويشيدون املدن،  قبلك مبثل مكانك خيطبون على هذا اخلشب هتتز هبم الدواب، ويصونون ا
م فاهلل هللا اعمل يف نفسك،  خرجوا من سلطاهنم، ومن دنياهم فقدموا على رهبم، ونزلوا على أعماهل

اعمل هلا واحذر عليها إن كان لك حاجة فيها. رجاله ثقات سوى حممد بن ذكوان راوي القصة 
 ضعيف =
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 __________ 
ا جسر، قال: كان ( حدثنا ابن طريف، قال: حدثن37= وأخرج أبو حامت الرازي يف الزهد )ص 

رة، والنضر أمري البصرة، فقال احلسن: أدركت صدر  احلسن إىل جانب النضر بن عمرو يف املقصو 
هذه األمة ينامون على أطرافهم، يفرتشون وجوههم، قد جرت دموعهم على خدودهم، يناجون رهبم 

، فوهللا ما سلم القوم من  يف فكاك أرقاهبم، فإذا عملوا سيئة ساءهتم وأحزنتهم، ودعوا هللا أن يغفر هلم
مث أقبل على النضر بن عمرو فقال له: فأصبحت وهللا خمالفا للقوم يف   الذنوب وما جنوا إال ابملغفرة،

العمل والسرية، فإايك أن ترجح يف األماين فما أبعد صفتك من صفة القوم، وإن أخاك من نصحك، 
الوحا، أنتم ورب الكعبة على ما    ومن نصحك خري لك ممن يغرك ومينيك، النجا النجا، الوحا

ل الدنيا، وغلقوا عنكم أبواهبا، كأنكم ركب وقوف، إذا دعي أحدكم تعرجون، فقطعوا عنكم حبا
 أجاب.

ابن طريف هو أبو علي احلسن بن حدان بن طريف الرازي ضعيف قال ابن أيب حامت روى عن   -
 ( 9/ 3لتعديل البن أيب حامت  جسر بن فرقد مسع منه أيب وسئل عنه فقال: هو لني )اجلرح وا 

 جسر هو ابن فرقد ضعيف -
* 
( أخربان أبو حممد احلسن بن أيب بكر بن أيب الرضا 78/  62خرج ابن عساكر يف اتريخ دمشق ) وأ

هبراة أان أبو عاصم الفضيل بن حيىي الفضيلي أان عبد الرمحن بن امحد بن أيب شريح أان حممد بن عقيل  
ة الناجي  كر حممد بن عيسى الطرسوسي ان محاد بن الفياض ان أبو عبيد بن األزهر البلخي ان أبو ب

قال قال احلسن لقد أدركت ممن كان قبلكم كانوا وهللا لكتاب هللا وسنة نبيهم )صلى هللا عليه وسلم(  



إذا جنهم الليل قيام على أطرافهم يفرتشون وجوههم جتري دموعهم على خدودهم يناجون الذي  
ها وإذا عملوا السيئة  م إذا عملوا احلسنة دانوا يف سرهم وسألوا هللا أن يتقبل خلقهم يف فكاك رقاهب

ويسألوا هللا أن يغفرها هلم من الذنوب فوهللا ما زالوا كذلك وعلى ذلك وهللا ما سلموا من الذنوب  
للقوم   وال جنوا إال ابملغفرة وأقبل على األمري النضر بن عمرو فقال وأصبحت وهللا أيها األمري خمالفا

ها فإن أخاك من صدقك ونصح لك يف دينك خري  يف اهلدي والسرية وإايك أن متىن األماين فرتجع في
 ذلك ممن مينيك ويغرك. الناجي مرتوك

(1/106 ) 

 

ب اآلخرة  طالبان: فطالب دنيا، وطالب آخرٍة، وامي هللا! لقد أدرك طال -أصلحك هللا-والناس 
  واسرتاح، وتعب اآلخر وحرم، فاحذر أيها األمري أن تسعى لطلب الفاين، وترتك الباقي، فتكون من

 (. واعلم أن حكيماً قال: 1النادمني )
 أين امللوك اليت عن حظها غفلت ... حىت سقاها بكأس املوت ساقيها 

 نعوذ ابهلل من احلور بعد الكور، ومن الضاللة بعد اهلدى. 
أيها األمري عن بعض الصاحلني أنه كان يقول: كفى املرء جنايًة أن يكون للخونة أميناً،  لقد حدثت 

 عيناً.وعلى أعماهلم م
 __________ 

( حدثين صاحل بن مالك، ان  175( ويف ذم الدنيا )ص  219( أخرج ابن أيب الدنيا يف الزهد )ص 1)
آلخرة مدرك مبا طلب، ال فوت به  أبو عبيدة الناجي، قال: قال احلسن: طالبان يطلبان، فطالب ا

الدنيا ملا فتحت على   عليه، وطالب الدنيا عسى أن يصيب منها قليال، وما يفوته منها أكثر، إن
أهلها كلبوا وهللا أشد الكلب، حىت عدا بعضهم على بعض ابلسيف، وحىت استحل بعضهم حرمة 

 الناجي مرتوك بعض، فيا هلذا فسادا ما أكثره. إسنادُه ضعيٌف جدًا أبو عبيدة 
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يكره تعاىل، ألن   مما  وقيل آلخر فقرٍي: أال تذهب إىل السالطني، فتصيب من خريهم؟ فقال: نعوذ ابهلل
 (. 1أموت مؤمناً مهزواًل؛ أحب إيل من أن أموت منافقاً مسيناً )



 __________ 
( ثنا حممد بن محاد، قال: مسعت أاب النعمان، 78( أخرجه ابن أيب الدنيا يف العزلة واالنفراد )ص  1)

ان ويصيب لسلطقال: ثنا جرير بن حازم، قال: مسعت احلسن قال: كان رجل من أهل املصر يغشى ا
منهم، فرتك ذلك، وجلس يف بيته، فأاته أهله وبنوه، فقالوا: تركت السلطان وحظك منه؟ فجعل ال  

يلتفت إليهم، فقالوا: وهللا لو فعلت لتموتن هرسا، فقال: اي بين! وهللا ألن أموت مؤمنا مهروسا 
سي يف املنتقى من  ملقدأحب إيل من أن أموت منافقا مسينا. إسنادُه صحيٌح وأخرجه ضياء الدين ا

( من طريق حممد بن عبد هللا بن حممد، ثنا حممد بن عمرو، ثنا سعيد بن  247مسموعات مرو )ص 
 هبرية، ثنا جرير بن حازم، مسعت احلسن يقول: فذكره 

* 
( حدثنا إبراهيم، ثنا داود، ثنا  141وأخرجه حممد الربعي يف كتابه املنتقى من أخبار األصمعي )ص 

األشهب، عن احلسن: أن رجال كان يغشى السلطان، وأيتيهم ويصيب منهم،   أيب األصمعي، عن
فلما وقعت الفنت جلس يف بيته فكلمه بنوه وقالوا: لو عاودهتم، قال: ال أفعل، وألن ألقى هللا عز 
وجل مؤمنا مهزوال أحب إيل من أن ألقاه منافقا مسينا. إبراهيم هو إبراهيم بن إسحاق احلريب وداود 

لفضل داود بن رشيد اهلامشي اخلوارزمي واألصمعي عو عبد امللك وأيب األشهب هو جعفر  بو اهو أ
 بن حيان السعدي 

* 
( حدثين هدبة عن املبارك بن فضالة عن احلسن  366/ 13وأخرجه البالذري يف أنساب األشراف )

فأىب، فقالوا:   خريا قال: لزم رجل بيته يف أايم ابن األشعث، فقال له بنوه: لو أتيت السلطان فأصبت 
ستموت هزال فقال: ألن أموت مؤمنا مهزوال أحب إيل من أن أموت منافقا مسينا. وأخرجه البالذري 

( حدثين شيبان اآلجري عن رجل عن احلسن قال: إن بعض أهل 390/ 12يف أنساب األشراف )
السلطان لتموتن  ركت البصرة ممن كان يغشى السلطان تركه ورغب عن إتيانه، فقال بنوه: وهللا لئن ت

 هزال، فقال: وهللا ألن أموت مؤمنا مهزوال أحب إيل من أن أموت منافقا مسينا. 
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د بن عبد امللك  وأحضر ابن هبرية احلسن والشعيب، فقال هلما: أصلحكما هللا، إن أمري املؤمنني يزي
، وإن عصيته، مل آمن سطوته، يكتب إيل كتباً، أعرف يف تنفيذها اهللكة، فأخاف إن أطعته غضب هللا



فما تراين يل؟ فقال احلسن للشعيب: اي أاب عمرو! أجب األمري، فرفق له يف القول، واحنط يف هوى 
 ابن هبرية. 

ل: قل ما عندك اي أاب سعيٍد، فقال وكان ابن هبرية ال يستشفي دون أن يسمع قول احلسن، فقا
يوشك أن   -وهللا-ا تقول أنت؟ فقال: أقول  احلسن: أوليس قد قال الشعيب؟ فقال ابن هبرية: م

ينزل بك ملٌك من مالئكة هللا، فٌظ غليٌظ ال يعصي هللا ما أمره، فيخرجك من سعة قصرك، إىل ضيق  
ن هبرية بكاًء شديدًا، وأجزل جائزة احلسن،  قربك، فال يغين عنك ابن عبد امللك شيئاً، فبكى عمر ب

ىل املسجد، فلما اجتمع أهل جملسه، قال: أيها الناس! من  وقصر يف جائزة الشعيب. مث خرج الشعيب إ
على خلقه، فليفعل؛ إن األمري ابن هبرية أرسل إيل وإىل   -عز وجل-استطاع منكم أن يؤثر هللا 

يئاً جهلته، ولكن راعيت ابن هبرية، وأردت رضاه،  احلسن، فوالذي نفسي بيده! ما علم احلسن ش
فقربه وأدانه، وسخر  -عز وجل-أبعدين، وكان احلسن مع هللا وقصرت يف قويل له، فأقصاين هللا و 

 (. 1ابن هبرية، فآثره وحباه )
 __________ 

ال ( ومن طريقه املزي يف هتذيب الكم134/ 2( أخرجه أبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء ) 1)
تابه ( وأبو القاسم احلسني احلنائي يف ك580( وأيب الفضل الزهري يف حديثه )ص  112/  6)

( كلهم من طريق حيىي بن سعيد العطار، ان يزيد بن عطاء ]زاد احلنائي 1252/ 2احلنائيات )
  الواسطي[، عن علقمة بن مرثد ]زاد احلنائي احلضرمي[ قال: ملا ويل عمر بن هبرية العراق أرسل إىل

ا ذات يوم فقال:  احلسن وإىل الشعيب فأمر هلما ببيت وكاان فيه شهرا أو حنوه مث إن اخلصي غدا عليهم
إن األمري داخل عليكما فجاء عمر يتوكأ على عصا له فسلم مث جلس معظما هلما فقال: إن أمري  

هللا وإن عصيته  املؤمنني يزيد بن عبد امللك ينفذ كتبا أعرف أن يف إنفاذها اهللكة فإن أطعته عصيت
اي أاب عمرو أجب األمري فتكلم   أطعت هللا عز وجل فهل تراي يل يف متابعيت إايه فرجا؟ فقال احلسن: 

الشعيب فاحنط يف حبل ابن هبرية فقال: ما تقول أنت اي أاب سعيد؟ فقال: أيها األمري قد قال الشعيب  
اي عمر بن هبرية يوشك أن ينزل بك  ما قد مسعت قال: ما تقوله أنت اي أاب سعيد؟ فقال: أقول "  

ما أمره فيخرجك من سعة قصرك إىل ضيق قربك اي  ملك من مالئكة هللا تعاىل فظ غليظ ال يعصي هللا 
عمر بن هبرية إن تتق هللا يعصمك من يزيد بن عبد امللك وال يعصمك يزيد بن عبد امللك من هللا  

ك على أقبح ما تعمل يف طاعة يزيد بن عبد امللك  عز وجل اي عمر بن هبرية ال أتمن أن ينظر هللا إلي
ونك اي عمر بن هبرية لقد أدركت انسا من صدر هذه األمة  نظرة مقت فيغلق فيها ابب املغفرة د

كانوا وهللا على الدنيا وهي مقبلة أشد إدابرا من إقبالكم عليها وهي مدبرة اي عمر بن هبرية إين  
[ اي عمر  14}ذلك ملن خاف مقامي وخاف وعيد{ ]إبراهيم: أخوفك مقاما خوفكه هللا تعاىل فقال: 



 يف طاعته كفاك ابئقة يزيد بن عبد امللك وإن تك مع يزيد بن عبد  بن هبرية إن تك مع هللا تعاىل 
امللك على معاصي هللا وكلك هللا إليه " قال: فبكى عمر وقام بعربته فلما كان من الغد أرسل إليهما  

منه ما للحسن وكان يف جائزته للشعيب بعض اإلقتار فخرج الشعيب إىل  إبذهنما وجوائزمها وكثر 
أيها الناس من استطاع منكم أن يؤثر هللا تعاىل على خلقه فليفعل فوالذي نفسي   املسجد فقال: اي

 بيده ما علم احلسن منه شيئا فجهلته ولكن أردت وجه ابن هبرية فأقصاين هللا منه. إسنادُه ضعيفٌ 
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هاهنا؟ ال   اء بكموقيل: خرج احلسن يوماً من عبد ابن هبرية، فإذا هو ابلقراء على اببه، فقال: ما ج
كثر هللا مجعكم، تريدون الدخول على هؤالء اجلرىب! فوهللا ما خمالطتهم خمالطة األبرار، وال جمالسهم  

جمالس األخيار، تفرقوا فرق هللا بني أرواحكم وأجسادكم، وال كثر هللا يف املسلمني مثلكم، حذومت 
شر عصابٍة، حلقوا الشوارب  فكنتم نعالكم، ومشرمت ثيابكم، وجزرمت رؤوسكم، وكحلتم أعينكم، 

 للطمع، فضحتم القراء، ال مجع هللا مشلكم. 
لو زهدمت فيما عندهم، لرغبوا فيما عندكم، فأبعد هللا من أبعد، وما أحسبه غريكم، مث   -وهللا-أما 

 (. 1انصرف مغضباً )
 __________ 

/  2ينوري يف اجملالسة ) د الد( وأخرجه أمح150/ 2( أخرجه أبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء ) 1)
( كالمها من طريق عصمة بن سليمان  377/ 45( ومن طريقه ابن عساكر يف اتريخ دمشق )304

احلراين، قال: ثنا فضيل بن جعفر، قال: خرج احلسن من عند ابن هبرية فإذا هو ابلقراء على الباب  
ما جمالستهم مبجالسة األبرار،   وهللا فقال: ما جيلسكم هاهنا؟ تريدون الدخول على هؤالء اخلبثاء؟ أما

تفرقوا فرق هللا بني أرواحكم، وأجسادكم قد لقحتم نعالكم، ومشرمت ثيابكم، وجززمت شعوركم، فضحتم 
القراء فضحكم هللا، وأما وهللا لو زهدمت فيما عندهم لرغبوا فيما عندكم، لكنكم رغبتم فيما عندهم 

 فزهدوا فيما عندكم، أبعد هللا من أبعد. 
 ة بن سليمان احلراين وصوابه اخلزاز واحلراين تصحيفعصم -
 فضيل بن جعفر جمهول ال يُعرف -
* 

( أخربان: ابن دريد قال أخربين عبد الرمحن ابن  13وله شاهد مرسل أخرجه الزجاجي يف أماليه )ص  



فسلم   أخي األصمعي عن عمه قال: مر احلسن البصري رمحه هللا بباب عمر بن هبرية وعليه القراء، 
مث قال مالكم جلوسا قد أحفيتم شواربكم، وحلقتم رؤوسكم، وقصرمت أكمامكم، وفلطحتم نعالكم؟ 

أما وهللا لو زهدمت فيما عند امللوك لرغبوا فيما عندكم ولكنكم رغبتم فيما عندهم فزهدوا فيما عندكم  
الشاعر  لنحوي ابن دريد هو أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد ا -فضحتم القراء فضحكم هللا.  

 ضعيف
عبد الرمحن ابن أخي األصمعي هو عبد الرمحن بن عبد هللا بن قريب بن عبد امللك قال عنه أبو   -

بتحقيق أبو عمر حممد بن علي   1152داود ثقة )سؤالت أيب عبيد اآلجري أليب داود برقم 
لى أنباه النحاة  رواة عاألزهري( وقال القفطي يف كتابه وكان من الثقالء إال أنه كان ثقة )إنباه ال

 ( 381/  8( وذكره ابن حبان يف الثقات ) 377ترمجة  161/  2للقفطي 

(1/107 ) 

 

هلل، إن امللوك  وروي أن احلجاج بىن دارًا بواسٍط، وأحضر احلسن لرياها، فلما دخلها، قال: احلمد 
ىل فرٍش لريون ألنفسهم عزًا، وإان لنرى فيهم كل يوٍم عربًا، يعمد أحدهم إىل قصٍر فيشيده، وإ

فينجده، وإىل مالبس ومراكب فيحسنها، مث حتف به ذائب طمٍع، وفراش انٍر، وأصحاب سوٍء،  
؟ أما أهل السموات،  فيقول: انظروا ما صنعت. فقد رأينا أيها املغرور! فكان ماذا اي أفسق الفاسقني

ززت يف دار  فقد مقتوك، وأما أهل األرض، فقد لعنوك، بنيت دار الفناء، وخربت دار البقاء، وع
الغرور لتذل يف دار احلبور، مث خرج وهو يقول: سبحانه أخذ عهده على العلماء ليبيننه للناس وال 

ل: يشتمين عبيد أهل البصرة  يكتمونه، وبلغ احلجاج ما قال، فاشتد غضبه، ومجع أهل الشام، فقا
مل يسمع، حىت دخل  وأنتم حضوٌر، فال تنكرون! مث أمر إبحضار احلسن، فجاء وهو حيرك شفتيه مبا

على احلجاج، فقال: اي أاب سعيد! أما كان إلماريت عليك حق حني قلت ما قلت؟ فقال: يرمحك هللا  
ممن أمنك حىت تبلغ اخلوف، وما   أيها األمري؛ إن من خوفك حىت تبلغ أمنك أرفق بك، وأحب فيك

ىل بك، وعلى هللا فتوكل، أردت الذي سبق إىل ومهك، واألمران بيدك: العفو والعقوبة، فافعل األو 
 (. 1وهو حسبنا ونعم الوكيل. فاستحيا احلجاج منه، واعتذر إليه، فأكرمه وحباه ) 

 __________ 
بعض شيوخنا، إبسناد ذهب عين حفظه،  ( حدثين 189/ 1( التنوخي يف كتابه الفرج بعد الشدة )1)

ل على احلجاج بواسط،  وبلغين عن صاحل بن مسمار، فجمعت بني اخلربين: أن احلسن البصري دخ



فلما رأي بناءه، قال: احلمد هلل، أن هؤالء امللوك لريون يف أنفسهم عربا، وأان لنرى فيهم عربا، يعمد  
به ذابب طمع، وفراش انر، مث يقول: أال   أحدهم إىل قصر فيشيده، وإىل فرش فيتخذه، وقد حف

 أفسق الفسقة، واي أفجر الفجرة، أما  فانظروا ما صنعت، فقد رأينا، اي عدو هللا، ما صنعت، فماذا اي
أهل السماء فلعنوك، وأما أهل األرض فمقتوك، مث خرج وهو يقول: إمنا أخذ هللا امليثاق على 

تاظ احلجاج غيظا شديدا، مث قال: اي أهل الشام، هذا عبيد  العلماء، ليبيننه للناس، وال يكتمونه، فاغ
حد، على به، وهللا ألقتلنه، فمضى أهل الشام، أهل البصرة يشتمين يف وجهي فال ينكر عليه أ

فأحضروه، وقد أعلم مبا قال:، فكان يف طريقه حيرك شفتيه مبا ال يسمع، ملا دخل على احلجاج، رأى  
غيظ، فلما وقعت عليه عني احلجاج، كلمه بكالم غليظ، ورفق به  السيف والنطع بني يديه وهو مت

ع فرفعا، مث مل يزل احلسن مير يف كالمه إىل أن دعا احلسن، ووعظه، فأمر احلجاج ابلسيف والنط
 احلجاج ابلطعام، فأكال، وابلوضوء فتوضأ، وابلغالية فغلفه بيده، مث صرفه مكرما. 

* 
( أخربان أبو منصور القزاز،  250  -  249/  6يخ امللوك واألمم )وأخرج ابن اجلوزي يف املنتظم يف اتر 

أخربان احلسني بن هارون الضيب، قال: يف كتاب والدي عن   قال: أخربان أبو احلسني بن النقور، قال: 
البيهقي، قال: أخربين الرايشي، قال: ملا فرغ احلجاج من بناء واسط، قال للحسن البصري بعد فراغه  

ءان هذا؟ قال احلسن: إن هللا أخذ عهود العلماء ومواثيقهم أن ال يقولوا إال احلق،  منها: كيف ترى بنا
ها األمري فقد مقتوك، وأما أهل األرض فقد غروك، أنفقت مال هللا يف غري طاعته، أما أهل السماء أي

اي عدو نفسه. فنكس احلجاج رأسه حىت خرج احلسن، مث قال: اي أهل الشام، يدخل علي عبيد أهل  
لبصرة ويشتمين يف جملسي مث ال يكون لذلك معري وال نكري، ردوه، فخرجوا لريدوه، ودعا ابلسيف  ا

فلما دخل احلسن دعا بدعوات مل يتمالك احلجاج أن قربه ورحب به وأجلسه على طنفسته،  ليقتله، 
 مث دعا ابلطيب فغلف حليته وصرفه مكرما. مرسل 

(1/108 ) 

 

فقال احلسن:  وقيل: جاء رجٌل من الشرط كان على هنأٍة إىل احلسن، فقال: عزمت على ترك النبيذ، 
 بة من النبيذ حىت يكون هو شر عملك، وحينئٍذ فتب منه. هال بدأت برتك ما هو أوىل بك، أخر التو 

بسوٍء، فقال: لقد  -عليه السالم-وقيل: مسع احلسن رجاًل من أصحاب احلجاج يذكر علياً  
بٌة عافاك هللا؟ استوجبها، فقال الرجل: النار اي أاب سعيد؟ فقال: نعم! وبئس املصري. قال: فهل تو 



مل تتب بعذاب هللا من طاقٍة؟! إن هللا حيب التوابني وحيب فقال احلسن: ثكلتك أمك، وهل لك إن 
 املتطهرين. 

قيل: ملا ويل ابن أرطأة البصرة، عزم على أن يويل احلسن القضاء، فهرب احلسن واسترت، وكتب إليه:  
ضاء الواجب فيه، وأن العامل للعمل بغري نيٍة  أما بعد: أيها األمري! فإن الكاره لألمر غري جدير بق

أال يعان عليه، ولك يف املختارين لألمر الذي دعوتين إليه كفايٌة وقناعٌة، وقصدك إايهم،  حقيٌق 
وتعويلك عليهم أوىل بك، وأصون لعملك، وإنه ال خري يف االستعانة مبن ال يرى أن العمل الذي  

التعرض  له، فعافين أيها األمري عافاك هللا، وأحسن إيل برتكيدعى إليه واجٌب عليه، وال فرٌض الزٌم 
يل؛ فإن هللا ال يضيع أجر من أحسن عماًل. فأعفاه، وأكرمه، وقال: وهللا ما كنت ألبتليه مبا يكرهه 

(1 .) 
 __________ 

( ما وجدته هو ما أخرجه وكيع الضيب يف أخبار القضاة أخربين عبد هللا بن احلسن، عن النمريي،  1)
وهو عند عدي بن أرطاة، وخرج علينا،  عن موسى، عن سالم بن مسكني، قال: كنا ننتظر احلسن، 

وهو كئيب حزين، خبيث النفس، فقال: إن هذا الرجل أجلسين للناس قاضيا فأعلمنه كرب سين،  
 وضعفي، فإنه ال طاقة يل ابلقضاء، فقال: أعين أايما حىت أقعد مكانك رجال. إسنادُه صحيحٌ 

هللا بن احلسن أبو شعيب األموي  بن احلسن هو عبد هللا بن احلسن بن أمحد بن عبد عبد هللا -
 املؤدب احلراين 

 النمريي هو عمر بن شبة صاحب اتريخ املدينة -
 موسى هو موسى بن إمساعيل التبوذكي شيخ البخاري  -

(1/109 ) 

 

كتب إىل احلسن: اكتب إيل اي أاب سعيٍد مبوعظٍة وأوجز،    -رمحه هللا-روي أن عمر بن عبد العزيز 
أمري املؤمنني! فكأن الذي كان مل يكن، وكأن الذي هو كائٌن قد نزل، واعلم  فكتب إليه: أما بعد: اي 

وته، واعلم اي أمري  اي أمري املؤمنني أن الصرب وإن أذاقك تعجيل مرارته، فلنعم ما أعقبك من طيب حال
 املؤمنني أن الفائز من حرص على السالمة يف دار اإلقامة، وفاز ابلرمحة فأدخل اجلنة. 

(1/110 ) 



 

 فكتب إليه:(: كتب عمر بن عبد العزيز إىل احلسن: اكتب إيل اي أاب سعيد بذم الدنيا، 1قيل )و 
أما بعد: اي أمري املؤمنني! فإن الدنيا دار ظعٍن وانتقاٍل، وليست بدار إقامة على حاٍل، وإمنا أنزل إليها  

لسعيد من أهلها من مل يتعرض  آدم عقوبًة، فاحذرها؛ فإن الراغب فيها اترٌك هلا، والغين فيها فقرٌي، وا
ن أعزها، وتفرق من مجعها، فهي كالسم أيكله من  هلا؛ إهنا إذا اختربها اللبيب احلاذق، وجدها تذل م 

حتفه، فكن فيها اي أمري املؤمنني كاملداوي جراحه،  -وهللا-ال يعرفه، ويرغب فيه من جيهله، وفيه 
 ألوائها أيسر منحيتمي قلياًل؛ خمافة ما يكره طوياًل، الصرب على 

 __________ 
( حدثنا أبو  312/ 6( و ) 136 -  134 / 2( أخرجه أبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء ) 1)

حامد بن جبلة، قال: ثنا أبو العباس السراج، قال: ثنا عبد هللا بن حرب بن جبلة قال: ثنا محزة بن  
 محيد الشامي، قال: كتب احلسن إىل  رشيد أبو علي، قال: حدثين عمرو بن عبد هللا القرشي، عن أيب

: ثنا محاد بن مدرك قال: ثنا يعقوب بن سفيان، قال:  عمر بن عبد العزيز وحدثين حممد بن بدر، قال
(: حممد بن يزيد األدمي[، قال: ثنا معن بن عيسى قال: ثنا  312/  6ثنا حممد بن يزيد الليثي ]ويف ) 

(: إبراهيم بن عبد هللا بن أيب األسود[، عن  312/ 6إبراهيم، عن عبد هللا بن أيب األسود ]ويف )
 بد العزيز فذكره احلسن، أنه كتب إىل عمر بن ع

 أبو العباس السراج هو حممد بن إسحاق ثقة -ابلنسبة للسند األول: 
عبد هللا بن حرب بن جبلة امسه خطأ والصواب عبيد هللا بن جرير بن جبلة أبو العباس العتكي   -

( قلت يروي عنه أبو العباس حممد  31/  12ب وكان ثقة )اتريخ بغداد ت بشار البصري قال اخلطي
 ق السراج كما عند أبو نعيم يف كتابه احللية وكتابه الطب وكتابه معرفة الصحابةبن إسحا

 محزة بن رشيد وعمرو القرشي وأيب محيد الشامي مل أعرفه -
سي الفسنجاين مل أجد فيه جرحاً وال تعدياًل  محاد بن مدرك هو أبو الفضل الفار  -وأما السند الثاين: 

 ( 119/ 14هرًا )سري أعالم النبالء للذهيب ط الرسالة وقال الذهيب احملدث الكبري،، عمر د
حممد بن بدر هو أبو بكر قال اخلطيب كان والده يعرف ببدر احلمامي، غالم ابن طولون، ويسمى  -

لت أاب نعيم احلافظ، عن حممد بن بدر، فقال: كان بدر الكبري، وكان أمريا على بالد فارس كلها سأ
 ( 468/  2للخطيب ت بشار ثقة صحيح السماع )اتريخ بغداد 

 حممد بن يزيد هو أبو جعفر األدمي املقابري ثقة  -
 معن بن عيسى هو القزاز ثقة -



ا يف احللية  إبراهيم، عن عبد هللا بن أيب األسود خطأ وصوابه إبراهيم بن عبد هللا بن أيب األسود كم -
هللا بن أيب األسود راوي   ( وقال أبو نعيم إبراهيم بن عبد هللا ومنهم إبراهيم بن عبد312/  6)

الرسالة، عن احلسن إىل عمر بن عبد العزيز قال البخاري فيه نظر يف حديثه )التاريخ الكبري للبخاري  
 (274/  1حبواشي حممود خليل 

* 
( أخربان حممد بن  81 - 79ص عمر بن عبد العزيز )ص وأخرجه اآلجري يف كتابه أخبار أيب حف

ر بن حممد بن بكار القافالئي قال حدثنا ابراهيم بن هاآنء  احلسني قال أخربين أبو حفص عم
النيسابوري قال ثنا أبو صاحل كاتب الليث قال أخذهتا من الليث بن سعد رسالة احلسن بن أيب  

ذكر بنحوه. إسنادُه حسٌن إىل الليث وإبراهيم بن هاآنء احلسن اىل عمر بن عبد العزيز رمحهما هللا ف
 كىن أاب إسحاقصوابه إبراهيم بن هانئ ي

(1/111 ) 

 

تعرضت آبماهلا،   احتمال بالئها، واللبيب من حذرها ومل يغرت هبا؛ فإهنا غدارٌة محالٌة خداعٌة، قد
والذي بعث حممدًا  -اهلٌة، وهي وتزينت خلطاهبا، فهي كالعروس، العيون إليها انظرٌة، والقلوب عليها و 

ألزواجها قاتلٌة، فاتق أيها األمري صرعتها، واحذر غريها؛ فالرخاء فيها موصوٌل ابلشدة   -ابحلق
 والبالء، والبقاء مؤد إىل اهللكة والفناء.

،  ؤمنني أن أمانيها كاذبٌة، وآماهلا ابطلٌة، وصفوها كدٌر، وعيشها نكٌد، واتركها موفقٌ واعلم اي أمري امل
واملتمسك هبا هالٌك غرٌق، والفطن اللبيب من خاف ما خوفه هللا، وحذر ما حذره، وقدم من دار  

 الفناء إىل دار البقاء، فعند املوت أيتيه اليقني. 
هي دار عقوبٍة، هلا جيمع من ال عقل له، وهبا يغرت من ال علم  حلٌم، و   -وهللا اي أمري املؤمنني -الدنيا 

 كان فيها   عنده، واحلازم اللبيب من
 كاملداوي جراحه، يصرب على مرارة الدواء؛ ملا يرجو من العافية، وخياف من سوء عاقبة الدار.

، والعباد يف أضغاث  حلٌم، واآلخرة يقظٌة، واملتوسط بينهما املوت -وامي هللا اي أمري املؤمنني-والدنيا 
 أحالٍم، وإين قائٌل لك اي أمري املؤمنني مما قال احلكيم: 

 منها تنج من ذي عظيمٍة ... وإال فإين ال إخالك انجياً  وإن تنج
وملا وصل كتابه إىل عمر بن عبد العزيز، بكى وانتحب حىت رمحه من كان عنده، وقال: يرحم هللا 



ة، وينبهنا من الغفلة، وهلل هو من مشفٍق ما أنصحه! وواعٍظ ما  احلسن؛ فإنه ال يزال يوقظنا من الرقد
 أصدقه وأفصحه!.

(1/111 ) 

 

يا بصفتها،  وكتب إليه عمر بن عبد العزيز: وصلت مواعظك النافعة، فأشفيت هبا، ولقد وصفت الدن
والعاقل من كان فيها على وجٍل، فكأن كل من كتب عليه املوت من أهله قد مات، والسالم عليك  

 ورمحة هللا وبركاته. 
عز  -وقابل وعظاً، لقد أعظم هللا  فلما وصل كتابه إىل احلسن قال: هلل أمري املؤمنني من قائل حقاً،

 ركًة ورمحًة.بواليته املنة، ورحم بسلطانه األمة، وجعله ب -وجل
 وكتب إليه: 

أما بعد فإن اهلول األعظم، واألمر املطلوب، أمامك، وال بد من مشاهدتك ذلك، إما بنجاٍة أو 
 (. 1بعطٍب )

 __________ 
( مسعت حممد بن الصباح يقول:  183القهم )ص ( أخرجه أبو بكر املروذي يف أخبار الشيوخ وأخ1)

زيز: واعلم أن اهلول األعظم، وشدائد األمور أمامك، مل  قال سفيان: كتب احلسن إىل عمر بن عبد الع
تقطع شيئا من ذلك بعد، وال بد وهللا من معاينة ذلك ابملباشرة، إما ابلنجاة والسالمة، وإما ابلعصب 

 خر فتنة تعرض على املؤمن فتنة القرب. منقطع]حترف وصوابه ابلطاء ابلعطب[، وآ

(1/112 ) 

 

أمر عباده كعبٍد : احذر اي أمري املؤمنني أن تكون فيما ملكك هللا من -رمحة هللا عليه-وكتب إليه 
 ائتمنه مواله، واستحفظه ماله وعياله، فبذر املال، وسرح العيال، وأفقر أهله، وأتلف ماله. 

أمر أنبياءه أن يزجروا عباده عن اخلبائث، وينهوهم عن   -جل ثناؤه- واعلم اي أمري املؤمنني أن هللا
 الفواحش، فكثرت هبم إذا من قبلهم من مجيل الفيض هلم. 

  املؤمنني قلة أشياعك عند ربك، وأنصارك عليه يوم حشرك، فتزود ليوم الفزع األكرب.اذكر اي أمري
ي أنت فيه، وبه يطول مقامك، وعنه يفارقك  واعلم اي أمري املؤمنني أن لك منزاًل غري منزلك الذ 



ن أخيه،  أحباؤك، يلقونك فيه وحيداً، ويسلمونك إليه فريدًا، فتزود اي أمري املؤمنني ليوٍم يفر املرء م
وأمه وأبيه، وصاحبته وبنيه، واذكر إذا بعثر ما يف القبور، وحصل ما يف الصدور، يوم تكون األسرار  

ال يغادر صغريًة وال كبريًة إال أحصاها، فاعمل اآلن وأنت يف مهٍل ظاهرًة، وقد نشر الكتاب الذي 
عباد هللا حبكم اجلاهلني، أو  قبل حلول األجل، وانقطاع العمل، واحذر اي أمري املؤمنني أن حتكم يف 

تسلك هبم سبيل الظاملني، وال تسلط املستكربين على املستضعفني؛ فإهنم ال يرقبون يف مؤمٍن إاًل وال  
 ذمًة.

فقد روي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: ))من وىل ظاملاً، أو أعانه، فقد وىل اإلسالم 
مع أوزارك، وحتمل أثقالك وأثقااًل مع أثقالك، وال يغرنك   ظهره((، فاتق هللا أن تبوء أبوزارك وأوزار

ني إىل قدرك اليوم،  قوٌم يتنعمون ببؤسك، وأيكلون الطيبات بذهاب طيباتك، وال تنظر اي أمري املؤمن
وانظر إىل قدرك غدًا، وأنت مأسوٌر يف حبائل املوت، وموقوٌف بني يدي الرب، يف جممٍع من املالئكة  

 لوجوه للحي القيوم. والرسل، وقد عنت ا
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 ادخرت عنك  اي أمري املؤمنني! وإن مل ابلغ يف موعظيت ما بلغ أولو النهى، فلم آلك شفقًة، وال 
قصرت يف موعظتك، فأنزل كتايب إليك منزله، وتفرغ لسماعه فراغ من يرجو االنتفاع به،   نصيحًة، وال

 ولتهن عندك مرارة الدواء؛ ملا ترجو من عاقبة الشفاء، والسالم عليك ورمحة هللا وبركاته.
لناس، وخذ مما يف يدك  وكتب إليه: أما بعد: اي أمري املؤمنني! خف هللا ما خوفك، يكفك خوفك من ا

 ا بني يديك تسعد، فكأن قد، وعند املوت أيتيك اليقني. مل
 وكتب إليه عمر بن عبد العزيز: اكتب إيل أاب سعيٍد بصفة اإلمام العادل، وأين هو؟ وأىن لألمة به؟

 وكتب احلسن إليه: أما بعد: 
 . اي أمري املؤمنني! أرتعك هللا يف رايض نعمته، ونزهك يف حدائق صنعته

جعل اإلمام العادل قواماً لكل مائٍل، وقصدًا لكل جائر، وصالحاً  -وتعاىل  سبحانه-فاعلم أن هللا 
 لكل فاسٍد، وقوًة لكل ضعيٍف، ونصفًة لكل مظلوٍم، ومفزعاً لكل ملهوٍف. 

واإلمام العادل كالراعي الشفيق، واحلازم الرفيق، الذي يراتد لغنمه أطيب املراعي، ويذودها عن مراتع  
 ع، ويكفيها أذى احلر والقر. هللكة، وحيميها من السبا ا

واإلمام العادل كاألب احلاين على ولده، يسعى هلم صغارًا ويعلمهم كبارًا ويكسبهم يف حياته، ويدخر  



 هلم بعد وفاته.
 وكاألم الشفيقة، الربة الرفيقة، محلت ولدها كرهاً، ووضعته كرهاً،
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 شكايته.أخرى، تفرح بعافيته، وهتتم ب تسهد إذا سهد، وتسكن إذا سكن، ترضعه اترًة، وتفطمه
 واإلمام العادل كوصي اليتامى، وخازن املساكني؛ يريب صغريهم، وميون كبريهم.
 واإلمام العادل كالقلب بني اجلوارح، تصلح بصالحه اجلملة، وتفسد بفساده. 

ر نعمة رهبم واإلمام العادل هو القائم بني هللا وبني عباده، يسمع كالم هللا فيسمعهم، ويبصر آاث 
 إىل أوامر هللا تعاىل ويقودهم.فيبصرهم، وينقاد 

 وأرجو اي أمري املؤمنني أن تكون هو إن شاء هللا. 
ولوال أن هللا افرتض نصيحتك، لكنت؛ ملا منحك هللا من هدايٍة، ورزقك من توفيٍق وتسديٍد، يف غىًن  

 ننه للناس وال يكتمونه. أخذ ميثاقه على العلماء ليبي  -جل ثناؤه-عن موعظتك، ولكن هللا 

(1/114 ) 

 

 ومن هذا الفصل
 ما روي عن اخلروج على األمراء

سن يوماً، فجاءه رجٌل، وخال به، وشاوره يف اخلروج مع ابن  قال محيٌد خادم احلسن: كنت عند احل
األشعث على احلجاج، فقال: اتق هللا ايبن أخي، وال تفعل؛ فإن ذلك حمرٌم عليك، وغري جائٍز لك،  

ت: أصلحك هللا! لقد كنت أعرفك سيء القول يف احلجاج، غري راٍض عن سريته، فقال يل: اي أاب  فقل
أن   -عافاك هللا-يوم ألسوأ فيه رأايً، وأكثر عليه عتباً، وأشد ذماً، ولكن لتعلم احلسن! وامي هللا! إين ال

تتقى، وتستدفع ابلدعاء جور امللوك نقمٌة من نقم هللا تعاىل، ونقم هللا ال تالقى ابلسيوف، وإمنا 
 (.1والتوبة واإلانبة واإلقالع عن الذنوب. إن نقم هللا مىت لقيت ابلسيوف، كانت هي أقطع )

__ ________ 
( واللفظ له ومن طريقه ابن عساكر 120/  7( أخرج ابن سعد يف الطبقات الكربى ط العلمية )1)

( كالمها )ابن سعد  35/ 3اء )( وأخرجه الدواليب يف الكىن واألمس177/  12يف اتريخ دمشق ) 



ي  والدواليب( من طريق عمرو بن عاصم قال: حدثنا سالم بن مسكني قال: حدثين سليمان ابن عل
الربعي قال: ملا كانت الفتنة فتنة ابن األشعث إذ قاتل احلجاج بن يوسف انطلق عقبة بن عبد الغافر  

وا على احلسن فقالوا: اي أاب سعيد ما تقول  وأبو اجلوزاء وعبد هللا بن غالب يف نفر من نظرائهم فدخل 
ة وفعل وفعل؟ قال:  يف قتال هذه الطاغية الذي سفك الدم احلرام وأخذ املال احلرام وترك الصال

وذكروا من فعل احلجاج. قال: فقال احلسن: أرى أن ال تقاتلوه فإهنا إن تكن عقوبة من هللا فما أنتم  
بالء فاصربوا حىت حيكم هللا وهو خري احلاكمني ]األعراف:  برادي عقوبة هللا أبسيافكم، وإن يكن 

ل: وهم قوم عرب، قالوا: وخرجوا  [، قال: فخرجوا من عنده وهم يقولون: نطيع هذا العلج! قا87
 مع ابن األشعث، قال: فقتلوا مجيعا. إسنادُه حسٌن وعمرو بن عاصم هو الكاليب 

* 
دثين هدبة بن خالد عن مبارك بن فضالة قال:  ( ح391/ 13وأخرج البالذري يف أنساب األشراف )

 احلسن فقاال: إن جاء عبد هللا بن غالب، أبو قريش اجلهضمي وعقبة بن عبد الغافر األزدي إىل
احلجاج قد أمات السنة، وانتهك احملارم، وقتل على الظنة وأخاف املسلمني، فقال: إن احلجاج عقوبة  

 بة والتضرع. صحيحمن هللا، فال تلقوها ابلسيف، ولكن ابلتو 
* 

( أخربين علي بن مسلم، قال: أخربان سيار، قال: أخربان  50وأخرج ابن أيب الدنيا يف العقوابت )ص 
جعفر، قال: مسعت مالك بن دينار، يقول: مسعت احلسن، يقول: إن احلجاج عقوبة من هللا عز وجل  

تضرع واستكانة، وتوبوا تكفوه.  مل تك؛ فال تستقبلوا عقوبة هللا ابلسيف، ولكن استقبلوها بتوبة و 
 صحيح
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 __________ 
( واللفظ له وأبو بكر بن أيب شيبة ت عوامة 394/ 7شراف )= وأخرج البالذري يف أنساب األ

معدان  ( من طريق معاذ بن معاذ عن أيب177/ 12( وابن عساكر يف اتريخ دمشق )135/ 16)
احلسن، ومسلم بن يسار وسعيدا ومسلما أيمرون  عن مالك بن دينار قال: شهدت احلسن بن أيب 
احلجاج عقوبة جاءت من السماء، أفتستقبل عقوبة بقتال احلجاج مع ابن األشعث فقال احلسن: إن 

 هللا ابلسيف؟ ولكن استغفروا وادعوا وتضرعوا. صحيح



* 
كر يف  ( واللفظ له ومن طريقه ابن عسا 121/ 7وأخرج ابن سعد يف الطبقات الكربى ط العلمية )

د  ( كالمها )ابن سع362/ 13( ووأخرج البالذري يف أنساب األشراف )178/ 12اتريخ دمشق )
والبالذري( من طريق محاد بن زيد عن أيب التياح قال: شهدت احلسن وسعيد بن أيب احلسن ]وفيه[  

 ما سلط  فلما فرغ سعيد من كالمه تكلم احلسن فحمد هللا وأثىن عليه مث قال: اي أيها الناس إنه وهللا
ينة والتضرع.  هللا احلجاج عليكم إال عقوبة فال تعارضوا عقوبة هللا ابلسيف ولكن عليكم السك

 صحيح
* 

( بتصرف حدثنيه أبو حامت سهل بن حممد  608/  2وأخرج ابن قتيبة الدينوري يف غريب احلديث )
سن أنه استؤذن  عن األصمعي عن أبيه قال: مسعت شيخا يف املسجد اجلامع ابلبصرة حيدث عن احل 

بة فما أدري أمستأصله أم  يف قتال أهل الشام حني خرج ابن االشعث فقال يف كالم له: وهللا اهنا لعقو 
 جمحجحة فال تستقبلوا عقوبة هللا ابلسيف ولكن ابالستكانة والتضرع. صحيح

(1/116 ) 

 

ذنباً، أحدث هللا من  يقول: اعلموا أنكم كلما أحدثتم ولقد حدثين مالك بن ديناٍر أن احلجاج كان 
 (. 1سلطانكم عقوبًة )

 __________ 
( أخربان علي بن مسلم قال: حدثنا سيار، قال:  49( أخرجه ابن أيب الدنيا يف العقوابت )ص 1)

أخربان جعفر، قال: مسعت مالك بن دينار، قال: مسعت احلجاج، يقول: اعلموا أنكم كلما أحدثتم  
قوبة. إسنادُه ضعيٌف من أجل سيار وهو ابن حامت العنزي  أحدث هللا عز وجل من سلطانكم ع ذنبا

 وقال السيوطي أخرجه أبو الشيخ يعين األصبهاين ومل أقف عليه

(1/115 ) 

 

أبمة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كيت وكيت،   ولقد حدثت أن قائاًل قال للحجاج: إنك تفعل
دثوا يف دينهم ما أحدثوا، وتركوا من شرائع  (؛ ملا أح1فقال: أجل، إمنا أان نقمٌة على أهل العراق )



 ما تركوا. -عليه السالم-نبيهم 
إنكم من أنفسكم أتيتم،   -رمحك هللا-وقيل: مسع احلسن رجاًل يدعو على احلجاج، فقال: ال تفعل  

منا خناف إن عزل احلجاج، أو مات، أن يليكم القردة واخلنازير؛ فقد روي أن النيب صلى هللا عليه  إ
 ل: ))عمالكم كأعمالكم، وكما تكونون يوىل عليكم((.وسلم قا

 __________ 
( حدثين عبد الرمحن بن عبد هللا ابن أخي  50( أخرجه ابن أيب الدنيا يف العقوابت )ص 1)

ل: مسعت بشر بن عبد هللا بن عمر بن عبد العزيز، قال: قيل للحجاج: إنك  األصمعي، عن عمه، قا
على أهل العراق. بشر بن عبد هللا بن عمر بن عبد العزيز قال   تفعل وتفعل؟ قال: أان نقمة بعثت

اخلطيب بلغين عن إبراهيم بن عبد هللا بن اجلنيد، قال: مسعت حيىي بن معني، يقول: كان هاهنا ببغداد  
عبد هللا بن عمر بن عبد العزيز قد مسعت منه، ليس به أبس )اتريخ بغداد للخطيب ت بشار  بشر بن 

 ( 138/ 8ن حبان يف الثقات ) ( وذكره اب526/  7
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 يشكو إليه جور العمال، فكتب إليه: اي أخي! وصلين  ولقد بلغين: أن رجاًل كتب إىل بعض الصاحلني
كتابك تذكر ما أنتم فيه من جور العمال، وأنه ليس ينبغي ملن عمل ابملعصية أن ينكر العقوبة، وما  

 (. 1سالم ) أظن الذي أنتم فيه إال من شؤم الذنوب، وال
 __________ 

بن إبراهيم العبدي، قال: مسعت رجال،   ( أخربان أمحد 58( أخرجه ابن أيب الدنيا يف العقوابت )ص 1)
من أهل أصبهان حيدث عبد الرمحن بن مهدي قال: كتب أخو حممد بن يوسف إليه يشكو جور  

ينبغي ملن عمل ابملعصية أن العمال، فكتب إليه: اي أخي، بلغين كتابك تذكر ما أنتم فيه، وإنه ليس 
ب. إسنادُه ضعيٌف رجاله ثقات إال الرجل الذي  ينكر العقوبة، وما أرى ما أنتم فيه إال من شؤم الذنو 

 حدث املهدي هبذا اخلرب 
* 

( ومن طريقه أبو نعيم األصبهاين  24/ 2وأخرجه أبو الشيخ األصبهاين يف طبقات احملدثني أبصبهان ) 
( حدثنا أمحد بن احلسني احلذاء, قال: ثنا أمحد بن إبراهيم, قال: مسعت  236/  8يف حلية األولياء )

أهل أصبهان حيدث ابن مهدي قال: كتب أخو حممد بن يوسف إىل أخيه يشكو إليه جور   رجال, من



العمال, فكتب إليه حممد, اي أخي, بلغين كتابك, وأنه ليس ينبغي ملن عمل ابملعصية أن ينكر  
 أنتم فيه إال من شؤم الذنوب. إسنادُه ضعيفٌ العقوبة, وما أرى ما 
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ب على منرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال: أيها  خط -رضي هللا عنه-ولقد بلغين أن أاب بكٍر 
يقول: أان هللا ال إله إال   -جل ثناؤه-الناس! مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: ))إن هللا  

قلوب امللوك بيدي، فمن أطاعين منكم، جعلتهم عليه رمحًة، ومن عصاين، جعلتهم  أان، مالك امللوك، 
 وا قلوبكم بسب امللوك، ولكن توبوا إيل أعطفهم عليكم((.عليه نقمًة، فال تشغل
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رجٌل مصفرٌّ كأنه من أهل البحرين، فقال: اي أاب  وقال األشعث: كنت عند احلسن حىت دخل عليه 
أن أسألك عن الوالة، فقال احلسن: سل عما بدا لك، فقال: ما تقول يف أئمتنا  سعيد! إين أريد 

هؤالء؟ قال: فسكت ملياً مث قال: وما عسى أن أقول فيهم، وهم يلون من أموران مخساً: اجلمعة،  
  هللا ما يستقيم الدين إال هبم، وإن جاروا، وإن ظلموا، وهللا ملاواجلماعة، والفيء، والثغور، واحلدود؟ و

 يصلح هللا هبم أكثر مما يفسدون، وهللا إن طاعتهم لغبطٌة، وإن فرقتهم لكفٌر. 
قال: فقال الرجل: اي أاب سعيد! وهللا إين لذو ماٍل كثرٍي، وما يسرين أن يكون يل أمثاله، وأين مل أمسع 

  عن الدين وأهله خريًا. منك الذي مسعت، فجزاك هللا
ب هللا، ويعظ وعظ األبرار، ويطعم الطعام، ويؤثر الصدق، وسئل احلسن عن احلجاج، فقال: يتلو كتا

 ويبطش بطش اجلبارين. 
قالوا: فما ترى يف القيام عليه؟ فقال: اتقوا هللا، وتوبوا إليه يكفكم جوره، واعلموا أن عند هللا 

 (. 1حجاجني كثريًا )
 __________ 

أخربان أبو سعيد أمحد بن  ( 11( أخرج بنحوه أبو عثمان البحريي يف التاسع من فوائده )ص 1)
إبراهيم بن أيب العباس، هبا، قال: مسعت أاب أمحد أمحد بن حممد بن إسحاق، يقول: مسعت أاب بكر  
كا،  حممد بن عبد هللا بن العباس، قال: مسعت علي بن حجر، يقول: مسعت خصيفا، يقول: مسعت مال



كشف عن املسلمني حمنة  يقول: قيل للحسن البصري: ادع هللا فإنك مستجاب الدعوة، أن ت
احلجاج، ويرفعها عنهم، فقال اي أيها القوم توبوا إىل هللا توبة نصوحا، فإن هلل حجاجني كثريا، فما  

ظنكم أبسوأ منه إن مل تتوبوا. قلُت: بني علي بن حجر وخصيف رجل فعلي مل يدرك خصيف 
 صيف ضعيف صدوقوخ

(1/117 ) 

 

هبم اهلماليج، ووطئ الناس أعقاهبم، فإن ذل املعصية  صت وإن رق -يعين امللوك-وكان يقول: هؤالء 
(، ومنعنا من اخلروج عليهم، وأمران أن نستدفع ابلتوبة 1يف قلوهبم، إال أن احلق ألزمنا طاعتهم )

 والدعاء مضرهتم، فمن أراد به خريًا، لزم ذلك، وعمل به، ومل خيالفه.
 __________ 

( حدثنا عبد هللا بن حممد بن  149/  2ة األولياء )حلي( أخرج بنحوه أبو نعيم األصبهاين يف 1)
املوفق، قال: ثنا علي بن أابن، قال: ثنا أمحد بن شعيب بن يزيد، قال: ثنا أمحد بن معاوية، قال:  

مسعت أاب حفص العبدي، قال: ثنا حوشب بن مسلم، قال: مسعت احلسن، يقول: أما وهللا لئن  
م، إن ذل املعاصي لفي قلوهبم ولقد أىب هللا أن يعصيه قاهبتدقدقت هبم اهلماليج ووطئت الرحال أع

 عبد إال أذله. إسنادُه ضعيٌف جدًا أاب حفص العبدي امسه عمر بن حفص مرتوك
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 كم يف سائر األشياءالفصل الثامن فيما روي له من املواعظ واحل
 (. 1يقول: الواعظ من وعط الناس بعمله، ال بقوله ) -رمحه هللا-كان 

 وكان ذلك شأنه إذا أراد أن أيمر بشيٍء، بدأ بنفسه ففعله، وإذا أراد أن ينهى عن شيٍء انتهى عنه. 
لدارين  وكان يقول: اتصل يب أن بعض الصاحلني جعل على نفسه أال يراه هللا ضاحكاً حىت يعلم أي ا 

وما رئي ضاحكاً حىت حلق   داره: اجلنة، أم النار؟ فيقول احلسن رمحه هللا لقد عزم رمحه هللا فوىف بعزمه، 
 (. 2ابهلل عز وجل )

وقيل: مر احلسن برجٍل يضحك، فقال: ايبن أخي! جزت الصراط؟ فقال: ال، فقال: فهل علمت إىل  
واألمر هوٌل؟! قيل: فما رئي   -عافاك هللا-حك اجلنة تصري أم إىل النار؟ فقال: ال، فقال: ففيم الض



 الرجل ضاحكاً حىت مات. 
 __________ 

( حدثنا هارون، 222خرجه عبد هللا بن أمحد بن حنبل يف زوائده على كتاب الزهد ألبيه )ص  ( أ1)
حدثنا ضمرة، عن ابن أيب محاد بن كيسان، عن احلسن قال: عظ الناس بفعلك وال تعظهم بقولك.  

 اد بن كيسان مل أعرفه ومعىن هذا الكالم صحيحابن أيب مح
 *** 

( كالمها من  277/  2( والبيهقي يف شعب اإلميان )168ص ( أخرجه أمحد بن حنبل يف الزهد )2)
طريق سيار بن حامت، حدثنا جعفر، حدثنا املعلى بن زايد قال: قال غزوان: هلل تبارك وتعاىل أال يراين  

داري؟ قال: قال احلسن فعزم ففعل فما رئي ضاحكا حىت حلق   هللا ضاحكا حىت أعلم أي الدارين
( حدثنا الرتقفي  38/ 1شاهد أخرجه اخلرائطي يف اعتالل القلوب ) ابهلل عز وجل. سيار ضعيف وله

قال: حدثنا أبو جابر قال: حدثنا إبراهيم بن عجالن، عن يزيد الرقاشي، عن غزوان الرقاشي: أنه  
ها حلف أال يراه هللا ضاحكا، يعين حىت يعلم يف اجلنة هو أم يف  أصاب ذراعه شررة فلما وجد حر 

ربعني سنة مل ير ضاحكا وال مكتشرا يضحك. الرتفقي هو العباس بن عبد هللا  النار، فلبث بعد ذلك أ
(  283وأبو جابر هو حممد بن عبد امللك األزدي فقد قال اخلرائطي يف كتابه مساوئ االخالق )ص 

  يبأهللا الرتقفي، ثنا أبو جابر حممد بن عبد امللك. وقال أبو حامت الرازي عن حدثنا العباس بن عبد 
( وإبراهيم بن عجالن مل أعرفه ويزيد الرقاشي  5/  8س بقوى )اجلرح والتعديل البن أيب حامت  جابر لي
 ضعيف
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تدافعون بعد انصرافهم يوم الفطر من صالة الفجر،  ورأى احلسن قوماً يتضاحكون، ويتغامزون، وي
عة إىل رمحة هللا، فقال: اي قوم! إن هللا سبحانه جعل شهر رمضان مضمارًا لعباده، يستبقون الطا

وجيتهدون يف األعمال ليفوزوا بدخول جنته، فسبق أقواٌم ففازوا، وقصر آخرون فخابوا، والعجب كل  
يه احملسنون، وخسر املبطلون. أما وهللا لو كشف الغطاء،  العجب للضاحك يف اليوم الذي ربح ف

كنتم وفقكم هللا قد تقرر    لشغل حمسٌن إبحسانه، ومسيٌء إبساءته، عن جتديد ثوب، وترجيل شعر فإن
عندكم أن سعيكم قد قبل، وعملكم الصاحل قد رفع، فما هذا فعل الشاكرين! وإن كنتم مل تتيقنوا  

 (. 1) ذلك، فما هذا فعل اخلائفني! 



(، وتزيل البهجة، وتسقط  2وكان يقول: ابن آدم! أقلل الضحك؛ فإن كثرة الضحك متيت القلب ) 
 املروءة، وتزري بذي احلال. 

 ___ _______ 
( حدثنا الشيخ أبو احلسن عبد  133( أخرج بنحوه زاهر الشحامي يف جزءه حتفة عيد الفطر )ص 1)

السلمي، أبنا املعاىف بن زكراي، أبنا عبد هللا بن عبد   هللا بن عبد الرمحن البحريي، ثنا حممد بن احلسني 
والناس يضحكون ويلعبون،   الرمحن الكويف، أبنا الفهري، عن أيب محزة، قال: خرج احلسن يوم عيد،

فقال: ما هذا فعل من مهه قبول يومه عنه أو رده عليه، تقدم أقوام ففازوا، وأتخر آخرون فخابوا،  
 وال يدري يف أي الزمرتني هو؟. إسناده ليس بشيء والعجب من الضاحك الالعب، 

 *** 
/  6ور يف التفسري ابملأثور )( ورد موقوفاً ومرفوعاً فأما املوقوف فقد قال السيوطي: يف الدر املنث2)

( أخرج عبد بن محيد عن احلسن قال: كان يقال: ابن آدم عف عن حمارم هللا تكن عابدا 273
أحسن جماورة من جاورك من الناس تكن مسلما وصاحب الناس  وارض مبا قسم هللا لك تكن غنيا و 

متيت القلب. قلُت   ابلذي حتب أن يصاحبوك به تكن عدال وإايك وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك
كتاب املسند لعبد بن محيد مفقود ورمبا الراوي عنه أبو عبيدة الناجي مرتوك فقد قال الرتمذي: بعد  

احملارم تكن أعبد الناس، وارض مبا قسم هللا لك تكن أغىن الناس،  أن روى املرفوع منه ولفظه "اتق 
سلما، وال تكثر الضحك، فإن  وأحسن إىل جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما حتب لنفسك تكن م

كثرة الضحك متيت القلب" وروى أبو عبيدة الناجي، عن احلسن، هذا احلديث قوله: ومل يذكر فيه  
احلديث برقم  127/  4هللا عليه وسلم )سنن الرتمذي ت بشار عن أيب هريرة، عن النيب صلى  

2305 ) 
* 

/  2ألصبهاين يف حلية األولياء )( وأبو نعيم ا571/ 13وأخرج أبو بكر بن أيب شيبة ت عوامة )
( كالمها من طريق عفان, قال: حدثنا محاد بن سلمة، عن محيد، عن احلسن قال: كثرة 152

 الضحك متيت القلب. رجاله ثقات
* 

وأما املرفوع فرواه احلسن عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم وضعفه اإلمام الدارقطين 
( وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة )احلديث  1339ديث برقم احل  264/ 7)العلل للدارقطين 

 ( 930برقم 
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اي عيسى! اكحل  -عليه السالم-وحى إىل عيسى أ -سبحانه وتعاىل-وكان يقول: روي أن هللا 
 عينيك ابلبكاء إذا رأيت الغافلني يضحكون.

نزل به، فلما رجع إىل داره، قدموا له   وعاد احلسن عليالً، فوافقه وهو يف املوت، ورأى تقلبه وشدة ما
ل له حىت  طعاماً، فقال: عليكم بطعامكم وشرابكم؛ فإين رأيت مصرعاً ال بد يل منه، وال أزال أعم

 (. 1ألقاه، وأتخر عن الطعام أايماً، حىت لطف به وأكل )
جل  -(؛ فإنه 2وكان يقول: إن هللا سبحانه مل جيعل ألعمالكم أجاًل دون املوت، فعليكم ابملداومة ) 

 يقول: }واعبد ربك حىت أيتيك اليقني{. -ثناؤه
 __________ 

( حدثنا  219على كتاب الزهد ألبيه )ص  ( أخرج بنحوه عبد هللا بن أمحد بن حنبل يف زوائده 1)
علي بن مسلم، حدثنا سيار، حدثنا جعفر، حدثنا هشام، مسعت احلسن قال: عاد رجل أخا له فوافقه  

ن مرأى عكر املوت وكرب املوت قال: فرجع إىل أهله وجاءوا بغدائه فقال: اي  املوت قال: فرأى م
اي أهاله عليكم ضيعتكم فوهللا لقد رأيت مصرعا  أهاله عليكم بغدائكم قالوا: اي فالن، الضيعة قال: 

 ال أزال أعمل له حىت أقدم عليه. سيار هو ابن حامت العنزي ضعيف
 *** 

( وأبو احلسن  224( ومن طريقه ابن املقرئ يف معجمه )ص  7/  1) ( أخرجه ابن املبارك يف الزهد2)
( أخربان جرير بن  114)األثر برقم  حممد بن أمحد بن العباس اإلمخيمي يف الفوائد املنتقاة من حديثه

حازم قال: مسعت احلسن يقول: أي قوم، املداومة املداومة؛ فإن هللا مل جيعل لعمل املؤمن أجال دون 
 صحيحٌ  املوت. إسنادهُ 

* 
( حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أيب، مسعت احلسن،  221وأخرجه أمحد بن حنبل يف الزهد )ص 

، ما املؤمن الذي يعمل شهرا أو شهرين أو عاما أو عامني ال وهللا ما  يقول: أىب قوم املداومة، وهللا
 جعل هللا لعمل املؤمن أجال دون املوت. إسنادُه صحيحٌ 
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م لقلتم: جمانني، ولو رأوا خياركم لقالوا: ما هلؤالء من  يت سبعني بدرايً، لو رأيتموهوكان يقول: رأ
 (. 1خالٍق، ولو رأوا شراركم لقالوا: هؤالء ال يؤمنون بيوم احلساب )

 __________ 
( ومن طريقه املزي يف هتذيب الكمال 134/ 2( أخرجه أبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء ) 1)
( وأبو القاسم احلسني احلنائي يف كتابه 580الفضل الزهري يف حديثه )ص   ( وأيب112/  6)

( كلهم من طريق حيىي بن سعيد العطار، ان يزيد بن عطاء ]زاد احلنائي 1252/ 2احلنائيات )
الواسطي[، عن علقمة بن مرثد ]زاد احلنائي احلضرمي[ قال ]وفيه قال احلسن[ وهللا لقد أدركت 

: جمانني، ولو رأوا خياركم لقالوا: ما هلؤالء من  سهم الصوف ولو رأيتموهم قلتمسبعني بدراي أكثر لبا
خالق، ولو رأوا شراركم لقالوا: ما يؤمن هؤالء بيوم احلساب. إسناده ليس بشيء ومع ذلك عامة ما  

 رأيته من هذا الطريق يكون صحيحا من طرق أخرى 
* 

وأبو حممد  أبو عبد هللا حممد بن الفضل ( أخربان 525/ 19وأخرجه ابن عساكر يف اتريخ دمشق ) 
هبة هللا بن سهل بن عمر قاال أان أبو سعد اجلنزرودي أان احلاكم أبو أمحد أان حممد بن حممد بن  

سليمان ان هشام بن عمار ان صدقة ان زيد بن واقد قال حدثين رجل من أهل البصرة يقال له احلسن  
د هللا من خالق ولو رأوا خياركم لقالوا ما هلؤالء عن بن أيب احلسن قال لقد أدركت أقواما لو رأوا

شراركم لقالوا ما يؤمن هؤالء بيوم احلساب. صحيح وهذا إسنادُه حسٌن وحممد بن حممد بن سليمان 
هو أبو بكر الواسطي الباغندي نقموا عليه التدليس ولكنه صرح ابلتحديث وصدقة هو أبو العباس 

 صدقة بن خالد القرشي 
* 

( حدثين عبد هللا بن حممد بن خالد قال حدثين علي بن  119/ 2مد بن وضاح يف البدع )وأخرجه حم
معبد, عن أيب املليح, عن رجل من أهل البصرة, عن احلسن, قال: لو أن بعض من مضى انتشر حىت  
يعاين خياركم اليوم لقال: ما هلؤالء يف اآلخرة من حاجة, ولو رأى شراركم لقال: ما يؤمن هؤالء بيوم  

 احلساب. إسنادُه ضعيفٌ 
 املليح لقب وامسه احلسن بن عمر بن حيىي الفزاري يكىن أاب عبد هللا ثقة  أيب -
* 

( ان حممد بن سعيد قال: ان أسد بن موسى قال: ان أبو  120/ 2وأخرجه حممد بن وضاح يف البدع )
هللا عليه  حيىي, عن موسى اجلعفي, عن احلسن, قال: أدركت عشرة آالف من أصحاب النيب صلى 

الوا: ما هلؤالء, جمانني؟ ولو رأيتموهم لقلتم: هؤالء جمانني، ولو رأوا خياركم لقالوا:  وسلم, لو رأوكم لق



 ما يؤمن هؤالء بيوم احلساب, ولو رأوا شراركم لقالوا: ما هلؤالء عند هللا من خالق. 
  سم فال أدري أن كان هو أم الحممد بن سعيد بن أيب مرمي قلت ذكر ابن ُقْطُلوبـُغَا راوايً بنفس اال -

ولكن من طبقته حيث قال عنه يعرف ببلبل قال مسلمة: مصري ثقة، ويف اتريخ ابن يونس: حممد بن  
سعيد بن احلكم بن حممد بن أيب مرمي، يكىن أاب عبد هللا، روى عن ابن وهب )الثقات ممن مل يقع يف  

 ( 311/ 8الكتب الستة البن ُقْطُلوبـُغَا 
 حلماين ال أبس به عبد احلميد بن عبد الرمحن ا أبو حيىي هو -
 موسى اجلعفي ال أدري من هو -
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فاعترب، واعترب فأبصر، وأبصر فصرب، لقد أبصر أقواٌم مث  وكان يقول: رحم هللا امرًأ نظر ففكر، وفكر
روا الدنيا  مل يصربوا، فذهب اجلزع بقلوهبم، فلم يدركوا ما طلبوا، وال رجعوا إىل ما فارقوا، فخس

 واآلخرة، ذلك هو اخلسران املبني.
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ريكم وال أصلحكم، وإين لكثري اإلسراف على نفسي،  وكان يقول: أيها الناس! إين أعظكم ولست خب
غري حمكم هلا، وال حاملها على الواجب يف طاعة رهبا، ولو كان املؤمن ال يعظ أخاه إال بعد إحكام 

، ويرغب يف  -عز وجل-قل املذكرون، وملا وجد من يدعو إىل هللا  أمر نفسه، لعدم الواعظون، و 
ماع أهل البصائر، ومذاكرة املؤمنني بعضهم بعضاً حياٌة  طاعته، وينهى عن معصيته، ولكن يف اجت

جمالس الذكر، فرب   -عافاكم هللا-لقلوب املتقني، وادكاٌر من الغفلة، وأماٌن من النسيان، فالزموا 
قٍر انفٌع، }أييها الذين آمنوا اتقوا هللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون{  كلمٍة مسموعٌة، وحمت

(1 .) 
 __________ 

( مل أقف عليه ولكن ورد بنحوه عن اخلليفة العادل عمر بن عبد العزيز أخرجه أبو نعيم األصبهاين  1)
نا عبيد هللا بن جرير  ( حدثنا أبو حامد بن جبلة، ثنا حممد بن إسحاق، ث275/  5يف حلية األولياء )

مهران، حدثين ليث  بن جبلة، ثنا علي بن عثمان، ثنا عبد الواحد بن زايد، ثنا عمرو بن ميمون بن 



بن أيب رقية كاتب عمر بن عبد العزيز يف خالفته، أن عمر كتب إىل ابنه يف العام الذي استخلف فيه  
ويل وفيه[ فإين ألعظك هبذا، وإين لكثري  وابنه إذ ذاك ابملدينة يقال له عبد امللك أما بعد: ]أثر ط

مل يعظ أخاه حىت حيكم نفسه، ويكمل اإلسراف على نفسي، غري حمكم لكثري من أمري، ولو أن املرء 
يف الذي خلق له لعبادة ربه، إذا تواكل الناس اخلري، وإذا يرفع األمر ابملعروف والنهي عن املنكر،  

ن هلل ابلنصيحة يف األرض، }فلله احلمد رب السموات  واستحلت احملارم، وقل الواعظون والساعو 
األرض، وهو العزيز احلكيم{. رجاله ثقات سوى واألرض رب العاملني، وله الكربايء يف السموات و 

هذا ليث بن أيب رقية روى عنه مجع ومل أجد فيه جرحاً وال تعدياًل وله شاهد مرسل أخرجه ابن أيب  
( ومن طريقه عبد الغين املقدسي يف كتابه 139والنهي عن املنكر )ص الدنيا يف كتابه األمر ابملعروف  

يعقوب يوسف بن يعقوب التميمي، قال: حدثنا ابن أيب انجية   ( حدثين أبو52األمر ابملعروف )ص  
اإلسكندراين، قال: حدثنا زايد بن يونس احلضرمي، عن إبراهيم بن إمساعيل بن أيب حبيبة، قال: قال  

: لو أن املرء، ال يعظ أخاه حىت حيكم أمر نفسه، ويكمل الذي خلق له من عبادة  عمر بن عبد العزيز
س اخلري، وإذن يرفع األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، وقل الواعظون ربه، إذن لتواكل النا

 والساعون هلل عز وجل ابلنصيحة يف األرض. إبراهيم بن إمساعيل بن أيب حبيبة ضعيف 
* 

( حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو حامت، عن األصمعي،  55/ 2يف أماليه ) وأخرج أبو علي القايل
كان يقول: إين ألعظكم وإين لكثري الذنوب، مسرف على نفسي، غري  قال: بلغين أن بعض احلكماء  

حامد هلا، وال حاملها على املكروه يف طاعة هللا عز وجل، قد بلوهتا فلم أجد هلا شكرا يف الرخاء، وال  
البالء، ولو أن املرء ال يعظ أخاه حىت حيكم أمر نفسه، لرتك األمر ابخلري والنهي عن  صربا على

حمادثة اإلخوان حياة للقلوب، وجالء للنفوس، وتذكري من النسيان، واعلموا أن الدنيا    املنكر، ولكن
تظر غدا سرورها أحزان، وإقباهلا إدابر، وآخر حياهتا املوت، فكم من مستقبل يوما ال يستكمله، ومن

بن   ال يبلغه، ولو تنظرون إىل األجل ومسريه، ألبغضتم األمل وغروره. أبو بكر هو حممد بن احلسن
 دريد النحوي الشاعر ضعيف وأبو حامت هو سهل بن حممد بن عثمان السجستاين صدوق ال أبس به
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وت فوق رؤوسكم، والنار  ، وعمٍل حمصًى حمروٍس، امليف أجٍل منقوصٍ  -وهللا-أيها الناس! أصبحتم  
 (. 1بني أيديكم )



 __________ 
( حدثنا روح، حدثنا هشام، عن احلسن قال: ]وفيه[  231( أخرجه أمحد بن حنبل يف الزهد )1)

وإنكم أصبحتم يف أجل منقوص، والعمل حمفوظ واملوت وهللا يف رقابكم والنار بني أيديكم فتوقعوا  
 اله ثقات عز وجل يف كل يوم وليلة. رجقضاء هللا 

* 
( حدثنا أبو بكر بن مالك، ثنا عبد هللا بن  271/ 6وأخرجه أبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء )

أمحد بن حنبل، ثنا داود بن عمرو الضيب، ثنا فضيل بن عياض، عن هشام، عن احلسن، قال: إنكم 
ا ترون وهللا ذاهب، ابكم والنار بني أيديكم، ومأصبحتم يف أجل منقوص وعمل حمفوظ واملوت يف رق

 فتوقعوا قضاء هللا كل يوم وليلة ولينظر امرؤ ما قدم لنفسه. رجاله ثقات
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ت من عذاب هللا، مل يضرها من هلك، وإن هلكت، مل  أيها الناس! إمنا ألحدكم نفٌس واحدة، إن جن
نكم ال تدرون مىت (؛ فإنه أهلك من قبلكم، وإ1التسويف )  -عافاكم هللا-ينفعها من جنا، فاحذروا 

 تسريون؟ وال إىل أي شيٍء تصريون؟ فرحم هللا عبدًا عمل ليوم معاده، قبل نفاد زاده. 
 __________ 

( حدثين حممد بن احلسني، قال: حدثنا أبو  141ر األمل )ص  ( أخرجه ابن أيب الدنيا يف قص1)
ل: اي معشر الشباب  عاصم، قال: حدثنا أبو خرمي عقبة بن أيب الصهباء قال: مسعت احلسن، يقو 

إايكم والتسويف: سوف أفعل، سوف أفعل. إسنادُه صحيٌح وحممد بن احلسني هو الربجالين تقدمت 
 ترمجته وأبو عاصم هو الضحاك بن خملد 

* 
( حدثين أبو علي الطائي، قال: حدثنا عبد الصمد  144وأخرجه ابن أيب الدنيا يف قصر األمل )ص  

حيدث عن عمرو، قال: مسعت احلسن، يقول: اي ابن آدم إايك بن عبد الوارث، قال: مسعت أيب، 
والتسويف فإنك بيومك ولست بغد، فإن يك غدا لك فكسر يف غد كما كسبت يف اليوم، وإن ال  

لك غد مل تندم على ما فرطت يف اليوم. إسنادُه ضعيٌف جدًا ابو علي الطائي هو عبد الرمحن   يكن
د فيه جرحاً وال تعدياًل حدث عنه مجاعة من الثقات وعامة ما  بن أيب البخرتي زابن بن احلكم مل أج

و عثمان ( وعمرو هو أب551/ 11يرويه متابع عليه وهللا أعلم )انظر اتريخ بغداد ت بشار للخطيب 



 عمرو بن عبيد مرتوك
* 

( واخلطيب يف  289/ 1( ومن طريقه اهلناد بن السري يف الزهد )4/  1وأخرجه ابن املبارك يف الزهد ) 
( أخربان عبد الوارث بن سعيد أبو عبيدة، عن رجل، عن احلسن أنه كان 113اقتضاء العلم )ص 

يكن غد لك فكس يف غد كما   يقول: ابن آدم، إايك والتسويف؛ فإنك بيومك ولست بغد، فإن
كست يف اليوم، وإال يكن لك مل تندم على ما فرطت يف اليوم. والرجل هو عمرو بن عبيد كما تقدم 

 آنفاً 
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كم صحيفًة، وكل بكل رجٍل منكم ملكني كرميني،  بسط ل -عز وجل-وقال: أيها الناس! إن هللا 
أحدمها عن اليمني، واآلخر عن اليسار، وهو تعاىل رقيٌب عليهما، فإن شاء قلل، وإن شاء كثر، إمنا  

ََ وال يظلم ربك أحدًا{، ميلي كتاابً }ال يغادر صغريًة وال كبريًة إال أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً 
سول هللا صلى هللا عليه وسلم: }من يعمل سوءًا جيز به وال جيد له من  ولقد روي أنه ملا نزل على ر 

قاصمة الظهور.   -وهللا-نزلت  -رضي هللا عنه-دون هللا ولياً وال نصريًا{، قال أبو بكر الصديق 
معشر  -يكون قول من سواه؟ فاعتربوا  فإذا قال ذلك أبو بكر، وقد شهد له ابجلنة، فكيف جيب أن 

 على حذٍر؛ لعلكم أتمنون من عذاب يوٍم عظيٍم. وكونوا  -املؤمنني
وكان يقول: ابن آدم! إايك واالغرتار؛ فإنك مل أيتك من هللا أماٌن؛ فإن اهلول األعظم واألمر األكرب 

 فشر، فاغتنم املبادرة يف  أمامك، وإنك ال بد أن تتوسد يف قربك ما قدمت؛ إن خريًا فخرٌي، وإن شراً 
 ف ابلعمل، فإنك مسؤوٌل، فأعد للمسالة جواابً.(، وإايك والتسوي1املهل )

 __________ 
(  104( ويف قصر األمل )ص 45( ويف الزهد )ص 35( أخرجه ابن أيب الدنيا يف ذم الدنيا )ص 1)

ني، أخربان داود بن  ( حدثين حممد بن احلس97ومن طريقه اخلطيب البغدادي يف اقتضاء العلم )ص  
ن، قال: يتوسد املؤمن مبا قدم من عمله يف قربه إن خريا فخري،  احملرب، عن صاحل الناري، عن احلس

وإن شرا فشر، فاجتنبوا املبادرة رمحكم هللا يف املهلة. إسناده موضوع داود بن احملرب وضاع وصاحل  
 املري مرتوك
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 خائفاً، وإن كان حمسناً، وال يصلح أن يكون إال كذلك؛ يصبح إال وكان يقول: ابن آدم! إن املؤمن ال 
ألنه بني خمافتني: ذنب مضى ال يدري ما هللا صانٌع فيه، وأجٍل قد بقي ال يدري ما هللا مبتليه فيه  

 (، فرحم هللا عبداً فكر واعترب، واستبصر فأبصر، وهنى النفس عن اهلوى.1)
 __________ 

( حدثنا عبد هللا بن حممد بن جعفر،  132/ 2 حلية األولياء ) بهاين يف( أخرجه أبو نعيم األص1)
قال: ثنا إبراهيم بن حممد بن احلارث، قال: ثنا حممد بن املغرية، قال: ثنا عمران بن خالد، قال: قال:  

احلسن: إن املؤمن يصبح حزينا وميسي حزينا وال يسعه غري ذلك؛ ألنه بني خمافتني: بني ذنب قد  
 يصنع فيه وبني أجل قد بقي ال يدري ما يصيب فيه من املهالك. إسنادُه  ري ما هللامضى ال يد

 ضعيٌف جدًا عمران مرتوك 
 

( حدثنا شجاع بن الوليد، حدثنا سفيان بن سعيد، عن  226وأخرجه أمحد بن حنبل يف الزهد )ص 
ى ال يدري  ذنب مض احلسن قال: إن املؤمن ال يصبح إال خائفا وال يصلحه إال ذاك؛ ألنه بني ذنبني: 

كيف يصنع هللا فيه، وآجل، أو قال: آخر ال يدري ما كتب عليه فيه. رجاله ثقات إال أنه منقطع 
 وسفيان هو الثوري 

* 
( وإمساعيل األصبهاين يف الرتغيب والرتهيب  157/ 2وأخرجه أبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء )

ن، قال: إن املؤمن ال يصبح إال خائفا وإن  عن احلس( كالمها من طريق أيب عبيدة الناجي، 140/  1)
كان حمسنا ال يصلحه إال ذلك، وال ميسي إال خائفا وإن كان حمسنا ألنه بني خمافتني بني ذنب قد  
مضى ال يدري ماذا يصنع هللا تعاىل فيه وبني أجل قد بقي ال يدري ما يصيب فيه من اهللكات.  

 إسنادُه ضعيٌف جداً الناجي مرتوك 
* 
(  153/ 13( ومن طريقه البيهقي يف شعب اإلميان ) 129بن أيب الدنيا يف قصر األمل )ص  أخرجه او 

حدثين أمحد بن عبد األعلى، قال: حدثين أبو جعفر املكي، قال: قال احلسن البصري: طلبت خطبة  
ليه  النيب صلى هللا عليه وآله وسلم يف اجلمعة فأعيتين، فلزمت رجال من أصحاب النيب صلى هللا ع

م، فسألته عن ذلك فقال: كان يقول يف خطبته يوم اجلمعة: اي أيها الناس، إن لكم علما فانتهوا  وسل
إىل علمكم، وإن لكم هناية فانتهوا إىل هنايتكم، وإن املؤمن بني خمافتني: بني أجل قد مضى ال يدري  



 ضعيٌف جدًا  إسنادهُ  كيف يصنع هللا عز وجل فيه، وبني أجل قد بقي ال يدري كيف هللا صانع فيه.
 أبو جعفر املكي مرتوك منكر احلديث
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أمر ابلطاعة، وأعان عليها، ومل جيعل عذرًا يف تركها، وهنى عن  -جلت قدرته -ابن آدم! إن هللا 
يقول يوم القيامة   -سبحانه وتعاىل-املعصية، ونفى عنها، ومل يوسع ألحٍد يف ركوهبا، ولقد روي أن هللا 

ذرٍة، فله اجلنة،   آدم! أنت اليوم عدٌل بيين وبني ذريتك، فمن رجح خريه على شره مثقال آلدم: اي 
 (. 1حىت تعلم أين ال أعذب إال ظاملاً )

 __________ 
(  466/ 3( روي مرساًل ومسنداً فأما املرسل فقد أخرجه أمحد بن مروان الدينوري يف اجملالسة ) 1)

( ان حممد بن الفرج، ان عبد هللا بن بكر السهمي،  455/ 7ومن طريقه ابن عساكر يف اتريخ دمشق )
بة، عن سعد بن أنس أو سعيد، عن احلسن؛ قال: يقول هللا عز وجل آلدم عليه ان عباد بن شي

السالم يوم القيامة: اي آدم! أنت اليوم عدل بيين وبني ذريتك، فمن رجح خريه على شره مثقال ذرة؛  
 ال ظاملا. الدينوري متهمفله اجلنة، حىت تعلم أين ال أعذب إ

* 
( حدثنا إبراهيم احلريب، ان يعقوب، ان عبد هللا  382/  6السة ) وأخرجه أمحد بن مروان الدينوري يف اجمل

بن بكر، ان عباد بن شيبة، عن سعد أو سعيد بن أنس، عن احلسن؛ قال: يعتذر هللا تبارك وتعاىل إىل  
وبني ذريتك، قم عند امليزان، فانظر ما رفع إليك من  آدم يوم القيامة: اي آدم! أنت اليوم عدل بيين 

جح خريه على شره مثقال ذرة؛ فله اجلنة؛ حىت يعلم أين ال أعذب إال كل ظامل. أعماهلم، فمن ر 
 الدينوري متهم 

 ** 
( واللفظ له ومن طريقه الواحدي يف التفسري  99/  2وأما املسند فأخرجه الطرباين يف املعجم الصغري ) 

( وابن نقطة يف  453 - 453/  7( وابن عساكر يف اتريخ دمشق ) 452 - 451/  3الوسيط ) 
( وأخرجه احلكيم 454/ 7( وأخرجه ابن عساكر يف اتريخ دمشق ) 162/ 1إكمال اإلكمال )

( كلهم من طريق أبو عاصم العباداين عبيد هللا  214/ 4الرتمذي يف نوادر األصول النسخة املسندة ) 
بن عيسى الرقاشي، عن احلسن قال: خطبنا أبو هريرة على منرب رسول  بن عبد هللا , حدثنا الفضل 



 صلى هللا عليه وآله وسلم فقال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم يقول: ويقول هللا: اي  هللا
آدم, قد جعلتك حكما بيين وبني ذريتك, قم عند امليزان, فانظر ما يرفع إليك من أعماهلم, فمن 

 ظاملا. إسنادُه  على شره مثقال ذرة فله اجلنة حىت تعلم أين ال أدخل منهم النار إال  رجح منهم خريه
 ضعيٌف جدًا الفضل بن عيسى الرقاشي مرتوك منكر احلديث 
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وال قيٌد، إال واسم صاحبه مكتوٌب عليه ما حكم يف وكان يقول: ما يف جهنم واٍد، وال سلسلٌة، 
اجتمع ذلك كله على عبٍد؟! اتقوا هللا أيها الناس، واحذروا مقته؛   إن -أيها الناس-القضاء، فكيف 

 (. 1فلمقت هللا أكرب لو كانوا يعلمون )
ن أدركت  وقيل: خرج احلسن يوماً على أصحابه وهم جمتمعون، فقال: وهللا لو أن رجاًل منكم أدرك م

ى مغموماً، وعلم أن من القرون األوىل، ورأى من رأيت من السلف الصاحل، ألصبح مهموماً، وأمس
اجملد منكم كالالعب، واجملتهد كالتارك، ولو كنت راضياً عن نفسي، لوعظتكم، ولكن هللا يعلم أين  

 غري راٍض عنها، ولذلك أبغضتها وأبغضتكم.
 __________ 

ي بل احلسن بن حيىي اخلشين وهذا من أوهام ابن اجلوزي رمحه هللا أخرجه  ( ليس هو احلسن البصر 1)
/  25( ومن طريقه ابن عساكر يف اتريخ دمشق ) 318/ 8األصبهاين يف حلية األولياء ) أبو نعيم

( حدثنا إسحاق بن أمحد, ثنا إبراهيم بن يوسف, ثنا أمحد بن أيب احلواري, حدثين طيب،  175
بن عساكر: اخلشين[ , قال: ما يف جهنم دار وال مغار وال قيد وال غل حيدث عن احلسين ]وعند ا

ال اسم صاحبها عليه مكتوب فحدثت به أاب سليمان، فقال يل: فكيف به إذا مجع هذا وال سلسلة إ
 عليه كله فجعل القيد يف رجله والغل يف يده والسلسلة مث أدخل الدار مث أدخل الغار. 

* 
( حدثنا أيب، ثنا ابن أيب احلواري، ثنا الطيب أبو  84/  9سريه خمرجاً ) وأخرجه ابن أيب حامت يف تف 

احلسني بن حيىي اخلشين، ليس يف جهنم دار وال مغار وال غل وال قيد وال سلسلة إال   احلسن، عن 
واسم. . عليه مكتوب قال: فحدث أاب سليمان فبكى، مث قال يل: فكيف به لو قد مجع هذا كله 

 جله، والغل يف يديه، والسلسلة يف عنقه مث أدخل وأدخل الغار. عليه فجعل القيد يف ر 
* 



( كالمها من  56( وابن أيب الدنيا يف صفة النار )ص  284/  4يف اإلابنة الكربى ) وأخرجه ابن بطة 
طريق أبو هاشم زايد بن أيوب قال: حدثنا أمحد بن أيب احلواري، قال: حدثين الطيب أبو احلميز، عن  

 جهنم واد وال دار وال مغار وال غل وال قيد وال سلسلة إال اسم صاحبه عليه  اخلشين، قال: ما يف 
وب قبل أن خيلق، قال أمحد: فحدثت به أاب سليمان، فبكى مث قال: وحيك، فكيف به لو قد  مكت

اجتمع عليه هذا كله، فجعل الغل يف عنقه، والقيد يف رجليه والسلسلة يف عنقه، وأدخل النار،  
عل يف املغار؟. ووقع عند ابن أيب الدنيا حدثين الطيب أبو احلسن اخلشين وهو  وأدخل الدار، وج

 يف أو غلط بل مها راويني أي: الطيب أبو احلسن عن اخلشين تصح

(1/122 ) 

 

اجلنة يف اجلنة متنعمني، وأهل النار يف النار معذبني، فهم   أيها الناس! إن هلل عبادًا هم كمن رأى أهل
م  يعملون ملا رأوا من النعيم، وينتهون عما خالفوا من العذاب األليم، أيها الناس! إن هلل عباداً قلوهب

حمزونٌة، وشرورهم مأمونٌة، وأنفسهم عفيفٌة، وجواحنهم خفيفٌة، صربوا األايم القالئل؛ ملا رجوا يف  
طاول، أما الليل، فقائمون على أقدامهم، يتضرعون إىل رهبم، ويسعون يف فكاك رقاهبم، الدهور األ

أتقياء أخفياء،  جتري من اخلشية دموعهم، وختفق من اخلوف قلوهبم، وأما النهار، فحكماء علماء 
حيسبهم اجلاهل أغنياء من التعفف، ختاهلم من اخلشية مرضى، وما هبم مرٌض، ولكنهم خولطوا بذكر  

 (، 1لنار وأهواهلا ) ا
 __________ 

(  69( ويف يف اهلم واحلزن )ص 343 -  342( أخرجه ابن أيب الدنيا يف التهجد وقيام الليل )ص  1)
أبو زكراي البلخي[ حدثنا معمر بن سليمان يعين الرقي ]ويف اهلم  حدثنا أبو البلخي ]ويف اهلم واحلزن: 

واحلزن: سليمان[ أن احلسن كان يقول إن هلل عبادا واحلزن: معتمر[ عن الفرات بن سلمان ]ويف اهلم 
هم واجلنة كمن رآها فهم فيها متكئون وهم والنار كمن رآها فهم فيها معذبون قلوهبم حمزونة  

هتم خفيفة وأنفسهم عفيفة أما الليل فصايف أقدامهم مفرتشي جباههم يناجون  وشرورهم مأمونة وحاجا
ماء علماء أبرار أتقياء قد براهم اخلوف فهم أمثال القداح رهبم يف فكاك رقاهبم وأما النهار فحك

فينظر إليهم الناظر فيقول مرضى وما هبم من مرض ويقول قد خولطوا وقد خالط القوم أمر عظيم. 
 حٌ إسنادُه صحي

* 



( حدثنا سليمان بن أمحد، قال: ثنا بشر بن  151/ 2وأخرجه أبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء )
: ثنا حممد بن عمران بن أيب ليلى، قال: ثنا مسلمة بن جعفر األمحسي األعور، عن عبد  موسى، قال

قال: إن هلل عز وجل احلميد الزايدي، وهو عبد احلميد بن كرديد عن احلسن البصري، رمحه هللا تعاىل 
ونة عبادا كمن رأى أهل اجلنة يف اجلنة خملدين وكمن رأى أهل النار يف النار خملدين قلوهبم حمز 

وشرورهم مأمونة حوائجهم خفيفة وأنفسهم عفيفة صربوا أايما قصارا تعقب راحة طويلة، أما الليل  
بنا، وأما النهار فحلماء علماء  فمصافة أقدامهم تسيل دموعهم على خدودهم جيأرون إىل رهبم ربنا ر 

، أو خولطوا ولقد بررة أتقياء كأهنم القداح، ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى وما ابلقوم من مرض
خالط القوم من ذكر اآلخرة أمر عظيم. صحيح وهذا إسنادُه ضعيٌف مسلمة بن جعفر ضعيف 

( وابن أيب الدنيا يف األولياء  27اثي )ص وأخرجه جعفر اخللدي يف كتابه الفوائد والزهد والرقائق واملر 
موي، ثنا مسلمة العابد،  ( كالمها من طريق حممد بن احلسني، ثنا عبد العزيز أبو خالد األ38)ص  

 عن عبد احلميد بن جعفر، أن احلسن، كان يقول: فذكره. 
* 

(  309/  1) ( وإمساعيل األصبهاين يف الرتغيب والرتهيب 203/ 1وأخرجه ابن اجلوزي يف التبصرة )
كالمها من طريق عبد الرمحن ابن معاوية القرشي, حدثنا حممد بن الفرج الصديف, حدثنا جعر بن  

د إمساعيل األصبهاين: جعفر بن هارون[ , عن مسلمة ابن جعفر, عن احلسن قال: فذكر  هرون ]وعن
 مثله. فيه من ال يعرف وليس يف سنده عبد احلميد بن كرديد

(1/123 ) 

 

يما حرم عليكم، وكانوا أبصر بقلوهبم لدينهم منكم لدنياكم نوا فيما أحل هلم أزهد منكم ف هلم وهللا كا
(، }أولئك  1أببصاركم، وهلم كانوا حبسناهتم أن ترد عليهم أخوف منكم أن تعذبوا على سيئاتكم )

 حزب هللا أال إن حزب هللا هم املفلحون{.
 __________ 

نا يوسف بن موسى،  ( حدث260يف منازل األشراف )ص ( أخرجه ابن أيب الدنيا يف اإلشراف 1)
قال: حدثنا جرير، عن خلف بن حوشب، عن احلسن البصري، قال: كان يقول: إين أدركت صدر  

هذه األمة مث طال يب عمر حىت أدركتكم فوالذي ال إله غريه، هلم كانوا أبصر يف دينهم بقلوهبم منكم  
هللا عليكم وهلم كانوا من  هللا هلم أزهد منكم فيما حرم يف دنياكم أببصاركم وهلم كانوا فيما أحل 



 حسناهتم أال تقبل منهم أشد شفقة منكم من سيئاتكم أن تؤخذوا هبا. إسنادُه صحيحٌ 
* 

( حدثنا صفوان، عن هشام قال: مسعت احلسن، يقول:  211وأخرجه أمحد بن حنبل يف الزهد )ص 
كانوا أشفق من   زهد منكم فيما حرم عليكم ولقدوهللا أدركت أقواما كانوا فيما أحل هللا هلم أ

 حسناهتم أن ال تقبل منهم منكم أن تؤاخذوا بسيئاتكم. إسنادُه صحيحٌ 
* 

/  3( ومن طريقه إمساعيل األصبهاين يف الرتغيب والرتهيب )56وأخرجه ابن أيب الدنيا يف الورع )ص 
ند ابن اجلوزي: شريح بن  ( حدثنا سريج ]وع133  -  132/  6( وابن اجلوزي يف املنتظم )268

قال: حدثنا عثمان بن مطر، عن هشام، عن احلسن قال: لقيت أقواما كانوا فيما أحل هللا  يونس[
 هلم، أزهد منكم فيما حرم عليكم.

* 
( أخربان أبو احلسن أمحد بن حممد بن  280/ 1وأخرجه الشجري كما يف ترتيب األمايل اخلميسية ) 

ي، قال: حدثنا أبو خليفة الفضل بن ل بن عبد هللا بن سهل الديباج أمحد العتيقي، قال: أخربان سه 
احلباب، قال: حدثنا حممد بن سالم اجلمحي، قال: حدثنا الربيع بن عبد الرمحن السلمي وكان قد  
أدرك احلسن ومسع منه، قال: قال احلسن بن أيب احلسن البصري صحبت أقواما ما كانت صحبتهم  

لى وجوههم، يناجون رهبم عز وجل يف  ن على أطرافهم، جتري دموعهم عإال شفاء من كل داء، يبيتو 
فكاك رقاهبم، وهللا هلم كانوا فيما أحل هللا أزهد منكم فيما حرم عليكم، وهلم كانوا ألن ال يتقبل منهم  

حسناهتم أخوف منكم أن ال تؤخذوا بسيئاتكم. ابطل هبذا اإلسناد تفرد به سهل بن عبد هللا وهو  
 ( 176/  10ر  ترمجته يف اتريخ بغداد ت بشا  كذاب )انظر

(1/123 ) 

 

هذه السباع العادية: ابنك، وحليلتك وخادمك  وكان يقول: ابن آدم! ال يغرنك من حولك من 
وكاللتك: أما ابنك، فمثل األسد ينازعك ما بني يديك، وأما حليلتك فمثل الكلبة يف اهلرير 

والسرقة؛ وأما كاللتك، فوهللا لدرهٌم يصل إليهم   والبصبصة؛ وأما خادمك فمثل الثعلب يف احليلة
، فإايك أن توقر ظهرك بصالحهم؛ فإمنا لك منهم  بعد موتك أحب إليهم من أن لو كنت أعتقت رقبةً 

أايمك القالئل، وإذا وضعوك يف قربك، انصرفوا عنك، فصرفوا بعدك الثياب، وضربوا الدفوف،  



م، فقدم لنفسك }يوم جتد كل نفٍس ما عملت من خرٍي  وضحكوا القهقهة، وأنت حتاسب مبا يف أيديه
 ينه أمدًا بعيداً وحيذركم هللا نفسه وهللا رءوٌف ابلعباد{.حمضرًا وما عملت من سوٍء تود لو أن بينها وب

(1/123 ) 

 

فيتقيه وحيذره، فكيف من حذره ربه نفسه، وخوفه عقوبته؟  أيها الناس! إن أحدكم حيذره صاحبه أمرًا،  
  سبحانه: }أفأمنوا مكر هللا فال أيمن مكر هللا إال القوم اخلاسرون{. يقول هللا

وكان يقول: أال تعجبون من رجٍل يلهو ويغفل، ويهزأ ويلعب، وهو ميشي بني اجلنة والنار، ال يدري 
 إىل أيهما يصري؟

الرفث يف   عليه وسلم قال: ))إن هللا تعاىل كره لكم العبث يف الصالة، و روي أن رسول هللا صلى هللا
 الصيام، والضحك يف املقابر((. 

وكان يقول: سبحان من أذاق قلوب العارفني من حالوة االنقطاع إليه، ولذة اخلدمة له ما علق  
عينهم من  مهمهم بذكره، وشغل قلوهبم عن غريه، فال شيء ألذ عندهم من مناجاته، وال أقر أل

 عما يقول الظاملون علوًا كبريًا. خدمته، وال أخف على ألسنتهم من ذكره، سبحانه وتعاىل 
كان يوري النار، ويدين منها يده ويقول:    -رضي هللا عنه-وكان يقول: روي أن عمر بن اخلطاب 

هلل من  انظر ايبن اخلطاب كيف صربك على النار؟ وكيف لك قدرٌة على سخط اجلبار؟ مث يستعيذ اب 
 النار، ومن عمل أهل النار. 

، وهو ممن شهد له ابجلنة، فكيف أيها -رضي هللا عنه-خوف عمر مث يقول احلسن: إذا كان هذا 
 الناس تلبسون؟

وكان يقول: ابن آدم! إمنا أنت ضيٌف، والضيف مرحتٌل، ومستعاٌر، والعارية هلل، هلل در أقواٍم نظروا  
 ستقر. بعني احلقيقة، وقدموا إىل دار امل 

(1/124 ) 

 

ه: ابن آدم: إين يوٌم جديٌد، وعلى ما تعمل يف شهيٌد،  ل لوكان يقول: ما مر يوٌم على ابن آدم إال قا
إذا ذهب عنك مل أرجع إليك، فقدم ما شئت جتده بني يديك، وأخر ما شئت فلن يعود أبدًا إليك  

(1 .) 



 __________ 
( وابن اجلوزي يف  24( ويف كالم الليايل )ص 186( أخرج بنحوه ابن أيب الدنيا يف الزهد )ص  1)

المها من طريق سيار، قال: ثنا جعفر، قال: ثنا املعلى بن زايد، عن احلسن،  ( ك36حفظ العمر )ص  
قال: ليس يوم أييت من أايم الدنيا إال يتكلم يقول: اي أيها الناس إين يوم جديد، وأان على من يعمل 
 يف شهيد، وإين لو غربت الشمس مل أرجع إليكم إىل يوم القيامة. سيار هو ابن حامت العنزي ضعيف

(1/125 ) 

 

ك يف جسدك، لو قد انتزع منك لنبذوك وراء وكان يقول: إمنا يكرمك من يكرمك مادام روح
 ظهورهم، ولو تركت بينهم، لفروا منك فرارهم من األسد. 

مل يدع قواًل إال جعل عليه   -عز وجل-وكان يقول: اعتربوا الناس أبعماهلم، ودعوا أقواهلم؛ فإن هللا 
ن وافق منه القول ذبه، فإذا مسعت قواًل حسناً، فرويدًا بصاحبه، وإدلياًل من عمٍل يصدقه أو يك

العمل فنعم، ونعمت عنٍي، وإن خالف القول العمل، فإايك أن يشتبه عليك شيٌء من أمره؛ فإهنا 
 خدٌع للسالكني. 

وكان يقول: ابن آدم! إن لك قواًل وعماًل، فعملك أحق بك من قولك، وإن لك سريرًة وعالنيًة،  
 (. 1عاقبتك أحق بك من عاجلتك )ك أوىل بك من عالنيتك، وإن لك عاجاًل وعاقبًة، و فسريرت

 __________ 
(  280( ومن طريقه ابن أيب الدنيا يف الصمت )ص  26/  1( أخرجه ابن املبارك يف الزهد )1)

( أخربان معمر، 696/ 1( وابن عبد الرب يف جامع بيان العلم )95/ 3واخلطايب يف غريب احلديث )
أبعماهلم , ودعوا قوهلم؛ فإن هللا مل يدع قوال إال  حيىي بن املختار، عن احلسن قال: اعتربوا الناس  عن

جعل عليه دليال من عمل يصدقه أو يكذبه، فإذا مسعت قوال حسنا فرويدا بصاحبه، فإن وافق قوال  
يك منه، أو ماذا  وعمال فنعم ونعمة عني فآخه وأحببه وأودده، وإن خالف قوال وعمال فماذا يشبه عل

خيدعنك كما خدع ابن آدم، إن لك لقوال وعمال، فعملك أحق بك  خيفى عليك منه؟ إايك وإايه، ال 
من قولك، وإن لك سريرة وعالنية، فسريرتك أحق بك من عالنيتك، وإن لك عاجلة وعاقبة،  

ديالً روى له  فعاقبتك أحق بك من عاجلتك. حيىي بن خمتار هو الصنعاين مل أجد فيه جرحاً وال تع
خمتار من أهل صنعا روى عن احلسن روى عنه معمر مسعت أيب    النسائي وقال ابن أيب حامت حيىي بن

 ( قلت عامة ما يرويه صحيح191/  9يقول ذلك )اجلرح والتعديل البن أيب حامت  



* 
  ( وابن169/  1( وحممد بن إبراهيم بن املنذر يف تفسريه )633/  2وأخرجه اآلجري يف الشريعة ) 

بو عبيدة الناجي أنه مسع احلسن يقول: قال ( كلهم من طريق أ790/  2بطة يف اإلابنة الكربى ) 
]وفيه[ فجعل اتباع نبيه صلى هللا عليه وسلم علما حلبه، وكذب من خالفه، مث جعل على كل قول  

 دليال من عمل يصدقه، ومن عمل يكذبه. أبو عبيدة الناجي مرتوك 
* 

عوف، عن احلسن  ( حدثنا روح، حدثنا 228محد بن حنبل يف الزهد )ص وأخرج الشطر األخري منه أ
قال: اي ابن آدم إن لك قوال وعمال وسرا وعالنية، وعملك أوىل بك من قولك، وسرك أوىل بك من  

 عالنيتك. إسنادُه صحيحٌ 
* 

( حدثنا عفان, قال: حدثنا أبو  391/  19وأخرجه أبو بكر بن أيب شيبة يف املصنف ت عوامة )
را، وإن لك عالنية، فسرك أملك بك من  شهب، قال: مسعت احلسن يقول: اي ابن آدم، إن لك ساأل

عالنيتك، وإن لك عمال وإن لك قوال فعملك أملك بك من قولك. إسنادُه صحيٌح وأبو األشهب 
 هو جعفر بن حيان ابلياء السعدي
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لم الطيب والعمل الصاحل يرفعه{، إليه يصعد الكيقول: }  -سبحانه وتعاىل-ابن آدم! إن هللا 
 جتدوا عاقبته.  -وفقكم هللا-فاعملوا صاحلاً 

وقيل: بينما احلسن يوماً يف املسجد تنفس الصعداء، وبكى بكاًء شديدًا، حىت ارتعدت ركبتاه، وخفق  
-امة، أي يوٍم قلبه، مث قال: لو أن ابلقلوب حياًة، لو أن هبا صالحاً، لبكت من ليلٍة صبيحتها القي

 (. 1ما مسع اخلالئق بيوٍم أكثر منه عورًة ابديًة، وال عيناً ابكيًة؟! ) -عباد هللا
 __________ 

( ومن طريقه أبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء  209( أخرجه أمحد بن حنبل يف الزهد )ص 1)
سابق،  طريق حممد بن  ( كالمها من 211( وأخرجه ابن أيب الدينا يف الرقة والبكاء )ص 143/  2)

حدثنا مالك بن مغول، عن محيد قال: بينما احلسن يف يوم من رجب يف املسجد وهو ميص ماء 
وميجه تنفس تنفسا شديدا مث بكى حىت رعدت منكباه مث قال: لو أن ابلقلوب حياة لو أن ابلقلوب  



ع القيامة ما مسصالحا ألبكيتكم من ليلة صبيحتها يوم القيامة إن ليلة متخض عن صبيحة يوم 
اخلالئق بيوم قط أكثر، فيه عورة ابدية وال عني ابكية من يوم القيامة. رجاله ثقات سوى حممد بن  

(  11( ويف األهوال )ص 115سابق فحسن احلديث وله شاهد أخرجه ابن أيب الدنيا يف القبور )ص  
  عن احلسن قال  حدثين أمحد بن إبراهيم ثنا قرط بن حريث أبو سهل عن رجل من أصحاب احلسن

يومان وليليتان مل تسمع اخلالئق مبثلهن قط ليلة تبيت مع أهل القبور مل تبت قبلها وليلة صبيحتها يوم  
 القيامة.
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ة هللا إال حرم هللا جسدها على النار، فإن فاضت على  وكان يقول: ما اغرورقت عنٌي مبائها من خشي
إال وله وزٌن وثواٌب، إال الدمعة من خشية  خدها مل يرهق ذلك الوجه قرٌت وال ذلٌة، وليس من عمل 

هللا، فإهنا تطفئ ما شاء هللا من حر النار، ولو أن رجاًل بكى من خشية هللا يف أمٍة، لرجوت أن يرحم 
 (. 1األمة أبسرها ) هللا تعاىل ببكائه تلك
ن الذي  ال يفرض على العبد مثناً على العلم الذي تعلمه إال الثم -عز وجل -وكان يقول: إن هللا 

أيخذه املعلم به، فمن تعلم العلم حبق هللا، والبتغاء ما عند هللا، فقد ربح، ومن تعلمه لغري هللا، 
 انقطع، ومل يصل به إىل هللا تعاىل.

 __________ 
( أخربان أبو طاهر حممد بن حممد بن حممش الفقيه،  242/ 2البيهقي يف شعب اإلميان )( أخرجه 1)

البزار، حدثنا أبو األزهر، حدثنا عمرو بن حممد، عن سلمة بن جعفر  حدثنا أبو حامد بن بالل 
اآلجري، عن أيب احلسني، عن احلسن قال: ما اغرورقت عني مبائها إال حرم هللا جسدها على النار  

لت على خد صاحبها مل يرهق، وجهه قرت وال ذلة أبدا وليس من عمل إال له وزن وثواب إال  فإن سا
ورا من النار، ولو أن رجال بكى من خشية هللا تعاىل يف أمة من األمم لرجوت أن  الدمعة فإهنا تطفئ حب

 ترحم تلك األمة ببكاء ذلك الرجل. إسنادُه ضعيفٌ 
 ن حممد بن حيىي بن بالل النيسابوري ويعرف ابخلشاب ثقةأبو حامد بن بالل البزار هو أمحد ب -
 ة أبو األزهر هو أمحد بن األزهر بن منيع العبدي ثق -
 عمرو بن حممد هو أبو سعيد العنقزي القرشي الكويف ثقة  -
سلمة بن جعفر اآلجري أظنه تصحيف وصوابه مسلمة ابمليم وهو ابن جعفر األمحسي فقد قال   -



حدثنا حممد بن إمساعيل، ثنا عمرو العنقزي، أنبأ مسلمة بن جعفر األمحسي   ابن أيب حامت الرازي 
( وقال ابن حبان مسلمة بن جعفر البجلي األمحسي من أهل  737/  8)تفسري ابن أيب حامت خمرجاً 

( قلت هو ضعيف فإن مل 180/  9الكوفة روى عنه عمرو بن حممد العنقزي )الثقات البن حبان  
 من هو  يكن هو فمجهول ال أدري

 أيب احلسني مل أعرفه  -
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، تؤذيه البقة، وتقتله الشرقة،  وم العلل، مكتوم األجلوكان يقول: مسكنٌي ابن آدم! ما أضعفه! مكت
 يرحل كل يوٍم إىل اآلخرة مرحلًة، ويقطع من الدنيا منزلًة، ورمبا طغى وتكرب، وظلم وجترب. 

وحضر احلسن جنازًة مث قال: أيها الناس! اعملوا ملثل هذا اليوم، }فسريى هللا عملكم ورسوله 
نتم تعملون{، وكان يقول: أيها الناس! الشهادة فينبئكم مبا كواملؤمنون وسرتدون إىل عامل الغيب و 

 (. 1اغتنموا الصحة والفراغ، وابدروا ابألعمال من قبل يوٍم تشخص فيه القلوب واألبصار ) 
وكان يقول: ابن آدم! ال ختافن من ذي ملٍك؛ فإنه عبٌد لسيدك، وال تطمعن يف ذي ماٍل؛ فإمنا أتكل  

 وال حتقرن فقريًا؛ فإنه أٌخ شقيٌق لك. ٍم؛ فإنه عليك وابٌل، رزق موالك، وال ختالل ذا جر 
 __________ 

( ويف قصر األمل )ص  45( ويف الزهد )ص 35( أخرجه بنحوه ابن أيب الدنيا يف ذم الدنيا )ص  1)
( حدثين حممد بن احلسني، حدثنا بشر بن عمر الزهراين، أخربان عبد الواحد بن صفوان، قال:  104

 امرءا عمل ملثل هذا اليوم، إنكم اليوم تقدرون على ما ال  جنازة، فقال: رحم هللا كنا مع احلسن يف
يقدر عليه إخوانكم هؤالء من أهل القبور، فاغتنموا الصحة والفراغ قبل يوم الفزع واحلساب. إسنادُه  

 حسنٌ 
* 

ي عن رجل  ( حدثين حممد ثنا عمر بن سعد ثنا هنيم العجل499وأخرج ابن أيب الدنيا يف القبور )ص  
قال شهدت احلسن يف جنازة واجتمع إليه الناس فقال اعملوا ملثل هذا اليوم رمحكم من البصريني 

 هللا.
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يئاً، وإن قل يف نفسك، وصغر عندك؛ فإن هللا سبحانه  وكان يقول: ابن آدم! ال حتقرن من الطاعة ش
ن املعصية يقبل مثقال الذرة، وجيازي على اللحظة، ولو رأيت قدره عند ربك لسرك، وال حتقرن م

 (. 1شيئاً، وإن قل يف نفسك، وصغر عندك؛ فإن ربك شديد العقاب )
 __________ 

( وأبو القاسم األزجي يف  499/ 19ة )( أخرج بنحوه أبو بكر بن أيب شيبة يف املصنف ت عوام1)
( كالمها من طريق عفان, قال: حدثنا زريك  28الثاين من الفوائد املنتقاة خمطوطة جوامع الكلم )ص  

ن أيب زريك، قال: مسعت احلسن وهو يقول: اي ابن آدم, إنك انظر إىل عملك فزد خريه وشره, وال  ب
سرك مكانه, وال حتقر شيئا من الشر فإنك إذا   حتقر شيئا من اخلري وإن هو صغر, فإنك إذا رأيت

ي بن  رأيته ساءك مكانه. إسنادُه صحيٌح وزريك بن أيب زريك قال عنه حيىي بن معني ثقة وقال عل
 ( 624/  3اجلنيد ثقة )اجلرح والتعديل البن أيب حامت  

* 
قال: ثنا حممد   ( حدثنا أبو حممد بن حيان،143/ 2وأخرجه أبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء )

بن عبد هللا بن رسته، قال: ثنا طالوت بن عباد، قال: ثنا عبد املؤمن بن عبيد هللا، عن احلسن، قال:  
م إنك انظر إىل عملك يوزن خريه وشره فال حتقرن من اخلري شيئا وإن هو صغر،  ]وفيه[ اي ابن آد

 ته ساءك مكانه. إسنادُه حسنٌ فإنك إذا رأيته سرك مكانه وال حتقرن من الشر شيئا فإنك إذا رأي
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:  ال: معشر الشيوخ! ما يصنع ابلزرع إذا طاب؟ فقالواوحضر يوماً جملساً مجع شيوخاً وشباابً، فق
حيصد، مث التفت فقال: معشر الشباب! كم من زرٍع مل يبلغ قد أدركته اآلفة فأهلكته، وأتت عليه  

 ( مث بكى وتال: }ويضرب هللا األمثال للناس لعلهم يتذكرون{.1اجلائحة فأتلفته! ) 
 __________ 

ريخ حلب  ( وابن العدمي يف كتابه بغية الطلب يف ات 108 )ص  ( أخرجه البيهقي يف الزهد الكبري1)
( كالمها من طريق حممد بن علي بن خشيش املقرئ، ابلكوفة ]زاد ابن العدمي: 287  -  286/  5)

أيب احلسني التميمي[، أنبأان أبو جعفر بن دحيم ]وعند ابن العدمي: أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم  
[، ثنا حممد بن  د بن أيب حكمة التمار ]زاد ابن العدمي: أبو عبد هللاالشيباين[، ثنا حممد بن أمح



عمران، ثنا أمحد بن أيب سليم، عن احلسن البصري أنه قال ذات يوم جللسائه: اي معشر الشيوخ: ما  
ينتظر ابلزرع إذا بلغ؟ قالوا: احلصاد، قال: اي معشر الشباب: إن الزرع قد تدركه العاهة قبل أن 

  ضعيٌف فيه من ال يُعرفيبلغ. إسنادهُ 
* 

( ان يوسف بن عبد هللا احللواين، ان عثمان بن 107/  4الدينوري يف اجملالسة ) وأخرجه أمحد بن مروان 
اهليثم، ان عوف؛ قال: قال احلسن البصري يف بعض مواعظه: اي معشر الشباب! كم من زرع مل يبلغ  

 أدركته اآلفة؟!.
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 (. 1وحدك، وحتاسب وحدك ) وكان يقول: ابن آدم! إنك متوت وحدك، وتبعث
! لو أن الناس كلهم أطاعوا هللا، وعصيت أنت، مل تنفعك طاعتهم، ولو عصوا هللا، وأطعته، مل  ابن آدم

 تضرك معصيتهم.
 __________ 

( حدثنا أبو  220( أخرجه عبد هللا بن أمحد بن حنبل يف زوائده على كتاب أبيه الزهد )ص  1)
يب عامر اخلزاز قال: مسعت لرمحن، حدثين بكر بن محران، عن أيعقوب الدورقي قال: أخربان عبد ا

احلسن، يقول: يرحم هللا رجال مل يغره ما يرى من كثرة الناس، ابن آدم متوت وحدك وتدخل القرب  
وحدك وتبعث وحدك وحتاسب وحدك، ابن آدم، أنت املعين وإايك يراد. قال عبد هللا بن حنبل: قال  

قال يعقوب يف حديثه يشري أن هناك  أيب عامر اخلزاز. انتهى قلت قولهيعقوب: يف حديثه، عن صاحل 
( حدثنا  154/ 2راواين سقط وهو أابه والدليل فقد أخرجه أبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء ) 

أبو بكر بن مالك، قال: ثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبل، حدثين أيب، ويعقوب الدورقي، قاال: ثنا عبد  
، عن صاحل بن رستم، قال: مسعت احلسن، يقول: رحم  مهدي، قال: ثنا أبو بكر بن محرانالرمحن بن 

هللا رجال مل يغره كثرة ما يرى من كثرة الناس ابن آدم إنك متوت وحدك وتدخل القرب وحدك وتبعث  
 وحدك وحتاسب وحدك، ابن آدم وأنت املعين وإايك يراد. 

غالب عليه أنه   أبس به فعبد الرمحن بن مهدي البكر بن محران وأبو بكر تصحيف وهو صدوق ال -
ال يروي إال عن ثقة فقد قال أبو داود مسعت أمحد )يعين ابن حنبل( قال أابن بن خالد شيخ بصري  
ال أبس به كان عبد الرمحن حيدث عنه وكان ال حيدث إال عن ثقة وقال أبو داود قلت ألمحد )يعين  



يثه قال حيتج حبديثه  ن بن مهدي عن رجل جمهول حيتج حبدابن حنبل( إذا روى حيىي أو عبد الرمح
 ( 198)سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد بن حنبل ص 

 صاحل بن رستم أبو عامر اخلزاز صدوق سيء احلفظ ضعيف -
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فإن سلم لك دينك، سلم حلمك ودمك، وإن تكن  ابن آدم! دينك دينك؛ فإمنا هو حلمك ودمك، 
 (. 1جسٌم ال يبلى، ونفٌس ال متوت )األخرى، فاستعذ ابهلل منها؛ فإمنا هي انٌر ال تطفأ، و 

 __________ 
( حدثنا يعقوب بن  91( أخرجه جعفر بن حممد الفراييب يف صفة النفاق وذم املنافقني )ص 1)

نه مسع احلسن، يقول: ]ويف آخره[ اي ابن آدم دينك  إبراهيم، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أيب أ
من راحة واي هلا من نعمة وإن تكن األخرى فنعوذ  دينك فإمنا هو حلمك ودمك فإن تسلم هبا فياهلا 

ابهلل فإمنا هي انر ال تطفأ وحجر ال يربد ونفس ال متوت. إسنادُه صحيٌح ويعقوب بن إبراهيم هو  
 الدورقي

* 
( حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا أبو سعيد، حدثنا  229 الزهد )ص وأخرجه أمحد بن حنبل يف

بن آدم دينك دينك فإمنا هو حلمك ودمك فإن يسلم لك دينك  القاسم بن فائد، عن احلسن قال: ا
يسلم لك جسمك ودمك وإن تكن األخرى فنعوذ ابهلل فإهنا انر وال تطفأ، وجسد ال يبلى ونفس ال 

مد بن مسلم بن أيب الوضاح املؤدب القضاعي ثقة والقاسم بن فائد  متوت. صحيح وأبو سعيد هو حم
وابن أيب حامت يف اجلرح وقاال روى عنه الثوري )التاريخ الكبري ذكره البخاري يف التاريخ الكبري 

 ( 117/  7واجلرح والتعديل البن أيب حامت   168/  7للبخاري حبواشي حممود خليل  
* 

( حدثنا أيب قال: ثنا إبراهيم بن حممد بن  145/ 2ة األولياء )وأخرجه أبو نعيم األصبهاين يف حلي
ال: ثنا يزيد بن هارون، قال: قال أبو عبيدة: قال احلسن:  احلسن، قال: ثنا حممد بن الوزير، ق

]وفيه[ اي ابن آدم دينك دينك فإنه حلمك ودمك إن يسلم لك دينك يسلم لك حلمك ودمك وإن 
ر ال تطفأ وجرح ال يربأ وعذاب ال ينفد أبدا ونفس ال متوت. أبو  تكن األخرى فنعوذ ابهلل فإهنا ان

 عبيدة هو الناجي مرتوك
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واعٌظ من نفسه، وكانت الفكرة من عمله، والذكر من   وكان يقول: ال يزال العبد خبرٍي ما كان له
(، وال يزال بشرٍ  ما استعمل التسويف، واتبع اهلوى، وأكثر الغفلة، ورجح  1شأنه، واحملاسبة من مهته )

 يف األماين. 
 __________ 

( ومن  389/ 1كتاب الزهد البن املبارك )( أخرجه احلسني بن احلسن املروزي يف زوائده على  1)
( أخربان الفضل بن  38أبو طاهر السلفي يف احلادي والعشرون من املشيخة البغدادية )ص   طريقه

موسى يعين السيناين قال: حدثنا حزم بن مهران قال: مسعت احلسن يقول: ال يزال العبد خبري ما كان 
 له واعظ من نفسه. إسنادُه صحيحٌ 

* 
(  145/ 2يم األصبهاين يف حلية األولياء )( وأبو نع 25أيب الدنيا يف حماسبة النفس )ص  وأخرجه ابن

كالمها من طريق أبو عبيدة الناجي، حدثهم قال: مسعت احلسن، يقول: إن العبد ال يزال خبري ما كان 
 له واعظ من نفسه وكانت احملاسبة من مهته. 

* 
اهليثم،  ان يوسف بن عبد هللا احللواين، ان عثمان بن  ( 316/  6وأخرجه أمحد الدينوري يف اجملالسة ) 

عن عوف األعرايب، عن احلسن؛ أنه قال: من تعزز ابملعصية أورثه هللا عز وجل الذلة، وال يزال العبد  
 خبري ما كان له واعظ من نفسه. 

* 
بن  ( حدثنا إبراهيم بن نصر النهاوندي، ان مسلم 109/  5وأخرجه أمحد الدينوري يف اجملالسة ) 

احلسن البصري: ]ويف آخره[ ال يزال العبد خبري ما كان  إبراهيم، عن احلسن بن أيب جعفر؛ قال: قال
 له واعظ من نفسه، وكانت احملاسبة من مهته. 
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مكحواًل تويف، فحزن عليه، وترحم له، مث اتصل به  اتصل به أن  -رضي هللا عنه-وروي أن احلسن 
 بطالن ذلك، فكتب إليه: 

بعد: أاب عبد هللا! خار هللا لنا ولك يف احمليا واملمات، وقضى لنا ولك خبري الدنيا واآلخرة، ويسر   أما
د  لنا ولك حسن املآل واملنقلب؛ فإنه أاتان عنك خرٌب راعنا، مث أتى بعده ما أكذبه، فلعمر هللا لق

ا قليٍل إىل اخلرب األول، سرران، وإن كان السرور مبا سرران به غري طائل، وسبيل االنقطاع داعياً عم
كرجل ذاق املوت، وعاين ما بعده، وسأله الرجعة    -عافاك هللا ووفقنا وإايك لصاحل العمل-فهل أنت 

دار قراره، ال يرى أن  فأجيب إليها، وأعطي ما سأل بعد أن عاين ما فاته، فتأهب يف فضل جهازه إىل 
 ه ثوابه، والسالم. له من ماله إال ما قدم أمامه، ومن عمله إال ما كتب ل

قال للحواريني: اعملوا هلل، وال تعملوا لبطونكم؛ فإن   -عليه السالم-وكان يقول: روي أن عيسى  
 الطري ال تزرع وال حتصد، تغدو وال رزق هلا، هللا يرزقها. 

من بطوهنا، فهذه الوحوش من الدواب ال تزرع وال حتصد، ال رزق هلا،   فإن قلتم: إن بطونكم أكرب
 زقها. هللا ير 

بعد صالة الصبح ثالث مراٍت؛ غفرت له ذنوبه، وإن كان   -عز وجل-وكان يقول: من استغفر هللا 
 فارًا من الزحف. 
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ه وسلم قال: ))والذي نفسي بيده! ال يدخل اجلنة إال  وكان يقول: روي أن رسول هللا صلى هللا علي
س رمحة أحدكم نفسه وولده وخاصته، ولكن  رحيٌم((، قالوا: كلنا رحيٌم اي رسول هللا! قال: ))لي

 (. 1العامة(( ورفع هبا صوته )
 __________ 

زوائده  ( روي عن احلسن مرساًل ومسندًا فاما املرسل فقد أخرجه احلسني بن احلسن املروزي يف 1)
( حدثنا إمساعيل بن إبراهيم قال: حدثنا يونس، عن احلسن  352/  1على كتاب الزهد البن املبارك )

قال نيب هللا صلى هللا عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ال يدخل اجلنة إال رحيم، قالوا: كلنا   قال:
نس بيده كأنه يريد  رمحاء، قال: ليس برمحة أحدكم خويصته حىت يرحم الناس، قال إمساعيل: قال يو 

اديث سيد  العامة. إسنادُه صحيٌح إىل احلسن مرسل وأخرجه السمرقندي يف كتابه تنبيه الغافلني أبح
( حدثنا حممد بن الفضل، حدثنا حممد بن جعفر، حدثنا إبراهيم بن  382األنبياء واملرسلني )ص 



يه وسلم , قال: ال يدخل  يوسف، حدثنا النضر بن األشعث، عن احلسن، أن رسول هللا صلى هللا عل
، ولكن حىت يرحم  اجلنة إال رحيم، قالوا: اي رسول هللا كلنا رحيم، قال: ليس رمحة أحدكم نفسه خاصة

الناس عامة، وال يرمحهم إال هللا تعاىل. قلت وهذا اإلسناد أظنه تصحيف أو خطأ وصوابه النضر وهو  
 حلسن ابن مشيل عن األشعث وهو ابن عبد امللك احلمراين عن ا

* 
( وأبو بكر بن خالد النصييب يف حديثه  414/ 5وأما املسند فأخرجه النسائي يف السنن الكربى )

( من طريق الليث بن سعد، عن ابن اهلاد،  289وعبد اخلالق بن أسد احلنفي يف معجمه ) ( 17)ص  
لى هللا عن الوليد بن أيب هشام، عن احلسن البصري، عن أيب موسى األشعري أنه مسع رسول هللا ص 

،  عليه وسلم يقول: فوالذي نفسي بيده، ال تدخلوا اجلنة حىت ترامحوا قالوا: اي رسول هللا، كلنا رحم
 قال: إنه ليس برمحة أحدكم خاصته، ولكن رمحة العامة. إسنادُه صحيٌح إىل احلسن 

(1/129 ) 

 

قال: أال أنبئكم خبري الناس؟ قالوا: بلى اي   - عنهرضي هللا-وكان يقول: روي أن عمر بن اخلطاب 
نبئكم  أمري املؤمنني! قال: من طال عمره، وحسن عمله، ورجي خريه، ومل خيف شره، مث قال: أال أ

 بشر الناس؟ قالوا: بلى، قال: من طال عمره، وساء عمله، ومل يرج خريه، ومل يؤمن شره. 
، فيعمل به، فيكون خريًا له من أن لو كانت له الدنيا  وكان يقول: إن الرجل ليسمع الباب من العلم

 (. 1فوضعها يف اآلخرة ) 
الء ال يقيلون؟ إين ألحسب ليلهم ليل  وذكر أنه رأى قوماً يف وقت القائلة ال يقيلون، فقال: ما هلؤ 

 (. 2سوٍء )
 __________ 

(  71اء )ص ( ومن طريقه اآلجري يف أخالق العلم26/  1( أخرجه ابن املبارك يف الزهد )1)
/  1( و ) 258/ 1( وابن عبد الرب يف جامع بيان العلم ) 104/ 5واخلطايب يف غريب احلديث )

  -  947/  2ب الكرماين يف مسائله ت فايز ) ( وحر 34( وابن بطة يف إبطال احليل )ص  243
/  7( وأبو بكر بن أيب شيبة يف املصنف ت كمال )383/  1( وأخرجه الدارمي يف السنن ) 948
( كلهم من طريق زائدة وأخرجه أمحد بن حنبل  84/  1ىي الشجري يف األمايل اخلميسية ) ( وحي187

عبادة وأخرجه أمحد بن حنبل يف  ( والبيهقي يف شعب كلهم من طريق روح بن 212يف الزهد )ص 



( وأخرجه ابن عبد الرب  271/ 6( ومن طريقه أبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء )217الزهد )ص 
( من طريق الفضيل بن  102/  1( واخلطيب يف الفقيه واملتفقه ) 230/ 1بيان العلم )يف جامع 

أنه قال: وإن كان الرجل ليصيب   عياض ثالثتهم )زائدة وروح والفضيل( من طريق هشام، عن احلسن
الباب من أبواب العلم فيعمل به، فيكون خريا له من الدنيا وما فيها لو كانت له، فجعلها يف اآلخرة.  

 اله ثقاترج
 *** 

( حدثنا علي بن  219( أخرجه عبد هللا بن أمحد بن حنبل يف زوائده على كتاب أبيه الزهد )ص  2)
د، سكن صاحب الشاء قال: مسعت احلسن، وهو يف السوق  مسلم، حدثنا سيار، حدثنا أبو سعي

  ضعيفٌ فرأى لغط أهل األسواق فقال: أما يقيل هؤالء ما أظن ليل هؤالء إال ليل سوء. إسنادهُ 
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ة الدثور، واقرعوا هذه األنفس؛ فإهنا طاحمٌة، فإنكم إال  وكان يقول: حادثوا هذه القلوب؛ فإهنا سريع
 (. 1إىل شر غايٍة )متنعوها، تنزع بكم 
 __________ 

( من طريق أبو حامت السجستاين واللفظ 144/ 2( أخرجه أبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء ) 1)
( ومن طريق  83/ 2ه )له وأبو بكر حممد بن العباس بن جنيح البزاز يف األول والثاين من حديث

القاسم النحوي أبو العيناء كالمها  ( من طريق حممد بن  597/  3اخلطيب يف االملتفق واملفرتق ) 
)السجستاين وأبو العيناء( من طريق األصمعي، قال: ثنا عيسى بن عمر، قال: قال احلسن: حادثوا 

ن أطعتموها تنزل بكم إىل شر  هذه القلوب فإهنا سريعة الدثور واقرعوا النفوس فإهنا خليعة وإنكم إ
بن العالء فعجب من فصاحته[. إسنادُه  غاية ]زاد اخلطيب: قال عيسى فحدثت به أاب عمرو 

 صحيحٌ 
عيسى بن عمر هو أبو عمر الثقفي النحوي صاحب أاب عمرو بن العالء البصري ثقة قال حيىي بن   -

ونقل توثيق ابن   4438رتمجة برقم معني عيسى بن عمر بصرى ثقة )اتريخ ابن معني رواية الدوري ال
 ( 178/  4معني الذهيب يف اتريخ اإلسالم ت بشار 

* 
(  510/  5( وأبو عبيد القاسم بن سالم يف غريب احلديث ) 91/  1وأخرجه ابن املبارك يف الزهد ) 



أخربان مبارك بن فضالة، عن احلسن، أنه قال: حادثوا هذه القلوب بذكر هللا، فإهنا سريعة الدثور،  
 دعوا هذه األنفس فإهنا طلعة، وإمنا تنزع إىل شر غاية. صحيحواق
* 

/  6 مسنده كما عند البوصريي يف إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة ) وأخرجه مسدد يف
( ومن طريقه جعفر بن أمحد السراج اللغوي يف جزء من حديثه ابنتخاب أبو طاهر السلفي  341
( وأبو حيان االندلسي يف املنتخب من  33  - 32لعيبة )ص  ( ومحد بن عمر يف ملء ا20)ص  

محاد ]زاد أبو طاهر: ابن زيد[، عن يونس بن عبيد، عن احلسن قال:   ( ثنا 8/ 1شيوخ بغداد ) 
 حادثوا هذه القلوب؟ فإهنا سريعة الدثور. إسنادُه صحيحٌ 

* 
( ومن 270)ص  ( واآلجري يف أدب النفوس102وأخرجه ابن أيب الدنيا يف حماسبة النفس )ص 

( ويف املنتظم  43هلوى )ص ( ويف ذم ا256  -  255طريقه ابن اجلوزي يف القصاص واملذكرين )ص  
( من طريق أبو عبيدة الناجي، مسعت احلسن، يقول:  425/  1( والرافعي يف أخبار قزوين )137/  7)

تنازع إىل شر غاية.   حادثوا هذه القلوب فإهنا سريعة الذنوب واقرعوا هذه األنفس فإهنا طالعة، وإهنا
 أبو عبيدة الناجي مرتوك
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سبحانه -؟ أحق هي؟ فقال: نعم، قيل له: فإن هللا د! ما تقول يف الشفاعةوقيل له: اي أاب سعي
يقول: }يريدون أن خيرجوا من النار وما هم خبارجني منها{، قال: هو كما قال سبحانه  -وتعاىل

وتعاىل، قيل له: فبم دخل من دخل فيها، ومب خرج؟ فقال: كانوا أصابوا ذنوابً من الدنيا أخذهم هللا 
 (. 1م من اإلميان والتصديق ) رجهم مبا علم يف قلوهبهبا، مث أخ

 __________ 
( حدثين املثىن قال، حدثنا أبو النعمان عارم قال،  477/  7( أخرجه الطربي يف تفسريه ت شاكر )1)

حدثنا محاد بن زيد قال، حدثنا قبيصة بن مروان، عن األشعث احلملي قال، قلت للحسن: اي أاب  
نعم حق. قال، قلت: اي أاب سعيد، أرأيت قول  الشفاعة، حق هو؟ قال: سعيد، أرأيت ما تذكر من 

هللا تعاىل: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته و )يريدون أن خيرجوا من النار وما هم خبارجني منها(  
[؟ قال فقال يل: إنك وهللا ال تسطو على بشيء إن للنار أهال ال خيرجون منها،  37]سورة املائدة: 



سعيد، فيمن دخلوا مث خرجوا؟ قال: كانوا أصابوا ذنواب يف الدنيا    هللا، قال قلت: اي أابكما قال 
فأخذهم هللا هبا، فأدخلهم هبا مث أخرجهم، مبا يعلم يف قلوهبم من اإلميان والتصديق به. حسن وهذا  

 إسنادُه ضعيفٌ 
 املثىن جمهول وهو املثىن بن إبراهيم الطربي اآلملي  -
املهلب قال حيىي بن معني ثقة )اجلرح والتعديل البن أيب   هو قبيصة بن مروان بن قبيصة بن مروان -

 ( 126 - 125/  7حامت 
األشعث احلملي هو أبو عبد هللا األشعث بن عبد هللا بن جابر احلداىن البصرى األعمى األزدى   -

 صدوق 
* 

وحممد بن موسى قاال:  ( أخربان أبو عبد هللا احلافظ، 503/ 1وأخرجه البيهقي يف شعب اإلميان )
دثنا أبو العباس حممد بن يعقوب، حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا خالد  ح

بن يزيد، حدثنا األشعث بن جابر قال: قلت للحسن: اي أاب سعيد قول هللا عز وجل: }يريدون أن 
لئك  على فخذي فقال: إن أو  [ قال: فضرب بيده 37خيرجوا من النار وما هم خبارجني{ ]املائدة:  

 أهلها، إمنا هؤالء قوم أصابوا ذنواب مل يوجد منهم فينتقم على الصراط، مث عفى عنهم. 
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حام؛ فإن هللا سبحانه يقول: }واتقوا هللا الذي تساءلون به وكان يقول: أيها الناس! احذروا قطيعة األر 
 (. 1واألرحام إن هللا كان عليكم رقيبًا{ )

وي أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقول: ))اتقوا هللا، وصلوا األرحام، فإنه أبقى لكم يف  وقد ر 
 الدنيا، وخرٌي لكم يف اآلخرة((. 

 __________ 
( واحلسني بن احلسن  549/ 2( وابن املنذر يف تفسريه ) 521/  7)  ( أخرج الطربي يف تفسرييه1)

عن منصور، عن احلسن يف قوله: "واتقوا هللا   ( من طريق هشيم،72املروزي يف الرب والصلة )ص  
الذي تساءلون به واألرحام"، قال: اتقوا الذي تساءلون به، واتقوه يف األرحام. ولفظ احلسني 

 األرحام. هشيم مدلس وقد عنعنه املروزي: اتقوا هللا واتقوا 
* 



 الواسطي، ثنا السري  ( حدثنا أيب، ثنا حسان بن عبد هللا854/ 3وأخرج تفسري ابن أيب حامت خمرجاً )
[: فإذا  1بن حيىي، قال: تال احلسن هذه اآلية: }واتقوا هللا الذي تساءلون به واألرحام{ ]النساء: 

 ين: الرحم اليت بينك وبينه. إسنادُه صحيحٌ سئلت ابهلل فأعط، وإذا سئلت ابلرحم فأعط يع
* 

( من طريق  521/ 7( و )519 / 7( والطربي يف تفسرييه )432/  1وأخرج عبد الرزاق يف تفسريه ) 
[ قال: هو  1معمر, عن احلس , يف قوله تعاىل: }واتقوا هللا الذي تساءلون به واألرحام{ ]النساء:  

ابن أيب حامت مسعت أيب ]أبو حامت[ يقول مل يسمع  قول الرجل: أنشدك هللا, والرحم. منقطع قال
ن عبيد )املراسيل البن أيب حامت ص  معمر من احلسن شيئا ومل يره بينهما رجل ويقال أنه عمرو ب

219 ) 
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 (. 1أفضل؟ قال: جهاد هواك )وقال رجٌل للحسن: اي أاب سعيد! أي اجلهاد 
 وكان يقول: من مل ميت فجاءًة، مرض فجاءًة، فاتقوا هللا، واحذروا مفاجأة ربكم. 

ليه، وذنوب ابن آدم أكثر من  وكان يقول: نعم هللا أكثر من أن يؤدى شكرها، إال ما أعان هللا تعاىل ع
 أن يسلم منها إال ما عفا هللا عنه.
هللا يقول: رحم هللا امرًأ كان قوايً فأعمل قوته يف طاعة هللا، أو كان  وكان يقول: مسعت بكر بن عبد 

 .-عز وجل-ضعيفاً فكف عن معاصي هللا  
 __________ 

بو املعمر األنصاري قال أنبأان املبارك  ( بتصرف أخربان أ23( أخرجه ابن اجلوزي يف ذم اهلوى )ص  1)
قال أنبأان أبو احلسني حممد بن أمحد احملاملي قال  بن عبد اجلبار قال أنبأان احلسن ابن أمحد الباقالين 

حدثنا أبو جعفر بن بريه قال حدثنا حممد بن خلف قال حدثنا أبو حممد التميمي قال حدثنا أبو  
 أاب سعد ]صوابه سعيد[ أي اجلهاد أفضل قال جهادك احلسن املدائين قال قال رجل للحسن اي 

أبو بكر حممد بن خلف بن املرزابن احملويل صاحب   هواك. إسنادُه ضعيٌف منقطع حممد بن خلف هو
كتاب املروءة وأبو حممد التميمي هو احلارث بن حممد بن داهر البغدادي ومشهور ابحلارث بن أيب  

 أسامة صدوق حسن احلديث 
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 (. 1ان يقول: الكذب مجاع النفاق )وك
 قول: من كذب فجر، ومن فجر كفر، ومن كفر دخل النار. وكان ي

كان يقول: إذا كذب العبد كذبًة، تنحى امللك عنه    -رضي هللا عنه-ولقد روي أن عمر بن اخلطاب 
 مسرية ميٍل من ننٍت ما جييء منه.

 و رددت عنه ضرًا، وأصلحت بني اثنني. وكان يقول: ما أعد كرمياً إذا جررت إىل أخي نفعاً، أ
 ن يقول: ابن آدم! تبغض الناس على ظنك، وتنسى اليقني من نفسك. وكا

 __________ 
( كالمها  71( واخلرائطي يف مساوئ األخالق )ص 225( أخرجه أمحد بن حنبل يف الزهد )ص 1)

ن العيزار، عن احلسن  من طريق حيىي بن سعيد ]وعند اخلرائطي: حيىي بن القطان[، عن عبد هللا ب
نفاق. إسنادُه صحيٌح وعبيد هللا بن العيزار صوابه عبيد هللا ابلياء وأخرجه أبو  قال: الكذب مجاع ال

( حدثنا أبو حممد بن حيان، حدثنا حممد بن العباس، 149نعيم األصبهاين يف صفة النفاق )ص 
لعيزار، عن احلسن، قال أصل حدثنا عمرو بن علي، حدثنا حيىي بن سعيد، حدثنا عبيد هللا بن ا

 بين عليه النفاق الكذب.النفاق الذي 
* 

( حدثين سعيد بن سليمان، عن مبارك بن فضالة، عن  250وأخرجه ابن أيب الدنيا يف الصمت )ص 
 احلسن رضي هللا عنه قال: الكذب مجاع النفاق. صحيح 

* 
( وجعفر بن  62خالق )ص  ( واخلرائطي يف مساوئ األ240وأخرج ابن أيب الدنيا يف الصمت )ص 

  149( أبو نعيم األصبهاين يف صفة النفاق )ص 90صفة النفاق وذم املنافقني )ص  حممد الفراييب يف 
( كلهم من طريق عوف ]زاد اخلرائطي: ابن أيب مجيلة، وعند الفراييب: عوف األعرايب[، عن  150 -

 الكذب. إسنادُه صحيحٌ  احلسن رضي هللا عنه قال: وأصل النفاق، والذي بين عليه النفاق:
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نار مل حتصل يف أعناقهم ألهنم أعجزوا اخلزنة، وإمنا هي إذا  وكان يقول: إن األغالل اليت غل هبا أهل ال
(، ويقول: اللهم إان نعوذ بك من  1طفا هبم اللهب ترسبهم يف النار. مث يبكي حىت يغلب عليه )



 ه. عذاب النار، ومن العمل السيء الذي يؤدي إلي
؟ قال: وجدان ما  وكان يقول: روي أن انسكاً رأى انسكاً يف النوم، فقال له: كيف وجدت األمر

 قدمنا، وخسران ما خلفنا، فقال احلسن: اآلن فاقدموا على بصريٍة. 
 __________ 

( واخلطيب يف اتريخ بغداد ت  511/ 18( أخرجه أبو بكر بن أيب شيبة يف املصنف ت عوامة ) 1)
على  ( وعبد هللا بن أمحد بن حنبل يف زوائده 50وابن أيب الدنيا يف صفة النار )ص  ( 60/ 3بشار )

( كلهم من طريق نعيم بن  222/  7( وابن أيب حامت يف تفسريه خمرجاً )219كتاب أبيه الزهد )ص 
ميسرة النحوي، عن عيينة بن الغصن، قال: قال احلسن: إن األغالل مل جتعل يف أعناق أهل النار  

غشيا عليه.  جزوا الرب، ولكن إذا طفئ هبم اللهب أرسبتهم يف النار، قال: مث أجفل احلسن مألهنم أع
 عيينة بن الغصن مل أجد فيه جرحاً وال تعديال وروى عنه أيضاً جرير له ترمجة عند البخاري وغريه
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لب احلرام صربه،  وكان يقول: روي أن قوماً تواصفوا الزهد حبضرة الزهري، فقال: الزاهد من مل يغ
 (. 1واحلالل شكره ) 

وكان أبو بكر بن عبد هللا املزين يقول: ما ظنك خبالق الكرامة ملن يريد كرامته؟ وما ظنك خبالق اهلوان  
 ملن يريد هوانه، وهو عليهما قادٌر؟

 التسويف والرتجي؛ فإنه أهلك من كان قبلكم.وكان يقول: إايكم و 
قول: حنن ال نريد أن منوت حىت نتوب، وحنن ال نريد أن نتوب  ولقد حدثت عن أيب حازٍم أنه كان ي

 (، ومن لقي هللا منا جمرماً غري اتئٍب، أدخله النار وبئس املصري. 2حىت منوت ) 
 __________ 

سفيان بن عيينة عن الزهري أخرجه ابن أيب الدنيا يف   ( مل أقف عليه من طريق احلسن إمنا من طريق1)
أبو حذيفة الفزاري، قال: ثنا سفيان بن عيينة، قال: قيل للزهري: ما  ( وغريه ثنا 58الزهد )ص 

الزهد يف الدنيا؟ قال: من مل يغلب احلرام صربه، ومل مينع احلالل شكره، قال: معناه: من ترك احلرام،  
 ٌح وأبو حذيفة الفزاري هو عبد هللا بن مروان بن معاويةوشكر احلالل. إسنادُه صحي

 *** 
/  3حازم سلمة بن دينار األعرج أخرجه أبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء )  يب ( روي ذلك عن أ2)



( حدثنا أيب رمحه هللا، ثنا أبو احلسن بن أابن، ثنا أبو بكر بن عبيد، حدثين حممد بن حيىي بن  232
 أبو داود الضرير، قال: قال أبو حازم فذكره وأبو داود الضرير ليس هو نفيع ألنأيب حامت، حدثين 

حممد بن حيىي بن أيب حامت مل يدركه ويوجد عيسى بن مسلم األعمى فال أدري إن كان هو أم غريه 
( أخربان أبو بكر حممد بن شجاع أان أبو  48  -  47/ 22وأخرجه ابن عساكر يف اتريخ دمشق ) 

ني بن عبد  ان احلسن بن حممد أان أبو احلسن اللبناين أان أبو بكر بن أيب الدنيا ان احلسعمرو بن مندة أ
( ان أبو  95/  4الرمحن قال: قال أبو حازم فذكره وأخرجه أمحد بن مروان الدينوري يف اجملالسة )

إمساعيل الرتمذي، ان احلميدي، عن ابن عيينة، عن أيب حازم؛ قال فذكره ما أحسن إسناده لكن  
 الدينوري صاحب اجملالسة نفسه متهم 

(1/131 ) 

 

ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيطب يوم اجلمعة إىل  قال: كا وكان يقول: روي أن أنس بن مالكٍ 
جذٍع يسند ظهره إليه، فلما كثر الناس، عمل له منرٌب من طرفاء الغابة، له درجتان، فلما قام عليه،  

حن اجلذع إليه صلى هللا عليه وسلم، قال أنٌس: مسعت اخلشبة حتن حنني الواهلة، وما زالت حتن حىت  
م فاحتضنها، فسكنت. فكان احلسن إذا حدث هبذا احلديث، بكى، مث قال:  عليه وسلنزل صلى هللا 

وامي  -عز وجل-عباد هللا! اجلذع حين إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شوقاً إليه؛ ملكانه من هللا 
 (.1هللا! ألنتم أحق أن تشتاقوا إىل لقائه صلى هللا عليه وسلم ) 

 __________ 
ولكن أذكر منها شيئاً وهو ما أخرجه أبو يعلى املوصلي يف املسند  يح اثبت ( حديث مشهور صح1)
( كالمها من طريق شيبان بن فروخ، حدثنا مبارك بن 466( وابن اجلعد يف املسند ) 142/  5)

فضالة، حدثنا احلسن، عن أنس بن مالك، قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيطب يوم  
ليها، فلما كثر الناس، قال: ابنوا يل منربا فبنوا له منربا له د ظهره إاجلمعة إىل جنب خشبة يسن

عتبتان، فلما قام على املنرب خيطب حنت اخلشبة إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قال أنس: وإين 
يف املسجد فسمعت اخلشبة حني حنت حنني الواله، فما زالت حتن حىت نزل إليها رسول هللا صلى  

ضنها، فسكنت، قال: فكان احلسن إذا حدث هبذا احلديث بكى مث قال: اي  سلم فاحتهللا عليه و 
عباد هللا اخلشبة حتن إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شوقا إليه ملكانه من هللا، فأنتم أحق أن 
تشتاقوا إىل لقائه. إسنادُه صحيٌح وقد صرح احلسن ابلتحديث من طرق أخرى منها ما أخرجه 



/  5( ومن طريقه ضياء الدين املقدسي يف األحاديث املختارة )108/ 2م األوسط )يف املعجالطرباين 
( حدثنا أمحد ]وعند ضياء: أمحد بن حممد بن عبد هللا بن صدقة[ قال: ان حيىي بن حممد بن  229

السكن قال: ان حبان بن هالل، عن يزيد بن إبراهيم التسرتي قال: مسعت احلسن يقول: أخربين أنس 
 كره. إسنادُه صحيحٌ مالك فذ  بن
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يتمنون، فقال: وأان أمتىن معكم، فقالوا: ما تتمىن  وكان يقول: روي أن بعض الصاحلني رأى قوماً 
يرمحك هللا؟ فقال: ليتنا مل خنلق، وليتنا إذ خلقنا مل منت، وليتنا إذ متنا مل نبعث، وليتنا إذ بعثنا مل  

 (. 1ب، وليتنا إذ عذبنا مل خنلد ) حناسب، وليتنا إذ حوسبنا مل نعذ
 نظم أبو العالء املعري بعض هذا الكالم فقال:

 ا ليتنا عشنا حياًة بال ردًى ... مدى الدهر أو متنا ممااتً بال نشرفي
 __________ 

( أخربان أبو القاسم بن  90/  65( هو يزيد الرقاشي واألثر أخرجه ابن عساكر يف اتريخ دمشق ) 1)
  و احلسني بن النقور وأبو منصور بن العطار قاال أان أبو طاهر املخلص أان عبيد هللاالسمرقندي أان أب 

السكري أان زكراي املنقري ان األصمعي ان عبد هللا بن عمر النمريي قال شهدت يزيد الرقاشي ومتىن  
خلقنا مل منت وليتنا  قوم عنده أماين فقال يزيد أمتىن كما متنيتم قالوا متنه قال يزيد ليتنا مل خنلق وليتنا إذ 

 ا ال خنلد. حسن إذا متنا مل حناسب وليتنا إن حوسبنا ال نعذب وليتنا إن عذبن
 عبيد هللا السكري هو أبو حممد عبيد هللا بن عبد الرمحن بن حممد بن عيسى ثقة  -
  زكراي املنقري هو أبو يعلى زكراي بن حيىي بن خالد الساجي املنقري البصري وليس هو أباب حيىي -

عن عبد امللك  زكراي بن حيىي بن عبد الرمحن الساجي اإلمام احلافظ الناقد كما توهم البعض يروي 
األصمعي روى عنه الدواليب كما يف الكىن واألمساء وروى عنه وكيع الضيب كما يف أخبار القضاة  

عند اآلجري يف  وعبيد هللا بن عبد الرمحن السكري واحلافظ أبو عبد هللا بن خملد الدوري العطار كما 
 ( 255/  8( وذكره ابن حبان يف الثقات )150فضل قيام الليل والتهجد )ص  

* 
( حدثنا املفضل بن غسان، حدثين شيخ من موايل  36وأخرج ابن أيب الدنيا يف كتابه املتمنني )ص  



نا إن عذبنا  ب، واي ليتقريش قال: كان يزيد الرقاشي يقول: اي ليتنا مل خنلق، واي ليتنا إن حوسبنا مل نعذ 
 مل خنلد. حسن 
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ابً، وأنشق ثياابً، وأنتم اليوم أرق منهم ديناً، وأقسى  وكان احلسن يقول: كان قبلكم انٌس أشرق قلو 
 (. 1قلوابً ) 

وكان يقول: اهتمام العبد بذنبه داٍع إىل تركه، وندمه عليه داٍع لتوبته، وال يزال العبد يهتم ابلذنب 
 (. 2بعض حسناته ) حىت يكون له أنفع من 

عده من الشفاء، وأقربه من الشقاء يف  وكان يقول: من مل يداو نفسه من سقم اآلاثم أايم حياته، فما أب
 (. 3دار اآلخرة بعد وفاته! ) 

 __________ 
(  859( مل أقف عليه لكن ورد بنحوه عن إبراهيم النخعي أخرجه وكيع بن اجلراح يف الزهد )ص  1)

( وأبو نعيم  208/  7( و ) 172/  5يب شيبة يف املصنف ت كمال )ومن طريقه أبو بكر بن أ
( حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: كان من قبلكم  230/ 4ولياء )األصبهاين يف حلية األ

 أشفق ثيااب وأشفق قلواب. إسنادُه صحيحٌ 
 *** 

( ومن  138ص ( مل أقف عليه لكن ورد مثل ذلك عن عون أخرجه ابن أيب الدنيا يف التوبة )2)
(  78/ 47اتريخ دمشق ) ( وابن عساكر يف251/ 4طريقه أبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء )

حدثين حممد بن احلسني، حدثين عياش بن عصام الكليب، ثنا مسلم األعور، عن عون بن عبد هللا بن  
يزال العبد يهتم ابلذنب  عتبة، قال: اهتمام العبد بذنبه داع إىل تركه، وندمه عليه مفتاح لتوبتة، وال 

 جدًا مسلم األعور هو مسلم بن  يصيبه، حىت يكون أنفع له من بعض حسناته. إسنادُه ضعيفٌ 
 كيسان مرتوك وعياش بن عصام مل أعرفه

 *** 
( ان  70/  7( مل أقف عليه لكن ورد بنحوه عن بعض احلكماء أخرجه أمحد الدينوري يف اجملالسة )3)

بن عائشة؛ قال: قال بعض احلكماء: من مل يداو نفسه من سقم األايم أايم حممد بن عبد العزيز، ان ا
 ما أبعده من الشفاء يف الدار اليت ال دواء فيها، وهي اآلخرة.حياته؛ ف



صاحب الكتاب أمحد بن مروان الدينوري نفسه اهتمه الدارقطين ابلوضع )راجع ترمجته يف امليزان   -
 ( 309/  1حجر ولسان امليزان البن  156/ 1للذهيب 

أسرد له ابن عدي عدة أحاديث حممد بن عبد العزيز هو حممد بن عبد العزيز بن املبارك الدينوري  -
وقال عنها ابطلة هبذه األسانيد من مث قال وللدينوري غري هذا من األحاديث اليت أنكرت عليه  

ثقة أييت ببالاي  ( وقال الذهيب وهو منكر احلديث ضعيف وكان ليس ب548/  7)الكامل البن عدي  
 ( 629/  3)ميزان االعتدال للذهيب 

(1/133 ) 

 

 رف حسن العاقبة، ومن رجا الثواب، خاف العقاب.وكان يقول: احلق مر ال يصرب عليه إال من ع
وكان يقول: لقد أدركت أقواماً يعرض على أحدهم احلالل فيقول: ال حاجة يل به، خنشى أن يفسدان  

(1 .) 
ل حىت ينحين ظهرك، وصمت النهار حىت يسقم جسمك، مل ينفعك إال  وكان يقول: لو قمت اللي

 بورٍع صادٍق.
 لدين شيٌء من التطوع، ال حج، وال جهاٌد. وكان يقول: ما يعدل بر الوا

 __________ 
( ومن طريقه أبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء  211( أخرجه أمحد بن حنبل يف الزهد )ص 1)
نا صفوان، عن هشام قال: مسعت احلسن، يقول: وهللا، لقد أدركت ( حدث269/  6( و ) 146/  2)

قال: وإنه وهللا، جملهود شديد اجلهد قال: فيقول ألخيه: اي  أقواما وإن كان أحدهم لريث املال العظيم 
أخي، إين قد علمت أن ذا مرياث وهو حالل ولكين أخاف أن يفسد علي قليب وعملي فهو لك ال  

(  69صحيٌح وصفوان هو ابن عيسى وأخرجه البيهقي يف الزهد الكبري )ص  حاجة يل فيه. إسنادُه 
أبو احلسني إسحاق بن أمحد الكاذي، حدثنا عبد هللا بن أمحد بن   أخربان أبو احلسني بن بشران، أنبأان

حنبل، حدثنا أيب، حدثنا روح، حدثنا هشام، عن احلسن قال: وهللا , لقد أدركت أقواما، إن كان 
به احلاجة الشديدة وإىل جنبه املال احلالل ال أيتيه فيأخذ منه، فيقال له: رمحك هللا أال  أحدهم لتكون 

تعني به على ما أنت فيه؟ فيقول: ال وهللا , إين أخشى أن يكون فساد قليب وعملي.  أتيت هذا فتس
 إسنادُه صحيحٌ 

* 



(  30ح املال )ص ( ابن أيب الدنيا يف إصال33( و )ص  213وأخرجه أمحد بن حنبل يف الزهد )ص 
و شاء كالمها من طريق يزيد بن هارون، أنبأان هشام، عن احلسن قال: وهللا لقد أدركت أقواما ل

أحدهم أن أيخذ هذا املال من حله أخذه فيقال هلم: أال أتتون نصيبكم من هذا املال فتأخذونه 
 حيحٌ حالال؟ فيقولون: ال، إان لنخشى أن يكون أخذه فسادا لقلوبنا. إسنادُه ص

* 
( حدثنا سريج بن يونس قال: حدثنا حممد بن محيد، عن  56وأخرجه ابن أيب الدنيا يف الورع )ص 

قال: قال: احلسن أدركت أقواما يدعون إىل احلالل وهم جمتهدون فيه، فيدعونه يقولون:   سفيان
 خنشى أن يفسدان حىت ميوتوا جهدا. صحيح 
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أنه كان يقول: أكثروا من ذكر النار؛    -هللا عنه رضي-طاب  وكان يقول: لقد روي عن عمر بن اخل
 (. 1فإن حرها شديٌد، وقعرها بعيٌد، ومقامعها حديٌد ) 

 __________ 
/  18( والرتمذي يف السنن ) 502/ 18( أخرجه أبو بكر بن أيب شيبة يف املصنف ت عوامة ) 1)

ار، فإن حرها  ذكر الن ( كالما من طريق هشام، عن احلسن، قال: كان عمر يقول: أكثروا508
 شديد، وإن قعرها بعيد، وإن مقامعها حديد. رجاله ثقات 
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احلسن، فلما انصرفنا، اكتنفنا حوله، فبكى بكاًء روى سلمة بن عامٍر، قال: صلينا اجلمعة مع 
وقد بشرت ابجلنة يف منامك؟ فازداد بكاؤه، قال: وكيف ال   -رمحك هللا-شديدًا، فقلنا: ما ابلك 

أبكي، ولو دخل علينا من ابب هذا املسجد أحد أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا عرف  
أهلك الناس األماين، قوٌل بال عمٍل، ومعرفٌة بغري صرٍب،  غري قبلتنا هذه! مث قال: هيهات هيهات! 

أنيساً؟! دخل القوم  وإمياٌن بال يقنٍي، ما يل أرى رجااًل وال عقواًل، وأمسع حسيساً وال أرى رحااًل وال 
وهللا مث خرجوا، وعرفوا مث أنكروا، وحرموا مث استحلوا. إمنا دين أحدكم لعقٌة على لسانه، إذا سئل:  

ت بيوم احلساب؟ قال: نعم! كذب ومالك يوم الدين، إن من أخالق املؤمن قوًة يف ديٍن،  أمؤمٌن أن



 يف علم، وكيساً يف رفٍق، وجتماًل يف فاقٍة،  وحزماً يف لنٍي، وإمياانً يف يقنٍي، وعلماً يف حلم، وحلماً 
 وقصدًا يف غىًن، وشفقًة يف نفقٍة، ورمحًة للمجهود، وعطاًء للحقوق، وإنصافاً يف 
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يف مساعدة من حيب، وال يهمز، وال يغمز، وال يلمز، وال  استقامٍة، ال حييف على من يبغض، وال أيمث 
ابلنميمة، وال يتبع ما ليس له، وال جيحد احلق الذي عليه، وال   يلغو، وال يلهو، وال يلعب، وال ميشي 

يتجاوز يف القدر، وال يشمت ابلقبيحة إن حلت بغريه، وال يسر ابملصيبة إذا نزلت بسواه، املؤمن: يف  
 الزكاة مسارٌع، قوله شفاٌء، وصربه تقًى، وسكوته فكرٌة، ونظره عربٌة، خيالط الصالة خاشٌع، وإىل

م، ويسكت بينهم ليسلم، ويتكلم ليغنم، إن أحسن استبشر، وإن أساء استغفر، وإن العلماء ليعل
عتب يستعتب، وإن سفه عليه حلم، وإن ظلم صرب، وإن جري عليه عدل، ال يتعوذ بغري هللا، وال 

ء،  هلل، وقوٌر يف املأل، شكوٌر يف اخلالء، قانٌع ابلرزق، حامٌد على الرخاء، صابٌر على الباليستعني إال اب
ال جيمح به القنوط، وال يغلبه الشح، إن جلس مع الالغطني كتب من الذاكرين، وإن جلس مع 

يقطع الذاكرين، كتب من املستهرتين، املؤمن: طلق البشر، حسن اخللق، كرمٌي بذوٌل، راحٌم وصوٌل،  
الدنيا   فيصل، ويؤذى فيحتمل، ويهان فيكرم، صبوٌر على األذى، حمتمٌل ألنواع البالء، هانت عليه

 (. 1فلم ينب فيها بيتاً، وال جدد ثوابً، حسن الثقة، ال يظن ابهلل ظن السوء ) 
 __________ 

قال: ان    ( حدثنا أبو حفص عمر بن حممد بن رجاء665/  2( أخرجه ابن بطة يف اإلابنة الكربى )1)
ك بن جدًان, أن أبو نصر عصمة قال: ان أبو عبد هللا اخلاقاين, قال: ان عثمان بن مطر, عن عبد املل 

عبد الواحد بن زيد, واحلسن, دخال املسجد يوم اجلمعة فجلسا, فدمعت عني احلسن, فقال عبد  
ني, أرى رجاال, وال أرى  الواحد: اي أاب سعيد ما يبكيك؟ فقال: أرى قوال, وال أرى فعال, معرفة بال يق

لوا، عرفوا مث أنكروا, وإمنا دين  عقوال, أمسع أصواات وال أرى أنيسا, دخلوا مث خرجوا, حرموا مث استح
أحدهم لعقة على لسانه, ولو سألته هل يؤمن بيوم احلساب, لقال: نعم, كذب, ومالك يوم الدين ما  

الدين, وحزما يف لني, وإمياان يف يقني, وحرصا   هذه من أخالق املؤمنني, إن من أخالق املؤمنني قوة يف 
ة للمجهود, وعطاء يف حق, وهنيا عن شهوة, وكسبا يف  يف علم وقصدا يف غىن, وجتمال يف فاقة, ورمح

حالل, وحترجا عن طمع, ونشاطا يف هدى, وبرا يف استقامة، ال حييف على من يبغض, وال أيمث يف 
ابأللقاب, وال يشمت ابملصائب, وال يضر ابجلار, وال يهمز،  احلب, وال يدعي ما ليس له, وال ينابز 



سرع, إن صمت مل يغمه الصمت, وإن ضحك مل يعل صوته, يف  يف الصالة متخشع, وإىل الزكاة مت
الزالزل وقور, ويف الرخاء شكور, قانع ابلذي له، ال جيمح به الغيظ, وال يغلبه الشح, خيالط الناس 

يفهم, إن كان مع الذاكرين مل يكتب من الغافلني, وإن كان مع ليعلم, ويصمت ليسلم, وينطق ل
بغي عليه صرب, حىت يكون هللا هو الذي ينتقم له يوم القيامة.   الغافلني كتب من الذاكرين, وإن

 إسنادُه ضعيٌف جداً = 
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 __________ 
( حدثنا أيب رمحه هللا، ثنا  117/ 7ادر األصول النسخة املسندة )= وأخرجه احلكيم الرتمذي يف نو 

سن: أنه قال: من مل  حممد بن حفص البلخي، ثنا العالء بن احلكم، عن الربيع بن صبيح، عن احل
حيفظ هذا احلديث، كان نقصان يف مروءته وعقله، قلنا: وما ذاك اي أاب سعيد؟ قال: فبكى، وأنشأ 

 من املهاجرين األولني اطلع من ابب مسجدكم هذا، ما أدرك شيئاً مما كانوا حيدثنا، فقال: لو أن رجالً 
 فعٌل، ومعرفٌة وال صرٌب، ويقنٌي وال صدٌق،  عليه إال قبلتكم هذه، مث قال: هالك الناس ثالٌث: قوٌل وال 

ا، وحرموا مايل أراكم رجااًل، وال أرى عقواًل، وأرى أجساماً، وال أرى قلوابً، دخلوا يف الدين مث خرجو 
مث استحلوا، وعرفوا مث أنكروا، إمنا دين أحدهم على لسانه، ولئن سألته: هل يؤمن بيوم احلساب؟ 

دين! إن من أخالق املؤمن: قوًة يف دين، وحزماً يف لنٍي، وإمياانً يف  قال: نعم، وكذب ومالك يوم ال 
غىًن، وجتماًل يف فاقٍة، وحترجاً عن   يقنٍي، وحرصاً يف علٍم، وشفقًة يف معٍة، وحلماً يف علٍم، وقصداً يف

د، وإن  طمٍع، وكسباً من حالٍل، وبراا يف استقامٍة، ونشاطاً يف هًدى، وهنياً عن شهوٍة، ورمحًة للمجهو 
املؤمن عياذاً هلل ال حييف على من يبغض، وال أيمث فيمن حيب، وال يضيع ما استودع، وال حيسد، وال  

إن مل يشهد عليه، وال يتنابز ابأللقاب، يف الصالة متخشعاً، إىل  يطعن، وال يلعن، ويعرتف ابحلق، و 
له، ال يدعي ما ليس له، وال جيمع يف الزكاة مسرعاً، يف الزالزل وقورًا، يف الرخاء شكورًا، قانعاً ابلذي 

القيظ، وال يغلبه الشح عن معروٍف يريده، خيالط الناس كي يعلم، ويناطق الناس كي يفهم، وإن ظلم  
عليه، صرب، حىت يكون الرمحن هو الذي ينتصر له، مث قال احلسن: وعظين هبذا احلديث:  وبغي 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. إسنادُه  جندب بن عبد هللا، وقال جندب: وعظين هبذا احلديث: 
 ضعيٌف وفيه من ال يعرف = 
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 __________ 
( أخربان أبو حممد املكفوف،  41 -  40/ 1ألمايل اخلميسية ) = وأخرج الشجري كما يف ترتيب ا

قال: أخربان ابن حيان، قال: حدثنا أمحد بن سعيد الدمشقي، قال: حدثنا هشام بن عياد الدمشقي،  
ل: حدثنا أسد بن موسى، عن سالم بن سلم أنه حدثه، قال: حدثين جامع، عن احلسن، قال:  قا

وحزم يف لني، وإميان يف يقني، وعلم يف حلم، وكسب يف رفق،   عالمات املؤمن وطباعه: قوة يف دين،
وعطاء يف حق، وقصد يف غىن، وجتمل يف فاقة، وإحسان يف تؤدة، وطاعة يف نصيحة، وهني عن 

تورع عن رغبة، وتعفف يف جهد، وحترج يف طمع، وشغل يف صرب، وسدة يف شفق، وصالة يف شهوة، و 
طرد فحشه مبعروفه، ويغلب شحه بعطائه، وهو يف الزالزل  شغل، وشفق يف ثقة، ورمحة للمجهود، وي

وقور، ويف املكاره صبور، ويف الرخاء شكور، وال يغلبه الغضب، وال حيمي به احلمية، وال خيتال وال  
فخر، وال يتكرب وال يتعظم، وال يقطع الرحم، وال يضر ابجلار، وال يشمت ابملصاب، ليس بفظ وال  ي

 تغلبه شهوته، وال تزدريه رغبته، وال يبدره لسانه، وال يسبقه بصره، وال  غليظ، وال واهن ومهني، وال
لينه، وال يهمز وال  يغلبه فرحه، وال مييل به هواه، وال يفضحه بطنه، وال يستخفه حرصه، وال يقصر به

  يلمز، وال يبغي وال حيسد، ينصر املظلوم، ويعني الغارم، ويرحم السقيم والضعيف، وال يبخل وال يبذر 
وال يسرف، يعفو إذا ظلم، نفسه منه يف عناء، والناس منه يف راحة، ال يرغب رغب الدنيا، وال جيزع  

مه ما هو صار إليه، ال يرى يف خلقه نقص،  من ذهلا، للناس مهوم أقبلوا قبله وله هم قد شغل به، يه
د من استشاره،  وال يف دينه دنس، وال يف إميانه لبس، وال يف فرحه بطر، وال يف حزنه جزع، يرش

ويسعد به من صاحبه، يتكرم عن الباطل، ويعرض عن اجلاهل، فهذه أخالق املؤمن. إسنادُه ضعيٌف 
ًَ سالم بن سلم مرتوك  جدًا

* 
( حدثنا عبد الرمحن بن صاحل  47( ويف اليقني )ص 100يا يف إصالم املال )ص  وأخرج ابن أيب الدن

ر, عن احلسن, قال: إن من عالمة املؤمن: قوة  األزدي, عن احلكم بن ظهري, عن حيىي بن املختا 
دين, وحزما يف لني, وإماما يف يقني, وحلما يف علم, وكيسا يف مال, وإعطاء يف حق, وقصدا يف غىن,  

اقة, وإحساان يف قدرة, وتورعا يف رغبة, وتعففا يف جهد, وصربا يف شدة, وقوة يف املكاره,  وجتمال يف ف
غلبه الغضب, وال جينح، حتمله احلمية, وال ميزح, وال يتكرب, وال يتعظم,  وصبورا يف الرخاء, شكورا ال ي

ره لسانه, وال يسبقه  وال يضر ابجلار, وال يشمت ابملصيبة, وال تغلبه شهوته, وال ترديه رغبته, وال يبذ
بصره، وال يغلبه فرجه، وال مييل يف هواه، وال يفضحه بطنه، وال يستحثه حرصه, وال يقصر به بيته,  



ال يبخل, وال يبذر, وال يسرف, وال يقرت, نفسه منه يف غىن, والناس منه يف رجاء, ال يرى يف خلقه  و 
د من استشاره, ويسعد به صاحبه. إسنادُه  وال إميانه لبس, وال يف فرحه بطر, وال يف حزنه جزع, يرش

 ضعيٌف جدًا احلكم بن ظهري مرتوك 
* 

( وروى صاحل بن مسمار، واألشعث بن عبد  545/ 1وقال ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم )
امللك، عن احلسن قال: إن من أخالق املؤمن قوة يف الدين وحزما يف لني وإمياان يف يقني وحرصا على  

تفقه وقصدا يف عبادة ورمحة للمجهود وإعطاء للسائل ال حييف على من يبغض وال   علم وشفقة يف
اء شكور قانع ابلذي له، ينطق ليفهم، ويسكت ليسلم،  أيمث فيمن حيب, يف الزالزل وقور ويف الرخ

 ويقر ابحلق قبل أن يشهد عليه.
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شاحب لونه، شاعٌث رأسه، قليٌل   دغ من جحٍر مرتني، املؤمن: هنٌي، لنٌي، تقي، زكي، رضي، ال يل 
 طعمه، كيٌس يف دينه، غيب يف دنياه. 

املؤمن: كثري الوقار، مكرٌم للجار، مطيٌع للجبار، هارٌب من عذاب النار، نفسه مبعرفة هللا شاهدٌة،  
 يف راحٍة. وجوارحه هلل ذاكرٌة، ويده ابملعروف مبسوطٌة، وهو يف حماسبة نفسه يف تعٍب، والناس منه

: صادٌق إذا وعد، قريب الرضا، بعيد الغضب، يعلم إذا علم، ويفهم إذا فهم، من صاحبه  املؤمن
سلم، ومن خالطه غنم، كامل العقل، كثري العمل، قليل األمل، حسن اخللق، كتوم الغيظ. مث بكى 

 فأبكاان.
ز ع-ىت حلقوا ابهلل  وقال: هكذا كان أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم األول فاألول، ح

، وهكذا كان املسلمون من سلفكم الصاحل، وإمنا غري بكم ملا غريمت، مث تال: }إن هللا ال يغري  -وجل
 ما بقوٍم حىت يغريوا ما أبنفسهم وإذا أراد هللا بقوم سوءًا فال مرد له وما هلم من دونه من واٍل{.

ن علينا مبا مننت به على  له الطاهرين، وامنمث قال احلسن: اللهم ربنا صل على سيدان حممٍد، وعلى آ
عبادك املخلصني، وأوليائك املتقني، إنك على كل شيٍء قديٌر، وعلى كل خرٍي معنٌي، وحسبنا هللا ونعم 

 الوكيل.
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لك املعني الوهاب، تنميقاً وخطاً وتصميماً وضبطاً، على يد  وكان الفراغ من هذا الكتاب، بعون هللا امل
اجي رمحة ربه الغين القدير كمال الدين، حسني بن مشس الدين، حممد العبد الضعيف الفقري، الر 

الكاتب، ابن غياث الدين علي الكرماين، أفاض هللا عليهم من شآبيب رضوانه سجااًل، وفسح هلم يف  
، وذلك يف يوم االثنني الواضح البيان، اثين عشر شهر هللا املعظم حضرات النعيم ما اتسع جماالً 

سنة مثانني وتسع مئة من اهلجرة الشريفة النبوية، أحسن هللا تعاىل ختامها، وقدر  رمضان، عني شهور 
يف عافية متامها، وهو سبحانه املانح املنيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، واحلمد هلل حق محده، وصلى 

 سيدان حممٍد رسوله وعبده، وعلى آله وصحبه من بعده، واخلري يكون، واخلطب يهون.هللا على 
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