
  



  احلسينية العتبة مكتبة يف النرش قبل فهرسةال متت 

 KaPLI rda-KaPLI ara IQ-IQ مصــدر الفـھـرسـة : 
 ٤۰BP H.LC   : ۲۰۱۸ ۸٥رقـم تصـنیـف

 مؤلف. –  -۱۹۷٤محمد رضا،  الحلو، زید : الشخـصي المؤلـف 
 .الصحاح والمسانید/ في  العاشرموسوعة االمام الحسن علیھ السالم في كتب الحدیث / الجزء  الـــعــــنـــــــــــوان : 
 تألیف السید زید الحلو ؛ تقدیم كاظم الخرسان. بـیــان المسـؤولیـة :

 الطبعة االولى. بـیــانــات الطــبـــع : 
 للھجرة. ۱٤٤۰/  ۲۰۱۸كربالء، العراق : العتبة الحسینیة المقدسة، مركز االمام الحسن (علیھ السالم للدراسات التخصصیة،  بــیــانــات الـنـشــر : 

 سم. ۲٤مجلد ،  ۱۰ الــمــادي :  الـوصـف
 ).٥۷۱(العتبة الحسینیة المقدسة ؛  ســلـسـلـة الـنـشــر : 
 ).٦٤(مركز االمام الحسن (علیھ السالم) للدراسات التخصصیة ؛  ســلـسـلـة الـنـشــر :
 یتضمن ارجاعات ببلیوجرافیة. : تبصرة ببلیوجرافیة

: االم�ام الحس�ن (علی�ھ الس�الم)  ۷، ٦، ٥، ٤، ۳، ۲المجل�د ، –ام الحسن (علیھ السالم) ف�ي الكت�ب االربع�ة : االم ۱المجلد  تـبصـرة محتـویـات :
: االم�ام الحس�ن (علی�ھ الس�الم)  ۹المجل�د  –: االمام الحسن (علیھ السالم) في وسائل الش�یعة  ۸المجلد   -في بحار االنوار 

 لیھ السالم) في المسانید والصحاح.: االمام الحسن (ع ۱۰المجلد  –في مستدرك الوسائل 
 الكافي. – للھجرة ۳۲۹الكلیني، محمد بن یعقوب بن إسحاق، توفي  موضــوع شخصي  :
 بحار االنوار. – للھجرة ۱۱۱۰-۱۰۳۷المجلسي، محمد باقر بن محمد تقي،  موضــوع شخصي  :
 وسائل الشیعة. – ھجرةلل ۱۱۰٤-۱۰۳۳الحر العاملي، محمد بن الحسن بن علي،  موضــوع شخصي  :
 مستدرك الوسائل. – للھجرة ۱۳۲۰-۱۲٥٤النوري، حسین بن محمد تقي بن علي محمد،  موضــوع شخصي  :

 في الحدیث. – للھجرة ٥۰ـ۳الحسن بن علي (علیھ السالم)، االمام الثاني،  :  موضــوع شخصي
 احادیث. – للھجرة ٥۰ـ۳الحسن بن علي (علیھ السالم)، االمام الثاني،  :  موضــوع شخصي
 احادیث. –فضائل  – للھجرة ٥۰ـ۳الحسن بن علي (علیھ السالم)، االمام الثاني،  :  موضــوع شخصي

 فضائل. –اھل البیت (علیھم السالم)  مصطلح موضوعي :
 افي.الك –للھجرة  ۳۲۹الكلیني، محمد بن یعقوب بن إسحاق، توفي (عمل) :  ـمستخلص ل مــؤلــف اضــافــي :

 بحار االنوار. – للھجرة ۱۱۱۰-۱۰۳۷المجلسي، محمد باقر بن محمد تقي، مستخلص لـ (عمل) :  مــؤلــف اضــافــي : 
 مستدرك الوسائل. – للھجرة ۱۳۲۰-۱۲٥٤النوري، حسین بن محمد تقي بن علي محمد،  مستخلص لـ (عمل) :  : مــؤلــف اضــافــي
 وسائل الشیعة. – للھجرة ۱۱۰٤-۱۰۳۳الحر العاملي، محمد بن الحسن بن علي، (عمل) :  مستخلص لـ : مــؤلــف اضــافــي
 مقدم. –الخرسان، كاظم  : مــؤلــف اضــافــي

 جھة مصدرة. –العتبة الحسینیة المقدسة (كربالء، العراق). مركز االمام الحسن (علیھ السالم) للدراسات التخصصیة  اسم ھـیـئة اضـافي :



  



  



  



  



 مقدمة

ــت  ــات أهــل البي ــب الصــحاح واملســانيد مــن رواي وإن  Kمل ختــل كت

ــم  ــم ألهن ــاف بحقه ــوع إجح ــو ن ــري فه ــرتاثهم الكب ــاً ب ــة قياس ــت قليل كان

وأقـرب النـاس اليـه  Nحيملون صـفتني: االوىل أهنـم أهـل بيـت رسـول اهللا 

ــه ــ ،ومن ــاً أهن ــن وثاني ــحابة لك ــن الص ــم م ــريتهم فه ــب نظ ــاحبوه حس م ص

إغفــال نقــل روايــاهتم وإخفائهــا قــد كلفــت الــرتاث االســالمي مــن حيــث 

ــري فلــم تصــل كلامهتــم الشـــريفة إىل عامــة  ــة الكث االحكــام والفكــر والثقاف

املسـلمني كـي تكــون مصـدراً لتشـــريعاهتم ومرجعـاً ألفكــارهم فكـان ســبباً 

ــلمني أل ــقاق املس ــاد وانش ــاً يف يف ابتع ــاً روي ــامً ومنبع ــدراً مه ــدوا مص ــم فق هن

ــت  ــل البي ــانية ألن أه ــة واالنس ــوم الديني ــع العل ــرآن  Kمجي ــدل الق ــم ع ه

ــني ــاب اهللا وروح  ،وأحــد الثقل ـــراف عــن كت ــنهم هــو انص واالنصـــراف ع

فلـو اجتمعـوا عـىل كلمـة سـواء ونظـروا  ،اإلسالم املتجسـدة يف شخصـيتهم

وايــات لكانــت املســافات أقــرب بعــني االنصــاف يف تــدوين االحاديــث والر

 واحلق أوضح ملن يبحث عنه.
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 Lومــن خــالل تتبــع الروايــات اخلاصــة يف اإلمــام احلســن بــن عــيل 

ــن  ــل م ــم اهلائ ــري يف الك ــزر اليس ــىل الن ــر اال ع ــانيد مل نعث ــحاح واملس يف الص

 الروايات التي محلتها طيات كتبهم ومدوناهتم احلديثية.

يعتمـــدون عليهـــا يف نقـــل اخرتنـــا يف البحـــث أهـــم كتـــبهم التـــي 

 Qروايــاهتم وأشــهرها واســتخرجنا منهــا روايــات اإلمــام احلســن املجتبــى 

 رواية فقط وقد توزعت كاآليت: ٣١٧فكان جمموعها 

ــن  -١ ــام احلس ــات اإلم ــدد رواي ــت ع ــاري: وبلغ ــحيح البخ  Qص

 رواية. ١٩

 روايات فقط.. ٥صحيح مسلم: وبلغت عدد الروايات  -٢

 رواية. ١١الروايات  النسائي: وبلغت عدد -٣

 رواية. ٢٧الرتمذي: وبلغت عدد الروايات  -٤

 رواية. ٧٢مسند أمحد: وبلغت عدد رواياته  -٥

 رواية. ٤٣املصنف: وبلغت عدد رواياته  -٦

 رواية. ٢٥ابن حبان: وبلغت عدد رواياته  -٧

 روايات. ٩ابن ماجة: وبلغت عدد رواياته  -٨



 ٩ .............................................................................................مقدمة

 روايات. ١٠أبو داود: وبلغت عدد رواياته  -٩

 رواية. ٨٦املستدرك: وبلغت عدد رواياته  -١٠

 روايات. ٦سنن الدارمي: وبلغت عدد رواياته  -١١

 روايات. ٣سنن سعيد بن منصور: وبلغت عدد رواياته  -١٢

 رواية فقط. ١السنن الكرب للبيهقي: وبلغت عدد رواياته  -١٣

ذكرون هذه هي كـل الروايـات املنقولـة عـن كتـب العامـة مـع أهنـم يـ

ــن  ــام احلس ــل اإلم ــاهتم فض ــي  Qيف رواي ــد النب ــه  Nوتأكي ــه وأن ــىل حمبت ع

ــي  ــد أحــب النب ــه فق ــن حيب ــه وأن م ــفع  Nرحيانت ــامت مل تش إال أن هــذه الكل

ــه  ــه ألن ــارهم خلالفت ــع اعتب ــه يف االحكــام م ــه وروايات ــدهم يف ذكــر كلامت عن

ــر ــن ت ــلمني م ــان املس ــة وحرم ــة احلقيق ــأبوا إال جمانب ــامس ف ــة اخل اث اخلليف

 عظيم.

ــري يف  ــه كث ــيالً إال أن قليل ــان قل ــر وإن ك ــا ذك ــإن م ــه ف ــذا كل ــع ه وم

 .Kاثبات الكثري من احلقائق واحلجج والرباهني املثبتة حلق آل البيت 
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ــــر  ـــملهم ويبص ـــم ش ـــلمني ويل ـــة املس ـــع كلم ـــائلني اهللا أن جيم س

البـــاحثني عـــن احلـــق بنـــور حممـــد وآل حممـــد خلفـــاء اهللا عـــىل االرض 

 واوليائه.
*  *
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 :هل اجلنةأسيدا شباب  L احلسن واحلسني

أخربنا احلسن بـن سـفيان حـدثنا أبـو بكـر بـن أيب شـيبة حـدثنا زيـد * 

رة النهـدي عـن املنهـال بـن عمـرو عـن ـبن احلباب عـن إرسائيـل عـن ميسـ

زر بن حبيش عـن حذيفـة قـال أتيـت النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم فصـليت 

ــم قــا ــه فقــال  يصــيل حتــى ممعــه املغــرب ث صــىل العشــاء ثــم خــرج فاتبعت

رين أن احلســن واحلســني ـعــرض يل ملــك اســتأذن ربــه أن يســلم عــيل وبشــ

 .)١(سيدا شباب أهل اجلنة

أخربنا حممد بـن إسـحاق بـن إبـراهيم مـوىل ثقيـف حـدثنا زيـاد بـن * 

أيوب حدثنا الفضـل بـن دكـني حـدثنا احلكـم بـن عبـد الـرمحن بـن أيب نعـم 

اخلــدري عــن النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم قــال  حــدثني أيب عــن أيب ســعيد

اخلالــة عيســى ابنــي احلســن واحلســني ســيدا شــباب أهــل اجلنــة إال مشــهور 

 .)٢(بن مريم وحييى بن زكريا

                                                           

 .٤١٣ :١٥ ،ابن حبان -) صحيح ابن حبان (١

 .٤١٢ - ٤١١ :١٥ ،ابن حبان -) صحيح ابن حبان (٢
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ــفيان *  ــن س ــري ع ــو داود احلف ــا أب ــيالن أخربن ــن غ ــود ب ــدثنا حمم ح
عن يزيد بـن أيب زيـاد عـن ابـن أيب نعـم عـن أيب سـعيد قـال قـال رسـول اهللا 

 .)١("سن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنةاحل" :لمعليه وس صىل اهللا
ــد *  ــن يزي ــيل ع ــن فض ــر واب ــا جري ــع أخربن ــن وكي ــفيان ب ــدثنا س ح

وابـن أيب نعـم هـو عبـد الـرمحن بـن أيب  .هذا حـديث صـحيح حسـن .نحوه
 .)٢(نعم البجيل الكويف

حدثنا عبد اهللا بـن عبـد الـرمحن وإسـحاق بـن منصـور قـاال أخربنـا * 
 رة بـن حبيـب عـن هنـال بـن عمـروـعن إرسائيـل عـن ميسـ حممد بن يوسف

 يتعنــ ؟ســألتني أمــي متــى عهــدك" :عــن زر بــن حبــيش عــن حذيفــة قــال
فنالـت  ،فقلـت مـايل بـه عهـد منـذ كـذا وكـذا ؛بالنبي صـىل اهللا عليـه وسـلم

النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم فأصـيل معـه املغـرب  فقلت هلـا دعينـي آيت يمن
أتيــت النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم فصــليت ف ؛وأســأله أن يســتغفر يل ولــك

معه املغرب فصىل حتـى صـىل العشـاء ثـم انفتـل فتبعتـه فسـمع صـويت فقـال 
قـال  ؟قـال مـا حاجتـك غفـر اهللا لـك والمـك .قلـت نعـم ؟من هذا حذيفـة

                                                           

 .٣٨٥٦ح -٣٢١ :٥ ،الرتمذي –) سنن الرتمذي (١

 .٣٨٥٧ح  -٣٢١ :٥ ،الرتمذي –) سنن الرتمذي (٢
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اســتأذن ربــه أن يســلم  ،إن هــذا ملــك مل ينــزل األرض قــط قبــل هــذه الليلــة
ســن واحلســني وأن احل ،اجلنــة رين بــأن فاطمــة ســيدة نســاء أهــلـويبشــ عــيل

هــذا حــديث حســن غريــب مــن هــذا الوجــه ال  ."ســيدا شــباب أهــل اجلنــة
 .)١(نعرفه إال من حديث إرسائيل

ثنـا  .ثنـا املعـىل بـن عبـد الـرمحن .حدثنا حممد بـن موسـى الواسـطي* 

رســول اهللا صــىل اهللا  قــال :قــال ،عــن ابــن عمــر ،عــن نــافع ،ابــن أيب ذئــب

ــلم  ــه وس ــ"علي ــن واحلس ــةاحلس ــل اجلن ــباب أه ــيدا ش ــري  .ني س ــا خ وأبومه

ــد ."مــنهام ــد  :يف الزوائ ــن عب ــىل ب ــق املع ــن طري ــاكم يف املســتدرك م رواه احل

 ،اعــرتض بوضــع ســتني حــديثا يف فضــل عــيلواملعــىل  .كاملصــنف ،الــرمحن

ــني ــن مع ــه اب ــعيف .قال ــناد ض ــذي والن .فاالس ــله يف الرتم ــن وأص ــائي م س

 .)٢("نهاموأبومها خري م"حديث حذيفة بغري زيادة 

ــاب*  ــد الوه ــن عب ــة ب ــدثنا هدي ــن  .ح ــد ب ــد احلمي ــن عب ــعد ب ــا س ثن

عـن إسـحاق بـن  ،عـن عكرمـة بـن عـامر ،عن عيل بـن زيـاد الياممـي ،جعفر

ــة ــن أيب طلح ــد اهللا ب ــك ،عب ــن مال ــس ب ــن أن ــال ،ع ــول اهللا  :ق ــمعت رس س
                                                           

 .٣٨٧٠ح  -٣٢٦ :٥ ،الرتمذي –) سنن الرتمذي (١

 .١١٨ح -٤٤ :١ ،حممد بن يزيد القزويني -) سنن ابن ماجة (٢
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 .سـادة أهـل اجلنـة ،ولـد عبـد املطلـب ،نحـن"صـىل اهللا عليـه وسـلم يقـول 

ــ ــزة وع ــا ومح ــد يلأن ــني وامله ــن واحلس ــر واحلس ــد ."يوجعف يف  :يف الزوائ

ــال ــناده مق ــاد .إس ــن زي ــيل ب ــه ،وع ــن جرح ــه وال م ــن وثق ــاقي  .مل أر م وب

 .)١(رجال االسناد موثقون

ــربين(*  ــوام  )أخ ــن أيب الع ــر ب ــو بك ــا أب ــايض ثن ــد الق ــن أمح ــرم ب مك

 الرياحي ثنا سعد بن عبـد احلميـد ثنـا عبـد اهللا بـن زيـاد الياممـي عـن عكرمـة

بن عامر عن إسـحاق بـن عبـد اهللا بـن أيب طلحـة عـن انـس بـن مالـك ريض 

قـال نحـن بنـو عبـد املطلـب سـادة أهـل اجلنـة انـا  Nاهللا عنـه ان رسـول اهللا 

هــذا حــديث صــحيح  ،يفــر ومحــزة واحلســن واحلســني واملهــدوعــيل وجع

 .)٢(عىل رشط مسلم ومل خيرجاه

ن عــيل بــن أبــو العبــاس حممــد بــن يعقــوب ثنــا احلســن بــ )حــدثنا( *

عفان ثنا عبد احلميد بن عبد الـرمحن احلـامين ثنـا احلكـم بـن عبـد الـرمحن بـن 

انــه  Nأيب نعــم عــن أبيــه عــن أيب ســعيد اخلــدري ريض اهللا عنــه عــن النبــي 

                                                           

 .٤٠٨٧ح  -١٣٦٨ :٢ ،حممد بن يزيد القزويني -) سنن ابن ماجة (١

 .٢١١ :٣ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (٢
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هـذا حـديث  ،ب أهـل اجلنـة اال ابنـي اخلالـةقال احلسن واحلسني سـيدا شـبا

 .)١(قد صح من أوجه كثرية وانا أتعجب اهنام مل خيرجاه

ــدثنا( * ــا  )ح ــدل ثن ــور الع ــن منص ــد ب ــن حمم ــرو ب ــعيد عم ــو س أب

ري بــن خزيمــة ثنــا عــثامن بــن ســعيد املــري ثنــا عــيل بــن صــالح عــن ـالســ

احلســن  Nعاصــم عــن زر عــن عبــد اهللا ريض اهللا عنــه قــال قــال رســول اهللا 

ــنهام ــري م ــا خ ــة وأبومه ــل اجلن ــباب أه ــيدا ش ــني س ــديث  ،واحلس ــذا ح ه

 .)٢(صحيح هبذه الزيادة ومل خيرجاه

ما حـدثناه أبـو احلسـن حممـد بـن عبـد اهللا بـن حممـد بـن  )وشاهده( *

ــا حممــد بــن  ــا حممــد بــن إســحاق بــن خزيمــة االمــام ثن صــبيح العمــري ثن

موسى القطان ثنا معىل بن عبد الـرمحن ثنـا ابـن أيب ذئـب عـن نـافع عـن ابـن 

ــول اهللا  ــال قــال رس ــر ريض اهللا عــنهام ق ــني ســيدا  Nعم احلســن واحلس

 .)٣(جلنة وأبومها خري منهامشباب أهل ا

                                                           

 .١٦٧ – ١٦٦ :٣ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (١

 .١٦٧ :٣ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (٢

 .١٦٧ :٣ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (٣
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أمحد بـن جعفـر القطيعـي ثنـا عبـد اهللا بـن أمحـد بـن حنبـل  )أخربنا( *

رة بــن حبيــب عــن ـحــدثني أيب ثنــا حممــد بــن بكــر انــا إرسائيــل عــن ميســ

قـال اتـاين  Nبـن حبـيش عـن حذيفـة عـن النبـي  املنهال بـن عمـر وعـن زر

ة ثــم قــال يل فقــال إن احلســن واحلســني ســيدا شــباب أهــل اجلنــ Qجربئيــل 

 .)١(غفر اهللا لك وألمك يا حذيفة Nرسول اهللا 

كام أخربنـاه أبـو العبـاس حممـد بـن أمحـد املحبـويب بمـرو ثنـا سـعيد * 

ر بـن شـميل أنبـأ شـعبة عـن عاصـم عـن زر عـن عـيل ـبن مسعود ثنـا النضـ

ــول اهللا  ــال رس ــال ق ــه ق ــداد  Nريض اهللا عن ــد والس ــل اهللا اهل ــيل س ــا ع ي

ــدايتك ــد ه ــر باهل ــق وبا واذك ــر الطري ــم ام ــهم ث ــديدك الس ــداد تس لس

ل مـا امـر بـه أبـاه ولده احلسن بن عـيل سـيد شـباب أهـل اجلنـة بمثـ Nالنبي

 .)٢(ريض اهللا عنهام

                                                           

 .٣٨١ :٣ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (١

 .٢٦٨ :٤ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (٢
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حــدثنا عبــد اهللا حــدثني أيب ثنــا أبــو نعــيم ثنــا ســفيان عــن يزيــد بــن * 
أيب زيــاد عــن عبــد الــرمحن بــن أيب نعــم عــن أيب ســعيد قــال قــال رســول اهللا 

 .)١(يه وسلم احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنةصىل اهللا عل
حدثنا عبد اهللا حـدثني أيب ثنـا عفـان قـال ثنـا خالـد بـن عبـد اهللا ثنـا * 

يزيد بن أيب زياد عـن عبـد الـرمحن بـن أيب نعـم عـن أيب سـعيد اخلـدري قـال 
قــال رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم احلســن واحلســني ســيدا شــباب أهــل 

 .)٢(سائهم اال ما كان ملريم بنت عمراناجلنة وفاطمة سيدة ن
و نعــيم ثنــا ســفيان عــن يزيــد بــن بــحــدثنا عبــد اهللا حــدثني أيب ثنــا أ* 

أيب زياد عن ابن أيب نعـم عـن أيب سـعيد اخلـدري قـال قـال رسـول اهللا صـىل 
 .)٣(اهللا عليه وسلم احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة

امر ثنــا إرسائيــل عــن حــدثنا عبــد اهللا حــدثني أيب ثنــا اســود بــن عــ* 
ابــن أيب الســفر عــن الشــعبي عــن حذيفــة قــال أتيــت النبــي صــىل اهللا عليــه 

ر واملغــرب والعشــاء ثــم تبعتــه وهــو ـوســلم فصــليت معــه الظهــر والعصــ

                                                           

 .٦٢ :٣ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (١

 .٦٤ :٣ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (٢

 .٨٢ :٣ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (٣
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يريد يدخل بعـض حجـره فقـام وأنـا خلفـه كأنـه يكلـم أحـدا قـال ثـم قـال 
ل من هذا قلت حذيفـة قـال أتـدري مـن كـان معـي قلـت ال قـال فـان جربيـ

جاء يبرشين ان احلسن واحلسـني سـيدا شـباب أهـل اجلنـة قـال فقـال حذيفـة 
 .)١(فاستغفر يل وألمي قال غفر اهللا لك يا حذيفة والمك

حدثنا عبد اهللا حدثني أيب ثنا حممد بن عبـد اهللا الـزبريي ثنـا يزيـد بـن * 
مردانية قال حدثنا ابن أيب نعم عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسـول اهللا صـىل 

 .)٢(اهللا عليه وسلم احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة

 :Q والدة االمام احلسن

أبو إسحاق إبـراهيم بـن حممـد بـن حييـى املزكـى انـا حممـد  )أخربنا( *
بن إسحاق الثقفي ثنـا أبـو األشـعث ثنـا زهـري بـن العـالء ثنـا سـعيد بـن أيب 

ــد أ ــنا بع ــا حس ــة ريض اهللا عنه ــدت فاطم ــال ول ــادة ق ــن قت ــة ع ــد عروب ح
 .)٣(بسنتني ونصف فولدت احلسن ألربع سنني وستة أشهر من التاريخ

                                                           

 .٣٩٢ :٥ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (١

 .٣ :٣ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (٢

 .١٦٩ :٣ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (٣
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 Q تسمية احلسن

ــدثنا *  ــيبة ح ــن أيب ش ــر ب ــو بك ــدثنا أب ــفيان ح ــن س ــن ب ــا احلس أخربن
عبيد اهللا بن موسى عن إرسائيـل عـن أيب إسـحاق عـن هـانئ بـن هـانئ عـن 
 عــيل قــال ملــا ولــد احلســن ســميته حربــا فجــاء النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم
فقال أروين مشهور ما سـميتموه قلنـا حربـا قـال ال بـل هـو حسـن فلـام ولـد 
احلسني سميته حربا فجـاء النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم فقـال أروين ابنـي مـا 
سميتموه قلنـا حربـا قـال بـل هـو حسـني فلـام ولـد يل الثالـث سـميته حربـا 

ــ ــميتموه فقلن ــا س ــي م ــال أروين ابن ــلم فق ــه وس ــىل اهللا علي ــي ص ــاء النب ا فج
سميناه حربـا قـال بـل هـو حمسـن ثـم قـال إنـام سـميتهم بولـد هـارون شـرب 

 .)١(وشبري ومشرب
أبو بكـر حممـد بـن أمحـد بـن بالويـه ثنـا عبـد اهللا بـن أمحـد  )أخربنا( *

بــن حنبــل حــدثني أيب ثنــا عبــد الــرزاق أنبــأ ابــن جــريج أخــربين جعفــر بــن 
انـه اشـتق سـمى احلسـن بـن عـيل يـوم سـابعه و Nحممد عـن أبيـه ان النبـي 

 .)٢(من اسمه اسم حسني وذكر أنه مل يكن بينهام اال احلبل
                                                           

 .٤١٠ – ٤٠٩ :١٥ ،ابن حبان -) صحيح ابن حبان (١

 .١٧٣ – ١٧٢ :٣ ،بورياحلاكم النيسا -) املستدرك (٢
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أبو العبـاس حممـد بـن أمحـد املحبـويب بمـرو ثنـا سـعيد بـن  )أخربنا( *
مسعود ثنا عبيد اهللا بـن موسـى انـا إرسائيـل عـن أيب إسـحاق عـن هـانئ بـن 
هانئ عـن عـيل بـن أيب طالـب ريض اهللا عنـه قـال ملـا ولـدت فاطمـة احلسـن 

فقــال أروين ابنـي مـا ســميتموه قـال قلـت ســميته حربـا قــال  Nنبـي جـاء ال
فقـال أروين ابنـي مـا  Nبل هو حسـن فلـام ولـدت احلسـني جـاء رسـول اهللا 

سميتموه قال قلت سميته حربا فقـال بـل هـو حسـني ثـم ملـا ولـدت الثالـث 
قــال أروين ابنــي مــا ســميتموه قلــت ســميته حربــا قــال  Nجــاء رســول اهللا 

 ،ال إنـام سـميتهم باسـم ولـد هـارون شـرب وشـبري ومشـرببل هو حمسن ثم قـ
 .)١(هذا حديث صحيح االسناد ومل خيرجاه

ــدثنا( * ــدثنا  )ح ــة ح ــيباين بالكوف ــد الش ــن حمم ــيل ب ــن ع ــو احلس أب
إبراهيم بن إسحاق الزهري ثنـا جعفـر بـن عـون ثنـا يـونس بـن أيب إسـحاق 

ته حربـا عن أبيه عن هانئ بـن هـانئ عـن عـيل قـال ملـا ان ولـد احلسـن سـمي
مــا ســميت ابنــي قلــت حربــا قــال هــو احلســن فلــام ولــد  Nفقــال يل النبــي 

مـا سـميت ابنـي قلـت حربـا قـال هـو  Nاحلسني سـميته حربـا فقـال النبـي 
احلسني فلام ان ولد حمسن قـال مـا سـميت ابنـي قلـت حربـا قـال هـو حمسـن 

                                                           

 .١٦٥ :٣ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (١
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انى سـميت بنـي هـؤالء بتسـمية هـارون بنيـه شـربا وشـبريا  Nثم قال النبي 
 .)١(هذا حديث صحيح االسناد ومل خيرجاه ،شرباوم

حــدثنا عبــد اهللا حــدثني أيب ثنــا حييــى بــن آدم ثنــا إرسائيــل عــن أيب * 
إسـحاق عــن هــانئ بــن هـانئ عــن عــيل ريض اهللا عنــه قـال ملــا ولــد احلســن 
ســميته حربــا فجــاء رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم فقــال أروين ابنــي مــا 

هـو حسـن فلـام ولـد احلسـني سـميته حربـا  سميتموه قال قلت حربا قال بـل
فجاء رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم فقـال أروين ابنـي مـا سـميتموه قـال 
قلت حربا قـال بـل هـو حسـني فلـام ولـد الثالـث سـميته حربـا فجـاء النبـي 
صىل اهللا عليه وسلم فقال أروين ابنـي مـا سـميتموه قلـت حربـا قـال بـل هـو 

 .)٢(هارون شرب وشبري ومشرب حمسن ثم قال سميتهم بأسامء ولد
أنبأنـا رشيـك عـن األعمـش عـن حبيـب بـن  حدثنا عبد اهللا ثنا عـيل* 

ــه  ــىل اهللا علي ــي ص ــن النب ــم ع ــن أرق ــد ب ــن زي ــل ع ــن أيب الطفي ــت ع أيب ثاب
وسلم حـدثنا عبـد اهللا حـدثني أيب ثنـا حجـاج ثنـا إرسائيـل عـن أيب إسـحاق 

د احلسـن جـاء رسـول عن هانئ بن هانئ عن عـيل ريض اهللا عنـه قـال ملـا ولـ

                                                           

 .١٦٨ :٣ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (١

 .٩٨ :١ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (٢
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اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم فقـال أروين ابنـي مـا سـميتموه قلـت سـميته حربـا 
قــال بــل هــو حســن فلــام ولــد احلســني قــال أروين ابنــي مــا ســميتموه قلــت 
سميته حربا قال بل هـو حسـني فلـام ولـد الثالـث جـاء النبـي صـىل اهللا عليـه 

هـو حمسـن ثـم قـال  وسلم فقال أروين ابني ما سميتموه قلـت حربـا قـال بـل
 .)١(سميتهم بأسامء ولد هارون شرب وشبري ومشرب

ــن  ــد اهللا ب ــا عب ــن عــدي أنبأن ــا ب ــا زكري ــد اهللا حــدثني أيب ثن حــدثنا عب
عمـر وعـن عبــد اهللا بـن حممــد بـن عقيـل عــن حممـد بــن عـيل ريض اهللا عنــه 
قــال ملــا ولــد احلســن ســامه محــزة فلــام ولــد احلســني ســامه بعمــه جعفــر قــال 

ــول ــدعاين رس ــم  ف ــري اس ــرت ان أغ ــال إين أم ــلم فق ــه وس ــىل اهللا علي اهللا ص
 .)٢(هذين فقلت اهللا ورسوله اعلم فساممها حسنا وحسينا

 :عند والدته Q اذان النبي يف اذن احلسن

عبــد الــرمحن بــن مــد بــن بشــار حــدثنا حييــى بــن ســعيد وحــدثنا حم* 

ه مهدي قـاال حـدثنا سـفيان عـن عاصـم بـن عبيـد اهللا بـن أيب رافـع عـن أبيـ

                                                           

 .١١٨ :١ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (١

 .١٥٩ :١ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (٢
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رأيــت رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم أذن يف أذن احلســن بــن عــيل  :قــال

ورو  .والعمـل عليـه .هـذا حـديث صـحيح .حني ولدتـه فاطمـة بالصـالة

ــه وســلم يف العقيقــة مــن غــري وجــه عــن الغــالم  :عــن النبــي صــىل اهللا علي

ــان ــاتان مكافئت ــاة ،ش ــة ش ــن اجلاري ــه  .وع ــىل اهللا علي ــي ص ــن النب ورو ع

وقـد ذهـب بعـض أهـل  .أنـه عـق عـن احلسـن بـن عـيل بشـاة :وسلم أيضـا

 .)٢()١(العلم إىل هذا احلديث

حــدثنا عبــد اهللا حــدثني أيب ثنــا وكيــع قــال ثنــا ســفيان عــن عاصــم * 

بــن عبيــد اهللا عــن عبــد اهللا بــن أيب رافــع عــن أبيــه ان النبــي صــىل اهللا عليــه 

 .)٣(وسلم أذن يف اذن احلسن بن عيل حني ولدته فاطمة

عبد الرمحن عن سفيان عن عاصم عبد اهللا حدثني أيب ثنا حييى وا حدثن* 

بن عبيد اهللا عن عبيد اهللا بن أيب رافع عن أبيه قـال رأيـت رسـول اهللا صـىل اهللا 

 .)٤(عليه وسلم أذن يف أذين احلسن حني ولدته فاطمة بالصالة
                                                           

 .١٥٥٣ح  ،أذن املولودباب األذان يف ) (١

 .١٥ح -٣٦ :٣ ،الرتمذي –) سنن الرتمذي (٢

 .٣٩١ :٦ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (٣

 .٩ :٦ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (٤
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ــا حييــى بــن ســعيد عــن ســفيان عــن *  حــدثنا عبــد اهللا حــدثني أيب ثن

اهللا عـن عبيـد اهللا بـن أيب رافـع عـن أبيـه قـال رأيـت النبـي عاصم بـن عبيـد 

 .)١(صىل اهللا عليه وسلم أذن يف اذن احلسن يوم ولدته بالصالة

حــدثني عاصــم بــن  :قــال ،عــن ســفيان ،ثنــا حييــى ،حــدثنا مســدد* 

ــد اهللا ــن أيب رافــع ،عبي ــد اهللا ب ــن عبي ــه ،ع ــن أبي ــال ،ع ــول اهللا  :ق رأيــت رس

ــلم أذن يف  ــه وس ــىل اهللا علي ــة ص ــه فاطم ــني ولدت ــيل ح ــن ع ــن ب أذن احلس

 .)٢(بالصالة

 :Q عقيقة احلسن

أخربنــا احلســني بــن حريــث قــال حــدثنا الفضــل عــن احلســني بــن * 

واقد عـن عبـد اهللا بـن بريـدة عـن أبيـه أن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم 

 .)٣(عق عن احلسن واحلسني

                                                           

 .٣٩٢ :٦ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (١

 .٥١٠٥ح -٤٩٩ :٢ ،سليامن بن األشعث السجستاين -) سنن أيب داود (٢

 .١٦٤ :٧ ،النسائي –) سنن النسائي (٣
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ثني أخربنا أمحـد بـن حفـص بـن عبـد اهللا قـال حـدثني أيب قـال حـد* 

إبراهيم هـو ابـن طهـامن عـن احلجـاج بـن احلجـاج عـن قتـادة عـن عكرمـة 

ــه وســلم عــن احلســن  ــاس قــال عــق رســول اهللا صــىل اهللا علي ــن عب عــن اب

 .)١(واحلسني ريض اهللا عنهام بكبشني كبشني

ــليامن *  ــن س ــع ب ــا الربي ــوب ثن ــن يعق ــد ب ــاس حمم ــو العب ــا أب أخربن

 بـن وهـب أخـربين حممـد بـن وحممد بن عبد اهللا بن عبـد احلكـم ثنـا عبـد اهللا

عمرو عن ابن جريج عـن حييـى بـن سـعيد عـن عمـرة عـن عائشـة ريض اهللا 

عـن احلسـن واحلسـني يـوم السـابع وسـاممها  Nعنها قالـت عـق رسـول اهللا 

٢(وأمر ان يامط عن رؤسهام األذ(. 

أخربين أبـو أمحـد بكـر بـن حممـد الصـرييف بمـرو ثنـا أبـو قالبـة ثنـا * 

شـاد ثنـا سـوار أبـو محـزة عـن عمـرو بـن شـعيب عـن أبو عتاب سهل بن مح

عـق عـن احلسـن واحلسـني عـن كـل واحـد مـنهام  Nأبيه عن جده ان النبـي 

 .)٣(كبشني اثنني مثلني متكافيني
                                                           

 .١٦٦ – ١٦٥ :٧ ،النسائي –) سنن النسائي (١

 .٢٣٧ :٤ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (٢

 .٢٣٧ :٤ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (٣
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حدثنا عبـد اهللا حـدثني أيب ثنـا زكريـا بـن عـدي قـال أخـربين عبيـد * 

 ابن عمرو عـن عبـد اهللا بـن حممـد بـن عقيـل قـال فسـألت عـيل بـن ياهللا يعن

احلســني فحــدثني عــن أيب رافــع مــوىل رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم ان 

احلســن بــن عــيل ملــا ولــد أرادت أمــه فاطمــة ان تعــق عنــه بكبشــني فقــال ال 

ــه مــن الــورق يف  ــه ولكــن احلقــي شــعر رأســه ثــم تصــدقي بوزن تعقــي عن

 .)١(ك فصنعت مثل ذلكسبيل اهللا ثم ولد حسني بعد ذل

 ثنـا زيـد بـن احلبـاب حـدثني حسـني بـن حدثنا عبد اهللا حـدثني أيب* 

واقد حدثني عبـد اهللا بـن بريـدة قـال سـمعت أيب يقـول إن رسـول اهللا صـىل 

 .)٢( عليه وسلم عق عن احلسن واحلسنياهللا

حدثنا عبد اهللا حـدثني أيب ثنـا عـيل بـن احلسـن وهـو ابـن شـقيق أنـا * 

ىل اهللا احلســني بــن واقــد عــن عبــد اهللا بــن بريــدة عــن أبيــه ان رســول اهللا صــ

 .)٣(عن احلسن واحلسني ريض اهللا عنهامعليه وسلم عق 

                                                           

 .٣٩٢ :٦ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (١

 .٣٥٥ :٥ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (٢

 .٣٦١ :٥ ،اإلمام أمحد بن حنبل -د أمحد ) مسن(٣
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 ،ثنـا أيـوب ،ثنـا عبـد الـوارث ،حدثنا أبو معمـر عبـد اهللا بـن عمـرو* 
أن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم عـق عـن  ،بـن عبـاساعن  ،عن عكرمة

 .)١(احلسن واحلسني كبشا كبشا

 :ية التطهريآ

ــدثنا(*  ــد  )ح ــيبة وحمم ــن أيب ش ــر ب ــو بك ــري أب ــن نم ــد اهللا ب ــن عب ب
ر عـن زكريـاء عـن مصـعب ـقـاال حـدثنا حممـد بـن بشـ )واللفظ أليب بكـر(

بن شـيبة عـن صـفية بنـت شـبية قالـت قالـت عائشـة خـرج النبـي صـىل اهللا 
عليــه وســلم غــداة وعليــه مــرط مرحــل مــن شــعر اســود فجــاء احلســن بــن 
عيل فادخلـه ثـم جـاء احلسـني فـدخل معـه ثـم جـاءت فاطمـة فأدخلهـا ثـم 

الـرجس أهـل البيـت فادخله ثـم قـال إنـام يريـد اهللا ليـذهب عـنكم  اء عيلج
 .)٢(ويطهركم تطهريا

أخربنا عبد اهللا بن حممـد بـن سـلم حـدثنا عبـد الـرمحن بـن إبـراهيم * 
حدثنا الوليد بن مسـلم وعمـر بـن عبـد الواحـد قـاال حـدثنا األوزاعـي عـن 

                                                           

 .٢٨٤١ح -٦٤٨ :١ ،سليامن بن األشعث السجستاين -) سنن أيب داود (١

 .١٣٠ :٧ ،مسلم النيسابوري -) صحيح مسلم (٢
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 منزلـه فقيـل شداد أيب عامر عـن واثلـة بـن األسـقع قـال سـألت عـن عـيل يف
يل ذهــب يــأيت برســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم إذ جــاء فــدخل رســول اهللا 
ــه وســلم  صــىل اهللا عليــه وســلم ودخلــت فجلــس رســول اهللا صــىل اهللا علي
ــنا  ــاره وحس ــن يس ــا ع ــه وعلي ــن  يمين ــة ع ــس فاطم ــراش وأجل ــىل الف ع
وحسينا بـني يديـه وقـال إنـام يريـد اهللا ليـذهب عـنكم الـرجس أهـل البيـت 

هــركم تطهــريا اللهــم هــؤالء أهــيل قالــه واثلــة فقلــت مــن ناحيــة البيــت ويط
وأنا يا رسول اهللا من أهلك قال وأنـت مـن أهـيل قـال واثلـة إهنـا ملـن أرجـى 
ــة  ــه وســلم مقرون ــة املصــطفى صــىل اهللا علي مــا أرجتــي ذكــر البيــان بــأن حمب

 .)١(بمحبة فاطمة واحلسن واحلسني وكذلك بغضه ببغضهم
ــة بــن *  ســعيد أخربنــا حممــد بــن ســليامن بــن األصــبهاين حــدثنا قتيب

عن حييى بن عبيد عـن عطـاء عـن عمـر بـن أيب سـلمة ربيـب النبـي صـىل اهللا 
إِنَّـام ﴿عليه وسـلم قـال نزلـت هـذه اآليـة عـىل النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم 

ــري مْ تَطْهِ كُ ــرَ طَهِّ يُ ــلَ الْبَيْــتِ وَ سَ أَهْ جْ مُ الــرِّ ــنْكُ بَ عَ هِ يــدُ اهللاَُّ لِيُــذْ رِ يف بيــت  ﴾اً يُ
ــلمة ــينا  ،أم س ــنا وحس ــة وحس ــلم فاطم ــه وس ــىل اهللا علي ــي ص ــدعا النب ف

اللهـم هـؤالء  :خلـف ظهـره فجللـه بكسـاء ثـم قـال فجللهم بكسـاء وعـيل

                                                           

 .٤٣٣ – ٤٣٢ :١٥ ،ابن حبان -) صحيح ابن حبان (١
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قالـت أم ســلمة وأنــا  .أهـل بيتــي فأذهـب عــنهم الــرجس وطهـرهم تطهــريا
ويف البــاب  .قــال أنــت عــىل مكانــك وأنــت إىل خــري ؟معهــم يــا رســول اهللا

ــ ــن أم س ــار وأيبع ــن يس ــل ب ــك لمة ومعق ــن مال ــس ب ــراء وأن ــذا  .احلم ه
 .)١(حديث غريب من هذا الوجه

ــيالن*  ــن غ ــود ب ــدثنا حمم ــزبريي ،ح ــد ال ــو أمح ــا أب ــا  ،أخربن أخربن
أن النبـي صـىل اهللا "بيـد عـن شـهر بـن حوشـب عـن أم سـلمة سفيان عـن ز

 :وفاطمــة كســاء ثــم قــال عليــه وســلم جلــل عــىل احلســن واحلســني وعــيل
ــؤ ــم ه ــامتيالله ــي وح ــل بيت ــرهم  ،الء أه ــرجس وطه ــنهم ال ــب ع أذه

ــريا ــلمة .تطه ــت أم س ــول اهللا :فقال ــا رس ــم ي ــا معه ــال ؟وأن ــىل  ،ق ــك ع إن
ــري ــحيح ."خ ــن ص ــديث حس ــذا ح ــن يش .ه ــو أحس ــذا  ءوه رو يف ه
 .)٢(احلمراء ويف الباب عن أنس وعمر بن أيب سلمة وأيب .الباب

ــدثنا( * ــاس )ح ــا العب ــوب ثن ــن يعق ــد ب ــاس حمم ــو العب ــد  أب ــن حمم ب
ــا  الــدوري ثنــا عــثامن بــن عمــر ثنــا عبــد الــرمحن بــن عبــد اهللا بــن دينــار ثن
رشيــك بــن أيب نمــر عــن عطــاء بــن يســار عــن أم ســلمة ريض اهللا عنهــا اهنــا 

                                                           

 .٣٨٧٥ح -٣٢٨ :٥ ،الرتمذي –) سنن الرتمذي (١
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قالت يف بيتـي نزلـت هـذه اآليـة إنـام يريـد اهللا ليـذهب عـنكم الـرجس أهـل 
ــول اهللا  ــل رس ــت فأرس ــت قال ــني Nالبي ــن واحلس ــة واحلس ــيل وفاطم  إىل ع

رضوان اهللا عليهم أمجعني فقـال اللهـم هـؤالء أهـل بيتـي قالـت أم سـلمة يـا 
خــري وهــؤالء أهــل بيتــي  إىلرســول اهللا مــا انــا مــن أهــل البيــت قــال إنــك 

 .)١(اللهم أهيل أحق هذا حديث صحيح عىل رشط البخاري ومل خيرجاه
أبـو بكـر أمحـد بـن سـلامن الفقيـه وأبـو العبـاس حممـد بـن  )حدثنا( *

ثنــا احلســن بــن مكــرم البــزار ثنــا عــثامن بــن عمــر ثنــا عبــد  )قــاال(يعقــوب 
الرمحن بن عبـد اهللا بـن دينـار عـن رشيـك بـن أيب نمـر عـن عطـاء بـن يسـار 
عــن أم ســلمة قالــت يف بيتــي نزلــت إنــام يريــد اهللا ليــذهب عــنكم الــرجس 

إىل عــيل وفاطمــة واحلســن  Nأهــل البيــت قالــت فأرســل رســول اهللا 
حيح عــىل رشط هــذا حــديث صــ ،ل بيتــيواحلســني فقــال هــؤالء أهــ

 . )٢(البخاري ومل خيرجاه

ــليامن  )حــدثنا( * ــن س ــع ب ــا الربي ــوب ثن ــن يعق ــد ب ــاس حمم ــو العب أب

ر بـن بكـر وثنـا األوزاعـي ـثنـا بشـ )قـاال(ر اخلـوالين ـاملرادي وبحر بن نصـ
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حــدثني أبــو عــامر حــدثني واثلــة بــن األســقع قــال اتيــت عليــا فلــم أجــده 

 Nيــدعوه فجــاء مــع رســول اهللا  Nق إىل رســول اهللا فقالــت يل فاطمــة انطلــ

احلســن واحلســني فاقعــد كــل  Nفــدخال ودخلــت معهــام فــدعا رســول اهللا 

وزوجهـا ثـم لـف علـيهم  هواحد منهام عىل فخذيه وأدنـى فاطمـة مـن حجـر

ــركم  ــت ويطه ــل البي ــرجس أه ــنكم ال ــذهب ع ــد اهللا لي ــام يري ــال إن ــا وق ثوب

هــذا حــديث  ،أهــل بيتــي أحــق تطهــريا ثــم قــال هــؤالء أهــل بيتــي اللهــم

 .)١(صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه

ــليامن  )حــدثنا( * ــن س ــع ب ــا الربي ــوب ثن ــن يعق ــد ب ــاس حمم ــو العب أب

ر بـن امحـد املحبـويب بمـرو ـثنـا بشـ )قـاال(ر اخلـوالين ـاملرادي وبحر بن نص

ثنا سـعيد بـن مسـعود ثنـا عبيـد اهللا بـن موسـى انـا زكريـا بـن أيب زائـدة ثنـا 

بن شـيبة عـن صـفية بنـت شـيبة قالـت حـدثتني أم املـؤمنني عائشـة مصعب 

غــداة وعليــه مــرط مرجــل مــن شــعر  Nريض اهللا عنهــا قالــت خــرج النبــي 

اســود فجــاء احلســن واحلســني فــأدخلهام معــه ثــم جــاءت فاطمــة فأدخلهــا 

معهــام ثــم جــاء عــيل فادخلــه معهــم ثــم قــال إنــام يريــد اهللا ليــذهب عــنكم 
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هــذا حــديث صــحيح عــىل رشط  ،م تطهــرياالــرجس أهــل البيــت ويطهــرك

 .)١(الشيخني ومل خيرجاه
إيل أبــو إســامعيل حممـد ابــن النحــوي يـذكر ان احلســن بــن  )كتـب(*  

عرفة حدثهم قال حدثني عـيل بـن ثابـت اجلـزري ثنـا بكـري بـن مسـامر مـوىل 
عامر بن سـعد سـمعت عـامر بـن سـعد يقـول قـال سـعد نـزل عـىل رسـول 

ــا و Nاهللا  ــل علي ــوحي فادخ ــم ال ــه ث ــت ثوب ــيهام حت ــة وابن ــم فاطم ــال الله ق
 .)٢(هؤالء أهيل وأهل بيتي

أبــو احلســن إســامعيل بــن حممــد بــن الفضــل بــن حممــد  )حــدثني( *
ــن  ــد ب ــا حمم ــي ثن ــيبة احلزام ــن أيب ش ــر ب ــو بك ــا أب ــدي ثن ــا ج ــعراين ثن الش
ــن  ــي ع ــر املليك ــن أيب بك ــرمحن ب ــد ال ــدثني عب ــديك ح ــن أيب ف ــامعيل ب إس

ن جعفـر بـن أيب طالـب عـن أبيـه قـال ملـا نظـر رسـول إسامعيل بن عبد اهللا ب
ــا  Nاهللا  ــن ي ــفية م ــت ص ــوا يل فقال ــوا يل ادع ــال ادع ــة ق ــة هابط إىل الرمح

ــي ــال أهــل بيت ــا وفاطمــة واحلســن واحلســني فجــ رســول اهللا ق ــم  يءعلي هب
ــي  ــيهم النب ــألقى عل ــم Nف ــاءه ث ــؤالء آيل كس ــم ه ــال الله ــم ق ــه ث ــع يدي  رف

                                                           

 .١٤٧ :٣ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (١

 .١٤٧ :٣ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (٢



 ٣٥ .............................................. الصحاح واملسانيديف  Qاجلزء العارش: اإلمام احلسن 

ــ ــد وان ــىل آل حمم ــد وع ــىل حمم ــل ع ــل فص ــز وج ــدُ اهللاَُّ ﴿زل اهللا ع ي رِ ــام يُ إِنَّ
ــرياً  مْ تَطْهِ كُ ــرَ طَهِّ يُ ــتِ وَ ــلَ الْبَيْ سَ أَهْ جْ ــرِّ مُ ال ــنْكُ بَ عَ هِ ــذْ ــديث  ،﴾لِيُ ــذا ح ه

ــاه ــناد ومل خيرج ــحيح االس ــيخني  ،ص ــىل رشط الش ــة ع ــحت الرواي ــد ص وق
 .)١(بيته كام علمهم الصالة عىل آله انه علمهم الصالة عىل أهل

ــد اهللا*  ــدثنا عب ــد ح ــا عب ــال ثن ــري ق ــن نم ــد اهللا ب ــا عب ــدثني أيب ثن  ح
ابن أيب سـليامن عـن عطـاء بـن أيب ربـاح قـال حـدثني مـن سـمع  يامللك يعن

أم ســلمة تــذكر ان النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم كــان يف بيتهــا فاتتــه فاطمــة 
زوجـك وابنيـك قالـت  يبربمة فيها خزيرة فـدخلت هلـا عليـه فقـال هلـا ادعـ

ــأكلون مــن تلــك واحلســني وا فجــاء عــيل ــه فجلســوا ي حلســن فــدخلوا علي
اخلزيـرة وهـو عـىل منامـة لـه عـىل دكـان حتتـه كسـاء لـه خيـربي قالـت وأنــا 

ــيل ــذهب  أص ــد اهللا لي ــام يري ــة إن ــذه اآلي ــل ه ــز وج ــأنزل اهللا ع ــرة ف يف احلج
عـنكم الــرجس أهــل البيــت ويطهــركم تطهـريا قالــت فاخــذ فضــل الكســاء 

 السـامء ثـم قـال اللهـم هـؤالء أهـل فغشاهم به ثم أخرج يـده فـألو هبـا إىل
ــؤالء  ــم ه ــريا الله ــرهم تطه ــرجس وطه ــنهم ال ــب ع ــتي فاذه ــي وخاص بيت
ــت  ــريا قال ــرهم تطه ــرجس وطه ــنهم ال ــب ع ــتي فاذه ــي وخاص ــل بيت أه
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فأدخلــت رأيس البيــت فقلــت وأنــا معكــم يــا رســول اهللا قــال إنــك إىل خــري 
 .)١(انك إىل خري

ــو*  ــا ع ــال ثن ــر ق ــن جعف ــد ب ــا حمم ــدثني أيب ثن ــدل ح ــن أيب املع ف ع
عطيــة الطفــاوي عــن أبيــه ان أم ســلمة حدثتــه قالــت بيــنام رســول اهللا صــىل 
ــدة  ــة بالس ــا وفاطم ــادم ان علي ــت اخل ــا إذ قال ــي يوم ــلم يف بيت ــه وس اهللا علي

يل عــن أهــل بيتــي قالــت فقمــت فتنحيــت يف  يقالــت فقــال يل قــومي فتنحــ
ــيل ــدخل ع ــا ف ــت قريب ــا  البي ــني ومه ــن احلس ــام احلس ــة ومعه ــبيان وفاطم ص

ــا  ــق علي ــال واعتن ــبلهام ق ــره فق ــعهام يف حج ــبيني فوض ــذ الص ــغريان فاخ ص
ــدف  ــا فأغ ــل علي ــة وقب ــل فاطم ــر فقب ــد األخ ــه وفاطمــة بالي بإحــد يدي
عليهم مخيصـة سـوداء فقـال اللهـم إليـك ال إىل النـار أنـا وأهـل بيتـي قالـت 

 .)٢(فقلت وأنا يا رسول اهللا فقال وأنت

ا عبــد الوهــاب بــن عطــاء ثنــا عــوف حــدثنا عبــد اهللا حــدثني أيب ثنــ* 

عــن أيب املعــدل عطيــة الطفــاوي قــال حــدثني أيب عــن أم ســلمة زوج النبــي 

صـىل اهللا عليـه وسـلم قالـت بيــنام رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم يف بيتــي 
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إذ قالت اخلـادم ان عليـا وفاطمـة بالسـدة قـال قـومي عـن أهـل بيتـي قالـت 

وفاطمـة ومعهـم احلسـن  خل عـيلفقمت فتنحيت يف ناحيـة البيـت قريبـا فـد

ــره  ــعهام يف حج ــبلهام ووض ــبيني فق ــذ الص ــغريان فاخ ــبيان ص ــني ص واحلس

واعتنق عليـا وفاطمـة ثـم أغـدف علـيهام بـربدة لـه وقـال اللهـم إليـك ال إىل 

 .)١(النار انا وأهل بيتي قالت فقلت يا رسول اهللا وأنا فقال وأنت

 :املباهلة

حممـد األزهـري ثنـا عـيل بـن عيل بن عيسـى ثنـا أمحـد بـن  )حدثني( *

حجر ثنـا عـيل بـن مسـهر عـن داود بـن أيب هنـد عـن الشـعبي عـن جـابر ان 

فقـالوا مـا تقـول يف عيسـى ابـن مـريم فقـال هـو  Nوفد نجـران اتـوا النبـي 

روح اهللا وكلمته وعبد اهللا ورسـوله قـالوا لـه هـل لـك ان نالعنـك انـه لـيس 

 Nشــئتم فجـاء النبــي كـذلك قـال وذاك أحــب إلـيكم قــالوا نعـم قــال فـإذا 

ومجع ولـده احلسـن واحلسـني فقـال رئيسـهم ال تالعنـوا هـذا الرجـل فـواهللا 

لــئن العنتمــوه ليخســفن أحــد الفــريقني فجــاؤوا فقــالوا يــا أبــا القاســم إنــام 

                                                           

 .٣٠٥ – ٣٠٤ :٦ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (١
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أراد أن يالعنــك ســفهاؤنا وانــا نحــب ان تعفينــا قــال قــد أعفيــتكم ثــم قــال 

ــىل رشط ــحيح ع ــديث ص ــذا ح ــران ه ــل نج ــد أظ ــذاب ق ــلم ومل  إن الع مس

 .)١(خيرجاه

 :N بالنبي Q شبه احلسن

ــن *  ــو عاصــم ع ــه وســلم حــدثنا أب ــي صــىل اهللا علي ــاب صــفة النب ب

عمر بن سعيد بن أيب حسـني عـن ابـن أيب مليكـة عـن عقبـة بـن احلـرث قـال 

ــ ــه العص ــر ريض اهللا عن ــو بك ــىل أب ـــص ــرج يمش ــم خ ــن ـر ث ــرأ احلس ي ف

 شـبيه بـالنبي ال شـبيه بعـيليلعب مع الصبيان فحمله عـىل عاتقـه وقـال بـأيب 

يضــحك حــدثنا أمحــد بــن يــونس حــدثنا زهــري حــدثنا إســامعيل عــن  وعــيل

ــان  ــلم وك ــه وس ــىل اهللا علي ــي ص ــت النب ــال رأي ــه ق ــة ريض اهللا عن أيب حجيف

احلسـن يشـبهه حـدثني عمــرو بـن عـيل حـدثنا ابــن فضـيل حـدثنا إســامعيل 

لنبـي صـىل بن أيب خالـد قـال سـمت أبـا حجيفـة ريض اهللا عنـه قـال رأيـت ا

يشـبهه قلـت أليب حجيفـة صـفه  Lاهللا عليه وسـلم وكـان احلسـن بـن عـيل 

                                                           

 .٥٩٤ – ٥٩٣ :٢ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (١
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بـثالث يل قال كان ابـيض قـد شـمط وأمـر لنـا النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم 

 .)١(صا قال فقبض النبي صىل اهللا عليه وسلم قبل أن نقبضهاعرشة قلو
حــدثنا إبــراهيم بــن موســى أخربنــا هشــام بــن يوســف عــن معمــر * 

وقــال عبــد الــرزاق أخربنــا معمــر عــن الزهــري  ،عــن أنــس عــن الزهــري
ــن  ــلم م ــه وس ــىل اهللا علي ــالنبي ص ــبه ب ــد أش ــن أح ــال مل يك ــس ق ــربين أن أخ

 .)٢(احلسن بن عيل
حدثنا عبدان أخربنا عبد اهللا قال أخربين عمر بن سعيد بـن أيب حسـني * 

ل عن ابن أيب مليكة عن عقبة بن احلرث قال رأيت أبا بكـر ريض اهللا عنـه ومحـ
 .)٣(يضحك وعيل بعيل اً احلسن وهو يقول بأيب شبيه بالنبي ليس شبيه

ــدثنا(*  ــن  )ح ــيل ع ــن فض ــد ب ــدثنا حمم ــىل ح ــد األع ــن عب ــل ب واص
ــىل اهللا  ــول اهللا ص ــت رس ــال رأي ــة ق ــن أيب جحيف ــد ع ــن أيب خال ــامعيل ب إس

 .)٤(عليه وسلم ابيض قد شاب كان احلسن بن عيل يشبهه
                                                           

 .١٦٤ :٤ ،البخاري –) صحيح البخاري (١

 .٢١٧ :٤ ،البخاري –البخاري ) صحيح (٢

 .٢١٧ :٤ ،البخاري –) صحيح البخاري (٣

 .٨٥ :٧ ،مسلم النيسابوري -) صحيح مسلم (٤
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ري حــدثنا ـبــن أيب الســاحــدثنا  أخربنــا حممــد بــن احلســن بــن قتيبــة* 

عبد الرزاق أخربنا معمر عـن الزهـري أخـربين أنـس بـن مالـك قـال مل يكـن 

 .)١(أحد أشبه برسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم من احلسن بن عيل

ــن *  ــن حممــد ب ــن إســامعيل الثقفــي حــدثنا احلســن ب ــا حممــد ب أخربن

نئ بـن هـانئ الصباح حدثنا شبابة حـدثنا إرسائيـل عـن أيب إسـحاق عـن هـا

عن عيل قال احلسـن أشـبه النـاس برسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم مـا بـني 

الصدر إىل الـرأس واحلسـني أشـبه النـاس برسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم 

 .)٢(ما كان أسفل من ذلك

أخربنــا حممــد بــن فضــيل  ،حــدثنا واصــل بــن عبــد األعــىل الكــويف* 

رأيــت رســول اهللا صــىل  :قــال ،عـن إســامعيل بــن أيب خالــد عــن أيب جحيفـة

 .)٤()٣(وكان احلسن بن عيل يشبهه ،اهللا عليه وسلم أبيض قد شاب

                                                           

 .٤٣٠ :١٥ ،ابن حبان -) صحيح ابن حبان (١

 .٤٣١ – ٤٣٠ :١٥ ،ابن حبان -) صحيح ابن حبان (٢

 .٢٩٨٣باب ما جاء يف العدة ) (٣

 .٩٣ح -٢١٠ :٤ ،الرتمذي –) سنن الرتمذي (٤
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ــن أيب *  ــه ع ــناد ل ــديث بإس ــذا احل ــة ه ــن معاوي ــروان ب ــد رو م وق

وقـد رو غـري واحـد عـن إسـامعيل بـن أيب خالـد عـن  .جحيفـة نحـو هـذا

ــه وســلم وكــان احلســن " :أيب جحيفــة قــال رأيــت رســول اهللا صــىل اهللا علي

 .)١("بن عيل يشبهه ومل يزيدوا عىل هذا

أخربنـا حييـى بـن سـعيد عـن إسـامعيل بـن  ،حدثنا حممـد بـن بشـار* 

ــا أبــو جحيفــة قــال ،أيب خالــد يــه وســلم رأيــت النبــي صــىل اهللا عل" :أخربن

وهكـذا رو غـري واحـد عـن إسـامعيل بـن  ."وكان احلسن بـن عـيل يشـبهه

جحيفـــة وهـــب  وأبـــو .ويف البـــاب عـــن جـــابر .أيب خالـــد نحـــو هـــذا

 .)٢(ئياالسو

حدثنا حممد بن حييـى أخربنـا عبـد الـرزاق عـن معمـر عـن الزهـري * 

اهللا  مل يكــن أحــد مــنهم أشــبه برســول اهللا صــىل" :عــن أنــس بــن مالــك قــال

 .)٣(هذا حديث حسن صحيح ."عليه وسلم من احلسن بن عيل

                                                           

 .٢١٠ :٤ ،الرتمذي –) سنن الرتمذي (١

 .٢٩٨٤ح -٢١٠ :٤ ،الرتمذي –) سنن الرتمذي (٢

 .٣٨٦٥ح -٣٢٤ :٥ ،الرتمذي –) سنن الرتمذي (٣
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حدثنا حممد بن بشـار أخربنـا حييـى بـن سـعيد أخربنـا إسـامعيل بـن * 

يــه وســلم رأيــت رســول اهللا صــىل اهللا عل" :الــد عــن أيب جحيفــة قــالأيب خ

ويف البــاب  .هــذا حــديث حســن صــحيح ."فكــان احلســن بــن عــيل يشــبهه

 .)١(عن أيب بكر الصديق وابن عباس وابن الزبري

حــدثنا عبــد اهللا بــن عبــد الــرمحن أخربنــا عبيــد اهللا بــن موســى عــن * 

احلسـن أشـبه " :يل قـالإرسائيل عن أيب إسحاق عن هـانئ بـن هـانئ عـن عـ

ــرأس ــدر إىل ال ــني الص ــا ب ــلم م ــه وس ــىل اهللا علي ــول اهللا ص ــني  ،برس واحلس

هــذا  ." عليــه وســلم مــا كــان أســفل مــن ذلــكأشــبه برســول اهللا صــىل اهللا

 .)٢(حديث حسن غريب

ــا( * ــو  )أخربن ــا أب ــداد ثن ــري ببغ ــد القنط ــن أمح ــد ب ــني حمم ــو احلس أب

ن أيب حسـني عـن أبيـه عـن قالبة ثنـا أبـو عاصـم حـدثني عمـر بـن سـعيد بـ

ــه  ــا بكــر الصــديق ريض اهللا عن ــة بــن احلــارث ان أب ابــن أيب مليكــة عــن عقب

 ،لقــي احلســن بــن عــيل ريض اهللا عــنهام فضــمه إليــه وقــال بــايب شــبيه بــالنبي

                                                           

 .٣٨٦٦ح -٣٢٥ – ٣٢٤ :٥ ،الرتمذي –) سنن الرتمذي (١

 .٣٨٦٨ح -٣٢٥ :٥ ،الرتمذي –) سنن الرتمذي (٢
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ــبيه ــيس ش ــيل اً ل ــحك ،بع ــيل يض ــىل رشط  ،وع ــحيح ع ــديث ص ــذا ح ه

 .)١(الشيخني
بـن أمحـد بـن حنبـل  أمحد بـن جعفـر القطيعـي ثنـا عبـد اهللا )أخربنا( *

ــا  حــدثني أيب ثنــا وكيــع عــن إســامعيل بــن أيب خالــد قــال ســمعت وهبــا أب
ــة يقــول رأيــت رســول اهللا  ــن عــيل يشــبهه Nجحيف هــذا  ،وكــان احلســن ب
 .)٢(ومل خيرجاهحديث صحيح عىل رشط الشيخني 

أبـو العبـاس حممـد بـن يعقـوب ثنـا  )حـدثنا(صـحيح  )وله شـاهد( *
ثنا نعـيم بـن محـاد ثنـا عبـد اهللا بـن املبـارك انـا يزيد بن عبد الصمد الدمشقي 

معمر عـن الزهـري عـن انـس بـن مالـك ريض اهللا عنـه قـال مل يكـن يف ولـد 
 .)٣(من احلسن N عيل أشبه برسول اهللا

أخربين أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حييى بن حممد بن حييـى * 

قال حدثني أيب انه سـمع  ثنا مسدد ثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب

مـن رآين يف املنـام فقـد رآين ان  Nأبا هريرة ريض اهللا عنه يقول قال رسول اهللا 
                                                           

 .١٦٨ :٣ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (١

 .١٦٨ :٣ ،احلاكم النيسابوري -املستدرك ) (٢

 .١٦٩ – ١٦٨ :٣ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (٣
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فـذكرت  Nالشيطان ال يتمثل يب قال أيب فحدثت به ابن عباس وقلت قد رأيته 

هذا حـديث صـحيح  .احلسن بن عيل فشبهته به فقال ابن عباس انه كان يشبهه

 . )١( لسياقةاالسناد ومل خيرجاه هبذه ا

ــن *  ــر ع ــا معم ــال أن ــرزاق ق ــد ال ــا عب ــد اهللا حــدثني أيب ثن حــدثنا عب

الزهــري قــال أخــربين أنــس بــن مالــك قــال مل يكــن أحــد أشــبه برســول اهللا 

 .)٢(Kصىل اهللا عليه وسلم من احلسن بن عيل وفاطمة 

ــن معمــر عــن *  ــد األعــىل ع ــدثني أيب ثنــا عب ــدثنا عبــد اهللا ح ح

م وجهــا هال كــان احلســن بــن عــيل أشــبهالزهــري عــن أنــس بــن مالــك قــ

 .)٣(برسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم

ــ*  ــامعيل يعن ــا إس ــد ان ــا يزي ــدثني أيب ثن ــد اهللا ح ــدثنا عب ــن أيب  يح اب

وكـان خالد حـدثني أبـو جحيفـة انـه رأ رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم 

 .)٤(أشبه الناس به احلسن بن عيل
                                                           

 .٣٩٣ :٤ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (١

 .١٦٤ :٣ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (٢

 .١٩٩ :٣ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (٣

 .٣٠٧ :٤ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (٤



 ٤٥ .............................................. الصحاح واملسانيديف  Qاجلزء العارش: اإلمام احلسن 

ي ثنــا زمعــة عــن ـداود الطيالســحــدثنا عبــد اهللا حــدثني أيب ثنــا أبــو * 

شــبه  يبأابــن أيب مليكــة قــال كانــت فاطمــة تنقــز احلســن بــن عــيل وتقــول بــ

 .)١(النبي ليس شبيها بعيل

ــن *  ــل ع ــدثني إرسائي ــاج ح ــدثنا حج ــدثني أيب ح ــد اهللا ح ــدثنا عب ح

ــاس  ــه قــال احلســن أشــبه الن أيب إســحاق عــن هــانئ عــن عــيل ريض اهللا عن

 .)٢(م ما بني الصدر إىل الرأسبرسول اهللا صىل اهللا عليه وسل

حدثنا عبـد اهللا حـدثني أيب ثنـا أسـود بـن عـامر أنبأنـا إرسائيـل عـن * 

أيب إسحاق عـن هـانئ بـن هـانئ قـال قـال عـيل ريض اهللا عنـه احلسـن أشـبه 

برسول اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم مـا بـني الصـدر إىل الـرأس واحلسـني أشـبه 

 .)٣(ما أسفل من ذلك

دثني أيب ثنــا عفــان ثنــا عبــد الواحــد ثنــا عاصــم حــدثنا عبــد اهللا حــ* 

بن كليـب حـدثني أيب انـه سـمع أبـا هريـرة يقـول قـال رسـول اهللا صـىل اهللا 

ــال  ــل يب ق ــيطان ال يتمث ــان الش ــد رآين ف ــام فق ــن رآين يف املن ــلم م ــه وس علي
                                                           

 .٢٨٣ :٦ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (١

 .٩٩ :١ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (٢

 .١٠٨ :١ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (٣
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قـد رأيتـه قـال رأيتـه قلـت  فحدثنيـه ابـن عبـاس فأخربتـه اين عاصم قال أيب

ال فــذكرت احلســن بــن عــيل قــال إين واهللا قــد ذكرتــه ي واهللا لقــد رأيتــه قــإ

 .)١(ونعته يف مشيته قال فقال ابن عباس انه كان يشبهه

 :Q فضل احلسن

عيسى بـن  حدثنا عبد اهللا حدثني أيب ثنا وكيع ثنا ابن أيب ليىل عن أخيه* 

عبد الرمحن عن جده قال كنا عند النبي صىل اهللا عليه وسلم فجـاء احلسـن بـن 

حتى صعد عىل صدره فبال عليه قـال فابتـدرناه لنأخـذه فقـال النبـي عيل حيبو 

 .)٢(ابني قال ثم دعا بامء فصبه عليه صىل اهللا عليه وسلم ابني

حــدثنا عبــد اهللا حــدثني أيب ثنــا هاشــم بــن القاســم ثنــا جريــر عــن * 

عـن معاويـة قـال رأيـت رسـول اهللا صـىل اهللا  عبد الرمحن بن عـوف اجلـريش

وانـه لـن  Qنه أو قـال شـفته يعنـى احلسـن بـن عـيل عليه وسلم يمـص لسـا

 .)٣(يعذب لسان أو شفتان مصهام رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم
                                                           

 .٣٤٢ :٢ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (١

 .٣٤٨ – ٣٤٧ :٤ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (٢

 .٩٣ :٤ ،مام أمحد بن حنبلاإل -) مسند أمحد (٣
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حــدثنا عبــد اهللا حــدثني أيب ثنــا عفــان ثنــا معــاذ بــن معــاذ ثنــا قــيس * 

بن الربيـع عـن أيب املقـدام عـن عبـد الـرمحن األزرق عـن عـيل ريض اهللا عنـه 

ــىل اهللا ــول اهللا ص ــىل رس ــل ع ــال دخ ــة ق ــىل املنام ــائم ع ــا ن ــلم وان ــه وس  علي

فاستسقى احلسن أو احلسـني قـال فقـام النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم إىل شـاة 

فحلبهـا فـدرت فجـاءه احلسـن فنحـاه النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم  ئلنا بكـ

فقالت فاطمة يا رسـول اهللا كأنـه أحـبهام إليـك قـال ال ولكنـه استسـقى قبلـه 

 .)١(ذا الراقد يف مكان واحد يوم القيامةثم قال إين وإياك وهذين وه

حدثنا عبد اهللا حـدثني أيب ثنـا وكيـع ثنـا محـاد بـن سـلمة عـن حممـد * 

ابــن زيــاد عــن أيب هريــرة رأيــت النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم حــامال  ييعنــ

 .)٢(احلسن بن عيل عىل عاتقه ولعابه يسيل عليه

بــن دغفــل  عــن إيــاس ،ثنــا املعتمــر ،حــدثنا أبــو بكــر بــن أيب شــيبة* 

 .)٣(Lرأيت أبا نرضة قبل خد احلسن بن عيل  :قال

                                                           

 .١٠١ :١ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (١

 .٤٤٧ :٢ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (٢

 .٥٢٢١ح -٥٢٣ :٢ ،سليامن بن األشعث السجستاين -) سنن أيب داود (٣



 ...يف الصحاح واملسانيد .......................................................................... ٤٨

 :Q ذؤابة احلسن

حدثنا أبو بكر قال حـدثنا عبـد األعـىل عـن حممـد بـن إسـحاق عـن  *

ــة ــن عــيل ذؤاب ــه كــان يف رأس احلســن ب ــه أن ــد عــن أبي ــن زي وأن  ،احلســن ب

 .)١(احلسني جبذه هبا حتى أدناه أو أفرحه

 :Q عند تقبيله للحسنمع االقرع بن حابس  Nكالم النبي 

حــدثنا أبــو الــيامن أخربنــا شــعيب عــن الزهــري حــدثنا أبــو ســلمة * 

بــن عبــد الــرمحن ان أبــا هريــرة ريض اهللا عنــه قــال قبــل رســول اهللا صــىل اهللا 

عليــه وســلم احلســن بــن عــيل وعنــده األقــرع بــن حــابس التميمــي جالســا 

إليـه رسـول فقال األقرع ان يل عرشة من الولـد مـا قبلـت مـنهم أحـدا فنظـر 

 .)٢(وسلم ثم قال من ال يرحم ال يرحم اهللا صىل اهللا عليه

ــال  )وحــدثني(*  ــن أيب عمــر مجيعــا عــن ســفيان ق ــد واب عمــرو الناق

عمرو حـدثنا سـفيان بـن عيينـة عـن الزهـري عـن أيب سـلمة عـن أيب هريـرة 

                                                           

 .٨ح -٥٧ :٦ ،ابن أيب شيبة الكويف -) املصنف (١

 .٧٥ :٧ ،البخاري –) صحيح البخاري (٢
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ــ ــابس أبص ــن ح ــرع ب ــن ـان األق ــل احلس ــلم يقب ــه وس ــىل اهللا علي ــي ص ر النب

مـن الولـد مـا قبلـت واحـدا مـنهم فقـال رسـول اهللا صـىل  رةـفقال إن يل عش

 .)١(اهللا عليه وسلم انه من ال يرحم ال يرحم
أخربنا عبـد اهللا بـن حممـد األزدي قـال حـدثنا إسـحاق بـن إبـراهيم * 

ر ـقال أخربنا سـفيان عـن الزهـري عـن أيب سـلمة عـن أيب هريـرة قـال أبصـ
ســلم يقبـل احلســن بــن األقـرع بــن حـابس التميمــي النبــي صـىل اهللا عليــه و

رة مـن الولـد مـا قبلـت أحـدا مـنهم فقـال نبـي اهللا صـىل ـعيل فقال إن يل عش
 .)٢(اهللا عليه وسلم من ال يرحم ال يرحم

أخربنا عبـد اهللا بـن حممـد األزدي قـال حـدثنا إسـحاق بـن إبـراهيم * 
ر ـقال أخربنا سـفيان عـن الزهـري عـن أيب سـلمة عـن أيب هريـرة قـال أبصـ

بس التميمــي النبــي صـىل اهللا عليــه وســلم يقبـل احلســن بــن األقـرع بــن حـا
فقـال نبـي اهللا صـىل  رة مـن الولـد مـا قبلـت أحـدا منـهـعيل فقـال إن يل عشـ

 .)٣(اهللا عليه وسلم من ال يرحم ال يرحم
                                                           

 .٧٧ :٧ ،مسلم النيسابوري -) صحيح مسلم (١

 .٢٠٢ :٢ ،ابن حبان -) صحيح ابن حبان (٢

 .٢١٠ :٢ ،ابن حبان -) صحيح ابن حبان (٣
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ري قـال ـأخربنا حممد بـن احلسـن بـن قتيبـة قـال حـدثنا بـن أيب السـ* 

ن أيب سـلمة عـن أيب حدثنا عبـد الـرزاق قـال حـدثنا معمـر عـن الزهـري عـ

هريــرة ان رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم قبــل احلســن بــن عــيل واألقــرع 

رة مـن الولـد مـا قبلـت ـبن حابس التميمـي جـالس فقـال األقـرع ان يل عشـ

ــرحم ال  ــه وســلم مــن ال ي مــنهم أحــدا قــط فقــال رســول اهللا صــىل اهللا علي

 .)١(يرحم

 حــدثنا ســفيان حــدثنا ابــن أيب عمــر وســعيد بــن عبــد الــرمحن قــاال* 

ــال ــرة ق ــن أيب هري ــلمة ع ــن أيب س ــري ع ــن الزه ــ( :ع ــن ـأبص ــرع ب ر األق

وقـال ابـن أيب عمـر  .حابس النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم وهـو يقبـل احلسـن

 ،رة مــا قبلــت أحــدا مــنهمـفقــال إن يل مــن الولــد عشــ ،حلســن أو احلســني

ويف  .)إنــه مــن ال يــرحم ال يــرحم( :فقــال رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم

ابـن  .سـلمة بـن عبـد الـرمحن اسـمه عبـد اهللا وأيب .الباب عن أنـس وعائشـة

 .)٣()٢(وهذا حديث حسن صحيح .عبد الرمحن
                                                           

 .٥٥٩٢ح -٤٠٧ – ٤٠٦ :١٢ ،ابن حبان -) صحيح ابن حبان (١

 .١٢ح -٢١٣ – ٢١٢ :٣ ،الرتمذي –) سنن الرتمذي (٢

 .١٩٧٦) باب ما جاء يف رمحة الولد (٣
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أبــو بكــر بــن حممــد الصــرييف بمــرو ثنــا عبــد الصــمد بــن  )أخربنــا( *

ــر ــد املق ــن يزي ــد اهللا ب ــا عب ــل ثن ــو  يالفض ــربين أب ــح أخ ــن رشي ــاة ب ــا حي ثن

أخـربه ان عـروة بـن الـزبري أخـربه عـن صخران يزيد بن عبـد اهللا بـن قسـيط 

قبــل حســنا وضــمه إليــه وجعــل يشــمه وعنــده رجــل  Nأبيــه ان رســول اهللا 

من األنصار فقـال األنصـاري ان يل ابنـا قـد بلـغ مـا قبلتـه قـط فقـال رسـول 

ــزع الرمحــة مــن قأرأيــت إن  Nاهللا  ــلكــان اهللا ن ــيب هــذا حــديث  ،ك فــام ذنب

 .)١(جاهناد عىل رشط الشيخني ومل خيرصحيح االس

حــدثنا عبــد اهللا حــدثني أيب ثنــا روح ثنــا عــوف عــن حممــد عــن أيب * 

د اهللا حـدثني أيب ثنـا هريرة عن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم مثلـه حـدثنا عبـ

ــن أيب ــد ب ــرة أن  حمم ــن أيب هري ــملة ع ــن أيب س ــهاب ع ــن ش ــن اب ــة ع حفص

 بـن عـيل ريض اهللا عـنهام رسول اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم كـان يقبـل احلسـن

رة مـن الولـد مـا قبلـت مـنهم أحـدا فقـال ـن يل عشـإقرع بن حابس فقال اال

 .)٢(رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم من ال يرحم ال يرحم

                                                           

 .١٧٠ :٣ ،احلاكم النيسابوري -ستدرك ) امل(١

 .٥١٤ :٢ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (٢
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 :Q بحبه للحسن N ترصيح النبي

حــدثني إســحاق بــن إبــراهيم احلــنظيل أخربنــا حييــى بــن آدم حــدثنا * 

عـن أيب هريـرة  ورقاء بن عمر عن عبيد اهللا بـن أيب يزيـد عـن نـافع بـن جبـري

ريض اهللا عنه قـال كنـت مـع رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم يف سـوق مـن 

رفت فقـال أيـن لكـع ثالثـا ادع احلسـن بـن ـرف فانصــأسواق املدينة فانصـ

ي ويف عنقـه السـخاب فقـال النبـي صـىل اهللا ـعيل فقام احلسن بـن عـيل يمشـ

ل اللهــم إين عليـه وســلم بيــده هكــذا فقــال احلســن بيــده هكــذا فالتزمــه فقــا

أحبه وأحب مـن حيبـه قـال أبـو هريـرة فـام كـان أحـد أحـب إيل مـن احلسـن 

 .)١(بن عيل بعدما قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ما قال

ــو *  ــدثنا أب ــال ح ــمعت أيب ق ــال س ــر ق ــدثنا املعتم ــدد ح ــدثنا مس ح

عثامن عـن أسـامة بـن زيـد ريض اهللا عـنهام عـن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم 

 .)٢(يأخذه واحلسن ويقول اللهم إين أحبهام فأحبهام انه كان

                                                           

 .٥٥ :٧ ،البخاري –) صحيح البخاري (١

 .٢١٦ :٤ ،البخاري –) صحيح البخاري (٢
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بـاب مناقــب احلسـن واحلســني ريض اهللا عـنهام قــال نـافع بــن جبــري * 

 .)١(عن أيب هريرة عانق النبي صىل اهللا عليه وسلم احلسن
قــال  يحــدثنا حجــاج بــن املنهــال حــدثنا شــعبة قــال أخــربين عــد* 

ــىل ــي ص ــت النب ــال رأي ــه ق ــرباء ريض اهللا عن ــمعت ال ــلم س ــه وس  اهللا علي
 .)٣()٢(واحلسن بن عيل عىل عاتقه يقول اللهم إين أحبه فأحبه

ــراهيم *  ــن إب ــحاق ب ــدثنا إس ــد األزدي ح ــن حمم ــد اهللا ب ــا عب أخربن
أخربنا حييى بـن آدم حـدثنا ورقـاء بـن عمـر عـن عبيـد اهللا بـن أيب يزيـد عـن 
ــه ــىل اهللا علي ــع رســول اهللا ص ــت م ــال كن ــرة ق ــن أيب هري ــري ع ــن جب ــافع ب  ن

رفت معــه فقــال ادع ـرف وانصـــوســلم يف ســوق مــن أســواق املدينــة فانصــ
ي ويف عنقـه الشـحاب فقـال النبـي صـىل ـاحلسن بن عيل فجـاء احلسـن يمشـ

                                                           

 .٢١٦ :٤ ،البخاري –) صحيح البخاري (١

 ابن -، صحيح ابن حبان ١٣٠ص - ٧ج -مسلم النيسابوري-صحيح مسلم  )(٢

، مسند ٣٢٧ص  - ٥ج  -الرتمذي  -، سنن الرتمذي ٤١٧ – ٤١٦ص  - ١٥ج  -حبان 

 -اإلمام أمحد بن حنبل  -أمحد  ، مسند٢٩٢ص  - ٤ج  -اإلمام أمحد بن حنبل  -أمحد 

 .٢٨٤ – ٢٨٣ص - ٤ج
    

 .٢١٧ – ٢١٦ :٤ ،البخاري –) صحيح البخاري (٣



 ...يف الصحاح واملسانيد .......................................................................... ٥٤

اهللا عليــه وســلم بيــده هكــذا فقــال احلســن بيــده هكــذا فأخــذه وقــال اللهــم 
إين أحبه فأحبه وأحب من حيبه قـال أبـو هريـرة فـام كـان أحـد أحـب إيل مـن 

ن عـيل بعـد مـا قـال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم مـا قـال قـال احلسن ب
ــو  ــام ه ــاء وإن ــني واحل ــد بالش ــن حمم ــد اهللا ب ــدثناه عب ــذا ح ــاتم هك ــو ح أب

 .)١(السخاب بالسني واخلاء
ــا خالــد بــن *  حــدثنا ســفيان بــن وكيــع وعبــد بــن محيــد قــاال أخربن

زيـد  خملد أخربنا موسـى بـن يعقـوب الزمعـي عـن عبـد اهللا بـن أيب بكـر بـن

بن املهاجر قال أخـربين مسـلم بـن أيب سـهل النبـال قـال أخـربين احلسـن بـن 

طرقـت النبـي صـىل " :أسامة بـن زيـد قـال أخـربين أيب أسـامة بـن زيـد قـال

ــه  ــىل اهللا علي ــي ص ــرج النب ــة فخ ــة يف بعــض احلاج ــلم ذات ليل ــه وس اهللا علي

فلــام فرغــت مــن حــاجتي  ،مــا هــو يال أدر ءوســلم وهــو مشــتمل عــىل يش

مـا هـذا الـذي أنـت مشـتمل عليـه فكشـفه فـإذا حسـن وحسـني عـىل  :قلت

 أحــبهام فــأحبهام وأحــب هــذان ابنــاي وابنــا ابنتــي اللهــم إين :فقــال .وركيــه

 .)٢(هذا حديث حسن غريب ."من حيبهام
                                                           

 .٤١٨ – ٤١٧ :١٥ ،ابن حبان -) صحيح ابن حبان (١

 .٣٨٥٨ح -٣٢٢ :٥ ،الرتمذي –الرتمذي ) سنن (٢
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حــدثنا أبــو ســعيد األشــج أخربنــا عقبــة بــن خالــد حــدثني يوســف * 

 صــىل اهللا ســئل رســول اهللا" :بــن إبــراهيم أنــه ســمع أنــس بــن مالــك يقــول

ــك ــب إلي ــك أح ــل بيت ــلم أي أه ــه وس ــان  ؟علي ــني وك ــن واحلس ــال احلس ق

هـذا حـديث غريـب  ."يل ابنـي فيشـمهام ويضـمهام إليـه يعـيقول لفاطمة اد

 .)١(من حديث أنس

ــن  * ــيل ب ــن فض ــامة ع ــو أس ــا أب ــيالن أخربن ــن غ ــود ب ــدثنا حمم ح

ــه " :بــن ثابــت عــن الــرباء يمــرزوق عــن عــد أن رســول اهللا صــىل اهللا علي

ــ ــلم أبص ــينـوس ــنا وحس ــأحبهامر حس ــبهام ف ــم إين أح ــال الله ــذا  ."ا فق ه

 .)٢(حديث حسن صحيح

عـن عبيـد اهللا بـن أيب  ،ثنـا سـفيان بـن عيينـة .حدثنا أمحـد بـن عبـدة *

صـىل اهللا عليـه وسـلم  أن النبـي ،عـن أيب هريـرة ،عـن نـافع بـن جبـري ،يزيد

وضــمه إىل  :قــال "فأحبــه وأحــب مــن حيبــه .اللهــم إين أحبــه"قـال للحســن 

 .)٣(صدره
                                                           

 .٣٨٦١ح -٣٢٣ :٥ ،الرتمذي –) سنن الرتمذي (١

 .٣٨٧١ح -٣٢٧ – ٣٢٦ :٥ ،الرتمذي –) سنن الرتمذي (٢

 .١٤٢ح -٥١ :١ ،حممد بن يزيد القزويني -) سنن ابن ماجة (٣
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أبــو العبــاس حممــد بــن يعقــوب ثنــا احلســن بــن عــيل بــن  )حــدثنا( *
عفان ثنا أبو حييـى احلـامين ثنـا سـفيان عـن نعـيم بـن أيب هنـد عـن حممـد بـن 
ســريين عــن أيب هريــرة ريض اهللا عنــه قــال ال أزال أحــب هــذا الرجــل بعــد 

 Nي يصـنع مـا يصـنع رأيـت احلسـن يف حجـر النبـ Nما رأيـت رسـول اهللا 
يـدخل لسـانه يف فمـه ثـم  Nوالنبـي  Nوهو يـدخل أصـابعه يف حليـة النبـي 

 .)١(ا حديث صحيح االسناد ومل خيرجاههذ ،قال اللهم إين أحبه فأحبه
ر ثنـا ورقـاء عـن عبيـد اهللا ـحدثنا عبد اهللا حـدثني أيب ثنـا أبـو النضـ* 

بـن أيب يزيــد عـن نــافع بـن جبــري بـن مطعــم عـن أيب هريــرة قـال كنــت مــع 
رف معــه ـنبــي صــىل اهللا عليــه وســلم يف ســوق مــن أســواق املدينــة فانصــال

ــه ثــالث  ــاء فاطمــة فنــاد احلســن فقــال أي لكــع أي لكــع قال فجــاء إىل فن
رفت معـه قـال فجـاء إىل فنـاء ـرف وانصــمرات فلـم جيبـه أحـد قـال فانصـ

عائشــة فقعــد قــال فجــاء احلســن بــن عــيل قــال أبــو هريــرة ظننــت ان أمــه 
ــل يف ع ــته لتجع ــىل اهللا حبس ــول اهللا ص ــه رس ــاء التزم ــام ج ــخاب فل ــه الس نق

ــه وســلم قــال اللهــم إين  ــه وســلم والتــزم هــو رســول اهللا صــىل اهللا علي علي
 .)٢(أحبه فاحبه وأحب من حيبه ثالث مرات

                                                           

 .١٦٩ :٣ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (١

 .٣٣١ :٢ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (٢
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حدثنا عبد اهللا حـدثني أيب ثنـا حييـى بـن سـعيد عـن التيمـي عـن أيب * 

ه وســلم يأخــذين عــثامن عــن أســامة بــن زيــد قــال كــان النبــي صــىل اهللا عليــ

ــت  ــي كن ــال التيم ــى ق ــال حيي ــاحبهام ق ــبهام ف ــم إين أح ــول الله ــن فيق واحلس

ــه  ــه منــذ كــذا وكــذا فوجدت ــا أحــدث ب ــه فقلــت أن ــه فــدخلني من أحــدث ب

 .)١(مكتوبا عندي

حــدثنا عبــد اهللا حــدثني أيب ثنــا محــاد اخليــاط ثنــا هشــام بــن ســعد * 

ســول اهللا صــىل عــن نعــيم بــن عبــد اهللا املجمــر عــن أيب هريــرة قــال خــرج ر

اهللا عليه وسلم إىل سوق بنى قينقـاع متكئـا عـىل يـدي فطـاف فيهـا ثـم رجـع 

ــوا إيل ــاع ادع ــن لك ــال أي ــجد وق ــاحتبى يف املس ــن  ف ــاء احلس ــا فج  Qلكاع

فاشــتد حتــى وثــب يف حبوتــه فادخــل فمــه يف فمــه ثــم قــال اللهــم إين أحبــه 

فاضـت  فأحبه وأحب مـن حيبـه ثالثـا قـال أبـو هريـرة مـا رأيـت احلسـن اال

 .)٢(ي أو دمعت عيني أو بكت شك اخلياطعين

                                                           

 .٢١٠ :٥ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (١

 .٥٣٢ :٢ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (٢
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حدثنا هوذة بـن خليفـة عـن التيمـي عـن أيب عـثامن عـن أسـامة بـن  *
 :كـان رســول اهللا صــىل اهللا عليـه وســلم يأخـذين واحلســن فيقــول :زيـد قــال

 . )١("اللهم إين أحبهام فأحبهام"
 أيب عن داود بـن أيب عـوف ،عن سفيان ،ثنا وكيع ،حدثنا عيل بن حممد* 
رسـول اهللا  قـال :قـال ،عـن أيب هريـرة ،عن أيب حازم ،وكان مرضيا ،اجلحاف

ومن أبغضهام فقد  ،من أحب احلسن واحلسني فقد أحبني"صىل اهللا عليه وسلم 
 .)٢(رجاله ثقات ،إسناده صحيح :يف الزوائد ."أبغضني
أمحــد بــن جعفــر القطيعــي ثنــا أبــو جعفــر حممــد بــن عــيل  )أخربنــا( *

لكوفــة حــدثني أبــو احلســن حممــد بــن احلســن الســبيعي ثنــا أبــو الشــيباين با
ــن  ــان ع ــن أيب ظبي ــراهيم ع ــن إب ــش ع ــا األعم ــني ثن ــن دك ــل ب ــيم الفض نع

ــال ســمعت رســول اهللا  ــه ق يقــول احلســن واحلســني  Nســلامن ريض اهللا عن
ابناي من أحـبهام أحبنـي ومـن أحبنـي أحبـه اهللا ومـن أحبـه اهللا ادخلـه اجلنـة 

مــن أبغضــني أبغضــه اهللا ومــن أبغضــه اهللا أدخلــه ومــن أبغضــهام أبغضــني و
 .)٣(حيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاههذا حديث ص ،النار

                                                           

 .١٣وح ،٩ ،ح٥١٣ :٧ ،ابن أيب شيبة الكويف-املصنف  )(١

 .١٤٣ح -٥١ :١ ،حممد بن يزيد القزويني -) سنن ابن ماجة (٢

 .١٦٦ :٣ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (٣
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ــن *  ــعبة ع ــا ش ــر ثن ــن جعف ــد ب ــا حمم ــدثني أيب ثن ــد اهللا ح ــدثنا عب ح

عمــرو بــن مــرة عــن عبــد اهللا بــن احلــرث عــن زهــري بــن األقمــر قــال بيــنام 

إذ قــام رجــل مــن احلســن بــن عــيل خيطــب بعــدما قتــل عــيل ريض اهللا عنــه 

األزد آدم طوال فقـال لقـد رأيـت رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم واضـعه 

يف حبوتــه يقــول مــن أحبنــي فليحبــه فليبلــغ الشــاهد الغائــب ولــوال عزمــة 

 .)١(رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ما حدثتكم

حدثني عبـد اهللا بـن حممـد حـدثنا عـارم حـدثنا املعتمـر بـن سـليامن * 

قـال سـمعت أبـا متيمـة حيـدث عـن أيب عـثامن النهـدي حيدثـه حيدث ان أبيـه 

ــىل اهللا  ــد ريض اهللا عــنهام كــان رســول اهللا ص ــن زي ــو عــثامن عــن أســامة ب أب

ــذه  ــىل فخ ــن ع ــد احلس ــذه ويقع ــىل فخ ــدين ع ــذين فيقع ــلم يأخ ــه وس علي

 .)٣()٢(يقول اللهم ارمحهام فاين ارمحهاماألخر ثم يضمهام ثم 

                                                           

 .٣٦٦ :٥ ،اإلمام أمحد بن حنبل -أمحد  ) مسند(١

 .٢٠٥ :٥ ،اإلمام أمحد بن حنبل -مسند أمحد  )(٢
 

 .٧٦ :٧ ،البخاري –) صحيح البخاري (٣
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ــالح األزدي *  ــن ص ــرمحن ب ــد ال ــن عب ــن ب ــن احلس ــد ب ــا أمح أخربن

حدثنا أبو بكر بـن عيـاش عـن عاصـم عـن زر عـن عبـد اهللا قـال كـان النبـي 

صىل اهللا عليـه وسـلم يصـيل واحلسـن واحلسـني يثبـان عـىل ظهـره فيباعـدمها 

ــي  ــن أحبن ــي م ــا وأم ــايب مه ــا ب ــلم دعومه ــه وس ــىل اهللا علي ــال ص ــاس فق الن

 .)١(ليحب هذينف

حدثنا حممد بـن بشـار أخربنـا أبـو عـامر العقـدي أخربنـا زمعـة بـن * 

كــان " :صــالح عــن ســلمة بــن وهــرام عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس قــال

رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم حامــل احلســن بــن عــيل عــىل عاتقــه فقــال 

 اهللا عليـه وسـلم ونعـم فقـال النبـي صـىل .رجل نعم املركب ركبت يـا غـالم

وزمعــة  .هــذا حــديث غريــب ال نعرفــه إال مــن هــذا الوجــه ."كــب هــوالرا

 .)٢(بن صالح قد ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه
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أبــو العبــاس حممــد بــن يعقــوب ثنــا احلســن بــن عــيل بــن  )حــدثنا( *

عفان العامري ثنا أبو سعيد عمـرو بـن حممـد العنقـزي ثنـا زمعـة بـن صـالح 

س ريض اهللا عــنهام قــال س عــن ابــن عبــاووعــن ســلمة بــن وهــرام عــن طــا

وهو حيمل احلسن بـن عـيل عـىل رقبتـه قـال فلقيـه رجـل فقـال  Nاقبل النبي 

 ،ونعـم الراكـب هـو Nنعم املركـب ركبـت يـا غـالم قـال فقـال رسـول اهللا 

 .)١(ا حديث صحيح االسناد ومل خيرجاههذ

أبــو العبــاس حممــد بــن يعقــوب ثنــا أبــو جعفــر حممــد بــن  )حــدثنا( *

اد ثنا وهب بـن جريـر بـن حـازم ثنـا أيب ثنـا حممـد بـن عبـد عبيد اهللا بن املن

اهللا بــن أيب يعقــوب عــن عبــد اهللا بــن شــداد بــن اهلــاد عــن أبيــه قــال خــرج 

ــول اهللا  ــا رس ــ Nعلين ــاليت العش ــد ص ــ ـييف اح ــر أو العص ــو ـالظه ر وه

ــول اهللا  ــدم رس ــني فتق ــن أو احلس ــه احلس ــد ابني ــل أح ــد  Nحام ــعه عن فوض

ــى فســجد رســول ا ــال أيب Nهللا قدمــه اليمن فرفعــت رأيس  ســجدة أطاهلــا ق

ــول اهللا  ــاس إذا رس ــني الن ــن ب ــره  Nم ــىل ظه ــب ع ــالم راك ــاجد وإذا الغ س

ــا رســول اهللا  Nرف رســول اهللا ـفعــدت فســجدت فلــام انصــ قــال النــاس ي
                                                           

 .١٧٠ :٣ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (١
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أمــرت  ـيءتك هــذه ســجدة مــا كنــت تســجدها أفشــلقــد ســجدت يف صــال

ــي  ــن ابن ــن ولك ــك مل يك ــل ذل ــال ك ــك ق ــوحى إلي ــان ي ــه أو ك ــي ب ارحتلن

ــ ــى يقض ــه حت ــت ان أعجل ــه يـفكره ــ ،حاجت ــديث ص ــذا ح ــىل ه حيح ع

 .)١(رشط الشيخني ومل خيرجاه
ــدثنا( * ــا  )ح ــبهاين ثن ــد األص ــد اهللا الزاه ــن عب ــد ب ــد اهللا حمم ــو عب أب

أمحد بن مهران ثنا عبيـد اهللا بـن موسـى انـا كامـل بـن العـالء عـن أيب صـالح 
ــيل ــا نص ــال كن ــه ق ــرة ريض اهللا عن ــن أيب هري ــع ر ع ــول اهللا م ــاء  Nس العش

فـإذا سـجد وثـب احلسـن واحلسـني عـىل ظهـره وإذا رفـع رأسـه  فكان يصيل
ــإذا عــاد عــادا فلــام صــىل جعــل واحــدا  أخــذمها فوضــعهام وضــعا رفيقــا ف
هاهنــا وواحــدا هاهنــا فجئتــه فقلــت يــا رســول اهللا اال اذهــب هبــام إىل أمهــام 

يف ضــوئها حتــى قــال ال فربقــت برقــة فقــال احلقــا بــأمكام فــام زاال يمشــيان 
 .)٢(ا حديث صحيح االسناد ومل خيرجاههذ ،دخال

ــا( * ــن  )أخربن ــعيد ب ــا س ــويب ثن ــد املحب ــن أمح ــد ب ــاس حمم ــو العب أب
مسعود ثنـا يزيـد بـن هـارون أنبـأ جريـر بـن حـازم قـال سـمعت حممـد بـن 
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عبــد اهللا بــن أيب يعقــوب حيــدث عــن عبــد اهللا بــن شــداد بــن اهلــاد عــن أبيــه 
ــرج  ــال خ ــه ق ــول اهللا ريض اهللا عن ــا رس ــار  Nعلين ــاليت النه ــد ص يف اح

ر وهــو حامــل احلســن واحلســني فتقــدم فوضــعه عنــد قدمــه ـالظهــر والعصــ
ــول اهللا  ــجد رس ــى وس ــاس  Nاليمن ــني الن ــت رأيس ب ــا فرفع ــجدة أطاهل س

ــول اهللا  ــإذا رس ــاجد Nف ــجدت  س ــدت فس ــره فقع ــب ظه ــالم راك وإذا الغ
ــ ــام انص ــول اهللا ـفل ــول اهللا ل Nرف رس ــا رس ــاس ي ــال ن ــجدت يف ق ــد س ق

أمــرت بــه أو كــان يــوحى  ءصــالتك هــذه ســجدة مــا كنــت تســجدها أيش
ــي ــي ارحتلن ــن ابن ــن ولك ــل مل يك ــال ك ــك فق ــى  إلي ــه حت ــت ان أعجل فكره

 .)١(حاجته يقيض
حدثنا عبـد اهللا حـدثني أيب قـال ثنـا يزيـد قـال أنـا جريـر بـن حـازم * 

لينـا عن حممد بن أيب يعقـوب عـن عبـد اهللا بـن شـداد عـن أبيـه قـال خـرج ع
ــ ــاليت العش ــد ص ــلم يف إح ــه وس ــىل اهللا علي ــول اهللا ص ــر أو  ـيرس والظه

ر وهـو حامـل احلسـن أو احلسـني فتقـدم النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم ـالعص
اهلـا طانـى صـالته سـجدة أالة فصـىل فسـجد بـني ظهرفوضعه ثم كـرب للصـ

ــه  ــىل اهللا علي ــول اهللا ص ــر رس ــىل ظه ــبي ع ــإذا الص ــت رأيس ف ــال إين رفع فق
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ى رسـول اهللا صـىل اهللا ـو سـاجد فرجعـت يف سـجودي فلـام قضـوسلم وهـ
عليه وسـلم الصـالة قـال النـاس يـا رسـول اهللا انـك سـجدت بـني ظهـراين 
صالتك هذه سجدة قـد أطلتهـا فظننـا انـه قـد حـدث أمـر أو انـه قـد يـوحى 

ــي ــن ابن ــن ولك ــك مل يك ــل ذل ــال فك ــك ق ــه  إلي ــت ان أعجل ــي فكره ارحتلن
 .)١(حتى يقيض حاجته

عبــد اهللا حــدثني أيب ثنــا حســني بــن حممــد ثنــا إرسائيــل عــن حــدثنا * 

رة بـن حبيـب عـن املنهـال بـن عمـرو عـن زر بـن حبـيش عـن حذيفـة ـميس

قال سألتني أمي منـذ متـى عهـدك بـالنبي صـىل اهللا عليـه وسـلم قـال فقلـت 

هلا منذ كذا وكـذا قـال فنالـت منـي وسـبتني قـال فقلـت هلـا دعينـي فـاين آيت 

وسـلم فاصـيل معـه املغـرب ثـم ال أدعـه حتـى يسـتغفر  النبي صـىل اهللا عليـه

ــال  ــك ق ــتيل ول ــرب  فأتي ــه املغ ــليت مع ــلم فص ــه وس ــىل اهللا علي ــي ص النب

ــه  ــه فعــرض ل ــل فتبعت ــم انفت ــه وســلم العشــاء ث فصــىل النبــي صــىل اهللا علي

ــت  ــذا فقل ــن ه ــال م ــويت فق ــمع ص ــه فس ــب فاتبعت ــم ذه ــاه ث ــارض فناج ع

ر اهللا لـك والمـك ثـم قـال أمـا فقـال غفـ بـاألمرلـك فحدثتـه  حذيفة قال ما

رأيــت العــارض الــذي عــرض يل قبيــل قــال قلــت بــىل قــال فهــو ملــك مــن 
                                                           

 .٤٩٤ – ٤٩٣ :٣ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (١
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ــيل  ــلم ع ــه ان يس ــتأذن رب ــة فاس ــذه الليل ــل ه ــبط األرض قب ــة مل هي املالئك

رين ان احلســن واحلســني ســيدا شــباب أهــل اجلنــة وان فاطمــة ســيدة ـويبشــ

 .)١(نساء أهل اجلنة ريض اهللا عنهم

ــد اهللا *  ــدثنا عب ــو ح ــل وأب ــا كام ــامر ثن ــن ع ــود ب ــا اس ــدثني أيب ثن ح

املنــذر ثنــا كامــل قــال اســود قــال أنــا املعنــى عــن أيب صــالح عــن أيب هريــرة 

مــع رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم العشــاء فــإذا ســجد  قــال كنــا نصــيل

وثب احلسن واحلسـني عـىل ظهـره فـإذا رفـع رأسـه أخـذمها بيـده مـن خلفـه 

ــىل األرض ــا ويضــعهام ع ــى قضــ أخــذا رفيق ــادا حت ــإذا عــاد ع ــالته ـف ى ص

أقعدمها عـىل فخذيـه قـال فقمـت إليـه فقلـت يـا رسـول اهللا أردمهـا فربقـت 

 .)٢(ها حتى دخالؤبرقة فقال هلام احلقا بأمكام قال فمكث ضو

 :Q تقبيل النبي للحسن

أخربنــا احلســن بــن ســفيان حــدثنا أبــو بكــر بــن أيب شــيبة عــن ابــن * 
ي مـع احلسـن بـن عـيل يف طـرق ـأمشـعون عن عمري بن إسحاق قـال كنـت 
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املدينة فلقينا أبـا هريـرة فقـال للحسـن اكشـف يل عـن بطنـك جعلـت فـداك 
ــال  ــه ق ــلم يقبل ــه وس ــىل اهللا علي ــول اهللا ص ــت رس ــث رأي ــل حي ــى أقب حت

 .)١(فكشف عن بطنه فقبل رسته ولو كانت من العورة ما كشفها
بـراهيم أخربنا عبـد اهللا بـن حممـد األزدي قـال حـدثنا إسـحاق بـن إ *

بـن عـون عـن عمـري بـن اقال أخربنا حييـى بـن آدم قـال حـدثنا رشيـك عـن 

إسحاق قال كنـت مـع أيب هريـرة فقـال للحسـن بـن عـيل أرين املكـان الـذي 

رأيت رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم يقبلـه منـك قـال فكشـف عـن رستـه 

 .)٢(فقبلها فقال رشيك لو كانت الرسة من العورة ما كشفها

ــدثنا( * ــ )ح ــأب ــا اخلض ــوب ثن ــن يعق ــد ب ــاس حمم ــان ـو العب ــن اب ر ب

اهلاشمي ثنا أزهر بـن سـعد السـامن ثنـا ابـن عـون عـن حممـد عـن أيب هريـرة 

قبــل بطنــك فاكشــف  Nانــه لقــي احلســن بــن عــيل فقــال رأيــت رســول اهللا 

ــول اهللا  ــل رس ــذي قب ــع ال ــ Nاملوض ــن حت ــه احلس ــف ل ــال وكش ــه ق ى اقبل

 .)٣(ومل خيرجاه حيح عىل رشط الشيخنيهذا حديث ص ،فقبله
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أبــو عــيل احلســني بــن حممــد الفقيــه الروذبــاري أنبــأ أبــو  )أخربنــا( *

النرض الفقيه ثنا عثامن بن سـعيد الـدارمي ثنـا أبـو سـلمة ثنـا محـاد بـن سـلمة 

أنبـأ ابـن عـون عـن حممـد هــو ابـن سـريين ان أبـا هريـرة ريض اهللا عنـه قــال 

ــل حيــث رأيــت رســول ــى اقب اهللا  للحســن ارفــع قميصــك عــن بطنــك حت

 .)١(وسلم يقبل فرفع قميصه فقبل رستهصىل اهللا عليه 

حــدثنا عبــد اهللا حــدثني أيب ثنــا حممــد بــن أيب عــد عــن ابــن عــون * 

عن عمري بن إسحاق قال كنت مـع احلسـن بـن عـيل فلقينـا أبـو هريـرة فقـال 

أرين أقبــل منــك حيــث رأيــت رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم يقبــل قــال 

 .)٢(هقال فقبل رست ةقميصب

ــن عــون عــن *  ــا اب ــا إســامعيل قــال ثن ــد اهللا حــدثني أيب ثن حــدثنا عب

احلسـن بـن عـيل فقـال اكشـف  يعمري بن إسحاق قال رأيـت أبـا هريـرة لقـ

ل منـه قـال يل عن بطنك حيـث رأيـت رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم يقبـ

 .)٣(فكشف له عن بطنه فقبله
                                                           

١) ٢٣٢ :٢ ،أمحد بن احلسني البيهقي -) السنن الكرب. 

 .٢٥٥ :٢ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (٢

 .٤٨٨ :٢ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (٣
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عــن ابــن عــون  يدحــدثنا عبــد اهللا حــدثني أيب ثنــا حممــد بــن أيب عــ* 
عــن عمــري بــن إســحاق قــال كنــت مــع احلســن بــن عــيل ولقينــا أبــو هريــرة 
فقــال أرين اقبــل منــك حيــث رأيــت رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم يقبــل 

 .)١(قال فقال بقميصه قال فقبل رسته
حدثنا عبد اهللا حـدثني أيب ثنـا إسـامعيل عـن ابـن عـون عـن عمـري بـن 

كشــف عــن بطنــك ااحلســن فقــال لــه  يإســحاق قــال رأيــت أبــا هريــرة لقــ
حتــى اقبــل حيــث رأيــت رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم يقبــل منــه قــال 

 .)٢(فكشف عن بطنه فقبله

 :قنوت الوتر

حـدثنا قتيبـة أخربنـا أبـو األحــوص عـن أيب إسـحاق عـن بريـد بــن * 

علمنــي رســول اهللا ( :قــال احلســن بــن عــيل :أيب مــريم عــن أيب احلــوراء قــال

اللهـم اهـدين فـيمن هـديت  :وسـلم كلـامت أقـوهلن يف الـوترصىل اهللا عليـه 

وعافني فـيمن عافيـت وتـولني فـيمن توليـت وبـارك يل فـيام أعطيـت وقنـي 

                                                           

 .٤٩٣ :٢ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (١

 .٤٢٧ :٢ ،اإلمام أمحد بن حنبل -مسند أمحد  )(٢
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ــ ــك تقض ــيت فإن ــا قض ــ يـرش م ــكـوال يقض ــن  ،ى علي ــذل م ــه ال ي وإن

 . )٢()١( )تباركت ربنا وتعاليت ،واليت

أخربنا حممد بـن سـلمة قـال حـدثنا ابـن وهـب عـن حييـى بـن عبـد * 

اهللا بن سامل عن موسى بن عقبـة عـن عبـد اهللا بـن عـيل عـن احلسـن بـن عـيل 

قال علمني رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم هـؤالء الكلـامت يف الـوتر قـال 

ــيمن  ــولني ف ــت وت ــيام أعطي ــارك يل ف ــديت وب ــيمن ه ــدين ف ــم اه ــل الله ق

ــ ــك تقض ــيت فإن ــا قض ــي رش م ــت وقن ــ يـتولي ــه ال ـوال يقض ــك وإن ى علي

 .)٣(تعاليت وصىل اهللا عىل النبي حممدتباركت ربنا ويذل من واليت 

عــن  ،عــن أيب إســحاق ،ثنــا رشيــك .حــدثنا أبــو بكــر بــن أيب شــيبة *

علمنــي  :قــال ،عــن احلســن بــن عــيل ،عــن أيب احلــوراء ،بريــد بــن أيب مــريم

ــه وســلم  ،جــدي ــول اهللا صــىل اهللا علي ــوتر رس ــوت ال ــامت أقــوهلن يف قن كل

ــت" ــيمن عافي ــافني ف ــم ع ــو .الله ــتوت ــيمن تولي ــيمن  .لني ف ــدين ف واه
                                                           

سليامن بن األشعث  -، سنن أيب داود ٢٤٨ص  - ٣ج  -النسائي  -سنن النسائي  )(١

 .١٤٢٥/ح٣٢١ :١ ،السجستاين

 .٤٦٣ح -٢٨٩ :١ ،يالرتمذ –سنن الرتمذي  )(٢

 .٢٤٨ :٣ ،النسائي –) سنن النسائي (٣
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وال  يـإنــك تقضــ .وبــارك يل فــيام أعطيــت .وقنــي رش مــا قضــيت .هــديت

ســـبحانك ربنـــا تباركـــت  .إنـــه ال يـــذل مـــن واليـــت .ى عليـــكـيقضـــ

 .)٢()١("وتعاليت

أبو جعفـر حممـد بـن صـالح بـن هـانئ وأبـو سـعيد عمـرو  )حدثنا( *

سـيب الشـعراين ثنـا ثنـا الفضـل بـن حممـد بـن امل )قـاال(بن حممد بن منصور 

أبو بكر عبـد الـرمحن بـن عبـد امللـك بـن شـيبة احلزامـي ثنـا ابـن أيب فـديك 

عن إسامعيل بـن إبـراهيم بـن عقبـة عـن عمـه موسـى بـن عقبـة عـن هشـام 

حلســن بــن عــيل قــال علمنــي رســول بــن عــروة عــن أبيــه عــن عائشــة عــن ا

ــدين  Nاهللا ــم اه ــجود الله ــق اال الس ــت رأيس ومل يب ــر إذا رفع ــيمن يف وت ف

ــارك يل فــيام  ــيمن توليــت وب ــت وتــولني ف ــافني فــيمن عافي ــديت وع ه

ى عليـك انـه ال يـذل ـوال يقضـ يـأعطيت وقنـي رش مـا قضـيت انـك تقضـ

هــذا حــديث صــحيح عــىل رشط الشــيخني  ،مــن واليــت تباركــت وتعاليــت

                                                           

 .١/ح٢٠٠ :٢ ،ابن أيب شيبة الكويف -املصنف  )(١

 .١١٧٨ح -٣٧٢ :١ ،حممد بن يزيد القزويني -) سنن ابن ماجة (٢
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ل بــن إبــراهيم بــن اال ان حممــد بــن جعفــر بــن أيب كثــري قــد خــالف إســامعي

 .)١(عقبة يف اسناده
أبـو عبــد اهللا حممـد بــن عبـد اهللا الزاهـد الصــفار ثنـا حممــد  )حـدثنا( *

عــيل بــن محشــاذ العــدل ثنــا عبيــد اهللا بــن  )وحــدثنا(بــن إســامعيل الســلمي 
ثنــا ابــن أيب مــريم  )قــالوا(عبــد الواحــد البــزار والفضــل بــن حممــد البيهقــي 

ــا( ــو  )وثن ــا أب ــة ثن ــن عقب ــى ب ــدثني موس ــري ح ــن أيب كث ــر ب ــن جعف ــد ب حمم
ن يزيـد بـن أيب مـريم عـن أيب احلـوراء عـن احلسـن بـن عـيل قـال إسحاق عـ

هــؤالء الكلــامت يف الــوتر اللهــم اهــدين فــيمن  Nعلمنــي رســول اهللا 
ــ ــك تقض ــيت فإن ــا قض ــي رشم ــت وقن ــيام أعطي ــارك يل ف ــديت وب ي وال ـه

 .)٢(ل من واليت تباركت ربنا وتعاليتى عليك وانه ال يذـيقض

عــن  ،عــن أيب إســحاق ،رشيــكثنــا  .حــدثنا أبــو بكــر بــن أيب شــيبة *

علمنــي  :قــال ،عــن احلســن بــن عــيل ،عــن أيب احلــوراء ،بريــد بــن أيب مــريم

ــه وســ ،جــدي ــول اهللا صــىل اهللا علي ــوتر رس ــوت ال ــامت أقــوهلن يف قن لم كل

ــت" ــيمن عافي ــافني ف ــم ع ــت .الله ــيمن تولي ــولني ف ــيمن  .وت ــدين ف واه
                                                           

 .١٧٢ :٣ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (١

 .١٧٢ :٣ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (٢
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وال  يـإنــك تقضــ .وبــارك يل فــيام أعطيــت .وقنــي رش مــا قضــيت .هــديت

حانك ربنـــا تباركـــت ســـب .إنـــه ال يـــذل مـــن واليـــت .ى عليـــكـيقضـــ

 .)١("وتعاليت

ــن أيب إســحاق *  ــونس ب ــا ي ــع ثن ــا وكي ــد اهللا حــدثني أيب ثن حــدثنا عب

عن يزيـد بـن أيب مـريم السـلويل عـن أيب احلـوراء عـن احلسـن بـن عـيل قـال 

ــوتر  ــوت ال ــامت أقــوهلن يف قن ــه وســلم كل ــىل اهللا علي ــي رســول اهللا ص علمن

م اهــدين فــيمن هــديت وعــافني فــيمن عافيــت وتــولني فــيمن توليــت اللهــ

ــ ــك تقض ــيت فإن ــا قض ــي رش م ــت وقن ــيام أعطي ــارك يل ف ــ يـوب ى ـوال يقض

 .)٢(ذل من واليت تباركت ربنا وتعاليتعليك انه ال ي

عبد الـرزاق أنبأنـا سـفيان عـن أيب إسـحاق عـن يزيـد بـن أيب مـريم * 

ل اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم عــن أيب احلــوراء عــن احلســن بــن عــيل ان رســو

 .)٣(علمه ان يقول يف الوتر فذكر مثل حديث يونس حدثنا عبد اهللا

                                                           

 .١١٧٨ح -٣٧٢ :١ ،حممد بن يزيد القزويني -) سنن ابن ماجة (١

 .١٩٩ :١ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (٢

 .٢٠٠ :١ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (٣
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ــا( * ــن أيب  )أخربن ــوص ع ــو األح ــدثني أب ــال ح ــان ق ــن حس ــى ب حيي

إسحاق عـن يزيـد بـن أيب مـريم عـن أيب اجلـوزاء السـعدي عـن احلسـن بـن 

ــ ــلم كل ــه وس ــىل اهللا علي ــول اهللا ص ــي رس ــال علمن ــه ق امت عــيل ريض اهللا عن

اللهـم اهـدين فـيمن هـديت وعـافني فـيمن عافيـت  :أقوهلن يف قنـوت الـوتر

وتــولني فــيمن توليــت وبــارك يل فــيام أعطيــت وقنــي رش مــا قضــيت فإنــك 

 .)١(تقيض وال يقىض عليك وانه ال يذل من واليت تباركت وتعاليت

ــن أيب  *  ــد ب ــن بري ــحاق ع ــن أيب إس ــد اهللا ع ــن عب ــك ع ــدثنا رشي ح

علمنــي جــدي كلــامت  :ء عــن احلســن بــن عــيل قــالمــريم عــن أيب احلــورا

ــوتر ــوت ال ــوهلن يف قن ــديت" :أق ــيمن ه ــدين ف ــم اه ــيمن  ،الله ــافني ف وع

ــت ــت ،عافي ــيمن تولي ــولني ف ــيت ،وت ــا قض ــي رش م ــيام  ،وقن ــارك يل ف وب

ــت ــ ،أعطي ــك تقض ـــإن ــكـي وال يقض ــن و ،ى علي ــذل م ــه ال ي ــت فإن الي

 .)٢("سبحانك ربنا تباركت وتعاليت

                                                           

 .٣٧٤ – ٣٧٣ :١ ،عبد اهللا بن الرمحن الدارمي -) سنن الدارمي (١

  .١ح -١١٣ :٧ ،ابن أيب شيبة الكويف -) املصنف (٢
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 :N ن النبيم Qما حفظ احلسن 

ــاري * ــى األنص ــو موس ــدثنا أب ــس ،ح ــن إدري ــد اهللا ب ــا عب  ،أخربن
قلـت  :أخربنا شـعبة عـن بريـد بـن أيب مـريم عـن أيب احلـوراء السـعدي قـال
قــال  ؟للحســن بــن عــيل مــا حفظــت مــن رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم

ــن ــت م ــلم  حفظ ــه وس ــىل اهللا علي ــول اهللا ص ــا ال "رس ــك إال م ــا يريب دع م
هـذا  ،وىف احلـديث قصـة "الصـدق طمأنينـة وإن الكـذب ريبـةإن فـ ،يريبك

 .)١(حديث صحيح وأبو احلوراء السعدي اسمه ربيعة بن شيبان
أخربنــا حممــد بــن ابــان قــال حــدثنا عبــد اهللا بــن إدريــس قــال أنبأنــا * 

اء السـعدي قـال قلـت للحسـن رشعبة عن بريـد بـن أيب مـريم عـن أيب احلـو
مــن رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم بــن عــيل ريض اهللا عــنهام مــا حفظــت 

 .)٢(ال يريبك قال حفظت منه دع ما يريبك إىل ما

* )حــدثناه أبــو زكريــاء العنــربي وأبــو بكــر  ،بلفــظ آخــر )وقــد رو

بن جعفر وعيل بـن عيسـى وعبـد اهللا بـن سـعد قـالوا ثنـا حممـد بـن إبـراهيم 

                                                           

 .٢٦٣٧ح -٧٧ :٤ ،رتمذيال –) سنن الرتمذي (١

 .٣٢٨ – ٣٢٧ :٨ ،النسائي –) سنن النسائي (٢
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 العبــدي ثنــا أبــو صــالح حمبــوب بــن موســى ثنــا أبــو إســحاق الفــزاري عــن

احلســن بــن عبــد اهللا النخعــي عــن يزيــد بــن أيب مــريم عــن أيب اجلــوزاء قــال 

ومـاذا عقلـت  Nقلت للحسن بـن عـيل مثـل مـن كنـت يف عهـد رسـول اهللا 

فسـمعت رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه سـلم  Nعنه قال أتـى رجـل رسـول اهللا 

 .)١(رش ريبة واخلري طمأنينةيقول دع ما يريبك إىل ما ال يريبك فان ال

أمحــد بــن كامــل ثنــا عبــد امللــك بــن حممــد ثنــا ســعيد بــن  )ربنــاأخ( *

أبــو عبــد اهللا حممــد بــن يعقــوب ثنــا  )وأنبــأ( ،عــامر وعفــان قــاال ثنــا شــعبة

حييى بن حممد ثنا مسدد ثنا يزيد بـن زريـع ثنـا شـعبة عـن يزيـد بـن أيب مـريم 

 Nعــن أيب اجلــوزاء قــال ســألت احلســن بــن عــيل مــا يــذكر مــن رســول اهللا 

يقــول دع مــا يريبــك إىل مــاال يريبــك فــان اخلــري طمأنينــة وان قــال ســمعته 

 .)٢(ا حديث صحيح االسناد ومل خيرجاههذ ،الرش ريبة

حدثنا أبو بكـر أمحـد بـن كامـل بـن خلـف بـن شـجرة القـايض ثنـا * 

حممد بن سعد الصويف ثنـا روح بـن عبـادة ثنـا شـعبة عـن يزيـد بـن أيب مـريم 

                                                           

 .١٣ :٢ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (١

 .١٣ :٢ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (٢
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اهللا عــنهام قــال ســمعت رســول  عــن أيب احلــوراء عــن احلســن بــن عــيل ريض

ــة وان  Nاهللا  ــدق طمأنين ــان الص ــك ف ــاال يريب ــك إىل م ــا يريب ــول دع م يق

 .)١(الكذب ريبة

سعيد بن عـامر ثنـا شـعبة عـن يزيـد بـن أيب مـريم عـن أيب  )أخربنا( *

اجلوزاء السعدي قال قلت للحسـن بـن عـيل مـا حتفـظ مـن رسـول اهللا صـىل 

ألة مـا أدري مـا هـي فقـال دع مـا اهللا عليه وسـلم قـال سـأله رجـل عـن مسـ

 .)٢(يريبك إىل ماال يريبك

أخربنــا حممــد بــن أمحــد بــن أيب عــون قــال حــدثنا أمحــد بــن احلســن * 

الرتمذي قال حدثنا مؤمل بـن إسـامعيل قـال حـدثنا شـعبة قـال حـدثنا بريـد 

بن أيب مريم عـن أيب احلـوراء السـعدي قـال قلـت للحسـن بـن عـيل حـدثني 

هللا صـىل اهللا عليـه وسـلم مل حيـدثك بـه أحـد قـال حفظتـه مـن رسـول ا ءبيش

قال سمعت رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم يقـول دع مـا يريبـك إىل مـا ال 

ر ريبــة وأيت النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم ـيريبــك قــال اخلــري طمأنينــة والشــ

                                                           

 .٩٩ :٤ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (١

 .٢٤٥ :٢ ،عبد اهللا بن الرمحن الدارمي -) سنن الدارمي (٢
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مــن متــر الصــدقة فأخــذت متــرة فألقيتهــا يف يف فأخــذها بلعاهبــا حتــى  ءبيشــ

يل لـه يـا رسـول اهللا مـا كـان عليـك مـن هـذه التمـرة مـن أعادها يف التمر فق

هــذا الصــبي فقــال إنــا آل حممــد ال حيــل لنــا الصــدقة وســمعت رســول اهللا 

صىل اهللا عليه وسـلم يـدعو هبـذا الـدعاء اللهـم اهـدنا فـيمن هـديت وعافنـا 

فــيمن عافيــت وتولنــا فــيمن توليــت وبــارك لنــا فــيام أعطيــت وقنــا رش مــا 

ى عليــك إنــه ال يــذل مــن واليــت تباركــت ـضــي وال يقـقضــيت إنــك تقضــ

 .)١(وتعاليت

 :L فضل احلسنني

عبــد اهللا بــن الرومــي الياممــي وعبــاس بــن عبــد العظــيم  )حــدثني(* 
 )وهــو ابــن عــامر(ر بــن حممــد حــدثنا عكرمــة ـالعنــربي قــاال حــدثنا النضــ

ــلم  ــه وس ــىل اهللا علي ــي اهللا ص ــدت بنب ــد ق ــال لق ــه ق ــن أبي ــاس ع ــدثنا اي ح
ــي صــىل اهللا واحلســن واحلســني  ــتهم حجــرة النب ــى أدخل ــه الشــهباء حت بغلت

 .)٢(عليه وسلم هذا قدامه وهذا خلفه
                                                           

 .٤٩٩ – ٤٩٨ :٢ ،ابن حبان - ) صحيح ابن حبان(١

 .١٣٠ :٧ ،مسلم النيسابوري -) صحيح مسلم (٢
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ــدثنا *  ــال ح ــي ق ــن الروم ــد اهللا ب ــدثنا عب ــال ح ــىل ق ــو يع ــا أب أخربن
النرض بن حممـد قـال حـدثنا عكرمـة بـن عـامر قـال حـدثنا إيـاس بـن سـلمة 

واحلسـن  بن األكوع عن أبيه قـال لقـد قـدت بنبـي اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم
واحلســني عــىل بغلتــه الشــهباء حتــى أدخلــتهم حجــرة النبــي صــىل اهللا عليــه 

 .)١(وسلم هذا قدامه وهذا خلفه

 :رحيانتاي

 .)٢(وقال النبي صىل اهللا عليه وسلم مها رحيانتاي من الدنيا* 

أخربنـا وهـب بـن جريـر  يري العمــحدثنا عقبـة بـن مكـرم البصـ *

يعقــوب عــن عبــد الــرمحن بــن أيب  عــن حممــد بــن أيب بــن حــازم أخربنــا أيب

أن رجال مـن أهـل العـراق سـأل ابـن عمـر عـن دم البعـوض يصـيب " :نعم

انظـروا إىل هـذا يسـأل عـن دم البعـوض وقـد قتلـوا  :فقال ابن عمـر ،الثوب

وســمعت رســول اهللا صــىل اهللا عليــه  ،ابــن رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم

هــذا حــديث  ."الــدنيا واحلســني مهــا رحيانتــاي مــن وســلم يقــول إن احلســن
                                                           

 .٤٣٦ :١٢ ،ابن حبان -) صحيح ابن حبان (١

 .٢١٧ :٤ ،البخاري –) صحيح البخاري (٢
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وقـد رو أبـو هريـرة  .وقـد رواه شـعبة عـن حممـد بـن أيب يعقـوب .صحيح

وابـن أيب نعـم هـو عبـد الـرمحن  .عن النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم نحـو هـذا

 .)١(بن أيب نعم البجيل

 :L تعويذ احلسنني

حــدثنا عــثامن بــن أيب شــيبة حــدثنا جريــر عــن منصــور عــن املنهــال * 

ن ابـن عبـاس ريض اهللا عـنهام قـال كـان النبـي صـىل عن سعيد بـن جبـري عـ

اهللا عليــه وســلم يعــوذ احلســن واحلســني ويقــول إن أبــا كــام كــان يعــوذ هبــا 

إســامعيل واســحق أعــوذ بكلــامت اهللا التامــة مــن كــل شــيطان وهامــة ومــن 

 .)٢(كل عني المة

أخربنـا عبـد الـرزاق ويعـىل عـن ســفيان  ،حـدثنا حممـود بـن غـيالن *

نهـال بـن عمـرو عـن سـعيد بـن جبـري عـن ابـن عبـاس عن منصـور عـن امل

 :كان رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم يعـوذ احلسـن واحلسـني يقـول( :قال

                                                           

 .٣٨٥٩ح -٣٢٢ :٥ ،الرتمذي –) سنن الرتمذي (١

 .١١٩ :٤ ،البخاري –) صحيح البخاري (٢
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كام بكلــامت اهللا التامــة مــن كــل شــيطان وهامــة ومــن كــل عــني المــة أعيــذ

 .)١()هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق وإسامعيل :ويقول
ــدادي * ــام البغ ــن هش ــليامن ب ــن س ــد ب ــدثنا حمم ــع ح  .ح ــا وكي ثن

ثنــا ســفيان عــن  :قــاال ،ثنــا أبــو عــامر .وحــدثنا أبــو بكــر بــن خــالد البــاهيل
كــان  :قــال ،عــن ابــن عبــاس ،عــن ســعيد بــن جبــري ،عــن منهــال ،منصــور

أعـوذ بكلـامت "يقـول  .النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم يعـوذ احلسـن واحلسـني
وكــان " ،قــال ."ومــن كــل عــني المــة ،مــن كــل شــيطان وهامــة ،اهللا التامــة

ـــرا ـــا إب ـــحاقأبون ـــامعيل وإس ـــا إس ـــوذ هب ـــال  ."هيم يع ـــامعيل "أو ق إس
 .)٢(وهذا حديث وكيع ."ويعقوب
أمحد بن قـانع بـن مـرزوق القـايض ببغـداد ثنـا أبـو شـعيب  )حدثنا( *

ــا ســفيان  ــا موســى بــن أعــني ثن عبــد اهللا بــن احلســن احلــراين حــدثني أيب ثن
عـن ابـن  الثوري عن منصـور عـن املنهـال بـن عمـرو عـن سـعيد بـن جبـري

ــي  ــان النب ــال ك ــنهام ق ــاس ريض اهللا ع ــول  Nعب ــني يق ــن واحلس ــوذ احلس يع
أعيذكام بكلامت اهللا التامة مـن كـل شـيطان وهامـة ومـن كـل عـني المـة ثـم 

                                                           

 .٢١٣٨ح -٢٦٧ :٣ ،الرتمذي –) سنن الرتمذي (١

 .٣٥٢٥ح -١١٦٥ – ١١٦٤ :٢ ،حممد بن يزيد القزويني -) سنن ابن ماجة (٢
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ــحاق ــامعيل وإس ــه إس ــراهيم ابني ــوذ إب ــان يع ــذا ك ــول هك ــديث  ،يق ــذا ح ه
 .)١(خني ومل خيرجاهصحيح عىل رشط الشي

ــا*  ــدثني أيب ثن ــد اهللا ح ــدثنا عب ــن  ح ــفيان ع ــا س ــرزاق أن ــد ال عب
منصور عن املنهـال بـن عمـر وعـن سـعيد جبـري عـن ابـن عبـاس قـال كـان 
رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم يعــوذ احلســن واحلســني فيقــول أعيــذ كــام 
بكلمــة اهللا التامــة مــن كــل شــيطان وهامــة ومــن كــل عــني المــة ثــم يقــول 

 .)٢(Lيعوذ إسامعيل واسحق  Qهكذا كان أبى إبراهيم 
عــن املنهــال  ،عــن منصــور ،ثنــا جريــر ،حــدثنا عــثامن بــن أيب شــيبة *

كـان النبـي صـىل اهللا  :قـال ،عـن ابـن عبـاس ،عن سعيد بن جبـري ،بن عمرو
مــن كــل  ،أعيـذكام بكلــامت اهللا التامــة(عليـه وســلم يعــوذ احلســن واحلســني 

كــان أبــوكم يعــوذ هبــام ( :ثــم يقــول )ومــن كــل عــني المــة ،شــيطان وهامــة
ــحا ــامعيل وإس ــو داود )،قإس ــال أب ــيس  :ق ــرآن ل ــىل أن الق ــل ع ــذا دلي ه

 .)٣(بمخلوق

                                                           

 .١٦٧ :٣ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (١

 .٢٧٠ :١ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (٢

 .٤٧٣٧ح -٤٢١ :٢ ،سليامن بن األشعث السجستاين -) سنن أيب داود (٣
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 :االوالد فتنة

ــن *  ــل ب ــدثنا مؤم ــة ح ــان بالرافق ــد اهللا القط ــن عب ــني ب ــا احلس أخربن

اهاب حدثنا زيـد بـن احلبـاب حـدثنا حسـني بـن حكـى حـدثنا عبـد اهللا بـن 

ــل  ــب إذ اقب ــلم خيط ــه وس ــىل اهللا علي ــي ص ــنام النب ــال بي ــدثني أيب ق ــدة ح بري

ــيهام احل ســن واحلســني وعلــيهام قميصــان أمحــران يقومــان ويعثــران فنــزل إل

 .)١(النبي صىل اهللا عليه وسلم فأخذمها وقال إنام أموالكم وأوالدكم فتنة

أخربنا حممد بن أمحد بـن أيب عـون حـدثنا أبـو عـامر حـدثنا عـيل بـن * 

احلسـني بــن حكـى حــدثني أيب حـدثني عبــد اهللا بـن بريــدة قـال ســمعت أيب 

يقــول كــان رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم خيطبنــا إذ جــاء احلســن  بريــدة

واحلسـني علــيهام قميصـان أمحــران يمشـيان ويعثــران فنـزل رســول اهللا صــىل 

اهللا عليه وسـلم مـن املنـرب فحملهـام فوضـعهام بـني يديـه ثـم قـال صـدق اهللا 

إنــام أمــوالكم وأوالدكــم فتنــة نظــرت إىل هــذين الصــبيني يمشــيان ويعثــران 

 .)٢(اصرب حتى قطعت حديثي فرفعتهامفلم 
                                                           

 .٤٠٢ :١٣ ،ابن حبان -) صحيح ابن حبان (١

 .٤٠٤ – ٤٠٣ :١٣ ،ابن حبان -) صحيح ابن حبان (٢
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ــد  * ــن واق ــني ب ــن احلس ــيل ب ــا ع ــث أخربن ــن حري ــني ب ــدثنا احلس ح

كـان " :سـمعت أبـا بريـدة يقـول :حدثني أيب حدثني عبد اهللا بـن بريـدة قـال

ــيهام  ــا إذ جــاء احلســن واحلســني عل ــه وســلم خيطبن رســول اهللا صــىل اهللا علي

 صــىل اهللا عليــه وســلم قميصــان أمحــران يمشــيان ويعثــران فنــزل رســول اهللا

مْ ﴿صـدق اهللا  :من املنرب فحملهـام ووضـعهام بـني يديـه ثـم قـال ـوالُكُ إِنَّـام أَمْ

ــةٌ  ــمْ فِتْنَ كُ الدُ أَوْ لــم أصــرب نظــرت إىل هــذين الصــبيني يمشــيان ويعثــران ف ﴾وَ

هــذا حــديث حســن غريــب إنــام نعرفــه  ."حتــى قطعــت حــديثي ورفعــتهام

 .)١(من حديث احلسني بن واقد

حممـد بـن عبـد العزيـز قـال حـدثنا الفضـل بـن موسـى عـن  أخربنا* 

حسني بن واقـد عـن عبـد اهللا بـن بريـدة عـن أبيـه قـال كـان النبـي صـىل اهللا 

عليــه وســلم خيطــب فجــاء احلســن واحلســني ريض اهللا عــنهام وعلــيهام 

ــع  ــلم فقط ــه وس ــىل اهللا علي ــي ص ــزل النب ــيهام فن ــران ف ــران يعث ــان أمح قميص

ــه فحملهــام ثــم عــاد إىل  ــم قــال صــدق اهللا إنــام أمــوالكم كالم املنــرب ث

                                                           

 .٣٨٦٣ح -٣٢٤ – ٣٢٣ :٥ ،الرتمذي –) سنن الرتمذي (١
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وأوالدكم فتنـة رأيـت هـذين يعثـران يف قميصـيهام فلـم أصـرب حتـى قطعـت 

 .)١(كالمي فحملتهام
أخربنا يعقـوب بـن إبـراهيم قـال حـدثنا أبـو متيلـة عـن احلسـني بـن * 

واقد عن ابن بريدة عن أبيـه قـال بينـا رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم عـىل 
علـــيهام قميصــان أمحـــران  Lذ أقبـــل احلســن واحلســني املنــرب خيطــب إ

يمشــيان ويعثــران فنــزل ومحلهــام فقــال صــدق اهللا إنــام أمــوالكم وأوالدكــم 
فتنــة رأيــت هــذين يمشــيان ويعثــران يف قميصــيهام فلــم أصــرب حتــى نزلــت 

 .)٢(فحملتهام

أبــو العبــاس حممــد بــن أمحــد املحبــويب ثنــا الفضــل بــن  )وأخربنــا( *

القاسـم بـن القاسـم السـياري ثنـا إبـراهيم بـن هـالل  )نـاوأخرب(عبد اجلبار 

ثنا عيل بـن احلسـن بـن شـقيق ثنـا احلسـني بـن واقـد حـدثني عبـد اهللا  )قاال(

خيطـب فاقبـل احلسـن واحلسـني  Nبن بريدة عـن أبيـه قـال كـان رسـول اهللا 

ــني  ــعهام ب ــذمها فوض ــزل فاخ ــان فن ــران ويقوم ــران يعث ــان أمح ــيهام قميص عل

                                                           

 .١٠٨ :٣ ،النسائي –) سنن النسائي (١

 .١٩٢ :٣ ،النسائي –) سنن النسائي (٢
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ــدق اهللا ــال ص ــم ق ــه ث ــةيدي ــم فتن ــوالكم وأوالدك ــام أم ــوله إن ــت  ، ورس رأي

هــذا  ،هــذين فلــم اصــرب حتــى نزلــت فاخــذهتام ثــم اخــذ يف خطبتــه يولــد

ة حــديث صــحيح عــىل رشط مســلم ومل خيرجــاه وهــو أصــل يف قطــع اخلطبــ

 .)١(والنزول من املنرب عند احلاجة

حدثنا عبـد اهللا حـدثني أيب ثنـا زيـد بـن حبـاب حـدثني حسـني بـن * 

ي عبـد اهللا بـن بريـدة قـال سـمعت أيب بريـدة يقـول كـان رسـول واقد حـدثن

اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم خيطبنــا فجــاء احلســن واحلســني علــيهام قميصــان 

أمحـران يمشــيان ويعثــران فنـزل رســول اهللا صــىل اهللا عليـه وســلم مــن املنــرب 

ــوالكم  ــام أم ــوله إن ــدق اهللا ورس ــال ص ــم ق ــه ث ــني يدي ــعهام ب ــام فوض فحمله

ــ ــم فتن ــرب وأوالدك ــم أص ــران فل ــيان ويعث ــبيني يمش ــذين الص ــرت إىل ه ة نظ

 .)٢(حتى قطعت حديثي ورفعتهام

ثنــا حســني  ،أن زيــد بــن حبــاب حــدثهم ،حــدثنا حممــد بــن العــالء *

خطبنــا رســول اهللا  :قــال ،عــن أبيــه ،حــدثني عبــد اهللا بــن بريــدة ،بــن واقــد

                                                           

 .٢٨٧ :١ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (١

 .٣٥٤ :٥ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (٢
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ــيهام  ــنهام عل ــني ريض اهللا ع ــن واحلس ــل احلس ــلم فأقب ــه وس ــىل اهللا علي ص

فصــعد هبــام املنــرب ثــم  ،فنــزل فأخــذمها ،قميصــان أمحــران يعثــران ويقومــان

ــال ــدق اهللا " :ق ــةٌ ﴿ص ــمْ فِتْنَ كُ الدُ أَوْ مْ وَ ــوالُكُ ــام أَمْ ــم  ﴾إِنَّ ــذين فل ــت ه رأي

 .)١(ثم أخذ يف اخلطبة "أصرب

 :الولد مبخلة جمبنة N قول النبي

 بـن اهللا عبـد ثنـا .وهـب ثنـا .عفـان ثنـا .شـيبة أيب بن بكر أبو حدثنا *

 :قــال أنــه ،العــامري يعــىل عــن ،راشــد أيب بــن ســعيد عــن خثــيم بــن عــثامن

ــاء ــن ج ــني احلس ــعيان واحلس ــي إىل يس ــىل النب ــه اهللا ص ــلم علي ــمهام وس  فض

رجالــه  ،إســناده صــحيح :ائــدالزو يف ."جمبنــة مبخلــة لــدالو إن" وقــال ،إليــه

 .)٢(ثقات

ثنـا  عـيل بـن محشـاذ العـدل ثنـا حممـد بـن عـيل بـن بطحـاء )حدثنا( *

أمحـد بـن جعفـر القطيعـي ثنـا عبـد اهللا بـن أمحـد بـن حنبـل  )وأخربنا(عفان 

                                                           

 .١١٠٩ح -٢٤٨ :١ ،سليامن بن األشعث السجستاين -) سنن أيب داود (١

 .٣٦٦٦ح -١٢٠٩ :٢ ،القزويني يزيد بن حممد –) سنن ابن ماجة (٢
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حدثني أيب ثنا عفان ثنا وهيـب ثنـا عبـد اهللا بـن عـثامن بـن خثـيم عـن سـعيد 

بن أيب راشد عن يعىل بـن منبـه الثقفـي قـال جـاء احلسـن واحلسـني يسـتبقان 

هــذا  ،حمزنــة فضــمهام إليــه ثــم قــال إن الولــد مبخلــة جمبنــة Nإىل رســول اهللا 

 .)١(ث صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجاهحدي

 :K مقام اهل البيت

أبـو بكـر إسـامعيل بـن حممـد بـن إسـامعيل الفقيـه بـالري  )أخربين( *

ثنا أبو حاتم حممد بن إدريـس ثنـا كثـري بـن حييـى ثنـا أبـو عوانـة داود بـن أيب 

عــوف عــن عبــد الــرمحن بــن أيب زيــاد انــه ســمع عبــد اهللا بــن احلــارث بــن 

دخـل  Nوفل يقـول ثنـا أبـو سـعيد اخلـدري رىض اهللا تعـاىل عنـه ان النبـي ن

عليــا ومهــا  يعــىل فاطمــة ريض اهللا عنهــا فقــال إين وإيــاك وهــذا النــائم يعنــ

ــ ــة ييعن ــوم القيام ــد ي ــان واح ــي مك ــني لف ــن واحلس ــديث  ،احلس ــذا ح ه

 .)٢(صحيح االسناد

                                                           

 .١٦٤ :٣ ،النيسابوري احلاكم –) املستدرك (١

 .١٣٧ :٣ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (٢
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 :K عصبة اهل البيت N النبي

احلـافظ بالكوفـة ثنـا حممـد بـن عـثامن  أبو بكـر بـن أيب دارم )حدثنا( *

بـن أيب شـيبة حــدثني عمـي القاســم بـن أيب شـيبة ثنــا حييـى بــن العـالء عــن 

 Nجعفر بـن حممـد عـن أبيـه عـن جـابر ريض اهللا عنـه قـال قـال رسـول اهللا 

 ،أم عصــبة ينتمــون إلــيهم اال ابنــي فاطمــة فانــا ولــيهام وعصــبتهام يلكــل بنــ

 .)١(ها حديث صحيح االسناد ومل خيرجاهذ

 :انا الشجرة

ــدثنا( * ــا  )ح ــداين ثن ــل اهلم ــن املؤم ــه ب ــن حيوي ــد ب ــر حمم ــو بك أب

إســحاق بــن إبــراهيم بــن عبــاد انــا عبــد الــرزاق بــن مهــام حــدثني أيب عــن 

مينــاء بــن أيب مينــاء مــوىل عبــد الــرمحن بــن عــوف قــال خــذوا عنــي قبــل أن 

ــول اهللا  ــمعت رس ــل س ــث باألباطي ــاب األحادي ــجرة  Nتش ــا الش ــول ان يق

طمــة فرعهــا وعــيل لقاحهــا واحلســن واحلســني ثمرهتــا وشــيعتنا ورقهــا وفا

هـذا مـتن شـاذ  ،واصل الشـجرة يف جنـة عـدن وسـائر ذلـك يف سـائر اجلنـة
                                                           

 .١٦٤ :٣ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (١
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وإن كان كذلك فـان إسـحاق الـدبر صـدوق وعبـد الـرزاق وأبـوه وجـده 

وسـمع منـه  Nثقات ومينـاء مـوىل عبـد الـرمحن بـن عـوف قـد أدرك النبـي 

 .)١(واهللا أعلم

 :ن يدخل اجلنةاول م

أبـو عبـد اهللا حممـد بـن أمحـد بـن بطـة األصـبهاين ثنـا عبـد  )أخربنا( *

ــا  ــبجيل ثن ــرو ال ــن عم ــامعيل ب ــا إس ــبهاين ثن ــا األص ــن زكري ــد ب ــن حمم اهللا ب

األجلــح بــن عبــد اهللا الكنــدي عــن حبيــب بــن أيب ثابــت عــن عاصــم بــن 

ــول اهللا  ــربين رس ــال أخ ــه ق ــيل ريض اهللا عن ــن ع ــمرة ع ــن  Nض ان أول م

خل اجلنــة انــا وفاطمــة واحلســن واحلســني قلــت يــا رســول اهللا فمحبونــا يــد

 .)٢(صحيح االسناد ومل خيرجاه ،ائكمقال من ور

                                                           

 .١٦٠ :٣ ،احلاكم النيسابوري - ) املستدرك(١

 .١٥١ :٣ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (٢
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 :)حرب ملن حاربكم(انا  :K ألهل البيت N قول النبي

ــدثنا *  ــيبة ح ــن أيب ش ــر ب ــو بك ــدثنا أب ــفيان ح ــن س ــن ب ــا احلس أخربن

مـوىل أم  ر عـن السـدي عـن صـبيحـمالك بن إسامعيل عـن أسـباط بـن نصـ

ــة  ــال لفاطم ــلم ق ــه وس ــىل اهللا علي ــي ص ــم أن النب ــن أرق ــد ب ــن زي ــلمة ع س

 .)١(واحلسن واحلسني أنا حرب ملن حاربكم وسلم ملن ساملكم

 ،أخربنــا عــيل بــن قــادم ،حــدثنا ســليامن بــن عبــد اجلبــار البغــدادي *

عـن صـبيح مـوىل أم سـلمة  ،يعـن السـد ،ر اهلمـداينـأخربنا أسباط بن نصـ

أن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم قـال لعـيل وفاطمـة  ،معن زيـد بـن أرقـ

ــني ــن حــاربتم" :واحلســن واحلس ــرب مل ــا ح ــاملتم ،أن ــن س ــلم مل ــذا  ."وس ه

وصــبيح مــوىل أم ســلمة لــيس  .حــديث غريــب إنــام نعرفــه مــن هــذا الوجــه

 .)٢(بمعروف

حـدثنا أبـو  :قـاال ،وعـيل بـن املنـذر ،حدثنا احلسن بـن عـيل اخلـالل *

 ،عــن صــبيح مــوىل أم ســلمة ،يعــن الســد ،رـبــن نصــثنــا أســباط  ،غســان
                                                           

 .٤٣٤ – ٤٣٣ :١٥ ،ابن حبان -) صحيح ابن حبان (١

 .٣٩٦٢ح -٣٦٠ :٥ ،الرتمذي –) سنن الرتمذي (٢
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ــم ــن أرق ــد ب ــن زي ــال ،ع ــيل :ق ــلم لع ــه وس ــىل اهللا علي ــول اهللا ص ــال رس  ق

ـــن ســـاملتم"حلســـني وفاطمـــة واحلســـن وا ـــا ســـلم مل ـــن  ،أن وحـــرب مل

 .)١("حاربتم

أمحد بـن جعفـر القطيعـي ثنـا عبـد اهللا بـن أمحـد بـن حنبـل  )أخربنا( *

ا أبــو اجلحــاف عــن أيب حــازم عــن أيب حــدثني أيب ثنــا تليــد بــن ســليامن ثنــ

إىل عـــيل وفاطمـــة واحلســـن  Nهريـــرة ريض اهللا عنـــه قـــال نظـــر النبـــي 

هــذا حــديث  ،واحلســني فقــال انــا حــرب ملــن حــاربكم وســلم ملــن ســاملكم

مل  امن فـاينحسن من حديث أيب عبـد اهللا أمحـد بـن حنبـل عـن تليـد بـن سـلي

 .)٢(أجد له رواية غريها

أبـو العبـاس حممـد بـن  )حـدثناه(أرقـم  عـن زيـد بـن )وله شـاهد( *

ــا  ــن إســامعيل ثن ــا مالــك ب ــن الــدوري ثن ــن حممــد ب ــاس ب ــا العب يعقــوب ثن

ــن نصــ ــرمحن الســدي عــن ـأســباط ب ــد ال ــن عب ر اهلمــداين عــن إســامعيل ب

                                                           

 .١٤٥ح -٥٢ :١ ،حممد بن يزيد القزويني -) سنن ابن ماجة (١

 .١٤٩ :٣ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (٢
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ــي  ــن النب ــم ع ــن أرق ــد ب ــن زي ــلمة ع ــوىل أم س ــبيح م ــيل  Nص ــال لع ــه ق أن

 .)١(ملتمسا وفاطمة واحلسن واحلسني انا حرب ملن حاربتم وسلم ملن
ــو *  ــا أب ــال ثن ــليامن ق ــن س ــد ب ــا تلي ــدثني أيب ثن ــد اهللا ح ــدثنا عب ح

ــه  ــىل اهللا علي ــي ص ــر النب ــال نظ ــرة ق ــن أيب هري ــازم ع ــن أيب ح ــاف ع احلج
وســلم إىل عــيل واحلســن واحلســني وفاطمــة فقــال أنــا حــرب ملــن حــاربكم 

 .)٢(وسلم ملن ساملكم

 :K البيت لآزهد 

 ،عـن حممـد بـن جحـادة ،ن سـعيدثنا عبـد الـوارث بـ ،حدثنا مسدد *

عـن ثوبـان مـوىل رسـول اهللا صـىل  ،عـن سـليامن املنبهـي ،عن محيـد الشـامي

كـان رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم إذا سـافر كـان  :قـال :اهللا عليه وسـلم

ــة ــه فاطم ــن أهل ــان م ــده بإنس ــر عه ــدم  ،آخ ــا إذا ق ــدخل عليه ــن ي وأول م

وملـت  ،ا عـىل باهبـااة لـه وقـد علقـت مسـحا أو سـرتزفقـدم مـن غـ ،فاطمة

فظنـت أن مـا منعـه أن  ،فقـدم فلـم يـدخل ،احلسن واحلسني قلبني مـن فضـة
                                                           

 .١٤٩ :٣ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (١

 .٤٤٢ :٢ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (٢



 ٩٣ .............................................. الصحاح واملسانيديف  Qاجلزء العارش: اإلمام احلسن 

ــه  ،فهتكــت الســرت وفككــت القلبــني عــن الصــبيني ،يــدخل مــا رأ وقطعت

فأخــذه  ،فانطلقــا إىل رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم ومهــا يبكيــان ،بيــنهام

إن (ل بيــت باملدينــة أهــ )اذهــب هبـذا إىل آل فــالن ،يــا ثوبــان( :وقــال ،مـنهام

ــدنيا ــاهتم ال ــاهتم يف حي ــأكلوا طيب ــره أن ي ــي أك ــل بيت ــؤالء أه ــان .ه ــا ثوب  ،ي

 .)١()اشرت لفاطمة قالدة من عصب وسوارين من عاج

(ابني هذا سيد ولعل اهللا ان يصلح  :Q يف االمام احلسن N قول النبي

 به فئتني عظيمتني)

ــن أيب م*  ــفيان ع ــدثنا س ــد ح ــن حمم ــد اهللا ب ــدثنا عب ــال ح ــى ق وس

سمعت احلسن يقـول اسـتقبل واهللا احلسـن بـن عـيل معاويـة بكتائـب أمثـال 

ــايص ــن الع ــرو ب ــال عم ــال فق ــويل اين اجلب ــب ال ت ــل  ألر كتائ ــى تقت حت

اقراهنا فقال لـه معاويـة وكـان واهللا خـري الـرجلني أي عمـرو ان قتـل هـؤالء 

هــؤالء وهــؤالء هــؤالء مــن يل بــأمور النــاس مــن يل بنســائهم مــن يل 

عبـد شـمس عبـد الـرمحن  يعتهم فبعث إليه رجلـني مـن قـريش مـن بنـبضي
                                                           

 .٤٢١٣ح -٢٩٢ – ٢٩١ :٢ ،سليامن بن األشعث السجستاين -) سنن أيب داود (١
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ــل  ــذا الرج ــا إىل ه ــال اذهب ــز فق ــن كري ــامر ب ــن ع ــد اهللا ب ــمرة وعب ــن س ب

عرضــا عليــه وقــوال لــه واطلبــا إليــه فأتيــاه فــدخال عليــه فــتكلام وقــاال لــه اف

وطلبا إليه فقال هلام احلسن بن عـيل انـا بنـو عبـد املطلـب قـد أصـبنا مـن هـذا 

وان هــذه األمــة قــد عاثــت يف دمائهــا قــاال فإنــه يعــرض عليــك كــذا املــال 

وكذا ويطلب إليك ويسألك قال فمـن يل هبـذا قـاال نحـن لـك بـه فـام سـأهلام 

شيئا اال قـاال نحـن لـك بـه فصـاحله فقـال احلسـن ولقـد سـمعت أبـا بكـرة 

يقول رأيـت رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم عـىل املنـرب واحلسـن بـن عـيل 

هــو يقبــل عــىل النــاس مــرة وعليــه أخــر ويقــول إن ابنــي هــذا إىل جنبــه و

سيد ولعل اهللا ان يصـلح بـه بـني فئتـني عظيمتـني مـن املسـلمني قـال قـال يل 

 .)١(بكرة هبذا احلديث عىل بن عبد اهللا إنام ثبت لنا سامع احلسن من أيب

حدثنا عـيل بـن عبـد اهللا حـدثنا سـفيان حـدثنا إرسائيـل أبـو موسـى * 

ــه بالكو ــه ولقيت ــى فأعظ ــىل عيس ــي ع ــال أدخلن ــربمة فق ــن ش ــاء إىل اب ــة ج ف

فكأن ابـن شـربمة خـاف عليـه فلـم يفعـل قـال حـدثنا احلسـن قـال ملـا سـار 

ــن  ــرو ب ــال عم ــب ق ــة بالكتائ ــنهام إىل معاوي ــيل ريض اهللا ع ــن ع ــن ب احلس
                                                           

 .١٧٠ – ١٦٩ :٣ ،البخاري –) صحيح البخاري (١
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ــن  ــة م ــال معاوي ــا ق ــدبر أخراه ــى ت ــويل حت ــة ال ت ــة أر كتيب ــاص ملعاوي الع

فقـال عبـد اهللا بـن عـامر وعبـد الـرمحن بـن سـمرة لذراري املسلمني فقال انا 

ال احلسـن ولقـد سـمعت أبـا بكـرة قـال بينـا النبـي قـنلقاه فنقول له الصـلح 

صىل اهللا عليه وسلم خيطـب جـاء احلسـن فقـال النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم 

 .)١(ن يصلح به بني فئتني من املسلمنيان ابني هذا سيد ولعل اهللا ا

ــن حم*  ــد اهللا ب ــدثني عب ــني ح ــدثنا حس ــن آدم ح ــى ب ــدثنا حيي ــد ح م

ــال  ــه ق ــرة ريض اهللا عن ــن أيب بك ــن ع ــن احلس ــى ع ــن أيب موس ــي ع اجلعف

اخرج النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم ذات يـوم احلسـن فصـعد بـه املنـرب فقـال 

 .)٢(ابني هذا سيد ولعل اهللا ان يصلح به بني فئتني من املسلمني

حلســن حــدثنا ا Nقــال نــافع بــن جبــري عــن ايب هريــرة عــانق النبــي * 

صــدقة حــدثنا ابــن عيينــة حــدثنا أبــو موســى عــن احلســن ســمع أبــا بكــرة 

سمعت النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم عـىل املنـرب واحلسـن إىل جنبـه ينظـر إىل 

                                                           

 .٩٩ – ٩٨ :٨ ،البخاري –) صحيح البخاري (١

 .١٨٤ :٤ ،البخاري –) صحيح البخاري (٢



 ...يف الصحاح واملسانيد .......................................................................... ٩٦

الناس مـرة واليـه مـرة ويقـول ابنـي هـذا سـيد ولعـل اهللا ان يصـلح بـه بـني 

 .)١(فئتني من املسلمني
بـن عبـد اهللا األنصـاري أخربنـا  حدثنا حممد بـن بشـار أخربنـا حممـد *

صعد رسول اهللا صىل " :األشعث هو ابن عبد امللك عن احلسن عن أيب برة قال
هـذا  ."يد يصلح اهللا عىل يديه بني فئتنيإن ابني هذا س :اهللا عليه سلم املنرب فقال

 .)٢(احلسن بن عيل يقال يعن .حديث حسن صحيح
د حــدثنا مبــارك بــن أخربنــا الفضــل بــن احلبــاب حــدثنا أبــو الوليــ* 

ليــه فضــالة عــن احلســن أخــربين أبــو بكــرة قــال كــان رســول اهللا صــىل اهللا ع
وهـو صـغري فكـان كلـام سـجد رسـول  يءوسلم يصيل بنا وكـان احلسـن جيـ

اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم وثــب عــىل رقبتــه وظهــره فريفــع النبــي صــىل اهللا 
 إنـك تصـنع عليه وسلم رأسه رفعـا رقيقـا حتـى يضـعه فقـالوا يـا رسـول اهللا

هبذا الغـالم شـيئا مـا رأينـاك تصـنعه بأحـد فقـال إنـه رحيـانتي مـن الـدنيا إن 
 .)٣(ابني هذا سيد وعسى اهللا أن يصلح به بني فئتني من املسلمني

                                                           

 .٢١٦ :٤ ،البخاري –) صحيح البخاري (١

 .٣٨٦٢ح -٣٢٣ :٥ ،الرتمذي –) سنن الرتمذي (٢

 .٤١٩ – ٤١٨: ١٥ ،ابن حبان -) صحيح ابن حبان (٣
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احلســن بــن يعقــوب العــدل ثنــا حييــى بــن أيب طالــب ثنــا  )أخربنــا( *
د حممد بـن صـالح املـديني ثنـا مسـلم بـن أيب مـريم عـن سـعيد بـن أيب سـعي

املقربي قال كنـا مـع أيب هريـرة فجـاء احلسـن بـن عـيل بـن أيب طالـب علينـا 
فسلم فرددنا عليه السالم ومل يعلم به أبـو هريـرة فقلنـا لـه يـا أبـا هريـرة هـذا 
احلسن بن عيل قـد سـلم علينـا فلحقـه وقـال وعليـك السـالم يـا سـيدي ثـم 

 ا حـديث صـحيح االسـنادهـذ ،يقـول إنـه سـيد Nقال سـمعت رسـول اهللا 
 .)١(ومل خيرجاه

ثنــا  )قــاال(أبــو بكــر حممــد بــن إســحاق وعــيل بــن محشــاذ  )حـدثنا( *

برش بن موسى ثنا احلميدي ثنـا سـفيان ثنـا أبـو موسـى قـال سـمعت احلسـن 

يقول اسـتقبل احلسـن بـن عـيل معاويـة بكتائـب أمثـال اجلبـال فقـال عمـرو 

ــاص واهللا اين ــن الع ــويل ب ــب ال ت ــال  ألر كتائ ــا فق ــل اقراهن ــة أو تقت معاوي

وكــان خــري الــرجلني أرأيــت ان قتــل هــؤالء هــؤالء مــن يل بــدمائهم مــن يل 

بــأمورهم مــن يل بنســائهم قــال فبعــث معاويــة عبــد الــرمحن بــن ســمرة بــن 

ســفيان وكانــت لــه صــحبة فصــالح احلســن  )قــال(حبيــب بــن عبــد شــمس 

ــل  ــائق ومح ــىل رشوط ووث ــة ع ــه باخلالف ــه وبايع ــر ل ــلم االم ــة وس معاوي
                                                           

 .١٦٩: ٣ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (١
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ن مـاال عظـيام يقـال مخـس مائـة الـف ألـف درهـم وذلـك يف معاوية إىل احلس

ــان ويل ــام ك ــني وإن ــد وأربع ــنة اح ــاد األوىل س ــر  مج ــلم االم ــل أن يس قب

 .)١(عاوية سبعة أشهر واحد عرش يومامل

ثنـا  )قـاال(عبد الـرمحن بـن محـدان واحلسـني بـن احلسـن  )فأخربنا( *

أبــو حــاتم الــرازي ثنــا حممــد بــن عبــد اهللا األنصــاري ثنــا أشــعث بــن عبــد 

ــول اهللا  ــال رس ــال ق ــه ق ــرة ريض اهللا عن ــن أيب بك ــن ع ــن احلس ــك ع  Nاملل

بـني فئتـني مـن  للحسن بـن عـيل ان ابنـي هـذا سـيد ولعـل اهللا ان يصـلح بـه

 .)٢(املسلمني عظيمتني

الفضـل ثنـا عفـان  حممد بن صالح بن هانئ ثنا احلسني بـن )وحدثنا( *

ثنا محاد بن زيد ثنا عيل بن زيـد عـن احلسـن عـن أيب  )قاال(وسليامن بن حرب 

خيطب الناس إذ جاء احلسن بـن عـيل  Nبكرة ريض اهللا عنه قال بينا رسول اهللا 

وقال اال ان ابني هـذا سـيد وان اهللا عـز وجـل  Nفصعد إليه فضمه رسول اهللا 

 .)٣(من املسلمني بني فئتني عظيمتني لعله ان يصلح به
                                                           

 .١٧٤ :٣ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (١

 .١٧٥ – ١٧٤ :٣ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (٢

 .١٧٥ :٣ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (٣



 ٩٩ .............................................. الصحاح واملسانيديف  Qاجلزء العارش: اإلمام احلسن 

حدثنا عبد اهللا حدثني أيب ثنـا هاشـم ثنـا املبـارك ثنـا احلسـن ثنـا أبـو * 

ــان  ــاس وك ــيل بالن ــلم يص ــه وس ــىل اهللا علي ــول اهللا ص ــان رس ــال ك ــرة ق بك

ــل  ــجد ففع ــره إذا س ــىل ظه ــب ع ــنهام يث ــاىل ع ــيل رىض اهللا تع ــن ع ــن ب احلس

نـاك تفعلـه بأحـد ذلك غري مرة فقالوا لـه واهللا انـك لتفعـل هبـذا شـيئا مـا رأي

قــال املبــارك فــذكر شــيئا ثــم قــال إن ابنــي هــذا ســيد وسيصــلح اهللا تبــارك 

وتعــاىل بــه بــني فئتــني مــن املســلمني فقــال احلســن فــواهللا واهللا بعــد أن وىل مل 

 .)١(هيرق يف خالفته حمجمة من دم

حدثنا عبد اهللا حدثني أيب ثنـا مؤمـل ثنـا محـاد بـن زيـد ثنـا عـيل بـن * 

ن أيب بكــرة قــال بينــا رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم زيــد عــن احلســن عــ

ذات يــوم خيطــب إذ جــاء احلســن بــن عــيل فصــعد إليــه املنــرب فضــمه النبــي 

صىل اهللا عليه وسـلم ومسـح عـىل رأسـه وقـال ابنـي هـذا سـيد ولعـل اهللا أن 

 .)٢(يصلح عىل يديه بني فئتني عظيمتني من املسلمني

                                                           

 .٤٤ :٥ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (١

 .٤٩ :٥ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (٢
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الـرزاق انــا معمـر أخــربين مــن  حـدثنا عبــد اهللا حـدثني أيب ثنــا عبــد* 

ســمع احلســن حيــدث عــن أيب بكــرة قــال كــان النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم 

حيدثنا يوما واحلسـن بـن عـيل يف حجـره فيقبـل عـىل أصـحابه فيحـدثهم ثـم 

يقبل عـىل احلسـن فيقبلـه ثـم قـال إن ابنـي هـذا لسـيد ان يعـش يصـلح بـني 

 .)١(طائفتني من املسلمني

ــارك بــن فضــالة عــن حــدثنا عبــد اهللا حــدثن*  ــا مب ــا عفــان ثن ي أيب ثن

احلســن أخــربين أبــو بكــرة ان رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم كــان يصــيل 

فإذا سجد وثـب احلسـن عـىل ظهـره وعـىل عنقـه فريفـع رسـول اهللا صـىل اهللا 

ى ـرع قـال فعـل ذلـك غـري مـرة فلـام قضــعليه وسلم رفعـا رفيقـا لـئال يصـ

صـنعت باحلسـن شـيئا مـا رأينـاك صـنعته  صالته قالوا يـا رسـول اهللا رأينـاك

قال إنه رحيانتي مـن الـدنيا وان ابنـي هـذا سـيد وعسـى اهللا تبـارك وتعـاىل ان 

 .)٢(يصلح به بني فئتني من املسلمني

                                                           

 .٤٧ :٥ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (١

 .٥١ :٥ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (٢
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عــن عــيل بــن  ،ثنــا محــاد :قــال ،حــدثنا مســدد ومســلم بــن إبــراهيم *

عــن حممــد بــن  ،ح وثنــا حممــد بــن املثنــى ،عــن أيب بكــرة ،عــن احلســن ،زيــد

 ،عــن أيب بكــرة ،عــن احلســن ،حــدثني األشــعث :قــال ،بــد اهللا األنصــاريع

إن ابنـي هـذا ( :قال رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم للحسـن بـن عـيل :قال

وقــال يف حــديث  )وإين أرجــو أن يصــلح اهللا بــه بــني فئتــني مــن أمتــي ،ســيد

 .)١()ولعل اهللا أن يصلح به بني فئتني من املسلمني عظيمتني( :محاد

ثنـا عمـرو بـن  :قـال ،حدثت عـن هـارون بـن املغـرية :أبو داود قال *

قــال عــيل ريض  :قــال ،عــن أيب إســحاق ،عــن شــعيب بــن خالــد ،أيب قــيس

إن ابنـي هـذا سـيد كـام سـامه النبـي صـىل  :اهللا عنه ونظر إىل ابنه احلسن فقـال

اهللا عليـه وســلم وســيخرج مـن صــلبه رجــل يسـمى باســم نبــيكم يشــبهه يف 

 .)٢(يمأل األرض عدال :ثم ذكر قصة ،يف اخللقاخللق وال يشبهه 

ــو *  ــدثنا أب ــال ح ــفيان ق ــدثنا س ــال ح ــور ق ــن منص ــد ب ــا حمم أخربن

موسـى إرسائيـل بـن موســى قـال سـمعت احلسـن يقــول سـمعت أبـا بكــرة 

                                                           

 .٤٦٦٢ح -٤٠٥ :٢ ،امن بن األشعث السجستاينسلي -) سنن أيب داود (١

 .٤٢٩٠ح -٣١١ :٢ ،سليامن بن األشعث السجستاين -) سنن أيب داود (٢
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يقول لقد رأيـت رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم عـىل املنـرب واحلسـن معـه 

هـذا سـيد ولعـل اهللا  يأبنـ وهو يقبل عىل النـاس مـرة وعليـه مـرة ويقـول إن

 .)١(أن يصلح به بني فئتني من املسلمني عظيمتني

ــال * ــن ق ــن احلس ــى ع ــن أيب موس ــيل ع ــن ع ــني ب ــدثنا حس ــع  :ح رف

إن ابنـي " :املنـرب فقـال معـه عـىل النبي صىل اهللا عليه وسـلم احلسـن بـن عـيل

 .)٢("سيصلح به بني فئتني من املسلمني ولعل اهللا ،هذا سيد

ــ * ــني ب ــدثنا حس ــالح ــن ق ــن احلس ــى ع ــن أيب موس ــيل ع ــع  :ن ع رف

لعـل  ،إن ابنـي هـذا سـيد( :احلسـن بـن عـيل معـه عـىل املنـرب فقـال Nالنبي 

 .)٣()اهللا أن يصلح به بني فئتني من املسلمني

                                                           

 .١٠٧ :٣ ،النسائي –) سنن النسائي (١

 .٤ح -٥١٢ :٧ ،ابن أيب شيبة الكويف -) املصنف (٢

 .٢٥٤ح -٦٣٢ :٨ ،ابن أيب شيبة الكويف -) املصنف (٣



 ١٠٣ ............................................. الصحاح واملسانيديف  Qاجلزء العارش: اإلمام احلسن 

 :Q احلسناالمام بيعة 

بـن العبـاس بـن الفضـل العقبـي ببغـداد ثنـا احلسـن بـن  )انا محـزة( *

ــا عبيــد اهللا بــن موســى ــا شــيبان عــن أيب إســحاق قــال  ســالم الســواق ثن ثن

بويــع أليب حممــد احلســن بــن عــيل بــن أيب طالــب بالكوفــة عقيــب قتــل أمــري 

 .)١(املؤمنني عيل واخذ البيعة عن أصحابه

ــدثني( * ــ )فح ــن مض ــة ب ــيل ـحارث ــن ع ــن ب ــمعت احلس ــال س رب ق

يقول واهللا ال أبايعكم اال عىل ما أقـول لكـم قـالوا مـا هـي قـال تسـاملون مـن 

 .)٢(بت وملا متت البيعة خطبهمربون من حارساملت وحتا

عيل بن احلسـن القـايض ثنـا حممـد بـن موسـى عـن حممـد  )حدثني( *

عــن هشــام بــن حممــد بــن الكلبــي عــن أيب خمنــف قــال ملــا  يرـبــن أيب الســ

ــة والتوجــه نحــوه  وقعــت البيعــة للحســن بــن عــيل جــد يف مكاشــفة معاوي

رة آالف ثــم اتبعــه ـعشــفجعــل عــىل مقدمتــه عبــد اهللا بــن جعفــر الطيــار يف 

ــر  ــن جعف ــد اهللا ب ــة عب ــل معاوي ــيم فراس ــيش عظ ــعد يف ج ــن س ــيس ب بق
                                                           

 .١٧٣ :٣ ،يسابورياحلاكم الن -) املستدرك (١

 .١٧٣ :٣ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (٢
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لــف ألــف درهــم إذا صــار إىل احلجــاز فأجابــه إىل ذلــك وخــىل أوضــمن لــه 

وتوجـه إىل معاويـة فـوىف لـه وتفـرق العسـكر وأقـام قـيس بـن سـعد  همسري

ويـة عىل حدة وانضم إليه كثري فمـن كـان مـع عبـد اهللا بـن جعفـر راسـله معا

ــر  ــه االم ــلم إلي ــة وس ــن معاوي ــالح احلس ــك إىل أن ص ــه ذل ــم يف ــه فل وأرغب

 ظلـموتوجه احلسـن وأصـحابه للقـاء معاويـة وقـد جـرح احلسـن غيلـة يف م

ر فطعنـه يف فخـذه ـنصـ يساباط جرحه سنان بـن اجلـراح األسـدي أخـو بنـ

ــر رأ ــان ي ــرة وك ــة منك ــول طعن ــده  يبمع ــن يف ي ــه احلس ــوارج فاعتنق اخل

عـامرة التميمـي  ألرض ووثـب عليـه عبـد اهللا بـن ظبيـان بـنوصار معـه يف ا

فعض وجهه حتى قطـع انفـه وشـدخ رأسـه بحجـر فـامت مـن وقتـه فسـحقا 

رير إىل املـدائن فنـزل عـىل سـعد ـألصحاب السـعري ومحـل احلسـن عـىل السـ

بن مسعود الثقفي عـم املختـار وكـان عامـل عـيل ريض اهللا عنـه عـىل املـدائن 

 .)١(صلح ريض اهللا عنه يب فعاجله حتىفجاءه بطب

                                                           

 .١٧٤ :٣ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (١



 ١٠٥ ............................................. الصحاح واملسانيديف  Qاجلزء العارش: اإلمام احلسن 

 :Q خالفة االمام احلسن

فلام قتـل عـيل بـن أيب طالـب رضـوان اهللا عليـه وذلـك يـوم السـابع * 

ر مــن رمضــان ســنة أربعــني بــايع أهــل الكوفــة احلســن بــن عــيل بكــار ـعشــ

ــد  ــة يري ــار معاوي ــم س ــاء ث ــفيان بإيلي ــن أيب س ــة ب ــام معاوي ــل الش ــايع أه وب

التقوا بناحيـة األنبـار فاصـطلحوا عـىل الكوفة وسار إليـه احلسـن بـن عـيل فـ

ــ ــنهم بش ــاب بي ــوم ـكت ــك ي ــة وذل ــر إىل معاوي ــلم احلســن األم ــه وس روط في

ــهر ر ــن ش ــني م ــال بق ــس لي ــني خلم ــني االثن ــد وأربع ــنة إح ــع األول س بي

 .)١(هذه السنة سنة اجلامعة يوتسم

ــ * ــو داود الطيالس ــا أب ــيالن أخربن ــن غ ــود ب ــدثنا حمم ــا ـح ي أخربن

ــل  ــن الفض ــالالقاســم ب ــعد ق ــن س ــف ب ــن يوس ــداين ع ــل إىل  :احل ــام رج ق

احلســن بــن عــيل بعــد مــا بــايع معاويــة فقــال ســودت وجــوه املــؤمنني أو يــا 

ــؤمنني ــوه امل ــود وج ــىل اهللا  ،مس ــي ص ــإن النب ــك اهللا ف ــؤنبني رمح ــال ال ت فق

 .)٢(أمية عىل منربه فساءه ذلك يبن يَ رِ عليه وسلم أُ 
                                                           

 .٣٨ :١٥ ،ابن حبان -) صحيح ابن حبان (١

 .٣٤٠٨ح -١١٥ :٥ ،الرتمذي –) سنن الرتمذي (٢
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يعمــري ثنــا حممــد بــن أبــو احلســن حممــد بــن عبــد اهللا ال )أخــربين( *

إسحاق االمام ثنـا أبـو موسـى ثنـا حممـد بـن جعفـر ثنـا شـعبة قـال سـمعت 

حيـدث انـه سـمع عبـد الـرمحن بـن جبـري بـن نفـري حيـدث عـن  يزيد بن مخري

أبيه قال قلت للحسـن بـن عـيل ان النـاس يقولـون انـك تريـد اخلالفـة فقـال 

ــاملون  ــت ويس ــن حارب ــاربون م ــدي حي ــرب يف ي ــاجم الع ــان مج ــد ك ــن ق م

ثـم ابتزهـا  Nساملت تركتهـا ابتغـاء وجـه اهللا تعـاىل وحقـن دمـاء أمـة حممـد 

ط الشـــيخني ومل هـــذا اســـناد صـــحيح عـــىل رش ،أهـــل احلجـــاز أتيـــاسب

 .)١(خيرجاه

ــا( * ــفار  )أخربن ــه الص ــن عمروي ــد اهللا ب ــن عب ــد ب ــد اهللا حمم ــو عب أب

 ببغداد ثنا أمحد بن زهري بـن حـرب ثنـا موسـى بـن إسـامعيل ثنـا القاسـم بـن

ــا حممــد بــن إســحاق  )وأخــربين(الفضــل احلــداين  أبــو احلســن اليعمــري ثن

االمـام ثنــا أبـو طالــب زيـد بــن أخـزم الطــائي ثنـا أبــو داود ثنـا القاســم بــن 

الفضل ثنـا يوسـف بـن مـازن الراسـبي قـال قـام رجـل إىل احلسـن بـن عـيل 

ــان  ــك اهللا ف ــؤنبني رمح ــن ال ت ــال احلس ــؤمنني فق ــوه امل ــود وج ــا مس ــال ي فق
                                                           

 .١٧٠ :٣ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (١
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أميــة خيطبــون عــىل منــربه رجــال رجــال فســاءه  يقــد رأ بنــ N رســول اهللا

ذلــك فنزلــت انــا أعطينــاك الكــوثر هنــر يف اجلنــة ونزلــت انــا أنزلنــاه يف ليلــة 

القدر وما ادراك ما ليلـة القـدر ليلـة القـدر خـري مـن الـف شـهر متلكهـا بنـو 

وهـذا  ،هـذا اسـناد صـحيح ،أمية فحسبنا ذلك فـإذا هـو ال يزيـد وال يـنقص

 .)١(لليل صاحب أبيهئل للحسن بن عيل هذا القول هو سفيان بن االقا

أبــو بكــر بــن حممــد الصــرييف بمــرو ثنــا عبــد الصــمد بــن  )حـدثناه( *

بـن إسـامعيل الـبجيل عـن الشـعبي  يرـالفضل ثنا مكي بن إبـراهيم ثنـا السـ

عن سفيان بن الليل اهلمداين قـال اتيـت احلسـن بـن عـيل حـني بـايع معاويـة 

 .)٢(هوجوه املؤمنني ثم ذكره بنحو فقلت يا مسود

ــدثنا( * ــد  )ح ــن حمم ــاس ب ــا العب ــوب ثن ــن يعق ــد ب ــاس حمم ــو العب أب

الدوري ثنا قـراد أبـو نـوح أنبـأ القاسـم بـن الفضـل عـن يوسـف بـن مـازن 

قال عرض رجـل للحسـن بـن عـيل حـني بـايع معاويـة فأنبـه وقـال سـودت 

ــؤنبني فــان رســول ا رأN  هللا وجــوه املــؤمنني وفعلــت وفعلــت فقــال ال ت

                                                           

 .١٧١ – ١٧٠ :٣ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (١

 .١٧١ :٣ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (٢
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بني أميـة يتواثبـون عـىل منـربه رجـال رجـال فشـق ذلـك عليـه واهـتم فـانزل 

اهللا عــز وجــل انــا أعطينــاك الكــوثر هنــر يف اجلنــة وانــا أنزلنــاه يف ليلــة القــدر 

 .)١(عدكوما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خري من الف شهر يقضون ب

ــدثنا( * ــ )ح ــاس ب ــا العب ــوب ثن ــن يعق ــد ب ــاس حمم ــو العب ــد أب ن حمم

الــدوري ثنــا األســود بــن عــامر شــاذان ثنــا زهــري بــن معاويــة ثنــا أبــو روق 

ر ـاهلمــداين ثنــا أبــو العريــف قــال كنــا يف مقدمــة احلســن بــن عــيل اثنــي عشــ

ألفا تقطـر أسـيافنا مـن احلـدة عـىل قتـال أهـل الشـام وعلينـا أبـو العمـر طـه 

ن احلـرد رت ظهورنـا مــفلام أتانا صلح احلسـن بـن عـيل ومعاويـة كـأنام كسـ

والغيظ فلام قدم احلسن بن عـيل الكوفـة قـام إليـه رجـل منـا يكنـى أبـا عـامر 

سفيان بن الليل فقال السـالم عليـك يـا مـذل املـؤمنني فقـال احلسـن ال تقـل 

ــؤمنني ولك ــامر مل أذل امل ــا ع ــا أب ــك ي ــب ذل ــتلهم يف طل ــت ان اق ــي كره ن

 .)٢(امللك

                                                           

 .١٧٥ :٣ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (١

 .١٧٥ :٣ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (٢
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ــدثنا * ــال ح ــري ق ــدثنا زه ــال ح ــامر ق ــن ع ــود ب ــدثنا أس ــو روق  ح أب

كنــا مقدمــة احلســن بــن عــيل اثنــي  :اهلمــذاين قــال حــدثنا أبــو الغريــف قــال

عرش ألفا بمسكن مسـتميتني تقطـر سـيوفنا مـن اجلـد عـىل قتـال أهـل الشـام 

فلـام أتانـا صـلح احلسـن بـن عـيل ومعاويـة كـأنام  :قـال ،وعلينا أبـو العمـرو

ــ ــيظـكس ــزن والغ ــن احل ــا م ــال ،رت ظهورن ــيل :ق ــن ع ــن ب ــدم احلس ــام ق  فل

السـالم عليـك يـا مـذل  :الكوفـة قـام إليـه رجـل منـا يكنـى أبـا عـامر فقـال

ولكنـي كرهـت أن أقـتلهم طلـب  ،ال تقـل ذاك يـا أبـا عـامر :فقـال ،املؤمنني

 .)١( -أو عىل امللك -امللك 

حــدثنا عبــد اهللا حــدثني أيب ثنــا زكريــا بــن عــدي عــن عبيــد اهللا بــن * 

ل عـثامن ريض اهللا عنـه سـنة عمرو عن عبـد اهللا بـن حممـد بـن عقيـل قـال قتـ

مخس وثالثـني فكانـت الفتنـة مخـس سـنني منهـا أربعـة أشـهر للحسـن ريض 

 .)٢(اهللا عنه

                                                           

 .٢٤٩ح -٦٣١ – ٦٣٠ :٨ ،ابن أيب شيبة الكويف -) املصنف (١

 .٧٤ :١ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (٢
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 :Q شهادة احلسن

ــدثنا( * ــد  )فح ــا عب ــرة ثن ــري م ــروزي غ ــد امل ــن حمم ــد ب ــر أمح ــو بك أب

الصمد بن الفضل البلخـي ثنـا مكـي بـن إبـراهيم ثنـا داود بـن يزيـد األودي 

وســم أبــو بكــر  Nاهللا لقــد ســم رســول اهللا قــال ســمعت الشــعبي يقــول و

الصديق وقتل عمر بـن اخلطـاب صـربا وقتـل عـثامن بـن عفـان صـربا وقتـل 

عــيل بــن أيب طالــب صــربا وســم احلســن بــن عــيل وقتــل احلســني بــن عــيل 

 .)١(ا ريض اهللا عنهم فام نرجو بعدهمصرب

إســامعيل بـن حممــد بــن الفضـل الشــعراين ثنـا جــدي ثنــا  )أخـربين( *

بن املنذر حدثني أبو واقـد قـال تـويف أبـو حممـد احلسـن بـن عـيل بـن إبراهيم 

ــع و ــنة تس ــع األول س ــب يف ربي ــن أيب طال ــعيد ب ــه س ــىل علي ــني وص أربع

 .)٢(العاص

ــا( * ــن  )أخربن ــعيد ب ــا س ــويب ثن ــد املحب ــن أمح ــد ب ــاس حمم ــو العب أب

مســعود ثنــا عبيــد اهللا بــن موســى انــا ســفيان عــن ســامل بــن أيب حفصــة قــال 
                                                           

 .٥٩ :٣ ،النيسابوري اكماحل –) املستدرك (١

 .١٦٩ :٣ ،النيسابوري احلاكم –) املستدرك (٢
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ــا حــاز ــت ســمعت أب ــيل فرأي ــن ع ــن ب ــوم مــات احلس ــول اين لشــاهد ي م يق

احلســني بــن عــيل يقــول لســعيد بــن العــاص ويطعــن يف عنقــه ويقــول تقــدم 

فقـال أبـو هريـرة أتنفسـون عـىل  يشءفلوال اهنا سنة ما قـدمتك وكـان بيـنهم 

يقــول مــن  Nبرتبــة تدفنونــه فيهــا وقــد ســمعت رســول اهللا  Nابــن نبــيكم 

ــهام ــن أبغض ــي وم ــد أحبن ــبهام فق ــنيأح ــد أبغض ــذ ، فق ــحيح ه ــديث ص ا ح

 .)١(االسناد ومل خيرجاه

أبو عبـد اهللا األصـبهاين ثنـا احلسـن بـن اجلهـم ثنـا احلسـني  )حدثنا( *

بن الفرج ثنـا حممـد بـن عمـر حـدثني عبـد اهللا بـن جعفـر عـن أم بكـر بنـت 

املسور قالت كان احلسن بـن عـيل سـم مـرارا كـل ذلـك يفلـت حتـى كانـت 

نسـاء  ت فيهـا فإنـه كـان خيتلـف كبـده فلـام مـات أقـاماملرة األخرية التـي مـا

 .)٢(بني هاشم النوح عليه شهرا

                                                           

 .١٧١ :٣ ،النيسابوري احلاكم –) املستدرك (١

 .١٧٣ :٣ ،النيسابوري احلاكم –) املستدرك (٢
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ــن عمــر عــن أيب جعفــر قــال مكــث *  ــا جعفــر ب ــن عمــرو ثن قــال اب

 .)١(احلسن بن عيل وما تقوم األسواق الناس يبكون عىل

ــل عــن عائشــة بنــت ســعد ــت نائ ــدة بن ــن عمــرو حــدثتنا عبي ــال اب  ق

 .)٢(ةقالت حد نساء احلسن بن عيل سن

قــال ابــن عمــرو ثنــا داود بــن ســنان ســمعت ثعلبــة بــن أيب مالــك * 

البقيع ولـو طرحـت إبـرة مـا قال شهدنا احلسن بن عـيل يـوم مـات ودفنـاه بـ

قـال ابــن عمــرو حـدثني مســلمة عــن حمــارب  ،عــىل رأس انســان وقعـت اال

قال مات احلسن بن عـيل سـنة مخسـني خلمـس خلـون مـن ربيـع األول وهـو 

وكـان  يكـان يبكـسـنة وصـىل عليـه سـعيد بـن العـاص وابن ست وأربعني 

 .)٣(مرضه أربعني يوما

إسحاق بـن حممـد بـن خالـد اهلاشـمي بالكوفـة ثنـا عيسـى  )حدثنا( *

ي ثنـا محـاد بـن واصـل ـي ثنـا عبيـد اهللا بـن موسـى العبســبن مهـران القيسـ

                                                           

 .١٧٣ :٣ ،النيسابوري احلاكم –) املستدرك (١

 .١٧٣ :٣ ،النيسابوري احلاكم –) املستدرك (٢

 .١٧٣ :٣ ،النيسابوري احلاكم –) املستدرك (٣



 ١١٣ ............................................. الصحاح واملسانيديف  Qاجلزء العارش: اإلمام احلسن 

حسـن ريض حدثتني فاطمـة بنـت احلـارث عـن أبيهـا ان عليـا كـان يقـول لل

 .)١(خالع رسبالهاهللا عنهام 
ــربين( * ــا  )أخ ــحاق ثن ــن إس ــد ب ــا حمم ــافظ ثن ــوب احل ــن يعق ــد ب حمم

أمحد بن املقدام ثنا زهـري بـن العـالء ثنـا سـعيد بـن أيب عروبـة عـن قتـادة بـن 
ــيل  ــن ع ــن ب ــيس احلس ــن ق ــة األشــعث ب ــمت ابن ــال س ــدويس ق دعامــة الس

 .)٢(وكانت حتته ورشيت عىل ذلك ماال
سـني بـن حممـد بـن زيـاد ثنـا الفضـل عيل بن عيسـى ثنـا احل )حدثنا( *

بن غسان األنصـاري ثنـا معـاذ بـن معـاذ وأشـهل بـن حـاتم عـن ابـن عـون 
عن عمري بن إسـحاق ان احلسـن بـن عـيل قـال لقـد بلـت طائفـة مـن كبـدي 

 .)٣(يت السم مرارا فام سقيت مثل هذاولقد سق
أبو بكـر بـن حممـد الصـرييف بمـرو ثنـا عبـد الصـمد بـن  )فحدثني( *

ري بـن إسـامعيل عـن الشـعبي أنـه قـال ـمكي بن إبراهيم ثنـا السـ الفضل ثنا

وسـم أبـو بكـر  Nماذا يتوقـع مـن هـذه الـدنيا الدنيـة وقـد سـم رسـول اهللا 
                                                           

 .١٧٦ :٣ ،النيسابوري احلاكم –) املستدرك (١

 .١٧٦ :٣ ،النيسابوري احلاكم –) املستدرك (٢

 .١٧٦ :٣ ،النيسابوري احلاكم –) املستدرك (٣
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الصــديق وقتــل عمــر بــن اخلطــاب حتــف انفــه وكــذلك قتــل عــثامن وعــيل 

 .)١(وسم احلسن وقتل احلسني حتف انفه

ثنـا احلسـني بــن  أبـو عـيل احلـافظ ثنـا عبـد اهللا بـن قحطبـة )حـدثنا( *

ــا ســالم بــن مســكني عــن  ــا عبــد الصــمد بــن عبــد الــوارث ثن أيب كبشــة ثن

عمــران بــن عبــد اهللا قــال رأ احلســن بــن عــيل فــيام يــر النــائم بــني عينيــه 

مكتوبا قـل هـو اهللا أحـد فقصـها عـىل سـعيد بـن املسـيب فقـال إن صـدقت 

 .)٢(هتلك السنة ومات رمحة اهللا علي رؤياك فقد حرض اجلك قال فسم يف

عـن  ،عـن بحـري ،ي ثنـا بقيـةـحدثنا عمرو بن عثامن بن سعيد احلمص *

أسـد  يوفد املقدام بن معد يكرب وعمرو بن األسود ورجل من بن :قال ،خالد

أعلمـت أن  :فقال معاوية للمقـدام ،رين إىل معاوية بن أيب سفيانـمن أهل قنس

ومل  :قـال لـه ؟مصيبةأتراها  :فقال له رجل ،فرجع املقدام ؟احلسن بن عيل تويف

 :ال أراها مصيبة وقد وضعه رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم يف حجـره فقـال

 .)٣(مجرة أطفأها اهللا عز وجل :! فقال األسدي؟)وحسني من عيل يهذا من(
                                                           

 .٦٤ :٣ ،النيسابوري احلاكم –) املستدرك (١

 .١٧٦ :٣ ،النيسابوري احلاكم –) املستدرك (٢

 .٤١٣١ح -٢٧٥ :٢ ،السجستاين األشعث نب سليامن –) سنن أيب داود (٣
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ــال * ــن إســحاق ق ــون عــن عمــري ب ــن ع ــو أســامة عــن اب  :حــدثنا أب

ــوده ــيل نع ــن ع ــن ب ــىل احلس ــل ع ــا ورج ــت أن ــذلك  ،دخل ــول ل ــل يق فجع

يعافيـك  ،مـا أريـد أن أسـألك شـيئا :قـال ،سلني قبـل أن ال تسـألني :الرجل

مـا خرجـت إلـيكم  :فقام فـدخل الكنيـف ثـم خـرج إلينـا ثـم قـال :قال ،اهللا

ــدي أقلبهــا هبــذا العــود ــى لفظــت طائفــة مــن كب ولقــد ســقيت الســم  ،حت

فغـدونا عليـه مـن الغـد فـإذا هـو يف  :قـال ،أشد مـن هـذه املـرة ءمرارا ما يش

ــو ــال ،قالس ــال :ق ــه فق ــد رأس ــس عن ــني فجل ــاء احلس ــي :وج ــا أخ ــن ي ! م

ــال ؟صــاحبك ــه :ق ــد قتل ــال ؟تري ــال ،نعــم :ق ــان أظــن :ق ــئن ك ــد  ،ل هللا أش

 .)١(يءوإن كان بريئا فام أحب أن يقتل بر ،نقمة

ــا( * ــن  )أخربن ــعيد ب ــا س ــويب ثن ــد املحب ــن أمح ــد ب ــاس حمم ــو العب أب

بــن أيب حفصــة قــال  مســعود ثنــا عبيــد اهللا بــن موســى انــا ســفيان عــن ســامل

ــت  ــيل فرأي ــن ع ــن ب ــوم مــات احلس ــول اين لشــاهد ي ــا حــازم يق ســمعت أب

احلســني بــن عــيل يقــول لســعيد بــن العــاص ويطعــن يف عنقــه ويقــول تقــدم 

فقـال أبـو هريـرة أتنفسـون عـىل  يشءفلوال اهنا سنة ما قـدمتك وكـان بيـنهم 

                                                           

 .٢٥١ح -٦٣١ :٨ ،لكويفا شيبة أيب ابن –) املصنف (١
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ن يقــول مــ Nبرتبــة تدفنونــه فيهــا وقــد ســمعت رســول اهللا  Nابــن نبــيكم 

ــني ــد أبغض ــهام فق ــن أبغض ــي وم ــد أحبن ــبهام فق ــذ ،أح ــحيح ه ــديث ص ا ح

 .)١(االسناد ومل خيرجاه

 :Q مام احلسنخطب اإل

أخربنا احلسن بن سـفيان حـدثنا أبـو بكـر بـن أيب شـيبة حـدثنا عبـد * 

اهللا بــن نمــري عــن إســامعيل بــن أيب خالــد عــن أيب إســحاق عــن هبــرية بــن 

النـاس فقـال يـا أهيـا النـاس  يريم قال سمعت احلسـن بـن عـيل قـام فخطـب

لقـد فــارقكم أمـس رجــل مـا ســبقه وال يدركـه اآلخــرون لقـد كــان رســول 

اهللا صىل اهللا عليه وسـلم يبعثـه املبعـث فيعطيـه الرايـة فـام يرجـع حتـى يفـتح 

ــاء وال  ــرك بيض ــا ت ــامله م ــن ش ــل ع ــه وميكائي ــن يمين ــل ع ــه جربي اهللا علي

ــه أراد  ــن عطائ ــلت م ــم فض ــة دره ــبع مائ ــفراء إال س ــا ص ــرتي هب أن يش

 .)٢(خادما

                                                           

 .١٧١ :٣ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (١

 .٣٨٤ – ٣٨٣ :١٥ ،ابن حبان -) صحيح ابن حبان (٢
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األســتاذ أبــو الوليــد اهليــثم بــن خلــف الــدوري ثنــا ســوار  )حـدثنا( *

ي ان ـبن عبد اهللا العنـربي ثنـا املعتمـر قـال قـال أيب حـدثنا احلريـث بـن حمشـ

رين مـن رمضـان قـال فسـمعت احلسـن بـن ـعليا قتل صبيحة احـد وعشـ

زل القــرآن عــيل يقــول وهــو خيطــب وذكــر مناقــب عــيل فقــال قتــل ليلــة انــ

ــ ــىل علي ــال وص ــى ق ــبض موس ــة ق ــى وليل ــة أرسي بعيس ــن وليل ــن ب ه احلس

 .)١(ا حديث صحيح االسناد ومل خيرجاههذ ،Lعيل
أبــو حممــد احلســن بــن حممــد بــن حييــى ابــن أخــي طــاهر  )حــدثنا( *

العقيقي احلسني ثنا إسامعيل بن حممـد بـن إسـحاق بـن جعفـر بـن حممـد بـن 
جعفـر بـن حممـد حـدثني احلسـني بـن عيل بن احلسني حدثني عمى عـيل بـن 

زيد عن عمر بن عيل عن أبيه عـيل بـن احلسـني قـال خطـب احلسـن بـن عـيل 
النــاس حــني قتــل عــيل فحمــد اهللا وأثنــى عليــه ثــم قــال لقــد قــبض يف هــذه 
ــان  ــد ك ــرون وق ــه اآلخ ــل وال يدرك ــون بعم ــبقه األول ــل ال يس ــة رج الليل

ــول اهللا  ــه Nرس ــن يمين ــل ع ــل وجربي ــه فيقات ــه رايت ــن  يعطي ــل ع وميكائي
يساره فـام يرجـع حتـى يفـتح اهللا عليـه ومـا تـرك عـىل أهـل األرض صـفراء 
ــا  ــاع هب ــاه أراد أن يبت ــن عطاي ــلت م ــم فض ــة دره ــبع مائ ــاء اال س وال بيض

                                                           

 .١٤٣ :٣ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (١
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خادما ألهلـه ثـم قـال أهيـا النـاس مـن عرفنـي فقـد عرفنـي ومـن مل يعرفنـي 
البشـري وانـا فانا احلسن بن عـيل وانـا ابـن النبـي وانـا ابـن الـويص وانـا ابـن 

راج املنـري وانـا مـن ـابن النذير وانـا ابـن الـداعي إىل اهللا باذنـه وانـا ابـن السـ
أهل البيت الذي كـان جربيـل ينـزل الينـا ويصـعد مـن عنـدنا وانـا مـن أهـل 
ــا مــن أهــل  ــرجس وطهــرهم تطهــريا وان البيــت الــذي اذهــب اهللا عــنهم ال

ــىل  ــودهتم ع ــرتض اهللا م ــذي اف ــت ال ــاالبي ــال تب ــلم فق ــل مس ــاىل ك رك وتع
لكم عليـه اجـرا اال املـودة يف القربـى ومـن يقـرتف حسـنة أقل ال أسـ Nلنبيه

 .)١(اقرتاف احلسنة مودتنا أهل البيتنزد له فيها حسنا ف

حممد بن صالح بن هانئ ثنا احلسـني بـن الفضـل الـبجيل ثنـا  )حدثنا( *

 عفان بن مسلم ثنا شعبة عن عمرو بن مرة سمعت عبد اهللا بن احلـارث حيـدث

ن عن زهري بن األقمر رجل من بني بكر بن وائل قـال ملـا قتـل عـيل قـام احلسـ

 Nوءة فقال اشـهد لقـد رأيـت رسـول اهللا خيطب الناس فقام رجل من أزد شن

وهو يقول من أحبني فليحبه وليبلغ الشاهد الغائـب ولـوال "واضعه يف حبوته 

 .)٢("ما حدثت به ابدا Nكرامة رسول اهللا 
                                                           

 .١٧٢ :٣ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (١

 .١٧٤ – ١٧٣ :٣ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (٢
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ر ـثنــا بشــ )قــاال(بــن إســحاق وعــيل بــن محشــاذ  أبــو بكــر )حــدثنا( *

بن موسى ثنا احلميـدي ثنـا سـفيان عـن جمالـد بـن سـعيد عـن الشـعبي قـال 

ــن عــيل بالنخلــةخ ــا احلســن ب ــة فقــام فحمــد اهللا  ،)١(طبن حــني صــالح معاوي

وأثنــى عليــه ثــم قــال إن أكــيس الكــيس التقــى وان أعجــز العجــز الفجــور 

ومعاويــة حــق المــرئ وكــان أحــق  وان هــذا االمــر الــذي اختلفــت فيــه انــا

ــ ــه من ــق يبحق ــة إرادة است أو ح ــه ملعاوي ــيل فرتكت ــن  حالص ــلمني وحق املس

قــويل هــذا  لعلــه فتنــة لكــم ومتــاع إىل حــني أقــول يدمــائهم وان أدر

 .)٢(واستغفر اهللا يل ولكم

حدثنا عبد اهللا حدثني أيب ثنا وكيع عن رشيـك عـن أيب إسـحاق عـن * 

ريض اهللا عنه فقال لقـد فـارقكم رجـل بـاألمس مل هبرية خطبنا احلسن بن عيل 

يسبقه األولون بعلم وال يدركه اآلخرون كان رسول اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم 

 .)٣(يبعثه بالراية جربيل عن يمينه وميكائيل عن شامله ال ينرصف حتى يفتح له

                                                           

 النخيلة.) (١

 .١٧٥ :٣ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (٢

 .١٩٩ :١ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (٣
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حــدثنا عبـــد اهللا حــدثني أيب ثنـــا وكيـــع عــن إرسائيـــل عـــن أيب * 
 ي قـال خطبنـا احلسـن بـن عـيل بعـد قتـل عـيلـحبشـإسحاق عن عمرو بـن 

ريض اهللا عـنهام فقـال لقـد فـارقكم رجــل بـاألمس مـا سـبقه األولـون بعلــم 
ــه  ــلم ليبعث ــه وس ــىل اهللا علي ــول اهللا ص ــان رس ــرون إن ك ــه اآلخ وال أدرك

ــ ــال ينص ــة ف ــه الراي ــفراء وال ـويعطي ــن ص ــرك م ــا ت ــه وم ــتح ل ــى يف رف حت
 .)١(ألهله ان يرصدها خلادمبيضاء اال سبعامئة درهم من عطائه ك

حــدثنا حييــى بــن آدم قــال حــدثنا ابــن عيينــة عــن جمالــد بــن ســعيد  *
ن أيب ملا كـان الصـلح بـني احلسـن بـن عـيل وبـني معاويـة بـ :عن الشعبي قال

مـا أنـت  :فقـال لـه معاويـة ،-يعنـي إىل املدينـة-سفيان أراد احلسن اخلـروج 
معته عـىل املنـرب محـد فسـ :قـال الشـعبي ،بالذي تذهب حتـى ختطـب النـاس

وإن أعجــز  ،فـإن أكـيس الكـيس التقـى ؟أمـا بعــد :عليـه ثـم قـال ىاهللا وأثنـ
وإن هذا االمـر الـذي اختلفـت فيـه أنـا ومعاويـة حتـى كـان  ،العجز الفجور

وإنــام فعلــت هــذا  ،أو حــق كــان ال مــرئ أحــق بــه منــي ،يل فرتكتــه ملعاويــة
 .)٢(حنيحلقن دمائكم وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إىل 

                                                           

 .٢٠٠ – ١٩٩ :١ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (١

 .١٦٥ح -٢٧٧ :٧ ،ابن أيب شيبة الكويف -) املصنف (٢
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ــال * ــمرة ق ــن ض ــم ب ــن عاص ــحاق ع ــن أيب إس ــك ع ــدثنا رشي  :ح

أو يـا أهـل  -يـا أهـل الكوفـة  :خطب احلسن بن عـيل حـني قتـل عـيل فقـال

ــراق  ــوم مل  -الع ــيب الي ــة أو أص ــل الليل ــل قت ــركم رج ــني أظه ــان ب ــد ك لق

ــرون ــه اآلخ ــم وال يدرك ــون بعل ــبقه األول ــه  :يس ــىل اهللا علي ــي ص ــان النب ك

فـال  ،يـة كـان جربيـل عـن يمينـه وميكايـل عـن يسـارهوسلم إذا بعثـه يف رس

 .)١(يرجع حتى يفتح اهللا عليه

ــن أيب  * ــد ع ــن أيب خال ــامعيل ب ــن إس ــري ع ــن نم ــد اهللا ب ــدثنا عبي ح

ســمعت احلســن بــن عــيل قــام خطيبــا  :إســحاق عــن هبــرية بــن يــريم قــال

لقــد فــارقكم أمـس رجــل مــا ســبقه  !يــا أهيـا النــاس :فخطـب النــاس فقــال

ــون وال  ــروناألول ــه اآلخ ــىل اهللا عليــه  ،يدرك ــول اهللا ص ــان رس ولقــد ك

جربيـل  ،وسلم يبعثه املبعـث فيعطيـه الرايـة فـام يرجـع حتـى يفـتح اهللا عليـه

ــل عــن شــامله ــه وميكاي مــا تــرك بيضــاء وال صــفراء إال ســبعامئة  ،عــن يمين

 .)٢(أراد أن يشرتي هبا خادما ،درهم فضلت من عطائه

                                                           

 .٣١ح -٤٩٩ :٧ ،ابن أيب شيبة الكويف -) املصنف (١

 .٤٢ح -٥٠٢ :٧ ،ابن أيب شيبة الكويف -) املصنف (٢
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ــن أيب  * ــل ع ــن إرسائي ــع ع ــدثنا وكي ــن ح ــرو ب ــن عم ــحاق ع إس

لقــد فــارقكم  :خطبنــا احلســن بــن عــيل بعــد وفــاة عــيل فقــال :ي قــالـحبشــ

كــان رســول  ،رجــل بــاألمس مل يســبقه األولــون بعلــم وال يدركــه اآلخــرون

ــ ــال ينص ــة ف ــه الراي ــلم يعطي ــه وس ــىل اهللا علي ــتح اهللا ـاهللا ص ــى يف رف حت

 .)١(عليه

ــد اهللا * ــن عب ــرة ع ــن م ــرو ب ــن عم ــعبة ع ــن ش ــدر ع ــدثنا غن ــن  ح ب

بيــنام احلســن بــن عــيل خيطــب إذ قــام  :احلــارث عــن زهــري بــن األقمــر قــال

رأيــت رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم  :رجــل مــن األزد آدم طــوال فقــال

ـــول ـــه يق ـــعه يف حقوي ـــه" :واض ـــي فليحب ـــن أحبن ـــاهد  ،م ـــغ الش فليبل

 .)٢("الغائب

حدثنا حييى بـن آدم قـال حـدثنا ابـن عيينـة عـن جمالـد عـن الشـعبي  *

ملا كان الصـلح بـني احلسـن بـن عـيل ومعاويـة أراد احلسـن اخلـروج إىل  :قال

 :قـال ،مـا أنـت بالـذي تـذهب حتـى ختطـب النـاس :فقال له معاوية ،املدينة

                                                           

 .٤٧ح -٥٠٢ :٧ ،ابن أيب شيبة الكويف -) املصنف (١

 .١٤ح -٥١٣ :٧ ،ابن أيب شيبة الكويف -) املصنف (٢
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فـإن أكـيس  :فسـمعته عـىل املنـرب محـد اهللا وأثنـى عليـه ثـم قـال :قال الشعبي

وإن هــذا االمــر الــذي اختلــف  ،وإن أعجــز العجــز الفجــور ،الكــيس التقــى

أو حـق كـان ال يـر أحـق بـه  ،فيه ومعاوية حتـى كـان يل فرتكتـه ملعاويـة أنا

وإنـام فعلـت هـذا حلقـن دمـائكم وإن أدري لعلـه فتنـة لكـم ومتـاع إىل  ،مني

 .)١(ثم نزل ،حني

حــدثنا حممــد بــن عبيــد قــال حــدثني صــدقة بــن املثنــى عــن جــده  *

نـاس فخطـب ال ،قـام احلسـن بـن عـيل بعـد وفـاة عـيل :رباح بن احلارث قال

ــال ــم ق ــه ث ــى علي ــد اهللا وأثن ــب :فحم ــو آت قري ــا ه ــر اهللا واق  ،إن م وإن أم

مــا يــزن  Nوإين واهللا مــا أحــب أن إيل مــن أمــر أمــة حممــد  ،وإن كــره النــاس

ــا  ــي مم ــا ينفعن ــت م ــذ علم ــن دم من ــة م ــا حمجم ــراق فيه ــردل هي ــن خ ذرة م

 .)٢(فاحلقوا بطيتكم ،يرضين

                                                           

 .٢٦٤ح -٦٣٤ – ٦٣٣ :٨ ،ابن أيب شيبة الكويف -) املصنف (١

 .٢٥٠ح -٦٣١ :٨ ،الكويف ابن أيب شيبة -) املصنف (٢
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 :Q احلسن فقه االمام

 :)١(الصالة عىل امليت

أبــو حممــد عبــد الــرمحن بــن محــدان اجلــالب هبمــدان ثنــا  )أخربنــا( *

أبو الوليد حممد بـن أمحـد بـن بـرد األنطـاكي ثنـا اهليـثم بـن مجيـل ثنـا مبـارك 

بن فضالة عـن احلسـن عـن انـس قـال كـربت املالئكـة عـىل آدم أربعـا وكـرب 

أربعـا وكـرب عمـر عـىل أيب بكـر أربعـا وكـرب صـهيب  Nأبو بكر عـىل النبـي 

 عمــر أربعــا وكــرب احلســن عــىل عــيل أربعــا وكــرب احلســني عــىل احلســن عــىل

هــذا حــديث صــحيح االســناد ومل خيرجــاه واملبــارك بــن فضــالة مــن  ،أربعــا

خيرجــاه لســوء  الشـيخني ملن أهـل الزهــد والعلــم بحيـث ال جيــرح مثلــه اال ا

 .)٢(حفظه

                                                           

 .تكبريات ان صالة امليت مخس ناوهذه الصالة خمالفة لراي االمامية والثابت عند) (١

 .٣٨٦ – ٣٨٥ :١ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (٢
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ــع  )وحــدثنا( * ــن الربي ــا عــيل ب ــف ثن ــن خل ــثم ب ــا اهلي ــد ثن ــو الولي أب

ســن صــاري ثنــا حفــص بــن غيــاث عــن أيب روح عــن مــوىل لعــيل ان احلاألن

 .)١(صىل عىل عيل وكرب عليه أربعا

حــدثنا حفــص بــن عطيــة بــن خليفــة عــن روق عــن مــوىل للحســن  *

 .)٢(بن عيل أن احلسن بن عيل صىل عىل جنازة فكرب عليها أربعا

 :السهو يف الصالة

بـن حكـيم عـن  حدثنا أبو بكر قـال حـدثنا وكيـع قـال حـدثنا نعـيم *

ى الصـالة ـأيب مريم الثقفي قال صـىل بنـا احلسـن بـن عـيل املغـرب فلـام قضـ

 .)٤()٣(فلام سلم قلنا له قال إين سهوت اسجد سجدتني ومل نره سه

                                                           

 .١٤٣ :٣ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (١

 .١٧ح -١٨٥ :٣ ،ابن أيب شيبة الكويف -) املصنف (٢

للخدش بعصمته وهي  Qاالمام احلسن  ىلت املوضوعة عوهي من الروايا) (٣

 .ضعيفة سندا لوجود وكيع وهو ضعيف عندهم

 .٢ح -٤٩١ :١ ،ابن أيب شيبة الكويف -) املصنف (٤
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 :الصداق

حدثنا عبد األعىل عـن هشـام عـن حممـد أن احلسـن بـن عـيل تـزوج  *

 .)١(امرأة فأرسل إليها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم

 :تعة الطالقم

بــن ســريين ان احــدثنا ســعيد قــال نــا هشــيم قــال أنــا منصــور عــن  *

ف متعـة هلـا فقالـت الآرة ـاحلسن بن عـيل طلـق امـرأة لـه وبعـث إليهـا بعشـ

 .)٢(متاع قليل من حبيب مفارق فبلغه قوهلا فراجعها

حدثنا أبو بكر قال نـا أبـو أسـامة عـن أيب العمـيس عـن احلسـن بـن  *

 .)٣(سن بن عيل متع امرأته بعرشة آالفسعد عن أبيه أن احل

                                                           

 .١١ح -٣٢٠ :٣ ،ابن أيب شيبة الكويف -) املصنف (١

 -٣ :٢ ،سعيد بن منصـور بـن شـعبة اخلراسـاين املكـي -) سنن سعيد بن منصور (٢

 .١٧٦٣ح

 .٣ح -١١٤ :٤ ،ابن أيب شيبة الكويف -) املصنف (٣
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 :ماشيا Q مام احلسنحج اإل

أبو عبـد اهللا حممـد بـن يعقـوب احلـافظ ثنـا حممـد بـن عبـد  )حدثنا( *
الوهاب أنبأ يعـىل بـن عبيـد اهللا بـن الوليـد عـن عبـد اهللا بـن عبيـد بـن عمـري 

شـيا وان النجائـب رين حجـة ماـقال لقد حـج احلسـن بـن عـيل مخسـا وعشـ
 .)١(هلتقاد مع
 :حدثنا شبابة قـال ثنـا شـعبة عـن عـدي بـن ثابـت عـن الـرباء قـال *

 :رأيت النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم محـل احلسـن بـن عـيل عـىل عاتقـه وقـال
ــه" ــه فأحب ــم إين أحب ــال ،"الله ــعبة :ق ــدي :ش ــت لع ــن :فقل ــال ؟حس  :ق

 .)٢(نعم

 :Q قضاء احلسن

ــراهيم أن رجــال كا * ــرية عــن إب ــا مغ ــيم ن ــا هش ــعيد ن ــا س ــت أخربن ن

ــ ــت حتض ــة وكان ــده يتيم ــا ـعن ــا عليه ــه أن يتزوجه ــت امرأت ــه فخاف ر طعام

ــوة  ــة نس ــىل اجلاري ــه ع ــتعانت امرأت ــة فاس ــل غيب ــاب الرج ــبطنهافغ ــا  فض هل
                                                           

 .١٦٩ :٣ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (١

 .١٨ح -٥١٤ :٧ ،ابن أيب شيبة الكويف -) املصنف (٢
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ــه  ــد مائدت ــة عن ــل فجعــل يفتقــد اجلاري ــدم الرج ــال وق فأفســدت عــذرهتا ق

ر طعـامي قالـت دع ـوطعامه فقـال الرجـل المرأتـه مـا حـال فالنـة ال حتضـ

ل مـا شـأهنا قالـت إهنـا فجـرت فـانطلق إليهـا فقـال هلـا حـني عنك فالنة قـا

دخل إليها فقال مـا شـأنك فجعلـت تبكـي قـال فـأخربيني فأخربتـه فـانطلق 

إىل عــيل ريض اهللا عنــه فــأخربه فأرســل عــيل ريض اهللا عنــه إىل امــرأة الرجــل 

عـرتفن بـام صـنعن فقـال للحسـن بـن عـيل اوإىل النسوة فلام أتينه مل يلبـثن أن 

ــض في ــىل اق ــا وع ــر عليه ــذفها والعق ــن ق ــىل م ــد ع ــال احل ــن فق ــا حس ــا ي ه

لــو كلفــت إبــل طحــني لطحنــت ومــا يطحــن يومئــذ  املمســكات فقــال عــيل

 .)١(بعري

حدثنا أبـو بكـر قـال حـدثنا وكيـع قـال حـدثنا زكريـا عـن عـامر أن  *

فقـال احلسـن  ،احلسن بن عـيل أيت بـرجلني قـتال ثالثـة وقـد جـرح الـرجالن

 .)٢(ويرفع عنهام جراحة الرجلني ،دية الثالثة عىل الرجلني :بن عيل

                                                           

 -٨٥ :٢ ،سعيد بن منصور بن شعبة اخلراساين املكي -) سنن سعيد بن منصور (١

 .٢١٤٩ح

 .٢ح -٣٩٤ :٦ ،ابن أيب شيبة الكويف -) املصنف (٢
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حدثنا أبـو بكـر قـال حـدثنا محيـد بـن عبـد الـرمحن عـن حسـن بـن  * 

شـهدت  :سـمعت سـبيعا أبـا سـامل يقـول :صالح عن غالـب أيب اهلـذيل قـال

ــ ــر بس ــل أق ــيل وأيت برج ــن ع ــن ب ــن ،رقةـاحلس ــه احلس ــال ل ــك  :فق فلعل

 .)١(فأمر به فقطع ،أو ثالثا حتى أقر عنده مرتني ،ال :اختلسته لكي يقول

حــدثنا أبــو بكــر قــال نــا هشــيم عــن مغــرية عــن إبــراهيم أن رجــال  *

ــده يتيمــة وكانــت حتضــ ــهفخافــت امرأ :ر معــه طعامــه قــالـكانــت عن أن  ت

ــة فاســتعانت امــرأة نســوة عليهــا  يتزوجهــا عليهــا قــال وغــاب الرجــل غيب

ا عــن فضــبطنها هلــا وأفســدت عــذرهتا بيــدها وقــدم الرجــل فجعــل يفقــده

 ؟رـر طعـامي كـام كانـت حتضــمـا شـأن فالنـة ال حتضـ :مائدته فقال المرأته

ــت ــال :فقال ــة فق ــك فالن ــأهنا :دع عن ــا ش ــال ؟م ــال :ق ــذفتها ق ــانطلق  :فق ف

فجعلـت ال تزيـد عـىل  :قـال ؟مـا شـأنك مـا أمـرك :فقـال ،حتى دخل عليها

كر فــانطلق إىل عــيل ريض اهللا عنــه فــذ :أخربينــي فأخربتــه قــال :البكــاء فقــال

فـام لبـثن  :فأرسـل إىل امـرأة الرجـل وإىل النسـوة فسـأهلن قـال :ذلك له قـال

أر احلــد عــىل  :اقــض فيهــا فقــال احلســن :فقــال للحســن :أن اعــرتفن قــال
                                                           

 .٢ح -٤٧٦ :٦ ،ابن أيب شيبة الكويف -) املصنف (١
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لـو كلفـت إبـال  :قـال فقـال عـيل اسـكاتمن قذفها والعقـر عليهـا وعـىل امل

 .)١(وما يطحن يومئذ بعري :طحينا لطحنت قال

 :حرمة زوجة االب

نا ســعيد نــا ســفيان عــن عمــرو بــن دينــار عــن حممــد بــن عــيل حـدث *

بــن عبــاس وإن اقــال كــان احلســن واحلســني ال يريــان أمهــات املــؤمنني قــال 

 .)٢(رؤيتهن هلام حتل

 :استحباب اجللوس بعد الصالة

حدثنا غندر عن شـعبة عـن احلكـم قـال بلغنـي عـن رجـل مـن بنـي  *

صــاله وقــال مــا مــن متــيم أنــه دخــل عــىل احلســن بــن عــيل وهــو قاعــد يف م

 .)٣(مسلم يصيل الصبح ثم يقعد يف مصاله إال كان له حجابا من النار

                                                           

 .١ح -٤٣٧ :٣ ،ابن أيب شيبة الكويف -) املصنف (١

 -٢٣٩ :١ ،سعيد بن منصور بن شعبة اخلراساين املكي -) سنن سعيد بن منصور (٢

 .٩٦٥ح

 .٣ح -٢٩٥ :٢ ،ابن أيب شيبة الكويف -) املصنف (٣
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 :القصاص من ابن ملجم

حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حسن عـن زيـد القبـاين عـن * 

 .)١(بعض أهله أن احلسن بن عيل قتل ابن ملجم الذي قتل عليا وله ولد صغار

 :حكم االسري

ر بــن غالــب ـة عــن عبــد اهللا بــن رشيــك عــن بشــحــدثنا ابــن عيينــ *

سأل ابـن الـزبري احلسـن بـن عـيل عـن الرجـل يقاتـل عـن أهـل الذمـة  :قال

 .)٢(ففكاكه من خراج أولئك القوم الذين قاتل عنهم :قال ،فيؤرس

 :التقية

حدثنا حاتم بن إسامعيل عن جعفر عن أبيه قال كان احلسـن بـن عـيل  *

فقيل له أما كـان أبـوك يصـيل إذا رجـع إىل واحلسني يصليان خلف مروان قال 

 .)٣(البيت قال فيقول ال واهللا ما كانوا يزيدون عىل صالة األئمة
                                                           

 .٤٠٤ :٦ ،ابن أيب شيبة الكويف -) املصنف (١

 .٢ح -٦٧٣ :٧ ،ابن أيب شيبة الكويف -) املصنف (٢

 .٢ح -٢٧١ :٢ ،ابن أيب شيبة الكويف -) املصنف (٣
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حــدثنا وكيــع ثنــا بســطام قــال ســألت أبــا جعفــر عــن الصــالة مــع  *

ــني  ــن واحلس ــان احلس ــد ك ــم ق ــيل معه ــا نص ــم فإن ــل معه ــال ص ــراء فق األم

أن ذلــك تقيــة  يبتــدران الصــالة خلــف مــروان قــال فقلــت النــاس يزعمــون

ــن عــيل يســب مــروان يف وجهــه وهــو عــىل  قــال وكيــف إن كــان احلســن ب

 .)١(املنرب حتى توىل

 :K البيت لآحرمة الصدقة عىل 

حــدثنا شــعبة حــدثنا حممــد بــن زيــاد قــال ســمعت أبــا هريــرة ريض * 

اهللا عنــه قــال أخــذ احلســن بــن عــيل ريض اهللا عــنهام متــرة مــن متــر الصــدقة 

لنبي صـىل اهللا عليـه وسـلم كـخ كـخ ليطرحهـا ثـم قـال فجعلها يف فيه فقال ا

 .)٢(أما شعرت أنا ال نأكل الصدقة

حــدثنا حممــد بــن بشــار حــدثنا غنــدر حــدثنا شــعبة عــن حممــد بــن * 

زيــاد عــن أيب هريــرة ريض اهللا عنــه ان احلســن بــن عــيل اخــذ متــرة مــن متــر 

                                                           

 .١٠ح -٢٧٢ :٢ ،ابن أيب شيبة الكويف -) املصنف (١

 .١٣٥ :٢ ،البخاري –) صحيح البخاري (٢
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ة كـخ الصدقة فجعلها يف فيه فقـال لـه النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم بالفارسـي

 .)١(كخ اما تعرف انا ال نأكل الصدقة
ــدثنا *  ــدثنا أيب ح ــدي ح ــن األس ــن احلس ــد ب ــن حمم ــر ب ــدثنا عم ح

إبــراهيم بــن طهــامن عــن حممــد بــن زيــاد عــن أيب هريــرة ريض اهللا عنــه قــال 
ــؤت ــلم ي ــه وس ــىل اهللا علي ــول اهللا ص ــان رس ــل  ىك ــد رصام النخ ــالتمر عن ب

ه كومـا مـن متـر فجعـل هذا بتمـره وهـذا مـن متـره حتـى يصـري عنـد يءفيج
احلســن واحلســني ريض اهللا عــنهام يلعبــان بــذلك التمــر فأخــذ أحــدمها متــرة 
فجعله يف فيه فنظر إليـه رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم فأخرجهـا مـن فيـه 

 .)٢(فقال أما علمت أن آل حممد ال يأكلون الصدقة
عبيــد اهللا بــن معــاذ العنــربي حــدثنا أيب حــدثنا شــعبة عــن  )حــدثنا( *

حممد وهو ابن زيـاد سـمع أبـا هريـرة يقـول اخـذ احلسـن بـن عـيل متـرة مـن 
متر الصدقة فجعلها يف فيـه فقـال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم كـخ كـخ 

 .)٣(ارم هبا اما علمت انا ال نأكل الصدقة
                                                           

 .٣٦ :٤ ،البخاري –) صحيح البخاري (١

 .١٣٤ – ١٣٣ :٢ ،البخاري –) صحيح البخاري (٢

 .١١٧ :٣ ،مسلم النيسابوري -صحيح مسلم  )(٣
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ــدثنا *  ــيبة ح ــن أيب ش ــر ب ــو بك ــدثنا أب ــفيان ح ــن س ــن ب ــا احلس أخربن
يب هريـرة أن النبـي صـىل اهللا عليـه وكيع عن شعبة عـن حممـد بـن زيـاد عـن أ

وسلم أيت بتمر من متـر الصـدقة فتنـاول احلسـن بـن عـيل متـرة فالكهـا يف فيـه 
فقــال النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم كــخ كــخ إنــا ال حتــل لنــا الصــدقة ذكــر 
ــن  ــبعه يف يف احلس ــل إص ــلم أدخ ــه وس ــىل اهللا علي ــطفى ص ــأن املص ــان ب البي

 .)١(فأخرج التمرة منه بعدما الكها
الربيـع  سمعت أبا خليفـة يقـول سـمعت عبـد الـرمحن بـن بكـر بـن *

بـن مسـلم يقـول سـمعت الربيـع بـن مسـلم يقـول سـمعت حممـد بـن زيـاد 
يقول سـمعت أبـا هريـرة يقـول أتـى أبـا القاسـم صـىل اهللا عليـه وسـلم متـر 
من متر الصدقة فأخـذ احلسـن بـن عـيل متـرة فالكهـا فأدخـل النبـي صـىل اهللا 

 فيـه فأخرجهـا وقـال كـخ أي بنـي أمـا علمـت أنـا ال عليه وسلم إصـبعيه يف
 .)٢(حتل لنا الصدقة

أخربنــا عمــر بــن حممــد اهلمــداين قــال حــدثنا حممــد بــن بشــار قــال * 

حدثنا حممد قـال حـدثنا شـعبة قـال سـمعت بريـد بـن أيب مـريم حيـدث عـن 
                                                           

 .٨٩ :٨ ،ابن حبان -) صحيح ابن حبان (١

 .٩٠ – ٨٩ :٨ ،ابن حبان -) صحيح ابن حبان (٢



 ١٣٥ ............................................. الصحاح واملسانيديف  Qاجلزء العارش: اإلمام احلسن 

رسـول اهللا ن أيب احلوراء السـعدي قـال قلـت للحسـن بـن عـيل مـا تـذكر مـ

وسـلم قـال أذكـر أين أخـذت متـرة مـن متـر الصـدقة فجعلتهـا صىل اهللا عليه 

يف يف فانتزعهــا بلعاهبــا فطرحهــا يف التمــر وكــان يعلمنــا هــذا الــدعاء اللهــم 

اهــدين فــيمن هــديت وعــافني فــيمن عافيــت وتــولني فــيمن توليــت وبــارك 

عليـك إنــه  ىـي وال يقضـــيل فـيام أعطيـت وقنــي رش مـا قضــيت إنـك تقضـ

 . )١(عبة وأظنه قال تباركت وتعاليتال يذل من واليت قال ش

حدثنا عبـد اهللا حـدثني أيب ثنـا حييـى بـن سـعيد عـن شـعبة حـدثني * 

بريد بن أيب مريم عـن أيب احلـوراء السـعدي قـال قلـت للحسـن بـن عـيل مـا 

أخـذت متـرة مـن  تذكر مـن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم قـال أذكـر اين

ــ ــا رس ــي فانتزعه ــا يف فم ــدقة فألقيته ــر الص ــلم مت ــه وس ــىل اهللا علي ول اهللا ص

بلعاهبا فألقاها يف التمر فقـال لـه رجـل مـا عليـك لـو أكـل هـذه التمـرة قـال 

ال يريبــك فــان  انــا ال نأكــل الصــدقة قــال وكــان يقــول دع مــا يريبــك إىل مــا

الصــدق طمأنينــة وان الكــذب ريبــة قــال وكــان يعلمنــا هــذا الــدعاء اللهــم 

تــولني فــيمن توليــت وبــارك اهــدين فــيمن هــديت وعــافني فــيمن عافيــت و
                                                           

 .٢٢٥ :٣ ،ابن حبان -) صحيح ابن حبان (١
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ــام قــال  ــذل مــن واليــت ورب ــه ال ي يل فــيام أعطيــت وقنــي رش مــا قضــيت ان

 .)١(تباركت ربنا وتعاليت

حـدثنا عبـد اهللا حـدثني أيب ثنــا حممـد بـن بكـر ثنــا ثابـت بـن عــامرة * 

ثنا ربيعة بـن شـيبان أنـه قـال للحسـن بـن عـيل ريض اهللا عنـه مـا تـذكر مـن 

وسـلم قـال أدخلنـي غرفـة الصـدقة فأخـذت منهـا رسول اهللا صىل اهللا عليـه 

مترة فألقيتهـا يف فمـي فقـال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم القهـا فإهنـا ال 

مــن أهــل بيتــه صــىل اهللا  حــدل اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم وال ألحتــل لرســو

 .)٢(عليه وسلم

ــدثنا *  ــزبريي ح ــو ال ــد ه ــو أمح ــا أب ــدثني أيب ثن ــد اهللا ح ــدثنا عب ح

لح ثنــا بريــد بــن أيب مــريم عــن أيب احلــوراء قــال كنــا عنــد العــالء بــن صــا

حســن بــن عــيل فســئل مــا عقلــت مــن رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم أو 

ــه وســلم قــال كنــت أمشــ معــه فمــر عــىل  ـيعــن رســول اهللا صــىل اهللا علي

جرين من متر الصـدقة فأخـذت متـرة فألقيتهـا يف فمـي فاخـذها بلعـايب فقـال 

                                                           

 .٢٠٠ :١ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (١

 .٢٠٠ :١ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (٢
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ركتهــا قــال انــا آل حممــد ال حتــل لنــا الصــدقة بعــض القــوم ومــا عليــك لــو ت

 .)١(قال وعقلت منه الصلوات اخلمس

ــال *  ــعبة ق ــا ش ــر ثن ــن جعف ــد ب ــا حمم ــدثني أيب ثن ــد اهللا ح ــدثنا عب ح

سمعت بريـد بـن أيب مـريم حيـدث عـن أيب احلـوراء قـال قلـت للحسـن بـن 

عيل ما تذكر من رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم قـال أذكـر مـن رسـول اهللا 

أخـذت متـرة مـن متـر الصـدقة فجعلتهـا يف يف قـال   اهللا عليـه وسـلم اينصىل

فنزعها رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم بلعاهبـا فجعلهـا يف التمـر فقيـل يـا 

رسول اهللا ما كـان عليـك مـن هـذه التمـرة هلـذا الصـبي قـال انـا آل حممـد ال 

ــا ــك إىل م ــا يريب ــول دع م ــان يق ــال وك ــدقة ق ــا الص ــل لن ــا حت ــك ف ن ال يريب

الصــدق طمأنينــة وان الكــذب ريبــة قــال وكــان يعلمنــا هــذا الــدعاء اللهــم 

اهــدين فــيمن هــديت وعــافني فــيمن عافيــت وتــولني فــيمن توليــت وبــارك 

ى عليــك انــه ـوال يقضــ يـيل فــيام أعطيــت وقنــي رش مــا قضــيت انــك تقضــ

ــا  ــه قــد قــال هــذه أيضــا تباركــت ربن ال يــذل مــن واليــت قــال شــعبة وأظن

سـمعته حـدث  وقـد حـدثني مـن سـمع هـذا منـه ثـم اين وتعاليت قال شعبة
                                                           

 .٢٠٠ :١ ،اإلمام أمحد بن حنبل -د ) مسند أمح(١
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ــه إىل املهــد ــديث خمرج ــت  يهبــذا احل ــك يف تبارك ــم يش ــه فل ــوت أبي ــد م بع

 .)١(وتعاليت فقلت لشعبة انك تشك فيه فقال ليس فيه شك
مـد بـن زيـاد حدثنا عبد اهللا حـدثني أيب ثنـا وكيـع ثنـا شـعبة عـن حم* 

بـن زيـاد قـال سـمعت أبـا عبد الرمحن عـن شـعبة عـن حممـد عن أيب هريرة و
هريرة املعنى ان النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم رأ احلسـن بـن عـيل أخـذ متـرة 
من متـر الصـدقة فالكهـا يف فيـه فقـال النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم كـخ كـخ 

 .)٢(فانا ال حتل لنا الصدقة
حدثنا عبد اهللا حـدثني أيب ثنـا وكيـع ثنـا شـعبة عـن حممـد بـن زيـاد * 

النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم رأ احلســن بــن عــيل أخــذ عــن أيب هريــرة ان 
متــرة مــن متــر الصــدقة فالكهــا يف فيــه فقــال لــه النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم 

 .)٣(كخ ثالثا انا ال حتل لنا الصدقة كخ
ــربين *  ــر أخ ــا معم ــرزاق أن ــد ال ــا عب ــدثني أيب ثن ــد اهللا ح ــدثنا عب ح

اهللا صـىل اهللا عليـه  رسـولعنـد حممد بن زياد انه سـمع أبـا هريـرة يقـول كنـا 
                                                           

 .٢٠٠ :١ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (١

 .٤٤٤ :٢ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (٢

 .٤٧٦ :٢ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (٣



 ١٣٩ ............................................. الصحاح واملسانيديف  Qاجلزء العارش: اإلمام احلسن 

وســلم وهــو يقســم متــرا مــن متــر الصــدقة واحلســن بــن عــيل يف حجــره فلــام 
فـرغ محلــه النبـي صــىل اهللا عليـه وســلم عـىل عاتقــه فسـال لعابــه عـىل النبــي 
صــىل اهللا عليــه وســلم فرفــع النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم رأســه فــإذا متــر يف 

ــده فانتزع ــه وســلم ي ــه فادخــل النبــي صــىل اهللا علي ــافي ــم قــال أم ــه ث  هــا من
 .)١(علمت أن الصدقة ال حتل آلل حممد

ــا زهــري عــن *  ــن موســى ثن ــا حســن ب ــد اهللا حــدثني أيب ثن حــدثنا عب
عبد اهللا بن عيسـى عـن أبيـه عـن جـده عـن أيب لـيىل قـال كنـت عنـد رسـول 
ــال  ــني ق ــن أو احلس ــه احلس ــدره أو بطن ــىل ص ــلم وع ــه وس ــىل اهللا علي اهللا ص

 يـليـه فقـال دعـوا ابنـي ال تفزعـوه حتـى يقضـفرأيت بولـه أسـاريع فقمنـا إ
بولـه ثــم أتبعـه املــاء ثــم قـام فــدخل بيـت متــر الصــدقة ودخـل معــه الغــالم 

وســلم وقــال  فاخــذ متــرة فجعلهــا يف فيــه فاســتخرجها النبــي صــىل اهللا عليــه
 .)٢(إن الصدقة ال حتل لنا

عثامن بـن عمـر ثنـا شـعبة عـن يزيـد بـن أيب مـريم عـن أيب  )حدثنا( *
ء السعدي قال قلت للحسـن بـن عـيل مـا تـذكر مـن رسـول اهللا صـىل اجلوزا

                                                           

 .٢٧٩ :٢ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (١

 .٣٤٨ :٤ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (٢
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ــدقة  ــر الص ــن مت ــرة م ــذت مت ــه فأخ ــىل عاتق ــي ع ــال محلن ــلم ق ــه وس اهللا علي
فأدخلتهــا يف فمــي فقــال يل القهــا امــا شــعرت انــا ال حتــل لنــا الصــدقة قــال 

ــدعاء ــذا ال ــدعو هب ــان ي ــيمن  :وك ــافني ف ــديت وع ــيمن ه ــدين ف ــم اه الله
وليـت وبـارك يل فـيام أعطيـت وقنـي رش مـا قضـيت عافيت وتـولني فـيمن ت

 .)١(انك تقيض وال يقىض عليك انه ال يذل من واليت تباركت وتعاليت
األسـود بـن عـامر ثنـا زهـد عـن عبـد اهللا بـن عيسـى عـن  )أخربنا( *

عيسـى عـن عبـد الـرمحن بـن أيب لــيىل قـال كنـت عنـد النبـي صـىل اهللا عليــه 
مــن متــر الصــدقة فانتزعهــا منــه  وســلم وعنــده احلســن بــن عــيل فاخــذ متــرة

 .)٢(وقال اما علمت أنه ال حتل لنا الصدقة

هاشم بـن القاسـم ثنـا شـعبة أخـربين حممـد بـن زيـاد قـال  )أخربنا( *

سمعت أبـا هريـرة قـال اخـذ احلسـن متـرة مـن متـر الصـدقة فجعلهـا يف فيـه 

فقــال النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم كــخ كــخ القهــا امــا شــعرت انــا ال نأكــل 

 .)٣(قةالصد
                                                           

 .٣٧٣ :١ ،عبد اهللا بن الرمحن الدارمي -) سنن الدارمي (١

 .٣٨٧ :١ ،عبد اهللا بن الرمحن الدارمي -) سنن الدارمي (٢

 .٣٨٧ – ٣٨٦ :١ ،عبد اهللا بن الرمحن الدارمي -) سنن الدارمي (٣
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األسـود بـن عـامر ثنـا زهـد عـن عبـد اهللا بـن عيسـى عـن  )أخربنا( *

عيسى عن عبد الـرمحن بـن أيب عـن أيب لـيىل قـال كنـت عنـد النبـي صـىل اهللا 

عليه وسـلم وعنـده احلسـن بـن عـيل فاخـذ متـرة مـن متـر الصـدقة فانتزعهـا 

 .)١(منه وقال اما علمت أنه ال حتل لنا الصدقة

دثنا وكيــع عـن شــعبة عـن حممــد بـن زيــاد حـدثنا أبــو بكـر قــال حـ *

ــر  ــن مت ــر م ــه أيت بتم ــلم أن ــه وس ــىل اهللا علي ــي ص ــن النب ــرة ع ــن أيب هري ع

الصــدقة فتنــاول احلســن بــن عــيل متــرة فالكهــا يف فيــه فقــال لــه رســول اهللا 

 .)٢("كخ كخ إنا ال حتل لنا الصدقة  " :صىل اهللا عليه وسلم

بـن عيسـى عـن  حدثنا احلسـن بـن موسـى عـن زهـري عـن عبـد اهللا *

أبيه عـن عبـد الـرمحن بـن أيب لـيىل عـن أبيـه قـال كنـت مـع النبـي صـىل اهللا 

رة فأخـذها عليه وسلم يف بيت الصدقة قـال فجـاء احلسـن بـن عـيل فأخـذ متـ

 .)٣("إنا ال حتل لنا الصدقة"منه فاستخرجها وقال 

                                                           

 .٣٨٧ :١ ،عبد اهللا بن الرمحن الدارمي -) سنن الدارمي (١

 .١ح -١٠٣ :٣ ،ابن أيب شيبة الكويف -) املصنف (٢

 .٩ح -١٠٤ :٣ ،ابن أيب شيبة الكويف -) املصنف (٣
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وكيع عن شـعبة عـن حممـد بـن زيـاد عـن أيب هريـرة أن النبـي صـىل  *

ــ ــه وس ــدقةاهللا علي ــن الص ــرة م ــرة  ،لم أيت بتم ــيل مت ــن ع ــن ب ــاول احلس فتن

ال حتـل لنـا  !كـخ كـخ( :فقال لـه النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم ،فالكها يف فيه

 .)١()الصدقة

ــرة أن  * ــن أيب هري ــاد ع ــن زي ــد ب ــن حمم ــعبة ع ــن ش ــع ع ــدثنا وكي ح

 ،رأ احلسـن بـن عـيل أخـذ متـرة مـن الصـدقة فالكهـا يف فيـه Nرسول اهللا 

 .)٢()إنا ال حتل لنا الصدقة !كخ كخ( :Nهللا فقال رسول ا

حدثنا وكيع وأبـو أسـامة عـن ثابـت بـن أيب عـامرة عـن شـيخ يقـال  *

لـه ربيعــة بــن شــيبان قــال قلــت للحسـن بــن عــيل ريض اهللا عــنهام مــا تــذكر 

عن رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم ومـا تعقـل عنـه قـال أخـذت متـرة مـن 

ــه وســلممتــر الصــدقة فلكتهــا فقــال النبــي صــىل  ــا " :اهللا علي ــا ال حتــل لن إن

 .)٣("الصدقة

                                                           

 .٣ح -٢٠٩ :٦ ،ابن أيب شيبة الكويف -) املصنف (١

 .١ح -٤٣١ :٨ ،ابن أيب شيبة الكويف -) املصنف (٢

 .٢ح -١٠٤ :٣ ،ابن أيب شيبة الكويف -) املصنف (٣
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 :القيام للجنازة

أخربنا يعقـوب بـن إبـراهيم قـال حـدثنا هشـيم قـال أنبأنـا منصـور * 

عـن ابــن ســريين قــال مــر بجنــازة عـىل احلســن بــن عــيل وابــن عبــاس فقــام 

احلسن ومل يقم ابن عباس فقـال احلسـن البـن عبـاس أمـا قـام هلـا رسـول اهللا 

 .)١(وسلم قال ابن عباس قام هلا ثم قعد صىل اهللا عليه

أخربنا يعقوب بن إبـراهيم عـن ابـن عليـة عـن سـليامن التيمـي عـن * 

أيب جملز عـن ابـن عبـاس واحلسـن بـن عـيل مـرت هبـام جنـازة فقـام أحـدمها 

وقعد اآلخـر فقـال الـذي قـام أمـا واهللا لقـد علمـت أن رسـول اهللا صـىل اهللا 

لقـد علمـت أن رسـول اهللا صـىل  عليه وسـلم قـد قـام قـال لـه الـذي جلـس

 .)٢(اهللا عليه وسلم قد جلس

أخربنا إبـراهيم بـن هـارون البلخـي قـال حـدثنا حـاتم عـن جعفـر * 

بن حممد عـن أبيـه أن احلسـن بـن عـيل كـان جالسـا فمـر عليـه بجنـازة فقـام 

النـاس حتــى جــاوزت اجلنـازة فقــال احلســن إنــام مـر بجنــازة هيــودي وكــان 
                                                           

 .٤٧ – ٤٦ :٤ ،النسائي –) سنن النسائي (١

 .٤٧ :٤ ،النسائي –) سنن النسائي (٢
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وسـلم عـىل طريقهـا جالسـا فكـره أن تعلـو رأسـه  رسول اهللا صـىل اهللا عليـه

 .)١(جنازة هيودي فقام
ــازة *  ــد أن جن ــن حمم ــوب ع ــن أي ــاد ع ــدثنا مح ــال ح ــة ق ــا قتيب أخربن

مرت باحلسن بن عـيل وابـن عبـاس فقـام احلسـن ومل يقـم ابـن عبـاس فقـال 
احلسن ألـيس قـد قـام رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم جلنـازة هيـودي قـال 

 .)٢(م جلسابن عباس نعم ث
حــدثني أيب ثنــا عفــان أنــا محــاد عــن احلجــاج بــن أرطــاة عــن حممــد * 

بن عيل عـن احلسـن بـن عـيل انـه مـر هبـم جنـازة فقـام القـوم ومل يقـم فقـال 
احلســن مــا صــنعتم إنــام قــام رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم تأذيــا بــريح 

 .)٣(اليهودي
ابــن إبــراهيم  يحــدثنا عبــد اهللا حــدثني أيب ثنــا عفــان ثنــا يزيــد يعنــ* 

وهو التسرتي أنبأنـا حممـد قـال نبئـت ان جنـازة مـرت عـىل احلسـن بـن عـيل 

ــاس ريض اهللا  ــن عب ــد اب ــن وقع ــام احلس ــنهام فق ــاس ريض اهللا ع ــن عب واب
                                                           

 .٤٧ :٤ ،النسائي –) سنن النسائي (١

 .٤٦ :٤ ،النسائي –) سنن النسائي (٢

 .٢٠٠ :١ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (٣
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ــلم  ــه وس ــىل اهللا علي ــي ص ــر إىل النب ــاس أمل ت ــن عب ــن الب ــال احلس ــنهام فق ع

مـا  مرت به جنازة فقام فقال ابـن عبـاس بـىل وقـد جلـس فلـم ينكـر احلسـن

 .)١(قال ابن عباس ريض اهللا عنهام

ــن *  ــر ع ــا معم ــرزاق ثن ــد ال ــدثنا عب ــدثني أيب ح ــد اهللا ح ــدثنا عب ح

 هبـام جنـازةأيوب عـن ابـن سـريين ان ابـن عبـاس واحلسـن بـن عـيل مـرت 

فقام أحدمها وجلـس اآلخـر فقـال الـذي قـام أمـا تعلـم أن رسـول اهللا صـىل 

 .)٢(اهللا عليه وسلم قام قال بىل وقعد

ــوب حــدث*  ــد الوهــاب الثقفــي عــن أي ــا عب ــد اهللا حــدثني أيب ثن نا عب

عن حممد ان احلسـن بـن عـيل وابـن عبـاس رأيـا جنـازة فقـام أحـدمها وقعـد 

اآلخر فقال الذي قـام أمل يقـم رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم وقـال الـذي 

 .)٣(قعد بىل وقعد

 حدثنا عبـد اهللا حـدثني أيب ثنـا هشـيم أنـا منصـور عـن ابـن سـريين* 

ــاس  ــن عب ــم اب ــن ومل يق ــام احلس ــاس فق ــن عب ــن واب ــرت باحلس ــازة م أن جن
                                                           

 .٢٠٠ :١ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (١

 .٢٠١ – ٢٠٠ :١ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (٢

 .٢٠١ :١ ،حنبلاإلمام أمحد بن  -) مسند أمحد (٣
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فقـال احلسـن البـن عبـاس أقـام هلـا رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم فقـال 

 .)١(قام وقعد

حدثنا أبو بكر قال حـدثنا حـاتم بـن إسـامعيل عـن جعفـر عـن أبيـه  *

ــاس حــني  ــام الن ــازة فق ــه بجن ــن عــيل جالســا فمــر علي قــال كــان احلســن ب

اجلنــازة فقــال احلســن بــن عــيل إنــام أمــر عــىل النبــي صــىل اهللا عليــه  طلعــت

وسلم بجنـازة هيـودي وكـان رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم عـىل طريقهـا 

 .)٢(جالسا فكره أن يعلو رأسه جنازة هيودي فقام

ــن  * ــوب عــن حممــد ع ــال حــدثنا الثقفــي عــن أي ــو بكــر ق حــدثنا أب

ازة فقـام أحـدمها وقعـد االخـر احلسن بـن عـيل وابـن عبـاس أهنـام رأيـا جنـ

أمل يقــم رســول اهللا صــىل اهللا عليــه  ؟فقــال الــذي قــام للــذي مل يقــم مل مل تقــم

 .)٣(ثم قعد وسلم قال بىل

                                                           

 .٣٣٧ :١ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (١

 .١٣ح -٢٣٧ :٣ ،ابن أيب شيبة الكويف -) املصنف (٢

 .٣ح -٢٣٨ – ٢٣٧ :٣ ،ابن أيب شيبة الكويف -) املصنف (٣
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 :ينهبة الدَ 

ــيل *  ــن ع ــن ب ــب احلس ــائز ووه ــو ج ــم ه ــن احلك ــعبة ع ــال ش  Lق
 .)١(لرجل دينه

 :حتفة الصائم

ريـف عـن حدثنا أمحد بن منيع أخربنـا أبـو معاويـة عـن سـعد بـن ط *

قـال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه  :عمري بن مـأمون عـن احلسـن بـن عـيل قـال

 .)٢()حتفة الصائم الدهن واملجمر( :وسلم

 :ما يعمل يف العيد

أخربنــا أبــو بكــر حممــد بــن عبــد اهللا بــن عتــاب العبــدي ببغــداد ثنــا * 
أبو األحـوص حممـد بـن اهليـثم القـايض ثنـا أبـو صـالح عبـد اهللا بـن صـالح 

لليث بـن سـعيد عـن إسـحاق بـن بـزرج عـن زيـد بـن احلسـن بـن حدثني ا
ــول اهللا  ــا رس ــال أمرن ــنهام ق ــه ريض اهللا ع ــن أبي ــيل ع ــدين ان  Nع يف العي

                                                           

 .١٣٧ :٣ ،البخاري –) صحيح البخاري (١

 .٧٦ح -١٤٧ :٢ ،الرتمذي –) سنن الرتمذي (٢
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بأسـمن مـا  ينلبس أجـود مـا نجـد وان نتطيـب بـأجود مـا نجـد وان نضـح
ــ ــن عش ــزور ع ــبعة واجل ــن س ــرة ع ــد البق ــرة وان نظـنج ــا ه ــري وعلين ر التكب

ــار ــكينة والوق ــ .الس ــوال جهال ــديث ل ــت للح ــزرج حلكم ــن ب ــحاق ب ة إس
 .)١(بالصحة

 :التختم

حـدثنا قتيبـة حـدثنا حـاتم بـن إســامعيل عـن جعفـر بـن حممـد عــن  *
ــال ــه ق ــارمها( :أبي ــتامن يف يس ــني يتخ ــن واحلس ــان احلس ــديث  .)ك ــذا ح ه

 .)٢(صحيح

 :احلناء يف االظافر

حدثنا وكيع عـن إسـامعيل بـن أيب خالـد عـن أبيـه قـال كـان يل عـىل  *
ن عيل ديـن فأتيتـه أتقاضـاه فوجدتـه قـد خـرج مـن احلـامم وقـد أثـر احلسن ب

 .)٣(احلناء يف أظافريه وجارية حتك عنه احلناء بقارورة
                                                           

 .٢٣١ – ٢٣٠ :٤ ،النيسابورياحلاكم  -) املستدرك (١

 .١٧٩٧ح -١٤٢ :٣ ،الرتمذي –) سنن الرتمذي (٢

 .٣ح -١٧٠ :١ ،ابن أيب شيبة الكويف -) املصنف (٣
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 :العقائد

 :الرجعة

ر أمحـد بـن سـهل الفقيـه ببخـار ثنـا صـالح بـن ـأبو نصـ )حدثنا( *

ــة قــال  ــا زهــري بــن معاوي ــن اجلعــد ثن ــا عــيل ب حممــد بــن حبيــب احلــافظ ثن

ق حيـدث عـن عمـرو األصـم قـال قلـت للحسـن بـن عـيل سمعت أبا إسحا

ان هذه الشيعة يزعمـون أن عليـا مبعـوث قبـل يـوم القيامـة قـال كـذبوا واهللا 

ما هـؤالء بشـيعته لـو علمنـا أنـه مبعـوث مـا زوجنـا نسـاءه وال اقتسـمنا مـا 

 .)٢()١(له

ــن أيب *  ــك ع ــا رشي ــيبة ثن ــن أيب ش ــثامن ب ــدثني ع ــد اهللا ح ــدثنا عب ح

ــ ــن عــيل ان الشــيعة إســحاق عــن عاصــم ب ن ضــمرة قــال قلــت للحســن ب

                                                           

الرجعة من عقائد االمامية الثابتة عندهم بالدليل وال مالزمة بني الرجعة وتزويج ) (١

لكذب اضافة اىل احلسن ان يصف الشيعة با لإلمامالنساء وتوزيع االموال وايضا حاشا 

 .ضعف الرواية

 .١٤٥ :٣ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (٢
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ــو  ــذابون ل ــك الك ــذب أولئ ــال ك ــع ق ــه يرج ــا ريض اهللا عن ــون أن علي يزعم

 .)١(علمنا ذلك ما تزوج نساؤه وال قسمنا مرياثه

 :Q االمام املهدي

أخربين أبو بكـر بـن دارم احلـافظ بالكوفـة ثنـا حممـد بـن عـثامن بـن * 

ثنـا حبـان بـن سـدير عـن عمـرو بـن سعيد القريش ثنا يزيد بن حممـد الثقفـي 

ــدة  ــيس وعبي ــن ق ــة ب ــن علقم ــراهيم ع ــن إب ــم ع ــن احلك ــي ع ــيس املالئ ق

ــول اهللا  ــا رس ــال اتين ــه ق ــعود ريض اهللا عن ــن مس ــد اهللا ب  Nالســلامين عــن عب

اال  يشءرور يف وجهــه فــام ســألناه عــن ـرا يعــرف الســـفخــرج الينــا مستبشــ

ــة  ــى مــرت فتي ــدأنا حت ــه وال ســكتنا اال ابت ــا ب ــيهم أخربن ــي هاشــم ف مــن بن

احلسن واحلسني فلام رآهـم التـزمهم واهنملـت عينـاه فقلنـا يـا رسـول اهللا مـا 

نزال نر يف وجهك شيئا نكرهـه فقـال انـا أهـل بيـت اختـار اهللا لنـا اآلخـرة 

ريدا يف الـبالد ـأو تشـ اً عىل الدنيا وانـه سـيلقى أهـل بيتـي مـن بعـدي تطريـد

ــ ــات ســود مــن املش ــى ترتفــع راي ــم رق فيســألـحت ــه ث ون احلــق فــال يعطون

                                                           

 .١٤٨ :١ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (١
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رون فمــن ـيســألونه فــال يعطونــه ثــم يســألونه فــال يعطونــه فيقــاتلون فينصــ

عـىل الـثلج  أدركه منكم أو مـن أعقـابكم فليـأت امـام أهـل بيتـي ولـو حبـواً 

فإهنا رايات هـد يـدفعوهنا إىل رجـل مـن أهـل بيتـي يـواطئ اسـمه اسـمى 

ــم أيب ــه اس ــم أبي ــ واس ــطا وع ــا قس ــك األرض فيماله ــت فيمل ــام ملئ دال ك

 .)١(جورا وظلام

ــن مســ * ــن إســامعيل املعنــىـحــدثنا مســدد ب  :قــاال ،رهد وموســى ب

حـدثني حضـني بـن املنـذر  ،ثنـا عبـد اهللا الـداناج ،ثنا عبد العزيز بـن املختـار

شــهدت عــثامن بــن عفــان وأيت بالوليــد بــن  :الرقــايش هــو أبــو ساســان قــال

 يأنـه رآه رشهبـا يعنـفشـهد أحـدمها  ،عقبة فشـهد عليـه محـران ورجـل آخـر

ــا ــه رآه يتقيأه ــر أن ــهد اآلخ ــر وش ــثامن ،اخلم ــال ع ــى  :فق ــا حت ــه مل يتقيأه إن

أقـم  :للحسـن فقـال عـيل ،أقـم عليـه احلـد :ريض اهللا عنـه فقال لعـيل ،رشهبا

لعبـد اهللا  فقـال عـيل ،حارهـا مـن تـوىل قارهـا ولِّ  :فقـال احلسـن ،عليه احلـد

فلـام بلـغ  ،يعـد ط فجلـده وعـيلفأخـذ السـو :قـال ،أقم عليه احلد :بن جعفر

                                                           

 .٤٦٤ :٤ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (١
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أحســبه  ،جلــد النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم أربعــني ،حســبك :أربعــني قــال

 .)١(وهذا أحب إيل ،سنة وكلٌّ  ،وعمر ثامنني ،وجلد أبو بكر أربعني :قال

 :Q مواقف يف حياة االمام احلسن

 :Q عبادة االمام احلسن

يـى بـن حدثنا جرير عن عبـد احلميـد عـن مغـرية عـن سـلمة بـن حي *

طلحة عن عمته أم إسـحاق بنـت طلحـة قالـت كـان احلسـن بـن عـيل يأخـذ 

نصيبه من قيـام الليـل مـن أول الليـل وكـان احلسـني يأخـذ نصـيبه مـن آخـر 

 .)٢(الليل

 :طلعت الشمس إذا Q احلسن دعاء

حــدثنا احلســن بــن موســى حــدثنا محــاد بــن ســلمة عــن هشــام بــن  *

لــب كــان يقــول إذا طلعــت عــروة عــن أبيــه أن احلســن بــن عــيل بــن أيب طا

                                                           

 .٤٤٨٠ح -٣٥٩ :٢ ،سليامن بن األشعث السجستاين -) سنن أيب داود (١

 .٥ح -١٧٤ :٢ ،ابن أيب شيبة الكويف -) املصنف (٢
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ال رشيــك لــه لــه امللــك ولــه  ،ســمع ســامع بحمــد اهللا األعظمــي :الشــمس

ــل  ــىل ك ــو ع ــد وه ــدير يشءاحلم ــربي ،ق ــد اهللا األك ــامع بحم ــمع س ال  ،س

ســمع ســامع  ،قــدير يشءرشيــك لــه لــه امللــك ولــه احلمــد وهــو عــىل كــل 

 ءيشال رشيـك لـه لـه امللـك ولـه احلمـد وهـو عـىل كـل  ،بحمد اهللا األجمدي

 .)١(يتبع هذا النحو -قدير 

 :العشاء قبل الصالة

ــول  * ــان يق ــيل ك ــن ع ــن ب ــحاق أن احلس ــن أيب إس ــك ع ــدثنا رشي ح
 .)٢(العشاء قبل الصالة يذهب النفس اللوامة

 :Q عيادة احلسن

أخربنا عمران بـن موسـى قـال حـدثنا هدبـة بـن خالـد قـال حـدثنا * 

ر أن عمــرو بــن محــاد بــن ســلمة عــن يعــىل بــن عطــاء عــن عبــد اهللا بــن يســا

حريــث زار احلســن بــن عــيل فقــال لــه عــيل بــن أيب طالــب يــا عمــرو أتــزور 

                                                           

 .١ح -٩٩ :٧ ،ابن أيب شيبة الكويف -) املصنف (١

 .١٤ح -٣١١ :٢ ،ابن أيب شيبة الكويف -) املصنف (٢
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رفه حيـث ـحسنا ويف النفس ما فيها قال نعـم يـا عـيل لسـت بـرب قلبـي تصـ

ــ ــي م ــك ال يمنعن ــا أن ذل ــيل أم ــال ع ــئت فق ــيحة  نش ــك النص أن أؤدي إلي

سمعت رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم يقـول مـا مـن امـرئ مسـلم يعـود 

ــل ــاعات مس ــه يف أي س ــلون علي ــك يص ــف مل ــبعني أل ــث اهللا س ام إال ابتع

 .)١(النهار كان حتى يميس وأي ساعات الليل كان حتى يصبح

ــن *  ــش ع ــا األعم ــة ثن ــو معاوي ــا أب ــدثني أيب ثن ــد اهللا ح ــدثنا عب ح

احلكــم بــن عتيبــة عــن عبــد الــرمحن بــن أيب لــيىل قــال جــاء أبــو موســى إىل 

ريض اهللا عنـه أعائـدا جئـت أم شـامتا  احلسن بـن عـيل يعـوده فقـال لـه عـيل

قال ال بل عائدا قال فقـال لـه عـيل ريض اهللا عنـه ان كنـت جئـت عائـدا فـاين 

ــاه  ــل أخ ــاد الرج ــول إذا ع ــلم يق ــه وس ــىل اهللا علي ــول اهللا ص ــمعت رس س

املســلم مشــى يف خرافــة اجلنــة حتــى جيلــس فــإذا جلــس غمرتــه الرمحــة فــإن 

وإن كــان مســاء  ـييمســكــان غــدوة صــىل عليــه ســبعون ألــف ملــك حتــى 

 .)٢(يصبحصىل عليه ألف ملك حتى 

                                                           

 .٢٢٥ – ٢٢٤ :٧ ،ابن حبان -) صحيح ابن حبان (١

 .٨١ :١ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (٢
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حــدثنا عبــد اهللا حــدثني أيب ثنــا عبيــدة بــن محيــد حــدثني ثــوير بــن * 

أيب فاختــة عــن أبيــه قــال عــاد أبــو موســى األشــعري احلســن بــن عــيل قــال 

فدخل عيل ريض اهللا عنه فقال أعائـدا جئـت يـا أبـا موسـى أم زائـرا فقـال يـا 

ائــدا فقــال عــيل ريض اهللا عنــه فــاين ســمعت رســول أمــري املــؤمنني ال بــل ع

اهللا صىل اهللا عليه وسلم يقـول مـا عـاد مسـلم مسـلام اال صـىل عليـه سـبعون 

ي وجعــل اهللا تعــاىل لــه خريفــا يف ـألــف ملــك مــن حــني يصــبح إىل أن يمســ

 ياجلنــة قــال فقلنــا يــا أمــري املــؤمنني ومــا اخلريــف قــال الســاقية التــي تســق

 .)١(النخل

اهللا حـدثني أيب ثنـا يزيـد ثنـا محـاد بـن سـلمة عـن يعــىل  حـدثنا عبـد* 

بن عطاء عن عبـد اهللا بـن يسـار ان عمـرو بـن حريـث عـاد احلسـن بـن عـيل 

ــه عــيل ــه فقــال ل ــه  ريض اهللا عن أتعــود احلســن وىف نفســك مــا فيهــا فقــال ل

رف قلبــي حيــث شــئت قــال عــيل ريض اهللا ـعمــرو انــك لســت بــريب فتصــ

ــا ان  ــه أمــا ان ذلــك ال يمنعن نــؤد إليــك النصــيحة ســمعت رســول اهللا عن

ــه  ــث اهللا ل ــاه اال ابتع ــاد أخ ــلم ع ــن مس ــا م ــول م ــلم يق ــه وس ــىل اهللا علي ص
                                                           

 .٩١ :١ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (١



 ...يف الصحاح واملسانيد ......................................................................... ١٥٦

 ـيسبعني ألف ملك يصـلون عليـه مـن أي سـاعات النهـار كـان حتـى يمسـ

 .)١(ومن أي ساعات الليل كان حتى يصبح

ــن *  ــعبة ع ــا ش ــد ثن ــن يزي ــد اهللا ب ــا عب ــدثني أيب ثن ــد اهللا ح ــدثنا عب ح

ن عبــد اهللا بــن نــافع قــال عــاد أبــو موســى األشــعري احلســن بــن احلكــم عــ

عيل فقال له عـيل ريض اهللا عنـه أعائـدا جئـت أم زائـرا فقـال أبـو موسـى بـل 

ــه  ــه ســمعت رســول اهللا صــىل اهللا علي ــدا فقــال عــيل ريض اهللا عن جئــت عائ

وسلم يقول من عاد مريضـا بكـرا شـيعه سـبعون ألـف ملـك كلهـم يسـتغفر 

سـبعون  هلـه خريـف يف اجلنـة وان عـاده مسـاء شـيع ي وكـانـله حتـى يمسـ

 .)٢(ألف ملك كلهم يستغفر له حتى يصبح

ــن *  ــعبة ع ــا ش ــر ثن ــن جعف ــد ب ــا حمم ــدثني أيب ثن ــد اهللا ح ــدثنا عب ح

احلكــم عــن عبــد اهللا بــن نــافع قــال عــاد أبــو موســى األشــعري احلســن بــن 

جئـت عيل بـن أيب طالـب ريض اهللا عنـه فقـال لـه عـيل ريض اهللا عنـه أعائـدا 

بــل جئــت عائــدا قــال عــيل ريض اهللا عنــه امــا انــه مــا مــن  أم زائــرا قــال ال

                                                           

 .٩٧ :١ ،أمحد بن حنبلاإلمام  -) مسند أمحد (١

 .١٢١ – ١٢٠ :١ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (٢
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مسلم يعود مريضا اال خـرج معـه سـبعون ألـف ملـك كلهـم يسـتغفر لـه إن 

وكـان لـه خريـف يف اجلنـة وإن كـان ممسـيا خـرج  ـييمسـ كان مصبحا حتى

معه سبعون ألف ملـك كلهـم يسـتغفر لـه حتـى يصـبح وكـان لـه خريـف يف 

 .)١(اجلنة

حدثنا أبو معاويـة عـن األعمـش عـن احلكـم عـن عبـد الـرمحن بـن  *

أيب ليىل قال جـاء أبـو موسـى إىل احلسـن بـن عـيل يعـوده وكـان شـاكيا فقـال 

فقــال ال بــل عائــدا فقــال لــه عــيل إذا مــا  ؟عائــدا جئــت أم شــامتا :لــه عــيل

مــن أتــى " :جئــت عائــدا ســمعت رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم يقــول

ة اجلنـة حتـى جيلـس فـإذا جلـس غمرتـه افـوده مشـى يف خرأخاه املسـلم يعـ

ي وإن ـالرمحة وإن كـان صـباحا صـىل عليـه سـبعون ألـف ملـك حتـى يمسـ

 .)٢("صىل عليه سبعون ألف ملك حتى يصبحكان مساء 

ــى  * ــض آل أيب موس ــن بع ــد ع ــن مرث ــة ب ــن علقم ــك ع ــدثنا رشي ح

علمـت  األشعري أنه أتى عليا فقـال لـه مـا جـاء بـك أجئـت عائـدا قـال مـا

                                                           

 .١٢١ :١ ،اإلمام أمحد بن حنبل -) مسند أمحد (١

 .٤ح -١٢٢ – ١٢١ :٣ ،ابن أيب شيبة الكويف -) املصنف (٢
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الحــد مــنكم بشــكو فقــال بــىل احلســن بــن عــيل ثــم قــال عــيل مــن عــاد 

ي ومـن عـاد لـيال ـمريضا هنـارا صـىل عليـه سـبعون ألـف ملـك حتـى يمسـ

 .)١(صىل عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح

حدثنا عبد اهللا بـن نمـري قـال حـدثني موسـى اجلهنـي قـال سـمعت  *

نطلـق عايـدا للحسـن بـن سعيد بن أيب بردة قـال حـدثني أيب أن أبـا موسـى ا

بــل زائــرا قــال أمــا إنــه ال  -ال  -عــيل فقــال لــه أعايــدا جئــت أو زائــرا قــال 

ــرج  ــد إذا خ ــربك أن العائ ــك أن أخ ــا يف نفس ــك م ــان يف نفس ــي وإن ك يمنعن

ــى إىل  ــإذا انته ــا ف ــة خوض ــوض يف الرمح ــان خي ــا ك ــود مريض ــه يع ــن بيت م

 يرجـع املريض فجلـس غمرتـه الرمحـة حتـى يرجـع مـن عنـد املـريض حـني

يشــيعه ســبعون ألــف ملــك يســتغفرون لــه هنــارا أمجــع وإن كــان لــيال كــان 

 .)٢(بذلك املنزل حتى يصبح وله خريف يف اجلنة

                                                           

 .٥ح -١٢٢ :٣ ،ابن أيب شيبة الكويف -) املصنف (١

 .٨ح -١٢٢ :٣ ،ابن أيب شيبة الكويف -) املصنف (٢
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 :يف دار عثامن Q جرح احلسن

أبـو أسـامة عـن زهـري عـن قتـادة قـال رأيـت احلسـن بـن  )وحدثنا( *
 .)٢()١(عيل ريض اهللا عنهام اخرج من دار عثامن جرحيا

 :ومعاوية بن حديج Q االمام احلسن

عــيل بــن عبــد الــرمحن بــن عيســى الســبيعي بالكوفــة ثنــا  )أخــربين( *

احلسـني بــن احلكــم اجليــزي ثنــا احلســني بــن احلســن األشــقر ثنــا ســعيد بــن 

خثــيم اهلــاليل عــن الوليــد بــن يســار اهلمــداين عــن عــيل بــن أيب طلحــة قــال 

ديج حججنــا فمررنــا عــىل احلســن بــن عــيل باملدينــة ومعنــا معاويــة بــن حــ

بـه فـايت بـه  فقيل للحسن ان هذا معاوية بن حـديج السـاب لعـيل فقـال عـيلَّ 

فقـال مـا فعلـت فقـال واهللا ان لقيتـه ومـا أحسـبك  فقال أنـت السـاب لعـيل

يـذود عنـه رايـات  Nتلقاه يوم القيامة لتجـده قـائام عـىل حـوض رسـول اهللا 

                                                           

 .يف الدفاع عن عثامن فضال عن مشاركته Q مل يثبت عندنا جرح االمام احلسن )(١

 .١٠٦ :٣ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (٢
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 وقـد خـاب Nاملنافقني بيده عصـا مـن عوسـج حدثنيـه الصـادق املصـدوق 

١(ا حديث صحيح االسناد ومل خيرجاههذ ،من افرت(. 

 :حرب اجلمل

احلســن بــن يعقــوب العــدل ثنــا حييــى بــن أيب طالــب ثنــا  )أخــربين( *

بشار بن موسى ثنـا احلـاطبي عـن أبيـه عـن جـده حممـد بـن حاطـب قـال ملـا 

ــيل ــام ع ــل ق ــال اجلم ــن قت ــا م ــارس  فرغن ــن ي ــامر ب ــيل وع ــن ع ــني ب واحلس

ــن أيب بكــر يطوفــون يف القــتىل وصعصــعة بــن صــوحان واألشــرت  وحممــد ب

فأبرص احلسن بن عيل قتيال مكبوبـا عـىل وجهـه فأكبـه عـىل قفـاه فقـال انـا هللا 

قـال حممـد  يفقـال لـه أبـوه مـا هـو يـا بنـ قـريش واهللاوانا إليه راجعون فرخ 

بن طلحة فقـال انـا هللا وانـا إليـه راجعـون إن كـان مـا علمتـه لشـاب صـالح 

 .)٣()٢(ثم قعد كئيبا حزينا
                                                           

 .١٣٨ :٣ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (١

واملؤلبني عىل قتاله يف  Q املؤمنني ألمريحممد بن طلحة هو من اشد املناهضني ) (٢

 .من املوضوعات عليه Qالمام احلسن ا وتأسفحرب اجلمل 

 .٣٧٥ :٣ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (٣
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عبـد اهللا بـن إسـحاق بـن إبـراهيم العـدل ثنـا حييـى بـن أيب  )حدثنا( *

طالب ثنا بشار بن موسـى اخلفـاف ثنـا احلـاطبي عبـد الـرمحن بـن حممـد عـن 

أبيه عـن جـده قـال ملـا كـان يـوم اجلمـل خرجـت انظـر يف القـتىل قـال فقـام 

ــن  ــد ب ــر وزي ــن أيب بك ــد ب ــارس وحمم ــن ي ــامر ب ــيل وع ــن ع ــن ب ــيل واحلس ع

ر احلسـن بـن عـيل قتـيال مكبوبـا عـىل ـيدورون يف القتىل قـال فأبصـ صوحان

وجهــه فقلبــه عــىل قفــاه ثــم رصخ ثــم قــال انــا هللا وانــا إليــه راجعــون فــرخ 

قريش واهللا فقال له أبوه مـن هـو يـا بنـي قـال حممـد بـن طلحـة بـن عبيـد اهللا 

ئيبـا فقال انا هللا وانا إليه راجعـون امـا واهللا لقـد كـان شـابا صـاحلا ثـم قعـد ك

حزينا فقال له احلسن يـا أبـت قـد كنـت أهنـاك عـن هـذا املسـري فغلبـك عـىل 

رأيـك فــالن وفــالن قـال قــد كــان ذاك يـا بنــي ولــوددت اين مـت قبــل هــذا 

 .)٢()١(بعرشين سنة

                                                           

 بطالن ما K التاريخ والعارف بعقائد اهل البيت ألحداثال خيفى عىل املتتبع ) (١

 .ورد يف هذه الرواية

 .١٠٤ – ١٠٣ :٣ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (٢



 ...يف الصحاح واملسانيد ......................................................................... ١٦٢

 :)١(االشعثو Q احلسن

الشـيخ أبـو بكـر أنبـأ إسـامعيل بـن قتيبـة ثنـا أبـو بكـر بـن  )أخربنا( *

مـات أبـو حممـد األشـعث بـن  )قـاال(بـن نمـري أيب شيبة وحممد بـن عبـد اهللا 

قيس الكنـدي مـن بنـى احلـارث بـن معاويـة بالكوفـة واحلسـن بـن عـيل هبـا 

 .)٢(يه احلسن بن عيل ريض اهللا عنهامبعد صلح معاوية إياه فصىل عل

عيل بـن عيسـى ثنـا احلسـني بـن حممـد بـن زيـاد ثنـا حممـود  )حدثنا( *

يل بـن أيب خالـد عـن حفـص بن خداش ثنـا عبـدة بـن محيـد حـدثني إسـامع

بن جابر قال ملا مات األشـعث بـن قـيس قـال احلسـن بـن عـيل إذا غسـلتموه 

ديــه فــال هتيجــوه حتــى تــأتوين بــه قــال فــايت بــه فــدعا بحنــوط فوضــأ بــه ي

 .)٣(ووجهه ورجليه ثم قال أدرجوا

                                                           

 Qه لعيل واحلسنؤوعدا Q البيت ألهلني وئاالشعث عىل راس املنافقني املنا كان) (١

 .غري مربر Qاإلمام واالهتامم به من قبل 

 .٥٢٢ :٣ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (٢

 .٥٢٣ – ٥٢٢ :٣ ،احلاكم النيسابوري -) املستدرك (٣



 ١٦٣ ............................................. الصحاح واملسانيديف  Qاجلزء العارش: اإلمام احلسن 

ــابر  * ــن ج ــيم ب ــن حك ــد ع ــن أيب خال ــامعيل ب ــن إس ــع ع حــدثنا وكي

بـن قـيس وكانـت ابنتـه حتـت احلسـن بـن  ي قال ملـا مـات األشـعثـاألمحس

ــأه  ــاء فوض ــاه فج ــوين فآذن ــى تؤذن ــوه حت ــال هتيج ــلتموه ف ــال إذا غس ــيل ق ع

 .)١(باحلنوط وضوءا

حــدثنا وكيــع عــن إســامعيل بــن أيب خالــد عــن احلكــيم بــن جــابر  *

قال ملا مات ابن قـيس قـال احلسـن بـن عـيل إذا غسـلتموه فـال هتيجـوه حتـى 

 .)٢(وضوء تؤذنوين فجاء فوضأه باحلنوط

 :حد الوليد
حــدثنا عبــد اهللا حــدثني أيب ثنــا يزيــد بــن هــارون أنبأنــا ســعيد بــن أيب 

عروبة عن عبد اهللا الـداناج عـن حضـني بـن املنـذر بـن احلـرث بـن وعلـة أن 

الوليد بن عقبة صـىل بالنـاس الصـبح أربعـا ثـم التفـت إلـيهم فقـال أزيـدكم 

للحسـن بـن عـيل قـم يـا  فرفع ذلـك إىل عـثامن فـامر بـه ان جيلـد فقـال عـيل

حسن فاجلده قال وفـيم أنـت وذاك فقـال عـىل بـل عجـزت ووهنـت قـم يـا 
                                                           

 .١٣ح -١٣١ :٣ ،ابن أيب شيبة الكويف -املصنف  )(١

 .١ح -١٤١ :٣ ،ابن أيب شيبة الكويف -املصنف  )(٢
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عبد اهللا بن جعفـر فاجلـده فقـام عبـد اهللا بـن جعفـر فجلـده وعـىل يعـد فلـام 

 .)١(بلغ أربعني قال له أمسك

* * * 
  

                                                           

 .١٤٥ – ١٤٤ :١ ،اإلمام أمحد بن حنبل -مسند أمحد  )(١
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