
 مني من مصادر مختلفة بتصرفه تجمع
  

  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل :" فال بد من التحذير من

 " وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم تلك البدع

***************************** 

هـ، عاصر جيال عظيما من أئمة السلف  961الحسن بن صالح ابن حي الهمداني، توفي سنة 
 في العلم والعبادة؛ كـ سفيان الثوري وغيره

 

وكان من رواة األحاديث، وما أعظمها من منزلة! حتى قال عنه )أبو حاتم الرازي( المعروف 
 بتشدده في الجرح والتعديل: "ثقة حافظ متقن"

 

تأّثر والبكاء؛ قال يحيى بن أبي بكير: "قلت له: صف لنا َغسل المّيت! فما قدر كان سريع ال
 عليه ِمن البكاء"

 

كان يظهر الخشوع على وجهه! قال أبو سليمان الداراني: ما رأيت أحدا الخوُف والخشوع 
 أظهر على وجهه؛ من الحسن بن صالح"

 

وما معي درهم! وكأّن الدنيا قد  اّتصف بالزهد والقناعة؛ حتى قال عن نفسه: "ربما أصبحتُ 
 ِحْيَزْت لي"

 

كان َوِرعاً! حتى لقد باع جارية؛ فقال لمن يريد شراءها: "إنها تنّخمت عندنا مرًة؛ دماً" خوفا 
 من أن يكون بها مرض فيغش المشتري

 
وكان شديد الخوف من عذاب هللا؛ حتى لقد قرأ "ال يحزنهم الفزع األكبر"؛ فتأثر تأثراً شديداً 

 حتى قيل: "كان وجهه يخضّر ويصفّر"

 
وكان كثير التدبر للقرآن؛ حتى إنه قام ليلة بسورة النبأ "عم يتساءلون"؛ فغشي عليه! حتى 

 طلع عليه الفجر ولم يختم السورة

 
وكان يقوم الليل؛ فكان يقسم الليل بينه وبين أمه وبين أخيه؛ فلما ماتت أمه قسمه بينه وبين 

 ام الليل كله!أخيه، فلما مات أخوه ق

 
وكان بعيدا عن الدنيا شديد الحزن عن نفسه؛ قال أحمد بن يونس: جالسته عشرين سنة؛ 

 مارأيته رفع رأسه إلى السماء! وال ذكر الدنيا!

 
ومن أعظم التزكيات التي حصل عليها الحسن بن صالح؛ قول اإلمام )أبي زرعة الرازي( 

 !عنه: "اجتمع فيه إتقاٌن وفقٌه وعبادةُ وزهُد"



 

 هو من رواة الحديث

  انظر

 8811 – 8811 -حطان  -حسام  - 6ج  -مقصوصات من كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال 
 

 
 
 
 



 

 ماذا قال عنه السلف؟

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

ما ذنب الحسن ابن صالح ولماذا حذر منه السلف مع 
كان عنده من علم وورع وخشوع وخشية وعبادة  ما

 حتى أن منهم من ترك رواياته للحديث.  وزهد؟

 

 .قال عنه )أحمد بن يونس(: "لو لم ُيْولَد الحسُن بن صالح؛ لكان خيراً له"

 

  !أجاز الخروج على ولي األمر الظالم ذْنبه أنه

 وتأمل:

 لم يخرج! 

 ولم ينشر قوله! 

 ولم يحث الناس على الخروج! 

 ولم يقاتل!

 وإنما كان مجرد رأي 

 

قال الذهبي "كان يرى الخروج على أمراء زمانه؛ لظلمهم وجورهم، ولكن ما قاتل أبدا"، 

 وقال "هو من أئمة اإلسالم لوال تلبسه ببدعة"

 

فما بالك بمن كان هذا رأيه، ودعى إليه، وحرض الناس 

على الخروج وربما خرج هو أيضا، أليس من باب األولى 

 التحذير منه ؟؟؟؟؟

 
 

 ن الخذالننعوذ باهلل م

 

 جمعه عبد الحفيظ
 


