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الشفاء
أهل الكساءبمرويات 



مقدمةال

[1] 

 

المقدمة

 
 احلـدي  أحسـن أنـزل كام ، األبلج الصبح من أضوء الغراء السنة أنزل الذي هلل احلمد

 من وأفضل مرسل خري حممد سيدنا عىل والسالم والصالة ، عوج ذي غري متشاهبا كتابا

 طيبـي آلـ  وعىل ، واحلجج باملعجزات وجاء احلكمة أويت من وأعظم ، عرج السامء إىل

 يف ومـن ، اللهج سنت  إحياء يف بذلوا الذين وأصحاب  ، والدرج الرتب وعوايل ، األرج

 وبعد ، اندرج سلكهم نظام

سـادة األسـياد األخيـار ،  فهذه أربعون حديثا نبويا يروهيا خـرية أهـل بيتـ  األطهـار ،

ن باخلميصة النبوية السوداء ، فاطمة بنت النبـي واملترشف ن بأصحاب الكساء ،واملعروف

ريض اهلل عـنهم   –مهـا احلسـن واحلسـني  ا، وبعلها عيل بـن أ  طالـب ، وابنالزهراء 

 .وأفاض عليهم من رمحت  وكرم  ولطف 

 بيت وتوقريه وكان حب أهل  ملا كان من الواجب عىل املؤمنني حب سيدنا حممد 

اإليامن  أحببت أن أمجع نخبة من مجلة فروع وفرعا من  جزءا من حب  وتوقريه 

ترشد عىل وراثتهم العلمية ومتنح شيئا من بصرية  مروياهتم عن سيدنا رسول اهلل 

عىل حفظ اآلثار النبوية  -زادها اهلل قوة ورشفا  –حول حرص أئمة أهل السنة 

عىل أربعني  واقترصتعن الصحابة عامة وعن أهل البيت خاصة  املرويةالرشيفة 

حديثا جريا عىل هنج العلامء الصاحلني سلفا وخلفا يف مجع أربعني حديثا يف علم أو 

وحتت كل حدي  ذكرت خترجي  من كتب احلدي  املعتمدة عند أهل . موضوع مستقل



مقدمةال

[2] 

 

 أوردها التي التفاصيل يف اخلوض دون خمترص بشكلالسنة مع إشارة إىل صحت  

يف أربعة أبواب وحيتوي كل باب عىل عرشة أحادي  ورتبت هذه املجموعة . نواملحقق

 :كام ييل

 

 عن أمري املؤمنني سيدنا عيل بن أ  طالب : العرشة األوىل

 عن بضعة النبي الرشيفة سيدتنا فاطمة بنت رسول اهلل : العرشة الثانية

 عن سبط رسول اهلل حسن بن عيل بن أ  طالب : العرشة الثالثة

  عن سبط رسول اهلل حسني بن عيل بن أ  طالب : العرشة الرابعة

 

رجاء أن يتقبل هذا العمل متمنيا أن ننال ب  شفاعة سيدنا احلبيب   اهلل ونتوج  إىل

مْحََٰنُ وأهل بيت  اليوم الذي  األعظم  َفاَعُة إَِّلا َمْن َأِذَن َلُ  الرا ألن  َّلا َتنَفُع الشا

  :يف القصيدة املثناة اهلدى اليعقو  شيخنا أبو كام أخربنا يتحقق هبم املطالب

 نيْ وتوسل عنده بالصاحبَ   دها وأت  واقصده إن خطب  

 نْ ـيـضعة طاهرة واخلتنبَ   لــسزهراء ـالـ  وبـيوبعما 

 نيْ ـده باحلسنـوتشفع عن  ا يف أدبـطفـستعـ  موارُج 

 

 .للتوفيق واإلخالص نسأل اهلل 

 وصحب  أمجعني وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآل 



[3] 

 

 

 

 



 العشرة األولى

 عن سيدنا علي بن أبي طالب

 



عن سيدنا علي بن أبي طالبالعشرة األولى

[5] 

 

 الحديث األول
 إثم من كذب على النبي 

 

 :قال رسول اهلل  :قال عن عيل 

  1النارَّل تكذبوا عيل فإن  من يكذب عيل يلج 

 

*** 

 

 الحديث الثاني
 المهدي من أوالد فاطمة

 

 قال قال رسول اهلل  عن عيل 

املهدي منا أهل البيت يصلح  اهلل يف ليلة2  
  

                                                      

 ٠١١: البخاريأخرج   1 

 وصحح  أمحد شاكر ١٠١: حدي  صحيح أخرج  امحد  2



عن سيدنا علي بن أبي طالبالعشرة األولى

[6] 

 

 لثالحديث الثا
  الجنة أهل كهول سيدا

 

ليس معنا أحد من البرش إذ أقبل أبو بكر  قال إين جلالس مع رسول اهلل   عن عيل 

  :د منهام آخذا بيد صاحب  فقال يلوعمر يمشيان كل واح

هذان سيدا كهول أهل اجلنة من األولني واآلخرين إَّل النبيني واملرسلني َّل ختربمها يا عيل   

 3 .فام أخربهتام ولو كانا حيني ما حدثت ب 

 

*** 

 

 رابعالحديث ال
  مفتاح الصالة

 

 قال  عن النبي  عن عيل 

ممفتاح الصالة الطهور وحتريمها التكبري وحتليلها التسلي4 

  

                                                      
: وأمحد ١١١٣بإسناد حسن وأخرج  الرتمذي  -واللفظ ل   – ٠١٦١: أخرج  الدوَّل  يف الكنى  3

 ٤٢١: والبزار ٢٣: وابن ماج  ١١١

حدي  حسن رواه أبو داود  ": وقال ٣٤٩: وذكره النووي يف اخلالصة ١: أخرج  الرتمذي  4

 ".والرتمذي وآخرون

 



عن سيدنا علي بن أبي طالبالعشرة األولى

[7] 

 

 الحديث الخامس
 الهداية والسداد

 

 قال قال يل رسول اهلل   عن عيل

قل اللهم اهدين وسددين واذكر باهلدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم 5 

 

*** 

 

 السادسالحديث 
  الشريفة النبي  يد معجزة

 

حني بعث  برباءة فقال يا نبي اهلل إين لست باللسن وَّل باخلطيب قال  أن النبي  عن عيل 

 ما بد أن أذهب هبا أنا أو تذهب هبا أنت قال فإن كان وَّل بد فسأذهب أنا قال 

فانطلق فإن اهلل يثبت لسانك وهيدي قلبك 
قال ثم وضع يده عىل فم 

6
 

  

                                                      
 ٤٢١٤: أخرج  مسلم  5

 ٠٩٦١: حدي  صحبح اإلسناد أخرج  أمحد  6



عن سيدنا علي بن أبي طالبالعشرة األولى

[8] 

 

 السابعالحديث 
 لعبادهكرم اهلل 
 

  قال قال يل رسول اهلل  عن عيل 

 من أذنب يف الدنيا ذنبا فعوقب ب  فاهلل أعدل من أن يثني عقوبت  عىل عبده ، ومن أذنب

  7 ذنبا يف الدنيا فسرت اهلل علي  وعفا عن  فاهلل أكرم من أن يعود يف يشء قد عفا عن 

 

*** 

 

 الثامنالحديث 
 رفع التكليف عن ثالثة

 

 قال أن رسول اهلل  عن عيل 

حتى يبلغ ، وعن املجنون  قد رفع القلم عن ثالثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي

 8 يربأحتى 
  

                                                      
 ١١١٣: والدارقطني ٧٧٣: حدي  صحيح أخرج  أمحد  7

 ٣٦٠: أبو يعىل ٩١١٩: وابن ماج  ١٦٩٧: وأبو داود ٠٤٩١: حدي  صحيح أخرج  الرتمذي  8

 .وآخرون

 



عن سيدنا علي بن أبي طالبالعشرة األولى

[9] 

 

 التاسعالحديث 
 المصلين على المالئكة صالة

 

 قال  قال رسول اهلل  يعني ابن أ  طالب   -عن عيل 

   اللهم : املالئكة ، وصالهتم علي  إن العبد إذا جلس يف مصاله بعد الصالة صلت علي

 9اللهم اغفر ل  اللهم ارمح : اغفر ل ، وإن جلس ينتظر الصالة صلت علي  وصالهتم علي  
 

*** 

 

 العاشرالحديث 
 فضل صلة األرحام

 
 قال عن النبي   عن عيل 

 َلُ  يف عمره ، ويوسع ل  يف رزق  ، ويدفع عن  ميتة السوء ، فليتق اهلل ، من رسه أن يمد

10 وليصل رمح

                                                      
رواه أمحد وفي  عطاء بن ":وقال ٩٠٩٠: اهليثميوذكره  ٠٩٠٦: حدي  حسن اإلسناد أخرج  أمحد  9

وكان من كبار العلامء ، لكن  ساء ": قال عن  الذهبي ".السائب وهو ثقة ولكن  اختلط يف آخر عمره

 ".حفظ  قليال يف أواخر عمره

 من أحب النسأ ل  ": بلفظ ١٤١: زاربإسناد حسن وكذلك الب -واللفظ ل   – ٠٠٧٠: أخرج  أمحد  10

من وجوه، وأعىل  وهذا احلدي  يروى عن النبي ": ثم قال ". رزق  فليصل رمح والزيادة يفيف أجل ، 

 ".ي  السالمما رواه عيل عن  عل ي ما يروى يف ذلك عن النب

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 الثانيةالعشرة 

 النبي فاطمة بنت تناعن سيد





فاطمة بنت النبينا تعن سيدثانيةالعشرة ال

[11] 

 

 الحادي عشرالحديث 
   الزهراء فاطمة تسبيح

 
 تسأل  خادما فقال  أن فاطمة عليها السالم أتت النبي 

 أَّل أخربك ما هو خري لك من  تسبحني اهلل عند منامك ثالثا وثالثني وحتمدين اهلل ثالثا

 11وثالثني وتكربين اهلل أربعا وثالثني ثم قال سفيان إحداهن أربع وثالثون
 

*** 

 

 الحديث الثاني عشر
 دعاء دخول المسجد والخروج منه

 :إذا دخل املسجد يقول قالت  كان رسول اهلل   عن فاطمة بنت رسول اهلل

 ِاَلُم َعىَل رسْوِل اهللِ اللاُهما اْغِفْر يِلْ ُذُنْوِ ْ َواْفتَْح يِلْ َأْبَواَب رمْحَتَِك ب   ْسِم اهللِ َوالسا

 : وإذا خرج قال 

 ِاَلُم َعىَل رسْوِل اهللِ اللاُهما اْغِفْر يِلْ ُذُنْوِ ْ َواْفتَْح يِلْ َأبْ ب  .12َواَب َفْضلَِك ْسِم اهللِ َوالسا

                                                      
 ١٤١٦: والرتمذي ٤٢١١: ومسلم ٣١٤٧: أخرج  البخاري  11

من طريق فاطمة بنت احلسني عن جدهتا فاطمة بنت رسول  ١٠٤: حدي  صحيح أخرج  الرتمذي  12

اهلل وبني فاطمة بنت احلسني وبني فاطمة الكربى انقطاع كام اعرتف الرتمذي ب  قبل أن حسن  لشواهده 

ويف ٠١٤١: والطرباين يف الكبري ٩٣٦٧٧: وأمحد ١٣٩: وابن أ  شيبة ٧٧٩: وأخرج  ابن ماج 

: ويف مشكل اآلثار ٠٤١٩: والطحاوي يف رشح معاين اآلثار ٠١٧: ويف الصغري ٩١٩٦: وسطاأل

وأبو  ١٧٩١: والبزار ٩٤٢٦: وابن حبان ٤١٢: وابن خزيمة ١٦٦: ومالك ٩١٢٠: والدارمي ٣٧٠٩

 . ١١١: والطياليس ٠٩١٦: وأبو عوانة ١٦٩٩: يعىل



فاطمة بنت النبينا تعن سيدثانيةالعشرة ال

[12] 

 

 الحديث الثالث عشر 
 للحسن والحسين  حب النبي 

 
 عن فاطمة 

أن رسول اهلل أصبحنا وليس يف : أتاها يوما فقال أين ابناي يعني حسنا وحسينا قالت

بيتنا شيئ يذزق  ذائق، فقال عيل أذهب هبام فإين أختوف أن يبكيا عليك وليس عندك شيئ 

بني َأيدهيام فضل  13فوجدمها يلعبان يف رشبة فذهب إىل فالن اليهودي فتوج  إلي  النبي 

ني قبل أن يشتد عليهام احلر فقال عيل َأصبحنا وليس يف بيتنا فقال يا عيل أَّل تقلب اب رمن مت

حتى اجتمع لفاطمة  يشء فلو جلست يا نبي اهلل حتى َأمجع لفاطمة مترات فجلس النبي 

 14أحدمها وعيل اآْلخر حتى أقلبهام يشء من متر، فجعل  يف رصت  ثم أقبل فحمل النبي 

 
*** 

 

 الحديث الرابع عشر
 سيدة نساء الجنة فاطمة 

 
 حدثها ثم فبكت فناجاها الفتح يوم فاطمة دعا  اهلل رسول أن عن أم سلمة 

 رسول أخربين قالت وضحكها بكائها عن سألتها  اهلل رسول تويف فلام قالت فضحكت

   اهلل

 فضحكت عمران ابنة مريم إَّل اجلنة أهل نساء سيدة أين أخربين ثم فبكيت يموت أن15 

                                                      
 .رشب احلوض الصغري حيفر حول الشجرة ويمأل ماء لت: الرشبة 13

 ٠٦٩٣٧: وحسن  اهليثمي٠١٤١: حدي  حسن رواه الطرباين يف الكبري 14

 ٠١١٢: وحسن  و أخرج  الطرباين يف الكبري ١٦٧١: حدي  حسن أخرج  من هذا الوج  الرتمذي 15



فاطمة بنت النبينا تعن سيدثانيةالعشرة ال

[13] 

 

 الخامس عشرالحديث 
 عدم الوضوء مما مسته النار 

 
فأكل عرقا فجاء بالل باألذان فقام ليصيل  قالت دخل عيل رسول اهلل   عن فاطمة

 فأخذت بثوب  فقلت يا أب  أَّل تتوضأ فقال 

مم أتوضأ يا بنية فقلت مما مست النار فقال يل أوليس أطيب طعامكم ما مست  النار16 

 

*** 

 

 
 

 
 

                                                      
16

رواه أمحد وأبو يعىل ، إَّل أن   ":وقال ٠١١٠: وذكره اهليثمي ٩٣٦٧٢: أمحد  حدي  حسن أخرج  

 ".، واحلسن بن أ  احلسن ولد بعد وفاة فاطمة ، واحلدي  منقطع "أوليس أطهر طعامكم": قال

أي )كذا وقع عنده  ":الئاية يف ختريج أحادي  البداية قااهليثمي يف اهلد تعقبوالشيخ أمحد الغامري قد 

والذي يف اإلسناد احلسن بن  –واحلسن بن أ  احلسن ولد بعد وفاة فاطمة واحلدي  منقطع  – (ياهليثم

احلسن يعني ابن عيل بن أ  طالب فإن أمحد رواه من طريق حممد بن إسحق عن أبي  عن احلسن بن 

ل احلسن عن فاطمة وإسحاق بن يسار والد حممد يروي عن احلسن بن عيل نفس   فاحلدي  عىل كل حا

من رواية احلسن بن عيل أن  دخل  ٩٧٤٩: وأخرج  الطرباين يف الكبري ".مأخوذ عن أبي  عن والدن 

. فللحدي  خمرجان مقطوع وموصول. رسول اهلل بيت فاطمة فناولت  كتف شاة مطبوخة وساق احلدي 

وقال  "دي أمري املؤمنني يف احل": وليس حممد إسحاق ضعيفا كام زعم بعض املحققني بل قال عن  شعبة

جالست ابن  ": وفال سفيان الثوري ".كان ابن إسحاق من أحفظ الناس": في  أبو معاوية الرضير

   ".إسحاق منذ بضع وسبعني سنة  وما يتهم  أحد من أهل املدينة وَّل يقول في  شيئا



فاطمة بنت النبينا تعن سيدثانيةالعشرة ال

[14] 

 

 الحديث السادس عشر 
 للسيدة فاطمة الزهراء الطاهرة  بشارة النبي

 
  فضحكت ارهاس ثم كتبف  ارهافس  ابنت  فاطمة ادع  اهلل رسول أن عن عائشة 

 ركاس ثم فبكيت ؟ اهلل رسول ب  ركاس يالذ اهذ ام:  لفاطمة فقلت  عائشة قالتف

 :تقال فضحكت

فضحكت أهل  من يتبع  من أول أين فأخربين ريناس ثم فبكيت بموت  فأخربين ريناس17 

 

*** 

 

 الحديث السابع عشر 
  منزلة ووالية سيدنا علي بن أبي طالب  

  
 خم غدير يوم  اهلل رسول قول أنسيتم قالت عنها ورىض  اهلل رسول بنت فاطمة عن

وقول  موَّله فعىل موَّله كنت من  السالم عليهام موسى من هارون بمنزلة منى أنت18 

                                                      
17

 ٤٤٢١: أخرج  مسلم  

18
كذا أخرج  احلافظ الكبري أبو  ":وعزاه إىل املديني قائال( ٣٠: ص)أخرج  اجلزري يف أسنى املطالب   

و هذا احلدي  مسلسل من وج  آخر، و هو أن كل »: قاليني يف كتاب  املسلسل باألسامء وموسى املد

وفي   ".واحدة من الفواطم تروي عن عمة هلا، فهو رواية مخس بنات أخ كل واحدة منهن عن عمتها

وكان قد مجع حدي  داود بن أ   ": في  اخلطيبقال الذي حممد بن حممد بن احلسن العبايس الرشيدي 

هند وشيئا من األبواب ووقع يف أحاديث  من متابعة األفرادات للضعفاء واملجهولني ما َّل يطيب هبا 

 معناه أن َّلإإسناده ضعيف مع أن (. ٠٣٢١: رقم الرتمجة - ٤١٢: ص ١: تاريخ بغداد ج) "القلب
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 الحديث الثامن عشر 
 ولي أوالد فاطمة  سيدنا رسول اهلل 

 

   اهلله رسول قال قالت ، الكربى فاطمة عن

19عصبتهم وأنا وليهم فأنا فاطمة ولد إَّل إلي  ينتمون عصبة أُم بني لكل 

 

*** 

  

                                                                                                            

حدي  غدير خم بلغ حد التواتر كام قال ثابت وصحيح  يهامكل متنني من مركبفهذا احلدي   صحيح

 .نقال عن املناوي والسيوطي ٩١٩: الكتاين يف نظم املتناثر

19
واللفظ ل  وأخرج  الطرباين يف الكبري من  ١٧٤٠: أخرج  أبو يعيل عىل األقل لغريه حسنحدي    

سني عن جدهتا فاطمة الكربى ب  طريق عثامن بن أ  شيبة عن جرير عن شيبة بن نعامة عن فاطمة ابنة احل

وذكره . عصبتهم وأنا أبوهم أنا فإين، فاطمة ولدَّل إ أبيهم إىل عصبة ينتمون آدم بني كلمرفوعا بلفظ 

، بل رواه اخلطيب يف تارخي  من طريق حممد أ  شيبة ومل ينفرد ب  ابن": وقال ٧٦٤: السخاوي يف املقاصد

كل بني آدم ينتمون إىل عصبتهم إَّل ولد : أ  حدثنا جرير بلفظ بن أمحد بن يزيد بن أ  العوام حدثنا 

طريق حسني األشقر عن جرير بنحوه، ولكن شيبة ضعيف،  ، ومنمة ، فإين أنا أبوهم وأنا عصبتهمفاط

، ولكن ل  شاهد عند الطرباين يف ترمجة احلسن من الكبري أيضا من طريق ورواية فاطمة عن جدهتا مرسلة

إن اهللا جعل ذرية كل نبي يف صلب  : لرازي عن جعفر بن حممد عن أبي  عن جابر مرفوعا حييى بن العالء ا

وبعضها  "ارتقاء الغرف  "، وإن اهللا جعل ذريتي يف صلب عيل ، ويروى أيضا عن ابن عباس كام كتبت  يف 

 َّلختصاص  إن  َّل يصح ليس بجيد ، وفي  دليل : ل ابن اجلوزي يف العلل املتناهية، وقوبعضايقوي 

 ".، بل ويف مصنفي يف أهل البيتبذلك كام أوضحت  يف بعض األجوبة
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 الحديث التاسع عشر
 فاطمة سيدة نساء المؤمنين

 

فلم يغادر منهن امرأة فجاءت فاطمة متيش كأن   النبيقالت اجتمع نساء  عن عائشة 

فقال مرحبا بابنتي فأجلسها عن يمين  أو عن شامل  ثم إن  أرس    مشيتها مشية رسول اهلل

إليها حديثا فبكت فاطمة ثم إن  سارها فضحكت أيضا فقلت هلا ما يبكيك فقالت ما كنت 

أقرب من حزن فقلت هلا حني بكت  فقلت ما رأيت كاليوم فرحا ألفيش رس رسول اهلل 

بحديث  دوننا ثم تبكني وسألتها عام قال فقالت ما كنت ألفيش رس    أخصك رسول اهلل

  :حتى إذا قبض سألتها فقالت إن  كان حدثني رسول اهلل 

 

 أن جربيل كان يعارض  بالقرآن كل عام مرة وإن  عارض  ب  يف العام مرتني وَّل أراين إَّل قد

وإنك أول أهيل حلوقا   ونعم السلف أنا لك فبكيت لذلك ثم إن  سارين فقال  حرض أجيل

 أَّل ترضني أن تكوين سيدة نساء املؤمنني أو سيدة نساء هذه األمة

 20فضحكت لذلك

 

*** 

 

 

 

 

 

                                                      
 ٩٤٣١: أخرج  مسلم  20
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 الحديث العشرون
 شرار األمة

 

 قالت قال رسول اهلل  عن فاطمة بنت رسول اهلل 

الثياب، ألوان ويلبسون الطعام، ألوان يأكلون الذين بالنعيم، غذوا الذين أمتي اررش 

 21الكالم يف ويتشدقون

 

*** 

                                                      
عن فاطمة الرزهراء مرفوعا وكذلك  ٣٤٠١: حدي  حسن لغريه أخرج  البيهقي يف شعب اإليامن  21

أم  عن فاطمة رواه ابن عساكر وابن أ  الدنيا يف ذم الغيبة والصمت من رواية عبد اهلل بن احلسن عن 

وأخرج  أبو  ".تفرد ب  عيل بن ثابت عن عبد احلميد األنصاري": وقال البيهقي عن . بنت رسول اهلل

نعيم يف احللية من رواية عائسة بإسناد َّل بأس ب  كام رواه احلاكم والبيهقي من رواية عبد اهلل بن جعفر 

بمجموعها ترقى  وشواهد  طرق فللحدي . ورواه الديلمي يف مسند الفردوس من حدي  ابن عباس

 ٠١١٦ :منها ما رواه البخاري يف األدب واملفرد  (بترصف ٩١١٤: األمحدي)باحلدي  إىل احلسن لغريه 

 أحاسنهمي أمت وخيار املتفيهقون املشدقون الثرثارون أمتي رشار  قال  النبي عنعن أ  هريرة 

 . اأخالق



 

 

 

 

 

 

 

 الثالثةالعشرة 

 حسن بن علي ناعن سيد
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 العشرونو الحادي الحديث 
 دعا للوتر

 

 : الوتر يف الكلامت هؤَّلء أقول أن  اهلل رسول علمني: قال  بن احلسن عن

 نِي َعاَفيَْت، فِيَمنْ  َوَعافِنِي َدْيَت،ه فِيَمنْ  اْهِديِن  اللُهما يَْت، فِيَمنْ  َوَتَولا  فِياَم  يِل  َوَباِركْ  َتَولا

وَّل يعز [ َواَليَْت  َمنْ  َيِذل   َوََّل  َعَليَْك، ُيْقَض  َوََّل  َتْقِض  َك نإِ  َقَضيَْت؛ َما رَش  َوقِنِي َأْعَطيَْت،

22َوَتَعاَليَْت  بانَار ْكَت رَتبَا ،]من عاديت
 

 

*** 

 

 العشرونو  الثاني الحديث
 مال الصدقة وأهل البيت

 
 عن أو  اهلل رسول من عقلت ما فسئل   عيل بن حسن عند كنا قال احلوراء أ  عن

 فألقيتها مترة فأخذت الصدقة متر من جرين عىل فمر مع  أميش كنت :قال  اهلل رسول

  يف يف

 تركتها لو عليك وما القوم بعض فقال بلعا  فأخرجها يف يف أصبع   اهلل رسول فأدخل

 23الصدقة لنا حتل َّل حممد آل إنا قال

                                                      
 ٠٠١٦: وابن ماج  ٠٧١١: ائيسوالن ٠٩٠٧: داودحسن  وأخرج  أبو و ٤٩١: أخرج  الرتمذي  22

 ٠١١٤: وابن خزيمةوأخرجه  "رجال أمحد ثقات": وقال اهليثمي ٠١١١: وأمحد ٠٣١١: والدارمي

: وأبو يعىل ٠٩١١: والطياليس ١٦٢: والطويس يف خمترص األحكام ٤٧٣٤: واحلاكم ٧٩٢: وابن حبان

 .٤٤٧٧: التي تقع بني القوسني من رواية البيهقي والزيادة ٧٢١: وابن أ  شيبة ٠٩٠٧: والبزار ١٧٠١
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 والعشرون الثالثالحديث 
 البعد عن الشبهات

 
 قال  اهلل رسول من حفظت ما  عيل بن للحسن قلت قال السعدي احلوراء أ  عن

   اهلل رسول من حفظت

ريبة الكذب وإن طمأنينة الصدق فإن يريبك َّل ما إىل يريبك ما دع  24 

 

*** 

 

 والعشرون الرابعالحديث 
 الحرب خدعة

 
 :  اهلل رسول قال: فقال  عيل بن احلسن عىل دخلت: قال نجبة بن املسيب نع

25خدعة احلرب 26 

                                                                                                            
: وذكره اهليثمي. إسناده قوي: وقال ٠٤٩١: ونقل  عن  ابن حجر"واللفظ ل   ٠٧٩٧: أخرج  أمحد  23

: وأخرج  البخاري ".رواه أمحد ، وأبو يعىل ، والطرباين يف الكبري ، ورجال أمحد ثقات": وقال ٤٤٦٣

 .ثالثتهم من حدي  أ  هريرة ٠١٩٤والدارمي  ٠١١٢: ومسلم ٠٤٩١

: وللدارمي ٣١٠٣: هذا حدي  حسن صحيح وأخرج النسائي: وقال ٩٤٣٣: أخرج  الرتمذي  24

 .وغريهم ٧٩٧: وابن حبان ٠١١٩و٠١٣١: نحوه وكذا ألمحد 2542

ويف ... بفتح اخلاء أصح ، وبضمها أشهر ، وجيوز كرسها" ١٢١٢: قال عيل القاري يف مرقاة املفاتيح  25

خمترص النهاية للسيوطي بفتح اخلاء وضمها مع سكون الدال وبضمها مع فتح الدال ، فاألول معناه أن 

احلرب ينقض أمرها بخدعة واحدة من اخلداع أي أن املقاتل إذا خدع مرة واحدة مل يكن هلا إقالة ، وهو 

  ."هاأفصح الروايات وأصح
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   والعشرون الخامسالحديث 
 علي صاحب الراية

 
 كان لقد: فقال سوداء عاممة  وعلي ،  عيل بن احلسن اإلين خرج: قال يريم نب هبرية عن

 : قال  اهلل رسول وإن خروناآْل  يدرك  ََّل و ،اأْلولون سبق  ام رجل سمباأْل  فيكم

ورسول  اهلل وحيب  ورسول  اهلل حيب رجال اغد رايةال ألعطني 

 ،علي   اهلل يفتح حتى – رايت  يعني – ترد َّل مث يساره يل عنائوميك يمين  عن جربيل فقاتل

هبا خادما  يبتاع  أن  أراد كان ، من عطائ  أخذها درهم سبعامئة إَّل درمها وَّل ،دينارا ترك ما

.ألهل 
27
 

*** 

 

   والعشرون السادسالحديث 
 تجمل في العيدينال

 
   اهلل رسول أمرنا  الق   عيل بن احلسن عن

البقرة ، نجد ما بأسمن نضحي وأن ، نجد ما بأجود نتطيب وأن ، نجد ما أجود نلبس أن 

 28والوقار السكينة وعلينا التكبري نظهر وأن ، عرشة  عن واجلزور ، سبعة عن

                                                                                                            
 هامن حدي  احلسن بن عيل بسند ضعيف لكن ل  شواهد صحيحة من ١٧١١: أخرج  أبو يعىل  26

 جابر بن عبد اهلل عن ٠٧١٢: أخرج  مسلم حدي وأ  هريرة عن  ٩٦١٤: حدي  البخاري

وللفظ ل  و يف خصائص  ٦١٢٠: حدي  حسن بمجموع طرق  أخرج  النسائي يف السنن الكربى  27

 .١٢١١: وابن حبان ٠١٠١: وأخرج  أمحد ٩١: أمري املئمنني
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   والعشرون السابعالحديث 

 الصلوات الخمس

 
  فقال ؟ما حفظت عن النبي :قلت للحسن بن عيل  قال ء عن أ  احلورا

اخلمس الصلوات29  

 

*** 

 

   والعشرون الثامنالحديث 
 الصالة بعد الكرسي آية قراءة فضل

 
  اهلل رسول قال قال  عيل بن حسن عن

30األخرى الصالة إىل اهلل ذمة يف كان املكتوبة الصالة دبر يف الكريس آية قرأ من   

 

*** 

 
 

                                                                                                            
لوَّل جهالة إسحاق ": ثم قال بعد إخراج  من طريق إسحاق بن بزرج ٧١١٤: أخرج  احلاكم  28

وليس بمجهول فقد ضعف  ": قال حممد بن إسامعيل األمري يف سبل السالم ".حلكمت للحدي  بالصحة

املباركفوري يف حتفة )بسند ضعيف  ٩٧١٣: وأخرج  الطرباين يف الكبري ".األزدي ووثق  ابن حبان

 .(بترصف ٣١١: األحوذي

رواه الطرباين يف الكبري وأمحد يف أثناء " ٠١١١: وقال في  اهليثمي ٩٧١٢: أخرج  الطرباين يف الكبري  29

 ".حدي  القنوت ورجال  ثقات

 ".إسناده حسن" ٠١٢٩٤: وقال في  اهليثمي ٩٧١١: أخرج  الطرباين يف الكبري  30
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 التاسع والعشرونالحديث 
 وضوء رسول اهلل 

 
  عيل بن احلسن عن

اهلل ولرس نأ  جودهس موضع عىل يل سي ىحت ماء فضل توضأ اإذ كان 31 

 

*** 

 
   الثالثونالحديث 

 تبوك غزوة يومخطبة 
 

يوم غزوة املنرب   اهلل ولرس صعد رسول اهلل احلسن بن عيل عن أبي  قالعن عبد اهلل بن 

 قالتبوك فحمد اهلل وأثنى علي  ثم 

مجلوا يف أهناكم إَّل عام هناكم اهلل عن  فأما آمركم إَّل بام أمركم اهلل ب  وَّل  إين واهلل أهيا الناس »

الطلب فوالذي نفس أ  القاسم بيده إن أحدكم ليطلب  رزق  كام يطلب  أجل  فإن تعرس 

   32عليكم شيئ من  فاطلبوه بطاعة اهلل عز وجل

                                                      
كام نقل  املناوي  ".إسناده حسن" ٠٠٢١: وقال اهليثمي ٩٢١٢: رواه الطرباين يف الكبري  31

 .عن ( ٠٢٧٩:٣/٠٠٤)

.  "في  عبد الرمحن بن عثامن احلاطبي ضعف  أبو حاتم"وقال اهليثمي  ٩٧٧١: رواه الطرباين يف الكبري  32

وعبد الرمحن هذا ": لة الشافعيقال الشيخ أمحد شاكر يف حتقيق  لرسافويف تضعيف  عبد الرمحن نظر  
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ول  شاهد من رواية  ".بل ذكره ابن حبان يف الثقات كام نقل ابن حجر يف لسان امليزان. ليس ضعيفا بمرة

 .بسند صحيح ٩٠٤٤: وابن ماج  ٩٠١٣: جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام رواها احلاكم

. 



 

 

 

 الرابعةالعشرة 

 حسين بن علي ناعن سيد
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   الحادي والثالثونالحديث 
 قلة الكالم

  
   اهلل رسول قال قال   عيل بن حسني عن

يعني  َّل فيام الكالم قلة املرء إسالم حسن من إن  33 

 

*** 

 

   والثالثونالثاني الحديث 
  الصالة على النبي

   
  اهلل رسول قال قال ،  عيل بن حسني عن

عيل يصل فلم عنده ذكرت من البخيل إن 34 

 

 *** 

  
                                                      

رواه أمحد والطرباين يف الثالثة بالرواية  ": وقال ٠٩١١٧: وذكره اهليثمي ٠١٤٩: أخرج  أمحد  33

بإسناد حسن ومالك عن الزهري عن  ٠٣٩: وأخرج  الدوَّل  ".األوىل ، ورجال أمحد والكبري ثقات

  .عيل بن حسني مرسال

 عن ١٣٤١: وأخرج  الرتمذي. ووافق  الذهبي "صحيح اإلسناد"وقال  ٩١٣٢: أخرج  احلاكم  34

  ".حدي  حسن صحيح غريب": حسني بن عيل عن أبي  مرفوعا وقال
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   الثالث والثالثونالحديث 
 أدب التعامل مع المجذومين

   
   اهلل رسول قال:  قال  عيل بن احلسني عن

 كلمهم منكم فليكن بين  وبين  قيد رمحومن [ املجذومني إىل النظر تديمواَّل[ 35 

 

*** 

 

  الرابع والثالثونالحديث 
 الحج جهاد   

 
   قال ، ضعيف وإين  جبان إين  فقال  قال جاء رجل إىل النبي  عن احلسني بن عيل

احلج  في  شوكة َّل جهاد إىل هلم36 

 

*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
  .بني القوسني التي تقعبإسناد حسن بالزيادة  ٠١١: والدوَّل  ٩٦٢٧: أخرج  الطرباين يف الكبري  35

: قال املنذرى بعد أن عزاه للمعجمني. ٩٦٤١: حدي  صحيح اإلسناد أخرج  الطرباين يف الكبري  36

  ".وروات  ثقات"
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   الخامس والثالثونالحديث 
 قصة ابن صياد 

 
  عيل بن حسني  عن

أن النبي  قدرك تعدو فلن اخسأ فقال دخ فقال فسأل  عام خبأ ل  دخانا صياد َّلبن خبأ 

 النبي  فقال ريح قال  بعضهم بل وقال دخ بعضهم فقال قال ما  النبي قال وىل فلام أجلك

 اختالفا أشد وأنتم بعدي وأنا بني أظهركم  قد اختلفتم37 

 

*** 

 

   والثالثونالسادس الحديث 
 حق السائل

  
   عن حسني بن عيل قال قال رسول اهلل

للسائل حق وإن جاء عىل فرس38 

 

*** 

  

                                                      
 ٠٣٩٦: ونعيم بن محاد يف الفتن ٠٤١١: حدي  صحيح أخرج  معمر بن راشد يف اجلامع  37

يف ذيل ( ٠٩٦١. ت)وقال العالمة املدرايس  ".إسناده صحيح": وفال شاكر ٠٧١١: أخرج  أمحد 38

وباجلملة َّل شك يف صحت  نظرا إىل جمموع طرق  واهلل ":القول املسدد يف هذا احلدي  برقم احلادي عرش

 (.١١:٠٢٦١) "أعلم
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   السابع والثالثونالحديث 
 على صالة الليل  تحريض النبي 

 
   اهلل رسول أن أخربه  طالب أ  بن عيل أن  عيل بن حسنيعن 

 بيد أنفسنا اهلل رسول يا فقلت تصليان أَّل فقال ليلة السالم علي  النبي بنت وفاطمة طرق 

 مول وهو سمعت  ثم شيئا إيل يرجع ومل ذلك قلنا حني فانرصف بعثنا يبعثنا أن شاء فإذا اهلل

 39جدَّل يشء أكثر اإلنسان وكان يقول وهو فخذه يرضب

 

*** 

 

   الثامن والثالثونالحديث 
 معالي األمور واألخالق

 
    اهلل رسول قال قال  عيل بن حسني عن

سفسافها ويكره ، وأرشافها األمور معايل حيب اهلل إن 40 

  

                                                      
 ٠١٧٣: أخرج  البخاري  39

في  خالد بن إلياس،  ": وقال ٠١١٦٦: وذكره اهليثمي ٠١٧١: والقضاعي ٩٦٢٤: أخرج  احلاكم  40

وهو صحيح بشواهده عىل الرغم من  ".ضعف  أمحد وابن معني والبخاري والنسائي، وبقية رجال  ثقات

 .ضعف إسناده
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   التاسع والثالثونالحديث 
 تشهد رسول اهلل 

 
 اهلل رسول تشهد هو فقال ،  عيل تشهد عن  عيل بن احلسني سألت قال ، البهزي عن

 اهلل رسول إن فقال  اهلل عبد فتشهد  قلت  فقلت.  أمت  عىل خيفف أن حيب كان  :

  قال  اهلل رسول بتشهد عيل تشهد كيف

هلل  الطاهرات الزاكيات الرائحات الغاديات والطيبات والصلوات ، هلل التحيات41 

 

*** 

 

 األربعونالحديث 
 حب أهل الكساء

  
  ،أخذ بيد حسن وحسني فقال عن أبي  أن رسول ال   عن حسني بن عيل 

وأمهام كان معي يف درجتي يوم القيامة من أحبني وأحب هذين وأبامها42 

                                                      
ورجال الكبري  ":وقال بعد أن عزاه للطرباين٩٦٣٧كره اهليثمي وذ ٩٢١٣: أخرج  الطرباين يف الكبري 41

 ."موثقون

 ١٧١١: وأخرج  الرتمذي "إسناده حسن"وقال شاكر يف حتقيق  ملسند أمحد  ٣٧١: أخرج  أمحد 42

 ."حسن غريب": وقال
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 الخاتمة

ليلة احلادي والعرشين من شهر رمضان  حتريرها من القلم واسرتاح املجموعة هذه متت قد

 .والرشف الكامل ل  من هجرة من وألف وأربعامئة أربعني  سنةاملبارك امليمون 

 .وصىل اهلل وسلم وبارك عىل سيدنا حممد وآل  وصحب  أمجعني

 .العاملني رب هلل واحلمد
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