
٧٧  

  الجزءان الحادي والعشرون والثاني والعشرون بعد المئتين

  يف فضل أمري املؤمنني علي بن أبي طالب كرم ا وجهه
  من أمالي اإلمام الحافظ الكبير ابن عساكر رحمه اهللا

  خير اهللا الشريف. أ: تحقيق

  
  :مقدمـة التحقيق

 احلسن  أبو القاسم علي بن)١(أملى اإلمام احلافظ الكبري ابن عساكر
يف املسجد األموي، ودار احلديث النورية ) هـ٥٧١ -(ابن هبة اهللا رمحه اهللا 

 مثانية وأربعمئة جملس يف فن احلديث الشريف) ٤٠٨(بدمشق ) دار السنة(

ً، فتناول يف كل منها بابا على حدته يصلح أن يكون تصنيفا مستقال، خال )٢( ً ِِ َِ ً
 كما - كان ميلي بسنده املتصل .بعض األبواب اليت قد تستغرق جمالس عدة

ً أخبارا تتصل بالرقائق أو الفقه أو العقيدة أو -)تاريخ مدينة دمشق(فعل يف 
  .الرتاجم أو غري ذلك، وينهي إمالءه بأبيات يف موضوع جملسه

                                                 
  

ابن عساكر يف ذكرى مرور تسعمئة سنة على : (اب تنظر ترمجة ابن عساكر يف كت)1(
لس األعلى لرعاية الفنون واآلداب ١٩٧٩الذي صدر سنة ) والدته  يف جزأين عن ا

دار السنة، دار احلديث النورية (والعلوم االجتماعية بدمشق؛ ومصادرها مثة، وكتاب 
حممد : عتىن بهحملمد أيب الفرج اخلطيب احلسين، ا) تارخيها وتراجم شيوخها: بدمشق

-١٦٧، ص٢٠٠٢ي، وصدر بدمشق عن دار البشائر سنة  جمري اخلطيب احلسن
٢٠٧.  

  ).عباسط  (١٧٠١/ ٤معجم األدباء  )2(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٨١( ا

  

٧٨

ًعرفنا من جمالس ابن عساكر املخطوطة أربعني جملسا، اشتملت املدرسة 
ُبة األسد الوطنية بدمشق، بعضها خبط العمرية عليها كلها، وقد آلت إىل مكت

  :ًاثنني وثالثني جملسا هي) ٣٢(، وقد أخرج احملققون منها )١(احلافظ الكبري
لس ذو الرقم   -أ    .)٢ (يف ذم من ال يعمل بعلمه) ١٤(ا

لس ذو الرقم   -ب   .)٣ (يف التوبة) ٣٢(ا
لس ذو الرقم   -ج   .)٤(يف ذم قرناء السوء) ٥٣(ا
الس ذوات األرقام   -د  كشف املغطى يف : ، وهي)١٢٣-١٠١(ا

 .)٥(فضل املوطا

                                                 
لــسني  )1( فهــرس جمــاميع املدرســة العمريــة يف دار الكتــب : يف) ٢٣٨، ٤٧(ًانظــر مــثال ا

  .٥٤٥ و٥١٨سني حممد السواس صاالظاهرية بدمشق لي
لس  )2(  بتحقيق حممـد مطيـع احلـافظ، ق يف دار الفكر بدمش١٩٧٩ سنة) ٥٣(طبع وا

بتحقيـق علـي حـسن احللـيب األثـري، مث   يف دار عمار بعمـان١٩٨٨ً مفردا سنة مث طبع
   . يف دار املأمون بدمشق بتحقيق أمحد البزرة١٩٩٠سنة 

  يف دائــرة األوقــاف والــشؤون اإلســالمية بــديب بتحقيــق حممــد مطيــع١٩٩٦طبــع ســنة ) 3(
لـــس  الـــسنة نفـــسها يف دار البـــشائر اإلســـالمية ببـــريوت ) ١٣٧(احلـــافظ كمـــا طبـــع وا
  .بتحقيق عبد اهلادي منصور

لس رقم ) 4(   .م بدار الفكر دمشق بتحقيق حممد مطيع احلافظ١٩٧٩سنة ) ١٤(طبع وا
 ١٩٥٤ مبكتــب نــشر الثقافــة اإلســالمية، مث طبعــه ســنة ١٩٤٦طبــع يف القــاهرة ســنة  )5(

يف طبعتـــه دار الفكـــر زت العطـــار احلـــسيين بتحقيـــق حممـــد زاهـــد الكـــوثري، مث عـــ الـــسيد
  . بتحقيق حممد مطيع احلافظ١٩٩٢دمشق سنة 
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لس ذو الرقم -  ه  .)١ (يف ذم ذي الوجهني واللسانني) ١٢٧(     ا
لس ذو الرقم   -و   .)٢(يف سعة رمحة اهللا) ١٣٧(ا
لسان ذوا الرقمني   - ز  يف فضل أمري املؤمنني علي ابن ) ٢٢٢(و) ٢٢١(ا

َّأيب طالب كرم اهللا وجهه
) ٣(. 

لس ذو الر  -ح  يف فضل أيب إسحاق سعد بن أيب وقاص ) ٢٣٨(قم ا
 .)٤ (رضي اهللا عنه

لس ذو الرقم   -ط  يف فضل عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا ) ٢٨٠(ا
 .)٥(عنه

الس خمطوطا، وهو   :ًومل يزل قسط من تلك ا
لس   - أ  موع ذي الرقم ) ١٩(ذو الرقم ا ُيف حترمي األبنة، وهو ضمن ا
  ).١٦٧ - ١٦٥( األوراق - )٩(

موع ذي ) ٤٧(لس ذو الرقم ا  - ب  يف فضل شعبان، وهو ضمن ا
 ).١٠١ - ٩٨( األوراق - )٩٨(الرقم 

لس   - ج  موع ذي الرقم ) ٥١(ذو الرقم ا يف فضل الصوم، وهو ضمن ا

                                                 
لــد ) 1(  مــن جملــة جممــع اللغــة العربيــة بدمــشق بتحقيــق ٥٧٧-٥٥٣ص)/ ٦١(نــشر يف ا

  .١٩٨٦وفاء تقي الدين سنة 
لـــس رقـــم )2( ريوت حتقيـــق عبـــد اهلـــادي م يف دار البـــشائر ببـــ١٩٩٦ســـنة ) ٣٢( طبـــع وا

  .منصور
  .ن بني أيدينااومها اللذ )3(
 مــــــن جملــــــة الــــــرتاث العــــــريب بدمــــــشق ١٩٦ -١٨٧ص)/ ١٢ و١١(نــــــشر يف العــــــدد ) 4(

  .١٩٨٣بتحقيق سكينة الشهايب سنة 
لــد ) 5(  مــن جملــة جممــع اللغــة العربيــة بدمــشق بتحقيــق ٧٧١-٧٥٣ص)/ ٥٨(نــشر يف ا

  .١٩٨٣سكينة الشهايب سنة 
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٨٠

 ).١٠٨ - ١٠٣( األوراق - )٢٠(
لس - د موع ذي الرقم ) ١٣٨(ذو الرقم  ا يف نفي التشبيه، وهو ضمن ا
 ).٤٧ - ٤٣( األوراق - )٨٠(
لس -  ه موع ) ١٣٩(ذو الرقم  ا يف صفات اهللا عز وجل، وهو ضمن ا

 ).٥١ - ٤٧( األوراق - )٨٠(ذي الرقم 
لسان - و يف فضل رجب، وهو ضمن ) ٣٦٧(و ) ٣٦٦(ذوا الرقمني  ا

موع ذي الرقم   ).١٨٤ - ١٠٧( األوراق - )٧١(ا
لس - ز موع ) ٤٠٥(ذو الرقم  ا ي الرقم ذيف فضل رمضان، وهو ضمن ا
 ).١٣٤ - ١٣٠( األوراق - )٨١(

ا املصادر هي   :وهناك جمالس أخرى ذكر
ذكرها : ًأحد عشر جملسا يف فضائل أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه  - أ 

 ).ط عباس (١٧٠١/ ٤ »معجم األدباء«ياقوت يف 
ذكرها ياقوت يف : ً أحد عشر جملسا يف فضائل عمر رضي اهللا عنه  - ب 

  ).ط عباس (٤/١٧٠١معجم األدباء 
ذكرها ياقوت يف : ًأحد عشر جملسا يف فضائل عثمان رضي اهللا عنه  - ج 

 ).ط عباس (٤/١٧٠١ »معجم األدباء«
ذكرها : ًأحد عشر جملسا يف فضائل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه  - د 

 ).ط عباس (٤/١٧٠١ »معجم األدباء«ياقوت يف 
جم مع«ذكرها ياقوت يف :   جمالس يف ذم اليهود وختليدهم يف النار-  ه

  ).ط عباس (٤/١٧٠١ »األدباء
لس ذو الرقم   - و  ذكره ابن : يف فضل ليلة النصف من شعبان) ٤٣( ا

  .١٥٦برقم » املعجم املفهرس«حجر يف 
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 .٩٢برقم» املعجم املفهرس«ذكره ابن حجر يف :  جملس يف نشر العلم  - ز 
» املعجم املفهرس«ذكره ابن حجر يف : جملس ما يدعى به عند النوم  - ح 

 .٣٤٨برقم 
 .١٤٦برقم » املعجم املفهرس«ذكره ابن حجر يف : س يف صوم يوم الشكجمل  - ط 
 .١١٠برقم » املعجم املفهرس«ذكره ابن حجر يف : جملس يف اختاذ املنرب  - ي 
 .١٣٧٩برقم » املعجم املفهرس«ذكره ابن حجر يف : جملس يف بلوغ السبعني  - ك 

من أحد واليوم ينشر اجلزء احلادي والعشرون والثاين والعشرون بعد املئتني 
ًعشر جملسا أمالها ابن عساكر يف فضل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، 

لسان  موع ذي الرقم ) ورقات) ٦(استغرق ا من جماميع املدرسة ) ١٦(من ا
لس )١٠١ -  ٩٥(، وهي الورقات )٣٧٥٣(العمرية، ورقمـه العام  األول ، فا

ذو الرقم لس الثاين ، وا)٩٨ -٩٦(يقع ضمن األوراق ) ٢٢١(ذو الرقم 
، ومها خبط نسخ واضح، كتب اإلمام )١٠١ - ٩٨(يقع ضمن األوراق ) ٢٢٢(

يوسف بن عبد اهلادي على ورقة العنوان خبطه املشهور مساعه اجلزء عن شيوخه 
بسند متصل بابن عساكر، مث كتب خبطه إمساعـه اجلزء ألهل بيته، وإجازته العامة 

  (. ه٨٩٧(لـهم سنة 
لسني ساق ابن عساك ًسبعة وعشرين خربا أورد منها يف ) ٢٧(ر يف ا
لد مخسني من كتابه  ثالثة وعشرين، واحلمد هللا ) ٢٣) (تاريخ مدينة دمشق(ا

  .رب العاملني

  خير اهللا الشريف       ه١٤٢٧ ربيع اآلخر ٥
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٨٢

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الصفحة األوىل من املخطوط
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٨٣

  
  

  
  صفحة بداية املخطوط
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٨٤

اية املخطوط   صفحة 
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  ّلجزء الحادي والعشرون والثاني والعشرون بعد المئتينا  ] ب/٩٥ [
ّفي فضل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم اهللا وجهه ّ  

  من أمالي الشيخ اإلمام العالم الحافظ
ّثقة الدين أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة اهللا الشافعي ّّ ّ  

  ّقدس اهللا روحه
  ]:السماع األول[

م من ابن احملب بإجازته من أخربنا به مجاعة من شيوخنا إ ّجازة بإجاز
م من سديد الدين بإجازته من ممليه احلافظ ابن  ّابن مزيز وغريه بإجاز ُ

  .عساكر
  وكتب يوسف بن عبد اهلادي

  ]:السماع الثاني[
ّمسعه من لفظي أم ولدي بلبل بنت عبد اهللا، وولدي أبو نعيم أمحد 

: ّحسن، وأمهات أوالديّخامس يوم من عمره، وبعضه ولدي بدر الدين 
ّوصح ذلك . جوهرة بنت عبد اهللا، وحلوة بنت عبد اهللا، وغزال بنت عبد اهللا

يوم اجلمعة ثالث شهر مجادى األوىل سنة سبع وتسعني ومثامنئة، وأجزت هلم 
  .ّأن يرووه عين ومجيع ماجيوز يل روايته

  وكتب يوسف بن عبد اهلادي
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  بسم ا الرمحن الرحيم    ] آ/٩٦[

ّ حدثنا الشيخ اإلمام العامل احلافظ ثقة الدين أبو القاسم علي بن -]١[ ّ ّّ
ّاحلسن بن هبة اهللا الشافعي  أخربنا القاضي أبو عبد :  قال-ّ قدس اهللا روحه -ّ

ْاهللا احلسني بن علي البيهقي خبسروجرد
ِ
ْ ُ ّ ّ

ُ، والشيخ أبو القاسم زاهر بن طاهر )١(
ّبن حممد الشحامي قاال َّ ّر أمحد بن منصور بن القريواين، أبنا أبو أبنا أبو بك: ّ

ّ هو عبيد اهللا بن حممد –ّالفضل الفامي  ّ أخربنا أبو العباس حممد بن –ُ ّ
ّإسحاق السراج، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب بن عبد الرمحن، وعبد  ّّ ّ ّ

أخربين :  عن أيب حازم قال- وهذا حديث يعقوب -العزيز بن أيب حازم 
  سهل بن سعد

ُألعطني الراية غدا رجال يفتح اهللا ((:  قال يوم خيربن رسول اهللا أ ًَ َُّ ًَ َ َّ َ ِ ْ ُ
ُعلى يديه، حيب اهللا ورسوله، وحيبه اهللا ورسوله َُ َُّ ُ ُّ ُفبات الناس : ، قال ))ََ ّ

ُيدوكون
ْ ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول اهللا )٢( َ َ ُ ّ ّ ُ ُّ 

ُكلهم يرجو أن يعطاها، هو يا : ، فقالوا))ُّأين علي بن أيب طالب((:  فقالُّ
ُفأرسلوا إليه((: قال. رسول اهللا يشتكي عينيه ُ، فأيت به، فبصق رسول اهللا  ))ِ َ َ َ ُ 

َيف عينيه، ودعا لـه، فـبـرأ حىت كأن مل يكن به وجع فأعطاه الرايـة،   َّ ُ ٌ َ َْ ّ ] ب/٩٦[َََ
ّيا رسول اهللا، أقاتلهم حىت يكون: ٌّفقال علي ُ ْانـفذ على ((: فقال. َوا مثلنا؟ُ ُ ُْ

                                                 
ـــــــن عـــــــساكر يف أخ] ١[ ـــــــرقم -  ))تارخيـــــــه((رجـــــــه اب ، ١/١٨٢) = ٢٢٧( ترمجـــــــة علـــــــي ب

  ).٢٤٠٦(، ومسلم برقم )٣٧٠١(والبخاري يف مواضع أحدها برقم 
  .٣٧٠/ ٢معجم البلدان .  من أعمال أسفرايني، وكانت قصبة بيهق)1(
وكـة أي يف خـوض ُوكـة ودَخيوضون وميوجون فـيمن يـدفعها إليـه، يقـال وقـع النـاس يف د )2(

  .٢/١٤٠النهاية . واختالط
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ُرسلك حىت تـنزل بساحتهم، مث ادعهم إىل اإلسالم، وأخربهم مبا جيب عليهم  ْ ِ ْ َ ُ ُ ْ ّ ِ َ ِ َِ َْ ّ ِ ْ ِ

َمن حق اهللا فيه، فواهللا ألن يهدي اهللا بك رجال واحدا خري لك من أن يكون  ْ ُِ ٌ ً ً ُ َ ِّ
َلك محر النـَّعم ُُْ(( .  

  .اّرواه البخاري ومسلم عن قتيبة عنهم
ّحدثين احلكم بن عتيبة أنه مسع عبد الرمحن بن :  وباإلسناد قال-]٢[ ّ ُ ّ
  :يقولأيب ليلى 

ٍّ يسمر مع علي )١(كان أبو ليلى ُ ّاجتمع إيل :  قال– رضي اهللا عنه –ُ
ّإنا ننكر من أمري املؤمنني لباسه يف الشتاء الثوب : ٌنفر من أهل املسجد فقالوا ّ َ ُ

ِ ِ

َالواحد ويف الصيف القباء ُ احملشو؛ فلو سألت أباك أن يسأله إذا مسر عندهّ ِ
َََ َ ّ .

َْأما كنت معنا خبيرب؟: فدخلنا عليه، فسأله أبو ليلى، فقال: ّقال عبد الرمحن ِ َ .
َألعطني الراية رجال حيب اهللا ((:  قالّفإن رسول اهللا : قال. بلى: قال ُّ ً ََّ َّ َ ِ ْ ُ

ّورسوله، وحيبه اهللا ورسوله، اليرجع حىت ُ ِ ُ َُ ُ ْ يفتح اهللا على يديهُّ َ َ ُ َ، فتشرف ))َ َّ َ َ
 هلا )٢(

ُإنه أرمد: ، فقيل ))ٌّأين علي؟((: ، فقالُأصحاب رسول اهللا  َفدعاين، فتـفل . ّ َ َ
َاللهم أذهب عنه احلر والبـرد((: يف عيين، وقال ْ َ ََّ ْ ِ ْ َ ّ ُ  اهللاَّ، وأعطاين الراية، ففتح ))َّ

ًعلي، فما وجدت بعدها حرا وال بردا ُ ّ.  

                                                 
، )١٢١٢٩(، وابـــن أيب شـــيبة بـــرقم ١/٢٢٠) = ٢٦٣(أخرجـــه ابـــن عـــساكر بـــرقم ] ٢ [

إســناده ضــعيف، وابــن ماجــه بــرقم : ، وجــاء يف التحقيــق)١١١٧ و ٧٧٨(وأمحــد بــرقم 
ـــــرقم )١١٧( ـــــذهيب يف ســـــري اخللفـــــاء       ص )٧١(، والنـــــسائي يف اخلـــــصائص ب ، وال

٢٢٨.  
ً أحــدا ومــا نــصاري، امســه بــالل، وقيــل غــري ذلــك، شــهد مــع النــيب  هــو أبــو ليلــى األ)1 (

  .٣٤/٢٣٨ذيب الكمال . بعدها، ومع علي مشاهده كلها، وقتل بصفني
  .٢/٤٦٢النهاية . تطلع إليها وتعرض هلا) 2 (
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٨٨

  : وباإلسناد عن سلمة بن عمرو بن األكوع قال-]٣[  ]آ/٩٧[
ّ إىل أيب بكر الصديق برايته إىل بعض حصون خيرب، بعث رسول اهللا 

َفقاتل، فرجع، ومل يكن فتح، وقد جهد، مث بعث الغد عمر بن اخلطاب،  َ َ
َّألعطني ((: فقاتل، مث رجع، ومل يكن فتح، وقد جهد؛ فقال رسول اهللا  َ ِ ْ ُ

ٍدا رجال حيب اهللا ورسوله، يفتح اهللا على يديه، ليس بفرارَّالراية غ َّ ًَِ ْ َ ًَ ُ ََ ، قال  ))ُّ
َ وهو أرمد، فتـفل يف - رضي اهللا عنه - عليا فدعا رسول اهللا : سلمة َ َ

ا حىت يفتح اهللا عليك((: ّعينيه، مث قال ُخذ هذه الراية، فامض  َ َّ ِ َّ ، قال  ))ُ
ا، يهرول-ِ واهللا –فخرج : سلمة َ هرولة، وإنا خللفه نتبع أثـره، حىت ركز رايته ُ  ََ ّ َََ ُ َ ًَْ َ ّ

ٍيف رجم َ َ
ّ من حجارة حتت احلصن، فاطلع إليه يهودي من رأس احلصني، )١( ّ ٍ

غلبتم ومن : ّفقال اليهودي: قال. ّأنا علي بن أيب طالب: من أنت؟ قال: قال
َأنزل التوراة على موسى  ّ حىت فتح اهللا فما رجع.  أو كما قال- ّ عليه السالم -َ

  .على يديه
  :ّ وباإلسناد عن سعد بن أيب وقاص، قال-] ٢٤[

ّقدم معاوية يف بعض حجاته فأتاه سعد بن أيب وقاص، فذكروا عليا،  ّ
 يقول لـه ثالث خصال، ألن يكون يل ُمسعت رسول اهللا : فقال سعد

ُواحدة منهن أحب إيل من الدنيا وما فيها؛ مسعت رسول اهللا  ُ ُّ َّ ُّ ّمن ((:  يقول

                                                 
م  ـ، والطـــــرباين يف املعجـــــم  الكبـــــري برقـــــ١/١٨٨)= ٢٣٤( أخرجـــــه ابـــــن عـــــساكر بـــــرقم –] ٣[

  .١٣٢، وابن املغازيل يف املناقب ص ٢١٠ - ٤/٢٠٩ الدالئل ، والبيهقي يف)٦٣٠٣(
ْرضم: (حجارة جمتمعة، ويف الطرباين) 1( ْوهي صـخور بعـضها علـى بعـض، مجـع رضـمة) َ َ .

  .٢٣١، ٢/٢٠٥النهاية 
، والنــسائي يف )١٢١(، وابــن ماجــه ١/٢٣٤)= ٢٧٧( أخرجــه ابــن عــساكر بــرقم –] ٤2[

  .صحيح: ، وقال األلباين٣٨اخلصائص ص 
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٨٩

ٌّكنت مواله فـعلي مـواله َِ َ َّألعطيـن ((:  يقـولُ، ومسعـت رسول اهللا  ))ُ َ ِ ْ ] ب/٩٧[ُ
َالراية رجال حيب اهللا ورسوله َ ُّ ً ّأنت مين ((:  يقول لهُ، ومسعت رسول اهللا  ))َّ

ّ، إال أنه ال نيب بعديموسىمبنـزلة هارون من  ّ ّ((.  
  : وباإلسناد قال-] ٥[١

 محل الباب على - رضي اهللا عنه -ّ عبد اهللا أن عليا حدثين جابر بن
ّ عليه، ففتحوها، وأنه مل حيمله إال أربعون املسلمونّظهره يوم خيرب، حىت صعد  ّ

  .ًرجال
  :ُ وباإلسناد عن جابر بن مسرة قال-] ٦[

ْومن عسى أن ((: َيا رسول اهللا، من حيمل رايتك يوم القيامة؟ قال: قالوا َ
َحيملها يوم ال ّقيامة إال من كان حيملها يف الدنياَ   . ))ّعلي بن أيب طالب؟: ّ
ّعلي مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه ال ((: وقال رسول اهللا : قال ّ ّ ّ
  . ))ّنيب بعدي
ًتقتل عمارا الفئة الباغية((: وقال رسول اهللا : قال ّ(( .  
  : قال- رمحه اهللا -ّ وباإلسناد عن ابن عباس -] ٢٧ [

ّ الراية إىل علي بن أيب طالب  اهللا دفع رسول  يوم -  رضي اهللا عنه- ّ
  .ًبدر وهو ابن عشرين سنة

                                                 
  .٢٢٩، والذهيب يف سري اخللفاء ص ١/٢٢٤)= ٢٦٩( أخرجه ابن عساكر برقم – 1]٥[
  .  القسم األول١/١٦٤) = ٢١٠( أخرج ابن عساكر برقم –] ٦[
، وقــــــال )١٧٤(، والطــــــرباين بــــــرقم ١/١٥٩)=١٩٨( أخرجــــــه ابــــــن عــــــساكر بــــــرقم -] ٧[

 احلــاكم ، وقــال٢٢٥، وابــن املغــازيل يف املناقــب ص)إســناده حــسن: (٩/١٢٥اهليثمــي 
  . صحيح: ٣/١١١
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٩٠

  :ّ أنه قال-  رضي اهللا عنه- ّ وباإلسناد عن علي بن أيب طالب - ]١٨[
معك : وقيل لآلخر. معك جربيل: قيل يل يوم بدر وأليب بكر، قيل ألحدنا

  .ّ، ويكون يف الصفملك عظيم، يشهد القتال وال يقاتل.ميكائيل وإسرافيل
  :  قال-رضي اهللا عنه–ّ، عن علي احلارث وباإلسناد عن -]٢٩[

  ))من يستقي لنا من املاء؟((: ملا كانت ليلة بدر قال رسول اهللا 
ّفأحجم الناس، فقام علي  ُ ً، فاحتضن قربة، مث أتى بئرا -  رضي اهللا عنه -ّ ً ِ

: جربيل وميكائيل وإسرافيلًبعيدة القعر مظلمة، فاحندر فيها، فأوحى اهللا إىل 
ّففصلوا من السماء هلم لغط يذعر من . وحزبه] آ/٩٨[اهبطوا لنصر حممد 

ًمسعه، فلما جازوا بالبئر سلموا عليه من عند آخرهم إكراما وتبجيال ً ّ ّ.  
 - ّخطبنا احلسن بن علي     :  وباإلسناد عن هبرية بن يرمي قال- ]٣١٠[

  :  فقال- رضي اهللا عنهما
ّ رجل باألمس مل يسبقه األولون بعلم، وال يدركه اآلخرون، لقد فارقكم ُ ٌ
 يبعثه بالراية جربيل عن ميينه، وميكائيل عن مشاله، ال كان رسول اهللا 

ُينصرف حىت يفتح له ّ.  

                                                 
ــــــــرقم -] ٨[ ــــــــن عــــــــساكر ب جــــــــاء يف و، )١٢٥٧(، وأمحــــــــد ١/١٥٧)=١٩٥( أخرجــــــــه اب

، )٣٤٠(، وأبــو يعلــى )١٧٦٥(إســناده صــحيح علــى شــرط مــسلم، والبــزار : التحقيــق
، وقــــــال ٣/٥٥، والبيهقــــــي يف الــــــدالئل )صــــــحيح اإلســــــناد: (٣/١٣٤وقــــــال احلــــــاكم 

  ).ل الصحيحار واللفظ له، ورجاهلما رجرواه أمحد بنحوه، والبزا: (٦/٨٢اهليثمي 
زيـــه الـــشريعة  ، وذكـــره ابـــن عـــراق يف تن٢/٣٥٩)=٨٦٨(أخرجـــه ابـــن عـــساكر بـــرقم  -] ٩[

  .))فضائل الصحابة(( وعزاه إىل أيب نعيم يف ١/٣٩٥
، )١٢١٤٣(، وابـــــن أيب شـــــيبة ٣/٤٠١)=١٥٠٠(أخرجـــــه ابـــــن عـــــساكر بـــــرقم  -] ١٠[

  ).٢٧٢٤(والطرباين 
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٩١

  :ّ وباإلسناد عن هشام بن حسان قال-]١١١[
 إذ أقبل رجل من األزارقة، -  رمحه اهللا-بينا حنن عند احلسن البصري 

ّ فامحرت -: قال-. ّيا أبا سعيد، ما تقول يف علي بن أيب طالب؟: فقال له
ًرحم اهللا عليا، إن عليا كان سهما هللا صائبا يف أعدائه، : وجنتا احلسن، وقال ً ّ

ا من رسول اهللا  ّ، وكان رهباين هذه األمة، وكان يف حملة العلم أشرفها وأقر ّ
ّ بالنؤومة، أعطى القرآن عزمية علمه، ّمل يكن ملال اهللا بالسروقة، وال يف أمر اهللا

ّفكان منه يف رياض مؤنقة وأعالم بينة، ذاك  ّ علي بن أيب طالب رمحه - واهللا -ّ
  .اهللا

  :ّحدثين سامل موىل أيب احلسني قال:  وباإلسناد قال-]٢١٢[
ّكنت جالسا مع أيب احلسني زيد بن علي ومعه ناس من قريش من بين  ً

  ]طويل: [ّ زيد بن عليهاشم وبين خمزوم، فأنشد

ًومـــــــــن فـــــــــضل األقـــــــــوام يومـــــــــا برأيـــــــــه َ َ َ ا فــــــــــــــــضلته املناقــــــــــــــــب  َ ُفــــــــــــــــإن علي ََّْ ــــــــــــــــ ّ 
  

ُوقــــــــــــول رســــــــــــول اهللا واحلــــــــــــق قولــــــــــــه ُّ ِ ُوإن رغمــــت فيــــه األنــــوف الكــــواذب  ُ ُ ْ َ ِ َ 
  

ا ًــــــــــــــــبأنــــــــــــــــك مــــــــــــــــين يــــــــــــــــاعلي معالن ِ ُ ُّ ّ ُكهــــــارون مــــــن موســــــى أخ يل وصــــــاحب  ّ ٌ َ 
  

ِِدعــــــــــــاه ببــــــــــــدر فاســــــــــــتجاب ألمــــــــــــره َْ َ ٍ ُوبــــــــــــــادر يف ذات اإللــــــــــــــه يــــــــــــــضارب ُ ُ ِ ِ ََ 
  

ّفمـــــــــــــــا زال يعلـــــــــــــــوهم بـــــــــــــــه وكأنـــــــــــــــه ِ ِ ْ ُ ُشـــــــــــــهاب تثـــــــــــــىن بـــــــــــــالقوامت ثاقـــــــــــــب  َ ِ َّ ٌ ِ 

  

                                                 
  .١/٨٤، وأبو نعيم يف احللية ٣/٢٥٣)= ١٢٧٠( عساكر  أخرجه ابن- ] ١١1[
  .٣/٣١٢)=١٣٥٣( أخرجه ابن عساكر - ]١٢[
  

  ]ب/٩٨[
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٩٢

  : وباإلسناد قال- ]١٣١ [
َّما منعك أن تسب أبا تراب؟: ًأمر فالن سعدا فقال كيف : فقال. ُ

ّ يقوهلن، ألن يكون يل واحدة منهن أحب ّأسبه وثالث مسعت رسول اهللا  ّ ّ
ّيل من محر النعم، مسعت رسول اهللا إ ّ وقد خلف عليا يف أهله، - يقول َّ

ّختلفين مع النساء : ّوخرج يف بعض مغازيه، فقال له علي رضي اهللا عنه ُ
ّأما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى ((: - فقال لـه . ّوالصبيان؟

ّإال أنه ال نبوة بعدي؟ ّ ًألعطني الراية رجال حيب ((: ، ومسعته يقول يوم خيرب ))ّ
ادعوا ((: فتطاول هلا الناس كلهم، فقال:  قال ))اهللا ورسوله، وحيبه اهللا ورسوله

، فأيت به وهو أرمد، فبصق يف عينه، ودفع الراية إليه، ففتح اهللا عليه، ))ًيل عليا
َتعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم: وملا نزلت هذه اآلية َ ُ ْ َ َ] ول دعا رس] ٣/آل عمران

ً عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقالاهللا    .))اللهم هؤالء أهلي((: ً
  :  يقول-  رضي اهللا عنه - ًمسعت عليا :  وعن أم موسى قالت- ]١٤٢ [

ُما رمدت وال صدعت منذ مسح رسول اهللا  ْ ِّ ُ ُ ْ َِ وجهي، وتـفل يف عيين َ َ َ
  .يوم خيرب حني أعطاين الراية

                                                 
، والرتمـذي )٣٢)/(٢٤٠٤(، ومسلم ١/٢٢٦)=٢٧١( أخرجه ابن عساكر -]٣1[

، والنسائي يف اخلصائص )حسن صحيح غريب من هذا الوجه: (وقال) ٣٧٢٤(
  .٢٢٩ري اخللفاء ص، والذهيب يف س)صحيح: (٣/١٠٨، وقال احلاكم ٣٧ص

، وأبو )٥٧٩(، وأمحد ٢٢٣- ١/٢٢١)= ٢٦٦، ٢٦٥(أخرجه ابن عساكر  - ]١٤[
، وقال اهليثمـي )٢٢ ()) مسند علي–ذيب اآلثار ((، والطربي يف )٥٩٣(يعلى 

رواه أبو يعلى وأمحد باختصار ورجاهلما رجال الصحيح غري أم موسى، : (١٢٢/ ٩
، والذهيب يف سري اخللفاء ١٣١املناقب ص، وابن املغازيل يف )وحديثها مستقيم

  .٢٢٩ص
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٩٣

  :قال رسول اهللا : ل وباإلسناد عن ابن عباس قا-]١١٥[
ًوخصاال يف ] آ/٩٩[ًأعطاين ريب عز وجل يف علي خصاال يف الدنيا ((

اآلخرة؛ أعطاين يف الدنيا أنه صاحب لوائي عند كل شديدة وكريهة، وأعطاين 
ًبه أنه غامضي وغاسلي ودافين، وأنه لن يرجع بعدي كافرا، وأعطاين به يف 

، وأنه متكئي يف طول احلشر يوم ُاآلخرة أنه صاحب لواء احلمد يقدمين به
  .))ًالقيامة، وأنه يكون يل عونا على محل مفاتيح اجلنة

مسعت رسول :  وباإلسناد عن أيب احلمراء خادم رسول اهللا قال- ]٢١٦ [
  :  يقولاهللا 

ًملا أسري يب رأيت يف ساق العرش مكتوبا(( ال إله إال اهللا حممد رسول : ُ
  . ))ي ونصرتهاهللا صفويت من خلقي، أيدته بعل

ْ وباإلسناد عن أيب سعيد اخلدري قال-]١٧٣[ ُ:  
ْ فانقطع شسع  نعله فتناوهلا علي كنا منشي مع رسول اهللا  ِ

إن عليا ليقاتلكم على تأويل القرآن ((:  فقالليصلحها، مث مشى رسول اهللا 
ُْفخرجت، فـبشرته مبا قال : ، قال أبو سعيد ))زيله كما قاتلت أنا على تن َّ رسول ََ

ً، فلم يكرتث به فرحا، كأنه شيء قد مسعهاهللا  ْ.  
ْ وباإلسناد عن الشعيب قال-]١١٨[ َّ:  

                                                 
  . مل أجده يف ما عدت إليه من مصادر-]١٥[
، وابن اجلوزي يف )٥٢٦/(٢٢، والطرباين ٢/٣٥٣)=٨٦٤( أخرجه ابن عساكر - ]١٦[

ذيب الكمال )ال يصح: (وقال) ٣٧٨(العلل املتناهية    .٣٣/٢٦٠، واملزي يف 
، وأمحد  )١٢١٣١(، وابن أيب شيبة ٣/١٦٩)=١١٨٧(أخرجه ابن عساكر  - ] ١٧[

، وأبو يعلى )١٥٦(صحيح، والنسائي يف اخلصائص : وجاء يف التحقيق) ١١٧٧٣(
)١٠٨٦.(  



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٨١( ا

  

٩٤

ًبلغنا أنه كان أبو بكر جالسا يوما إذ طلع علي بن أيب طالب   رضي - ً
ِمن سره أن ينظر إىل أعظم الناس : َّ من بعيد، فلما رآه أبو بكر قال- اهللا عنهما َ َّ

م ق] ب/٩٩[ًزلة،  من ِرابة، وأفضلهم دالة، وأعظمهم عند رسول اهللا ِوأقر ً ًَّ ِ 
ُْفـليـنظر إىل هذا الطالع ْ ََْ.  

  :َّ وباإلسناد عن أيب سعيد أنه قال-]٢١٩[
  . مدخل مل يكن ألحد من الناسكان لعلي رضي اهللا عنه من رسول اهللا 

قال رسول :  وباإلسناد عن سلمان الفارسي رضي اهللا عنه قال-]٣٢٠[
  . )) صاحب سري ومعيين على أمريطالبي بن أيب عل((: اهللا 

  :  وباإلسناد عن أيب رافع عن علي كرم اهللا وجهه قال-]٢١٤[
ً من مكة إىل املدينة مهاجرا، أمرين أن أقيم بعده حىت َّـلما خرج رسول اهللا 

ًفأقمت ثالثا، وكنت . األمني: َّ؛ ألنه كان يسمى فيهمللناسأؤدي ودائع كانت عنده 
ًاتغيبت يوما، مث خرجت، فجعلت أتبع طريق رسول اهللا أظهر م ّ، حىت قدمت 

  . مقيم فيهمعلى بين عمرو بن عوف، ورسول اهللا 
  : وباإلسناد عن ميمون الكردي قال- ]٥٢٢[

 - حدثنا عن علي  : كنا عند ابن عباس رضي اهللا عنه، فقال لـه رجل
ِأما ألحدثـنَّك حق◌ا؛ إ: فقال. - عليه السالم ً َّ َ ِّ ُ  أمر باألبـواب َّن رسول اهللا ََ

                                                                                                         
  .٣/٧٠)=١١٠٠(أخرجه ابن عساكر  -]١٨[
  .٢/٤٥٢)=٩٨٢(أخرجه ابن عساكر  -] ١٩[
   .٢/٣١١)=٨٢٢(أخرجه ابن عساكر  -] ٢٠[
  .٣/٢٠ أخرجه ابن سعد يف الطبقات لكبري -]١24[
، ٧٥، والنــــــــسائي يف اخلــــــــصائص ص١/٢٧٥) =٣٢٣(أخرجــــــــه ابــــــــن عــــــــساكر  -]٢٢[

  ).١٢٧٢٢(والطرباين 
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٩٥

م وجدوا من ذلك، ] آ/١٠٠[ َّالشارعة يف املسجد فسدت إال باب علي، فكأ ُ
ِّإنه بلغين أنكم وجدمت من سدي أبوابكم وتركي باب علي، وإين ((: فأرسل إليهم َ

 ما سددته من قبل نفسي، إن أنا إال عبد مأمور، أمرت بشيء -  واهللا- 
ُإن أتبعففعلت،  ََِّ ََِّ إال ما يوحى إيلْ ُ َّ]  ٥٠األنعام.[  

  : وباإلسناد عن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت-]٢٣١[

َأال إين ال ((: ً يوما حىت إذا كان بصحن املسجد نادىخرج النيب  َ
َأحل املسجد جلنب وال حائض إال حملمد وأزواجه وعلي وفاطمة، أالهل بينت  ََّ ٍُّ ٍ َّ ٍ ٍ ُُ ُّ ِ

  .))َلكم األشياء أن تضلوا؟

 وباإلسناد عن عبد اهللا بن دينار األسلمي عن خاله عمرو -]٢٢٤[
ِْ وكان من أصحاب احلديبية -األسلمي  َ   : قال-ُ

 يف خيله اليت بعثه فيها - َّكرم اهللا وجهه- كنت مع علي بن أيب طالب 
ِ إىل اليمن، فجفاين علي بعض اجلفاء، فوجدت عليه يف نفسي، رسول اهللا 

َ َ ّ
ًدينة اشتكيته يف جمالس املدينة وعند من لقيته، وأقبلت يوما َّفلما قدمت امل

ً جالس يف املسجد، فلما رآين أنظر إىل علي شزرا تركين حىت ورسول اهللا  ْ َ ٍّ َّ
ُجلست، فلما جلست  قال َّإنا : ، فقلت )) ياعمرو لقد آذيتين-  واهللا- َّإنه ((: َُّ

من ((: فقال . ذي رسول اهللاهللا وإنا إليه راجعون، أعوذ باهللا واإلسالم أن أو
  .))ًآذى عليا فقد آذاين

  : وباإلسناد عن أيب األسود عن عروة-]٢٥[

                                                 
  .١/٢٩٥) =٣٣٤(أخرجه ابن عساكر  -]٣1٢[
وأمحــد بــرقم ) ٢١١٥٧( وابــن أيب شــيبة ١/٤٢١) =٤٩٧( أخرجــه ابــن عــساكر -] ٢٤[

  .إسناده ضعيف: ، وجاء يف التحقيق)١٥٩٦٠(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٨١( ا

  

٩٦

ٍّأن رجال وقع يف علي مبحضر من عمر   فقال لـه -  رضي اهللا عنهما- ً
تعرف صاحب هذا القرب؟ حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب، وعلي بن أيب : عمر

ًإال خبري؛ فإنك إن آذيته آذيت حممدا هذا ًطالب ابن عبد املطلب، ال تذكر عليا 
  .يف قربه

  : وباإلسناد عن أيب إسحاق قال-]٢٦[

 من عند علي - رضي اهللا عنه- إىل معاوية )١(جاء ابن أحوز التميمي
ا الناس،  ياأمري املؤمنني، جئتك من عند أألم الناس، وأخبل الناس، وأعي: فقال
ّأىن أتاه اللؤم وحنن كنا نتحدث أن لو ويلك، : فقال لـه معاوية. ن الناس وأجب َّ

ٌكان لعلي بيت من تنب وآخر  َّمن ترب ألنفد الترب قبل التنب، وأىن ] آ/١٠١[ّ
ّأتاه العي وإن كنا لنتحدث أنه ما جرى املوسى على رأس رجل من قريش  َّ ّ ُّ ِ

ّأفصح من علي، ويلك، وأىن أتاه اجلنب ومابرز لـه رجل إال صرعه، واهللا يا ابن َّ 
ُأحوز لوال أن احلرب خدعة لضربت عنـقك، اخرج، فال تقيم يف بلدي ُ َْ َُ َ َ ُُ ُ ْ َ َ ٌ ْ قال . َّ

  .وإن كان يقاتله، فإنه كان يعرف له فضله: عطاء

ّأنشدنا أبو القاسم سعيد بن علي امليمذي لنفسه:  قال-]٢٧[
ِ
َ :  بصورَْ

  ]خفيف[

ِوعلــــــــي مــــــــردي الكمــــــــاة ُ ْ حبــــــــد الـــــــــٍّ ِّمـــــــــــشريف القـــــــــــرم احلمـــــــــــي الـــــــــــذمار  ِّ ِّ
ِ

ّ ْ َ 
  

                                                 
  .٣/٢٩٥) =١٣٢٤(أخرجه ابن عساكر  -]٢٥[
  .٣/٧٦) =١١٠٩(أخرجه ابن عساكر  -]٢٦[
هــو هــالل بــن أحــوز، قائــد مــن الــشجعان القــساة، وهــو قاتــل آل املهلــب، تــويف بعــد ) 1(

  .٨/٩٠ ، األعالم  ه١٠٢
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ِبــــدر آل الرســــول ســــيف اهلــــدى ِـــــــــــلول زوج البتــــــــــول ذات الفخــــــــــار  ْ املــــسـِ ِ 
 

ْوأيب الــــــــــسيدين ســــــــــبطي نــــــــــيب الـــــــــــ ّ ّــــــــــــــله خـــــــــــــري البـــــــــــــادين واحلـــــــــــــضار  ّّ ِ 
 

ار مـــن ذي افـــرتاء علـــى اللــــ ّكـــم فـق َـــ ــــــــــــشفريت ذي الفقــــــــــــار  َ ــــــــــــه فــــــــــــراه ب  ـ
 

ــــــــــــــب وال خــــــــــــــوار  وعظــــــــــــــيم مــــــــــــــن األمــــــــــــــور كفــــــــــــــاه   ّغــــــــــــــري مــــــــــــــا هائ
  

دا ـــــــــدرا وأح ـــــــــربا وب ـــــــــه خي ًســـــــــل ب ـــــــــ ْ ً ً ــــــــــــــــــــار  ْ ــــــــــــــــــــك باألخب ــــــــــــــــــــا تنبي ًوحنـيـن َْ ُ 

  

  

  آخره والحمد هللا رب العالمين

  وصلى اهللا على سيدنا محمد وآلـه الطاهرين
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٩٨
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دار :  دمشق- ١ ط- حممد جمري اخلطيب احلسين : اخلطيب احلسين، اعتىن به

 .٢٠٠٢البشائر، 
 - عبد املعطي قلعجي: البيهقي، توثيق/ دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة - 

 .ج٧ - ١٩٨٥دار الكتب العلمية، : بريوت

دار إحياء الرتاث العريب، :  بريوت- فؤاد عبد الباقيحممد : حتقيق/ سنن ابن ماجه - 



  
  خري اهللا الشريف.  أ-بعد املئتني ثاين والعشرون والاجلزءان احلادي والعشرون 

  

٩٩

 .ج٢ - ١٩٧٥
مؤسسة الرسالة، :  بريوت- بشار عواد معروف. د: الذهيب، حتقيق/ سري اخللفاء - 

١٩٩٦. 
دار إحياء الرتاث العريب، :  بريوت- حممد فؤاد عبد الباقي: حتقيق/ صحيح مسلم - 

 .ج٥ - ١٩٨٠
مكتبة :  القاهرة-  ١ ط- مد عمر علي حم.د: ابن سعد، حتقيق/ الطبقات الكبري - 

  .ج١١ - ٢٠٠١اخلاجني، 
 - ١ ط- خليل امليس : ابن اجلوزي، ضبط/ العلل املتناهية يف األحاديث الواهية - 

 .ج٢ - ١٩٨٣دار الكتب العلمية، : روت بي
حمب : عبد العزيز بن عبد اهللا، تصحيح: ابن حجر العسقالين، حتقيق/فتح الباري  - 

 .ج١٣ - ١٩٦٠ املعرفة، دار:  بريوت- الدين اخلطيب 
حبيب الرمحن : حتقيق/ كشف األستار عن زوائد البزار على الكتب الستة للهيثمي - 

 .ج٤ - ١٩٨٥مؤسسة الرسالة، :  بريوت- ١ ط- األعظمي 
دار الفكر، :  دمشق- عبد اهللا الدرويش : اهليثمي، حتقيق/ جممع الزوائد ومنبع الفوائد - 

 .ج١٠ - ١٩٩٢
دار املعرفة، :  بريوت- الذهيب / اكم؛ التلخيصاحل/ املستدرك على الصحيحني - 

١٩٧٠. 
شعيب األرناؤوط : حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه/ مسند اإلمام أمحد بن حنبل - 

 .ج٥ - ٢٠٠١- ١٩٩٣مؤسسة الرسالة، :  بريوت- وآخرون 
دار :  دمشق؛ بريوت- ١ ط- حسني سليم أسد : حتقيق/ مسند أيب يعلى املوصلي - 

 .ج١٦ - ١٩٨٧املأمون للرتاث، 
 - عامر العمري األعظمي        : حتقيق/ مصنف ابن أيب شيبة يف األحاديث واآلثار - 

 .ج١٥ - ١٩٨٣الدار السلفية، :  بومباي- ١ط



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٨١( ا

  

١٠٠

 .ج٥ -  ١٩٥٧دار صادر، :  بريوت- ياقوت احلموي /معجم البلدان  - 
دار الغرب :  بريوت- إحسان عباس . د: ياقوت احلموي، حتقيق/ معجم البلدان - 

 .ج٧ - ١٩٩٣اإلسالمي، 
يد السلفي : الطرباين، حققه/ املعجم الكبري -  مكتبة :  القاهرة- ٢ ط- محدي عبد ا

 .ج٢٥ - ١٩٨٣ابن تيمية، 
: ابن حجر، حتقيق/ املعجم املفهرس أو جتريد أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة - 

مؤسسة الرسالة، :  بريوت- ١ ط- حممد شكور حممود احلاجي امرير املياديين 
١٩٩٨. 

دار :  بريوت- ابن املغازيل/ مناقب أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليه السالم - 
 .١٩٨٠مكتبة احلياة، 

حممود حممد الطناحي، طاهر : ابن األثري، حتقيق/ النهاية يف غريب احلديث واألثر - 
 .ج٥ - ١٩٦٣املكتبة اإلسالمية، :  القاهرة- ١ ط- أمحد الزاوي 


