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االمام علي بن ابي طالب عليه السالم
سيرته الشخصية والعلمية

بسم ﷲ الرحمن الرحيم
المقدمـــة
الحمد  رب العالمين اآلمر بالعدل واإلحسان والصالة والسالم على سيد المرسلين
الھادي إلى الحق والى صراط ﷲ المستقيم ومن دعا بدعوته وسار على نھجا إلى يوم الدين.
أما بعـــد :
لقد أيد ﷲ تعالى رسوله محمدا ً )( برجال أمنوا با ورسوله فكانوا جنوده الميامين
بحماية الدين ورسله الذين نقلوا اإلسالم الى الناس أجمع<ين  ،واس<تحقوا أن يكون<وا خي<ر أم<ة
أخرجت للناس كما أخبرنا ﷲ تعالى عنھم .
فقد تجلت فيھم كفايات متميزة في مختلف المجاالت  ،ومن ھؤالء اإلمام علي بن أبي
طالب )(  ،صاحب المواقف العظيمة في خدمة اإلسالم والمسلمين .
فقد تربى )( في كنف الرسول العظيم )( وحظي برعايته واھتمام<ه من<ذ س<ني
نشأته األولى فكان له من الفض<ائل الت<ي أش<ار أليھ<ا الرس<ول )( ال<ى الح<د ال<ذي جعل<ه في<ه
وصيه وأخاه استنادا ً الى قوله الشريف ) أنت مني بمنزلة ھارون من موسى غير أن<ه ال نب<ي
بعدي ( ١وقوله )( ) أنت أخي في الدنيا واآلخ<رة ( ٢وغيرھ<ا م<ن األحادي<ث الش<ريفة الت<ي
تؤكد ھذه المنزلة الخاصة باإلمام علي )( .
أما السبب الذي شدني الختيار ھذا الموضوع ھو أحساسي بالحاجة الماسة الى تلمس
الس<يرة العط<<رة والمناق<ب الحمي<<دة الت<ي تمث<<ل الق<دوة  ،والمث<<ل األعل<ى لم<<ن س<ار عل<<ى درب
األيمان الحقيقي والمجسد بسلوك شخص اإلمام علي ب<ن أب<ي طال<ب )(  ،كي<ف ال  ،وھ<و
الذي تربى في أحضان الرسول منذ نعومة أظفاره وتأدب وتخلق بأدب وخلق الرسول )( ،
فكان حقا ً كل ما عمله يمثل ثمرة يانعة لمدرس<ة الرس<ول الك<ريم )(.فم<ا أحوجن<ا الي<وم ال<ى
معرف<<ة مناق<<ب وس<<ير الشخص<<يات اإلس<<المية الرائ<<دة لتك<<ون لن<<ا المن<<ار للس<<ير عل<<ى خط<<اھم
وسيرھم.

. ١مسلم  ،صحيح مسلم  ،ج ، ٤ص . ١٨٧٠
 ٢الحاكم النيسابوري ،المستدرك على الصحيحين ،ج، ٣ص. ١٣٨
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االمام علي بن ابي طالب عليه السالم
سيرته الشخصية والعلمية

وبما أن الكالم عن مناقب اإلمام أبي الحسن علي بن أبي طالب ) عليھم

السالم ( تضيق به

األسفار الكبيرة  ،وفضالً عن كوني في ھذا المقام اركز في بحثي على إبراز جانب محدد من
سيرة اإلمام علي )(  ،آال وھو مكانته العلمية وال سيما مدرسته التفسيرية  ،فقد اخترنا
لبحثنا ھذا عنوان ) االمام علي بن ابي طالب عليه السالم سيرته الشخصية والعلمية ( في
مبحثين اثنين وخاتمة  ..وبا التوفيق .
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االمام علي بن ابي طالب عليه السالم
سيرته الشخصية والعلمية

المبحث األول
السيرة الشخصية لإلمام علي بن أبي طالب )(
المطلب األول :ـ اسمهُ وكنيته :
ھو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن ھاشم بن عبد مناف بن قصي بن ك<الب ب<ن م<ره
بن كعب بن لؤي بن غالب بن فھر بن مال<ك ب<ن النض<ر ب<ن كنان<ة ب<ن خزيم<ة ب<ن مدرك<ة القرش<ي
الھاشمي) (١أمه فاطمة بنت أسد بن ھاشم بن عبد مناف)(٢وھ<ي أول ھاش<مية ول<دت ھاش<ميا ،أس<لمت
بمكة وھاجرت إلى المدين<ة المن<ورة و توفي<ت بھ<ا) (٣وذك<ر اب<ن اع<ثم الك<وفي))) (٤ان<ه ق<د ول<د وأب<وه
غائب فس<مته أم<ه حي<دره ولم<ا ع<اد أب<و طال<ب س<ماه علي<ا ً (( ،وم<ن ھن<ا يس<مى األم<ام عل<ي حي<در،
وحي<در م<ن أس<ماء األس<<د وق<د أك<د األم<ام عل<<ي ب<ن أب<ى طال<ب )( ھ<<ذا االس<م أثن<اء لقائ<ه بط<<ل
المشركين عمرو بن عبد ود العامري في معركة الخندق عام ٥ھـ  ٦٢٦/م ،بقوله :
كليث غابات كريه النظــــره

أنا الذي سمتني أمي حيـــدره

*

اكيلكم بالسيف كيل السندرة

) (٥

)  (١اﺒـن ﺴـﻌد ،أﺒـو ﻋﺒــد اﷲ ﻤﺤﻤـد ﺒـن ﻤﻨﻴــﻊ )ت ٢٣٠ﻫـــ ٨٤٥/م( ،اﻝطﺒﻘـﺎت اﻝﻜﺒـرى ) ،دار ﺼــﺎدر /ﺒﻴـروت _،( ١٩٨٥ج ،٣ص١ ٩؛ اﻝطﺒـري  ،أﺒــو
ﺠﻌﻔـر ﻤﺤﻤـد ﺒـن ﺠرﻴـر )ت ٣١٠ﻫــ ٩٢٣/م(  ،ﺘـﺎرﻴﺦ اﻝرﺴـل واﻝﻤﻠـوك ،ﺘﺤﻘﻴـق  :إﺒـراﻫﻴم أﺒـو اﻝﻔﻀـل ،ط  ، ٤ﻤطﺒﻌـﺔ دار اﻝﻤﻌـﺎرف  ) ،اﻝﻘــﺎﻫرة
١٤٠٠ﻫـ١٩٦٢/م( ،ج،٧ص١٥٢؛ اﺒن ﻋﺒد رﺒﻪ ،أﺒو ﻋﻤر اﺤﻤد ﺒن ﻤﺤﻤد اﻷﻨدﻝﺴﻲ )ت ٣٤٩ﻫـ ٩٣٩/م( ،اﻝﻌﻘـد اﻝﻔرﻴـد  ،ﺘﺤﻘﻴـق اﺤﻤـد اﻤـﻴن
 )،اﻝﻘــﺎﻫرة ١٩٦٧،م( ،ج، ٥ص ٥٨- ٥٧؛ اﺒــن اﻷﺜﻴــر  ،ﻋﻠــﻲ ﺒــن أﺒــﻲ ﻤﻜــرم ﻤﺤﻤــد ﺒــن ﻤﺤﻤــد ﺒــن ﻋﺒــد اﻝﻜـرﻴم )ت  ٦٣٠ﻫــ ١٢٣٢/م( ،أﺴــد
اﻝﻐﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺼﺤﺎﺒﺔ ،ﺘﺤﻘﻴق  :ﻤﺤﻤد ﺒن إﺒراﻫﻴم أﻝﺒﻨﺎ واﺨرون ،ط ،٢دار اﻝﺸﻌب ) ،ﻻ.م -ﻻ.ت( ،ج، ٤ص.٩١
)  (٢اﺒــن ﺴــﻌد  ،اﻝطﺒﻘــﺎت،ج ،٣ص ١٩؛ اﻷﺼ ــﻔﻬﺎﻨﻲ ،أﺒــو ﻨﻌــﻴم اﺤﻤـــد ﺒــن ﻋﺒــد اﷲ )ت ٤٣٠ﻫـــ ١٠٣٨/م( ،ﺤﻠﻴــﺔ اﻷوﻝﻴــﺎء وطﺒﻘــﺎت اﻷﺼـــﻔﻴﺎء،ط١
،ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﺴﻌﺎدة )،ﻻ  .م١٩٣٥ ،م( ،ج ، ٣ص١٢١؛ اﺒن اﻷﺜﻴر  ،أﺴد اﻝﻐﺎﺒﺔ ،ج ،٤ص٩١٧؛ اﺒن اﻝـوردي ،زﻴـن اﻝـدﻴن ﻋﻤـر ﺒـن ﻤظﻔـر )ت
٧٤٩ﻫــ  ١٣٤٨/م(،ﺘــﺎرﻴﺦ اﺒــن اﻝــوردي  ،ط) ، ٢اﻝﻨﺠــف ١٩٦٩ -م ( ،ج ،١ص١٥٥؛ اﻝﻬﻴﺜﻤـــﻲ ،ﻋﻠــﻲ ﺒــن أﺒــﻲ ﺒﻜــر )ت٨٠٧ﻫـــ ١٤٠٤/م
(،ﻤﺠﻤﻊ اﻝزواﺌد وﻤﻨﺒـﻊ اﻝﻔواﺌـد ،داراﻝرﻴـﺎن ﻝﻠﺘـراث وداراﻝﻜﺘـﺎب اﻝﻌرﺒـﻲ  )،اﻝﻘـﺎﻫرة /ﺒﻴـروت ١٤٠٧ -ﻫــ(  ،ج، ٩ص ١٠٠؛ اﻝﻌﺎﻤﻠﻲ،اﻝﺴـﻴد ﻤﺤﺴـن
ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم )ت ١٣٧٢ﻫـ ٣١٩٤/م(،أﻋﻴﺎن اﻝﺸﻴﻌﺔ ،دار اﻝﺘﻌﺎرف ﻝﻠﻤطﺒوﻋﺎت) ،ﺒﻴروت ١٤٠٧-ﻫـ( ،ح،١ص. ٣٢٥
)  (٣اﻝﻤﺴـﻌودى  ،أﺒـو اﻝﺤﺴـن ﻋﻠـﻲ ﺒـن اﻝﺤﺴـﻴن ﺒـن ﻋﻠـﻲ)ت٣٤٦ﻫــ ٩٥٧/م( ،اﻝﺘﻨﺒﻴـﻪ واﻷﺸـراف ،ﺘﺤﻘﻴـق ،ﻴوﺴـف أﺴـﻌد ﻤظﻔـر ،دار اﻻﻨـدﻝس ﻝﻠطﺒﺎﻋــﻪ
واﻝﻨﺸر)،ﺒﻴروت ١٩٨٤-م(  ،ص ٢٩٥؛ اﺒن اﻷﺜﻴر  ،أﺴد اﻝﻐﺎﺒﺔ،ج ،٤ص. ٩١٧
)  (٤أﺒـن أﻋــﺜم ،أﺒـو ﻤﺤﻤــد اﺤﻤـد ﺒــن اﻋـﺜم )ت٣١٤ﻫــ ٩٢٦/م( اﻝﻔﺘــوح  ،ط،١ﺘﺤﻘﻴـق  :ﻤﺤﻤــد ﻋﺒـد اﻝﻤﻨﻌم،ﻤطﺒﻌــﺔ دار اﻝﻤﻌـﺎرف اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴــﺔ ) ،اﻝﻬﻨــد –
١٩٧٥م(،ج ، ٢ص١٦؛ اﻝﻌﺎﻤﻠﻲ  ،أﻋﻴﺎن اﻝﺸﻴﻌﺔ  ،ج ،١ص. ٣٢٤

*

اﻝﺴـﻨدرة  :ﻤﻜﻴـﺎل ﻜﺒﻴـر ،اﺒـن ﻤﻨظـور  ،ﺠﻤـﺎل اﻝـدﻴن اﺒـو اﻝﻔﻀـل ﻤﺤﻤـد ﺒـن ﻤﻜـرم )ت  ٧١١ھ<ـ  ١٣١١/م( ،ﻝﺴـﺎن اﻝﻌـرب ،ط ، ١ﺘﺤﻘﻴـق  ،ﺼـﻼح
اﻝﻤﻨﺠد ،دار ﺼﺎدر  )،ﺒﻴروت –ﻻ.ت ( ،ج ، ٤ص. ١٧٤

)  (٥اﺒن ﺴﻌد ،اﻝطﺒﻘﺎت ،ج ،٢ص ١١٢؛ اﻝطﺒري  ،ﺘﺎرﻴﺦ  ،ط ، ١طﺒﻌﺔ دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ) ،ﺒﻴروت ١٤٠٧ﻫـ ( ،ج، ٣ص.١٣
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االمام علي بن ابي طالب عليه السالم
سيرته الشخصية والعلمية

أما كنيته فقد كناه رسول ﷲ )(  ،بأبي تراب

) (١

أما سبب تكنيته بأبي تراب فقد روي انه

غاضب فاطم<ة بن<ت رس<ول ﷲ )(  :يوم<ا ً  ،فخ<رج واض<طجع ف<ي المس<جد ،فق<ال النب<ي )(
لفاطمة )عليھا السالم(  :أين ابن عمك ؟ فقالت :في المسجد .فخرج اليه ووجده في المسجد ،مستلقيا
وقد امتلئ ظھره ،ترابا ً فجعل )( يمسح التراب عن ظھره وھو يقول  :قم يا أبا تراب.وقد كنى
ھو نفسه بـ )أبي الحسن وأبي الحسين( ) ، (٢وكذلك يكنى ب<ـ ) أب<ا الريح<انتين (  ،في<روى ان رس<ول
ﷲ )( قال لعلي  :سالم عليك أبا الريح<انتين أوص<يك بريح<انتي فع<ن قلي<ل ي<ذھب ركن<اك وﷲ
خليفتي عليك فلما قبض النبي )( قال علي  :ھذا احد الركنين  ،فلما ماتت فاطمة قال ھذا الركن
االخر

) (٣

.

المطلب الثاني :ـ مولده :
ولد اإلمام علي بن أبى طالب )( بمكة في يوم الجمع<ة الثال<ث عش<ر م<ن رج<ب س<نه
ثالثين من عام الفيل  ،وكان مولده في بيت ﷲ الحرام وفي ج<وف الكعب<ة ول<م يول<د قبل<ه مول<ود ف<ي
) (٤

بيت ﷲ الحرام سواه ،إكراما وتعظيما من ﷲ تعالى له

.

)  (١اﺒــن ﻫﺸــﺎم  ،ﻤﺤﻤــد ﺒــن ﻋﺒــد اﻝﻤﻠــك )ت ٢١٨ﻫــ ٨٣٣/م(،اﻝﺴــﻴرة اﻝﻨﺒوﻴــﺔ ،ط،٢ﺘﺤﻘﻴــق  :ﻤﺼــطﻔﻰ اﻝﺴــﻘﺎ  ،ﻤطﺒﻌــﺔ اﻝﺒــﺎﺒﻲ اﻝﺤﻠﺒــﻲ وأوﻻدﻩ )،ﻻ.م –
١٩٥٥م( ،ج، ٢ص٢٥٠؛ اﺒــــن ﻋﻨﺒــــﺔ  ،ﻋﻤــــدة اﻝطﺎﻝــــب  ،ص٥٩؛ اﻝﺴــــﻴوطﻲ ،ﺠــــﻼل اﻝــــدﻴن ﻋﺒــــد اﻝــــرﺤﻤن)ت ٩١١ﻫــــ ١٥٠٥/م( ،ﺘــــﺎرﻴﺦ
اﻝﺨﻠﻔﺎء،ﺘﺤﻘﻴق  :ﻤﺤﻤد اﺒـو اﻝﻔﻀـل ،دار ﻨﻬﻀـﺔ ﻤﺼـر ﻝﻠطﺒﺎﻋـﺔ واﻝﻨﺸـر)،اﻝﻘﺎﻫرة  -ﻻ.ت ( ،ص١٦٢؛ اﻝﻌـﺎﻤﻠﻲ ،اﻋﻴـﺎن اﻝﺸـﻴﻌﺔ ،ج،١ص ٣٢٥
.
)  (٢أﺒـن ﻫﺸـﺎم ،اﻝﺴــﻴرة اﻝﻨﺒوﻴـﻪ ،ج، ٢ص٢٥٠؛ أﺒـن ﻋﻨﺒــﻪ  ،ﻋﻤـدة اﻝطﺎﻝـب ،ص  ٥٩؛اﻝﺴــﻴوطﻲ ،ﺘـﺎرﻴﺦ اﻝﺨﻠﻔـﺎء  ،ص١٦٢؛ اﻝﻌــﺎﻤﻠﻲ ،أﻋﻴـﺎن اﻝﺸــﻴﻌﻪ
،ج،١ص . ٣٢٥
)  (٣اﺒــن ﺤﻨﺒــل  ،اﺤﻤـ ــد ﺒــن ﺤﻨﺒــل اﺒـــو ﻋﺒــد اﷲ اﻝﺸــﻴﺒﺎﻨﻲ ) ت٢٤١ﻫـــ  ٨٥٥/م(  ،ﻓﻀــﺎﺌل اﻝﺼــﺤﺎﺒﺔ  ،ط ، ١ﺘﺤﻘﻴـــق  :وﺼــﻲ اﷲ ﻤﺤﻤــود ﻋﺒـــﺎس ،
ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝرﺴﺎﻝﻪ  ) ،ﺒﻴروت – ، (١٩٨٣ج ، ٢ص. ٦٢٣
)  (٤اﻝطﺒري ،ﺘﺎرﻴﺦ  ،طﺒﻌﺔ ﺒﻴروت  ،ج،٢ص٤٠٩؛ اﻝﻘرﺸﻲ ،أﺒو ﻋﺒد اﷲ ﻤﺤﻤد ﺒـن ﻴوﺴـف ﺒـن ﻤﺤﻤـد اﻝﻘرﺸـﻲ  ،ﻜﻔﺎﻴـﺔ اﻝطﺎﻝـب ﻓـﻲ ﻤﻨﺎﻗـب ﻋﻠـﻲ اﺒـن
أﺒﻲ طﺎﻝب ،ﻤﺨطوط ﻤﺤﻔوظ ﻓﻲ دار اﻝﻤﺨطوطﺎت اﻝﻌراﻗﻴﺔ ﺘﺤت اﻝرﻗم ) ،(٣٨،١١ورﻗﺔ  ٢٨؛ اﺒن ﻜﺜﻴر ،أبو اﻝﻔداء ﻋﻤﺎد اﻝدﻴن إﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒـن
ﻋﻤر )ت٧٧٤ﻫـ ١٣٧٢/م ( ،اﻝﺒداﻴﺔ واﻝﻨﻬﺎﻴﺔ  ،ط ، ٢ﺘﺤﻘﻴق  :ﻤﺼطﻔﻰ ﻋﺒد اﻝواﺤد  ،ﻤطﺒﻌـﺔ دار اﻝﻤﻌـﺎرف )،ﺒﻴـروت –١٩٧١م( ،ج ، ٥ص
 ٧؛ اﺒن ﻋﻨﺒﺔ  ،ﺠﻤﺎل اﻝدﻴن ﺒن ﻋﻠﻲ ﺒن اﻝﺤﺴﻴن )ت  ٨٢٨ﻫـ ١٤٢٤/م( ،ﻋﻤدﻩ اﻝطﺎﻝب ﻓﻲ اﻨﺴـﺎب أﺒـﻰ طﺎﻝـب ،ط )،٢اﻝﻨﺠـف ١٩٨٨-م( ،
ص ٥٩- ٥٨؛ اﻝﻌﺎﻤﻠﻲ ،أﻋﻴﺎن اﻝﺸﻴﻌﺔ ،ج،١ص. ٣٢٣
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المطلب الثالث :ـ نشأته وإسالمه :
مما ال يخفى أن الرسول )( قد نشأ وتربى في رعاية عمه أبي طالب بعد وفاة والده عبد
ﷲ بن عبد المطلب .وكان من نعمة ﷲ على علي بن أبي طالب وما صنع ﷲ له واراد به من الخير
أن قريشا ً أصابتھم أزمة قحط شديدة قبل اإلسالم  ،وك<ان أب<و طال<ب كثي<ر األوالد ف<اقترح الرس<ول
)(على عمه العباس بن عبد المطلب وك<ان ايس<ر بن<ي ھاش<م فق<ال ل<ه :أن أخ<اك أب<ا طال<ب كثي<ر
العيال وقد أصاب الناس ماترى من ھذه األزم<ة ف<انطلق بن<ا لنخف<ف عن<ه م<ن عيال<ه  ،أخ<ذ م<ن بني<ه
رجال ً وتأخذ أنت رجالً ،فنكفلھما عنه  ،قال العباس :نعم ،فانطلقا حتى أتيا أبا طالب فق<اال :إن<ا نري<د
أن نخفف عنك من عيالك حتى ينكشف عن الناس م<اھم في<ه  ،فق<ال لھم<ا  :العليكم<ا أذا تركتم<ا ل<ي
عقيال ً فأصنعا ما شئتما فأخذ العباس جعفرا ً واخذ الرسول)( عليا ً فضمه أليه فلم يزل مع<ه حت<ى
بعث ر سول ﷲ )( فآمن ب<ه)(١وھك<ذا فق<د ّ
م<ن ﷲ عل<ى عل<ي اب<ن أب<ى طال<ب أن ينش<أ ف<ي كن<ف
رسولا )(منذ نعومة أظفاره ،وان يتربى ويترعرع في بيت اإلس<الم وب<ين أحض<ان الرس<و ل
)( فأحس<<ن تربيت<<ه وعلم<<ه فأحس<<ن تعليم<<ه ،ولم<<ا ن<<زل ال<<وحي وبع<<ث رس <ول ﷲ بش<<يرا ً ون<<ذيرا ً
للع<المين اخ<ذ عل<ي اإلس<الم عل<ى فطرت<ه،فلم يحص<ل ل<<ه تح<ول م<ن الش<رك إل<ى اإلس<الم  ،ب<ل ك<<ان
) (٢

إسالمه على الفطرة ،فھو أول من اسلم بعد خديجه بنت خويلد )رض<ي ﷲ عنھ<ا (

أخف<ى أس<المه

بادئ االمر خوفا ً من أبي<ه أب<ي طال<ب والن الرس<ول )(طل<ب من<ه كتم<ان األم<ر) (٣وھ<و أول م<ن
ص<لى م<<ع رس<<ول ﷲ )( ) (٤أم<<ا ع<ن عم<<ره ح<<ين اس<<لم فق<<د اختل<ف المؤرخ<<ون ف<<ي ذل<<ك ،ف<<ابن
)  (١اﻝطﺒـري  ،ﺘــﺎرﻴﺦ  ،طﺒﻌــﺔ ﺒﻴــروت  ،ج ،٢ص ٥٣٨؛ اﺒـن أﺒــﻲ اﻝﺤدﻴــد ،ﻋــز اﻝــدﻴن أﺒـو ﺤﺎﻤــد ﻋﺒــد اﻝﺤﻤﻴــد ﺒــن

ﻫﺒـﺔ اﷲ ﺒــن ﺤﻤــد ﺒــن اﻝﺤﺴــﻴن

)ت ٦٥٦ﻫـ ١٢٥٨/م( ﺸرح ﻨﻬﺞ اﻝﺒﻼﻏﺔ ،ﻤراﺠﻌﻪ وﺘﺼﺤﻴﺢ ﻝﺠﻨﻪ أﺤﻴﺎء اﻝذﺨﺎﺌر ،ﻤﻨﺸورات ﻤﻜﺘﺒﻪ اﻝﺤﻴﺎة)،ﺒﻴروت –ﻻ  .ت( ،ج ، ٤ص٢٠٦
؛ ﺸﻠﺒﻲ ،اﺤﻤد ،ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺤﻀﺎرة اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ،ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻨﻬﻀﺔ

) ﻻ  .م –  ، (١٩٧٠ص.٢٨٨

)  (٢اﻝطﺒــري ،ﺘــﺎرﻴﺦ  ،طﺒﻌــﺔ ﺒﻴــروت  ،ج ، ٢ص ٣١٢؛ اﺒــن اﻝﻜــﺎزروﻨﻲ  ،اﻝﺸــﻴﺦ ظﻬﻴــر اﻝــدﻴن ﻋﻠــﻲ ﺒــن ﻤﺤﻤــد اﻝﺒﻐــدادي ) ت٦٩٧ﻫــ  ١٢٩٧/م( ،
ﻤﺨﺘﺼــر اﻝﺘــﺎرﻴﺦ ﻤــن اول اﻝزﻤــﺎن اﻝــﻰ دوﻝــﺔ ﺒﻨــﻲ اﻝﻌﺒــﺎس  ،ﺤﻘﻘــﻪ وﻋﻠــق ﻋﻠﻴــﻪ  :ﻤﺼــطﻔﻰ ﺠـواد  ،وﻀــﻊ ﻓﻬﺎرﺴــﻪ وأﺸــرف ﻋﻠــﻰ طﺒﻌــﻪ  :ﺴــﺎﻝم
اﻻﻝوﺴـﻲ  ،اﻝﻤؤﺴﺴـﺔ اﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻝﻠﺼـﺤﺎﻓﺔ واﻝطﺒﺎﻋــﺔ  ،ﻤطﺒﻌـﺔ اﻝﺤﻜوﻤـﺔ  ) ،ﺒﻐـداد – ١٩٧٠م (  ،ص ٣٨؛ اﺒـن اﻝﻌﻤــﺎد اﻝﺤﻨﺒﻠـﻲ  ،اﺒـو اﻝﻔـﻼح ﻋﺒــد
اﻝﺤﻲ  ) ،ت١٠٨٩ﻫـ  ١٦٧٨ /م(  ،ﺸذرات اﻝذﻫب ﻓﻲ اﺨﺒﺎر ﻤن ذﻫب  ،دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ  ) ،ﺒﻴروت ﻻ  .ت ( ،ج  ، ١ص. ٥٠
)  (٣اﻝﺴﻴوطﻲ ،ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺨﻠﻔﺎء  ،ص.١٦٢
)  (٤اﻝطﺒري ،ﺘﺎرﻴﺦ  ،طﺒﻌﺔ ﺒﻴروت  ،ج ، ٢ص . ٣١٠
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الجوزي) (١يذكر ))انه اسلم وھو ابن سبع سنين(( في حين ذكر البخاري) (٢أنه اسلم وھ<و اب<ن ثم<ان
،وقيل خمسة عشر س<نة) . (٣وروي أن علي<ا ً ب<ن أب<ي طال<ب )( ق<ال)) :أن<ا أول م<ن ص<لى م<ع
النبي )( (( ) ، (٤وذكر أن أول من اسلم من الرجال أبو بك<ر وم<ن الغلم<ان عل<ي اب<ن أب<ى طال<ب
ومن النساء خديجه ومن الموالي زيد بن حارثه

)( ٥

.ولم يسجد لصنم قط لذا قيل كرم ﷲ وجھة.

ويقول الطبري وابن حجر العسقالني في ھذا األمر)) إن أسماعيل بن أي<اس ب<ن عفي<ف روى
عن جده عفيف قال كنت امرا ً تاجرا .فقدمت أيام الحج  ،وكان العباس بن عبد المطلب أمرا ً تاجرا ً
فأتيت العباس قال :فبينما نحن عنده أذ خرج رجل من خب<اء يص<لي فق<ام تج<اه الكعب<ه  .ث<م خرج<ت
امرأة فقامت تصلي معه وخرج غالم فق<ام يص<لي مع<ه.فقلت ياعب<اس :ماھ<ذا ال<دين ؟!أن ھ<ذا ال<دين
الندري ماھو ؟! ،فقال العباس :ھذا محمد بن عبد ﷲ يزعم أن ﷲ أرسله .وأن كنوز كسرى وقيصر
ستفتح عليه وھذه امرأته خديجه بنت خويلد أمنت به وھذا الغالم ابن عمه عل<ي ب<ن أب<ي طال<ب أم<ن
به .فقال عفيف فليتني أمنت يومئذ وكنت أكون ثانيا ً ِ(( )(٦وھذا دلي<ل أخ<ر عل<ى ص<حة س<بق إس<المه
منذ بدء نزول الوحي على الرسول )( .

المطلب الرابع  - :فضائله :
لقد قدر لعلي بن أبي طالب )( أن يتربى في بيت النبوة وب<ين أحض<ان الرس<ول )(
فتحلى بالخلق الكريم والصفات الحسنة التي ميزته عن باقي رجال عصره  ،فكيف ال يتميز وھو
)  (١أﺒـن اﻝﺠـوزي ،ﺠﻤـﺎل اﻝـدﻴن اﺒـو اﻝﻔـرج ﻋﺒـد اﻝـرﺤﻤن ﺒـن ﻋﻠــﻲ ﺒـن ﻤﺤﻤـد )ت  ٥٩٧ﻫــ ١٢٠٠/م( ،ﺼـﻔوة اﻝﺼـﻔوة ،ط،١ﺤﻴـدر اﺒـﺎد اﻝـدﻜن )،اﻝﻬﻨــد –
١٩٣٦م (  ،ج، ١ص. ١١٨
)  (٢اﻝﺒﺨﺎري ،أﺒو ﻋﺒد اﷲ اﺴـﻤﺎﻋﻴل ﺒـن إﺒـراﻫﻴم ) ت  ٢٥٦ﻫـ  ٨٦٩/م ( ،اﻝﺘـﺎرﻴﺦ اﻝﻜﺒﻴـر ،ﻤطﺒﻌـﺔ داﺌـرة اﻝﻤﻌـﺎرف اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴـﺔ )،ﻻ .م ١٩٤٠ -م( ،ج٣
،ص. ٢٦٠
) (٣اﺒن ﺤﺠر  ،ﺸﻬﺎب اﻝدﻴن أﺒو اﻝﻔﻀل اﺤﻤد ﺒن ﻋﻠﻲ اﻝﻌﺴﻘﻼﻨﻲ ) ت ٨٥٢ﻫـ  ١٤٤٨/م( ،ﺘﻬـذﻴب اﻝﺘﻬـذﻴب ،ط، ١ﻤطﺒﻌـﺔ ﺤﻴـدر أﺒـﺎد اﻝـدﻜن )،اﻝﻬﻨـد
– ﻻ.ت ( ،ج ، ٧ص.. ٣٣٦
) (٤اﺒـــن ﺤﻨﺒـــل ،ﻓﻀـــﺎﺌل اﻝﺼـــﺤﺎﺒﺔ،ج، ٢ص. ٦٠٩اﻝطﺒـــري  ،ﺘـــﺎرﻴﺦ  ،طﺒﻌـــﺔ ﺒﻴـــروت  ،ج ، ٢ص ٣١٠؛ اﺒـــن اﻷﺜﻴر،أﺴـــد اﻝﻐﺎﺒـــﺔ ،ج،٤ص٩٣؛اﺒـــن
ﻜﺜﻴر،اﻝﺒداﻴﺔ واﻝﻨﻬﺎﻴﺔ،ج، ٧ص. ٣٣٤
) (٥

اﻝﺘرﻤذي  ،ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﻴﺴﻰ اﺒو ﻋﻴﺴﻰ اﻝﺴﻠﻤﻲ ) ت٢٧٩ﻫـ  ٨٩٢/م(  ،ﺴﻨن اﻝﺘرﻤذي ﺘﺤﻘﻴق  :اﺤﻤد ﺸﺎﻜر واﺨـرون  ،دار اﺤﻴـﺎء اﻝﺘـراث اﻝﻌرﺒـﻲ
 ) ،ﺒﻴروت – ﻻ  .ت ( ، ،ج ٥ص ٦٤٢؛ اﺒن اﻷﺜﻴر ،أﺴد اﻝﻐﺎﺒﺔ ،ج ،٤ص ٩٣؛ اﺒن ﻜﺜﻴر ،اﻝﺒداﻴﺔ واﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ،ج ، ٧ص. ٤٣٢

)  (٦ﺘﺎرﻴﺦ  ،طﺒﻌﺔ اﻝﻘﺎﻫرة  ،ج ، ١ص ٥٣٨؛ اﺒـن ﺤﺠـر اﻝﻌﺴﻘﻼﻨﻲ،اﻻﺼـﺎﺒﺔ ﻓـﻲ ﺘﻤﻴﻴـز اﻝﺼـﺤﺎﺒﺔ ،ط ،١ﺘﺤﻘﻴـق ﻤﺤﻤـد ﻋﻠـﻲ اﻝﺒﺠـﺎوي  ،دار اﻝﺠﻴـل
 )،ﺒﻴروت  ١٩٩٢-م( ،ج  ، ٣ص. ٢٦
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من تربى على يدي رسول ﷲ )( منذ صغره إلى أن اصبح شاباً،يستطيع االعتماد عل<ى نفس<ه ،
فقد كان له في مصاحبة رسول ﷲ )( ومخالطت<ه م<الم يك<ن ألح<د غي<ره م<ن الع<رب المس<لمين .
فكان رفيق الدرب والعمر والجھاد بكل ما في الدرب من ص<عوبات ومخ<اطر وبك<ل م<ا ف<ي الجھ<اد
من إثقال) (١وكان له من الفضائل مما ال يسعنا إال ذكر بعضھا .فھو من السابقين إلى اإلس<الم ،وھ<و
أول من صلى م<ع النب<ي )().(٢ولم<ا ھ<اجر الرس<ول )( إل<ى المدين<ة ن<ام ف<ي ف<راش الرس<ول
)()،(٣وھو بذلك يعد أول فدائي في اإلسالم ضحى بروحه من اجل سالمة الرسول )( وعزة
اإلسالم ،كما أن الرسول اخلفه ُ بمكانه ليؤدي األمانات والودائع التي كانت عند الرس<ول )( إل<ى
أھلھا). (٤كما ان<ه ش<ھد المش<اھد والغ<زوات كلھ<ا م<ع رس<ول ﷲ)( أال غ<زوة تب<وك فق<د اس<تخلفه ُ
)( على المدينة،فغضب علي ورفض ذلك ،فقال  :ي<ا نب<ي ﷲ زع<م المن<افقون ان<ك إنم<ا خلفتن<ي
انك استثقلتني وتخفف<ت من<ي  .فق<ال الرس<ول)(  :ك<ذبوا ولكن<ي إنم<ا خلفت<ك لم<ا ورائ<ي ف<أرجع
واخلفني في أھلي وأھلك ثم قال الرسول )( )) :أما ترضى ان تكون من<ي بمنزل<ة ھ<ارون م<ن
) . (٥

موسى غير انه ال نبي بعدي((

)  (١ﻜﺘﺎﻨﻲ ،ﺴﻠﻴﻤﺎن ،اﻷﻤﺎم ﻋﻠﻲ ﻨﺒراس وﻤﺘراس  ،ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﻨﺠف  ) ،اﻝﻨﺠف ١٩٦٧-م(  ،ص.٩١
) (٢اﻝﺘرﻤذي  ،ﺴﻨن اﻝﺘرﻤذي  ،ج ، ٥ص ٣٠٦؛اﻝطﺒري  ،ﺘﺎرﻴﺦ  ،طﺒﻌﺔ ﺒﻴروت ،ج، ٢ص ٣١٠و ص.٣١٧
) (٣اﻝطﺒري  ،ﺘﺎرﻴﺦ  ،طﺒﻌﺔ ﺒﻴروت ،ج ، ٢ص.٣٧٣
) (٤اﺒن ﺴﻌد ،اﻝطﺒﻘﺎت ،ج ،٣ص ٢٢؛ اﻝطﺒري  ،ﺘﺎرﻴﺦ ،طﺒﻌﺔ ﺒﻴروت ،ج، ٢ص ٣٨٢؛ اﻝﺴﻴوطﻲ ،ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺨﻠﻔﺎء ،ص ١٦٦؛ ﺤﺴن
،إﺒراﻫﻴم ﺤﺴن  ،ﺘﺎرﻴﺦ اﻹﺴﻼم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ واﻝدﻴﻨﻲ واﻝﺜﻘﺎﻓﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ط  ، ٧ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ )،ﻻ.م  ١٩٦٤-م(  ،ج ١
 ،ص.٢٧٢
)(٥أﺒن ﺴﻌد ،اﻝطﺒﻘﺎت  ،ج ، ٣ص ٢٤؛ ﻤﺴﻠم  ،ﻤﺴﻠم ﺒن اﻝﺤﺠﺎج اﻝﻘﺸﻴري أﺒو اﻝﺤﺴﻴن )ت ٢٦١ﻫـ  ٨٧٤/م( ،ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠم  ،ط، ٢
ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺤﻤد ﻓؤاد ﻋﺒد اﻝﺒﺎﻗﻲ  ،دار اﺤﻴﺎء اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ  ) ،ﺒﻴروت _ﻻ ت ( ،ج ، ٤ص ١٨٧٠؛اﻝﺘرﻤذي ،ﺴﻨن اﻝﺘرﻤذي ،ج٥
،ص  ٦٤١؛ اﻝﻤﺴﻌودى  ،ﻤروج اﻝذﻫب وﻤﻌﺎدن اﻝﺠـوﻫر،ط، ١ﺘﺤﻘﻴـق  :ﻤﻔﻴـد ﻤﺤﻤـد ﻗﻤﻴﺤـﻪ )،ﺒﻴـروت  ١٤٠٧ -ﻫ ـ ١٩٨٦/م( ،
ج ، ٢ص ١٣٠؛ اﺒن ﻋﺒد رﺒﻪ ،اﻝﻌﻘد اﻝﻔرﻴد ،ج  ،٥ص ٥٨؛ اﻝﻬﻴﺜﻤﻲ  ،ﻤﺠﻤﻊ اﻝزواﺌد ،ج ،٩ص.١١٠
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وحينما آخى الرسول )( بين المھاجرين واألنصار آخى )( بينه وبين اإلم<ام عل<ي فق<ال:
))أنت أخي في الدنيا واآلخرة(( ).(١وھو بذلك يعد المھاجر الوحيد الذي آخ<ى الرس<ول)(  .وف<ي
يوم خيبر سنة  ٧ھـ  ٦٢٨/م قال الرسول )( كلمته المدوية التي تشير الى منزلة اإلمام العظيمة
عند ﷲ سبحانه وتعالى  )) :ألعطين الراية غدا ً رجال ً يفتح ﷲ عل<ى يدي<ه يح<ب ﷲ ورس<وله ويحب<ه
ﷲ ورسوله كرار ليس بفرار ،يفتح ﷲ على يديه(( ) (٢فأعطاھا لعلي ب<ن أب<ي طال<ب .وم<ن أحادي<ث
الرسول)( بحق علي قوله )) :أنا مدينة العلم وعل ٌي بابھ<ا ،فم<ن أراد العل<م فلي<أت الب<اب(( ٣وف<ي
والحس<ينَ )عل<يھم الس<الم(
حادثة الكساء)(٤جمع النبي )( في بيت أم سلمة فاطمة وعلي<ا ً والحس<ن
َ
وألقى عليھم كسا َءه وضمھم أليه ثم تال أاليه الكريمة إِن ﱠ َما ي ُِري ُد ﱠ
ت
س أ َ ْھ َل ْالب َ ْي ِ
ب َع ْن ُك ُم ال ﱢرجْ َ
ﷲ ُ لِي ُْذ ِھ َ

َويُ َطھﱢ َر ُك ْم ت َْط ِھيراً

) (٥

وقد دعا النبي )( أن يدور الحق مع علي ،فقد روي عن علي حديث الرسول)( عن
أصحابه،أنه قال )(  )) :رحم ﷲ أبا بكر زوجني ابنته وحملني إلى دار الھجرة واعتق بالال ً من
ماله  .رح<م ﷲ عم<را ً يق<ول الح<ق وان ك<ان م<را ً ،م<اترك ل<ه الح<ق م<ن ص<ديق  ،رح<م ﷲ عثم<ان
تستحيه المالئكة ،رحم ﷲ عليا ً اللھ<م ادر الح<ق مع<ه حي<ث دار((

) (٦

 ،وق<د أم<ر رس<ول ﷲ بمواالت<ه

) (١اﻝﺘرﻤذي  ،ﺴﻨن اﻝﺘرﻤذي ،ج،٥ص. ٦٣٦
)  (٢ﻤﺴﻠم  ،ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠم ،ج ،٧ص١٢٠؛ اﻝﺘرﻤذي  ،ﺴﻨن اﻝﺘرﻤذي  ،ج، ٥ص . ٦٣٨
)(٣اﻝﺤﺎﻜم اﻝﻨﻴﺴﺎﺒوري  ،ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﺒد اﷲ اﺒو ﻋﺒد اﷲ اﻝﺤﺎﻜم )ت٤٠٥ﻫـ  ١٣٣٢/م ( ،اﻝﻤﺴﺘدرك ﻋﻠـﻰ اﻝﺼـﺤﻴﺤﻴن  ،ط ، ١ﺘﺤﻘﻴـق :
ﻤﺼطﻔﻰ ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر  ،دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ) ،ﺒﻴروت ١٩٩٠-م( ،ج ، ٣ص. ١٣٨الھيثمي  ،مجمع الزوائد ،ج، ٩ص . ١١٤
ابن العماد الحنبلي ،شذرات الذھب ،ج، ١ص. ٥٠
) (٤ﻤﺴﻠم  ،ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠم ،ج ،٥ص ٣٦٠؛ اﻝﺘرﻤذي ،ﺴﻨن اﻝﺘرﻤذي ،ج ،٥ص٦٩٩؛ اﻝﻨوﻴري ،ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻷرب  ،ج،٢٠ص٥٠؛ اﺒن ﻋﺒـد
رﺒﻪ ،اﻝﻌﻘد اﻝﻔرﻴد ،ج ،٥ص.٥٩
) (٥ﺴورة اﻷﺤزاب  ،اﻴﺔ .٣٣
) (٦ﺴﻨن اﻝﺘرﻤذي ،ج،٥ص ٦٣٣؛اﻝﻨوﻴري  ،ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻷرب  ،ج،٢٠ص ، ٧اﻝذﻫﺒﻲ  ،ﺸﻤس اﻝدﻴن ﻤﺤﻤد ﺒن اﺤﻤد ﺒن ﻋﺜﻤﺎن )ت٧٤٨ﻫـ
 ١٣٤٧/م( ،اﻝﺨﻠﻔـﺎء اﻝ ارﺸــدون ﻤـن ﺘــﺎرﻴﺦ اﻻﺴـﻼم  ،دار اﻝﻜﺘــب اﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ) ،ﺒﻴــروت – ١٩٨٨ - ١٩٨٧/ ١٩٨٧م( ،ص .٢٥١اﻝﻤﺘﻘــﻲ
اﻝﻬﻨدي  ،ﻋﻼء اﻝدﻴن ﻋﻠﻲ اﻝﻤﺘﻘﻲ ﺒن ﺤﺴﺎم اﻝﺒرﻫﺎن ﻓوري )ت ٩٧٥ﻫـ  ١٥٦٧/م(  ،ﻤﻨﺘﺨب ﻜﻨز اﻝﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺴﻨن اﻻﻗوال واﻻﻓﻌﺎل ،
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ونصرته فقال في يوم الغدير )من كنت مواله فعلي مواله ،اللھم وا ِل من وااله  ،وعا ِد من عاداه(

) (١

 .وبھذا الحديث الشريف سمت الشيعة األمامية األمام عليا ً بن أبي طالب )( الوصي وق<د س<بق
اإلش<ارة إل<ى ح<<ديث الرس<ول )( ب<أن األم<<ام بمنزل<ة ھ<ارون م<<ن موس<ى غي<ر ان<<ه ال نب<ي بع<<ده
) (٢

وھارون خليفة موسى على قومه إذا غاب

 .وعن أبن بريده عن أبيه ،قال ))كان احب النساء إلى

رسول ﷲ )( فاطمة ومن الرجال علي (( ).(٣
وعن البراء عن عازب ∗ قال )) :بعث النبي )(جيشين وأمر على أحدھما علي بن أبي طالب
وعلى األخر خالد بن الوليد ،فلما كان القتال اقتحم علي حصنا فاص<اب جاري<ة،فأنكروا علي<ه فتغي<ر
لون وجھه ،وتعاقد أربعة م<ن أص<حاب الرس<ول )( فق<الوا وإذا لقين<ا رس<ول ﷲ بم<ا ص<نع عل<ي
وكان المسلمون إذا رجعوا بدءوا برسول ﷲ )( فسلموا عليه ثم انطلقوا إلى رحالھم ،فلما اقدمت
السرية سلموا على النبي )( فقام أحد األربعة فقال يا رسول ﷲ آلم تر إلى علي اب<ن أب<ي طال<ب
صنع كذا وكذا فاعرض عنه فقام الثاني وقال ما قاله صاحبه فاعرض عنه فقام الثالث فاعرض عنه
فقام الرابع فقال مثلما قالوا  ،فاقبل الرسول )( والغضب يعرف في وجھة فقال  )) :ما تري<دون
من علي إن عليا ً مني وانا منه وھو ولي كل مؤمن بعدي ((

) (٤

طﺒﻌﻪ وﻓﺴر ﻏرﻴﺒﻪ  :اﻝﺸﻴﺦ ﺒﻜري ﺤﻴﺎﻨﻲ ﺼﺤﺤﻪ ووﻀﻊ ﻓﻬﺎرﺴﻪ  :اﻝﺸﻴﺦ ﺼﻔوة اﻝﺴﻘﺎ  ،ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝرﺴﺎﻝﺔ  ،ﺒﻴروت ١٣٩٩ ،ﻫـ١٩٧٩ /م
،ج ،١١ص.٦٤٢

)  (١أﺒن ﺤﻨﺒل  ،ﻓﻀﺎﺌل اﻝﺼﺤﺎﺒﺔ  ،ج  ، ٢ص. ٥٦٣اﻝﺘرﻤذي  ،ﺴﻨن اﻝﺘرﻤذي،ج،٥ص . ٦٣٣اﺒن ﻋﺒد رﺒﻪ ،اﻝﻌﻘد اﻝﻔرﻴـد
،ج،٥ص . ٦اﻝﻨوﻴري ،ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻷرب ،ج ،٢٠ص. ٤اﻝﻤﺘﻘـﻲ اﻝﻬﻨـدي  ،ﻤﻨﺘﺨـب ﻜﻨـز اﻝﻌﻤـﺎل ﻓـﻲ ﺴـﻨن اﻻﻗـوال واﻻﻓﻌـﺎل  ،ج
، ١١ص . ٦٤٢
)  (٢ﻤﺴــﻠم  ،ﺼــﺤﻴﺢ ﻤﺴــﻠم  ،ج ،٧ص١٢٠؛اﺒــن ﻤﺎﺠــﺔ  ،ﻤﺤﻤــد ﻨﺎﺼــر اﻝــدﻴن )ت٢٧٥ﻫــ  ٨٨٨/م(  ،ﺴــﻨن اﺒــن ﻤﺎﺠــﺔ  ،ﺘﺤﻘﻴــق :ﻤﺤﻤــد ﻤﺼــطﻔﻰ
أﻻﻋظﻤﻲ  ،ط، ٢اﻝرﻴﺎض -ﺸرﻜﺔ اﻝطﺒﺎﻋﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ) ،اﻝرﻴﺎض ١٩٨٤-م ( ،ج  ، ١ص. ٢٥
م اﻝﺘرﻤذي  ،ﺴﻨن اﻝﺘرﻤذي ،ج، ٥ص . ٣٠٤
)  (٣ﻤﺴـﻠم  ،ﺼـﺤﻴﺢ ﻤﺴـﻠم ،ج، ٥ص ٣٦٠؛ اﻝﺘرﻤـذي  ،ﺴـﻨن اﻝﺘرﻤــذي  ،ج ، ٥ص ٦٩٨؛ اﻝﺤـﺎﻜم اﻝﻨﻴﺴـﺎﺒوري  ،اﻝﻤﺴـﺘدرك ﻋﻠـﻰ اﻝﺼــﺤﻴﺤﻴن ،ج، ٣
ص. ١٦٨



(الشاھد االبدراًواله في يوم اليمامة اخبار استشھد يوم حصن تستر في
∗ البراء بن مالك بن عازب بن النضر االنصاري شھد مع رسول ﷲ )
خالفة الخليفة عمر بن الخطاب )رضي ﷲ عنه (  ،ابن حجر العسقالني ،االصابة ،ج ، ١ص. ٢٨٠– ٢٧٩
)  (٤اﻝﺘرﻤذي  ،ﺴﻨن اﻝﺘرﻤذي ،ج ،٥ص . ٦٣٢
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كما يروى أن رسول ﷲ )( قال لعلي  )):ال يحبك أال مؤمن وال يبغضك أال منافق(( ).(١
وق<ال عل<ي ب<<ن أب<ي طال<<ب )(  :أن<ا أخ<و رس<<ول ﷲ )(،واب<ن عم<<ه،ال يقولھ<ا بع<<دي أال
كذاب).(٢
وك<ان )( اعل<<م الن<<اس ب<<الفرائض فك<<ان يرج<<ع إلي<<ه الخلف<<اء والص<<حابة ف<<ي الكثي<<ر م<<ن
مسائل الدين وتفسير القرآن ورواية الحديث ومسائل الميراث والقضاء.ومن دقة ذكائه انه سئل وھو
على المنبر عن ميت ت<رك زوج<ه وبنت<ين وأب<وين فم<ا نص<يب ك<ل واح<د منھم<ا فأج<اب عل<ى الف<ور
:ص<ار ثمنھ<ا تس<<عا ً فس<ميت ھ<ذهِ المس<<ألة بالمنبري<ة الن<<ه أفت<ى بھ<ا وھ<<و عل<ى المنب<ر).(٣كم<<ا ان<ه ق<<ال
)(  )) :سلوني عن كتاب ﷲ فانه ليس من آية أال وقد عرفت بلي<ل نزل<ت أم نھ<ار ف<ي س<ھل أم
في جبل (( ). (٤
وبذلك ال يسعنا ذكر المزيد من تلك الفضائل المفيضة التي كانت الشعلة المض<يئة للم<ؤمنين
وقدوة للمتقين الصابرين .

المطلب الخامس - :شجاعتهُ :
نشأ األمام عل<ي ب<ن أب<ي طال<ب )( ف<ي بي<ت رس<ول ﷲ وترب<ى ف<ي أحض<انه وت<أدب بآداب<ه
وتخلق بخلقه الكريم واش<تھر بالش<جاعة والبطول<ة والتض<حية ف<ي س<بيل اإلس<الم وم<ن أدل المواق<ف
على ذلك ھو ما سبق وان ذكرن<اه ع<ن مبيت<ه ف<ي ف<راش الرس<ول الك<ريم )( ي<وم الھج<رة لي<وھم
المشركين أن الرسول قد بات في فراشه ليتمكن الرسول)( من الھجرة الى المدينة المنورة

)  (١اﻝﺘرﻤــذي ،ج ، ٥ص . ٦٤٣اﻝﻨــوﻴري  ،ﻨﻬﺎﻴــﺔ اﻷرب  ،ج ،٢٠ص. ٥اﻝــذﻫﺒﻲ  ،ﺘــذﻜرة اﻝﺤــﺎﻓظ ،ط ، ٤دار اﻝﻤﻌــﺎرف اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴــﺔ ) ،ﻻ.م – ١٩٦٨
م( ،ج ، ١ص.١١٠
)  (٢اﻝطﺒري ،ﺘﺎرﻴﺦ  ،طﺒﻌﺔ ﺒﻴروت ،ج ، ٢ص٣١٠؛ اﺒن ﻋﺒد رﺒﻪ  ،اﻝﻌﻘد اﻝﻔرﻴد،ج،٥ص ٥٩؛ اﻝﻨوﻴري،ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻷرب ،ج ،٢٠ص.٤
) (٣

اﻝﺘﺴـﺘري  ،اﻝﺸــﻴﺦ اﻝﻌﻼﻤــﺔ ﻤﺤﻤـد ﺘﻘــﻲ  ،ﻗﻀــﺎء أﻤﻴــر اﻝﻤـؤﻤﻨﻴن ﻋﻠــﻲ ﺒــن أﺒـﻲ طﺎﻝــب )

( ،ط، ١٠دار اﻝﺸــﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠطﺒﺎﻋــﺔ)،ﺒﻴروت  -ﻻ .ت(،

ص ١٢٩ - ١٢٨؛ ﻤﺎﻫر  ،ﻤﺸﻬد اﻷﻤﺎم ﻓﻲ اﻝﻨﺠف اﻻﺸرف ﻤن اﻝﻬداﻴﺎ واﻝﺘﺤف ،ﻤطﺎﺒﻊ دار اﻝﻤﻌﺎرف ) ،ﻤﺼر _  ١٩٦٩م(  ،ص.٤٢
) (٤

اﺒن ﺴﻌد ،اﻝطﺒﻘﺎت،ج،٢ص ٣٣٨؛ اﻝﻌﺎﻤﻠﻲ  ،أﻋﻴﺎن اﻝﺸﻴﻌﺔ ،ج ،١ص.٣٢٦
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من دون علم المشركين). (١
وبالؤه في بدر  ٢ھـ  ٦٢٣/م ،إذ كان من أوائل المبارزين وذلك عندما طلبت قريش أقرانھا
في المبارزة،فقتل الوليد بن عتبة في لحظات).(٢ودوره الجھادي في معركه الخندق عام  ٥ھ<ـ٦٢٦/
م من خالل منازله لعمرو بن عب<د ود وقتل<ه أي<اه وھزم<ه خيل<ه ،وف<ي ف<تح خيب<ر س<نة ٧ھ<ـ ٦٢٨/م
كانت له مواقف عظيمة  ،وذلك لما ط<ال أم<د الحص<ار عل<ى حص<ون خيب<ر أعط<ى الرس<ول )(
الراية لعلي ففتحھا ﷲ على يديه) (٣ومما يذكر ان<ه س<قط عن<ه الت<رس ال<ذي ك<ان يتت<رس ب<ه م<ن اث<ر
ضربة يھودي على يديه فتناول بابا ً من أبواب حصن خيبر وتترس به وقاتل  ،وبعد انتھ<اء القت<ال ،
ذكر أن ثمانية أو عشرة أشخاص حاولوا أن يحمل<وا ھ<ذا الب<اب فل<م يتمكن<وا م<ن رفع<ه) (٤وال تخف<ى
علينا شجاعته ومرؤته واخالقه النبيلة في جميع المعارك التي شھدھا مع رسول ﷲ )( والخلفاء
الراشدين )رضى ﷲ عنھم( أو في معاركه مع مخالفيه إثناء خالفته . (٥)،

المطلب السادس :ـ أستشھاده :
لما تمادى الخوارج في خروجھم على االم<ام الح<ق وھ<و امي<ر الم<ؤمنين عل<ي ب<ن اب<ي
طالب رضي ﷲ عنه وكرم ﷲ وجھه وعليه السالم  .حاربھم االمام علي في معركة النھروان
وسماھم باألخسرين أعماالً فألبوا على قتاله وأحلوا قتله  ،وكان الذي تطوع لقتله عبد الرحمن
بن ملجم المرادي الشقي الملعون  .حيث نفذ جريمته فجر يوم  ١٧رمض<ان ع<ام  ٤٠ھجري<ة
فجرحه بضربة سيف على ھامته تضمخت لحيته بدمه ومات الشھيد يوم  ٢١رمضان ). (٦

) (١

اﺒن ﺴﻌد ،اﻝطﺒﻘﺎت ،ج ،٣ص ٢٠؛ اﻝطﺒري  ،ﺘﺎرﻴﺦ  ،طﺒﻌﺔ ﺒﻴروت ،ج ،٣ص ٣٨٢؛ اﺒن اﻷﺜﻴر  ،أﺴـد اﻝﻐﺎﺒـﺔ ،ج ٣ص٩٥؛ اﻝﺴـﻴوطﻲ  ،ﺘـﺎرﻴﺦ
اﻝﺨﻠﻔﺎء ص١٦٦؛ ﺤﺴن  ،ﺘﺎرﻴﺦ اﻹﺴﻼم ،ج، ١ص.٢٧٢

) (٢

اﺒن ﻫﺸﺎم ،اﻝﺴﻴرة اﻝﻨﺒوﻴﺔ ،ج، ١ص ٦٢٥؛ اﺒن ﺴﻌد  ،اﻝطﺒﻘﺎت ،ج ،٢ص.١٧

) (٣

اﺒن ﺴﻌد ،اﻝطﺒﻘﺎت ،ج ،٢ص . ١١٠ﻤﺴﻠم  ،ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠم،ج،٧ص١٢٠؛اﻝﻨوﻴري،ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻷرب ،ج،٢٠ص.٣

) (٤

اﺒن ﻫﺸﺎم ،ﺴﻴرة اﺒن ﻫﺸﺎم ،ج ،٢ص ٣٣٤؛ اﺒن اﻷﺜﻴر ،أﺴد اﻝﻐﺎﺒﺔ ،ج ،٧ص.٢٢٥

) (٥

اﻝطﺒري  ،ﺘﺎرﻴﺦ  ،طﺒﻌﺔ اﻝﻘﺎﻫرة  ،ج  ، ٤ص ٥٧٢؛ اﺒن اﻋﺜم ،اﻝﻔﺘوح ،ح،٢ص١٧٢؛اﻝﻤﻨﻘـري ،اﺒـو اﻝﻔﻀـل ﻨﺼـر ﺒـن ﻤـزاﺤم ﺒـن ﺴـﻴﺎر ) ت٢١٢
ﻫـ  ٨٢٧/م(  ،وﻗﻌﺔ ﺼﻔﻴن  ،ط  ،٢ﺘﺤﻘﻴق وﺸرح  :ﻋﺒد اﻝﺴﻼم ﻤﺤﻤد ﻫﺎرون  ،اﻝﻤؤﺴﺴـﻪ اﻝﻌرﺒﻴـﻪ اﻝﺤدﻴﺜـﻪ ﻝﻠطﺒـﻊ واﻝﻨﺸـر واﻝﺘوزﻴـﻊ )اﻝﻘـﺎﻫرة
–١٩٦٢م ( ،ص ١٩٣؛ اﻝﻤﺴﻌودي  ،ﻤروج اﻝذﻫب وﻤﻌﺎدن اﻝﺠوﻫر،ج ،٣ص ٣٨٦؛ اﺒن اﺒﻲ اﻝﺤدﻴد  ،ﺸرح ﻨﻬﺞ اﻝﺒﻼﻏﺔ ،ﻤﺞ،١ص .٧٢٢

) (٦اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻜﺒﻴر ﻝﻠﺒﺨﺎري  ٩٩/١ﺴﻨدﻩ ﺼﺤﻴﺢ .

١٢
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ولقد فجع المسلمون جميعا َ في عھده بوفاته إلى البيت خصوصا َ والصحابة والت<ابعون
عموما َ وأشاروا به ومما قاله ابو االسود الدولي في رثائه عليه السالم :
أال قل للخوارج حيث كانــوا

فال ق َرت عيون الشامتينـــا

أ في شھر الصيام فجعتمونا

بخير الناس طرا ً أجمعينـــا

قتلتم خير من ركب المطايـا

وذللھا من ركب السفينـــــا

ومن لبس النَعال ومن حذاھا

ومن قرأ المثاني والمئينـــا

فكل مناقب الخيرات فيــــــه

وحب رسول رب العالمينا
بانك خيرھا حسبا ً ودينــــا

لقد عملت قريش حيث كانت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) (١االستيعاب في معرفة االصحاب البن عبد البر . ١١٣٢/٣

١٣

)(١
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المبحث الثاني
السيرة العلمية لألمام علي بن أبي طالب )(
عرف عن اإلمام علي بن أبي طالب ) (العديد من العلوم ومنھا :

المطلب االول  - :جھوده في رواية الحديث :
يذكر السيوطي ان االمام علي بن ابي طالب )( روى عن النب<ي )( خمس<مائة وس<تة
وثالثين حديثا ً. ١
وقد سئل اإلمام علي)( لماذا ھو اكثر صحابة رس<ول ﷲ )( ح<ديثا ؟ فأج<اب ق<ائال ً :
أني كنت إذا سألته أنبأني وإذا سكت أبتدأني ٢وقد ح<ذر اإلم<ام عل<ي )( رواه الح<ديث الش<ريف
في رواية األحاديث الشاذة والمنكرة إذ قال  ) :حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون أتريدون
أن ي ُكذب ﷲ ورسوله( . ٣
لقد كان لنشأة اإلمام علي بن أبي طالب )( في كنف الرسول العظ<يم )( ومالزمت<ه ل<ه
منذ بدء الدعوة إلى وفاة النبي )( الدور الكبير والفعال في حفظه الكثير من األحاديث.

المطلب الثاني  - :جھوده في الفقه :
ھو لغة فھم الشيء ٤أما معنى الفقه في االصطالح الشرعي فق<د ك<ان يطل<ق ف<ي العص<ر االول
على علوم الدين كلھا فيدخل في ذلك احكام العقائد واالحكام العملية من عبادات ومعامالت. ٥
كان االمام علي بن ابي طالب )( حاد الذكاء في الفقه ويستند الى فقه الكتاب والسنة واعتد
باالجم<<اع ال<<ذي ك<<ان علي<<ه الص<<حابة) رض<<وان ﷲ عل<<يھم( وفيم<<ا ع<<دا ذل<<ك ان<<ه ك<<ان يجتھ<<د برأي<<ه
ويستعمل القياس الستنباط الحكم وكان مذھبه الوسط بين التشديد والتيسير فيما يستنبط من
)  (١اﻝﺴﻴوطﻲ  ،ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺨﻠﻔﺎء ،ص١٧١
)  (٢اﺒن ﺴﻌد  ،اﻝطﺒﻘﺎت ،ج،٢ص٣٣٨
)  (٣اﻝﺒﺨﺎري ،ﺼﺤﻴﺢ اﻝﺒﺨﺎري،ج ، ١ص . ٥٩
) (٤

اﻝرازي ،ﻤﺤﻤد ﺒن أﺒﻲ ﺒﻜر ﺒن ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر )،ت  ٦٦٦ﻫـ ١٢٦٧/م( ،ﻤﺨﺘﺎر اﻝﺼﺤﺎح ،ﺘﺤﻘﻴق،ﻤﺤﻤود ﺨﺎطر ،،ﻤﻜﺘﺒﻪ ﻝﺒﻨﺎن ٠،ﺒﻴروت – ١٤١٥ﻫـ

 ١٩٩٥/م (ص . ٥٠٩
) (٥

ﻨظﺎم اﻝدﻴن ،ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ،ﻤﻔﻬوم اﻝﻔﻘﻪ اﻻﺴﻼﻤﻲ وﺘطورة واﺼﺎﻝﺘﻪ وﻤﺼﺎدرﻩ اﻝﻌﻘﻠﻴﻪ واﻝﻨﻘﻠﻴﻪ ،طﺒﻌﻪ )، ١ﺒﻴروت –  ١٩٨٤م ( ص. ١٢

١٤
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االحكام بحيث ال يتشدد فيسبب ابتعاد الناس عن الدين وال يتيسر فيسھل المعصية). (١
ومن دقة ذكائه)( ان<ه س<ئل وھ<و عل<ى المنب<ر ع<ن مي<ت ت<رك زوج<ة وبنت<ين واب<وين فم<ا
نصيب كل واحد منھما فاجاب على الفور صار ثمنھا تسعا ً فس<ميت المس<الة المنبري<ة الن<ه أفت<ى بھ<ا
وھو على المنبر). (٢
فكان عليه السالم مدرسة في الفقه أخذت عنه معظم المدارس الفقھية فيالحظ ان األئمة األربعة
قد استقوا من ھذه المدرسة وأن المدارس الزيدية واألمامية ينسبون فقھھ<م كل<ه إل<ى اإلم<ام عل<ي ب<ن
أبي طالب)(

)(٣
)(٤

ويق<ول الج<احظ

.
ف<ي ب<اب اس<تحقاق اإلمام<ة  :وذل<ك ان<ا اذا س<ألنا الفقھ<اء والعلم<اء واص<<حاب

االخبار عن الفقھاء  .قالوا  :علي وعمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وابي ب<ن كع<ب ،عل<ى ان علي<ا ً
كان أفقھھم النه كان ي ُسأل وال يسأل  ،وي ُفتي وال يستفتي ويحتاج اليه وال يحتاج إل<يھم ولك<ن ال اق<ل
من نجعله في طبقتھم وكأحدھم.

المطلب الثالث  - :جھوده في علوم القرآن وتفسيره :
كان األمام علي بن أبي طالب )( أحد كتب<ة ال<وحي عن<د الرس<ول الك<ريم )() (٥فق<د ك<ان
كاتبا ً حافظا ً له  ،وقد ذكر اب<ن س<عد عن<ه ان<ه مك<ث بع<د وف<اة النب<ي )( ول<م يخ<رج أيام<ا ً وعن<دما
أرسل أليه الخليفة أبو بك<ر الص<ديق )رض( وس<أله ع<ن س<بب مكوث<ه أج<اب اإلم<ام عل<ي )( :
)(٦

))آليت بيميني إن ال ارتدي بردائي إال إلى الصالة حتى اجمع القرآن((

.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) (١فقه االمام علي بن ابي طالب  ،د .احمد محمد الباليساني . ٦٤/١ ،
) (٢الذھبي  ،تذكرة الحافظ  ،ج ،١ص . ١٣التستري  ،قضاء امير المؤمنين  ،ص. ١٢٩- ١٢٨
) (٣الباقوري  ،احمد حسن الباقوري  ،علي امام االئمة  ،دار مصر للطباعة  ) ،القاھرة ١٤٠٤-ھـ ١٩٨٤ /م(  ،ص. ٤٨
) (٤الجاحظ  ،ابو عثمان عمرو بن بحر ) ت ٢٥٥ھـ  ٨٦٨/م (  ،رسائل الجاحظ السياسية  ،طبعه  ، ١تحقيق وشرح  ،عب<د الس<الم محم<د
ھارون  ،الناشر مكتبة الخانجي  ) ،القاھرة ١٣٩٩-ھـ ١٩٧٩/م (  ،ج ، ٤ص. ٢٠٩- ٢٠٨
) (٥الثعالبي  ،ابو منصور عبد الملك محمد بن اسماعيل ) ت٤٢٩ھـ ١٠٣٧/م ( لطائف المعارف  ،تحقيق  :ابراھيم االيباري وحسن كامل
الصيرفي  ،مطبعة عيسى البابي الحلبي  ) ،االقاھرة  ١٩٦٠-م(  ،ص. ٥٦
) (٦ابن سعد  ،الطبقات  ،ج ، ٢ص ، ٣٣٨ابن ابي الحديد  ،شرح نھج البالغة  ،ج ، ٢ص ، ٢٧٨اغا بزرك الطھراني  ،محم<د محس<ن ب<ن
علي بن محمد بن رضا بن علي اكبر بن باقر  ،الذريعة الى تصانيفف الشيعة  ،المكتبة االسالمية  ) ،طھ<ران  ٠١٤٠٨-ھ<ـ (  ،ج، ١٥
ص. ١

١٥
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وك<<ان عل<<ي ب<<ن أب<<ي طال<<ب )( اعل<<م الن<<اس ب<<الفرائض فك<<ان يرج<<ع إلي <ه الخلف<<اء والص<<حابة
)رضوان ﷲ عليھم ( في الكثير من مسائل الدين وتفسير القرآن فقد ذكر األزرقي قول األم<ام عل<ي
)( في خطبة له تبين علومه قوله)(  )) :سلوني فو ﷲ ال تسألوني ع<ن ش<يء يك<ون إل<ى
يوم القيامة إال حدثتكم به وسلوني عن كتاب ﷲ فانه ليس من آية إال وقد عرفت بلي<ل نزل<ت أم نھ<ار
وفي سھل أم جبل فقام ابن الكواء وقال  :أفرأي<ت البي<ت المعم<ور م<ا ھ<و ؟ ق<ال ذل<ك الض<راح ف<وق
سبع سموات تحت الفراش يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ال يعودون فيه إلى يوم القيامة(( . ١
ووصفه الحسن البصري  ،بقوله )) :كان علي بن أبي طالب سھما ًصائبا ً م<ن مرام<ي ﷲ عل<ى
عدوه ،ورباني ھذه األمة وذا فضلھا وشرفھا وسابقتھا ،وذا قرابة قريبة م<ن رس<ول ﷲ)( زوج
فاطمة الزھراء وأبا الحسن والحسين  ،لم يكن بالنومة عن رسول ﷲ،وال الملومة ف<ي ذات ﷲ ،وال
السروقه لمال ﷲ،أعطى القرآنَ عزائمه ففاز منه بري<اض مونق<ه واع<الم بين<ه ذل<ك  ،عل<ي ب<ن أب<ي
طالب(( ).(٢
فقد عايش امير المؤمنين عل<ي)( للق<ران الك<ريم واث<ر علي<ه ف<ي حيات<ه  ،فع<اش ف<ي الق<ران
وللقران وعن القران بل عاش بالقران ؛ جمعا ً وحفظا ً وفھما ً وتعليما ً وعمال ً وتطبيقا ً وتبليغ<ا ً ودع<وة
ودفاعا ً عنه  ،فكان كما وصف المؤرخون ك<ل اح<د م<ن الص<حابة رض<ي ﷲ ع<نھم اجمع<ين )قرآن<ا
يمشي على االرض(  ،يمتثل للقران ويمثله فھو من متقدمي اھل القرآن الذين ھم اھل ﷲ وخاص<ته
كما اخبر بذلك رسول ﷲ)( وقد نزل من القران جملة من االيات). (٣
وكان علي )( يقيس االنسان حسب قربه من القران وعمله به واتباعه له وھ<و)( ال<ذي
روى عنه المحدثون حديثا ً موقوفا ً يصف القرآن الكريم ويبين عظيم قدره فقال  ) :كتاب ﷲ في<ه نب<أ
من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم  ،ھو الفصل ليس بالھزل  ،من تركه من جبار قص<مه ﷲ،
وم<ن أبتغ<<ى الھ<وى ف<<ي غي<ره أض<<له ﷲ  ،وھ<و الحب<<ل المت<ين وھ<<و ال<ذكر الحك<<يم  ،وھ<و الص<<راط
المستقيم  ،وھو الذي التزيغ به األھواء وال تلتبس به األلسن  ،وال تنقضي عجائبه  ،وال تشبع منه
) (١

اﻻزرﻗﻲ ،اﺒو اﻝوﻝﻴد ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﺒد اﷲ ﺒن اﺤﻤد )ت ٢٠٤ﻫـ /

 ٨١٩م( أﺨﺒﺎر ﻤﻜﺔ وﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻤـن أﺜـﺎر ،ط ،٢ﺘﺤﻘﻴـق رﺸـدي اﻝﺼـﺎﻝﺢ ،دار

اﻝﺜﻘﺎﻓـﺔ واﻝطﺒــﻊ  ) ،ﻤﻜــﺔ اﻝﻤﻜرﻤـﺔ  -ﻻ .ت (،ج،١ص. ٤٩اﻝﻘرطﺒــﻲ  ،اﺒــو ﻋﺒـد اﷲ ﻤﺤﻤــد ﺒــن اﺤﻤـد ﺒــن أﺒــﻲ ﺒﻜـر ﺒــن ﻓــرح )) ،ت ٦٧١ﻫــ  ١٢٧٦/م
(ﺘﻔﺴﻴر اﻝﻘرطﺒﻲ طﺒﻌﻪ  ، ٢ﺘﺤﻘﻴق اﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻌﻠﻴم اﻝﺒردوﻨﻲ ،دار اﻝﺸﻌب )،اﻝﻘﺎﻫرة –  ١٣٧٢ﻫـ (،ج،١ص، ٣٥اﺒن ﺴﻌد ،اﻝطﺒﻘﺎت ،ج. ٢،٣٣٨
)  (٢اﺒـن ﻋﺒــد رﺒــﻪ  ،اﻝﻌﻘــد اﻝﻔرﻴــد ،ج ٥ص ٦٠- ٥٩؛ اﻝﺒﻐــدادي،أﺒو إﺴــﻤﺎﻋﻴل ﺒــن اﻝﻘﺎﺴــم ،اﻷﻤــﺎﻝﻲ واﻝﻨـوادر  ،دار اﻝﻜﺘــب اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ )،ﺒﻴــروت -ﻻ .ت(،
ج ،٣ص ٧؛ اﻝﻌﺎﻤﻠﻲ ،اﻋﻴﺎن اﻝﺸﻴﻌﺔ،ج ،١ص.٣٢٨
) (٣سيرة امير المؤمنين علي  ،علي محمد الصالبي . ٤٦- ٤٥ ،

١٦



االمام علي بن ابي طالب عليه السالم
سيرته الشخصية والعلمية

العلماء  ،من قال به صدق  ،وم<ن عم<ل ب<ه أج<ر  ،وم<ن حك<م ب<ه ع<دل  ،وم<ن دع<ا الي<ه ھ<دي ال<ى
صراط مستقيم(). (١
وكان له )( دور كبير في تبليغه تفسير رسول ﷲ)( لبعض آيات القرآن الكريم

). (٢

وقد بنى االمام علي مروياته التفسيرية وأقواله على أعتماد القرآن أوال ً ثم السنة النبوية ث<م اللغ<ة
العربية ثم بأجتھ<اده وھ<و كثي<ر لص<حبته رس<ول ﷲ )( وس<ليقته العربي<ة وذكائ<ه الح<اد وموھبت<ه
البالغة وقوة فھمه وسعة أدراكه ). (٣
وق<د أعتم<د)( منھج<ا ً س<ليما ً ف<ي التفس<ير ب<<النظر ال<ى مقاص<د الق<رآن واعتم<اد عل<وم الق<<رآن
كالنسخ والقراءات وأسباب النزول والمحكم والمتشابه وأستنباط األحكام من الكتاب والسنة). (٤

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (١فضائل القرآن البن كثير  ،ص١٥
) (٢مسند الموسوعة الحديثة رقم الحديث  ٨٤وصحيح البخاري  ،أرقام االحاديث  ١٣٦٢و  ٦٦٠٥و ٥٠
. ١٧٤٤
) (٣سيرة امير المؤمنين  ،د .الصالبي  ،ص ٤٧فما بعدھا .
) (٤منھج علي بن ابي طالب  ،د .سليمان العبد  ،ص.٧٩

١٧
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الخاتمة
بع<<د ھ<<ذا الع<<رض الم<<وجز لس<<يرة أمي<<ر الم<<ؤمنين األم<<ام عل<<ي ب<<ن أب<<ي طال<<ب علي<<ه الس<<الم
الشخصية والعلمية نختم ھذا البحث بما اتفق عليه المؤرخون في وصف االمام علي ب<ن اب<ي طال<ب
عليه السالم عند معاصريه :
) كان وﷲ بعيد الم<دى  ،ش<ديد الق<وى  ،يق<ول فص<ال ً ويحك<م ع<دال ً يتفج<ر العل<م م<ن جوانب<ه وتنط<ق
الحكمة من نواحيه  ،ويستوحش من الدنيا وزھرتھا ويستأنس بالليل ووحشته  ،وكان غزي<ر العب<رة
طويل الفكرة  ،يعجبه من اللباس ما قصر دون الطعام ما خش  ،وكان فينا كأح<دنا يجيبن<ا أذا س<ألناه
وينبئنا أذا أستنبأناه  ،ونحن وﷲ – مع تقريبه إيانا وقربه منا – ال نك<اد نكلم<ه ھيب<ة ل<ه  ،يعظ<م اھ<ل
الدين ويقرب المساكين  ،اليطم<ع الق<وي ف<ي باطل<ه وال يي<أس الض<عيف م<ن عدل<ه  ،وأش<ھد أن<ه لق<د
رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغ<ارت نجوم<ه  ،قابض<ا ً عل<ى لحيت<ه يتملم<ل تملم<ل
السليم ويبك<ي بك<اء الح<زين ويق<ول  :يادني<ا غ<ري غي<ري  ،أل<ي تعرض<ت أم أل<ي تش<وفت ! ھيھ<ات
ھيھات قد باينتك ثالثا ً الرجعة فيھا  ،فعمرك قص<ير وخط<رك كثي<ر  ،آه م<ن قل<ة ال<زاد وبع<د الس<فر
ووحشة الطريق(

)(١

 ،رضي ﷲ عنه وأرضاه وحشرنا وأياه تحت لواء سيد المرسلين سيدنا محمد

)( وعلى آله الطيبين الطاھرين وأصحابه الغر الميامين والتابعين لھم بأحسان الى يوم الدين .
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على المرسلين والحمد  رب العالمين .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) (١االستيعاب في معرفة االصحاب البن عبد البر . ١١٠٨- ١١٠٧/٣
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قائمة المصادر والمراجع
القرآن الكريم
 .١أسد الغابة في معرفة الصحابة ،الب<ن االثي<ر )ت٦٣٠ھ<ـ(  ،تحقي<ق  :محم<د اب<راھيم البن<ا واخ<رون
،ط ،٢دار الشعب .
 .٢أعيان الشيعة  ،لمحسن العاملي )ت١٣٧٢ھـ( دار التعارف للمطبوعات  ،بيروت ١٤٠٧ ،ھـ .
 .٣األصابة في تمييز الصحابة البن حجر العسقالني )ت ٨٥٢ھـ( تحقي<ق محم<د عل<ي البج<اوي  ،دار
الجيل  ،بيروت ١٩٩٢ ،م.
 .٤األمام علي نبراس ومتراس لسليمان كتاني  ،مطبعة النجف ١٩٦٧ ،م .
 .٥أخبار مكة وما جاء فيھا من آثار البي الوليد األزرقي ) ت ٢٠٤ھـ ( تحقيق :رشدي الص<الح  ،دار
الثقافة والطبع  ،مكة المكرمة .
 .٦األماني والنوادر البي اسماعيل بن القاسم البغدادي  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت .
 .٧األستيعاب في معرفة االصحاب البن عبد البر  ،تحقيق :علي محمد البجاوي ،دار الجيل  ،بي<روت
 ١٩٩٢ ،م .
 .٨البداية والنھاية البن كثير )ت٧٧٤ھـ( ،ط ،٢تحقيق :مصطفى عبد الواحد  ،مطبع<ة دار المع<ارف
 ،بيروت ١٩٧١ ،م.
 .٩ت<<اريخ الرس<<ل والمل<<وك  ،للطب<<ري )٣١٠ھ<<ـ(  ،تحقي<<ق :اب<<راھيم اب<<و الفض<<ل ،ط ،٤مطبع<<ة دار
المعارف  ،القاھرة ١٤٠٠) ،ھـ ١٩٦٢/م( .
 .١٠تاريخ ابن الوردي البن الوردي ) ،ت٧٤٩ھـ(  ،ط ، ٢النجف  ١٩٦٩ ،م .
 .١١التنبي<ه واالش<راف  ،للمس<عودي ) ت٣٤٦ھ<ـ(  ،تحقي<ق :يوس<ف أس<عد  ،طبع<ة االن<دلس  ،بي<<روت،
١٩٨٤م .
 .١٢تاريخ الخلفاء،للسيوطي )ت٩١١ھـ(  ،تحقيق  :محمد ابو الفضل  ،دار النھضة  ،مصر  ،القاھرة .
 .١٣تاريخ الحضارة االسالمية  ،الحمد شلبي  ،مكتبة النھضة  ١٩٧٠ ،م .
 .١٤التاريخ الكبير للبخاري )ت٢٥٦ھـ( مطبعة دار المعارف العثمانية .
 .١٥تھذيب التھذيب  ،البن حجر العسقالني ) ت٨٥٢ھـ(  ،مطبعة حيدر آباد الدكن – الھند .
 .١٦تاريخ االسالم السياسي والديني والثقافي واالجتماعي  ،لحسن ابراھيم حسن  ،ط ، ٧مكتبة النھضة
المصرية  ١٩٦٤ ،م .
 .١٧تفسير القرطبي )الجامع الحكام القرآن (  ،ط ، ٢تحقيق  :احمد عبد العليم البردون<ي  ،دار الش<عب
القاھرة ١٣٧٢ ،ھـ .
 .١٨حلي<ة االولي<اء وطبق<ات االص<فياء  ،الب<<ي نع<يم االص<فھاني ) ،ت٤٣٠ھ<ـ(  ،ط ، ١مطبع<ة الس<<ادة ،
 ١٩٣٥م.
 .١٩الخلفاء الراشدون من تاريخ االسالم لشمس الدين الذھبي ) ت ٧٤٨ھـ( دار الكتب العلمية بيروت ،
. ١٩٨٧
 .٢٠الذريعة في تصانيف الشيعة  ،الغابزرك الطھراني  ،المكتبة االسالمية  ،طھران ١٤٠٨ ،ھـ .
 .٢١رسائل الجاحظ السياسية البي عثمان عم<رو ب<ن بح<ر الج<احظ ) ت٢٥٧ھ<ـ(  ،ط ، ١تحقي<ق  :عب<د
السالم محمد ھارون  ،نشر مكتبة الخانجي  ،القاھرة ١٩٧٩ ،م .
١٩
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 .٢٢السيرة النبوية  ،البن ھشام ) ت٢١٨ھـ(  ،تحقيق  :مصطفى السقا  ،مطبعة البابي الحلب<ي  ،مص<ر
١٩٥٥م .
 .٢٣سنن الترمذي )ت٢٧٩ھـ( تحقيق  :احمد شاكر وآخرون  ،دار احياء التراث العربي  ،بيروت .
 .٢٤سنن أبن ماجة ) ت٢٧٥ھـ(  ،تحقيق  :محمد مصطفى االعظمي  ،ط ، ٢حركة الطباع<ة الس<عودية
) الرياض  ١٩٨٤م( .
 .٢٥سيرة أمير المؤمنين علي بن ابي طالب  ،د .علي محمد الصالبي  ،ط ، ٢دار المعرف<ة  ،بي<روت ،
٢٠٠٥م .
 .٢٦شرح نھج البالغة البن ابي الحديد ) ت٦٥٦ھـ( مراجعة وتصحيح لجنة احياء الذخائر  ،منشورات
مكتبة الحياة  ،بيروت ..
 .٢٧شذرات الذھب في اخبار م<ن ذھ<ب  ،الب<ن العم<اد الحنبل<ي ) ت١٠٨٩ھ<ـ (  ،دار الكت<ب العلمي<ة ،
بيروت .
 .٢٨ص<حيح مس<<لم ب<ن الحج<<اج القش<يري ) ت٢٦١ھ<<ـ(  ،تحقي<ق  :محم<<د ف<ؤاد عب<<د الب<اقي  ،دار احي<<اء
التراث العربي  ،بيروت .
 .٢٩صفة الصفوة  ،البن الجوزي ) ت٥٩٧ھـ(  ،ط ، ١حيدر آباد الدكن  ،الھند  ١٩٣٦ ،م.
 .٣٠صحيح البخاري  ،محمد بن اسماعيل ) ت٢٥٦ھـ(  ،ط ، ١دار الفكر ١٩٩١ ،م .
 .٣١الطبقات الكبرى  ،البن سعد ) ت٢٣٠ھـ( دار صادر – بيروت . ١٩٨٥ ،
 .٣٢العقد الفريد البن عبد ربة )ت٣٤٩ھـ(  ،تحقيق  :احمد امين  ،القاھرة ١٩٦٧م .
 .٣٣عمدة الطالب في انساب ابي طالب  ،البن عنبة )ت٨٢٨ھـ(  ،ط ، ٢النجف ١٩٨٨ ،م .
 .٣٤علي أمام االئمة الحمد حسن الباقوري  ،دار مصر للطباعة  ،القاھرة ١٩٨٤ ،م .
 .٣٥الفتوح البن اعثم ) ،ت٣١٤ھـ( ،ط ، ١تحقيق  :محمد عبد االمنعم  ،مطبعة دار المعارف العثماني<ة
 ،الھند . ١٩٧٥ ،
 .٣٦فض<<ائل الص<<حابة  ،الحم<<د ب<<ن حنب<<ل ) ت٢٤١ھ<<ـ(  ،تحقي<<ق  :وح<<ي ﷲ محم<<ود عب<<اس  ،مؤسس<<ة
الرسالة  ،بيروت . ١٩٨٣ ،
 .٣٧فضائل القران  ،البن كثير القريشي  ) ،ت  ٧٧٤ھـ(  ،دار مرجان للطباعة بالقاھرة  ١٩٧٩ ،م .
 .٣٨فقه األمام علي بن ابي طالب  ،د .أحمد محمد الباليساني  ،ط ، ١طبع<ة مرك<ز البح<وث والدراس<ات
االسالمية  /ديوان الوقف السني  ،بغداد  ٢٠١٠ ،م .
 .٣٩قضاء امير المؤمنين علي بن ابي طال<ب  ،لمحم<د تق<ي التس<تري  ،ط ، ١٠دار الش<مالي للطباع<ة ،
بيروت .
 .٤٠كفاية الطالب في مناقب علي ب<ن اب<ي طال<ب للمقرش<ي  ،مخط<وط دار المخطوط<ات العراقي<ة ب<رقم
. ٣٨ ، ١١
 .٤١لسان العرب البن منظور )ت٧١١ھـ(  ،تحقيق  :صالح المنجد  ،دار صادر بيروت .
 .٤٢لط<ائف المع<<ارف الب<ي منص<<ور الثع<البي )ت٤٢٩ھ<<ـ(  ،تحقي<ق  :اب<<راھيم االنب<اري وحس<<ن كام<<ل
الصيرفي مطبعة عيسى البابي الحلبي  ،القاھرة . ١٩٦٠ ،
 .٤٣المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري )ت٤٠٥ھـ(  ،ط ، ١تحقيق  :مصطفى عبد القادر ،
دار الكتب العلمية  ،بيروت  ١٩٩٠ ،م .
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 .٤٤مجمع الزوائد ومنب<ع الفوائ<د للھيثم<ي )ت ٨٠٧ھ<ـ(  ،دار الري<ان للت<راث ودار الكت<اب  ،الق<اھرة /
بيروت ١٤٠٧ ،ھـ .
 .٤٥مختصر التاريخ م<ن اول االوان ال<ى دول<ة بن<ي العب<اس الب<ن الك<ازروني )ت ٦٩٧ھ<ـ(  ،تحقي<ق :
جمعة وعلق عليه مصطفى جواد فھرست سالم اآللوسي  ،مطبعة الحكومة ،بغداد ١٩٧٠ ،م .
 .٤٦مروج الذھب ومعادن الجوھر للمسعودي )ت٣٤٦ھـ(  ،ط ،١تحقيق  :مفيد محمد قميحة  ،بيروت
١٤٠٧ ،ھـ .
 .٤٧منتخب كنز العمال في سنن االق<وال واالفع<ال للمتق<ي الھن<دي )ت ٩٧٥ھ<ـ(  ،ش<رح غري<ب بك<ري
حياني  ،فھرست صفوة السقا  ،مؤسسة الرسالة  ،بيروت ١٣٩٩ھـ .
 .٤٨مشھد االمام في النجف ) من الھدايا والتحف الماھر ( مطابع دار المعارف بمصر ١٩٦٩ ،م .
 .٤٩مختار الصحاح لمحم<د ب<ن اب<ي بك<ر ال<رازي )ت٦٦٦ھ<ـ( تحقي<ق  :محم<ود خ<اطر مكتب<ة لبن<ان –
بيروت  ١٩٩٥ ،م .
 .٥٠مفھوم الفقه االسالمي وتطوره وأصالته ومصادره العقلية والنقلية لنظام ال<دين عب<د الحمي<د  ،ط، ١
بيروت ١٩٨٤ ،م .
 .٥١م<<نھج عل<<ي ب<<ن اب<<ي طال<<ب ف<<ي ال<<دعوة ال<<ى ﷲ  ،د .س<<ليمان ب<<ن قاس<<م العب<<د  ،ط ، ١دار ال<<وطن ،
الرياض ٢٠٠٢ ،م .
 .٥٢مسند الموسوعة الحديثة السنن الكبرى للنسائي  ،ط ، ١مؤسسة الرسالة ٢٠٠١ ،م .
 .٥٣مص<<نف عب<<د ال<<رزاق الص<<نعاني )ت٢١٠ھ<<ـ ( تحقي<<ق  :حبي<<ب ال<<رحمن االعظم<<ي  ،ط ،٢طبع<<ة
المكتب االسالمي بيروت ١٤٠٣ ،ھـ .
 .٥٤نھاية االرب في فنون االدب للنويري )ت٧٣٣ھـ(  ،القاھرة  ،مطابع كرستاتسوماس .
 .٥٥وقفة صفين لنصر بن مزاحم )ت ٢١٢ھـ(  ،تحقيق  :عبد الس<الم محم<د ھ<ارون  ،طبع<ة المؤسس<ة
العربية  ،القاھرة  ١٩٦٢ ،م .

٢١

