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المقدمة
تشري معظم كتب التاريخ واحلديث إىل أسبقية اإلمام عيل
؛ لإلسالم ،فمن مفاخر اإلمام عيل ؛ هو سبقه يف اإلسالم،
وإيامنه بنبوة حممد  Kمنذ اليوم األول لنزول الوحي عىل رسول
اهلل  ، Kوالصالة خلفه ،والوقوف معه يف الرساء والرضاء.
ويشري مفهوم األولية الذي أشار إليه القرآن الكريم إىل فضل
ون
السابِ ُق َ
ون األَ َّو ُل َ
السابقني األولني يف اإلسالم يف قوله تعاىل َ
{و َّ
ٍ يِ
اج ِرين واألَنص ِ ِ
ِ
ض اللهُّ َعنْ ُه ْم
ين ا َّت َب ُع ُ
ار َوا َّلذ َ
َ
م َن ا مُْل َه ِ َ َ
وهم بِإِ ْح َسان َّر َ
ٍ
ِِ
ين فِ َيها َأ َبد ًا
َو َر ُضو ْا َعنْ ُه َو َأ َعدَّ هَُل ْم َجنَّات جَْت ِري حَْتت ََها األَ هْنَ ُار َخالد َ
ِ
َذلِ َ
يم}((( حيث يأيت اإلمام عيل ؛ يف طليعة من
ك ا ْل َف ْو ُز ا ْل َعظ ُ

آمن بالرسول األكرم  ،Kكام كان األول واألسبق واملبادر إىل
كل خري.
فعندما نتصفح سرية اإلمام عيل ؛ سنجد أنه كان األول
يف كل يشء؛ فهو أول من أسلم ،وأول من صىل مع النبي ،K
وأول إمام يف اإلسالم ،وأول من لقب بأمري املؤمنني ،وأول من
((( سورة التوبة ،اآلية.100 :

8

عشرون منقبة في اسبقية اإلمام علي عليه السالم

مجع القرآن وأسس علومه ،وأول تلميذ للنبي  ،Kوأول من بايع
النبي  Kوأعلن منارصته ،وأول كتّاب الوحي ،وأول من عقدت
له الوالية عىل املسلمني ،وأول من فدى النبي  Kبنفسه ،وأول
جماهد يف سبيل اهلل ،وأول من محل راية اإلسالم أمام رسول اهلل
 ،Kوأول من بلغ عن رسول اهلل  ،Kوأول قاض يف اإلسالم،
وأول مسلم مل يؤمر النبي عليه أحد ًا ،وأول خليفة هاشمي ،وأول
من وضع دستور ًا كام ً
ال للدولة اإلسالمية ،وأول من صنف
الكتب يف اإلسالم ،وأول من وضع علم النحو ،وأول من أسس
علم الكالم يف اإلسالم ،وأول من ولد يف مسجد واستشهد يف
مسجد....والقائمة تطول وتطول!
لذلك كان اإلمام عيل ؛ شخصية فريدة واستثنائية
يف تاريخ اإلسالم بشهادة كل املنصفني من املؤرخني والكتّاب
واملفكرين.
وقد كان الرسول األعظم  Kكثري ًا ما يذكر ويشري إىل
مناقب وخصائص وفضائل أمري املؤمنني ،وقد َأ َّلف العلامء
والرواة واملحدثون الكثري من الكتب التي اهتمت بتدوين مناقب
وفضائل اإلمام عيل ؛ بشكل مستقل أو موسع ،ومل يقترص
ذلك عىل مذهب معني ،بل اهتم بذلك كل علامء املذاهب ،ككتاب
خصائص أمري املؤمنني للنسائي ،واملناقب للخوارزمي ،ومناقب
عيل بن أيب طالب لألصفهاين ،ومناقب آل أيب طالب البن شهر
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آشوب ...وغريها من املصنفات التي اهتمت بتدوين وتسجيل
مناقب اإلمام عيل بن أيب طالب ؛.
وقد قيض اهلل سبحانه وتعاىل يف كل عرص ومرص من املحدثني
احل َّفاظ من ألفوا كتب ًا ورسائل يف مناقب وفضائل أمري املؤمنني
اإلمام عيل بن أيب طالب ؛ ونرشها بني الناس ،بالرغم مما كان
يتعرض له هؤالء احل َّفاظ من أذى لنرشهم فضائله ومناقبه ،وقد
دفع بعضهم حياته نتيجة ذلك.
ومل ينجح أعداء اإلمام عيل ؛ يف كتامن فضائله ومناقبه،
بل إهنا ازدادت عىل مر األزمان انتشار ًا وشيوع ًا حتى قال ابن أيب
احلديد« :وما أقول يف رجل أقر أعداؤه وخصومه بالفضل ،ومل
يمكنهم جحد مناقبه ،وال كتامن فضائله .وما أقول يف رجل تعزى
إليه كل فضيلة ،وتنتهي إليه كل فرقة ،وتتجاذبه كل طائفة ،فهو
(((
رئيس الفضائل وينبوعها».
واحلقيقة الناصعة باعرتاف مجيع املحدثني واحلفاظ واملحققني:
إنه ما جاء ألحد من أصحاب رسول اهلل من الفضائل واملناقب
وبطرق صحيحة ومعتربة -كام جاء يف فضل اإلمام عيل ؛ومكانته ومقامه.
وهذا الكتاب يستعرض بصورة جمملة لعرشين منقبة من
((( انظر رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد ،ج ،1ص.35
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مناقب وفضائل اإلمام عيل ؛ الذي مل يسبقه إليها سابق ولن
يلحق هبا الحق ،بل كان ؛ هو األول يف الظفر هبا ،وهي تربز
مكانة وفضل أمري املؤمنني ؛ ،وأسبقيته يف األمور املفصلية يف
مسرية اإلسالم.
ونسجل يف صفحات هذا الكتاب أهم أوليات اإلمام عيل
؛ وأسبقيته عىل غريه ،مع ذكر الدليل عىل ذلك من أمهات
الكتب احلديثية والتارخيية من الطرفني ،لتعرف األجيال الشابة
مكانة اإلمام عيل ؛ وفضله بلغة معارصة وسلسة وخمترصة.
وختام ًا  ...أبتهل إىل اهلل عز وجل أن جيعل هذا الكتاب يف
ُون
ميزان أعاميل ،وأن ينفعني به يف آخريت { َي ْو َم اَل َين َف ُع َم ٌال َو اَل َبن َ
= -88إِ اَّل َم ْن َأتَى اللهََّ بِ َق ْل ٍ
ب َسلِي ٍم }((( إنه  -تبارك وتعاىل  -حمط
الرجاء ،وغاية األمل ،وينبوع الرمحة والفيض والعطاء.
واهلل املستعان
عبداهلل أمحد اليوسف

الثالثاء  25ربيع اآلخر 1435هـ
 25فرباير 2014م

((( سورة الشعراء؛ اآليتان.89-88 :
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1

أول من أسلم
أشار معظم املؤرخني إىل أن اإلمام علي ًا ؛ هو أول من
أسلم ومل يسبقه إىل ذلك سابق من ذكر أو أنثى ،وقد أكد عىل ذلك
اإلمام عيل ؛ نفسه بقوله« :اللهم إين أول من أناب ،وسمع
(((
وأجاب».
وعن ابن مردويه ،عن عيل ؛ قال« :أنا أول من أسلم،
(((
وأول من صىل مع رسول اهلل .»K
وقال ابن هشام يف السرية النبوية« :وكان من نعمة اهلل عىل
عيل ابن أيب طالب ومما صنع اهلل له وأراد به من اخلري ،أن قريشا
أصابتهم أزمة شديدة ،وكان أبو طالب ذا عيال كثري.
فقال رسول اهلل  Kللعباس عمه ،وكان من أيرس بني هاشم:
((( بحار األنوار ،العالمة املجليس ،ج ،34ص .111
((( مناقب عيل بن أيب طالب ؛ ،ابن مردويه األصفهاين ،ص،47
رقم.1
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يا عباس إن أخاك أبا طالب كثري العيال ،وقد أصاب الناس ما ترى
من هذه األزمة ،فانطلق بنا إليه فلنخفف عنه من عياله ،آخذ من
ال وتأخذ أنت رج ً
بنيه رج ً
ال فنكفهام عنه.
فقال العباس :نعم .فانطلقا حتى أتيا أبا طالب ،فقاال له :إنا
نريد أن نخفف من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه.
فقال هلام أبو طالب :إذا تركتام يل عقي ً
ال فاصنعا ما شئتام .فأخذ
رسول اهلل  Kعلي ًا فضمه إليه ،وأخذ العباس جعفر ًا فضمه إليه،
فلم يزل عيل مع رسول اهلل  Kحتى بعثه اهلل تبارك وتعاىل نبي ًا،
(((
فاتبعه عيل وآمن به وصدقه».
وروى النسائي يف خصائصه عن زيد بن أرقم قال« :أول من
(((
أسلم مع رسول اهلل  Kعيل بن أيب طالب».
وقد ذكر أكثر أهل احلديث إىل أنه ؛ أول الناس اتباع ًا
لرسول اهلل وإيامن ًا به ومل خيالف يف ذلك اال األقلون .وقد قال هو
؛ :أنا الصديق األكرب ،وأنا الفاروق األول ،أسلمت قبل اسالم
الناس ،وصليت قبل صالهتم.
ومن وقف عىل كتب أصحاب احلديث حتقق ذلك وعلمه
((( السرية النبوية ،ابن هشام ،املكتبة العرصية ،بريوت ،طبع عام
1423هـ 2002 -م ،ج ،1ص.185 -184
((( خصائص أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ،النسائي ،ص ،20رقم
3و.4
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واضح ًا ،وإليه ذهب الواقدي وابن جرير الطربي ،وهو القول
الذي رجحه ونرصه صاحب كتاب االستيعاب.
ويف أسد الغابة :هو أول الناس إسالم ًا يف قول كثري من العلامء.
وقال ابن عبد الرب يف االستيعاب :روي عن سلامن وأيب ذر
واملقداد وخباب وجابر وأيب سعيد اخلدري وزيد بن األرقم أن
عيل بن أيب طالب أول من أسلم وفضله هؤالء عىل غريه.
وقال ابن إسحاق :أول من آمن باهلل وبرسوله حممد  Kمن
الرجال عيل بن أيب طالب ،وهو قول ابن شهاب إال أنه قال :من
الرجال بعد خدجية .وهو قول اجلميع يف خدجية .ثم روى بسنده
عن ابن عباس قال :لعيل أربع خصال ليست ألحد غريه :هو أول
عريب وعجمي صىل مع رسول اهلل  ،Kوهو الذي كان لواؤه معه
يف كل زحف ،وهو الذي صرب معه يوم فر عنه غريه ،وهو الذي
غسله وأدخله قربه .قال :وروي عن سلامن عن النبي  :Kأول
هذه األمة ورود ًا عىل احلوض أوهلا إسالم ًا عيل بن أيب طالب.
وبسنده عن سلامن الفاريس ،عن النبي  :Kأولكم ورود ًا
عىل احلوض أولكم إسالم ًا عيل بن أيب طالب .ورواه احلاكم يف
املستدرك بسنده عن سلامن مثله .وعن ابن عباس كان عيل بن أيب
طالب أول من آمن من الناس بعد خدجية.
قال أبو عمرو بن عبد الرب :هذا إسناد ال مطعن فيه ألحد
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لصحته وثقة نقلته .وقال ابن شهاب وعبد اهلل بن حممد بن عقيل
وقتادة وابن إسحاق :أول من أسلم من الرجال عيل .واتفقوا
عىل أن خدجية أول من آمن باهلل ورسوله وصدقه فيام جاء به ثم
عيل بعدها .قال وروي يف ذلك عن أيب رافع مثل ذلك .وبسنده
سئل حممد بن كعب القرظي عن أول من أسلم عيل أم أبو بكر قال
سبحان اهلل عيل اوهلام اسالم ًا وإنام شبه عىل الناس ألن علي ًا أخفى
إسالمه ،وال شك أن علي ًا عندنا أوهلام إسالم ًا.
وبسنده عن قتادة عن احلسن :أسلم عيل وهو أول من أسلم.
وقال ابن إسحاق :أول ذكر آمن باهلل ورسوله عيل بن أيب طالب.
وبسنده عن قتادة عن احلسن وغريه قالوا :أول من أسلم بعد خدجية
عيل بن أيب طالب .وبسنده عن ابن عباس أول من أسلم عيل.
قال ابن عبد الرب :وروى مسلم املالئي عن أنس بن مالك
قال :استنبئ النبي  Kيوم االثنني وصىل عيل يوم الثالثاء .وروى
احلاكم يف املستدرك بسنده عن عبد اهلل بن بريدة عن أبيه قال :أوحي
إىل رسول اهلل  Kيوم االثنني وصىل عيل يوم الثالثاء .وبسنده عن
أنس قال :نبئ النبي  Kيوم االثنني وأسلم عيل يوم الثالثاء.
وروى النسائي يف اخلصائص بعدة أسانيد عن زيد بن أرقم:
أول من صىل مع رسول اهلل  Kعيل بن أيب طالب .وبسنده عنه:
أول من أسلم مع رسول اهلل  Kعيل بن أيب طالب .وروى احلاكم
يف املستدرك وصححه عن زيد بن أرقم :أول من أسلم مع رسول
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اهلل  Kعيل بن أيب طالب وصححه الذهبي يف تلخيص املستدرك
(((
ويف االستيعاب.

وعن حممد بن إسحاق قال :كان أول ذكر من الناس آمن
برسول اهلل  Kمعه وصىل وصدق ما جاء من اهلل ،عيل بن أيب
طالب ،وهو ابن عرش سنني يومئذ ،وكان مما أنعم اهلل به عىل عيل بن
(((
أيب طالب ؛ أنه كان يف حجر رسول اهلل  Kقبل اإلسالم.
وقال ابن اسحاق :أسلم عيل وله عرش سنني.

(((

ونقل ابن كثري بإسناده :عيل أول من أسلم ،وقد أسلم وهو
(((
ابن تسع سنني.
وقال ابن عباس :أول من أسلم مع النبي  Kعيل.

(((

وروي يف أسد الغابة بعدة أسانيد إىل ابن عباس وزيد بن أرقم:
(((
أول من أسلم عيل.
وعن زيد بن أرقم قال« :أول من أسلم مع رسول اهلل K
((( أعيان الشيعة ،السيد حمسن األمني ،ج ،2ص.26 – 25
((( املناقب ،املوفق اخلوارزمي ،مؤسسة النرش اإلسالمي ،قم ،الطبعة
اخلامسة 1425هـ ،ص  ،51رقم .13
((( البدء والتاريخ ،أمحد بن سهل البلخي ،دار صادر ،بريوت ،الطبعة
األوىل 1431هـ 2010 -م ،ص.372
((( البداية والنهاية ،ابن كثري ،ج  ،3ص .285
((( الكامل يف التاريخ ،ابن األثري ،ج ،1ص .582
((( أسد الغابة ،ابن األثري ،ج  ،4ص .17
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عيل بن أيب طالب ؛».

(((

يقول القايض املغريب« :فآمن  -أي عيل  -باهلل وبرسوله
مع ًا والناس مرشكون ،وصدق نبيه وهم له مكذبون ،فكان أول
املؤمنني إيامن ًا وأسبق السابقني سبق ًا ،فكان لذلك من املقربني
والصديقني وأحق من ذكر هبذين اإلسمني ،ولذلك قيل :كل آية
ِ
(((
ين َآمنُو ْا} فعيل رأسها».
يف القرآن { َيا َأ هُّ َيا ا َّلذ َ

وقد أكدت معظم كتب التاريخ والسرية واحلديث أن اإلمام
علي ًا ؛ هو أول من أسلم؛ إذ مل يسبقه إىل ذلك أحد ،ومل خيالف
يف ذلك إال قلة من املؤرخني.

((( تاريخ الطربي ،ابن جرير الطربي ،ج ،1ص.537
((( املناقب واملثالب ،القايض املغريب ،ص .206

O
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2

أول من صلى مع الرسول
من مناقب اإلمام عيل ؛ وأسبقيته عىل غريه هو أنه أول
من صىل مع رسول اهلل  Kواألحاديث يف ذلك متواترة ،ومنها:
روى النسائي بإسناده عن حبة العرين قال سمعت علي ًا يقول:
(((
«أنا أول من صىل مع رسول اهلل .»K
وعن زيد بن أرقم قال« :أول من صىل مع رسول اهلل K
(((
عيل».
وعن عمرو بن مرة قال :سمعت أبا محزة يقول :سمعت زيد
(((
ابن أرقم يقول« :أول رجل صىل مع رسول اهلل  Kعيل ؛».
((( خصائص أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ،النسائي ،املكتبة العرصية،
طبع عام 1424هـ 2003 -م ،ص.20
((( خصائص أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ،النسائي ،املكتبة العرصية،
طبع عام 1424هـ 2003 -م ،ص.20
((( تاريخ الطربي ،ابن جرير الطربي ،ج ،1ص.537
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وعن عباد بن عبد اهلل قال :سمعت علي ًا يقول« :أنا عبد اهلل
وأخو رسوله وأنا الصديق األكرب ال يقوهلا بعدي أال كاذب ٍ
مفرت،
(((
صليت مع رسول اهلل قبل الناس بسبع سنني».

وعن ابن مردويه ،عن حبة بن جوين ،قاله عيل ؛« :عبدت
اهلل مع رسول اهلل  Kسبع سنني قبل أن يعبده أحد من هذه
(((
األمة».
وقال ابن عباس :أول من صىل عيل .وقال جابر بن عبداهلل:
(((
بعث النبي  Kيوم االثنني وصىل عيل يوم الثالثاء.
ويف االستيعاب قال عيل :صليت مع رسول اهلل  Kكذا
وكذا ال يصيل معه غريي إال خدجية.
وبإسناده عن حبة بن جوين ،عن عيل :مل أعلم أحد ًا من هذه
األمة عبد اهلل قبيل ،لقد عبدته قبل أن يعبده أحد منهم مخس سنني
أو سبع سنني .وبإسناده عن أيب أيوب األنصاري ،عن النبي :K
ِ
يصل
عيل وعىل عيل سبع سنني ،وذلك أنه مل
لقد صلت املالئكة ّ
معي رجل غريه.
وروى النسائي يف اخلصائص بسنده عن عيل :آمنت قبل
((( تاريخ الطربي ،ج  ،2ص  ،537والكامل يف التاريخ ،ابن األثري،
ج ،1ص .582
((( مناقب عيل بن أيب طالب ،األصفهاين ،ص ،48رقم.4
((( الكامل يف التاريخ ،ج ،1ص .582
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الناس بسبع سنني .وبسنده عنه ؛ :ما أعرف أحد ًا من هذه
األمة عبداهلل بعد نبينا غريي ،عبدت اهلل قبل أن يعبده أحد من هذه
(((
األمة تسع سنني .كذا يف النسخة ،ولعله تصحيف سبع سنني.
وروى احلاكم يف املستدرك بسنده عن عباد بن عبد اهلل
األسدي ،عن عيل قال :إين عبداهلل ،وأخو رسوله ،وأنا الصديق
األكرب ،ال يقوهلا بعدي إال كاذب ،صليت قبل الناس بسبع سنني
(((
قبل أن يعبده أحد من هذه األمة.
وبسنده عن حبة العرين سمعت علي ًا يقول :لقد عبدت اهلل قبل
أن يعبده أحد من هذه األمة مخس سنني .وبسنده عن حبة العرين
سمعت علي ًا يقول :أنا أول من صىل مع رسول اهلل  Kورواه
(((
احلافظ النسائي يف اخلصائص بسنده عن حبة العرين مثله.
عيل
وعن ابن عباس قال :قال رسول اهلل  :Kصلت املالئكة ّ
وعىل عيل سبع سنني ،قيل :ومل ذلك يا رسول اهلل؟ قال :مل يكن
معي من الرجال غريه.
ويف رواية من مناقب اخلوارزمي أيضا قال :صلت املالئكة
عيل وعىل عيل سبع سنني ،وذلك أنه مل يرتفع شهادة أن ال إله
ّ
إال اهلل إىل السامء إال مني ومن عيل .وقد أورده الطربي صاحب
((( أعيان الشيعة ،السيد حمسن األمني ،ج ،2ص .26
((( أعيان الشيعة ،السيد حمسن األمني ،ج ،2ص .26
((( أعيان الشيعة ،السيد حمسن األمني ،ج ،2ص .25
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(((

ويتضح مما تقدم من األحاديث واألخبار أن اإلمام علي ًا ؛
هو أول من صىل مع النبي  ،Kوقد سبق مجيع املسلمني بسبع
سنني ،ألن الصالة فرضت ليلة اإلرساء ،وهي كانت قبل اهلجرة
بثالث سنني ،والنبي  Kأقام يف مكة املكرمة بعد البعثة عرش
سنني ،وكان اإلمام عيل ؛ يذهب مع الرسول األكرم K
إىل غار حراء ،أو إىل الشعب ،يتعبدان هلل تعاىل خالل هذه السنني
السبع حتى فرضت الصالة املكتوبة.

((( بحار األنوار ،العالمة املجليس ،ج ،38ص.239
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3

أول تلميذ للنبي K
نشأ اإلمام عيل ؛ وتربى عىل يدي رسول اهلل  Kالذي
أعطاه من وقته اليشء الكثري ،قرباه أخالق ًا وسلوك ًا وتربية وعل ًام،
ولذلك يصح القول بأن اإلمام علي ًا ؛ هو أول تلميذ للرسول
األكرم .K
يقول القايض املغريب« :فلام بلغ رسول اهلل  Kمبلغ الرجال،
وصار إىل حد الضبط والكامل ،أخذ إليه علي ًا من أيب طالب أبيه،
ليجزيه فيه بام صنع إليه وهو غالم صغري ،فكفله دون أبيه وويل
حضانته وتربيته والقيام عليه ،وأحله من نفسه حمل الوالد من والده
واألخ الشقيق من أخيه ،فنشأ عيل ؛ يف حجر رسول اهلل ،K
وتأدب بآدابه وأخذ عنه ملا أراد اهلل من كرامته وتطهريه ،فلم يعبد
(((
صن ًام قط وال أرشك باهلل طرفة عني».
وقد أشار أمري املؤمنني إىل هذه احلقيقة الناصعة يف خطبته
((( املناقب واملثالب ،القايض املغريب ،ص .206

22

عشرون منقبة في اسبقية اإلمام علي عليه السالم

املسامة بالقاصعة ،حيث جاء فيها ما نصه:

«ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه ،يرفع يل يف كل يوم
من أخالقه عل ًام ،ويأمرين باالقتداء به ،ولقد كان جتاوز يف كل
سنة بحراء فأراه وال يراه غريي ،ومل جيمع بيت واحد يومئذ يف
اإلسالم غري رسول اهلل  Kوخدجية وأنا ثالثهام ،أرى نور الوحي
والرسالة ،وأشم ريح النبوة ،ولقد سمعت رنة الشيطان حني نزل
الوحي عليه  Kفقلت :يا رسول اهلل ما هذه الرنة؟ فقال :هذا
الشيطان أيس من عبادته ،إنك تسمع ما أسمع ،وترى ما أرى ،إال
(((
أنك لست بنبي ،ولكنك وزير وإنك لعىل خري».
وظل اإلمام عيل ؛ مالزم ًا ألستاذه النبي الكريم  Kيف
كل مكان :يف البيت ،واملسجد ،ويف األودية واجلبال ،ويف الغزوات
والفتوحات.
وكان اإلمام عيل ؛ يدخل عىل الرسول األكرم  Kيف
كل صباح ،ويف كل مساء ليتلقى منه العلوم واملعارف وهو القائل:
«علمني رسول اهلل ألف باب من العلم ،كل باب منها يفتح ألف
باب»((( وقال ؛ أيض ًا« :علمني رسول اهلل  Kألف باب من
(((
العلم ،يفتح كل باب ألف باب»
((( هنج البالغة ،ج ،2ص ،442رقم اخلطبة .192
((( رشح األخبار ،القايض النعامن املغريب ،ج ،2ص  ،308رقم .629
((( بحار األنوار ،ج  ،69ص .183

 يبنلل ذيملت لوأأ

23

وألن اإلمام علي ًا ؛ كان تلميذ الرسول األكرم K
وخازن علمه وأرساره ومعارفه ،قال « :Kأنا مدينة العلم وعيل
(((
باهبا ،فمن أراد مدينة العلم فليأهتا من باهبا».
ويف رواية أخرى« :أنا مدينة العلم وعيل باهبا ،وهل تدخل
(((
املدينة إال من باهبا».

((( حتف العقول ،ابن شعبة احلراين ،ص.317
((( التوحيد ،الشيخ الصدوق ،ص .307

O
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4

ُ
أول ك ّتاب الوحي
اختلف املؤرخون يف عدد كُتاب الوحي ،كام خلط بعضهم
بني كُتاب الوحي وكُتاب الشؤون العامة ،إال أن اليشء املؤكد أن
اإلمام علي ًا ؛ كان أول من كتب الوحي .وقد كان النبي K
إذا نزل عليه الوحي لي ً
ال مل يصبح حتى خيرب به علي ًا ،وإذا نزل عليه
الوحي هنار ًا مل يمسىء حتى يعلم به علي ًا.
وقد أشار اإلمام عيل ؛ إىل ذلك بقوله« :إين ألعرف ناسخه
ومنسوخه ،وحمكمه ومتشاهبه ،وفصاله من وصاله ،وحروفه من
معانيه ،واهلل ما حرف نزل عىل حممد  Kإال وأنا أعرف فيمن
أنزل ،ويف أي يوم نزل ،ويف أي موضع نزل ،ويلهم أما يقرؤون {إِ َّن
ِ
ِ
ه َذا َل ِفي الصح ِ
(((
ف الأْ ُ ىَ
وسى=}-19
ُّ ُ
َ
يم َو ُم َ
ول =ُ -18ص ُحف إِ ْب َراه َ
واهلل عندي ورثتها من رسول اهلل  ،Kوورثها رسول اهلل K
{وت َِع َي َها
من إبراهيم وموسى ،ويلهم واهلل إين أنا الذي أنزل اهلل يف َ
((( سورة األعىل ،اآليتان.19-18 :
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ُأ ُذ ٌن و ِ
اع َي ٌة}((( فإنا كنا عند رسول اهلل  Kفيخربنا بالوحي ،فأعيه
َ
(((
ويفوهتم ،فإذا خرجنا قالوا :ماذا قال آنف ًا؟».
فاإلمام عيل ؛ كان قريب ًا من رسول اهلل  Kومطلع ًا عىل
ما حيدث يف بيت النبوة ،وكان الرسول  Kخيربه بكل ما ينزل
عليه من الوحي وهو يكتبه ويدونه.

((( سورة احلاقة ،اآلية.12 :
((( بحار األنوار ،ج ،40ص  ،138رقم .31

O
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5

أول من جمع القرآن الكريم
إن أول من مجع القرآن الكريم عىل ترتيب نزوله بعد وفاة
النبي  Kهو اإلمام عيل ؛ ،والروايات يف ذلك عن طريق
أهل البيت متواترة ،ومن طرق أهل احلديث مستفيضة.
فقد ورد يف اإلتقان ما يدل عىل أن أول من مجع القرآن بعد
وفاة النبي  Kهو عيل بن أيب طالب قال :أخرج ابن أيب داوود
يف املصاحف من طريق ابن سريين قال :قال عيل :ملا مات رسول
اهلل  Kآليت أن ال آخذ عىل ردائي إال لصالة مجعة حتى أمجع
القرآن فجمعته .قال ابن حجر :هذا األثر ضعيف النقطاعه،
وأجاب السيوطي عن ذلك يف اإلتقان بقوله :قد ورد من طريق
آخر أخرجه ابن الرضيس يف فضائله حدثنا برش بن موسى ،حدثنا
هودة بن خليفة ،حدثنا عون ،عن حممد بن سريين ،عن عكرمة،
قال :ملا كان بعد بيعة أيب بكر قعد عيل بن أيب طالب يف بيته.
فقيل أليب بكر قد كره بيعتك ،فأرسل اليه ،فقال :ما أقعدك عني؟
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قال :رأيت كتاب اهلل يزاد فيه فحدثت نفيس أال ألبس ردائي
اال لصالة حتى أمجعه ،قال :وأخرجه ابن أشتة يف املصاحف من
وجه آخر عن ابن سريين وفيه أنه أي عيل ؛ كتب يف مصحفه
الناسخ واملنسوخ وأن ابن سريين قال :تطلبت ذلك الكتاب
وكتبت فيه إىل املدينة فلم أقدر عليه.
وأخرج ابن سعد وابن عبد الرب يف االستيعاب عن ابن سريين
قال :نبئت أن علي ًا أبطأ عن بيعة أيب بكر فقال  :أكرهت إماريت؟
فقال :آليت يميني أن ال أرتدي برداء إال للصالة حتى أمجع
القرآن.
قال :فزعموا أنه كتبه عىل تنزيله.
قال حممد بن سريين :فلو أصبت ذلك الكتاب كان فيه العلم.
قال ابن عوف :فسألت عكرمة عن ذلك الكتاب فلم يعرفه.
ويف اإلتقان أيض ًا قال ابن حجر :وقد ورد عن عيل أنه مجع
القرآن عىل ترتيب النزول عقب موت النبي  ،Kاخرجه ابن أيب
داوود.
وأخرج أبو نعيم يف احللية واخلطيب يف األربعني من طريق
السدي عن عبد خري عن عيل قال :ملا قبض رسول اهلل K
أقسمت أو حلفت أن ال أضع ردائي عىل ظهري حتى أمجع ما بني
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ويف فهرست ابن النديم بسنده عن عبد خري عن عيل ؛ أنه
رأى من الناس طرية عند وفاة النبي  ،Kفأقسم أن ال يضع عىل
ظهره رداءه حتى جيمع القرآن ،فجلس يف بيته ثالثة أيام حتى مجع
القرآن ،فهو أول مصحف مجع فيه القرآن من قلبه ،وكان املصحف
عند أهل جعفر.
ويف مناقب ابن شهر آشوب يف اخبار أهل البيت إل أن
علي ًا ؛ آىل أن ال يضع رداءه عىل عاتقه إال للصالة حتى يؤلف
القرآن وجيمعه ،فانقطع عنهم مدة إىل أن مجعه.
وقال ابن شهرآشوب يف املناقب أيض ًا :ذكر الشريازي إمام
أهل السنة يف احلديث والتفسري يف نزول القرآن ،وأبو يوسف
ج َع ُه
يعقوب يف تفسريه عن ابن عباس يف قوله تعاىل{ :إِ َّن َع َل ْينَا مَْ
َو ُق ْرآ َن ُه}((( قال :ضمن اهلل حممد ًا  Kأن جيمع القرآن بعد رسول
اهلل  Kعيل بن أيب طالب ،قال ابن عباس :فجمع اهلل القرآن يف
قلب عيل ،ومجعه عيل بعد موت رسول اهلل  Kبستة أشهر.
ويف أخبار أيب رافع أن النبي  Kقال يف مرضه الذي تويف فيه لعيل:
يا عيل هذا كتاب اهلل خذه إليك ،فجمعه عيل يف ثوب فمىض به إىل منزله،
فلام قبض النبي  Kجلس عيل فألفه كام أنزله اهلل وكان به عامل ًا.
((( سورة القيامة ،اآلية.17 :
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قال :وحدثني أبو العالء العطار ،واملوفق خطيب خوارزم يف
كتابيهام ،باإلسناد عن عيل بن رباح أن النبي  Kأمر علي ًا بتأليف
القرآن ،فألفه وكتبه.
وقال ابن شهر آشوب يف املعامل :الصحيح أن أول من صنف
يف االسالم عيل ؛ ،مجع كتاب اهلل جل جالله.
وعن ابن املنادي أنه ؛ :جلس يف بيته ثالثة أيام حتى مجع
(((
القرآن ،فهو أول مصحف مجع فيه القرآن من قلبه.
وقال اإلمام الباقر ؛« :ما ادعى أحد من الناس :أنه مجع
القرآن كله كام أنزل إال كذاب ،وما مجعه وحفظه كام نزله اهلل تعاىل،
(((
إال عيل بن أيب طالب واألئمة من بعده».
وتشري بعض الروايات إىل أن اإلمام علي ًا ؛ قد مجع القرآن
يف عهد الرسول  ،Kإال أنه بعد وفاته قد مجعه بحسب ترتيب
نزوله.
وقد اتفق الكل  -كام يقول ابن أيب احلديد  -عىل أنه كان حيفظ
القرآن عىل عهد رسول اهلل  ،Kومل يكن غريه حيفظه ،ثم هو أول
من مجعه ،نقلوا كلهم أنه تأخر عن بيعة أبى بكر ،فأهل احلديث ال
يقولون ما تقوله الشيعة من أنه تأخر خمالفة للبيعة ،بل يقولون:
((( أعيان الشيعة ،السيد حمسن األمني ،ج ،7ص.346-345
((( أصول الكايف ،الشيخ الكليني ،ج ،1ص ،284رقم.1
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تشاغل بجمع القرآن ،فهذا يدل عىل أنه أول من مجع القرآن ،ألنه
لو كان جمموع ًا يف حياة رسول اهلل  Kملا احتاج إىل أن يتشاغل
بجمعه بعد وفاته  .Kوإذا رجعت إىل كتب القراءات وجدت
أئمة القراء كلهم يرجعون إليه ،كأيب عمرو بن العالء ،وعاصم بن
أيب النجود وغريمها ،ألهنم يرجعون إىل أيب عبد الرمحن السلمي
القارئ ،وأبو عبد الرمحن كان تلميذه ،وعنه أخذ القرآن ،فقد صار
ً (((
هذا الفن من الفنون التي تنتهي إليه أيضا.
وقال ابن شهر آشوب يف مناقبه:
والقراء السبعة إىل قراءته يرجعون ،فأما محزة والكسائي
فيعوالن عىل قراءة عيل وابن مسعود ،وليس مصحفهام مصحف
ابن مسعود ،فهام إنام يرجعان إىل عيل ويوافقان ابن مسعود فيام
جيري جمرى األعراب ،وقد قال ابن مسعود :ما رأيت أحد ًا أقرأ
من عيل بن أيب طالب للقرآن.
وأما نافع وابن كثري وأبو عمرو فمعظم قراءاهتم ترجع إىل ابن
وعيل ،والذي قرأه هؤالء
عباس ،وابن عباس قرأ عىل أيب بن كعب ّ
القراء خيالف قراءة أيب ،فهو إذ ًا مأخوذ عن عيل ؛.
وأما عاصم فقرأ عىل أيب عبد الرمحن السلمي ،وقال أبو عبد الرمحن:
قرأت القرآن كله عىل عيل بن أيب طالب ،فقالوا أفصح القراءات قراءة
((( رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد ،ج ،1ص .44-43
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عاصم ،ألنه أتى باألصل وذلك أنه يظهر ما أدغمه غريه ،وحيقق من
اهلمز ما لينه غريه ،ويفتح من األلفات ما أماله غريه .والعدد الكويف يف
القرآن منسوب إىل عيل ؛ ،وليس يف الصحابة من ينسب إليه العدد
(((
غريه.
وهبذا يتضح أن اإلمام علي ًا ؛ كان أول من مجع القرآن،
وكان حيفظه عن قلب ،وأن القراء السبعة كانوا يرجعون إىل قراءة
اإلمام عيل ؛.

((( املناقب ،ابن شهر آشوب ،ج ،2ص .52

O
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6

أول من بايع النبي K
ذكر املؤرخون أن أول من بايع النبي  Kوأعلن منارصته له
عيل ؛ .فقد ذكر أبو بكر الشريازي يف كتابه عن جابر األنصاري:
إن أول من قام للبيعة أمري املؤمنني ثم أبو سنان عبداهلل بن وهب
عامر
األسدي ثم سلامن الفاريس .ويف أخبار الليث أن أول من بايع َ
 يعني بعد عيل  -ثم إنه أوىل الناس هبذه اآلية ألن حكم البيعة ماِِ
ذكره اهلل تعاىل {إِ َّن اللهَّ ْاش رَ ِ
ني َأن ُف َس ُه ْم َو َأ ْم َو هَُالم بِ َأ َّن
تى م َن ا مُْل ْؤمن َ
َ
ِ
ون يِف َسبِ ِ
هَُل ُم َ
ون َو ْعد ًا َع َل ْيه َح ّق ًا يِف
ون َو ُي ْق َت ُل َ
يل اللهِّ َف َي ْق ُت ُل َ
اجلنَّ َة ُي َقاتِ ُل َ
(((
يل َوا ْل ُق ْر ِ
الت َّْو َر ِاة َوا ِإل ِ
نج ِ
آن}.
ورووا مجيع ًا عن جابر األنصاري أنه قال :بايعنا رسول اهلل
 Kعىل املوت .ويف معرفة النسوي أنه سئل سلمة(((عىل أي يشء
كنتم تبايعون حتت الشجرة؟

((( سورة التوبة :اآلية.111 :
((( هو سلمة بن األكوع.
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قال :عىل املوت.

ويف أحاديث البرصيني عن أمحد قال أمحد بن يسار :إن أهل
احلديبية بايعوا رسول اهلل عىل أن ال يفروا ،وقد صح أنه مل يفر يف
موضع قط ومل يصح ذلك لغريه ،ثم إن اهلل تعاىل علق الرضا يف
اآلية باملؤمنني ،وكان أصحاب البيعة ألف ًا وثالثامئة عن ابن أيب
أوىف ،وألف ًا وأربعامئة عن جابر بن عبد اهلل ،وألف ًا ومخسامئة عن
ابن املسيب ،وألف ًا وستامئة عن ابن عباس ،وال شك أنه كان فيهم
مجاعة من املنافقني مثل جد بن قيس و عبد اهلل بن أيب سلول ،ثم إن
اهلل تعاىل علق الرضا يف اآلية باملؤمنني املوصوفني بأوصاف قوله:
(((
{ َف َعلِ َم َما يِف ُق ُل هِ
السكِينَ َة َع َل ْي ِه ْم}.
وبِ ْم َف َأنز ََل َّ

قال السدي وجماهد :فأول من ريض اهلل عنه ممن بايعه عيل،
(((
فعلم يف قلبه الصدق والوفاء.

((( سورة الفتح ،اآلية.18 :
((( املناقب ،ابن شهر آشوب ،ج ،2ص .29 – 28

O

يصولاب يمس نم لوأ

35

7

أول من سمي بالوصي
أطلق الرسول األعظم  Kاسم الويص عىل اإلمام عيل ؛
منذ اليوم األول مليالد اإلسالم ،عندما أندر عشريته األقربني،
وقال هلم وهو آخذ بيد اإلمام عيل ؛« :إن هذا أخي ووصيي،
(((
ووزيري وخليفتي فيكم ،فاسمعوا له وأطيعوا».
وكان عيل ويص رسول اهلل  Kووزيره ،وآخى بني أصحابه
وتركه فقال« :يا رسول اهلل قد بقيت ال أخ يل».
فقال« :إنام أخرتك لنفيس ،أنت أخي يف الدنيا واآلخرة ،وأنت
وصيي وخليفتي من بعدي ،وخري من أخلف من أهل بيتي ،أنت
(((
مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي».
((( األمايل ،الشيخ الطويس ،مؤسسة التاريخ العريب ،بريوت ،الطبعة
األوىل 1430هـ 2009 -م ،ص  ،447رقم .1206
((( املناقب واملثالب ،القايض املغريب ،مؤسسة األعلمي ،بريوت،
الطبعة األوىل 1423هـ2002 -م ،ص .207
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وظل الرسول األكرم  Kيكرر هذا القول املرة تلو املرة،
ويؤكد عليه فع ً
ال وقوالً وتقرير ًا ،واألحاديث يف ذلك كثرية جد ًا،
فاإلمام عيل ؛ هو أول من سمي بالويص ،وقد سامه بذلك
الرسول الكريم .K
وقد اختري اإلمام عيل  ليكون الويص واخلليفة من بعد رسول
الر ُس ُ
ول َب ِّلغْ
اهلل  بأمر من اهلل تعاىل ،كام يف حمكم كتابه العزيز { َيا َأ هُّ َيا َّ
ت ِر َسا َل َت ُه َواللهُّ َي ْع ِص ُم َ
ك ِمن َّر ِّب َ
َما ُأ ِنز َل إِ َل ْي َ
ك
ك َوإِن لمَّْ َت ْف َع ْل َف اَم َب َّل ْغ َ
ِ
ِ
ِم َن الن ِ
ين}((( وألنه كان يمتلك
َّاس إِ َّن اللهَّ الَ هَْيدي ا ْل َق ْو َم الْكَاف ِر َ
مؤهالت القيادة واإلمامة ،وتتوافر فيه صفات اإلمام املفرتض
الطاعة ،والتي أبرزها :العصمة ،والعلم ،والكامل...أوضح
الرسول الكريم  Kالويص من بعده يف واقعة الغدير املشهورة.
إن واقعة الغدير من احلقائق الثابتة التي ال تقبل اجلدل،

وال يمكن إنكارها ،وقد وثق (حديث الغدير) أئمة احلديث

من الفريقني ،حيث قال الرسول األكرم  يف غدير خم« :من

كنت مواله فعيل مواله ،للهم وال من وااله ،وعاد من عاداه،
وانرص من نرصه ،واخذل من خذله ،وأدر احلق معه حيث

دار»((( وقد نقل العالمة األميني يف موسوعته القيمة (الغدير يف

الكتاب والسنه واألدب) أن رواة حديث الغدير من الصحابة

((( سورة املائدة ،اآلية.67 :
((( دعائم اإلسالم ،القايض املغريب ،ج ،1ص.20
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مئة وعرشة صحابي ًا ،ومن التابعني أربعة وثامنون تابعي ًا ،وبلغ
طبقات رواة حديث الغدير من أئمة احلديث وحفاظه ثالث
مئة وستون عامل ًا وحمدث ًا؛ وهذا يؤكد أن حديث الغدير من أوثق

األحاديث املتواترة ،وقد بلغ من الصحة والتواتر وقوة السند

وسالمة املتن بام ال يمكن ألحد أن ينكره.

O
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8

أول إمام في اإلسالم
أول من أطلق عليه (إمام) يف اإلسالم هو اإلمام عيل ؛،
واملقصود باإلمام هنا :إمام املسلمني الذي جيب االقتداء بأقواله
وأفعاله ،فاإلمامة مرادفة للخالفة ،وهو قائد املسلمني وإمامهم
بعد الرسول األكرم .K
وقد أطلق الرسول األعظم  Kكلمة اإلمام عىل (عيل) ؛
ٍ
معان عديدة وواضحة يف أنه إمام املسلمني من بعد
ملا ترمز إليه من
وفاته .K

قال الشعبي :قال عيل ؛ :قال النبي « :Kمرحب ًا بسيد
(((
املسلمني ،وإمام املتقني».
وعن عبداهلل بن زرارة قال :قال رسول اهلل « :Kأوحي
إ ّيل يف عيل ثالث :إنه سيد املسلمني ،وإمام املتقني ،وقائد الغر

((( املناقب ،ابن شهر آشوب ،ج ،3ص ،19واليقني ،ابن طاووس،
مؤسسة دار الكتاب ،قم ،الطبعة األوىل عام 1413هـ ،ص.471

40
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(((

ويف مرة أخرى يسميه إمام الربرة ،فعن جابر بن عبداهلل :أخذ
رسول اهلل  Kعيل وقال« :هذا إمام الربرة (((،وقاتل الفجرة،
(((
خمذول من خذله ،ومنصور من نرصه».

((( مناقب عيل بن أيب طالب ،األصفهاين ،ص ،58رقم .20
((( يف بعض النسخ :أمري الربرة.
((( ينابيع املودة ،القندوزي ،ج ،2ص ،214واملستدرك عىل الصحيحني،
ج ،3ص  ،140رقم .4644

O
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9

أول من لقب بأمير المؤمنين
لقب الرسول األكرم  Kاإلمام علي ًا ؛ بلقب (أمري
املؤمنني) يف حياته الرشيفة ،وهو أول من أطلق عليه هذا اللقب،
فإذا قيل :أمري املؤمنني ،ينرصف الذهن إىل اإلمام عيل ؛.
فقد روي عن الرسول األعظم  Kأنه قال لعيل ؛« :أنت
إمام املسلمني ،وأمري املؤمنني ،وقائد العز املحجلني ،وحجة اهلل
(((
بعدي عىل اخللق أمجعني ،وسيد الوصيني ،وويص سيد النبيني».
وقال  Kأيض ًا يف اإلمام عيل ؛« :إمام املسلمني ،وأمري
(((
املؤمنني ،وموالهم بعدي عيل بن أيب طالب».
وعن أنس بن مالك يقال :قال رسول اهلل  :Kأسكب إيل
ماء أو وضوء ًا فتوضأ ثم قام فصىل ركعتني ثم قال يا أنس :أول
((( التحصني ،ابن طاووس ،مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنرش ،قم،
الطبعة األوىل 1413هـ ،ص .563
((( بحار األنوار ،العالمة املجليس ،ج ،8ص  ،22رقم .14
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من يدخل من هذا الباب أمري املؤمنني ،وقائد الغر املحجلني ،سيد
املؤمنني عيل.
وعن العالء بن املسيب ،عن أيب داوود ،عن بريدة األسلمي
قال :أمرنا رسول اهلل  Kأن نسلم عىل عيل بأمري املؤمنني ،ونحن
(((
سبعة وأنا أصغر القوم يومئذ.
ويف البحار أكثر تفصي ً
ال مما سبق ،إذ روى أنس قال :قال
رسول اهلل  :Kيا أنس أسكب يل وضوء ًا ،ثم قام فصىل ركعتني
ثم قال :يا أنس أول من يدخل من هذا الباب أمري املؤمنني ،وسيد
املسلمني ،وقائد الغر املحجلني ،وخاتم الوصيني.
قال :قلت :اللهم اجعله رج ً
ال من األنصار وكتمته إذ جاء عيل ؛.
فقال :من هذا يا أنس؟
فقلت :عيل ،فقام مستبرش ًا فاعتنقه ثم جعل يمسح عرق
وجهه عىل وجهه ،ويمسح عرق وجه عيل عىل وجهه.
فقال :يا رسول اهلل لقد رأيتك صنعت شيئ ًا ما صنعت يب من
قبل.
قال :وما يمنعني وأنت تؤدي عني ،وتسمعهم صويت ،وتبني
((( تاريخ دمشق ،ابن عساكر ،دار الفكر ،بريوت ،طبع عام 1415هـ،
ج ،42ص  .303لسان امليزان ،ابن حجر ،مؤسسة األعلمي،
بريوت ،الطبعة الثانية 1390هـ 1971 -م ،ج  ،1ص .107
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(((

ِ
يكتف الرسول األكرم  Kبتسمية اإلمام عيل ؛
ومل
بذلك ،بل أمر أصحابه أن يسلموا عليه بأمري املؤمنني ،فعن سامل
موىل حذيفة بن اليامن قال :أمرنا النبي  Kأن نسلم عىل عيل بن
(((
أيب طالب بـ(أمري املؤمنني ورمحة اهلل وبركاته)».

((( بحار األنوار ،العالمة املجليس ،ج  ،40ص  ،15رقم .30
((( مناقب عيل بن أيب طالب ،األصفهاين ،ص ،55رقم.12

O
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أول فدائي في اإلسالم
ُيعد اإلمام عيل ؛ أول فـدائــي يف اإلسالم ،إذ فدى
النبي  Kبنفسه أكـثر من غــريه ،وأشهرها عندما أراد
املرشكون أن يقتلوا النبي  Kوهو نائم يف فراشه ،وملا علم
الرسول  Kبذلك أمر اإلمام علي ًا ؛ بأن ينام مكانه ،ومل
يرتدد يف ذلك فداء لرسول اهلل .K
والقصة مروية يف العديد من كتب التاريخ واحلديث ،فقد
روى ابن هشام يف السرية النبوية :قال أبو جهل بن هشام :واهلل
إن يل فيه لرأي ًا أراكم وقعتم عليه بعد ،قالوا :وما هو يا أبا احلكم؟
قال :أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شاب ًا جليد ًا نسيب ًا وسيط ًا
فينا ،ثم نعطي كل فتى منهم سيف ًا صارم ًا ،ثم يعمدوا إليه ،فيرضبوه
هبا رضبة رجل واحد ،فيقتلوه ،فنسرتيح منه ،فإهنم إذا فعلوا ذلك
تفرق دمه يف القبائل مجيع ًا ،فلم يقدر بنو عبد مناف عىل حرب
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قومهم مجيع ًا ،فرضوا منا بالعقل((( ،فعقلناه هلم.

قال :فقال الشيخ النجدي :القول ما قال الرجل ،هذا الرأي
الذي ال رأي غريه ،فتفرق القوم عىل ذلك وهم جممعون له.
قال :فأتى جربئيل ؛ رسول اهلل  Kفقال :ال تبت هذه
الليلة عىل فراشك الذي كنت تبيت عليه.
قال :فلام كانت عتمة من الليل اجتمعوا عىل بابه يرصدونه متى
ينام فيثبون عليه ،فلام رأى رسول اهلل  Kمكاهنم قال لعيل بن أيب
طالب :نم عىل فرايش ،وتسج بربدي هذا احلرضمي األخرض ،فنم
فيه ،فإنه لن خيلـص إليك شـيء تكـرهــه منهــم .وكان رسول
اهلل  Kينام يف بردة ذلك إذا نام.
قال ابن إسحاق :فحدثني يزيد بن زياد ،عن حممد بن كعب
القرظي ،قال :ملا اجتمعوا له ،وفيهم أبو جهل بن هشام ،فقال وهم
عىل بابه :إن حممد ًا يزعم أنكم إن تابعتموه عىل أمره كنتم ملوك
العرب والعجم ،ثم بعثتم من بعد موتكم ،فجعلت لكم جنان
كجنان األردن ،وإن مل تفعلوا كان له فيكم ذبح ،ثم بعثتم من بعد
موتكم ،ثم جعلت لكم نار حترقون فيها.
قال :وخرج عليهم رسول اهلل  ، Kفأخذ حفنة من تراب
يف يده ،ثم قال [ :نعم ] أنا أقول ذلك ،أنت أحدهم ،وأخذ اهلل
((( العقل :الدية.
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تعاىل عىل أبصارهم عنه ،فال يرونه ،فجعل ينثر ذلك الرتاب عىل
رؤوسهم وهو يتلو هؤالء اآليات من يس{ :يس =َ -1وا ْل ُق ْر ِ
آن
َّك مَلِن ا مُْلرسلِني = -3ع ىَل رِص ٍ
حَْ ِ
اط ُّم ْست َِقي ٍم = -4ت ِ
َنز َ
يل
الكي ِم = -2إِن َ َ ْ َ َ
َ
َ
قوله{:و َج َع ْلنَا ِمن َب ِينْ َأ ْي ِد ِهي ْم َسدّ ًا َو ِم ْن
الر ِحيمِ= (((}-5إىل
َ
ا ْل َع ِز ِيز َّ
رِ
ِ
ون}((( حتى فرغ رسول اهلل
ص َ
َخ ْلف ِه ْم َسدّ ًا َف َأ ْغ َش ْين ُ
َاه ْم َف ُه ْم الَ ُي ْب ُ
 Kمن هؤالء اآليات ،ومل يبق منهم رجل إال وقد وضع عىل
رأسه تراب ًا ،ثم انرصف إىل حيث أراد أن يذهب.
فأتاهم ٍ
آت ممن مل يكن معهم فقال :ما تنتظرون هاهنا؟
قالوا :حممد ًا.
قال :خيبكم اهلل! قد واهلل خرج عليكم حممد ،ثم ما ترك منكم
رج ً
ال إال وقد وضع عىل رأسه تراب ًا ،وانطلق حلاجته ،أفام ترون ما
بكم؟
قال :فوضع كل رجل منهم يده عىل رأسه ،فإذا عليه تراب،
ثم جعلوا يتطلعون فريون علي ًا عىل الفـراش متسجي ًا بربد رسول
اهلل  ،Kفيقولون :واهلل إن هذا ملحمد نائ ًام عليه برده ،فلم يربحوا
كذلك حتى أصبحوا ،فقام عيل عن الفراش ،فقالوا :واهلل لقد كان
صدقنا الذي حدثنا.
((( سورة يس :اآليات.5-1 :
((( سورة يس ،اآلية.9 :
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قال ابن إسحاق :وكان مما أنزل اهلل عز وجل من القرآن يف ذلك
اليوم ،وما كانوا أمجعوا له{ :وإِ ْذ يمْكُر بِ َ ِ
ين َك َف ُرو ْا لِ ُي ْثبِت َ
ُوك َأ ْو
ك ا َّلذ َ
َ َ ُ
ِ
(((
ي ِر ُج َ
َي ْق ُت ُل َ
وك َأ ْو خُْ
ين}
وك َو َيمْك ُُر َ
ون َو َيمْك ُُر اللهُّ َواللهُّ َخ رْ ُي ا مَْلاك ِر َ
{أم ي ُقو ُل َ ِ
ِ
ب ا مَْلن ِ
ُون =-30
َّت َّب ُص بِه َر ْي َ
وقوله اهلل عز وجلَ ْ َ :
ون َشاع ٌر ن رَ َ
ُق ْل تَربصوا َفإِن معكُم من ا مُْل رَ ِ
(((
ني =.}-31
ت ِّبص َ
َ َّ ُ
يِّ َ َ ِّ َ َ

قال ابن إسحاق :وأذن اهلل تعاىل لنبيه  Kعند ذلك يف
(((
اهلجرة.

ومن صور التضحية واإليثار واالستعداد للموت فداء لرسول
اهلل  ،Kكان اإلمام عيل ؛  -وبأمر من والده  -ينام يف مضجع
الرسول  Kخوف ًا عليه من االغتيال مدة بقاء بني عبد املطلب يف
الشعب عندما قاطعتهم قريش.
وصور التضحية واإليثار واالستعداد للموت دفاع ًا عن
الرسول األكرم  Kورسالة اإلسالم كثرية جد ًا ،فكان اإلمام
عيل ؛ بحق أول فدائي يف اإلسالم.
((( سورة األنفال ،اآلية.30 :
((( سورة الطور ،اآليتان.31-30 :
((( السرية النبوية ،ابن هشام ،ج  ،2ص  ،110-108وتاريخ الطربي،
ج  ،2ص  ،99والبداية والنهاية ،ابن كثري ،ج  ،3ص  .216وعيون
األثر ،ابن سيد الناس ،مؤسسة عز الدين ،بريوت ،طبع عام 1409
هـ  1986 -م ،ج  ،1ص  .234وسبيل اهلدى والرشاد ،الصاحلي
الشامي ،ج ،3ص .232

O

هللا ليبس يف دهاجم لوأ
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أول مجاهد في سبيل اهلل
كان من أبرز املجاهدين يف سبيل اهلل تعاىل من أصحاب رسول
اهلل  Kاإلمام عيل ،وأسد اهلل محزة بن عبد املطلب ،وجعفر بن
أيب طالب ،وعبيدة بن احلارث بن املطلب ،والزبري بن عوام ...
وغريهم.
إال أن أول جماهد يف سبيل اهلل تعاىل ،والبارز بني طليعة
املجاهدين ،هو اإلمام عيل ؛ الذي كان كاشف الكروب عن
الرسول األكرم  Kواملقدام يف كل الغزوات ،واملنصور يف كل
املالحم ،ما ّفر من معركة قط ،ورضبته لألعداء واحدة ال حتتاج
إىل ثانية.
«أما الشجاعة فإنه أنسى الناس فيها ذكر من كان قبله ،وحما
اسم من يأيت بعده ،ومقاماته يف احلرب مشهورة يرضب هبا األمثال
إىل يوم القيامة ،وهو الشجاع الذي ما فر قط ،وال ارتاع من كتيبة،
وال بارز أحد ًا إال قتله ،وال رضب رضبة قط فاحتاجت األوىل إىل
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الثانية ،ويف احلديث :كانت رضباته وتر ًا».

(((

وال خالف بني املؤرخني يف أن أول مبارز يف معركة بدر
الكربى  -وهي أول معركة يف اإلسالم  -هو اإلمام عيل ؛
الذي قتل الوليد بن عتبة ،كام قتل لوحده يف معركة بدر نصف
املرشكني.
يقول ابن أيب احلديد املعتزيل« :وإما اجلهاد يف سبيل اهلل،
فمعلوم عند صديقه وعدوه؛ أنه سيد املجاهدين ،وهل اجلهاد
ألحد من الناس إال له! وقد عرفت أن أعظم غزاة غزاها رسول
اهلل  Kوأشدها نكاية يف املرشكني بدر الكربى ،قتل فيها سبعون
من املرشكني ،قتل عيل نصفهم ،وقتل املسلمون واملالئكة النصف
اآلخر .وإذا رجعت إىل مغازي حممد بن عمر الواقدي وتاريخ
األرشاف ليحيى بن جابر البالذري وغريمها علمت صحة ذلك،
دع من قتله يف غريها كأحد واخلندق وغريمها ،وهذا الفصل ال
معنى لإلطناب فيه ،ألنه من املعلومات الرضورية ،كالعلم بوجود
(((
مكة ومرص ونحومها».

((( بحار األنوار ،العالمة املجليس ،ج  ،41ص .143
((( رشح هنج البالغة ،ج ،1ص .41

O

ف
لسإلا ي ٍضاق لوأ
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قاض في اإلسالم
أول
ٍ
عني الرسول األكرم  Kثالثة قضاة ،ومل يول غريهم ،وكان
يعينهم يف اليمن .وقد كان أوهلم اإلمام عيل ؛ ،فقد حتدث عن
ذلك بنفسه قائالً :بعثني رسول اهلل  Kقاضي ًا ،فقلت :تبعثني إىل
قوم ذوي أسنان وأنا حدث السن ال علم يل بالقضاء؟
فوضع يده عىل صدري وقال :ثبتك اهلل وسددك اهلل ،إذا
جاءك اخلصامن فال تقض لألول حتى تسمع من اآلخر فإنه أجدر
أن يبني لك القضاء.
قال :فام زلت قاضي ًا.

(((

ويف كنز العامل :عن عيل ؛ قال :بعثني رسول اهلل  Kإىل
أهل اليمن ألقيض بينهم فقلت :يا رسول اهلل! بعثتني وأنا شاب ال
علم يل بالقضاء ،فرضب بيده عىل صدري فقال :اللهم اهد قلبه
((( غاية املرام ،السيد هاشم البحراين ،ج  ،5ص .252

52

عشرون منقبة في اسبقية اإلمام علي عليه السالم

وسدد لسانه! فام شككت يف قضاء بني اثنني حتى جلست جمليس
(((
هذا.
وعن عمرو بن مرة سمع أبا البخرتي يقول :حدّ ثني من سمع
عل ّي ًا ؛ يقول:

ّملا بعثني رسول اهلل  Kإىل اليمن ،فقلت :يا رسول اهلل،
تبعثني وأنا رجل حديث السن ،ال علم يل بكثري من القضاء؟!

قال :فرضب يده يف صدره وقالّ :
«إن اهلل سيثبت لسانك،
(((
وهيدي قلبك» فام أعياين قضاء بني اثنني.

((( كنز العامل ،ج  ،13ص  ،120رقم .36386
((( مناقب عيل بن أيب طالب ،األصفهاين ،ص ،91-90رقم .88

O

لسإلا ةيار لمح نم لوأ
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أول من حمل راية اإلسالم
ذكر املؤرخون أن اإلمام علي ًا ؛ هو أول من محل راية
اإلسالم أمام رسول اهلل  Kيف كل الغزوات واملواطن عدا غزوة
تبوك التي مل يشهدها؛ ألن الرسول األكرم  Kقد خلفه عىل
املدينة.
يقول الشيخ املفيد :كانت راية قريش ولواؤها مجيع ًا بيد قيص
بن كالب ،ثم مل تزل الراية يف يد ولد عبد املطلب حيملها منهم من
حرض احلرب ،حتى بعث اهلل رسول  Kفصارت راية قريش وغري
ذلك إىل النبي  Kفأقرها يف بني هاشم ،وأعطاها رسول اهلل K
عيل بن أيب طالب ؛ يف غزاة ودان ،وهي أول غزاة محل فيها راية
يف االسالم مع النبي  ،Kثم مل تزل معه يف املشاهد .ببدر وهي
البطشة الكربى ،ويف يوم أحد وكان اللواء يومئذ يف بني عبد الدار،
فأعطاه رسول اهلل  Kمصعب بن عمري ،فاستشهد ووقع اللواء
من يده فتشوفته القبائل ،فأخذه رسول اهلل  Kفدفعه إىل عيل بن
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أيب طالب ؛ ،فجمع له يومئذ الراية واللواء فهام إىل اليوم يف بني
(((
هاشم.
وروى املفضل بن عبد اهلل ،عن سامك ،عن عكرمة ،عن عبداهلل بن

العباس أنه قال :لعيل بن أيب طالب ؛ أربع ما هن ألحد :هو أول
عريب وعجمي صىل مع النبي  ،Kوهو صاحب لوائه يف كل زحف،
وهو الذي ثبت معه يوم املهراس  -يعني يوم أحد  -وفر الناس ،وهو

الذي أدخله قربه.

(((

وعن قتادة« :إن عيل بن أيب طالب ؛ كان صاحب لواء

رسول اهلل  Kيوم بدر ،ويف كل مشهد»

(((

وأشار السيد جعفر مرتىض العاميل إىل عدة شواهد تدل عىل

أن علي ًا ؛ هو حامل الراية يف كل املشاهد والغزوات واحلروب،
ومن هذه الشواهد واألدلة:

عن ابن عباس :كان عيل أخذ راية رسول اهلل يوم بدر .قال

(احلكم) احلاكم :ويف املشاهد كلها.

وعن مالك بن دينار :سألت سعيد بن جبري وإخوانه من
((( اإلرشاد ،الشيخ املفيد ،ص.42
((( اإلرشاد ،الشيخ املفيد ،ص.42
((( الطبقات الكربى ،ابن سعد ،دار صادر ،بريوت ،ج ،3ص.23
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قالوا :كان حاملها عيل.
ويف نص آخر :أنه ملا سأل مالك سعيد بن جبري عن ذلك

غضب سعيد ،فشكاه مالك إىل إخوانه من القراء ،فعرفوه :أنه

خائف من احلجاج ،فعاد وسأله ،فقال :كان حاملها عيل .هكذا

سمعت من عبد اهلل بن عباس.

ويف نص آخر عن مالك بن دينار قال :قلت لسعيد بن جبري:

من كان صاحب راية رسول اهلل K؟
قال :إنك لرخو اللبب.

فقال يل معبد اجلهني :أنا أخربك :كان حيملها يف املسري ابن

ميرسة العبيس ،فإذا كان القتال ،أخذها عيل بن أيب طالب.

وعن جابر :قالوا :يا رسول اهلل ،من حيمل رايتك يوم القيامة؟
قال :من عسى أن حيملها يوم القيامة ،إال من كان حيملها يف

الدنيا ،عيل بن أيب طالب!!

ويف نص آخر :عرب باللواء بدل الراية.
وحينام مر سعد بن أيب وقاص برجل يشتم علي ًا ،والناس
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حوله يف املدينة ،وقف عليه ،وقال :يا هذا ،عىل ما تشتم عيل بن أيب
طالب؟ أمل يكن أول من أسلم؟ أمل يكن أول من صىل مع رسول

اهلل K؟ أمل يكن أزهد الناس؟ أمل يكن أعلم الناس؟ وذكر حتى
قال :أمل يكن صاحب راية رسول اهلل  Kيف غزواته؟ .وظاهر
كالمه هذا :أن ذلك كان من خمتصاته( .صلوات اهلل وسالمه

عليه).

وعن مقسم :أن راية النبي  Kكانت تكون مع عيل بن أيب

طالب ،وراية األنصار مع سعد بن عبادة ،وكان إذا استعر القتال

كان النبي  Kمما يكون حتت راية األنصار.

وعن عامر :إن راية النبي  Kكانت تكون مع عيل بن أيب

طالب ،وكانت يف األنصار حيثام تولوا.

وقد يقال :إن هذين النصني الواردين ال يدالن عىل أن الراية

كانت دائام مع عيل ؛ بصورة أكيدة ورصحية ،وإن كان يمكن

أن يقال :إن ظاهرمها هو ذلك.

وعن ثعلبة بن أيب مالك ،قال :كان سعد بن عبادة صاحب

راية رسول اهلل  Kيف املواطن كلها ،فإذا كان وقت القتال أخذها

عيل بن أيب طالب.

قال ابن محزة( :وهل نقل أحد من أهل العلم :أن علي ًا كان

لسإلا ةيار لمح نم لوأ
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يف جيش إال وهو أمريه؟ ويف حديث املناشدة :أن علي ًا ؛ قال:
نشدتكم اهلل ،هل فيكم أحد صاحب راية رسول اهلل  Kمنذ يوم

بعثه اهلل إىل يوم قبضه ،غريي؟!.
قالوا :اللهم ال.

(((

وتدل هذه النصوص وغريها عىل أن علي ًا ؛ كان أول من

محل راية اإلسالم ،وصاحب اللواء يف كل زحف ومشهد وموطن.

((( الصحيح من سرية النبي األعظم  ،Kالسيد جعفر مرتىض العاميل،
ج ،7ص.102-99

O

يمشاه ةفيلخ لوأ
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أول خليفة هاشمي
اإلمام عيل ؛ هو أول خليفة هاشمي ،بل هو أول خليفة
ولد من هاشميني؛ فاجتمعت فيه كل الصفات التي اشتهرت هبا
هذه األرسة العربية الكريمة ،فأبوه أبو طالب بن عبد املطلب بن
هاشم سيد البطحاء وشيخ قريش.
أما أمه فهي فاطمة بنت أسد بن هاشم ،هذه املرأة املؤمنة التي
أسلمت مع السابقني األولني ،وقد احتضنت النبي  Kبعد وفاة
أمه آمنة بنت وهب وهو مل يتجاوز السادسة من عمره الرشيف.
ومل يتول اخلالفة هاشمي بعد اإلمام عيل ؛ إال ولده اإلمام
احلسن املجتبى ؛ ،وحممد األمني بن هارون الرشيد ،إذ كانت
أمه زبيدة بنت جعفر بن أيب جعفر املنصور.

O

لسإلا يف بتكلا فنص نم لوأ
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أول من صنف الكتب في اإلسالم
يعد اإلمام عيل ؛ أول من صنف الكتب يف اإلسالم،
ويعترب كتاب هنج البالغة الذي مجعه الرشيف الريض ،ويتضمن
خطب اإلمام عيل ؛ ،وكتبه ورسائله ومواعظه وحكمه من
أشهر ما نُسب إىل اإلمام عيل ؛.
كام أشارت كتب التاريخ والسري إىل كتاب الفرائض ،أو
فرائض عيل ،وكان عند أئمة أهل البيت ؛ ،وقد رواه عنهم
ثقات أصحاهبم وتالمذهتم األفاضل.
ويعترب ما كتبه إىل واليه عىل مرص مالك األشرت من أهم املواثيق
والعهود لكل ما يلزم إلدارة شؤون الدولة.
كام روى ومجع عيل بن راجح عن اإلمام عيل ؛ كتاب ًا يف أبواب
الفقه .أما النسائي فجمع ما نًسب إىل اإلمام عيل ؛ من أحاديث
وروايات يف كتاب أسامه مسند اإلمام عيل ...وغريها من الكتب.

O

وحنلا ملع عضو نم لوأ
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أول من وضع علم النحو
من املعروف عند املؤرخني أن أول من وضع علم النحو،
وأسس قواعده ،وفرع فروعهَ ،و َحدَّ حدوده هو اإلمام عيل ؛،
وقد أخذ عنه أبو األسود الدُ ؤيل (ظامل بن عمرو) ووسعه وفرع
عليه ،ونحا نحوه ،فسمي نحو ًا.
قال السيد حمسن األمني (:):

«أول من وضع أصول علم النحو باتفاق الرواة وأهل العلم
أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ؛ ،ألقاها إىل أيب األسود الدؤيل
ظامل بن عمرو أحد سادات التابعني ،وزاد عليه أبو األسود وفرع
(((
بإرشاد عيل ؛ وإشارته».
وأضاف قائـالً« :والصحـيح أن أول من وضع علم النحو
عيل بن أيب طالب ألن الروايات كلها تسند إىل أيب األسود ،وأبو
((( أعيان الشيعة ،السيد حمسن األمني ،ج ،1ص.230
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األسود يسند إىل عيل ،فإنه روي عن أيب األسود أنه سئل فقيل
له :من أين لك هذا النحو فقال :لفقت حدوده من عيل بن أيب
طالب .وأخذ عن أيب األسود عنبسة الفيل وميمون األقرن ونرص
بن عاصم وعبد الرمحن بن هرمز وحييى بن يعمر.
وقال ابن النديم :قال بعض العلامء :إن نرص بن عاصم أخذ
عن أيب األسود .ويف بغية الوعاة عن ياقوت قال :كان نرص يسند
إىل أيب األسود يف القرآن والنحو.
وحيكى عن أيب األنباري يف خطبة رشح كتاب سيبويه أنه ذكر
{أ َّن اللهَّ ب ِريء من ا مُْل رْ ِ ِ
أن قراءة َ
ني َو َر ُسو ُل ُه}((( باجلر وقعت
شك َ
َ ٌ ِّ َ
يف عرص النبي  ،Kوأنه أشار إىل أمري املؤمنني ؛ بوضع
علم النحو ،فعلم أبا األسود العوامل والروابط وحرص احلركات
اإلعرابية والبنائية فألف ذلك ،وإذا أشكل عليه يشء راجع أمري
املؤمنني ،وأتى به إىل أمري املؤمنني ؛ فاستحسنه ،وقال :نعم ما
نحوت -أي قصدت -فللتفاؤل بلفظ عيل ؛ سمي هذا العلم
نحو ًا باختصار ،وكون ذلك يف عرص النبي  Kمع أنه انفرد به
ينافيه أنه يف ذلك العرص كانت اللغة العربية حمروسة من اللحن،
(((
وإنام حدث هذا بعد اختالط العرب بغريهم».
وذكر العالمة القفطي يف (إنباه الرواة عىل أنبأ النجاة) قال :وأهل
((( سورة التوبة ،اآلية.3 :
((( أعيان الشيعة ،السيد حمسن األمني ،ج ،1ص .233
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مرص قاطبة يرون بعد النقل والتصحيح ،أن أول من وضع النحو
عيل بن أيب طالب (كرم اهلل وجهه) وأخذ عنه أبو األسود الدؤيل،
وأخذ عن أيب األسود الدؤيل نرص بن عاصم البرصي ،وأخذ عن
نرص أبو عمرو بن العال البرصي ،وأخذ عن أيب عمرو اخلليل بن
أمحد ،وأخذ عن اخلليل سيبويه أبو برش عمرو بن عثامن بن قنرب،
وأخذ عن سيبويه أبو احلسن سعيد بن مسعدة األخفش األوسط،
وأخذ عن األخفش أبو عثامن بكر بن حممد املازين الشيباين وأبو
عمرو اجلرمي ،وأخذ عن املازين واجلرمي أبو العباس حممد بن يزيد
املربد ،وأخذ عن املربد أبو إسحاق الزجاج وأبو بكر بن الرساج،
وأخذ عن ابن الرساج أبو عيل احلسن بن عبد الغفار الفاريس ،وأخذ
عن الفاريس أبو احلسن عيل بن عيسى الربيعي.

وأخذ عن الربعي أبو نرص القاسم بن مبارش الواسطي ،وأخذ
عن ابن املبارش طاهر بن أمحد بن بشاذ املرصي ،وأخذ أيض ًا عن
الزجاج أبو جعفر النحاس أمحد بن إسامعيل املرصي ،وأخذ عن
النحاس أبو بكر األدفوي ،وأخذ عن األدفوي أبو احلسن عيل بن
إبراهيم احلويف وأخذ عن احلويف طاهر بن أمحد بن بابشاذ النحوي،
وأخذ عن ابن بابشاذ أبو عبداهلل حممد بن بركات النحوي املرصي،
وأخذ عن ابن بركات وعن غريه أبو حممد بن بري ،وأخذ عن
ابن بري مجاعة من علامء أهل مرص ومجاعة من القادمني عليه من
املغرب وغريها ،وتصدر يف موضعه بجامع عمرو بن العاص
تلميذه الشيخ أبو احلسني النحوي املرصي املنبوز بخرء الفيل.
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ومات يف حدود سنة عرشين وستامئة .

(((

وأشار ابن أيب احلديد املعتزيل إىل دور اإلمام عيل ؛ يف
تأسيس علم النحو قائالً« :ومن العلوم :علم النحو والعربية ،وقد
علم الناس كافة أنه هو الذي ابتدعه وأنشأه ،وأمىل عىل أبى األسود
الدؤيل جوامعه وأصوله ،من مجلتها الكالم كله ثالثة أشياء:
اسم وفعل وحرف .ومن مجلتها :تقسيم الكلمة إىل معرفة
ونكرة ،وتقسيم وجوه اإلعراب إىل الرفع والنصب واجلر واجلزم،
وهذا يكاد يلحق باملعجزات ،آلن القوة البرشية ال تفي هبذا
(((
احلرص ،وال تنهض هبذا االستنباط».
وذكر أبو األسود الدؤيل سبب وضع اإلمام عيل ؛ لعلم
النحو حيث قال :دخلت عىل أمري املؤمنني عيل ؛ فرأيته مطرق ًا
مفكر ًا ،فقلت :فيم تفكر يا أمري املؤمنني؟
فقال :سمعت ببلدكم حلن ًا ،فأردت أن أصنع كتاب ًا يف أصول
العربية ،فقلت له :إن فعلت هذا أبقيت فينا هذه اللغة العربية ،ثم
أتيته بعد أيام ،فألقى إيل صحيفة فيها :بسم اهلل الرمحن الرحيم،
الكالم كله اسم ،وفعل ،وحرف ،فاالسم ما أنبأ عن املسمى،
والفعل ما أنبأ عن حركة املسمى ،واحلرف ما أنبأ عن معنى ليس
باسم وال فعل ثم قال :تتبعه وزد فيه ما وقع لك.
((( رشح إحقاق احلق ،السيد املرعيش النجفي ،ج ،8ص .10
((( رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد،ج ،1ص.38
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واعلم أن األشياء ثالثة :ظاهر ،ومضمر ،ويشء ليس بظاهر
وال مضمر ،وإنام يتفاضل العلامء يف معرفة ما ليس بمضمر وال
ظاهر .فجمعت أشياء وعرضتها عليه ،فكان من ذلك حروف
النصب ،فذكرت منها :إن ،وأن ،وليت ،ولعل ،وكأن ،ومل أذكر
لكن ،فقال :مل تركتها؟ فقلت :مل أحسبها منها .فقال :بىل هي منها،
(((
فزدها فيها.
وذكر ابو الربكان األنباري يف (نزهة األلياء) :أن أبا األسود
الدؤيل قال:
دخلت عىل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب فوجدت يف يده
رقعة ،فقلت :ما هذه يا أمري املؤمنني؟
فقال :إين تأملت كالم العرب فوجدته قد فسد بمخالطة هذه
احلمراء  -يعني األعاجم  -فأردت أن أصنع شيئ ًا يرجعون إليه
ويعتمدون عليه ،ثم ألقى إيل الرقعة وفيها مكتوب :الكالم كله
اسم وفعل وحرف ،فاالسم ،ما أنبأ عن املسمى ،والفعل ما أنبأ به،
واحلرف ما أفاد معنى.
وقال يل :انح هذا النحـو ،وأضف إليه ما وقـع إليك واعـلم
يا أبا األسود إن األسامء ثالثة :ظاهر ومضمر واسم ال ظاهر وال
مضمر ،وإنام يتفاضل الناس يا أبا األسود فيام ليس بظاهر وال
((( رشح إحقاق احلق ،السيد املرعيش النجفي ،ج ،8ص .11
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مضمر ،وأراد بذلك االسم املبهم.

قال :ثم وضحت بايب العطف والنعت ثم بايب التعجب
واالستفهام إىل أن وصلت إىل باب إن وأخواهتا ما خال لكن ،فلام
عرضتها عىل عيل ؛ أمرين بضم لكن إليها ،وكنت كلام وضعت
باب ًا من أبواب النحو ،عرضته عليه إىل أن حصلت ما فيه الكفاية،
ً (((
قال :ما أحسن هذا النحو الذي قد نحوت ،فلذلك سمي نحوا.
واألدلة عىل أن أول من وضع علم النحو هو أمري املؤمنني
اإلمام عيل بن أيب طالب ؛ كثرية ومتنوعة ومستفيضة ،وفيام
ذكرناه كفاية ،ألن األمر مقطوع به عند العامة واخلاصة.

((( رشح إحقاق احلق ،السيد املرعيش النجفي ،ج ،8ص .12

O
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أول من أسس علم الكالم
علم الكالم :هو العلم الذي يبحث فيه عن إثبات أصول
الدين اإلسالمي باألدلة املفيدة لليقني هبا.
ويتوفر علم الكالم عىل بحث ودراس��ة مسائل العقيدة
اإلسالمية احلقة بإيراد األدلة وعرض احلجج عىل إثباهتا ،ومناقشة
األقوال واآلراء املخالفة هلا ،وحماكمة أدلة تلكم األقوال واآلراء،
وإثبات بطالهنا ،ونقد الشبهات التي حوهلا ،ودفعها باحلجة
(((
والربهان.
ويعترب أول من أسس علم الكالم ،وبينَّ أصوله ومضمونه
وحمتواه ،هو اإلمام عيل ؛ ،فله الكثري من اخلطب يف التوحيد
والنبوة واإلمامة والعدل واملعاد مبثوثة يف الكتب كنهج البالغة
وكتب احلديث وغريها.
((( خالصة علم الكالم ،د .عبد اهلادي الفضيل ،مؤسسة دائرة معارف الفقه
اإلسالمي ،قم ،الطبعة الثالثة 1428هـ 2007 -م ،ص.34-33
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وقد أشار هلذه احلقيقة السيد املرتىض بقوله:

«اعلم أن أصول التوحيد والعدل مأخوذة من كالم أمري
املؤمنني عيل ؛ وخطبه ،فإهنا تتضمن من ذلك ما ال مزيد عليه،
وال غاية وراءه ،ومن تأمل املأثور يف ذلك من كالمه علم أن مجيع
ما أسهب املتكلمون من بعد يف تصنيفه ومجعه ،إنام هو تفصيل
(((
لتلك اجلمل ،ورشح لتلك األصول».
وقال ابن أيب احلديد« :إن أرشف العلوم هو العلم اإلهلي ،ألن
رشف العلم برشف املعلوم ،ومعلومه أرشف املوجودات ،فكان
هو أرشف العلوم .ومن كالمه ؛ اقتبس ،وعنه نقل ،وإليه
انتهى ،ومنه ابتدأ؛ فإن املعتزلة  -الذين هم أهل التوحيد والعدل،
وأرباب النظر ،ومنهم تعلم الناس هذا الفن  -تالمذته وأصحابه،
الن كبريهم واصل بن عطاء تلميذ أبى هاشم عبد اهلل بن حممد بن
احلنفية ،وأبو هاشم تلميذ أبيه وأبوه تلميذه ؛.
وأما األشعرية فإهنم ينتمون إىل أبى احلسن عيل بن إسامعيل
ابن أبى برش األشعري ،وهو تلميذ أبى عىل اجلبائي ،وأبو عيل
أحد مشايخ املعتزلة ،فاألشعرية ينتهون باآلخرة إىل أستاذ املعتزلة
ومعلمهم ،وهو عيل بن أيب طالب ؛ .وأما اإلمامية والزيدية
((( األمايل ،السيد املرتىض ،منشوارت املكتبة العرصية ،بريوت ،الطبعة
األوىل 1425هـ2004 -م ،ج ،1ص ..163-162
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فانتامؤهم إليه ظاهر».

(((

وكل من قرأ خطب اإلمام عيل ؛ يف األصول الكالمية
واالعتقادية جيزم بانه أول من أسس علم الكالم يف اإلسالم ،إذ مل
يسبقه إىل ذلك سابق ،ومل يستطع اللحاق به الحق.

((( رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد ،ج ،1ص .36-35

O

لودلل ًالماك ًاروتسد عضو نم لوأ
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ً
ً
أول من وضع دستورا كامال للدولة
يعد عهد اإلمام عيل ؛ لواليه عىل مرص مالك األشرت
وثيقة دستورية مهمة ،حيث بينَّ فيه اإلمام ؛ واجبات الوايل
كالتلطف بالرعية ،والتفرغ واالهتامم بذوي احلاجات ،واإلحسان
إىل الرعية ،وعمل اخلدمات وختفيف تكاليف املعيشة عنهم ،وإقامة
الفرائض ،ومراقبة اخلاصة والبطانة ،واالطالع املبارش عىل شؤون
الناس ،وتنحية بطانة السوء  ...وغريها من واجبات ومسؤوليات
الوايل.
ثم أشار اإلمام ؛ إىل املوظفني يف الدولة ،ورضورة اختيار
األكفأ للعمل ،وإسباغ األرزاق عليهم ،ومراقبة أعامهلم وحسن
ترصفهم ،ومعاقبة اخلائن واملقرص منهم.
أما فيام خيص القضاء فأشار اإلمام عيل ؛ إىل امهية اختيار
القضاة املؤهلني للقضاء ،وتدقيق األحكام حتى ال يظلم أحد،
وتنفيذ األحكام الصادرة من القضاة ،واستقالل املحاكم.
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ويف اجلانب العسكري بينَّ أمري املؤمنني ؛ اختيار القادة
العسكريني بعناية ،وتفقد رؤساء اجلند ،وتكريم املحسن منهم،
والوفاء بالعهد ،والتحذير من سفك الدماء بغري حق.
وأوضح اإلمام عيل ؛ يف عهده ملالك األشرت إىل أمهية
معرفة طبقات ورشائح املجتمع ،وخصائص كل رشحية وطبقة،
وحسن التعامل مع اجلميع ،واالهتامم بإنعاش االقتصاد ،وعامرة
األرض ،واملحافظة عىل األموال العامة ،وتشجيع التجار عىل
العمل التجاري النافع ،وحماربة االحتكار ،وضامن احلقوق املالية
(الضامن االجتامعي) للفقراء واملساكني واملحتاجني.
وهكذا نجد أن اإلمام علي ًا ؛ قد وضع دستور ًا كام ً
ال
للدولة اإلسالمية ،ولذلك أصبح هذا العهد حمل اهتامم الباحثني
واملؤرخني وال ُكتَّاب ،وقد تم رشحه عدة مرات ،مع مقارنته
بدساتري الدول املتقدمة املعارصة ،وترجم بعضها إىل عدة لغات،
ألنه أرقى وأشمل وأدق العهود التي صدرت يف تاريخ اإلسالم.

O
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أول من كسر األصنام
كان اإلمام عيل ؛ أول من كرس األصنام التي كانت
موضوعة فوق الكعبة املرشفة ،فقد ارتقى اإلمام عيل ؛ منكب
رسول اهلل  Kلغرض حتطيم األصنام ،وبالفعل قام اإلمام ؛
بتكسري تلك األصنام واألوثان.
وقد حطم اإلمام عيل ؛ األصنام مرتني يف زمنني خمتلفني:
فاألول :كان قبل هـجــرة النبي  Kيف ليلـة مبيت اإلمـام
عيل ؛ عىل فراش الرسول األكرم  ،Kومن أخرج احلديث
النسائي يف خصائصه ،وأمحد بن حنبل يف مسنده ،واحلاكم
النيسابوري يف مستدركه ،والتقي اهلندي يف كنزه ،واخلطيب
البغدادي يف تاريخ بغداد ،وأبو يعىل يف مسنده  ...وغريهم.
ونص الرواية هي :عن ابن عباس :دخل رسول اهلل  Kمكة
يوم الفتح ،وعىل الكعبة ثالثامئة وستون صن ًام ،لكل حي من أحياء
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العرب صنم ،قد شد إبليس أقدامها بالرصاص ،فجاء  Kومعه

قضيب ،فجعل هيوي به إىل كل صنم منها فيخر لوجهه ،ويف لفظ:

لقفاه ،ويف لفظ :فام أشار لصنم من ناحية وجهه اال وقع لقفاه ،وال
أشار لقفاه إال وقع عىل وجهه من غري أن يمسه بام يف يده ،يقول:
{و ُق ْل َجاء حَْ
َان ز َُهوق ًا}((( حتى مر
ال ُّق َوز ََه َق ا ْل َباطِ ُل إِ َّن ا ْل َباطِ َل ك َ
َ

عليها كلها.

ويف رواية :فأقبل  Kإىل احلجر فاستلمه ،ثم طاف بالبيت،

ويف يده قوس أخذ بسيته ،والسية ما انعظف من طرف القوس،

فأتى  Kيف طوافه عىل صنم إىل جنب البيت ،أي من جهة بابه

يعبدونه ،وهو هبل ،وكان أعظم األصنام ،فجعل يطعن هبا يف
{و ُق ْل َجاء حَْ
َان
ال ُّق َوز ََه َق ا ْل َباطِ ُل إِ َّن ا ْل َباطِ َل ك َ
عينيه ،ويقولَ :

ز َُهوق ًا}((( أي فأمر به  Kفكرس.

فقال الزبري بن العوام أليب سفيان :قد كرس هبل ،أما إنك قد

كنت يف يوم أحد يف غرور حني تزعم أنه قد أنعم.

فقال أبو سفيان :دع هذا عنك يا ابن العوام ،فقد أرى لو كان

مع إله حممد Kغريه لكان غري ما كان ،وانتهى  Kإىل املقام،
وهو يؤمئذ الصق بالكعبة.

((( سورة اإلرساء ،اآلية.81 :
((( سورة اإلرساء ،اآلية.81 :

انصألا رسك نم لوأ

77

قال :وعن عيل (كرم اهلل وجهه) قال :انطلق يب رسول اهلل K

لي ً
ال حتى أتى الكعبة ،فقال :اجلس ،فجلست إىل جنب الكعبة،

فصعد رسول اهلل  Kعىل منكبي ،ثم قال :اهنض ،فنهضت،
فلام رأى ضعفي حتته ،قال :اجلس ،فجلست ثم قال  :Kيا عيل
اصعد عىل منكبي ،ففعلت.

ويف رواية :أنه  Kقال لعيل (كرم اهلل وجهه) :اصعد عىل

منكبي ،واهدم الصنم ،فقال :يا رسول اهلل ،بل اصعد أنت فإين

أكرمك أن أعلوك .فقال :إنك ال تستطيع محل ثقل النبوة ،فاصعد

أنت ،فجلس النبي  Kفصعد عيل (كرم اهلل وجهه) عىل كاهله،

ثم هنض به .قال عيل :فلام هنض يب ،فصعدت فوق ظهر الكعبة،
وتنحى رسول اهلل  ،Kأي وخيل يل حني هنض يب أين لو شئت

لنلت أفق السامء.

ويف رواية :قيل لعيل (كرم اهلل وجهه) :كيف كان حالك وكيف

وجدت نفسك حني كنت عىل منكب رسول اهلل K؟

فقال :كان من حايل أين لو شئت أن أتناول الثريا لفعلت.
وعند صعوده (كرم اهلل وجهه) قال له  :Kألق صنمهم

األكرب .وكان من نحاس ،وقيل من قوارير ،أي زجاج .

ويف رواية :ملا ألقى األصنام مل يبق إال صنم خزاعة موتد ًا بأوتاد
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من احلديد .فقال رسول اهلل  :Kعاجله فعاجلته ،وهو يقول :إيه
{جاء حَْ
َان ز َُهوق ًا}((( فلم أزل
ال ُّق َوز ََه َق ا ْل َباطِ ُل إِ َّن ا ْل َباطِ َل ك َ
إيه َ
أعاجله حتى استمكنت منه ،فقذفته فتكرس.

أقول :وهذا السياق يدل عىل أن هذا الصنم غري هبل ،وأن

هبل ليس أكرب أصنامهم ،بل هذا أكرب منه ،ومل أقف عىل اسمه.

ومما يدل عىل أن الذي كرس هو هبل ،قول الزبري كام تقدم أليب

سفيان :أن هبل الذي كنت تفتخر به يوم أحد قد كرس .قال :دعني
وال توبخني ،لو كان مع إله حممد إله آخر لكان األمر غري ذلك.

ويف الكشاف ألقاها مجيعها ،وبقي صنم خزاعة فوق الكعبة،

وكان من قوارير صفر ،فقال  :Kيا عيل ارم به ،فحمله رسول

اهلل  Kحتى صعد فرمى به فكرسه ،فجعل أهل مكة يتعجبون
ويقولون :ما رأينا أسحر من حممد.

ويف خصائص العرشة :صاحب الكشاف زيادة ،وهي :ونزلت

من فوق الكعبة وانطلقت أنا والنبي  Kنسعى ،وخشينا أن يرانا
أحد من قريش ،هذا كالمه ،وهذا يدل عىل أن ذلك مل يكن يوم فتح

مكة ،فليتأمل.

والثاين :كان يف فتح مكة املكرمة ،فقد أورد الزخمرشي يف
((( سورة اإلرساء ،اآلية.81 :
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الكشاف :كان حول البيت ثالثامئة وستون صن ًام ،لكل قوم صنم
بحياهلم.

وعن ابن عباس :كانت لقبائل العرب أصنام حيجون إليها

وينحرون هلا ،فشكا البيت إىل ربه عز وجل ،فقال :يا رب إىل متى
تعبد هذه األصنام حويل دونك ،فأوحى اهلل تعاىل إىل البيت ،إين

سأحدث لك نوبة جديدة ،فألملؤك خدود ًا سجد ًا يدفون إليك

دفيف النسور ،وحينون إليك حنني الطري إىل بيضها ،هلم عجيج
حولك بالبيت ،هذا كالمه.

ودخل رسول اهلل  Kالكعبة ،أي بعد أن أرسل بالالً إىل

عثامن بن أيب طلحة يأيت بمفتاح الكعبة.

(((

ووفق ًا للكثري من املصادر التارخيية فإن النبي  Kقد استناب

اإلمام علي ًا ؛ يف يوم الفتح يف أمر عظيم فإنه وقف حتى صعد

عىل كتفيه وتعلق بسطح البيت وصعد ،وكان يقلع األصنام بحيث
هيتز حيطان البيت ،ويرمي هبا فتنكرس.

ورواه أمحد بن حنبل ،وأبو يعىل املوصيل يف مسندهيام،

وأبو بكر اخلطيب يف تارخيه ،وحممد بن الصباح الزعفراين يف
الفضائل ،واخلطيب اخلوارزمي يف أربعينه ،وأبو عبد اهلل النطنزي

((( السرية النبوية ،ابن هشام ،ج  ،3ص .124-123
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يف اخلصائص ،وأبو املضا صبيح موىل الرضا ؛ قال :سمعته
ِ ً (((
{و َر َف ْعنَا ُه َمكَان ًا َعل ّيا}
حيدث عن أبيه عن جده يف قوله تعاىلَ :
(((
قال :نزلت يف صعود عيل عىل ظهر النبي لقلع الصنم.
وعن قتادة ،عن ابن املسيب ،عن أيب هريرة قال :قال يل جابر

ابن عبد اهلل :دخلنا مع النبي مكة ،ويف البيت وحوله ثالث مائة

وستون صن ًام يعبد من دون اهلل ،فأمر هبا رسول اهلل فألقيت كلها

لوجهها ،وكان عىل البيت صنم طويل يقال له :هبل ،فنظر رسول
عيل أو أركب عليك
اهلل إىل أمري املؤمنني وقال له :يا عيل تركب َّ
أللقي هبل عن ظهر الكعبة.

قلت :يا رسول اهلل بل تركبني ،فلام جلس عىل ظهري مل

أستطع محله لثقل الرسالة ،فقلت :يا رسول اهلل بل أركبك،
فضحك ونزل فطأطأ يل ظهره واستويت عليه ،فوالذي فلق احلبة

وبرأ النسمة لو أردت أن أمس السامء ملسستها بيدي ،فألقيت هبل
{و ُق ْل َجاء حَْ
ال ُّق} يعني قول :ال
عن ظهر الكعبة ،فأنزل اهلل تعاىلَ :
{وز ََه َق ا ْل َباطِ ُل} يعني وذهب عبادة
إله إال اهلل ،حممد رسول اهلل َ
َان ز َُهوق ًا} يعني ذاهب ًا .ثم دخل البيت
األصنام {إِ َّن ا ْل َباطِ َل ك َ
((( سورة مريم ،اآلية.57 :
((( املناقب ،ابن شهر أشوب ،ج ،2ص.154

فصىل فيه ركعتني.
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(((

وبالرغم من التداخل بني احلادثتني ولكن النتيجة واحدة

وهي :إن علي ًا ؛ صعد يف املرتني عىل كتف الرسول األعظم
 ،Kوكرس األصنام واألوثان املوجودة فوق الكعبة املرشفة،
معلن ًا ميالد اإلسالم ،والقضاء عىل عبادة األوثان واألصنام.

((( املناقب ،ابن شهر آشوب ،ج ،2ص.155 – 154

O

دجسم يف دهشتساو دجسم يف دلو نم لوأ
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20

أول من ولد في مسجد
واستشهد في مسجد
كان اإلمام عيل ؛ أول مولود يف الكعبة (البيت احلرام)،
واستشهد يف مسجد الكوفة ،فكانت بداية حياته يف مسجد وهنايتها
يف مسجد!
كام أنه ؛ ولد يف يوم اجلمعة وهو ساجد هلل عز وجل يف
البيت احلرام بمكة املكرمة ،واستشهد ؛ يف فجر يوم اجلمعة
وهو ساجد هلل تعاىل يف مسجد الكوفة ،وهذه فضيلة مل ينلها أحد
قبله ،ولن يناهلا أحد بعده.
وقد أشار الكاتب املعروف عباس حممود العقاد إىل ذلك
بقوله« :خرج اإلمام عيل إىل الدنيا والشهادة مكتوبة عىل جبينه،
وخرج منها والشهادة مكتوبة عىل ذلك اجلبني برضبة حسام،
وصورته املجملة ال تشق عىل مصور ،وال عىل متفرس ،ألهنا
صورة املجاهد يف سبيل اهلل بيده وقلبه وعقله ،أو صورة الشهيد.
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ثم يقول :أي ختام أشبه هبذا الشهيد املنصف من هذا اخلتام.
لقد ولد كام علمنا يف الكعبة ،ورضب كام علمنا يف املسجد،
فأية بداية وهناية أشبه باحلياة التي بينهام من تلك البداية ،وتلك
(((
النهاية».
فاإلمام عيل ؛ كانت حياته كلها من أجل الدين ،فرسالته
يف احلياة هي العمل خلدمة اإلسالم ،والدفاع عن العقيدة ،وتثبيت
أركان ودعائم اإلسالم ،والتضحية بكل غال ونفيس من أجل
أن تكون كلمة اهلل هي العليا ،وكلمة الكفار هي السفىل ،وهكذا
كان بفضل جهاد وتضحيات الرسول األكرم  ،Kواخللص من
أصحابه ،ويف طليعتهم أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ؛.

((( عبقرية اإلمام عيل ؛ ،عباس حممود العقاد ،ص.156-155
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مسك الختام
إننا إذ نستذكر بعض مناقب وفضائل وأوليات اإلمام عيل ،
وأسبقيته يف كل يشء ،علينا أن نقتدي بسريته املباركة ،فنكون
من األوائل يف كل يشء ،فعىل الطالب أن يكون األول يف دراسته
ومتفوق ًا عىل أقرانه ،واملوظف يكون األول يف إتقانه وإخالصه
للعمل ،والتاجر يكون األول يف بناء املؤسسات املفيدة لتقدم
املجتمع ،وعامل الدين األول يف األخالق والسلوك ،والشاب
األول يف التدين وااللتزام...وقس عىل ذلك بقية األمثلة.
وكام ينبغي لإلفراد أن يكونوا من األوائل والسباقني يف كل
يشء ،كذلك املجتمع ،فبعض املجتمعات تكون سباقة إىل فعل
اخلري ،وبناء املؤسسات واملشاريع املختلفة ،وبعضها تأيت يف
املؤخرة .وعلينا أن نجعل جمتمعنا من السباقني يف فعل اخلريات،
وبناء املؤسسات ،وتشييد املراكز العلمية والثقافية ،من أجل بناء
كفاءات علمية وثقافية متقدمة قادرة عىل إدارة املجتمع والرقي به
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نحو سالمل الكامل والتقدم واالزدهار.

وهبذا نجسد عملي ًا االقتداء بأمري املؤمنني ؛ ،فحبنا
ومودتنا لإلمام عيل ؛ جيب أال تقترص عىل املحبة القلبية
فقط ،بل أن نسري عىل هديه ،ونقتدي بأخالقياته ومثله العليا،
ومنها :املسابقة واملسارعة إىل فعل اخلريات ،واإلتيان باألعامل
الصاحلة ،والسري نحو التميز العلمي ،والتفوق ،والرقي السلوكي،
والبصرية يف اختيار األفكار ،والتفكري قبل تقبل أي قناعات أو
نظريات ،وااللتزام بوالية وحمبة ومودة أمري املؤمنني ؛ قوالً
وفعالً ،يف القلب ،ويف العقل ،ويف السلوك العميل  ...وهبذا نكون
من السائرين عىل هنج اإلمام عيل ؛ ،هنج احلق والعدل واخلري
والصالح.
وآخر دعوانا ِ
أن احلمد هلل رب العاملني

وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله الطيبني الطاهرين
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ثبت المصادر والمراجع
١ -١خري ما نبتدىء به :القرآن الكريم.
٢-٢األصفه�اين ،أب�و بك�ر أمح�د ب�ن موس�ى ب�ن مردوي�ه
(ت410هـ) ،مناقب عيل بن أيب طالب ؛ ،دار احلديث
للطباعة والنرش ،قم ،الطبعة الثالثة 1429هـ.
٣-٣األمين ،الس�يد حمس�ن ( ت  1371ه�ـ 1952م ) ،أعي�ان
الش�يعة ،حققه وأخرجه وعلق عليه :الس�يد حسن األمني،
دار التعارف للمطبوعات ،بريوت  -لبنان ،الطبعة اخلامسة
1418هـ 1998 -م.
٤-٤ابن األثري ،أبو احلس�ن عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد
الكري�م ب�ن عبد الواحد الش�يباين ( ت  630ه�ـ ) ،الكامل يف
التاريخ ،راجعه وصححه :د .حممد يوسف الرقاق ،دار الكتب
العلمية ،بريوت  -لبنان ،الطبعة الرابعة 1424هـ 2003-م.
٥-٥ابن األثري ،أبو احلسن عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد
الكريم بن عبد الواحد الش�يباين ( ت  630هـ ) ،أسد الغابة
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يف معرفة الصحابة ،دار الكتاب العريب ،بريوت -لبنان.
٦-٦اب�ن حج�ر ،أمحد بن علي بن حجر العس�قالين ،لس�ان امليزان،
مؤسسة األعلمي ،بريوت ،الطبعة الثانية 1390هـ 1971 -م.
٧-٧اب�ن س�عد ،أبو عب�د اهلل حمم�د بن س�عد بن مني�ع البرصي
البغ�دادي(ت 230ه�ـ) ،الطبق�ات الكبرى ،دار الكت�ب
العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل 1410هـ1990 -م.
٨-٨اب�ن س�يد الناس ،حمم�د بن حممد ب�ن أمحد اليعم�ري الربعي
(ت 734هـ) ،عيون األثر يف فنون املغازي والشامئل والسري،
مؤسسة عز الدين ،بريوت ،طبع عام 1409هـ 1986 -م.
٩-٩ابن شعبة احلراين ،أبو حممد احلسن بن عيل بن احلسني ،حتف
العقول عن آل الرس�ول ،مؤسس�ة األعلم�ي للمطبوعات،
بريوت ،الطبعة اخلامسة 1394هـ 1974-م.
١٠١٠ابن شهر آشوب ،أبو جعفـر حممـد بن عـيل الرسوي املازندراين
(ت 588هـ) ،مناقـب آل أيب طــالب ،حتـقيـق وفهــرس�ــة:
د  .يوس�ف البقاع�ي ،دار األض�واء ،بيروت  -لبن�ان ،الطبعة
الثانية 1412هـ.
١١١١ابن طاووس ،أبو القاسم عيل بن موسى بن جعفر بن حممد
احلس�ني (ت664ه�ـ) ،التحصين ،مؤسس�ة دار الكت�اب
للطباعة والنرش ،قم ،الطبعة األوىل 1413هـ
١٢١٢ابن عساكر ،عيل بن احلسني بن هبة اهلل الدمشقي (ت  573هـ)،
تاريخ دمشق ،دار التعارف ،بريوت  -لبنان ،طبع عام 1970م.
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١٣١٣ابن كثري ،أبو الفداء احلافظ ابن كثري الدمشقي (ت  774هـ)،
البداي�ة والنهاي�ة ،اعتنى ب�ه :د .عبد احلميد هن�داوي ،املكتبة
العرصية ،بريوت  -لبنان ،طبع عام  1426هـ 2005 -م.
١٤١٤ابن هش�ام ،أبو حمم�د عبدامللك بن هش�ام املعافري ،املكتبة
العرصية ،بريوت  -لبنان ،طبع عام 1433هـ2002 -م.
١٥١٥البحراين ،أبو املكارم هاشم بن سليامن بن إسامعيل الكتكاين
التوبلاين ( ت  1107ه�ـ ) ،غاية امل�رام و حجة اخلصام يف
تعيين اإلمام من طريق اخلاص والعام ،حتقيق  :الس�يد عيل
عاشور ،غري مذكور عدد الطبعة وال تاريخ الطبع.
١٦١٦التميم�ي املغ�ريب ،أب�و حنيفة النعمان بن حممد ب�ن منصور
ب�ن أمحد (ت363هـ) ،رشح األخبار ،حتقيق :الس�يد حممد
احلسيني اجلاليل ،مؤسسة النرش اإلسالمي ،قم.
 ١٧١٧التميم�ي املغ�ريب ،أب�و حنيف�ة النعامن بن حممد ب�ن منصور
ب�ن أمحد (ت363هـ) ،املناق�ب واملثالب ،حتقيق :ماجد بن
أمح�د العطية ،مؤسس�ة األعلم�ي ،بيروت ،الطبعة األوىل
1423هـ 2002 -م،
١٨١٨التميمي املغريب ،أبو حنيفة النعامن بن حممد بن منصور بن أمحد
(ت363هـ) ،دعائم اإلسلام ،مؤسس�ة النور للمطبوعات،
بريوت  -لبنان ،الطبعة األوىل 1426هـ 2005 -م.
١٩١٩احللبي الش�افعي ،أبو الفرج نور الدي�ن عيل بن إبراهيم بن أمحد
(1044ه�ـ) ،السيرة احللبي�ة ،ضبطه وصحح�ه :عبداهلل حممد
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اخللييل ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة الثالثة 2008م.
٢٠٢٠اخلوارزمي ،املوفق بن أمحد بن حممد املكي (ت 568هـ) ،املناقب،
مؤسسة النرش اإلسالمي ،قم ،الطبعة اخلامسة 1425هـ.
٢١٢١ال�ريض ،الرشيف ،هن�ج البالغة لإلمام عيل ب�ن أيب طالب،
رشح الش�يخ :حمم�د عب�ده ،دار البالغ�ة ،بيروت -لبنان،
الطبعة الرابعة 1409هـ1989 -م.
٢٢٢٢الصاحلي الش�امي ،حممد بن يوس�ف ،س�بل اهلدى يف سرية
خير العب�اد ،دار الكت�ب العلمية ،بريوت  -لبن�ان ،الطبعة
األوىل 1414هـ.
٢٣٢٣الص�دوق ،أب�و جعف�ر حممد بن عيل بن احلسين ب�ن بابويه
القم�ي ( ت  381ه�ـ) ،التوحي�د ،صحح�ه وع َّل�ق عليه:
الس�يد هاش�م احلس�يني الطه�راين ،دار املعرف�ة ،بريوت -
لبنان ،غري مذكور عدد الطبعة وال تارخيها.
٢٤٢٤الطبري ،أبو جعفر حممد بن جري�ر ( ت  310هـ ) ،تاريخ
الطبري ..تاري�خ األم�م واملل�وك  ،دار الكت�ب العلمي�ة،
بريوت  -لبنان ،الطبعة الثانية  1424هـ 2003 -م.
٢٥٢٥الطويس ،أبو جعفر حممد بن احلسن بن عيل ( ت  460هـ)،
األم�ايل ،مؤسس�ة التاريخ الع�ريب ،بيروت ،الطبعة األوىل
1430هـ 2009 -م.
٢٦٢٦العاملي ،جعفر مرتىض ،الصحيح من سيرة النبي األعظم،
املرك�ز اإلسلامي للدراس�ات ،بيروت  -لبن�ان ،الطبع�ة
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اخلامسة 1428هـ 2007 -م.
٢٧٢٧العق�اد ،عب�اس حمم�ود ،عبقري�ة اإلم�ام علي ،دار الكتاب
اللبناين ،بريوت  -لبنان ،الطبعة الثانية 1411هـ1991 -م.
٢٨٢٨الفضلي ،عب�د اهل�ادي ،خالص�ة عل�م ال�كالم ،مرك�ز الغدي�ر
للدراسات ،بريوت -لبنان ،الطبعة الثالثة 1428هـ2007 -م.
٢٩٢٩القندوزي احلنفي ،س�ليامن ب�ن إبراهيم احلس�يني البلخي،
ينابي�ع املودة ،مؤسس�ة األعلم�ي للمطبوع�ات ،بريوت -
لبنان ،الطبعة األوىل 1418هـ 1997 -م.
٣٠٣٠الكليني ،حمم�د بن يعقوب ( ت  329هـ ) ،أصول الكايف،
ضبط�ه وصححه وع َّلق عليه :الش�يخ حممد جعفر ش�مس
الدي�ن ،دار التع�ارف للمطبوعات ،بيروت  -لبنان ،طبع
عام  1419هـ 1998 -م.
٣١٣١املجلسي ،حممد باقر بن حممد تقي ،بحار األنوار ،مؤسس�ة
أهل البيت ،الطبعة الرابعة  1409هـ 1989 -م.
٣٢٣٢املرتىض ،عيل بن احلسين املوس�وي العلوي(ت 436هـ)،
أم�ايل املرتىض :غرر الفوائد ودرر القالئد ،املكتبة العرصية،
بريوت ،الطبعة األوىل 1425هـ 2004 -م.
٣٣٣٣املرعشي النجف�ي ،الس�يد ش�هاب الدي�ن (ت1411هـ)،
رشح إحق�اق احل�ق ،منش�ورات مكتب�ة آي�ة اهلل العظم�ى
املرعيش ،قم ،الطبعة األوىل 1415هـ.
٣٤٣٤املفي�د ،أب�و عب�داهلل حمم�د بن حمم�د ب�ن النعمان العكربي
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البغدادي ( ت 413هـ) ،اإلرشاد ،مؤسسة التاريخ العريب،
بريوت -لبنان ،الطبعة األوىل ،غري مذكور تاريخ الطبع.
٣٥٣٥النس�ائي ،أب�و عبدالرمحن أمح�د بن ش�عيب (ت303هـ)،
خصائص أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ،املكتبة العرصية،
بريوت -لبنان ،طبع عام 1424هـ 2003 -م.
٣٦٣٦النيس�ابوري ،أبوعب�داهلل حممد ب�ن عبداهلل ،املس�تدرك عىل
الصحيحين ،دار الكتب العلمية ،بيروت  -لبنان ،الطبعة
الثانية 1422هـ 2002 -م.
٣٧٣٧املتق�ي اهلن�دي ،عالء الدين علي املتقي بن حس�ام الدين ،كنز
العامل يف س�نن األقوال واألفعال ،مؤسسة الرسالة  ،بريوت -
لبنان ،طبع عام 1409هـ 1989 -م ،غري مذكور عدد الطبعة.

تايوتحملا
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