
  علي بن أبي طالب

 

1 

 (1) علي بن أبي طالب

ِه، نحمده ونستعينه ون سنا ومن سيِّئات ، ونعوذ باللَّه من شرور أنفستغفرهإنَّ الحمَد للَّ

ُه فال ُمِضلَّ له، النا، من يهدأعم ه أن ال إله إالَّ اللَُّه وحد ومن ُيضلِْل فال هادَي له، وأشهده اللَّ

ُه عليه وعىل آله وأصحابه وسلَّم ال شريك له، وأشهد أنَّ محم دًا عبُده ورسوله، صلَّى اللَّ

 تسليمًا كثيرًا.

ا بعُد:  أمَّ

قا.حقَّ التَّقوى، فتقوى طريُق الُهدى، وُمخالفتها س -عباَد اللَّه  -فاتَّقوا اللَّه   بيل الشَّ

ها المسلمون:  أيُّ

دنهم، وخيُر العباد نبي  وفاضل بي الخلق للَّهخلق ا ، فاصطفاه لنفسه وابتعثه ملسو هيلع هللا ىلص نا محمَّ

سل أصحاب نبيِّ  د  برسالته، وخير صحب للر  ، وخيُرهم خلفاؤه األربعة من بعده، ملسو هيلع هللا ىلص نا محمَّ

ثم ذو النورين عثمان، ورابع يق األكبر، ثمَّ عمر الفاروق، وأكَملهم وأعالهم منزلة: الصدِّ 

 بن أبي طالب بن عبد ،أبو الحسن :األربعة الُعظماء
 
 .ملسو هيلع هللا ىلص المطلب، ابن عم النبي عيل

َما َكاَن لَِعلِيٍّ اْسٌم َأَحبَّ إَِلْيِه ِمْن َأبِي »: بأبي تراب، قال سهل بن سعد ملسو هيلع هللا ىلصكنَّاه النَّبي 

ُه َأُبو ُتَراٍب إَِّلَّ النَّبِيُّ ُتَراٍب، َوإِْن َكاَن َلَيْفَرُح بِِه إَِذا ُدِعَي بِ   .(متفق عليه)« ملسو هيلع هللا ىلص َها، َوَما َسَّمَّ

فتربى يف بيته، وبادر إىل اإلسالم وهو دون  ؛قبل اإلسالم ملسو هيلع هللا ىلصه جر رسول اللَّ كان يف حِ 

 عشر سنين.

ا ا يعلمون من صدقه وأمانته، فلمَّ مَ ائعهم لِ دَ وَ  للَّهوكان أهل مكة يضعون عند رسول ا

َي عنه الودائَع التي كلَّ أْن يتخ ّيًا أمر عل يهاجرَ  أنْ  ملسو هيلع هللا ىلص أراد النَّبي  نتاَف عنه بمكَة حتى ُيَؤدِّ

                                           

ُه، يوم الجمعة، الثاين والعشرون من شهر ألقاها الشيخ د. َعبْ ( 1) َقُه اللَّ د  الَقاِسِم َوفَّ ُد الُمْحِسِن ْبِن ُمَحمَّ

 .ملسو هيلع هللا ىلصذي الَقعدة، سنة اثنتين وأربعين وأربع مئة وألف من الهجرة، يف مسجد الرسول 
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اها هاجر رضي ا، فلمَّ عنده للناس جه النَّبيع للَّها أدَّ ابنته فاطمة رضي  ملسو هيلع هللا ىلص نه إىل المدينة، وزوَّ

 هازها.عنها وأعانه يف َج  للَّها

هداء، وأنَّه ُيحب ابالجنَّة أكثر من مرة، وأخبر  ملسو هيلع هللا ىلصشهد له النَّبي  ه ورسولَ  للَّهَ أنَّه من الش 

َفَمْن تَبَِعِِن فَإِنَُّه ﴿: فهو منه كما قال الخليل ملسو هيلع هللا ىلصه، وكل مؤمن َتبِع النَّبي ورسولُ  للَّهُ وُيحبه ا
 ِمِّنِ 

ي
 .(رواه البخاري)« َوَأَنا ِمْنَك  ،َأْنَت ِمنِّي: »ملسو هيلع هللا ىلص قال له النَّبي  ﴾، وتأكيدًا إليمان عيل

 علّياً  أنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص ورسوله المواالة المضادة للمعاداة، وأخبر النَّبي للَّهوالمؤمنون يتولون ا

 هارو)« َموََّلهُ  ي  َفَعلِ  ؛هُ ََّل َمْن ُكْنُت َموْ »فقال:  ،نهوْ لَّ ن المؤمنين ويتوَ وْ لَّ من المؤمنين الذين يتوَ 

َّمَّ لَ وَ »، «إيمان عيل يف الباطن إثبات ويف هذا الحديِث »: للَّه، قال شيخ اإلسالم رمحه ا(الترمذي

بْ : ﴿َنَزَل َقْوَلُه ُسْبَحاَنهُ 
َ
بَْناَءُكمْ َفُقْل َتَعالَْوا نَْدُع أ

َ
ِه عَ ﴾، دَ َناَءنَا َوأ َعلِّيًا َوَفاطَِمَة  ملسو هيلع هللا ىلصا َرُسوُل اللَّ

ُهمَّ َهُؤََّلِء َأْهلِيَفَقاَل:  ،َوَحَسنًا َوُحَسْيناً   .(رواه مسلم)« اللَّ

ُه الَوالَِّذي َفَلَق »: إيمان، وبغضه عالمة نفاق، قال عيلحب ه عالمة  َحبََّة َوَبَرَأ النََّسَمَة إِنَّ

يِّ الُ َلَعْهُد النَّبِيِّ  : َأْن ََّل ُيِحبَّنِي إَِّلَّ ُمْؤِمٌن، َوََّل ُيْبِغَضنِي إَِّلَّ ُمَنافٌِق  ملسو هيلع هللا ىلصمِّ ، وهذا (رواه مسلم)« إَِليَّ

ُهْم إَِّلَّ : »ملسو هيلع هللا ىلص الرسولنظير قول   ،(عليه متفق) «ُمْؤِمٌن، َوََّل ُيْبِغُضُهْم إَِّلَّ ُمَنافٌِق اَلْنَصاُر ََّل ُيِحبُّ

 ؛الراشدين الثالثة كالخلفاء المنزلة يف وأعىل بالمحبة منه ىلَ وْ أَ  هو من وأحبَّ  اً عليّ  أحبَّ  فَمنْ 

حابة فقد  نمِ  منه خير هو َمن أبغض أو أبغضه وَمن اإليمان، بعَ ُش  من شعبة أتى فقد الصَّ

 وقع يف شعبة من شعب النِّفاق.

بعض أموره  ملسو هيلع هللا ىلصل إليه النَّبي كَ وْ يف تبليغ رسائله العامة غير مرة، وأَ  ملسو هيلع هللا ىلص ناب عن النَّبي

َها، ُلُحوَمَها ها َأْن َيُقوَم َعَلى ُبْدنِِه، َوَأْن َيْقِسمَ  ملسو هيلع هللا ىلص وُل سُ الرَّ  هُ َر مَ أَ » :حجففي الالخاصة به،  ُكلَّ

يف مرض  ملسو هيلع هللا ىلص ا وجد النَّبي، ولمَّ )متفق عليه(« ُيْعطَِي فِي ِجَزاَرتَِها َشْيئاً  ََّل َلَها، وَ َل َوجِ َوُجُلوَدَها 
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ه العباس بن عبد المطلب وعيل بن أبي طالب رضي افَّ موته يومًا ِخ   للَّهة خرج يهاَدى بين عمِّ

  ملسو هيلع هللا ىلص ا تويف النَّبي  عنهما، ولمَّ 
ي
 قرابته.ي تغسيله ودفنه مع لِ ممن وَ  كان عيل

جاعة واإلقدام ، وشهد مجيع يف مواطن كثيرة اللواءَ  ملسو هيلع هللا ىلص ، وأعطاه النَّبي  اشتهر بالشَّ

الوليد بن عتبة ة بدر أراد في غزووأبىل فيها بالًء حسنًا؛ ف ،افيهوقاتل  ،ملسو هيلع هللا ىلصالمعارك مع النبي 

  له زَ رَ بَ فَ  ،ظهر شجاعتهأْن يُ  - أحد رؤوس الكفر -
 
 عشرون عاماً ره مُ وعُ  - طالب أبي بن عيل

 فقتله.  ؛-

ا انكشف المسلمون.ثبت ويف ُأحد    لمَّ

وهو من صناديد المشركين، وكانت  -للمبارزة  دي ويف غزوة الخندق ظهر عمرو بن وُ 

 - النَّاس هتاب لقاءه
ي
 فقتله. ؛، فبرز له عيل

حابة فبايع  ،وشهد الحديبية تحت الشجرة عىل الموت، وكان هو َمن  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبيَّ مع الصَّ

 مكة. وأهلِ  ملسو هيلع هللا ىلص بين النَّبيِّ  تب الصلَح كَ 

أن  صنه بعدوافتتح حِ  ،- اً بَح رْ مَ  -اليهود  تل زعيمَ وقَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص راية النَّبي  يبر محلويف َخ 

 استعصى عىل النَّاس.

 »:  ، قال أنس  ُحنين   وشهد غزوة
 
بين  الناس قتاالً  أشدَّ  بن أبي طالب  كان عيل

 .«ملسو هيلع هللا ىلص يدي النبيِّ 

َأَما َتْرَضى »ا يرى من أمانته، وقال له: مَ عىل المدينة لِ  ملسو هيلع هللا ىلص ي  ويف غزوة تبوك استخلفه النَّب

 .(عليه متفق) الن بوة ال ،والمنزلة حبةالص   يف :أي «َأْن َتُكوَن ِمنِّي بَِمْنِزَلِة َهاُروَن ِمْن ُموَسى؟

راً للخلفاء قبله، قِّ وَ فاً بفضل من سبقه، مُ رِ عتَ ّيًا، مُ فِ وَ ق، لُ ن الخُ َس َح  ،رَش عْ كريم المَ   كان

، ثم بايع ُعَمر وعثمان يف ملسو هيلع هللا ىلصالرسول بعد وفاة  فبادر إىل بيعة أبي بكر  ؛ رًا لمحبتهمِه ظْ مُ 

  قال، مستشار يف القضاء والحرب والفتوىنِْعَم الوزيُر وال :خالفتهما، وكان لثالثتهم
ي
عيل
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« :ه المسلمون أمر دنياهم، فبايعه  ؛ى أبا بكر أمر دينهملَّ قد وَ  ملسو هيلع هللا ىلص للَّهإنَّ رسول ا فوالَّ

بين يديه  طاً وْ َس  وكنُت  ،وآخذ إذا أعطاين ،أغزو إذا أغزاين ه معهم، فكنُت المسلمون وبايعتُ 

 ، وقال يف عمر وعثمان مثل ذلك.«يف إقامة الحدود

   عمرا تويف ، ولمَّ  لعمر بن الخطاب -كلثوم  أمَّ  - ج بنتهوزوَّ 
ي
َرْحَمُة : » قال عيل

هِ  ِه َما َبِقَي َبْعَد َرُسوِل اللَّ ِه َعَلْيَك َأَبا َحْفٍص، َفَواللَّ َه َتَعاَلى  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّ َأَحٌد َأَحبُّ إَِليَّ َأْن َأْلَقى اللَّ

أبو بكر  :خير هذه األمة بعد نبيها»كان يقول:  أنَّه  وتواتر عنه، (رواه أمحد)« بَِصِحيَفتِِه ِمْنَك 

 «.ثم عمر

 - إَِلى ِصَرارٍ  ُعْثََّمنُ  -أي: أخرجني  - َلْو َسيََّرنِي» له، قال: الا جِ مُ   ّبًا لعثمانَ حِ وكان مُ 

 .«َوَأَطْعُت  َلهُ  َلَسِمْعُت  - المدينة شرق موضع

وارتضوه، وكان  بالخالفة منه، فبايعه النَّاُس  أحقَّ  مل يكن أحد    ا ُقتل عثمانولمَّ 

الصحابة من يماثله يف  ين بفضله وسابقته بعد قتل عثمان، وأنَّه مل يبَق هم معترفِ المسلمون كل  

 ؛اْلَزْم َعلِّياً »يل يوم وفاة عثمان: دَ بن بُ  للَّهعنها لعبد ا للَّهرضي ا قالت عائشةُ ، يف زمن خالفته

َل  ِه َما َغيََّر َوََّل َبدَّ  .(أبي شيبةرواه ابن )« َفَواللَّ

نَّة، وكان يتحرَّ حِ ال يَ  ؛بالعدليف خالفته وقام يف النَّاس  ى سنَّة يد عن الكتاب والس 

ال نعلم أحدًا من »: للَّهة رمحه اطَّ ويعمل هبا وال يخالفها، قال ابن بَ  الراشدين من قبلهالخلفاء 

ا مَّ يف شيء مِ  وال عثمانَ  وال عمرَ  خالف أبا بكر    اً المسلمين من أهل العلم روى أنَّ عليّ 

 «.حكموا به

 ثَ إذا َحدَّ »عنهما:  للَّهكان عالمًا مفتيًا، قال ابن عباس رضي ا
ي
ال  ؛ايَ تْ فُ بِ  نا ثقة  عن عيل

 ه ورجوعهم إىل فتاويه وأقواله يفبار الصحابة لوسؤال كِ »: للَّه، قال النَّووي رمحه ا«وهادُ عْ نَ 

 «.الت مشهور  ِض عْ المواطن الكثيرة والمسائل المُ 
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حابة وأدقَّ دَ كان قاضيًا ال يُ  هم نظرًا يف انى يف الفصل بين الخصوم، بل كان أقضى الصَّ

 : »، وقال عمر إىل أهل اليمن قاضياً  ملسو هيلع هللا ىلص الخصومات، بعثه النَّبي
ي
 «.أقضانا عيل

ها أبردَ ما »خرج عىل أصحابه يومًا فقال:  ا ال يعلم،افًا عمَّ قَّ وَ َوِرعًا ْلمه كان ة عِ عَ ومع َس 

 هُ للشيء ال تعلمه: اللَّ  تقوَل  فقيل له: وما ذاك؟ قال: أنْ  ا أبردها عىل الكبد!عىل الكبد! م

  .«أعلمُ 

  َة ُجحيف وأبقال بعلم دون األمة،  ملسو هيلع هللا ىلص ه النَّبي  ومل يخصَّ 
ي
َهْل ِعْنَدُكْم َشْيٌء »:  لعيل

ِه؟ َقاَل: ََّل  َوالَِّذي َفَلَق الَحبََّة َوَبَرَأ النََّسَمَة، َما َأْعَلُمُه إَِّلَّ َفْهَّمً  ،ِمَن الَوْحِي إَِّلَّ َما فِي كَِتاِب اللَّ

ُه َرُجًل فِي الُقْرآنِ   . (رواه البخاري)« ُيْعطِيِه اللَّ

نة حريص   الزم  مُ  ِه َما ُكْنُت ِلََدَع ُسنََّة »قول: عليها، ي للس  رواه )« لَِقْوِل َأَحدٍ ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوِل اللَّ

ي فيما  شديدُ ، (البخاري ْثُتُكْم َعْن َرُسوِل اللَّ : »، قال  ملسو هيلع هللا ىلصنقل عن النَّبي يَ التحرِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِه إَِذا َحدَّ

ََّمِء َأَحبُّ إَِليَّ ِمْن َأْن َأْكِذَب َعَلْيهِ   .(رواه البخاري) «َفََلَْن َأِخرَّ ِمَن السَّ

كر، حريص   كثير الموعظة ،ةلألُمَّ ناصح    .عىل الخير واإلنفاق والعبادة والذِّ

يانة متينُ  ي لِ قهم، وبُ ه إلهًا فحرَّ تْ لَ عَ الفته بفئة  َج ي يف ِخ ُبلِ  ؛أحداً  للَّهي يف دين اابِ حَ ال يُ  ،الدِّ

 ه فقاتلهم.تْ رَ بفئة  كفَّ 

نيا معرِ كان متقلِّ  أعطى »: للَّهُهْرُمَز رمحه ا هرهتا وفتنتها، قال مسلم بنضًا عن زالً من الد 

 
ي
 يرِّ غُ ! وقال: يا دنيا ،ينى فيه ركعتَ لَّ ثم كنس بيت المال وَص  ،ات  عطيَّ  أربعَ  يف سنة   الناَس  عيل

 .«!يرِ يْ غَ 

إىل  وهو خارج  ، فُقتِل شهيداً راً دْ  غَ إالَّ  له الخوارُج تُ قْ يمته مل يَ كِ ة َش جاعته وقوَّ ولَش 

 صالة الفجر.
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 حالقال ، نيا شيئاً ف من متاع الدلِّ خَ ومل يُ 
ي
 رضي اللَّه عنهم بعد َقتل - سُن بن عيل

ي
- اعيل

« َكاَن َيْرُصُدَها لَِخاِدٍم ِلَْهلِهِ  ، َسْبَع ِماَئِة ِدْرَهٍم ِمْن َعَطائِهِ إَِّلَّ  ِمْن َصْفَراَء َوَّل َبْيَضاءَ  َما َتَركَ » :

 .(رواه أمحد)

 ها المسلمون:أيُّ  ،وبعُد 

حابة ِدْين  وقُ  حابة ة، وكل  خير  فيه بَ رْ َفُحب  الصَّ المسلمون إنَّما هو ببركة ما فعله الصَّ

ين، وا هم هبا، شهد لهم غيرَ  صَّ تَ خْ الراشدين بفضائل مل يَ  خصَّ الخلفاءَ  للَّهالذين بلَّغوا الدِّ

حابة تَ بالهُ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبي   شاد، وأمر باتباع سنتهم ولزوم طريقهم، وخيُر الصَّ لخير  ع  بَ دى والرَّ

لُصحَبة نبيِّه وإقامة  للَّهقوم اختارهم ا»: رضي اللَّه عنه الخلفاء الراشدين، قال ابن مسعود

كوا بما استطعتم من أخالقهم فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم يف آثارهم، وتمسَّ  ؛دينه

 «.فإنَّهم كانوا عىل الهدى المستقيم ،ودينهم

ب  عنهم والثناء عليهم الصحابَة ُحشر معهم، ومِن ُحبِّ  ومن أحبَّ  هم: ُنْصَرُتهم والذَّ

  ماعها.هم وَس رِ يَ واالقتداء هبم، ومن أسباب محبتهم: مطالعة ِس 

 أعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم

﴿ ُ ِيَن اتََّبُعوُهْم بِإِْحَساٍن رَِِضَ اَّللَّ نَْصارِ َواَّلَّ
َ
لُوَن ِمَن الُْمَهاِجرِيَن َواْْل وَّ

َ
ابُِقوَن اْْل َعنُْهْم َوالسَّ

بَداً َذلَِك الَْفْوُز الَْعِظيمُ 
َ
نَْهاُر َخاِِلِيَن فِيَها أ

َ
َعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت ََتْرِي ََتَْتَها اْْل

َ
 ﴾.َورَُضوا َعنُْه َوأ

 … ه يل ولكم يف القرآن العظيمبارك اللَّ 
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 اخلطبة الثانية

ِه عىل إ ه  إله إالَّ اللَُّه وحدالن أ، وأشهد هامتنانو حسانه، والشكر له عىل توفيقهالحمد للَّ

ُه عليه وعىل آل نبيَّنا محمدًا عبده ورسوله، وأشهد أنَّ ال شريك له تعظيمًا لشأن ه ه، صلَّى اللَّ

َم تسليمًا مز  يدًا.وأصحابه وسلَّ

ها المسلمون:  أيُّ

حابة بمناقب  فكما ُخصَّ  ن كان هم تُ عامَّ  فكذلك اخُتصَّ خاصة، بعض الصَّ بالفضل ممَّ

ابقة والمشاهد العظيمة منمنهم   فَمْن أنَفَق مِْن قبل ُصلح الحديبية وقاتل أفضُل  ؛أهل السَّ

ن أنَفَق مِْن بعده اْعَمُلوا »ألهل بدر: قال  للَّهوا، والمهاجرون مقدمون عىل األنصار، وقاتل ممَّ

بل قد  بايع تحت الشجرة أحد   وال يدخل النَّارَ ، (رواه أبو داود)« َفَقْد َغَفْرُت َلُكمْ  ؛َما ِشْئُتمْ 

َيْوَم َخْيُر َأْهِل الَأْنُتُم »لمن شهد الحديبية:  ملسو هيلع هللا ىلصوقال النَّبي ، ورضوا عنه عنهم للَّهرضي ا

 .(رواه مسلم)« ْرضِ الَ 

ُ ﴿ه وعد مجيع الصحابة بالجنة، قال سبحانه: واللَّ  أي: الجنة،  ﴾ْْلُْسَِن  اَولُُكًّ وََعَد اَّللَّ

 .«اتفق العلماء عىل أن مجيع الصحابة يف الجنة»قال ابن حزم: 

َه أمركم بالصالة والسالم ع مَّ ث  …ىل نبيِّهاعلموا أنَّ اللَّ

 


