1

علي بن أبي طالب 

علي بن أبي طالب 

()1

َّ
إن الحمدَ ل َّل ِه ،نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ بال َّله من شرور أنفسنا ومن س ِّيئات
هادي له ،وأشهد أن ال إله َّإال ال َّل ُه وحده
أعمالنا ،من يهده ال َّل ُه فال ُم ِض َّل له ،ومن ُيضلِ ْل فال
َ
ال شريك له ،وأشهد َّ
أن محمد ًا عبدُ ه ورسوله ،ص َّلى ال َّل ُه عليه وعىل آله وأصحابه وس َّلم
تسليم ًا كثير ًا.
أ َّما ُ
بعد:
الهدى ،و ُمخالفتها سبيل َّ
الشقا.
حق التَّقوى ،فتقوى
ُ
فا َّتقوا ال َّله  -عبا َد ال َّله َّ -
طريق ُ
أ ُّيها المسلمون:
محمد ﷺ ،فاصطفاه لنفسه وابتعثه
خلق ال َّله الخلق وفاضل بينهم،
وخير العباد نبينا َّ
ُ
وخيرهم خلفاؤه األربعة من بعده،
محمد ﷺ،
ُ
برسالته ،وخير صحب للرسل أصحاب نب ِّينا َّ
ثم عمر الفاروق ،ثم ذو النورين عثمان ،ورابع
وأكملهم وأعالهم منزلة :الصدِّ يق األكبرَّ ،
َ
األربعة ال ُعظماء :أبو الحسن ،عيل بن أبي طالب بن عبد المطلب ،ابن عم النبي ﷺ.
ِ ِ
ب إِ َل ْي ِه ِم ْن َأبِي
س ٌم َأ َح َّ
كنَّاه النَّبي ﷺ بأبي تراب ،قال سهل بن سعدَ « :ما َكانَ ل َعل ٍّي ا ْ
ِ
ِ
س ََّّم ُه َأ ُبو ُت َر ٍ
ُت َر ٍ
اب إِ ََّّل النَّبِ ُّي ﷺ» (متفق عليه).
ابَ ،وإِنْ َكانَ َل َي ْف َر ُح بِه إِ َذا ُدع َي بِهَ اَ ،و َما َ
كان يف ِحجر رسول ال َّله ﷺ قبل اإلسالم؛ فتربى يف بيته ،وبادر إىل اإلسالم وهو دون
عشر سنين.
ِ
فلما
وكان أهل مكة يضعون عند رسول ال َّله َو َدائعهم ل َما يعلمون من صدقه وأمانتهَّ ،
يهاجر أمر عل ّي ًا ْ 
أراد النَّبي ﷺ ْ
الودائع التي كانت
ف عنه بمك َة حتى ُي َؤ ِّد َي عنه
أن
أن يتخ َّل َ
َ
َ
( )1ألقاها الشيخ دَ .عبدُ المح ِس ِن ب ِن محمد ال َق ِ
اس ِم َو َّف َق ُه ال َّل ُه ،يوم الجمعة ،الثاين والعشرون من شهر
ْ ُ ْ
ْ ُ َ َّ
ذي ال َقعدة ،سنة اثنتين وأربعين وأربع مئة وألف من الهجرة ،يف مسجد الرسول ﷺ.
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وزوجه النَّبي ﷺ ابنته فاطمة رضي
فلما أ َّداها هاجر رضي ال َّله عنه إىل المدينةَّ ،
عنده للناسَّ ،
ال َّله عنها وأعانه يف َجهازها.
شهد له النَّبي ﷺ بالجنَّة أكثر من مرة ،وأخبر أنَّه من الشهداء ،وأنَّه ُيحب ال َّل َه ورسو َله
َ
َ َّ
َ
و ُيحبه ال َّل ُه ورسو ُله ،وكل مؤمن َتبِع النَّبي ﷺ فهو منه كما قال الخليل﴿ :ف َم ْن تب ِ َع ِِن فإِن ُه
م ِِِّن﴾ ،وتأكيد ً
عيل  قال له النَّبي ﷺَ « :أ ْن َت ِم ِّنيَ ،و َأ َنا ِم ْن َك» (رواه البخاري).
إليمان
ا
ي
والمؤمنون يتولون ال َّله ورسوله المواالة المضادة للمعاداة ،وأخبر النَّبي ﷺ َّ
أن عل ّي ًا
ويتو َّل ْونه ،فقالَ « :م ْن ُك ْن ُت َم ْو ََّل ُه؛ َف َعلِي َم َ
وَّل ُه» (رواه
يتو َّل ْون المؤمنين َ
من المؤمنين الذين َ
ِ
الحديث إثبات إيمان عيل يف الباطن»َ « ،و َل ََّّم
الترمذي) ،قال شيخ اإلسالم رمحه ال َّله« :ويف هذا
َ ُ ْ َ َ َْ َ ْ ُ ََْ َ ََ
ُ
َ
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
س ُ
ول ال َّله ﷺ َعل ّي ًا َو َفاط َم َة
س ْب َحا َن ُه﴿ :فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم﴾َ ،د َعا َر ُ
َن َز َل َق ْو َل ُه ُ
َو َح َسن ًا َو ُح َس ْين ًاَ ،ف َق َال :ال َّلهُ َّم َهؤُ ََّل ِء َأ ْهلِي» (رواه مسلم).
حبه عالمة إيمان ،وبغضه عالمة نفاق ،قال عيلَ « :وا َّل ِذي َف َل َق ال َح َّب َة َو َب َر َأ الن ََّس َم َة إِن َُّه
لمي ﷺ إِ َليَ :أنْ ََّل ي ِ
ح َّبنِي إِ ََّّل ُمؤْ ِم ٌنَ ،و ََّل ُي ْب ِغ َضنِي إِ ََّّل ُم َنافِ ٌق» (رواه مسلم) ،وهذا
َل َعهْ ُد النَّبِ ِّي ا ُ ِّ ِّ
ُ
َّ
ل ْن َصار ََّل ي ِ
ح ُّبهُ ْم إِ ََّّل ُمؤْ ِم ٌنَ ،و ََّل ُي ْب ِغ ُضهُ ْم إِ ََّّل ُم َنافِ ٌق» (متفق عليه)،
نظير قول الرسول ﷺ« :ا َ ُ ُ
وأحب من هو َأ ْو َلى منه بالمحبة وأعىل يف المنزلة كالخلفاء الثالثة الراشدين؛
أحب عل ّي ًا
َّ
فم ْن َّ
َ
ِ
الصحابة فقد
فقد أتى شعبة من ُش َعب اإليمان ،و َمن أبغضه أو أبغض َمن هو خير منه من َّ
وقع يف شعبة من شعب النِّفاق.
ناب عن النَّبي ﷺ يف تبليغ رسائله العامة غير مرة ،و َأ ْو َكل إليه النَّبي ﷺ بعض أموره
س ُ
وم َع َلى ُب ْدنِ ِهَ ،و َأنْ َي ْق ِس َمها ُك َّلهَ اُ ،ل ُحو َمهَ ا
ول ﷺ َأنْ َي ُق َ
الر ُ
الخاصة به ،ففي الحجَ « :أ َم َر ُه َّ
ِ
ِ ِ
ولما وجد النَّبي ﷺ يف مرض
َو ُج ُلو َد َها َو ِج َل َلهَ اَ ،و ََّل ُي ْعط َي في ِج َز َارتهَ ا َش ْيئ ًا» (متفق عليه)َّ ،
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ِ
عمه العباس بن عبد المطلب وعيل بن أبي طالب رضي ال َّله
موته يوم ًا خ َّفة خرج يها َدى بين ِّ
عيل ممن َول ِي تغسيله ودفنه مع قرابته.
عنهماَّ ،
ولما تويف النَّبي ﷺ كان ي
اشتهر َّ
بالشجاعة واإلقدام ،وأعطاه النَّبي ﷺ اللوا َء يف مواطن كثيرة ،وشهد مجيع
المعارك مع النبي ﷺ ،وقاتل فيها ،وأبىل فيها بال ًء حسن ًا؛ ففي غزوة بدر أراد الوليد بن عتبة
 أحد رؤوس الكفر ْ -وع ُمره عشرون عام ًا
أن ُيظهر شجاعتهَ ،ف َب َر َز له عيل بن أبي طالب ُ -
؛ فقتله.لما انكشف المسلمون.
ويف ُأحد ثبت َّ
ويف غزوة الخندق ظهر عمرو بن ُو يد للمبارزة  -وهو من صناديد المشركين ،وكانت
عيل؛ فقتله.
النَّاس هتاب لقاءه  ،-فبرز له ي
الصحابة الن ََّّبي ﷺ تحت الشجرة عىل الموت ،وكان هو َمن
وشهد الحديبية ،فبايع مع َّ
الصلح بين الن َِّّبي ﷺ وأه ِل مكة.
َكتب
َ
زعيم اليهود َ -م ْر َحب ًا  ،-وافتتح ِحصنه بعد أن
ويف َخيبر محل  راية النَّبي ﷺ ،و َقتل
َ
استعصى عىل النَّاس.
وشهد غزوة ُحنين ،قال أنس « :كان عيل بن أبي طالب  أشدَّ الناس قتا ً
ال بين
النبي ﷺ».
يدي ِّ
ويف غزوة تبوك استخلفه النَّبي ﷺ عىل المدينة ل ِ َما يرى من أمانته ،وقال لهَ « :أ َما َت ْر َضى
ِ
ِ
ِ
سى؟» أي :يف الصحبة والمنزلة ،ال النبوة (متفق عليه).
َأنْ َت ُكونَ م ِّني بِ َم ْن ِز َلة َه ُارونَ م ْن ُمو َ
الم ْع َشرَ ،ح َسن ُ
الخ ُلقَ ،وفِ ّي ًاُ ،مع َت ِرف ًا بفضل من سبقهُ ،م َو ِّقر ًا للخلفاء قبله،
كان  كريم َ
ُم ْظ ِهر ًا لمحبتهم؛ فبادر إىل بيعة أبي بكر  بعد وفاة الرسول ﷺ ،ثم بايع ُع َمر وعثمان يف
خالفتهما ،وكان لثالثتهم :نِ
عيل
قال
،
والفتوى
والحرب
القضاء
يف
مستشار
وال
الوزير
م
ع
ْ
ُ
َ
ي
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َّ « :
إن رسول ال َّله ﷺ قد َو َّلى أبا بكر أمر دينهم؛ َّ
فواله المسلمون أمر دنياهم ،فبايعه
وكنت َس ْوط ًا بين يديه
فكنت أغزو إذا أغزاين ،وآخذ إذا أعطاين،
المسلمون وبايع ُته معهم،
ُ
ُ
يف إقامة الحدود» ،وقال يف عمر وعثمان مثل ذلك.
عيل َ « :ر ْح َم ُة
َّ
وزوج بنته  -أ َّم كلثوم  -لعمر بن الخطاب َّ ،
ولما تويف عمر  قال ي
صَ ،ف َوال َّل ِه َما ب ِق َي ب ْع َد َرس ِ
ال َّل ِه َع َل ْي َك َأ َبا َح ْف ٍ
ول ال َّل ِه ﷺ َأ َح ٌد َأ َح ُّب إِ َل َّي َأنْ َأ ْل َقى ال َّل َه َت َعا َلى
ُ
َ َ
بِ َص ِ
حي َفتِ ِه ِم ْن َك» (رواه أمحد) ،وتواتر عنه  أنَّه كان يقول« :خير هذه األمة بعد نبيها :أبو بكر
ثم عمر».
وكان م ِ
لعثمان  م ِ
َ
س َّي َرنِي  -أي :أخرجني ُ -ع ْث ََّمنُ إِ َلى ِص َر ٍار -
ح ّب ًا
جالا له ،قالَ « :ل ْو َ
ُ
ُ
موضع شرق المدينة َ -ل َس ِم ْع ُت َل ُه َو َأ َط ْع ُت».
َّاس وارتضوه ،وكان
ولما ُقتل عثمان  مل يكن أحد َّ
أحق بالخالفة منه ،فبايعه الن ُ
َّ
يبق يف الصحابة من يماثله
المسلمون كلهم معترفِين بفضله وسابقته بعد قتل عثمان ،وأنَّه مل َ
يف زمن خالفته ،قالت عائش ُة رضي ال َّله عنها لعبد ال َّله بن ُبدَ يل يوم وفاة عثمان« :ا ْل َز ْم َعلِ ّي ًا؛
َف َوال َّل ِه َما َغ َّي َر َو ََّل َبدَّ َل» (رواه ابن أبي شيبة).
وقام يف النَّاس يف خالفته بالعدل؛ ال ي ِ
يتحرى سنَّة
حيد عن الكتاب والسنَّة ،وكان
َ
َّ
الخلفاء الراشدين من قبله ويعمل هبا وال يخالفها ،قال ابن َب َّطة رمحه ال َّله« :ال نعلم أحد ًا من
َ
المسلمين من أهل العلم روى َّ
عثمان يف شيء مِ َّما
عمر وال
أن عل ّي ًا  خالف أبا بكر وال َ
حكموا به».
َّ
َ
ً
ً
عيل بِ ُف ْت َيا؛ ال
كان عالما مفتيا ،قال ابن عباس رضي الله عنهما« :إذا َحدَّ ثنا ثقة عن ي
َن ْعدُ وها» ،قال النَّووي رمحه ال َّله« :وسؤال كِبار الصحابة له ورجوعهم إىل فتاويه وأقواله يف
الم ْع ِضالت مشهور».
المواطن الكثيرة والمسائل ُ
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الصحابة وأد َّقهم نظر ًا يف
كان قاضي ًا ال ُيدَ انى يف الفصل بين الخصوم ،بل كان أقضى َّ
ً
عيل».
الخصومات ،بعثه النَّبي ﷺ إىل أهل اليمن قاضيا ،وقال عمر « :أقضانا ي
ِ
عما ال يعلم ،خرج عىل أصحابه يوم ًا فقال« :ما أبر َدها
ومع َس َعة ع ْلمه كان َو ِرع ًا َو َّقاف ًا َّ
أن َ
عىل الكبد! ما أبردها عىل الكبد! فقيل له :وما ذاك؟ قالْ :
تقول للشيء ال تعلمه :ال َّل ُه
أعلم».
ُ
َ
لعيل َ « :ه ْل ِع ْن َد ُك ْم َش ْي ٌء
ومل َّ
يخصه النَّبي ﷺ بعلم دون األمة ،قال أبو ُجحيفة  ي
الو ْح ِي إِ ََّّل َما فِي كِ َت ِ
الح َّب َة َو َب َر َأ الن ََّس َم َةَ ،ما َأ ْع َل ُم ُه إِ ََّّل َفهْ َّمً
اب ال َّل ِه؟ َق َالََّ :لَ ،وا َّل ِذي َف َل َق َ
ِم َن َ
ل فِي ال ُق ْر ِ
ُي ْعطِ ِيه ال َّل ُه َر ُج ً
آن» (رواه البخاري).
ِ
ل َد َع سن ََّة َرس ِ
ول ال َّل ِه ﷺ لِ َق ْو ِل َأ َح ٍد» (رواه
ُ
ُمالزم للسنة حريص عليها ،يقولَ « :ما ُك ْن ُت َ ُ
البخاري) ،شديدُ التحري فيما َينقل عن النَّبي ﷺ  ،قال « :إِ َذا َحدَّ ْث ُت ُك ْم َع ْن َرس ِ
ول ال َّل ِه ﷺ
ُ
ِّ
ِ ِ
الس ََّم ِء َأ َح ُّب إِ َل َّي ِم ْن َأنْ َأ ْك ِذ َب َع َل ْي ِه» (رواه البخاري).
َف ََلَنْ َأخ َّر م َن َّ
ناصح لألُ َّمة ،كثير الموعظة والعبادة ِّ
والذكر ،حريص عىل الخير واإلنفاق.
ِ
ِ
وبلِي
ُ
متين الدِّ يانة ،ال ُي َحابِي يف دين ال َّله أحد ًا؛ ُبلي يف خالفته بفئة َج َع َل ْته إله ًا َّ
فحرقهمُ ،
بفئة ك َّف َر ْته فقاتلهم.
كان متق ِّلالً من الدنيا ِ
معرض ًا عن زهرهتا وفتنتها ،قال مسلم بن ُه ْر ُم َز رمحه ال َّله« :أعطى
وص َّلى فيه ركع َتين ،وقال :يا دنيا! ُغ ِّري
أربع عط َّيات ،ثم كنس بيت المال َ
الناس يف سنة َ
عيل َ
ي
َغ ْي ِري!».
َ
الخوارج َّإال َغدْ ر ًا ،ف ُقتِل شهيد ًا  وهو خارج إىل
وقوة َشكِيمته مل َي ْق ُتله
ُ
ولشجاعته َّ
صالة الفجر.
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َ ِّ
َ
ً
عيل رضي ال َّله عنهما -
عيل  -بعد قتل ي
ومل ُيخلف من متاع الدنيا شيئا ،قال الحس ُن بن ي
« :ما َتر َك ِم ْن َص ْفرا َء َوَّل بي َضا َء إِ ََّّل سب َع ِما َئ ِة ِدر َه ٍم ِم ْن َع َطائِ ِهَ ،كانَ ير ُص ُد َها لِ َخ ِ
اد ٍم ِ َ
ل ْهلِ ِه»
َْ
ْ
َْ
َ
َ َ
َْ
(رواه أمحد).
ُ
وبعد ،أ ُّيها المسلمون:
ِ
الصحابة
الصحابة د ْين و ُق ْر َبة ،وكل خير فيه المسلمون إنَّما هو ببركة ما فعله َّ
َف ُحب َّ
غيرهم هبا ،شهد لهم
خص الخلفا َء الراشدين بفضائل مل َي ْخ َت َّ
الذين ب َّلغوا الدِّ ين ،وال َّله َّ
ص َ
الصحابة َت َبع لخير
والرشاد ،وأمر باتباع سنتهم ولزوم طريقهم،
وخير َّ
النَّبي ﷺ ُ
ُ
بالهدى َّ
لصح َبة نب ِّيه وإقامة
الخلفاء الراشدين ،قال ابن مسعود رضي ال َّله عنه« :قوم اختارهم ال َّله ُ
وتمسكوا بما استطعتم من أخالقهم
دينه؛ فاعرفوا لهم فضلهم ،واتبعوهم يف آثارهم،
َّ
ودينهم ،فإنَّهم كانوا عىل الهدى المستقيم».
أحب الصحاب َة ُحشر معهم ،ومِن ُح ِّبهم :ن ُْص َر ُتهم َّ
والذب عنهم والثناء عليهم
ومن
َّ
ِ
وسماعها.
واالقتداء هبم ،ومن أسباب محبتهم :مطالعة س َي ِرهم َ
أعوذ بال َّله من الشيطان الرجيم
َ َّ ُ َ ْ َ َّ ُ َ َ ْ
َ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َّ َ ُ ُ
وه ْم بإ ْ
اَّلل َعنْ ُهمْ
َ
ِض َّ ُ
ُ
ح َسان َر ِ َ
ج ِرين واْلنصارِ واَّلِين اتبع
﴿والسابِقون اْلولون مِن المها ِ
ِِ
ٍ
َ َ ََ ً َ َ َْ ْ ُ ْ
َ َ ُ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ
َْ
ََْ َ ْ ََْ ُ َ
َّ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
اِلِين فِيها أبدا ذل ِك الفوز الع ِظيم﴾.
ات َت ِري َتتها اْلنهار خ ِ
ورضوا عنه وأعد لهم جن ٍ
بارك ال َّله يل ولكم يف القرآن العظيم …
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اخلطبة الثانية
الحمد ل َّل ِه عىل إحسانه ،والشكر له عىل توفيقه وامتنانه ،وأشهد أن ال إله َّإال ال َّل ُه وحده
ال شريك له تعظيم ًا لشأنه ،وأشهد َّ
أن نب َّينا محمد ًا عبده ورسوله ،ص َّلى ال َّل ُه عليه وعىل آله
وأصحابه وس َّل َم تسليم ًا مزيد ًا.
أ ُّيها المسلمون:
ممن كان
الصحابة بمناقب خاصة ،فكذلك اخت َّ
ص بعض َّ
فكما ُخ َّ
ُص عا َّم ُتهم بالفضل َّ
ُ
أفضل
فم ْن أن َف َق مِ ْن قبل ُصلح الحديبية وقاتل
السابقة والمشاهد العظيمة؛ َ
منهم من أهل َّ
اع َم ُلوا
ممن أن َف َق مِ ْن بعده وقاتل ،والمهاجرون مقدمون عىل األنصار ،وال َّله قال ألهل بدرْ « :
َّ
َما ِش ْئ ُت ْم؛ َف َق ْد َغ َف ْر ُت َل ُك ْم» (رواه أبو داود) ،وال يدخل الن ََّار أحد بايع تحت الشجرة بل قد
رضي ال َّله عنهم ورضوا عنه ،وقال النَّبي ﷺ لمن شهد الحديبيةَ « :أ ْن ُت ُم ال َي ْو َم َخ ْي ُر َأ ْه ِل
ا َ
ل ْر ِ
ض» (رواه مسلم).

َ ُ ًّ َ َ َ َّ ُ ْ
ْ
َ
ُ
وال َّله وعد مجيع الصحابة بالجنة ،قال سبحانه﴿ :ولُك وعد اَّلل اْلسِن﴾ أي :الجنة،

قال ابن حزم« :اتفق العلماء عىل أن مجيع الصحابة يف الجنة».
ث َّم اعلموا َّ
أن ال َّل َه أمركم بالصالة والسالم عىل نب ِّيه…

