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على   و الذي ترىب على كنف سيد البشر حممد   علي بن أيب طالبو ه

 ,   -رضي اهلل عنها  -خويلد خدجية بنت   كنف أفضل نساء أمة حممد
 , وهو الذي مل يسجد لصنم  ,  ا بالرسول تصديق  و ا إسالم   لذكوروأول ا

فراشه وكان أول يف  فتداه وناماوناصره و   سولوصدق الر , ا ومل يشرك باهلل شيئ  
 . فدائي باإلسالم

 
 : وقال فيه الشاعر, ا وكفر   اوبغضه نفاق   ,ا هو الذي جعل اهلل حبه إميان  

 
 (فحبك ياشهيد الفجر دينا ومن عاداك فقد عادى النبيا )
 

 , وشهد بيعة الرضوان,  من أهل بدر , وأهل بدر قد غفر اهلل هلم وهو َبدري  
فرضي اهلل  , وهو من اخللفاء الراشدين املهديني, ة هو من العشرة املبشرين باجلنو 

 , سيدة نساء العاملني - رضي اهلل عنها -هو زوج فاطمة البتول  و,   عنه وأرضاه
 .  وهو أبو السبطني احلسن واحلسني , سيدا شباب أهل اجلنة, 
 

أحب  جه رسول اهلل الذي زو   وهو,  خريناآل وهو الذي جعل اهلل قاتله أشقى
 . -رضي اهلل عنها  - بناته وهي فاطمة
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  رسول اهلل بكل نسب يتصل  و, ألهل البيت  اهو الذي جعله اهلل أب   و

 : وقال عنه الشاعر  ,فيه  موجود  يكون علي
 

 (ا ا سواك حممدي  فال نسب  ) 
 

 غ اهلل نبيهوقد بل  ,  خالفتهمجيع املعارك اليت خاضها يف يف وقد جعل اهلل احلق معه 
   وهو الذي كان يربز ,  وقال رجل حيبه اهلل ورسوله, بيوم خيرب  يف حب علي

 .ملبارزته ينتصر على مجيع من خيرج  و, ويبارزهم  بني كفار قريش ويقتل شجعاهنم
 

وهو أول صحايب خيرج للمبارزة ونزل فيه  ,  وهو موىل كل مؤمن بعد رسول اهلل
مْ ﴿ :   تعاىلقول اهلل  . ۹۱آية  -سورة احلج  ﴾ َهـَٰذاِن َخْصَماِن اْخَتَصُموا يف َرِّبِه

 

 

 صحايب وهو أكثر,  ن الكرميآيات من القر آِّبم  توهو أكثر الصحابة الذين نزل
وأعلم  وهو أقضى الناس بعد رسول اهلل ,  له أحاديث يف مناقبه وفضائله

 . الناس بالقضاء
 

 ا وقرابة  سب  نوهو أفضل ,    هاشم بعد رسول اهللبين وهو أفضل رجل يف
 . بني الصحابة  للرسول
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 القارئ هذا املديح يف سيدنا وحبيبنا علي بن أيب طالب  أحينما يقر 

 . املذاهب األخرىيشك ويظن القارئ أنين أخذهتا من كتب 
 
مجيعها  احلقيقه أن كل ماذكرته من مدح يف املقدمة لعلي بن أيب طالب ف

وهذه الفضائل موجودة يف  , يحة ومثبتة يف كتب أهل السنة الصحيحةصح
ومن  , وسيأيت الذكر عن أهم هذه الفضائل, صحاح الكتب السنية بل متواترة 

 . قام من أهل السنة واجلماعة بنقلها لنا وتصديقها وتصحيحها ونشرها لنا
 

 : بعض مما نزل من القرآن حبق علي بن أيب طالب : أوًل  
 
  حمدود ألمري  املؤمنني علي بن أيب طالب ء  علماء السنة بذكر شي يكتفِ  مل

فالرواة ذكروا أحاديثه ,  وكل منقبة وكل حديث يف فضله, بل ذكروا كل فضيلة له 
 . وصححوها وتناقلوها حىت وصلت إلينا هومناقب

 
نقلوا  والطربي , القرآن الكبار من أهل السنة واجلماعة كابن كثري واحىت مفسر  و

 . لنا مانزل من القرآن حبق اإلمام علي بن أيب طالب 
 

 :يات كثرة منها آ  فقد نزلت يف علي بن أيب طالب
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اٍر ُيَصبُّ   ﴿ -۹ ن نَّ ِ ُهْم ِثَياٌب م 

َ
َعْت ل ِ

َفُروا ُقط  ِذيَن ك َ
َّ
ِهْم ۖ َفال ِ

َذاِن َخْصَماِن اْخَتَصُموا ِفي َرب  َهَٰ

َحِمي
ْ
 . ۹۱آية  - سورة احلج ﴾ (91)ُم ِمن َفْوِق ُرُءوِسِهُم ال

 
أنا أول من جيثو بني : أنه قال  روى البخاري بسنده عن علي بن أيب طالب 

هذان خصمان  : ) وفيهم نزلت: قال قيس . يدي الرمحن للخصومة يوم القيامة 
علي ومحزة وعبيدة , : هم الذين بارزوا يوم بدر : قال ,  ( اختصموا يف رِّبم
 (۹). وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبةوشيبة بن ربيعة 

 
 َيْسَتُووَن  ﴿: قال تعاىل  -۲

َّ
 ﴾(  91)َاَفَمن َكاَن ُمْؤِمًنا َكَمن َكاَن َفاِسًقا ۚ َّل

 
 .نزلت يف حق علي بن أيب طالب حينما قال للوليد بن عقبة فإنك فاسق 

 :ية لعلي بن أيب طالب هم ومن املفسرين الذين أسندوا هذه اآل
 

 . البغوي,  الطربي,  اخلطيب تاريخ بغداد,   ۱۱ القرطيب
 

 سورة الشورى ( ُقل ًل َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َأْجر ا ِإًل اْلَمَود َة يف اْلُقْرىَب  : )قال تعاىل  -۳
 وقد نزلت هذه اآلية الكرمية يف حق علي بن أيب طالب وفاطمة و,  32 آية -

 .  احلسن واحلسني
 

 ۳۱٥٦صحيح البخاري ( ۹)
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 : أمحد خبصوص نزول هذه اآلية وقال روي يف مسند

ُقل ًل  َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َأْجر ا ِإًل  اْلَمَود َة يف  ﴿ملا نزلت : عن ابن عباس قال « -  
علي : " يا رسول اهلل من قرابتك الذين وجبت علينا مودهتم قال: قالوا ﴾ اْلُقْرىَبٰ 

 (۹) . » وفاطمة وابنامها
 

َك ِفيِه  ﴿ -٤ ْوا َنْدُع َاْبَناَءَنا َوَاْبَناَءُكْم  َفَمْن َحاجَّ
َ
ِم َفُقْل َتَعال

ْ
ِعل
ْ
ِمن َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن ال

َكاِذِبيَن 
ْ
ْعَنَت اللَّ ِه َعَلى ال

َّ
 َوِنَساَءَنا َوِنَساَءُكْم َوَانُفَسَنا َوَانُفَسُكْم ُثمَّ َنْبَتِهْل َفَنْجَعل ل

 ۹٥آية  -سورة آل عمران ﴾ (١9) 
 

 . أحد من نزلت ِّبم هذه اآلية فكان علي بن أيب طالب 
 

 وملا نزلت فـَُقْل تـََعاَلْوا َندُْع أَبـَْناَءنَا َوأَبـَْناءَُكمْ : فعن عامر بن سعد بن أيب وقاص قال 
 (3).  اللهم هؤًلء أهلي: دعا رسول اهلل عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال 

 
يدل على أن علي بن أيب , ا من هذه اآلية حينما دعا علي   رسول اهلل  قفومو 

نا ؤ وقد نقلوها لنا أئمتنا وعلما, كان من خاصية أهله وأقرِّبم له  طالب 
 . الذين يتبعون طريق اهلدى ًل تفريط وًل إفراط

 
 

  . ۹۹٤۹ح ٥٥۱: ۲: , ابن حنبلائل الصحابةفض( ۹)

 ٤/۷۹٨۹,  ۹۷۹/ ۹ صحيح مسلم (3)
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جد يف أفضلية اجلهاد على عمارة املس  موافقة القرآن لعلي بن أيب طالب -٦

أعمل عمال بعد اإلسالم  أًلًل أبايل  : قال أن رجال    الصحيحاحلرام كما جاء يف 
اجلهاد يف سبيل اهلل : ) إًل أن أعمر املسجد احلرام فقال علي بن أيب طالب 

ًلترفعوا أصواتكم عند منرب رسول )عمر بن اخلطاب فقال ( أفضل من هذا كله 
فأنزل اهلل هذه اآلية لتوافق  ن ذلكولكن إذا قضيت الصالة سألته ع,  اهلل 

 . ماقاله علي بن أيب طالب 
 

ِخِر َوَجاَهَد ِفي ﴿
آ ْ
َيْوِم اَّل

ْ
ِه َوال َمَن ِباللَّ

آ
َحَراِم َكَمْن ا

ْ
َمْسِجِد ال

ْ
ِ َوِعَماَرَة ال

َحاج 
ْ
ُتْم ِسَقاَيَة ال

ْ
 َاَجَعل

 يَ 
َ
ُه َّل ِه ۗ َواللَّ  َيْسَتُووَن ِعنَد اللَّ

َ
ِه ۚ َّل اِلِميَن َسِبيِل اللَّ َقْوَم الظَّ

ْ
ِذيَن  (91)ْهِدي ال

َّ
َمُنوا ال

آ
 َوَهاَجُروا ا

ِه  َسِبيِل  ِفي َوَجاَهُدوا ِه  ِعنَد  َدَرَجةً  َاْعَظُم  َوَانُفِسِهْم  ِبَاْمَواِلِهْم  اللَّ ِئَك   ۚاللَّ
ََٰ
 ُهُم  َوُاول

َفا
ْ
 (۹).  ۲۲,  ۹۱آية  - التوبة سورة ﴾ )02(ِئُزوَن ال
 

ملا نزلت هذه : فعن علي بن أيب طالب قال  :على املسلمني  شفقته  -٥
ُسوَل  ﴿ :اآلية  َمُنوا ِإَذا َناَجْيُتُم الرَّ

آ
ِذيَن ا

َّ
َها ال ِلَك  َيا َايُّ

َٰ
ُموا َبْيَن َيَدْي َنْجَواُكْم َصَدَقًة ۚ َذ ِ

َفَقد 

ِحيٌم  َه َغُفوٌر رَّ ْم َتِجُدوا َفِإنَّ اللَّ
َّ
َهُر ۚ َفِإن ل

ْ
ُكْم َوَاط

َّ
 ۹۲ آية  - اجملادلةسورة   ﴾ (90)َخْيٌر ل

:  قال  قال يارسول اهلل بكم ؟ قال بدينار . قال النيب لعلي مرهم أن يتصدقوا , 
بشعرية   : فبكم ؟ قال :  قال ًليطيقونه قال. بنصف دينار : نه قال ًل يطيقو 

 :اهلل تعاىل فأنزل , قال فقال النيب لعلي إنك لزهيد 
 (  ٨/٥٥۹) بن تيمية الفتاوى ًل( ۹) 
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ُه َعَلْيُكْم َفَاقِ  ﴿ ْم َتْفَعُلوا َوَتاَب اللَّ
َ
 ل
ْ
ُموا َبْيَن َيَدْي َنْجَواُكْم َصَدَقاٍت ۚ َفِإذ ِ

يُموا َاَاْشَفْقُتْم َان ُتَقد 

ُه َخِبيٌر ِبَما َتْعَمُلوَن الصَّ  ُه ۚ َواللَّ
َ
َه َوَرُسول َكاَة َوَاِطيُعوا اللَّ ُتوا الزَّ

آ
 -سورة اجملادلة  ﴾ (91)ََلَة َوا

 (1).  يب خفف اهلل عن هذه األمة: فكان علي يقول : قال ,  2۹آية 
 

 :  بعض ماورد من املناقب لعلي بن أيب طالب: ثاني ا 
 

, لكثري ا لفضل ومكانة علي بن أيب طالب  ناقبامللقد ورد من األحاديث و 
وكان علي ,  خاصة اء أهل السنة يصنفوهنا يف ملجداتمما جعل بعض من علم

كما قال   باألحاديث الصحيحة هو أكثر الصحابة فضائال    بن أيب طالب
 . أمحد بن حنبل رمحه اهلل

 
مناقبه كما و  وسعى أهل السنة واجلماعة إلثبات الصحيح من فضائل علي 

وتنقالوها حىت  , وقدموها بكتبهم يف فضائل الصحابة قال عنها رسول اهلل 
 . وصلت بفضل اهلل لنا

 
ألحاديث فضائل ومناقب علي بن أيب  رواية  , وًليوجد أي مذهب إسالمي 

 ومن بعض  , (اجلماعة  أهل السنة و) باألسانيد كما يف مذهب  طالب 

 2۲۱۷رواه الرتمذي  (1) 
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 :  لعلي بن أيب طالبماذكر من أحاديث ومناقب 

 
 :ا ا وأكثر الصحابة علم  أول الذكور إسالم   -۹
 

أن  الن يب  صل ى الل ُه علْيِه وسل َم قاَل ًلبنتِه - :عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه 
 (۹).  قد زو جُتِك أعظَمهم ِحلم ا وأقدَمهم ِسلم ا وأكثَرهم ِعلم ا: فاطمة

 
بعث : ) وعن جابر قال , عنه أول من أسلم علي  وقد قال ابن عباس رضي اهلل

 (۲) . (النيب يوم اإلثنني وأسلم علي يوم الثالثاء 
 

 

ففي مسنده عن إمساعيل بن إياس بن عفيف  :أمحد بن حنبل يف مسنده  وروى
كنت امرأ  تاجر ا, فقدمت احلج , فأتيت العّباس   )):  الكندي عن أبيه عن جده قال

فواهلل إين لعنده مبعىن إذ خرج رجٌل من , تاع منه بعض التجارة بن عبد املطّلب ألب
مث : قال, خباء قريب منه فنظر إىل الشمس, فلما رآها مالت يعين قام يصّلي

, فقامت َخْلَفه تصلهي, الذي خرج منه ذلك الّرجل خرجت امرأٌة من ذلك اخلباء 
فقلت : قال, ُيصلهيمن ذلك اخلباء, فقام معُه مث خرج غالٌم حني راهق احللم 

 ابن  هذا حممد بن عبد اهلل بن عبد املطّلب:  قال, َمْن هذا يا أبا عباس  : للعّباس
 
 
 ۷/ ۹۹۷جممع الزوئد   ,  للذهيبتاريخ اإلسالم  2/ ٨۲٥| (۹) 
  |.البداية والنهاية , اجلزء الثالث  |(۲) 
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 هذه امرأته خدجية بنت خويلد, قال   :قال, من هذه املرأة   :فقلت: قال ,  أخي
فما هذا :  قال فقلت  ,هذا علّي بن أيب طالب ابن عمه  :قال, َمْن هذا الفىت: قلت

وهو ويزعم أنه نيّب, ومل يتبعه على أمره إًل امرأته وابن , يصّلي :  قال, ي يصنعالذ
فكان   :عمه هذا الفىت, وهو يزعُم أنه ستفتح عليه كنوُز كسرى وقيصر, قال

لو  ,  وأسلم بعد ذلك فحسن إسالمه: عفيف وهو ابن عم األشعث بن قيس يقول
 (۹) . ع علّي بن أيب طالب  فأكون ثالثا م, كان اهلل رزقين اإلسالم يومئذ

 
 :  أول من صلى مع الرسول  علي  -۲

 

بعد مبعث الرسول  يوم الثالثاء  مع الرسول لقد صلى علي بن أيب طالب 
مع  عبادة   بيوم واحد فقط فكان أول من يصلي  - المسعليه الصالة وال -

 :واألدلة من كتب السنة كثرية ومنها  , الرسول قبل فرض الصالة
 

.  عن أنِس بِن مالك  قال بُِعَث رسوُل اهلِل يوَم اإلثننِي وُصلهَي عليه يوَم الثُّالثاءِ  -
(3)  
 

سُتنِبئ الن يبُّ ا :أن الرسول صل اهلل عليه وسلم  :ويف رواية أخرى رواها البخاري 
 (2) . صل ى اهللُ عليه وسل م يوَم اإلثنني وصل ى علي  يوَم الثُّالثاءِ 

 
 

 ۹۹۷۹٨, مسند أمحد  (۹) 
 ٨۷۲2سنن الرتمذي ,  2٤٥/۷البداية والنهاية ًلبن كثري   (3)
    ٦۷2|العلل الكبري ( 2)
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 :ا وبغضه نفاق   اإميان    حب علي    -2
 
 النيب لعهد إنه النسمة وبرأ احلبة فلق والذي :قال  عن علي بن أيب طالب  

 (1) . منافق إًل يبغضين وًل منمؤ  إًل حيبين ًل أن إيل وسلم عليه اهلل صلى األمي
 

فهؤًلء مجيعهم قاموا بتصحيح  , ل البيتألهلكره املن يتهم أهل السنة بالنصب و 
تفقوا على صحته رغم أنه ًليوجد أي صحايب قال او  (بغض علي نفاق )حديث 

فلماذا عرضها أهل السنة يف كتبهم  , حبه إميان وبغضه نفاق عنه رسول اهلل 
 فال, كتب فضائل الصحابة لعلماء السنة مجيع  يف خاصة متواتر  بل هذا احلديث

أن حاول , يوجد أي عامل سين أو إمام من الثقات الذين نأخذ منهم العلم 
ف هذا احلديث فهذا دليل قاطع على حمبة أهل السنة آلل بيت رسول اهلل ضعه يُ 
  بل حيبون آل حممد , وهم من النصب برباءة وأصحاب حممد  و 

 . حق صحبته مع رسول اهلل و يعطون كل شخص قدره علون من شأهنم و ي
 

  :حديث الراية يوم خيرب   -٤
 
 
 
 

  
  ۷/ 2٥٨ًلبن كثري البداية والنهاية ,  ۲۱٦/۹۲|سري أعالم النبالء للذهيب ,   ٨۷ صحيح مسلم( 1)

,  ٤۱۲٥صحيح ابن حبان ,   ۳2۲٦صحيح النسائي للعالمة األلباين ,   ٥۹٤اًلعتقاد للبيهقي , 
 ۲/ ٤۹۹۱|معجم الشيوخ ًلبن عساكر 
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ثبت عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف يوم خيرب حينما صعب فتح خيرب على 

  (  ألعطني  الرايَة رجال  حيبُّ اهللَ ورسوَله , أو حيبُّه اهللُ ورسولُه ) :املسلمني أنه قال 
فنجد هذا احلديث  قد رواه الشيخان بالبخاري ومسلم وهم أصح كتابني 

 (۹).  للحديث ألهل السنة واجلماعة
 

 :حديث املنزلة  -٦

أما ترضى أن تكون مين مبنزلِة هاروَن من " قال رسوُل اهلِل صل ى اهللُ عليه وسل َم 
 (3).  "إًل أنه ًل نـُبُـو َة بعدي. موسى 

أنَت مينه مبنزلِة هاروَن : ) يب  صل ى اهللُ عليه وسل م قال لَِعِلي  عن الن    - :أيضا  و
ا فُقْلُت له : قال ( ِمن موسى  أنَت مِسْعَت هذا ِمن : فأحَبْبُت أْن أسأََله سعد 

  (2) . نَعم: رسوِل اهلِل صل ى اهللُ عليه وسل م ؟ قال 
 
 : كر احلديث يفيف صيغ  أخرى ذُ  و
 

مسند ,  ۳٦۳/۷ البداية والنهاية ًلبن كثري ,  ٦٤لإلمام النسائي  خصائص علي
 ۲۱٦/۲اإلصابة ًلبن حجر العسقالين ,  ٤۷/۳| أمحد

 
صحيح ابن حبان ,  ٤۳۷۲سنن الرتمذي ,  ٦۲۱۷صحيح البخاري ,  ۲۷٨۹صحيح مسلم  (۹)  

  ٥٦۹الصحيح املسند ,  ۲٦۳/۷البداية والنهاية ًلبن كثري ,  ٦۱۳٥
 
 
 

 ٤۲٤۲صحيح مسلم , (  ٥۳۷۲)صحيح البخاري ( 3) 
 ٥۱۲٥صحيح ابن حبان ( 2) 
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 كتب يف  ومتواتر , ح يف البخاري ومسلم ا ومصح  هذا احلديث موجود أيض   و

 الكثري الكثري من فضائل خليفتنا الرابع الراشد أمري املؤمنني: مثل , أهل السنة 
 .  علي بن أيب طالب

 
 " :أنت مين وأنا منك " حديث  -٥

 

  لعلي لقد تواتر عن أهل السنة نقلهم للحديث الذي قال فيه رسول اهلل 
 .  ( أنت مين وأنا منكَ : ) 

 
 : من الكتب اليت ذكرت هذا احلديث و

 ۷۳٤٨صحيح ابن حبان ,  ۹٦۲٤صحيح البخاري 
 ٨٤۹/۲أمحد  مسند,   ٨/ ٦السنن الكربى للبيهقي 

 
 :موًله  من كنت موًله فعلي   -۷
 

 عن عبِد الرمحِن بِن أيب ليلى شهدُت علي ا يف الر حبِة ينشُد الناَس فقال ُأشِهُد اهللَ 
اهلِل صل ى اهللُ عليه وسل َم يوَم غديِر ُخم  يقول من كنُت موًله   من مسع رسولَ 

فقام اثنا عشَر رجال  بدري ا كأين أنظر إىل فعلي  موًله ملا قام فشهد قال عبُد الرمحِن 
 أحِدهم فقالوا نشهد أنا مسعنا رسوَل اهلِل يقول يوَم غديِر ُخم  ألسُت أوىل باملؤمنني 
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من أنفسهم وأزواجي أمهاهُتم فقلنا بلى يا رسوَل اهلِل قال من كنُت موًله فعلي  

 (۹) . موًله اللهم  َواِل َمن واًله وعاِد َمن عاداه
 

دون  وهذه هي حمبة  أهل السنة وعلمائهم لسعيهم إلثبات فضائل الصحابة 
 .ا تفريق وإثبات ماثبت هلم من فضائل وحفظ منازهلم مجيع  

 
 :أوىل الناس بكم بعدي   -٨

 

صِحْبُت علي ا إىل مك َة فرأَْيُت منه بعَض ما أكرَُه فُقْلُت  –عن وهب بن محزه قال 
  الل ُه عليه وسل م فلم ا قِدْمُت لقيتُ   ك إىل رسوِل اهلِل صل ىلئن رَجْعُت ألشكَون  

 وكذا فقال ًل تُقْل هذا  كذا رسوَل اهلِل صل ى الل ُه عليه وسل م فُقْلُت رأَْيُت من علي  
 (3).  فهو أَْوىل الن اس بكم بعدي

 
 : ينفقد سب   اعلي   ب  من س  -۱
 

  َدَخْلُت َعَلى أُمه َسَلَمَة, فـََقاَلتْ :  َعْبِد اهلِل اجلََْديله, قَالَ َعْن َأيب ِإْسَحاَق, َعْن َأيب 
 
 
 

 للنسائي الكربى السنن,  (131) ماجة ابن : يف أخر لفظ ويف, ٦/1۸٥ كثري ًلبن والنهاية لبدايةا  (۹) 
 هذا وصحح,  (بالريب ثابت احلديث: ) الذهيب فيه وقال ٦/٤1٦ للذهيب النبالء أعالم سري,  (۸2۱۱)

 على ورد األلباين الشيخ تصحيحه على أكد وقد,  ٤/2٤2 صحيحه يف اهلل رمحه األلباين احملدث احلديث
 . (3٥٤_3٥2 )/ ٦ بالضعف احلديث ِّبذا وحيكم يضعفه حاول من كل

 1٤٨:  للشوكاين حابةوالص القرابة مناقب يف السحابة در,  ۱/113 للهيثمي الزوائد جممع (3)
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َمَعاَذ اهلِل, أَْو ُسْبَحاَن : أَُيَسبُّ َرُسوُل اهلِل َصل ى اهللُ َعَلْيِه َوَسل َم ِفيُكْم؟ قـُْلتُ : يل 
ْعُت َرُسوَل اهللِ : اهلِل, أَْو َكِلَمة  ََنَْوَها, قَاَلتْ  َمْن : " َصل ى اهللُ َعَلْيِه َوَسل َم يـَُقولُ  مسَِ

 (1)  "َسب  َعِلي ا, فـََقْد َسب يِن 
 

  :ا فقد أحبين علي   من أحب   -۹۲
من أحب عليا فقد أحبين , و من أحبين فقد  :ثبت عن رسول اهلل أنه قال  -

 أحب اهلل عز وجل , و من أبغض عليا فقد أبغضين , و من أبغضين فقد أبغض
 (3).  اهلل عز وجل

 
 : وهو موىل كل املؤمنني بعدي -۹۹

 -ما تريدون من علي  ))) :صح عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال 
 (2) .((( ويل كل مؤمن بعدي وهو عليا مين وأنا منه إن -ثالثا 

 
 
 
 
 
 

 _   ٥/232 أمحد اإلمام مسند,  (۷2۷/ )32 الطربي ۷۷-13/٥۷ شيبة أيب ابنُ , 2/131 احلاكم (1) 
 للهيثمي الزوائد جممع,  1٥٦ للشوكاين والصحابة القرابة مناقب يف السحابة در,  23٨ص ٤٤ج
۱/122 . 
 للسيوطي الصغري اجلامع,  3/٤۸۷ للشوكاين لرباينا الفتح,  ۱۱13 لأللباين الصحيحة السلسلة (3)
 . ٥2۱٦ لأللباين اجلامع صحيح,  ۱٨21
 للحاكم املستدرك,  قوي إسناده:  األرنؤوط شعيب قال,  1٦/2۷2/٥۱3۱ حبان ابن صحيح (2)
  اإلصابة يف العسقالين حجر ابن  وأخرجه,  الذهيب وصححه صحيح احلاكم فيه قال,  ٤٥٦3/2/1٤2
 سلسلة صحيح,  ٦٦۱٨ رقم حديث الصغري اجلامع صحيح : يف األلباين العالمة وصححه,  ٤/٦٥۱

 . 3332 الصحيحة األحاديث
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 :أشقى الناس   قاتل علي -13

 
أن قاتله هو  بالشهادة وقال له ا ر علي  أنه بش   قد ثبت عن رسول اهلل 

جعل قاتل علي بن أيب طالب  -عز  وجل   -ونالحظ أن اهلل  , خرينأشقى اآل
 كان أشقى األولني عاقروا الناقة خرين كماأشقى اآل . 

 
قال رسوُل اهلِل صل ى اهلُل  –عن جابر بن مسرة رضي اهلل عنه  :فاحلديث كما جاء 
  َفَمن أْشَقى: عاِقُر الن اَقِة, قال : أْشَقى اأْلو لنَي ؟ قال  َمن: عليه وسل م ؟َعليه 

 (1).  قَاتُِلكَ : قال . اهللُ ورسولُه أعلُم : اآلِخريَن ؟ قال 
 

عن عبيد اهلل  بن أنس رضي اهلل عنه  :ورواية أخرى للحديث يف صحيح األلباين 
اقُر الناقِة , وأشَقى أشقى األولنَي ع :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :

 (3).  اآلخريَن الذي يطعنَك يا علّي وأشاَر إىل حْيُث يطعنُ 
 

 :  أنت أخي يف الدنيا واآلخرة -۹2
 

 يا رسوَل اهللِ : جاء عِليُّ َتْدَمُع َعيناُه , فقال  :عن عبداهلل بن عمر قال 

 . 2۱/۷فتح الباري ًلبن حجر العسقالين( 1)
 . 1۲٨٨ لأللباين الصحيح السلسلة (3)
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أنَت أِخي : رسول اهلل  آَخيَت بني أْصحاِبَك , وملَْ تـَُؤاِخ بييِن وبنَي أَحد  ,فقال! 

نيا واآلِخرَةِ   (1) . يف الدُّ

 
 :مع القرآن  علي   -٤۹
 

 مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول :عن  أم سلمة رضي اهلل عنها قالت 

 (3) . علي  مع القرآِن والقرآُن مع علي  ًل يَفرَتِقان حىت  يَرِدا علي  احلوضَ - 

 
 :يف النحر   ارك الرسوليش  علي بن أيب طالب -٦۹
 

كاَن مجاعُة اهلدِي ال ذي قدَم ِبِه رسوُل  :عن جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنه قال 
الل ِه صل ى الل ُه عليِه وسل َم وعلي  مَن اليمِن , مائَة بدنة  , فنحَر رسوُل الل ِه صل ى 

ََنَر علي  رضَي الل ُه عنُه سبع ا وثالثنَي , الل ُه عليِه وسل َم منها ثالث ا وستهنَي بيِدِه , و 
فأشَرَك علي ا يف َهدِيِه مث  أخَذ ِمن كله َبدنة  َبضعة  فُجِعَلت يف ِقدر  وطُِبَخت , 

فَأَكَل رسوُل الل ِه صل ى الل ُه عليِه وسل َم , وعلي  رضَي الل ُه عنُه من حَلِمها وَشرِبا من 
 (2).  َمرِقها

  
 . 1/٤31 الذهيب رواه, ۲3۷2  الرتمذي سنني ( 1)
 . | ٦/12٦  للطرباين األوسط املعجم,  ۱/۷12 للهيثمي دالزوائ جممع (3)
 . 2/٥۲۷  الرب عبد ًلبن اًلستذكار,  ۱/3٦٦  للعيين األفكار خنب (2)
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  :رخصة دون الناس   ي بن أيب طالبلعل -٥۹
 
َرُسوُل الل ِه  قَالَ : قَاَل  َرِضَي الل ُه َعْنُه , َعِلي   أَبِيهِ  َعنْ  ,احْلََنِفي ةِ  اْبنِ  حُمَم دِ  َعنْ  " 

َييِت , َوُهَو  :   "َصل ى الل ُه َعَلْيِه َوَسل مَ  ِإْن ُوِلَد َلَك ُغالٌم َفَسمهِه بِامسِْي , وََكنهِه ِبُكنـْ
 (1) . "  َلَك ُرْخَصٌة ُدوَن الن اسِ 

 
 :  خيتار علي زوج لفاطمة رسول اهلل  -۹۷

 
خترجيهم  مما يدل على حب أهل السنة واجلماعة لعلي بن أيب طالب 

 ضرف فرسول اهلل  ,  وتصحيحهم لرواية خطبة علي بن أيب طالب لفاطمة
يف تزوجيهم لفاطمة ووافق لعلي ومع ذلك أهل  أبو بكر وعمر بن اخلطاب 

هتام  أهل السنة بالنصب والبغض افيه على  السنة نقلوا لنا هذا احلديث الذي يردُّ 
ملا رأينا هذه الرواية مصححة  اولو كان كالمهم صحيح    لعلي بن أيب طالب
 . يف كتب أهل السنة

 
جاء أبو بكر  إىل الن يبه صل ى اهللُ عليه  - :فعن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال 

اهلِل قد عِلْمَت ُمناَصحيت وِقَدمي يف  يا رسولَ : وسل م فقَعد بـَنْيَ يَدْيِه فقال 
 فسَكت عنه : تُزوهُجين فاطمَة قال : ؟ قال ( وما ذاَك : ) اإلسالِم وإينه وإينه قال 

 
 . الذهيب رواه ( 1)  
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: وما ذاَك ؟ قال : قد هَلْكُت وأُهِلْكُت قال : فرَجع أبو بكر  إىل ُعَمَر فقال له 

مكاَنَك حىت  آيَت : م فأعَرض عينه قال خطَْبُت فاطمَة إىل الن يبه صل ى اهللُ عليه وسل  
الن يب  صل ى اهللُ عليه وسل م فأطُلَب ِمْثَل ال ذي طَلْبَت فأتى ُعَمُر الن يب  صل ى اهللُ عليه 

يا رسوَل اهلِل قد عِلْمَت ُمناَصحيت وِقَدمي يف : وسل م فقَعد بـَنْيَ يَدْيِه فقال 
تُزوهُجين فاطمَة فسَكت عنه فرَجع : ؟ قال ( وما ذاَك ) : اإلسالِم وإينه وإينه قال 

إن ه ينتِظُر أمَر اهلِل فيها ُقْم بنا إىل عِلي  حىت  نأُمرَه يطُلُب : إىل أيب بكر  فقال له 
  إن ا ِجْئناك ِمن: فأتَياين وأنا أُعاِلُج َفسيال  يل فقاًل : ِمْثَل ال ذي طَلْبنا قال عِلي  

فنب هاين ألمر  فُقْمُت أُجرُّ ردائي حىت  أتـَْيُت الن يب  : مهَك خِبطبة  قال عِلي  عنِد ابِن ع
يا رسوَل اهلِل قد عِلْمَت ِقَدمي يف : صل ى اهللُ عليه وسل م فقَعْدُت بـَنْيَ يَدْيِه فُقْلُت 

 :فاطمَة قال  تُزوهُجين: ؟ قـُْلُت ( وما ذاَك : ) اإلسالِم وُمناَصحيت وإينه وإينه قال 
أم ا فَرُسك فال بد  لَك منه وأم ا : ) فَرسي وَبَدين قال : قـُْلُت ( وعنَدك شيٌء )  

فابتَـْعُتها بأربِعمئة  ومثاننَي فِجْئُت ِّبا حىت  وَضْعُتها يف ِحْجرِه : قال ( َبَدُنك فِبْعها 
َمرهم أْن جُيههزوها فجَعل وأ( أْي ِبالُل ابَتِغنا ِّبا ِطيب ا : ) فقَبض منها قَبضة  فقال 

إذا أتـَْتك : ) هلا سرير ا ُمشَرط ا بالش رِط وِوسادة  ِمن أََدم  َحْشُوها لِيٌف وقال لَِعِلي  
فجاَءْت مع أمه أميَن حىت  قَعَدْت يف جانِب البيِت ( فال ُُتِدْث شيئ ا حىت  آتَيَك 

؟ ( ها هنا أخي : ) سل م فقال وأنا يف جانب  وجاء رسوُل اهلِل صل ى اهللُ عليه و 
ودَخل رسوُل اهلِل صل ى ( نَعم : ) أخوَك وقد زو ْجَته ابنَتك ؟ قال : قالت أمُّ أميَن 

فقاَمْت إىل قـَْعب  يف البيِت ( ايِتيين مباء  : ) اهللُ عليه وسل م البيَت فقال لفاطمَة 
 ( تقد مي : ) فيه مث  قال هلا  فأَتْت فيه مباء  فأَخذه صل ى اهللُ عليه وسل م ومج  
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الل هم  إينه أُعيُذها بَك وُذرهيـ َتها : ) فتقد َمْت فنَضح بـَنْيَ َثْديـَْيها وعلى رأِسها وقال 

فأدبـََرْت فَصب  ( أَْدبري : ) مث  قال صل ى اهللُ عليه وسل م هلا ( ِمن الش يطاِن الر جيِم 
مث  قال ( ل هم  إينه أُعيُذها بَك وُذرهيـ َتها ِمن الش يطاِن الر جيِم ال: ) بـَنْيَ كِتَفْيها وقال 

فعِلْمُت ال ذي يُريُد فُقْمُت : قال علي  ( ايتوين مباء  : ) صل ى اهللُ عليه وسل م 
ْم : ) فمأَلُْت الَقْعَب ماء  وأتـَْيُته به فأَخذه ومج  فيه مث  قال يل  فَصب  على ( تقد 

 مث  ( الل هم  إينه أُعيُذه بَك وُذرهيـ َته ِمن الش يطاِن الر جيِم : ) ي وبـَنْيَ َثْدَيي  مث  قال رأس
الل هم  إينه أُعيُذه بَك وُذرهيـ َته ِمن : ) فأدبـَْرُت فَصب ه بـَنْيَ كتَفي  وقال ( أدِبْر : ) قال 

 (۹).  (دُخْل بأهِلَك ِبسِم اهلِل والربكِة ا: ) مث  قال لِعلي  ( الش يطاِن الر جيِم 
 
 :  ا برسول اهللأقرب الناس عهد    علي -٨۹
 

ا برسوِل اهلِل  عن أمه سلمَة قالت والذي أحلُف به إن كان علي  ألقرِب الناِس عهد 
وسل م قالت ُعدنا رسوَل اهلِل صل ى اهللُ عليه وسل م غداة  بعَد غداة    صل ى اهللُ عليه

يقوُل جاء علي  مرار ا قالت وأظنُّه كان بعثه يف حاجة  قالت فجاء بعُد فظننت أن 
له إليه حاجة  فخرجنا من البيِت فقعدنا عنَد البيِت وكنت من أدناهم إىل الباِب 
فأكب  عليه علي  فجعل يسارُّه ويناجيه مث قُِبَض رسوُل اهلِل صل ى اهللُ عليه وسل م 

ا من يوِمه ذلك وكان  (۲).  أقرَب الناِس به عهد 

 
 .| ۱/3۲٨  للهيثمي الزوائد جممع,  ٥۱٤٤  حبان ابن صحيح (۹) 
   للطرباين األوسط املعجم, 31٥  ـ1٤:املوصلي يعلى أيب مسند,  واحلاكم مسنده يف أمحد أخرجه ( ۲) 

۱/11٦ | . 
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 :   أحب الناس إىل رسول اهلل  علي بن أيب طالب -11
 

دخلُت مع عم يت على عائشَة فُسئَلت أيُّ -  :عن مجيع بن عمري التميمي قال 
من : فقيلَ . فاطمةُ : الن اِس كاَن أحب  إىل رسوِل الل ِه صل ى الل ُه علْيِه وسل َم؟ قالت

 (۹).  زوُجها إن كاَن ما عِلمُت صو ام ا قو ام  : اِل؟ فقالتالرهج
 

 : ما انتجيُته ؛ ولكن  اهلَل انتجاه -۲۲
 

علي ا يوَم الطائِف, فانتجاه, فقال  –صل ى اهللُ عليِه وسل َم  -دعا رسوُل اهلِل - 
 –عليِه وسل َم صل ى اهللُ  -فقال رسوُل اهلِل ! مع ابِن عمهه   لقد طال جنواه: الناُس 

 (۲).  ما انتجيُته ؛ ولكن  اهلَل انتجاه: 
 
 :  مجيع األبواب مسدودة إًل باب علي -۲۹ 
 

كان لنفر  من أصحاِب رسوِل اهلِل صل ى -  :عن زيد بن األرقم رضي اهلل عنه قال 
َب إًل ُسدُّوا هذه األبوا  اهللُ عليه وسل م أبواٌب شارعٌة يف املسجِد قال فقال يوم ا

  باَب علي  قال فتكلم أُناٌس يف ذلك قال فقام رسوُل اهلِل صل ى اهللُ عليه وسل م
 

  العسقالين حجر وابن ٥1۲2 املصابيح مشكاة ختريج األلباين,  | 2/٥2٦  للذهيب اإلسالم تاريخ  (۹) 
 . 2٨۷٤ الرتمذي سنن,  | ٦/٤٦1
 . 3٥۷2  الرتمذي سنن,  ٤2۲٥ املصابيح مشكاة ختريج األلباين ( ۲) 
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فحِمد اهللَ وأثىَن عليه وقال أما بعُد فإين أمرُت بسده هذه األبواِب إًل باَب علي  

 فقال فيه قائُلكم وإين واهلِل ما سَددت شيئ ا وًل فتحُته ولكين أمرُت بشيء  فاتبعُته
. (۹) 
 

 :ودفنه   يتكفل بغسل الرسول  علي – ۲۲
 

ًلبن هشام أن علي بن أيب طالب, والعباس, والفضل بن العباس,  ةذكر يف  السري 
وقثم بن العباس, وأسامة بن زيد, وشقران, موىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

وقثم  وأن علي بن أيب طالب أسنده إىل صدره, والعباس والفضل. هم تولوا غسله
يقلبونه معه, وأسامة وشقران يصبان املاء عليه, وعلي يغسله وعليه قميص يدلكه 

بأيب : وعلي يقول. به من ورائه ًل يفضي يده إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 (۲) . أنت وأمي يا رسول اهلل ما أطيبك حيا وميتا

 
أربُع خصال  ليست  لعلي    -:وقال ابن عباس على اثر غسل علي للرسول ودفنه 

صلى مع النيبه صل ى اهللُ عليِه   ألحد  من الناِس غريُه , هو أوُل عريب  وعجمي  
, وهو الذي كان لواُؤه مَعه يف كل زحف  , وهو الذي صرب مَعه يوَم حنني  , وسل َم 

 (2). وهو الذي غس َله وأدخَله قربَه 

 . 3٦٦ص الصحابة, فضائل حنبل, بن أمحد (۹) 
 . –( 3٥٥/ 3/ ج) هشام ابن ( ۲) 
 . 3۲1٨ املستدرك على الصحيحني (2) 
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 :   أعظم الناس منزلة من رسول اهلل -23
 
َمْن "  :فـََقاَل , َعِلي ا  َبْكر   أَبُو َأىرَ : , قَاَل  الش ْعيبه  , َعنِ  بـَْهرَامَ  ْبنِ  الص ْلتِ  نِ عَ 

َوأَقْـَرِبِه , َسر ُه َأْن يـَْنظَُر ِإىَل َأْعَظِم الن اِس َمْنزَِلة  ِمْن َرُسوِل الل ِه َصل ى الل ُه َعَلْيِه َوَسل َم 
 (۹) . "َوأَْفَضِلِه َوآلِِه َوأَْعَظِمِه ِغىن  َعْن نَِبيهِه فـَْليَـْنظُْر ِإىَل َهَذا , قـَرَابَة  

 
يف ذكر  وهذه هي أبرز املناقب الصحيحة يف كتب السنة الثابتة عن رسول اهلل 

وحرص علماء السنة على تصحيحها فلو كان   , فضائل لعلي بن أيب طالب 
وأن بعض منهم ينصب له   ايقول البعض أن علماء السنة يبغضون علي  كما 
ملا وجدناهم يسعون إىل ذكر فضائله ومناقبه ووجدنا أنه أكثر صحايب  , العداء

 . وردت له فضائل يف كتب السنة
 

ء عدة دعوات ونقلوها لنا علما علي بن أيب طالب ل رسول اهلل  القد دع
 :ومن هذه األدعية املوجودة يف كتب السنة   , ةومشايخ أهل السنة واجلماع

 
 : ه له بعلم القضاء ئدعا -۹
 

 بعَثين رسوُل الل ِه صل ى الل ُه عَليهِ   : عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه قال

 . ٤3/۷2 دمشق تاريخ,  12/٦1  العمال كنز(۹) 
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بينَـُهم , وًل   يا رسوَل الل ِه تبعُثين وأَنا شاب  أقضي: وسل َم إىل اليمِن , فقلُت 

الل هم  اهِد قلَبُه , : فضرَب بيِدِه يف َصدري , مث  قاَل : اُء ؟ قاَل أدري ما القض
 (۹).  فما َشَككُت بعُد يف قضاء  بنَي اثَننيِ : وثبهْت لسانَُه , قاَل 

 
كما قال عنه الفاروق , ا أفضل الصحابة قضاء   فكان علي بن أيب طالب 

 .لقضاء كما سيأيت  وتوىل يف عهد اخللفاء الراشدين الثالثة ا , عمر 
 

 :بأن يشفيه اهلل من املرض   لعلي بن أيب طالب دعاء النيب  -۲
ُكْنُت شاكي ا فَمر  يب رسوُل اهلِل صل ى اهللُ عليه  -عن علي بن أيب طالب قال 

 الل هم  إْن كان أَجلي قد حَضر فأرِْحين وإْن كان ُمتأخهر ا فارفـَْعين : وسل م وأنا أقوُل 
 (كيف قـُْلَت : ) كان بالء  فصبـهْرين فقال له رسوُل اهلِل صل ى اهللُ عليه وسل م وإْن  

شعبُة الش اكُّ  -( الل هم  عاِفه أِو اشِفه : ) فضَربه برِْجِله وقال : ؟ فأعاد عليه قال 
  (3).  فما اشتَكْيُت وَجعي ذلَك بعدُ : قال  -

 

 :  مواقف من شجاعة علي بن أيب طالب:  ثالثا

 ار وبالفىت الشجاعبالكر   بَ قه ولُ , بشجاعته وإقدامه   شتهر علي بن أيب طالبا
 وكان ,  بنفسه حينما نام على فراش الرسول  فتدى رسول اهلل اولقد , 
 

 . 1٨٨2صحيح ابن ماجة للشيخ األلباين  (۹) 
 
 

 . ٦٤/3 مسند اإلمام أمحد ,  ۲٤۱٥صحيح ابن حبان  (3) 
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ملبارزة أبطال املشركني  ويدفعه ,  رايات املعارك يدفع لعلي  رسول اهلل 

 :البطولية اليت أثبتها له علماء السنة  ومن أشهر مواقفه, ويهزمهم وقد برز 
 

وكان أول فدائي  )فراشه حينما أراد املشركني قتله يف ونام   افتدى الرسول  -۹
 . ( يف اإلسالم

 
وكان أول من خيرج للمبارزة ونزل ,  يف معركة بدر بارز الوليد بن عتبة وقتله -۲

َذاِن َخْصَماِن اْخَتَصمُ  ﴿ : قول اهلل تعاىل فيه مْ هَٰ آية  -سورة احلج  ﴾ وا يف َرِّبِه
۹۱.  

 
إًل أن طلحة برزت  , يف معركة أحد بارز طلحة بن عثمان وكاد أن يقتله -2

 .  عورته وتركه علي
 

وكان قد  , ارز أشجع من كان باملشركني عمرو بن عبد ودب يف معركة اخلندق -٤
 .وقتله   نادى باملسلمني ليخرج له أحد ويبارزه فلم خيرج إًل علي

 
وقتل أبطال اليهود  , خيرب كان على يده حينما عجز عنها املسلمون حُ تْ فَـ  -٦

 . مرحب واحلارث
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حينما أشتد الوطيس يف معركة   من التسعة الذين ثبتوا مع رسول اهلل  -٥

 .حنني 
 

وكان أول رجل يف اإلسالم يرمي درعه يف , ني بدون درع قاتل يف معركة صفه  -۷
 .معركة 

 
بل حىت شجاعته ,   علماء السنة بذكر فضائل وأحاديث علي يكتفِ  مل

ومن مواقفه ,  أخذت القدر الكبري لشجاعة أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 
 : البطولية اليت ذكرهتا كتب السنة

 
 :الفراش يف   قصة نوم علي -۹ 
 

اهلل قال وشرى علي نفسه لبس ثوب النيب صلى : كما جاءت  يف مسند أمحد 
عليه وسلم مث نام مكانه قال وكان املشركون يرمون رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

فجاء أبو بكر وعلي نائم قال وأبو بكر حيسب أنه نيب اهلل قال فقال يا نيب اهلل 
قال فقال له علي إن نيب اهلل صلى اهلل عليه وسلم قد انطلق َنو بئر ميمون فأدركه 

وجعل علي يرمى باحلجارة كما كان  معه الغار قال قال فانطلق أبو بكر فدخل
 مث كشف  يرمى نيب اهلل وهو يتضور قد لف رأسه يف الثوب ًل خيرجه حىت أصبح
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عن رأسه فقالوا إنك للئيم كان صاحبك نرميه فال يتضور وأنت تتضور وقد 

 (۹) . استنكرنا ذلك
 

 :يف غزوة األحزاب   أمري املؤمنني علي -۲
 

قتحم عمرو احينما , يف غزة األحزاب   جاعة علي بن أيب طالبلقد جتلت ش
 أحد من الصحابة  بهويطلب املبارزة من املسلمني فلم جي, ق دبن عبد ود اخلن

 :فقام ويردد  -رضوان اهلل عليهم  -
 

 جبمعكم هل من مبارز؟ ...   ولقد حبحت من النداء
 موقف البطل املناجز...  ووقفت إذ جنب املشجع

 متسرعا  َنو اهلزاهز ...        كذلك مل أزلإين  
 يف الفىت خري الغرائز ...  إن السماحة والشجا عة

 
رسول  لكن ,له  أن خيرج   من رسول اهلل طلب , ذلك فحينما مسع علي 

 .على ذلك   حىت رأى إصرار علي, مل يأذن له   اهلل
  :وهو يرجتز ويقول    فذهب إليه

 
 ص و ٤ ص 2 ج املستدرك يف احلاكم,  12٦1 عاصم أيب ألبن السنة,  2۲٥3 أمحد اإلمام مسند (۹)  

 تفسريه يف حامت أيب ابن,  ۷۷ ص 13 ج الكبري يف الطرباين,  1٥٦ ص 2 ج األوسط يف الطرباين,  122
 . 1٦٤٥ الشريعة يف اآلجري, 1۷۱۱ ص ٥ ج
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  صوتك غري عاجز. . . أتاك جميب ًل تعجلن فقد 

  الصدق منجى كل فائز. . . . ذو نية وبصرية و 
  عليك نائحة اجلنائز. . . .إين ألرجو أن أقيم 

 (۹)  ذكرها عند اهلزاهز. . . . من ضربة جنالء يبقى 
 

, إنك قد كنت عاهدت اهلل أًل يدعوك رجل  عمرو يا :مث قال له علي 
فإين  : علي أجل ؛ قال له: إًل أخذهتا منه , قال له إىل إحدى خلتني  قريش من

 : ًل حاجة يل بذلك , قال : أدعوك إىل اهلل وإىل رسوله , وإىل اإلسالم ؛ قال 
مل يا ابن أخي ؟ فواهلل ما أحب أن أقتلك , : فإين أدعوك إىل النزال ؛ فقال له 

, فاقتحم عن عند ذلك  عمرو لكين واهلل أحب أن أقتلك ؛ فحمى : علي قال له
, فتنازًل وجتاوًل ,  علي فرسه , فعقره , وضرب وجهه , مث أقبل على

وخرجت خيلهم منهزمة , حىت اقتحمت . رضي اهلل عنه  علي فقتله
  (3) . هاربة اخلندق من

 
 :عمرو بن عبد ود قال من الشعر  وملا قتل علي 

 
 
 
 

ُهْم َأخهُروا َأْصَحايب ... تـَْقَتِحُم اْلَفَواِرُس َهَكَذا َأَعَلي  ,   َعينه َوَعنـْ

 َوُمَصمهٌم يف الر ْأِس لَْيَس بَِنايب ...   اْليَـْوَم مَيْنَـُعيِن اْلِفرَاُر َحِفيَظيِت 

  

 (3) 

 

 . ٤/٥۲1 البداية والنهاية (1)
 . 2/3٤٨السرية النبوية ًلبن هشام ( 3) (3)
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َعُه  ٌر ِحنَي َأْخَلَص ُصنـْ  يف احلَِْديَدِة َيْسَتِنضُّ ثـََوايب َصا... أَد ى ُعَميـْ

رَاِء يف أقرَابِ ... فـََغَدْوُت أَْلَتِمُس اْلِقرَاَع مبُْرِهف    َعْضب  َمَع اْلَبتـْ

 َوَحَلْفُت فَاْسَتِمُعوا ِمَن اْلَكذ ابِ ... قال اْبُن َعْبد  ِحنَي َشد  أَلِي ة  

 (۹)   ْضَطرِبَاِن ُكل  ِضرَابِ رُجالِن يَ ... َأًل يفر َوًل يـَُهلهَل فَاْلتَـَقى 
 
 :يف غزة خيرب  علي بن أيب طالب  - 2 
 

ن يهود خيرب يف حصوهنم وصعبت على املسلمني فتح خيرب على يد حينما ُتص  
 قال رسول اهلل  باليوم الثاين,  وعلى يد عمر بن اخلطاب  أبو بكر 

 :يف ليلة اليوم الثالث من املعركة 
 

غدا  رجال  حيب اهلل ورسوله, وحيبه اهلل ورسوله, يفتح اهلل عليه, فبات  ألعطني الراية
  الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها, فلما أصبح الناس, غدوا على رسول اهلل

يشتكي عينيه يا   :أين علي بن أيب طالب, فقالوا: كّلهم يرجوا أن يعطاها, فقال
لما جاء, بصق يف عينيه, ودعا له, فربأ, فأرسلوا إليه, فأتوين به, ف: رسول اهلل, قال

أقاتلهم   , يا رسول اهلل:  , فأعطاه الراية فقال علي حىت كأن مل يكن به وجع
  , مث ادعهم إىل انفذ على رسلك, حىت تنزل بساحتهم: ؟ فقال يكونوا مثلناحىت 

 

 . ٤/٥۲1البداية والنهاية  (1) 
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رجال   وأخربهم مبا جيب عليه من حق اهلل فيه, فواهلل ألن يهدي اهلل بك, اإلسالم 

 (۹).  واحدا , خري لك من أن يكون لك محُر النعم
 

مسه افربز له بطل من أبطال اليهود  , يربخا ليهود مسرع    مث ذهب علي
وكان مرحب قد قتل من املسلمني باملبارزة يف أيام املعركة األوىل وقد نزل  , مرحب

 :وهو يردد   لعلي
 

 قد علمت خيرب أين مرحب
 ّربشاكي السالح بطل جم

 إذا احلروب أقبلت تلهب
 

 :وقال  مث رد عليه علي بن أيب طالب 
 

 أنا الذي مسّتين أمي حيدره
 كليث غابات كريه املنظره

 أكيلهم بالسيف كيل السندره
 

    .(3) وكان الفتح على يد علي بن أيب طالب,   فقتله علي

 ( . ۷٤٥)  رقم( 1/٦12) صحيح مسلم (۹) 
 1٨81رقم  2/1٤٤1صحيح مسلم  (3)
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  القتال أنه يف معركة صفني حينما أشتد  من شجاعة علي بن أيب طالب

 :رمى بدرعه وكان يردد 
 

 يوم ًل يقدر أم يوم قدر ...أي يومي من املوت أفر 
 (۹)  ومن املقدور ًل ينجو احلذر ...يوم ًل يقدر ًل أرهبه 

 
 :يف املعارك اليت خاضها    احلق مع علي بن أيب طالبأن إثبات  - ارابع  

 
,  املسلمني بني معارك  جرت يف عهد اخلليفة الراشد علي بن أيب طالب

 مث تتبعها, معركة اجلمل  هي فكانت أول معركة أهلية جتري بني جيشان مسلمان
 . ا معركة النهروانوأخري  , معركة صفني 

 
 : معركة اجلمل  -أ 
 

 بن وجيش عائشة والزبري  ني جيش علي بن أيب طالبب هـــ ٥۳جرت  عام  
جيش بل كان  , ال بعضقتهم ومل يقصد بعض , العوام وطلحة بن عبيد اهلل 

,   ليس علي بن أيب طالبو  فقط  قصد قتلة عثماني  طلحة والزبري
 ولكن أمجع مجيع علماء السنة أن احلق كان كله , قام بقتاهلم   رغم أن علي

 
 . ۲٤1  -٦۱2 : وقعة صفني  (۹) 
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وأن الزبري بن العوام وطلحة بن عبيداهلل وأم املؤمنني  مع علي بن أيب طالب 

من أمري املؤمنني علي بن  استئذاهنمبسبب عدم  ؛ كانوا على خطأ عائشة 
عز   –مغفور هلم حبكم اهلل كان ولكن  ,  يف ذاك الوقت للخروج أيب طالب 

أمجع  وهذا ما وحكم حىت اإلمام علي بن أيب طالب   ورسوله –وجل  
 مل يعجبهم هذا  املذاهبمن  اولكن بعض  , ستثناء اعليه مجيع علماء السنة بال 

 ووصلت,   عليلفقاموا برمي أهل السنة واجلماعة بالنصب والبغض  , قولال
والدخول يف النيات  , مباشرة الصحابة بقتال علي  اهتاماهتم هلم بأهنم اهتموا

ذن اهلل لوجود كتب كثرية ُتكي واقع هذه املعارك إختصار باوسنبني ذلك ب, 
 .بالتفصيل 

 
اجلمل  معركة يف قتاله يف السنة صححوا علي  إثبات أن أهل ا ا وأخري  نا أوًل  فوهد

أن احلق مع علي بن  على ستدلوا بأحاديث تدلاو ,  ن احلق معهأوصفني وقالوا 
 . أيب طالب 

 
يف معركة اجلمل من كتب  أن احلق مع علي على من األحاديث اليت تدل 

 :  أهل السنة
  

 ْت نـَُباَح الكالِب فقاَلْت ما أظُنُّيِن إًل  رَاِجَعة  عن  عاِئَشَة مل ا نـََزَلْت عَلى احَلْوَأِب مِسعَ 
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 اهلِل صل ى اهللُ عليه وسل م يقوُل لنا أَيـ ُتُكن  ينَبُح عَلْيها كالُب احَلْوَأبِ   مِسْعُت رسولَ 

 .(۹) 

 
إن  رسوَل الل ِه صل ى الل ه عليِه وعلى آلِِه وسل َم قاَل هلا : قاَلت  :ويف رواية أخرى 

 (3).  َكيَف بإحداُكن  تَنبُح عليها كالُب احَلوَأبِ : ذاَت يوم  
 

 - رضي اهلل عنها -خروج أم املؤمنني أن وهذا احلديث يدل دًللة واضحة على 
ا شديددم ا وندمت ن , أ ومل تقصد بذلك اخلروج إًل اإلصالح كما قالتكان خط  

يكم يف الدنيا هي زوجة نب وكما قال عمار بن ياسر , على هذا اخلروج 
 . واآلخرة

 
ومايهمنا ِّبذا األمر إًل أن نبني أن أهل السنة حىت يف املعارك اليت جرت لعلي 

 , إًل أهنم  , رغم أن األطراف الثانية صحابة وبعضهم سابقني ومن أهل بدر
كان احلق  وقفوا مع احلق وأثبتوا باألحاديث النبوية أن علي بن أيب طالب 

 . ك الزمانلألنه هو اإلمام الواجب طاعته يف ذ ؛ ئمعه وغريه كان خمط
 

 للوادعي النبوة دًلئل صحيح,  ۷/۷32  للهيثمي الزوائد جممع,  ٥/۷31  كثري ًلبن والنهاية البداية  (۹)
 . ۷1٦٨ : املسند الصحيح يف الوادعي,   ٦۲٦ 
 ًلبن املتناهية العلل,  3/۷۷1  : للذهيب النبالء أعالم سري,  ۷1٦٨:  املسند الصحيح يف الوادعي  (3)

 . 3/۱٨٤  اجلوزي
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على ذلك اخلروج حينما أرادت أن تدفن  - رضي اهلل عنها -ومن ندم أم املؤمنني 

 :رفضت ذلك وقالت كما يف الرواية   مع رسول اهلل
  

قالت عائشة وكانت ُتدث نفسها أن : إمساعيل بن أيب خالد عن قيس قالعن 
إين أحدثت بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حدثا, : قالتبيتها, ف تدفن يف
 .مع أزواجه, فدفنت بالبقيع رضي اهلل عنها ادفنوين

 .تعين باحلدث مسريها يوم اجلمل, فإهنا ندمت ندامة كلية, وتابت من ذلك: قلت
 على أهنا ما فعلت ذلك إًل متأولة قاصدة للخري, كما اجتهد طلحة بن عبد اهلل

 (۹) ."ن العوام ومجاعة من الكبار رضي اهلل عن اجلميعوالزبري ب
 

ألنه مل مينعها كما منع أخته أم ؛ تعاتبه  رأت عبداهلل بن عمر ما وكانت كل
 .   املؤمنني حفصة بنت عمر بن اخلطاب

 
وروى إمساعيل بن علية عن أيب سفيان بن العالء املازين عن ابن أيب  فذكر الذهيب 

هذا ابن : إذا مر ابن عمر فأرنيه, فلما مر ِّبا قيل هلا: شةقالت عائ :عتيق قال
رأيت : يا أبا عبد الرمحن ما منعك أن تنهاين عن مسريي؟ قال: فقالت عمر,

 (۲) ."يعين ابن الزبري. غلب عليك رجال قد
 

 .( ۷۱ -٨۷" ) النبالء سري  للذهيب النبالء أعالم سري  (۹) 
 .( ۷۱ -٨۷)"  النبالء سري  للذهيب النبالء أعالم سري  (۲) 
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وددت أين كنت ثكلت عشرة  : قالت , عن عائشة وقيس , هشام وعن عن

 (1) .  مسريي مع ابن الزبري , وأين مل أسر هشام بن احلارث مثل
 

 عن خروج عائشة بنت أيب بكر  - رمحه اهلل -وحينما تكلم الشيخ األلباين 
 :ومعركة اجلمل قال 

 
مّهْت بالرجوع حني  وًل نشك أن  خروَج أمه املؤمنني كان خطأ  ِمن أصله , ولذلك

, لكن الزبري " احَلْوَأب " علمْت بتحقُِّق نبوءِة الن يبه صلى اهلل عليه وسلم عند 
, وًل " عسى اهلل أْن يصلح بك الن اس : " رضي اهلل عنه أقنعها برتك الرجوع بقوله 

نشك أن ه كان خمطئا  يف ذلك أيضا  , والعقل يقطع بأن ه ًل مناص ِمن القول 
طئة إحدى الطائفتني املتقاتلتني اللتني وقع فيهما مئات القتلى , وًل شك أن  بتخ

ندمها : عائشَة رضي اهلل عنها هي املخطئة ألسباب  كثرية  , وأدلة  واضحة  , ومنها 
على خروجها , وذلك هو الالئق بفضلها وكماهلا , وذلك مما يدل على أن  

.  وراملأج: خطأها ِمن اخلطأ املغفور , بل   

 
  : هــ ۳۷عام  معركة صفني -ب 
 

 ومعاوية بن أيب سفيان  هي معركة جرت بني أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 

 . ٤٥٥۷ الصحيحني من املستدرك( 1)
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 ,  بني ن كما هو املهم أننا, ولن نتكلم كما ذكرنا بتفاصيل هذه املعركة

 ضد من قاتله حىت وإن  وقوف أهل السنة واجلماعة مع علي بن أيب طالب 
احلق  أن وجيب أن نقوله كما أخرب رسول اهلل , حابة ألنه حق كان من الص

فلو كان هناك مجاعة من املسلمني  , ن قبل نشوب هذه املعارك كلهامِ , َمن مع 
,   وكذلك عمر بن اخلطاب,  ه ألثبت أن احلق مع  قاتلت أبو بكر

 اه كانو ا أن قتلتأمجع أهل السنة مجيع   وحينما قتل اخلوارج عثمان بن عفان 
ومما يعظم شناعة اخلروج , ملا فيه من خروج على ويل األمر , على خطأ وإمث كبري 

 . قتله
 

أهل  نهبايعو يو , من املسلمني  يلهَ فعقيدة أهل السنة واجلماعة هي أن يطاع من وُ 
هو اإلمام الذي بايعه كبار  , ما كان علي بن أيب طالب كاحلل والعقد  

فاملعارك هذه جرت , هلم بالفضل والسابقني الذين نقرُّ الصحابة وبايعه أهل بدر 
 . خالفتهيف 

 
 :احلق مع علي يف معركة صفني 

 
  ونصت األحاديث املتواترة والكثرية على كون احلق مع علي بن أيب طالب

 ومن معه كانوا هم الفئة الباغية اليت ذكرها لنا   معاوية بن أيب سفيان وأن
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وأصحابه   حاديث اليت بينت أن احلق مع عليومن هذه األ رسول اهلل 
 :يف صفني 

 
عن ابن عباس رضي اهلل عنه قال مسعت رسول اهلل صلة اهلل عليه وسلم يقول   -۹
 (۹) ( . َوْيَح عم ار  تقتُـُله الفئُة الباغيُة يدعوهم إىل اجلن ِة ويدعونَه إىل الن ارِ )  :
 

رسوَل اهلِل صل ى اهللُ عليِه وسل َم  فقال مسعتُ : عن عمرو بن العاص قال   -۲
 (۲). يقول قاِتُل عمار  وسالُبه يف الناِر  

 
وأمجع مجهور ,  يف جيش علي بن أيب طالب  فكان عمار بن ياسر 

 بسبب حديث رسول اهلل  علماء السنة أن احلق مع علي بن أيب طالب 
 :أنه قال  وثبت عن رسول اهلل ,   لعمار

 
 (۳)( .  مترق مارقة عند فرقة من املسلمني تقتلهم أوىل الطائفتني باحلق)   -۳
 

 يف  هـ ۳۱سنة ( اخلوارج ) هو من قاتل املارقني   وكان علي بن أيب طالب
 
 
 

 . ۷۲۷۱صحيح ابن حبان  ,  ۷13۱صحيح اجلامع لأللباين ,  ٤٤۷صحيح البخاري   (۹) 
,  3۱3در السحابة للشوكاين ,   ۱/2۲۲جممع الزوائد للهيثمي  ,  ٦/1۱السلسلة الصحيحة لأللباين   (۲) 

 .  ٦1٤صحيح دًلئل النبوة للوادعي ,  ۱/1۲3اجملمع األوسط للطرباين ,  ٤3۱٤صحيح اجلامع لأللباين  

  . 11/٤٤1جمموع الفتاوى ًلبن تيمية ,  113۱2 ,  23/2مسند أمحد ,  1۲٥٤صحيح مسلم  (۳) 
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أقوال بعض  و سنعرض,  أن احلق كان معه ول اهلل رسوحق قول , النهروان 

 : أهل العلم من أهل السنة واجلماعة عن معركة صفني
 

 :قول ابن تيمية   -1
 

 : يف جمموع الفتاوى -رمحه اهلل  - يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية
 : " يف الصحيحني من حديث أيب سعيد اخلدري أنه قال  ثبت عن النيب "

مترق مارقة على حني فرقة من الناس فتقتلهم أوىل الطائفتني باحلق ويف لفظ } 
حلديث الصحيح دليل على أن كلتا الطائفتني فهذا ا" { فتقتلهم أدناهم إىل احلق 

على حق وأن عليا وأصحابه كانوا  -علي وأصحابه ومعاوية وأصحابه  -املقتتلتني 
فإن علي بن أيب طالب هو الذي قاتل . أقرب إىل احلق من معاوية وأصحابه

 . اخلوارج احلرورية" املارقني وهم 
 

, وكلهم   قتاله ملعاوية ومن معهأهل السنة يرون أن علي ا مصيب يف :وقال أيضا 
  (۹) .متفقون على أنه أقرب إىل احلق وأوىل به من معاوية ومن معه

 
 : قول ابن حجر العسقالين -۲
 

 ويف هذا احلديث علم من أعالم النبوة وفضيلة ظاهرة لعلي: قال ابن حجر

 ۷۲۷۱صحيح ابن حبان  ,  ۷13۱صحيح اجلامع لأللباين ,  ٤٤۷صحيح البخاري   (۹) 
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وقال . وعمار, ورد على النواصب الزاعمني أن علي ا مل يكن مصيب ا يف حروبه

أيض ا: دل احلديث: تقتل عمار ا الفئة الباغية, على أن علي ا كان املصيب يف تلك 
 احلروب؛ ألن أصحاب معاوية قتلوه .

 
 :قول اإلمام النووي  -۳
 

وكانت الصحابة يوم صفني يتبعونه حيث توجه لعلمهم بأنه مع الفئة : النووي
  .العادلة هلذا احلديث

 :قول اإلمام الذهيب  -٤
 

هم طائفة من املؤمنني, بغت على اإلمام علي, وذلك بنص قول : قال الذهيب
  .  « تقتلك الفئة الباغية »: املصطفى صلوات اهلل عليه لعمار

 
 :قول ابن كثري  -٦
 

كان علّي وأصحابه أدىن الطائفتني إىل احلق من أصحاب معاوية, : قال ابن كثري
بت يف صحيح مسلم من حديث وأصحاب معاوية كانوا باغني عليهم, كما ث

 حدثين من هو خري : شعبة عن أىب مسلة عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال
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, « تقتلك الفئة الباغية»: قال لعمار أن رسول اهلل  -يعين أبا قتادة –مين 

مع أمري املؤمنني  –رضي اهلل عنهما  –وهذا مقتل عمار بن ياسر : وقال أيض ا
 قتلة أهل الشام, وبان وظهر بذلك سر ما أخرب به الرسولعلي بن أيب طالب, 

  وما يف , من أنه تقتله الفئة الباغية, وبان بذلك أن علي ا حمق, وأن معاوية باغ 
  . ذلك من دًلئل النبوة

 
 :قول الشيخ عبدالعزيز ابن باز  -٥
 

 باغيةتقتل عمار ا الفئة ال »: حديث عمار يف وقال :  وقال عبد العزيز بن باز
فقتله معاوية وأصحابه يف وقعة صفني, فمعاوية وأصحابه بغاة, لكن جمتهدون . «

  . ظنوا أهنم مصيبون يف املطالبة بدم عثمان

 :قول سعيد بن حوى  -۷
 
بعد أن قُتل عمار الذي وردت النصوص مبينة أنه تقتله الفئة : وقال سعيد حوى 

حق وأن القتال معه كان واجب ا, ولذا الباغية, تبني للمرتّددين أن علي ا كان على 
عرّب ابن عمر عن ختّلفه بأنه يأسى بسبب هذا التخلف, وما ذلك إًلّ أنه ترك 

 واجب ا وهو نصرة اإلمام احلق على اخلارجني عليه بغري حق كما أفىت بذلك الفقهاء
 . 
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 :قول القرطيب واإلمام أبو املعايل  -٨
 

, وحسن الظن ِّبم يقتضي  , ومقاتلوه بغاة ه, كان إمام ا حق ا يف توليت علي 
 . أن يظن ِّبم قصد اخلري وإن أخطؤوه

 :قول الشيخ عائض القرين  -۱
 

احلق كان معه يف املعارك  قال الشيخ عائض القرين أن علي بن أيب طالب 
وجعل اهلل احلق معه يف مجيع املعارك اليت خاضها علي ألنه اإلمام املتبع وأمري ذلك 

 .الزمان 
 

ختصار لقول بعض العلماء واملشايخ على مر العصور يف أن احلق مع علي اوهذا 
 ,  ويستيطيع الباحث الرجوع للمواقع اإللكرتونية فيجد املئات من أقوال

وهذا  , وأن قتاله للبغاة واجب, يف ذلك الوقت  العلماء بوجوب طاعة علي 
ه باألدلة الصادقة الصحيحة ويثبتون يدل على أن أهل السنة واجلماعة يوالونه 

 . أن احلق كان معه يف معركة اجلمل وصفنيبًل الكاذبة واملزورة 
 

 : معركة النهراون -جـــ 
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, واخلوارج  هـ بني جيش أمري املؤمنني علي  ۸2وقعت معركة النهروان سنة 

هلل وُتدث رسول ا, وا فرُّ   ابسيط   انتهت ِّبزمية اخلوارج وقتل مجيعهم ماعدا نفر  او 
 ووصفهم بعدة  , وأنه لو أدركهم سيتقلهم , عن اخلوارج وعن وجوب قتاهلم 

واحلق بإمجاع , وخرجوا عليه وقاتلهم   روا عليفكانو هم الذين كف   , أوصاف
 . وأنه حمق يف قتاهلم ووجوب قتاهلم,   مجيع علماء أهل السنة أنه مع علي

 
ألهل النهروان   تال عليفمن األحاديث عند أهل السنة اليت نصت أن ق

 :صحيح 
 

 :يف قتاهلم  أمر رسول اهلل   -۹
 
ْعُت الن يب  :  َرِضَي الل ُه َعْنُه  َعِلي   قَاَل  ُسَوْيِد ْبِن َغَفَلَة ,  َعْن   َصل ى الل ُه َعَلْيِه َوَسل َم  مسَِ
ُسَفَهاُء اأْلَْحاَلِم , يـَُقولُوَن ِمْن َخرْيِ  ْسَناِن يَْأيت يف آِخِر الز َماِن قـَْوٌم ُحَدثَاُء اأْلَ  :  يـَُقوُل  

ْساَلِم َكَما  مَيْرُقُوَن    قـَْوِل اْلرَبِي ِة ,  الس ْهُم ِمْن الر ِمي ِة , ًَل جُيَاِوُز ِإميَانـُُهمْ  مَيُْرُق  ِمْن اإْلِ
َلُهْم َأْجٌر ِلَمْن قـَتَـَلُهْم يـَْوَم َحَناِجَرُهْم , فَأَيـَْنَما َلِقيُتُموُهْم فَاقْـتُـُلوُهْم , فَِإن    قـَتـْ

   (۹). اْلِقَياَمِة 
 

 :فقال  لقد وصفهم رسول اهلل  -۲
 

 ( . ۹۷۷۹)  , ومسلم( ٥۱2۲)رواه البخاري   (۹) 
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ْساَلِم ُمُروَق الس ْهِم ِمْن الر ِمي ِة )  , ( يـَْقَرُءوَن اْلُقْرآَن ًَل جُيَاِوُز تـَرَاِقيَـُهْم مَيْرُقُوَن ِمْن اإْلِ

  .(ِكاَلُب الن اِر ) وأهنم 
 
عن َزْيد ْبن َوْهب  عن  روى مسلم يف صحيحه عن علي بن أيب طالب و 

أَن ُه َكاَن يف اجْلَْيِش ال ِذيَن َكانُوا َمَع َعِلي  َرِضَي اهللُ َعْنُه , ال ِذيَن َساُروا "  :اجْلَُهيِنّ 
ْعُت َرُسوَل اهلِل َصل ى أَيُـَّها الن اُس إِ : ِإىَل اخْلََوارِِج , فـََقاَل َعِلي  َرِضَي اهللُ َعْنُه  ينه مسَِ

خَيْرُُج قـَْوٌم ِمْن أُم يِت يـَْقَرُءوَن اْلُقْرآَن , لَْيَس ِقرَاَءُتُكْم ِإىَل : ) اهللُ َعَلْيِه َوَسل َم يـَُقولُ 
ِهْم ِقرَاَءهِتِْم ِبَشْيء  , َوًَل َصاَلُتُكْم ِإىَل َصاَلهِتِْم ِبَشْيء  , َوًَل ِصَياُمُكْم ِإىَل ِصَيامِ 

ِبَشْيء  , يـَْقَرُءوَن اْلُقْرآَن حَيِْسُبوَن أَن ُه هَلُْم َوُهَو َعَلْيِهْم , ًَل جُتَاِوُز َصاَلتـُُهْم تـَرَاِقيَـُهْم , 
ْساَلِم َكَما مَيُْرُق الس ْهُم ِمَن الر ِمي ِة  , َلْو يـَْعَلُم اجْلَْيُش ال ِذيَن ( مَيْرُقُوَن ِمَن اإْلِ

َما ُقِضَي هَلُْم َعَلى ِلَساِن نَِبيهِهْم َصل ى اهللُ َعَلْيِه َوَسل َم , ًَلت َكُلوا َعِن ُيِصيُبونـَُهْم , 
اْلَعَمِل , َوآيَُة َذِلَك َأن  ِفيِهْم َرُجال  َلُه َعُضٌد , َولَْيَس َلُه ِذرَاٌع , َعَلى َرْأِس َعُضِدِه 

رُُكوَن  ِمْثُل َحَلَمِة الث ْدِي , َعَلْيِه َشَعرَاٌت بِيضٌ  فـََتْذَهُبوَن ِإىَل ُمَعاِويََة َوَأْهِل الش اِم َوتـَتـْ
َهُؤًَلِء خَيُْلُفوَنُكْم يف َذرَارِيهُكْم َوأَْمَواِلُكْم , َواهلِل ِإينه أَلَْرُجو َأْن َيُكونُوا َهُؤًَلِء اْلَقْوَم , 

َم احلَْرَاَم , َوَأَغاُروا يف سَ   رِْح الن اِس , َفِسريُوا َعَلى اْسِم اهللِ فَِإنـ ُهْم َقْد َسَفُكوا الد 
".(۹) 
 

 :لذو اخلويصرة   وصف رسول اهلل -2
 

 . ٥٥۹۲ح مسلم يصح  (۹) 
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َنَما ََنُْن ِعْنَد َرُسوِل الل ِه َصل ى الل ُه : " عن أيب َسِعيد  اخْلُْدرِي  َرِضَي الل ُه َعْنُه قَاَل  بـَيـْ

يَا : و اخْلَُوْيِصرَِة َوُهَو َرُجٌل ِمْن َبيِن مَتِيم  فـََقاَل َعَلْيِه َوَسل َم َوُهَو يـَْقِسُم ِقْسم ا أَتَاُه ذُ 
 َقْد ِخْبَت ! َوَمْن يـَْعِدُل ِإَذا ملَْ َأْعِدْل ؟! َويـَْلَك : ) َرُسوَل الل ِه اْعِدْل , فـََقاَل 

ِفيِه فََأْضِرَب  يَا َرُسوَل الل ِه اْئَذْن يل " , فـََقاَل ُعَمُر ( َوَخِسْرَت ِإْن ملَْ َأُكْن أَْعِدُل 
َدْعُه فَِإن  َلُه َأْصَحاب ا حَيِْقُر َأَحدُُكْم َصاَلَتُه َمَع َصاَلهِتِْم َوِصَياَمُه : ) ُعنُـَقُه , فـََقاَل 

يِن َكَما مَيُْرُق الس ْهُم ِمْن  َمَع ِصَياِمِهْم يـَْقَرُءوَن اْلُقْرآَن ًَل جُيَاِوُز تـَرَاِقيَـُهْم مَيْرُقُوَن ِمْن الده
لر ِمي ِة , آيـَتُـُهْم َرُجٌل َأْسَوُد ِإْحَدى َعُضَدْيِه ِمْثُل َثْدِي اْلَمْرأَِة أَْو ِمْثُل اْلَبْضَعِة َتَدْرَدُر ا
 (۹) . (َوخَيُْرُجوَن َعَلى ِحنِي فـُْرَقة  ِمْن الن اِس ( أي تضطرب)
 

ْعُت َهَذا احلَِْديَث مِ : قَاَل أَبُو َسِعيد   ْن َرُسوِل الل ِه َصل ى الل ُه َعَلْيِه فََأْشَهُد َأينه مسَِ
َوَسل َم َوَأْشَهُد َأن  َعِلي  ْبَن َأيب طَاِلب  قَاتـََلُهْم َوأَنَا َمَعُه , فََأَمَر ِبَذِلَك الر ُجِل فَاْلُتِمَس 

  . "َسل َم ال ِذي نـََعَتهُ فَُأيتَ ِبِه َحىت  َنَظْرُت ِإلَْيِه َعَلى نـَْعِت الن يبه َصل ى الل ُه َعَلْيِه وَ 
 

 مقتوًل   ووجده جيش علي , وقع يف هذا الرجل  وكان وصف رسول اهلل 
 .يف معركة النهروان 

 
اْلَتِمُسوُه فـََوَجُدوُه يف ُحْفَرة  : َلم ا قـََتَل َعِلي  أَْهَل النـ ْهَرَواِن قَالَ : " َعْن َعِبيَدَة قَاَل 

َلى فَاْستَ  َلْوًَل َأْن تـَْبَطُروا : " ْخَرُجوُه َوأَقْـَبَل َعِلي  َعَلى َأْصَحاِبِه , فـََقالَ َُتَْت اْلَقتـْ
 , "أَلَْخبَـْرُتُكْم َما َوَعَد اهلُل َمْن يـَْقُتُل َهُؤًَلِء َعَلى ِلَساِن حُمَم د  َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَسل َم 

 ٥٤۹۲ صحيح مسلم  ,  ۹۲2٥صحيح البخاري   (۹) 
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ْعَتُه ِمْن َرُسوِل اهلِل َصل ى ا: قـُْلتُ   . " ِإي َوَربه اْلَكْعَبةِ : " هللُ َعَلْيِه َوَسل َم؟ قَالَ أَْنَت مسَِ

 
وأن علي بن أيب , دلت دًللة واضحة على وجوب قتل اخلوارج  فهذه األحاديث 

 .يف قتاهلم  اكان مصيب   طالب 
 

 :قال ابن تيمية 
 

َلْيِه َوَسل َم ِبِقَتاهلِِْم قَاتـََلُهْم أَِمرُي َواخْلََوارُِج اْلَمارِقُوَن ال ِذيَن أََمَر الن يبُّ َصل ى الل ُه عَ  "
ينِ   اْلُمْؤِمِننَي َعِليُّ ْبُن َأيب طَاِلب  َأَحُد اخْلَُلَفاِء الر اِشِديَن , َواتـ َفَق َعَلى ِقَتاهلِِْم أَِئم ُة الده

يُّ ْبُن َأيب طَاِلب  َوَسْعُد ْبُن َأيب ِمْن الص َحابَِة َوالت اِبِعنَي َوَمْن بـَْعَدُهْم , وملَْ ُيَكفهْرُهْم َعلِ 
رمُُهَا ِمْن الص َحابَِة , َبْل َجَعُلوُهْم ُمْسِلِمنَي َمَع ِقَتاهلِِمْ    . َوق اص  َوَغيـْ

َم احلَْرَاَم , َوَأَغاُروا َعَلى أَْمَواِل اْلُمْسِلِمنَي , : وملَْ يـَُقاتِْلُهْم َعِلي  َحىت   َسَفُكوا الد 
َوهِلََذا ملَْ َيْسِب َحرميَُهْم وملَْ يـَْغَنْم . َلُهْم ِلَدْفِع ظُْلِمِهْم َوبـَْغِيِهْم , ًَل أِلَنـ ُهْم ُكف ارٌ فـََقاتَـ 

  (3).  "أَْمَواهَلُمْ 
 

مل خيتلف العلماء قدميا  وحديثا  أن اخلوارج قوم سوء عصاة هلل عز  :قال اآلجري 
 وصاموا واجتهدوا يف العبادة , فليس  وجل ولرسوله صلى اهلل عليه وسلم وإن صلوا

 

 "(  ۱۸۳)  زوائد الزهد  (1)
 . "( ۲۸۲/۳ )بن تيمية ًل جمموع الفتاوى  "  (3)
 
 

(1) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 
01

 
 

  علي بن أبي طالب فضائل   

 
ذلك بنافع هلم , وإن أظهروا األمر باملعروف والنهي عن املنكر وليس ذلك بنافع 

 . ... (هلم ألهنم قوم يتألون القرآن على مايهوون , وميوهون على املسلمني
 

 :يف كتب السنة   ذكر بعض من أخالق علي بن أيب طالب  -خامس ا
 

النبيلة  هل السنة واجلماعة الكثري من أخالق علي بن أيب طالب لقد أثبت أ
 : ومنها 

 
 :وصفه  - ۹

: فقال  . عليا صف يل: , فقال له  معاوية على ضرار بن ضمرة الكناين دخل
أما إذ ًل بد , فإنه كان واهلل : ًل أعفيك , قال : أوتعفيين يا أمري املؤمنني , قال 

يقول فصال , وحيكم عدًل , يتفجر العلم من جوانبه  ,بعيد املدى , شديد القوى 
, يستوحش من الدنيا وزهرهتا , ويستأنس بالليل  , وتنطق احلكمة من نواحيه

وظلمته , وكان واهلل غزير العربة , طويل الفكرة , يقلب كفه وخياطب نفسه , 
ينا يعجبه من اللباس ما قصر , ومن الطعام ما جشب , كان واهلل كأحدنا , يدن

إذا أتيناه , وجييبنا إذا سألناه , وكان مع تقربه إلينا وقربه منا ًل نكلمه هيبة له , 
وحيب املساكني , ًل  [  فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ املنظوم , يعظم أهل الدين ,

يطمع القوي يف باطله , وًل ييأس الضعيف من عدله , فأشهد باهلل لقد رأيته يف 
 يل سدوله , وغارت جنومه , مييل يف حمرابه قابضا على بعض مواقفه وقد أرخى الل

  ۲۹الشريعة لآلجري   (1)
 
 

(1) 
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حليته , يتململ متلمل السليم , ويبكي بكاء احلزين , فكأين أمسعه اآلن وهو يقول 

 إيل تغررت , إيل تشوفت , هيهات : يتضرع إليه مث يقول للدنيا  -يا ربنا يا ربنا : 
لسك حقري , وخطرك هيهات , غري غريي قد بنتك ثالثا , فعمرك قصري , وجم

فوكفت . يسري , آه آه من قلة الزاد , وبعد السفر , ووحشة الطريق 
على حليته ما ميلكها , وجعل ينشفها بكمه , وقد اختنق القوم  معاوية دموع

؟  ضرار رمحه اهلل , كيف وجدك عليه يا أبو احلسن كذا كان: بالبكاء , فقال 
ترفأ دمعتها وًل يسكن حزهنا , مث  وجد من ذبح واحدها يف حجرها , ًل: قال 

  (۹) . قام فخرج
 

 :زهده  -۲
 :قول الخليفة عمر بن عبدالعزيز في زهده  -

تذاكروا الزهاد عند عمر بن عبد العزيز فقال قائلون : عن حسن بن صاحل قال 
فالن وقال قائلون فالن , فقال عمر بن عبدالعزيز أزهد الناس يف الدنيا علي بن 

   . (۲)أيب طالب 

مل يرتك أيب إًل مثامنائة درهم أو : من وجوه  أنه قال ثبت عن احلسن بن علي  
 .سبعمائة فضلت من عطائه كان يعدها خلادم يشرتيها ألهله

 .وأما تقشفه يف لباسه ومطعمه فأشهر من هذا كله وباهلل التوفيق والعصمة

 . ٨٦ ص,  حلية األولياء وطبقات األصفياء  (۹) 
 ( . ابن كثري يف البداية والنهاية( ٦ص /  ٨ج  , ( ٥٦۲ص /  ۳ج )الكامل يف التاريخ  بن األثري يفا  (۲) 
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رأيت علي بن : ه, قالوذكر عبد الرزاق عن الثوري عن أيب حيان التيمي عن أبي

من يشرتي مين سيفي هذا؟ فلو كان عندي مثن إزار : أيب طالب على املنرب يقول
وكانت بيده : قال عبد الرزاق. نسلفك مثن إزار: ما بعته, فقام إليه رجل فقال

  (۹) . الدنيا كلها إًل ما كان من الشام
 

 :عدله  -۳
فعرف علي : صراين يبيع درعا, قالخرج علي بن أيب طالب إىل السوق, فإذا هو بن

وكان قاضي املسلمني : قال. هذه درعي, بيين وبينك قاضي املسلمني: الدرع فقال
فلما رأى شريح أمري املؤمنني قام من جملس : قال. شريح, كان علي استقضاه

القضاء, وأجلس عليا يف جملسه, وجلس شريح قدامه إىل جنب النصراين, فقال له 
يح لو كان خصمي مسلما لقعدت معه جملس اخلصم, ولكين أما يا شر : علي

ًل تصافحوهم, وًل تبدءوهم : )مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول
بالسالم, وًل تعودوا مرضاهم, وًل تصلوا عليهم, وأجلئوهم إىل مضايق الطرق, 

ما تقول يا : فقال شريح. اقض بيين وبينه يا شريح (وصغروهم كما صغرهم اهلل
قال فقال . هذه درعي ذهبت مين منذ زمان: فقال علي: أمري املؤمنني؟ قال

ما أكذب أمري املؤمنني, الدرع : فقال النصراين: ما تقول يا نصراين؟ قال: شريح
ما أرى أن خترج من يده, فهل من بينة؟ فقال علي : قال فقال شريح. هي درعي

أنا أشهد أن هذه أحكام  أما: قال فقال النصراين. صدق شريح: رضي اهلل عنه
 األنبياء, أمري املؤمنني جييء إىل قاضيه, وقاضيه يقضي عليه, هي واهلل يا أمري 

 ( .۲٤۳/۹) :  يف ترمجته يف اًلستيعاباإلمام ابن عبد الرب  (۹) 
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املؤمنني درعك, اتبعتك من اجليش وقد زالت عن مجلك األورق, فأخذهتا, فإين 

أما : فقال علي رضي اهلل عنه: قال. أشهد أن ًل إله إًل اهلل, وأن حممدا رسول اهلل
لقد رأيته يقاتل : ومحله على فرس عتيق, قال فقال الشعيب. ت فهي لكإذا أسلم
  (۹) . املشركني

 
 :حكمته  -٤

قال ذكر عند النيب قضاء قضاء  به : عن مجيل بن عبداهلل بن يزيد املدين قال 
احلمد هلل الذي جعل فينا احلكمة  : علي بن أيب طالب , فأعجب النيب , فقال

   (۲) . أهل البيت
 

 :واضعه ت -٦
 
 :من أقواله في التواضع   -أ 
إن العبد كلما رسخ يف العلم بالكتاب والسنة وعمل ِّبما, وعرف حقيقة نفسه  ,

ازداد تواضع ا هلل وخللقه, كما إن علة من أعجب بنفسه من بعض دعاة اليوم إمنا 
هى من قلة العلم والفهم, إضافة إىل انصراف نظر الداعي إىل كثرة من حوله من 

األتباع, وغفلته عن النظر إىل ما عند اهلل, مث إىل من فوقه من العلماء الربانيني, 
 وهذا من مداخل الشيطان اخلفية على طالب العلم واحملسوبني على حقل الدعوة, 

 
 ,"(٥۹۳/۹۲)  السنن الكربى ( ۹) 
    ]٤۹۹۹ [أخرجه اإلمام أمحد(  ۲) 
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إذا علمت فال تفكر يف كثرة من دونك من  »:  وقد قيل يف منشور احلكم

 ( ۹).  « ءاجلهال, ولكن انظر إىل من فوقك من العلما

 
 :  أمام عمه العباس  تواضع علي -ب 

 
يا عم, : رأيت عليا يقبل يد العباس ورجله ويقول: عن صهيب موىل العباس, قال

   (۲) . ارض عين 
 

 :لألحاديث  رواية علي بن أيب طالب : ا سادس  
 

 , لقد أثبت أهل السنة واجلماعة األحاديث اليت رواها علي بن أيب طالب 
بل ,   ًللة حبهم له أهنم أنصفوه بذكر أحاديث رواها  هو عن الرسولومن د

ويعلمون أنه ,   عن الرسول  حكامهم من أحاديث عليأيأخذ أهل السنة 
كانت ترسل   - رضي اهلل عنها -حىت أن عائشة  , فقيه لقربه من رسول اهلل 

لمه ومالزمته ألهنا تعلم فقهه وع ؛ بعض من التابعني إىل علي بن أيب طالب 
 . للنيب 

 
 : َعِن اْلَمْسِح َعَلى اخْلُف نْيِ , قَاَلْت   َسأَْلُت َعاِئَشَة ,: قَاَل  , َهاِنئ   ْبنِ  ُشَرْيحِ  فَعنْ 

 
 ( ۲۳٦. )  منهج أمري املؤمنني على يف الدعوة, ص  ( ۹) 
 ( . ۲/٤۱) , السري للذهيب (  ۹/٤۲۲) أصحاب الرسول (  ۲) 
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ُيَسافـَُر َمَع َرُسوِل الل ِه َصل ى الل ُه َعَلْيِه َوَسل َم , َفَسأَْلُتُه , فـََقاَل  , فَِإن ُه َكانَ   َعِلي ا َسلْ 
َلةٌ لِْلُمَساِفِر َثالثَُة أَي ام  َولََيالِيِهن  , َولِلْ : "    (۹) . "  ُمِقيِم يـَْوٌم َولَيـْ

 
يف  عن الرسول  ونالحظ عدد الروايات اليت رواها علي بن أيب طالب 

 , ۱۸يف البخاري مع املكرر  فروايات علي بن أيب طالب , الصحيحني 
 . حديثا   ۳۸يف صحيح مسلم  و رواياته  , ۳٤وبغري املكرر 

 
يف الصحيحني   ها علي بن أيب طالبونالحظ أيضا أن عدد الروايات اليت روا

 وأكثر من روايات عمر بن اخلطاب ,  أكثر من روايات أبو بكر الصديق
 , وأكثر من روايات عثمان بن عفان , قبله  ةوهم اخللفاء الراشدين الثالث

 ! 
أكثر من عدد  روايات اخللفاء  يات علي بن أيب طالب األعظم أن عدد رواو 

أن يتهم أهل السنة فكيف يستطيع أحدهم ب,  (جمتمعني ) ني الثالثه يف الصحيح
 !   هذا اإلمام اجلليل علي بن أيب طالب واجلماعة بكره

 
عن الرسول   فاليوجد كتب من أي مذهب يروي فضائل علي بن أيب طالب

  كما يرويها مذهب أهل السنة واجلماعة مفصلة!  
 

  ۱۲ص , د أيب داوود مسن  ( ۹) 
 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5722


  

 
06

 
 

  علي بن أبي طالب فضائل   

 
 :  ة عن علي بن أيب طالبأقوال بعض من علماء أهل السن:  بع اسا

 
 : -رمحه اهلل  - قول احلسن البصري -۹

: وسئل احلسن بن أيب احلسن البصري عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه فقال 
كان علي واهلل سهما صائبا من مرامي اهلل على عدوه ورباين هذه األمة وذا فضلها 

ه و سلم مل يكن بالنومة عن وذا سابقتها وذا قرابتها من رسول اهلل صلى اهلل علي
أمر اهلل وًل بامللومة يف دين اهلل وًل بالسروقة ملال اهلل أعطى القرآن عزائمه ففاز منه 

  (۹).  برياض مونقة ذلك علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه
 

 :قول ابن تيمية  -۲
 فضل علي ووًليته هلل وعلو منزلته عند اهلل معلوم وهلل احلمد, ومن طرق ثابتة 

وأما كون . أفادتنا العلم اليقيين, ًل حيتاج معها إىل كذب وًل إىل ما ًل يعلم صدقه
لعلي يف حياة النيب صلى اهلل عليه   علي وغريه موىل كل مؤمن, فهو وصف ثابت

وسلم وبعد مماته, وبعد ممات علي, فعلي اليوم موىل كل مؤمن, وليس اليوم متوليا  
 .ني بعضهم أولياء بعض أحياء وأمواتا  على الناس , وكذلك سائر املؤمن

 
أما كون علي بن أيب طالب من أهل البيت فهذا مما ًل خالف   :وقال أيضا فيه 

 فيه بني املسلمني, وهو أظهر عند املسلمني من أن حيتاج إىل دليل, بل هو أفضل 
 

 ( . ۳/۹۹۹۲) اًلستيعاب  (۹) 
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 نيبأهل البيت, وأفضل بين هاشم بعد النيب صلى اهلل عليه وسلم , وقد ثبت عن ال

اللهم هؤًلء أهل : أنه أدار كساءه على علي, وفاطمة, وحسن, وحسني , فقال
  . بييت فأذهب عنه الرجس وطهرهم تطهريا  

 
بل مجيع أهل السنة يتولون علي ا وأهل البيت, ويقدمونه على معاوية, بل  :وقال 

   (۹).   وعلى من هو أفضل من معاوية
 

  (۲) .حاديث الصحيحة يف فضائل عليوأهل السنة يذكرون  األ: وقال أيضا 
 

 :قول اًلمام أمحد بن حنبل  -2
كنت بني يدي أيب جالسا  ذات يوم : )عن عبد اهلل بن أمحد بن حنبل قال

فجاءت طائفة من الكرخية فذكروا خالفة أيب بكر وخالفة عمر وخالفة عثمان 
يا : يهم فقالوذكروا خالفة علي بن أيب طالب فزادوا وأطالوا فرفع أيب رأسه إل

 هؤًلء, قد أكثرمت القول يف علي واخلالفة إن اخلالفة مل تزين عليا  بل علي زينها
.(2)  
 

ما  مسعت أمحد بن حنبل يقول: عن حممد بن منصور الطوسي قال :وقال أيضا 
 روي يف فضائل أحد من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم باألسانيد 

 . ۱٦ص,  منهاج السنة ًلبن تيمية  (۹)  
 . ٥٦ص ,  منهاج السنة ًلبن تيمية(  ۲)
 ( . ۹/۲٤٥) تاريخ مدينة اإلسالم   (2)
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 (۹).  علي بن أيب طالب رضي اهلل عنهالصحاح ما روي عن 

 
 :قول ابن حجر  -٤

عليُّ بن أيب طالب بن عبداملطلب بن هاشم اهلامشي, َحْيَدرَة, أبو تُراب, وأبو )) 
احَلسنَـنْي, ابُن عمه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وزوُج ابنته, من السابقني 

هو سابُق العرب, وهو أحُد العشرة, مات األو لني, ورج ح مجٌع أن ه أو ُل َمن َأسَلم, ف
يف رمضان سنة أربعني, وهو يومئذ  أفضُل األحياء ِمن َبيِن آَدم باألرض, بإمجاع 

 (( . أهل السُّن ة, وله ثالٌث وستون سنة على األرجح
 

ولعليه بن أيب طالب رضي اهلل عنه ِمن الولد مخسة عشر من الذُّكور, ومثان عشرة 
الرياض املستطابة يف مجلة َمن َرَوى يف ))ذلك العامريُّ يف من اإلناث, ذكر 

والَعِقُب من وَلد )) :مث ذكرهم وذكر أم هاهتم, مث قال )) الصحيحني من الصحابة
  (۲)(( .  علي  كان يف احلسن واحلسني وحممد وعمر والعباس

 
 :   أشعار يف مدح علي بن أيب طالب: ا ثامن  

 
ولعلنا , ا يف أشعار  أهل السنة واجلماعة  كثري    البلقد امتدح علي بن أيب ط

 :ا من هذه األشعار يف مدح هذا اخلليفة الراشد ا يسري  نذكر بعض  
 

  ( . 2٦۳طبقات احلنابلة, ص ) (۹) 
 . ۹۸۲ التقريب ًلبن حجر  (۲) 
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 :رثاء أبو األسود الدؤيل   -۹
 

 أًل تبكي أمري املؤمنينا... أًل يا عني وحيك أسعدينا 
 بعربهتا وقد رأيت اليقينا... تبكي أم كلثوم عليه 

 فال قرت عيون الشامتينا... خوارج حيث كانوا اًل قل لل
 خبري الناس طر ا أمجعينا... أيف شهر الصيام فجعتمونا 
 وذللها ومن ركب السفينا... قتلتم خري من ركب املطايا 

 ومن قرأ املثاين واملئينا... ومن لبس النعال ومن حذاها 
 وحب رسول رب العاملينا... فكل مناقب اخلريات فيه 

 بأنك خريها حسبا ودينا... مت قريش حيث كانت لقد عل
 رأيت البدر فوق الناظرينا... وإذا استقبلت وجه أيب حسني 

 نرى موىل رسول اهلل فينا... وكنا قبل مقتله خبري 
 ويعدل يف العدا واألقربينا... يقيم احلق ًل يرتاب فيه 
 ومل خيلق من املتجربينا... وليس بكامت علما لديه 

  (۹).   نعم حار يف بلد سنينا... إذا فقدوا عليا  كأن الناس
 

 :بن حممد احلمريي  لشعر إمساعي -۲
 

 . ۳/۹۹۳۲اًلستيعاب   (۹) 
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  من كان أثبتها يف الدين أوتادا... سائل قريشا به إن كنت ذا عمه 

  علما وأطهرها أهال وأوًلدا... من كان أقدم إسالما وأكثرها 
  ا وأنداداتدعو مع اهلل أوثان... من وحد اهلل إذ كانت مكذبة 

  عنها وإن يبخلوا يف أزمة جادا... من كان يقدم يف اهليجاء إن نكلوا 
  علما وأصدقها وعدا وإيعادا... من كان أعدهلا حكما وابسطها 

  إن أنت مل تلق لألبرار حسادا... إن يصدقوك فلن يعدوا أبا حسن 
 (۹).  وذا عناد حلق اهلل جحادا... إن أنت مل تلق أقواما ذوي صلف 

 
 :شعر بكر بن محاد التاهريت  -2
 

 هدمت ويلك لإلسالم أركانا ...   قل ًلبن ملجم واألقدار غالبة
 وأول الناس إسالما  وإميانا...   قتلت أفضل من ميشي على قدم

 سن الرسول لنا شرعا  وتبيانا...   وأعلم الناس بالقرآن مث مبا 
 قبه نورا  وبرهاناأضحت منا...     صهر الن يب وموًله وناصره

 مكان هارون من موسى بن عمرانا ...وكان منه على رغم احلسود له 
 سبحان رب العرش سبحانا: فقلت ...ذكرت قاتله والدمع منحدر 

 خيشى املعاد ولكن كان شيطانا ...إين ألحسبه ما كان من بشر 
 وأخسر الناس عند اهلل ميزانا ...أشقى مراد إذا عدت قبائلها 

 على مثود بأرض احلجر خسرانا ...لناقة األوىل اليت جلبت كعاقر ا

 . ۳/۹۹۳۲اًلستيعاب   (۹) 
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 قبل املنية أزمانا فأزمانا ...قد كان خيربهم أن سوف خيضبها 

 وًل سقى قرب عمران بن حطانا ...فال عفا اهلل عنه ما ُتمله 
 ونال ما ناله ظلما  وعدوانا ...لقوله يف شقي ظل جمرتما 

 ًل ليبلغ من ذي العرش رضواناإ ...يا ضربة من تقى ما أراد ِّبا 
 فسوف يلقى ِّبا الرمحن غضبانا ...بل ضربة من غوى أوردته لظى 

  (۹)  إًل ليصلى عذاب اخللد نريانا ...كأنه مل يرد قصدا  بضربته 
 

 : مؤلفات أهل السنة واجلماعة يف علي بن أيب طالب  :تاسع ا 
 

من  ,  بن أيب طالب لقد ألف أهل السنة واجلماعة مؤلفات كثرية يف علي 
 وسنذكر بعضها فقط  , كتب وجملدات ومصنفات وأبواب خاصة وأحباث وغريها

ويوجد أضعاف هذه الكتب واألحباث عند أهل السنة واجلماعة لعلي , لإلختصار 
 . بن أيب طالب 

 
 :بعض من الكتب  -أ
 

 .للدكتور علي الصاليب  سرية أمري املؤمنني علي بن أيب طالب  -۹
 . للدكتور أمحد حممد طه  فقه اإلمام علي  -۲
 

 . ۳/۹۹۳۲اًلستيعاب   (۹) 
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 .للدكتور نبيل سرور  رائد كل العصور علي بن أيب طالب   -2
 

  . للدكتور زهري غزاوي( القلب والسيف  ) اإلمام علي بن أيب طالب  -٤
 

 . إلبراهيم مشس الدين  خطب أمري املؤمنني علي بن أيب طالب  -٦
 

 .لعباس حممود العقاد  أيب طالب عبقرية اإلمام علي بن  -٥
 

 . للدكتور سامي املغلوث أطلس اخلليفة علي بن أيب طالب  -۷
 

 . اإلمام علي بن أيب طالب حملمد رضا  -٨
 

أمسى املطالب يف سرية أمري املؤمنني علي بن أيب طالب للدكتور علي   -۱
 .الصاليب 

 
 . ي جلمع من املؤلفنيسجُع احلمام يف ِحكم اإلمام أمري املؤمنني عل -۹۲

 
منهج علي بن أيب طالب يف الدعوة إىل اهلل للدكتور سليمان بن قاسم العيد  -۹۹

. 
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 . علي بن أيب طالب لعبد الستار الشيخ -۹۲

 
 . علي بن أيب طالب خلالد البيطار -2۹
 
 . صحيح التوثيق  يف سرية علي بن أيب طالب جملدي فتحي السيد -٤۹
 
ب مستشار أمني للخلفاء الراشدين للدكتور حممد عمر علي بن أيب طال -٦۹

 . احلاجي
 
 . خالفة علي بن أيب طالب رتبة وهذبة للدكتور حممد بن صامل السلمي -٥۹
 

 . أمري املؤمنني علي بن أيب طالب ألمحد السيد -۹۷
 
 

 :بعض من اجمللدات واملصنفات واألحباث   -ب
 

 .بن حنبل  لإلمام أمحد فضائل علي بن أيب طالب  -۹
 

 .لإلمام النسائي  خصائص أمري املؤمنني علي بن أيب طالب  -۲
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 .(  ۷۲۹2 - ۷۲۷2) باب مناقب علي بن أيب طالب يف صحيح البخاري  -2
 

 .(  ٤۲٤۲ – ۲۱٤۲) باب مناقب علي بن أيب طالب يف صحيح مسلم  -٤
 

 .ًلبن تيمية  سؤال يف علي بن أيب طالب  -٦
 

 .لإلمام الرتمذي  ن أيب طالب باب مناقب علي ب -٥

 . عن علي بن أيب طالب  وهذا غري اآللف من األحباث واملقاًلت
 

رسالة علمية قدمت للجامعة اإلسالمية يف املدينة : خالفة علي بن أيب طالب  -۷
 . املنورة لعبداحلميد فقيهي

 
 .ة مركز الدراسات التارخيي, بيعة علي بن أيب طالب ألم مالك اخلالدي  -٨
 

فال يوجد  أي صحايب له من املؤلفات مثل ماوجد  لعلي بن أيب طالب عند أهل 
 .السنة واجلماعة 
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 فهرس الموضوعات                             

 

  ٦.. ................................... علي بن أبي طالب فضائل 
  ٨. ............. حبق علي بن أيب طالب  بعض مما نزل من القرآن: أوًل  
  .................13 بعض ماورد من املناقب لعلي بن أيب طالب: ثاني ا 

 12.... ................. اأكثر الصحابة علم   ا وأول الذكور إسالم  * 
  ................... .....1٤ أول من صلى مع الرسول  علي* 
 1٦ .............................ابغضه نفاق   و اإميان    حب علي  * 
 1٦........ ...............................حديث الراية يوم خيرب * 
 1٥................. .............................. حديث املنزلة* 
 11 ..............................." أنت مين وأنا منك " حديث * 
 11............ ....................... موًله فعلي   من كنت موًله* 
 1٨ ....................................... أوىل الناس بكم بعدي* 
 1٨.......... ........................... من سب عليا فقد سبين* 
 11 .................................... ا فقد أحبينمن أحب علي  * 
 11..................................  كل املؤمنني بعديوهو موىل* 
 38................................... أشقى الناس  قاتل علي* 
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 38...... ..........................  أنت أخي يف الدنيا واآلخرة* 
 31.. .......................................... علي مع القرآن* 
 31.. ......... يف النحر  يشارك الرسول  أيب طالب علي بن* 
 33 ................... رخصة دون الناس  لعلي بن أيب طالب* 
   ................33 خيتار علي زوج لفاطمة رسول اهلل * 
  .............. .3٤ ا برسول اهللأقرب الناس عهد    علي* 
   ....3٦  رسول اهللأحب الناس إىل  علي بن أيب طالب* 
 3٦. ......................... ما انتجيُته ؛ ولكن  اهلَل انتجاه* 
  .............. .3٦ مجيع األبواب مسدودة إًل باب علي* 
 3٥...............  ودفنه  يتكفل بغسل الرسول  علي* 
   ................. ...31 أعظم الناس منزلة من رسول اهلل* 
 31..  عدة دعوات علي بن أيب طالب ل رسول اهلل  اعد *

 31...  ............................ دعاءه له بعلم القضاء* 
 3٨........ ن يشفيه اهلل من املرض بأ  لعلي بن أيب طالب دعاء النيب * 

  ................ ......3٨ مواقف من شجاعة علي بن أيب طالب:  ثالثا
 28..... .................... الفراشيف   م عليقصة نو  *

 21...............  يف غزوة األحزاب  أمري املؤمنني علي* 
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 22..................  يف غزة خيرب علي بن أيب طالب * 

   2٦...يف املعارك اليت خاضها   احلق مع علي بن أيب طالبأن إثبات  - رابع ا
 2٦.......... ............................. معركة اجلمل* 
 21............. ...................هــ  ۳۷عام  معركة صفني* 
 ٤3...  أقوال بعض أهل العلم من أهل السنة واجلماعة عن معركة صفني* 
 ٤3 ......................................... قول ابن تيمية* 
 ٤3............ ................... قول ابن حجر العسقالين* 
 ٤2................. .................... قول اإلمام النووي* 
 ٤2................... .................. قول اإلمام الذهيب* 
 ٤2.................. ....................... قول ابن كثري* 
 ٤٤..... ...................... قول الشيخ عبدالعزيز ابن باز* 
 ٤٤...... ............................. قول سعيد بن حوى* 
 ٤٦....... .................. قول القرطيب واإلمام أبو املعايل* 
 ٤٦ .............................. قول الشيخ عائض القرين* 
 ٤٦.................... ................... معركة النهراون* 
ألهل النهروان   حاديث عند أهل السنة اليت نصت أن قتال عليمن األ *

 ٤٥...............................................  صحيح
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 ٤٥................ ........... يف قتاهلم أمر رسول اهلل * 
 ٤٥......... ............. فقال لقد وصفهم رسول اهلل * 
 ٤1...... ............. رةلذو اخلويص  وصف رسول اهلل* 

 ٦8....  يف كتب السنة  ذكر بعض من أخالق علي بن أيب طالب  -خامس ا
 ٦8......................... .................................... وصفه* 
 ٦1...................................... ....................... زهده* 
 ٦3................................... .......................... عدله* 
 ٦2..................................... ...................... حكمته* 
 ٦2...................................... ..................... تواضعه *

 ٦٤... .................... لألحاديث رواية علي بن أيب طالب : ا سادس  
 ٦٥.....   أقوال بعض من علماء أهل السنة عن علي بن أيب طالب:  بع اسا
 ٦٥................ ................... -رمحه اهلل  - قول احلسن البصري* 
 ٦٥.............................. ....................... قول ابن تيمية* 
 ٦1........................ .................. قول اًلمام أمحد بن حنبل* 
 ٦٨.............................. ...................... قول ابن حجر* 
 ٦٨............ ............   أشعار يف مدح علي بن أيب طالب: ا ثامن   

 ٦1.......................... ................... رثاء أبو األسود الدؤيل* 
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  أسعد بتواصلكم                                    

 الغامدي محمد بن فوزي                              
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