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 رية اخللفاء الراشدين.سياق س يف رضي هللا عنه أيب طالببن علي سيدان ذكر  حضرته يف هذه اخلطبةبدأ ي
 

أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف، وكان عبد مناف يكىن أبيب بن هو علي  نسبه:
 المحمبن هاشم. ولد علّي قبل عشر سنوات من البعثة النبوية. وورد عن  فاطمة بنت أسدأمه  طالب.
 البطن، عريض املنكبني.أنه كان معتدل القامة أدعج العينني، ضخم   علي

لقد مسته والدته أسًدا تيّمنا أببيها، ومل يكن والده أبو طالب حاضرًا عند والدته، فلما رجع أبو طالب 
مساه عليًّا بدال من أسد. كان لعلي ثالثة إخوة وأختان، وهم طالب وعقيل وجعفر، وأم هاين وأم مجانة. 

 كلهم إال طالبا ومجانة.   واولقد أسلم
ُهَو ه وَ َجاءَ  وسبب تسميته أبو تراب أن النيب ي يكىن أبيب احلسن وأيب السبطني وأيب تراب. كان عل

ََيَْسُحُه َعْنُه َويَ ُقوُل:  َقْد َسَقَط رَِداُؤُه َعْن ِشقِِّه َوَأَصابَُه تُ رَاٌب، َفَجَعَل َرُسوُل اَّللِه يف املسجد ُمْضَطِجٌع 
 ومنذ ذلك اليوم ُيكىن أبيب تراب. ُقْم َأََب تُ رَاٍب، ُقْم َأََب تُ رَاٍب.

 
 ْلَعّباسوا َرُسوُل جاءه ف قُ َرْيًشا أَْزَمٌة َشِديَدٌة وََكاَن أَبُو طَاِلٍب َذا ِعَياٍل َكِثريٍ َأَصاَبْت  له: كفالة النيب 

َعِلّيا، َفَضّمُه إلَْيِه، َوَأَخَذ  َفَأَخَذ َرُسوُل اَّللِّ أيب طالب للتخفيف عنه،  وكفل كل واحد منهما أحد عيال
بَ َعُه َعِلّي َحّّت بَ َعثَُه اَّلّلُ تَ َباَرَك َوتَ َعاََل نَِبيّا، فَات ّ  اْلَعّباُس َجْعَفرًا َفَضّمُه إلَْيِه، فَ َلْم يَ َزْل َعِلّي َمَع َرُسوِل اَّللِّ 

 .َوآَمَن ِبِه َوَصّدَقُه َوملَْ يَ َزْل َجْعَفٌر ِعْنَد اْلَعّباِس َحّّت َأْسَلَم َواْستَ ْغىَن َعْنُه 
مها فوجدسيدان حممد صلى هللا عليه وسلم والسيدة خدجية   علي بن أيب طالب جاء :إسالم علي 
 وبعث به رسله، فأدعوك إَل"دين هللا الذي اصطفى لنفسه،  ما هذا؟ فقال رسول هللا: :يصليان، فقال

 فمكث علّي تلك الليلة، مث إن هللا أوقع يف قلب عليّ  كفر َبلالت والعزى".تهللا وإَل عبادته و 
حّت جاءه فقال: ماذا عرضت علّي اي حممد؟ فقال له رسول   اإلسالم، فأصبح غادايً إَل رسول هللا

ل ر َبلالت والعزى، وتربأ من األنداد". ففعهللا: "تشهد أن ال إله إال هللا، وحده ال شريك له، وتكف
 . وقد أسلم علي وزيد بن حارثة رضي هللا عنهما بعد السيدة خدجية رضي هللا عنها.علّي وأسلم

 
  :أتييده للنيب 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%B3%D8%AF


فآمن وهو ال يزال صبيا، وقد آمن مدركا أنه  : أما علّي يف موضع عن علي  قال املصلح املوعود 
. ورد يف الرواايت أن سيتعرض لشّت احملن نتيجة إسالمه وأنه رمبا يضطر للتضحية بنفسه يف سبيل هللا 

رها كثري من لكي يبلغهم رسالة هللا. فحضعبد املطلب يف بداية رسالته أقام مأدبة دعا إليها بين  النيب 
أن يبلغهم رسالة هللا، ولكن أَب هلب شّتتهم مجيعا، فرجع  أقاربه، فلما فرغ اجلميع من الطعام أراد النيب 
إبقامة مأدبة أخرى،  مل ييأس، وأمر عليًّا  شيًئا. ولكنه  الناس إَل بيوهتم دون أن يسمعوا من كالمه 

وقال: أيها الناس، لقد مّن هللا عليكم إذ بعث  اثنية، فلما أكلوا وشبعوا قام النيب  فُدعي إليها اجلميع
فيكم نبيا. إين أدعوكم إَل هللا، فلو آمنتم يب لورثتم نعم الدين والدنيا. هل فيكم من يؤازرين يف هذا األمر؟ 

أضعف  هللا مع أنينفساد السكوت على اجلميع، ولكن قام صيّب من بينهم فجأة وقال: أان اي رسول 
الذي أعلن أتييد اإلسالم يف ذلك الوقت. )التفسري  القوم وأصغرهم ِسنًّا. وكان هذا الصيب هو علّي 

 ( 7الكبري ج
 
 : حية اليت قدمها علي يف مناسبة هجرة النيب ضالت

  حني خطط أهل مكة َبلتشاور فيما بينهم حملاصرة بيت النيب أخربه هللا تعاَل ، وحبِسه وقْتِله
 خبطة األعداء وحيا منه، وإذن له َبهلجرة فاستعد للهجرة َوأََمَر َعِليًّا َأْن يَِبيَت يف َمْضَجِعِه تِْلكَ 

َلَة. فَ َباَت ِفيِه َعِليٌّ َوتَ َغشهى بُ ْرًدا َأْْحََر َحْضَرِميًّا َكاَن َرُسوُل هللِا  لهِذيَن  ا يَ َناُم ِفيِه. َوَأْصَبَح الرهْهطُ  اللهي ْ
وا َعْن ِفرَاِشِه، فَ َلمها َدنَ ْوا ِمْنُه َعَرُفوُه، فَ َقالُ  ، فدخلوا الدار، وقام على َكانُوا يَ ْرُصُدوَن َرُسوَل هللِا 

َربُوُه له: أين صاحبك؟ قال: ال أدرى، أَو رقيبا ُكْنُت َعَلْيِه! أََمْرُُتُوُه َِبخْلُُروِج َفَخرََج، فَانْ تَ َهُروُه َوضَ 
 َأْخَرُجوُه ِإََل اْلَمْسِجِد، َفَحَبُسوُه َساَعًة مُثه تَ رَُكوُه. وَ 
  اَلُم مبَكهَة ثاََلَث لَيَاٍل وَأايهِمَها، َحّته أَدهى َعْن َرُسوِل اْلَوَدائَِع الهِِت    هللاِ وَأَقَاَم َعِليُّ ْبُن أيب طَاِلٍب َعلَْيِه السِّ

، فَ نَ َزَل َمَعُه َعَلى ُكْلثُوِم ْبِن ِهْدٍم. )السرية النبوية َكاَنْت ِعْنَدُه لِلنهاِس، َحّته إذَا فَ رََغ ِمن َْها، حَلَِق بَِرُسوِل هللِا 
 البن هشام( 

 
 .بعليهم صالة الغائ وصلىبعض املرحومني مث ذكر حضرته أيده هللا تعاَل بنصره العزيز 

ب" فظة "ننكانه صاحمن قرية "َمر بلوشان" يف حما الشهيد الدكتور طاهر حممود بن طارق حممود
، حني كان راجعا بعد أداء 20/11/2020أطلق عليه املعارضون الرصاص بتاريخ  بباكستان الذي

لقد أفرغ عاما.  30صالة اجلمعة وأردوه شهيدا، إان هلل وإان إليه راجعون. كان الشهيد َبلغا من العمر 



 تعاَل أن ندعو هللا. بهملسدس إبطالق الرصاص وكان َيألها للمرة الثالثة حني أُمسك املهاجم خزانَِت ا
اء كامال عاجال يف احلادث شف يرفع درجات الشهيد ويرزقه مكانة عليا يف جنة الفردوس، ويشفي اجلرحى

 ته وأفضاله دوما. رْح نبهم مضاعفات اجلرو  ويسب  عليهم وعلى أقارب الشهيد كلهمال يغادر سقما، وجي
 من سرياليون الذي كان سكرتريا عاما للجماعة هنالك وقد اجلنازة الثانية هي للسيد مجال الدين حممود

ان هلل وإان إليه راجعون. كان املرحوم خيدم سكرتريا عاما م، إ3/11/2020تويف إثر نوبة قلبية بتاريخ 
ان كاملاضية، وكان مشرتكا يف نظام الوصية بفضل هللا تعاَل.  عامًا  16 ال   للجماعة يف سرياليون منذ

كان يعمل   واحدة بعيدا عن العنصرية والفوارق القومية. األْحديني يف العامل كله عائلةً  مصداقا عمليا جلْعل
 ي شخص.كمة وإخالص. اشرتك يف مراسم جنازته ودفنه قرابة ألفَ بكل ح

ار صال  الدين املرحوم، انظم العقارات واملستش زوجة تشودري أمة السالم واجلنازة التالية هي للسيدة
أكتوبر املنصرم. إان هلل وإان إليه راجعون. كان زوجها  19القانوين للجماعة بربوة سابقا، حيث توفيت 

حفيًدا جلدٍّ وجّدٍة مها من صحابة املسيح املوعود عليه السالم، ومها حضرة تشودري عبد هللا خان وحضرة 
 كل مواظًبا على الصالة يف أوالدهمهتتم اهتماما خاصا أبن يكون كل واحد  كانت.  ْحنة رضي هللا عنهما

  حال. كانت تتوَل بنفسها تعليم األوالد كلهم القرآن الكرمي، وكانت قد عينت أستاذا لتعليم الكبار منهم.
وة مواظبة على الصلوات، مداومة على تالمثاال حيتذى يف حب وطاعة خلفاء األْحدية. و كانت مضيافة 

القرآن الكرمي، مواظبة على صالة التهجد، صبورة وشكورة. وفق هللا أوالد املرحومة ونسلها للتحلي مبحاسنها 
 ومشائلها، وتغمدها مبغفرته ورْحته، ورفع درجاهتا. 

 6فيت يف حوم، وقد تو والدة الدكتور لطيف قريشي املر  واجلنازة التالية هي للمرحومة منصورة بشرى
عاما. إان هلل وإان إليه راجعون. كانت من أوالد صحابة املسيح املوعود عليه  97نوفمرب اجلاري وعمرها 

 جدُّها من أبيها هووكان السالم حيث كان جدها من أمها هو حضرة منشي فياض علي الكبورثلوي، 
ؤمنني رضي بقرب كبري لدى حضرة أم امل حضرة شيخ عبد الرشيد رضي هللا عنهما. كانت يف صغرها حتظى

هللا عنها )حرم املسيح املوعود عليه السالم(. رغم ضعف ذاكرهتا يف أواخر أايم حياهتا مل تنَس املرحومة أداء 
 الصلوات قط. وكانت تداوم على مشاهدة خطبة اخلليفة يوم اجلمعة على قناة امي يت اي. 

 ا. ورْحها ورفع درجاهتللمرحومة غفر هللا  
 


