
  

  مقدمھ مترجم
کتاب حاضر، ترجمه ي بخشی از کتاب گرانمایه و پرارج الغدیر تألیف دانشـمند مجاهـد و پژوهشـگر گرانقـدر،     

پـدر بزرگـوار امیرالمـؤمنین، علـی     ابوطالب (علیه السالم ) عالمه شیخ عبدالحسین امینی است که در خصوص زندگی 

  نیز چون دیگر زمینه ها، کتاب الغدیر حق مطلب را ادا کرده است.  نگاشته شده و الحق که در این زمینه(علیه السالم) 

را غواصی در خور باید، تنهـا بـه بـازگوئی    » دریا«نیست که این» الغدیر«در اینجا، ما را قصد سخن گفتن از 

قـدر  مختصري از زندگانی عالمه ي مجاهد و فخر علم و عالمان، عالمه شیخ عبدالحسین امینی به روایـت فرزنـد گران  

  1ایشان اکتفا می کنیم.

عالمه  شیخ عبدالحسین فرزند شیح احمد و نوه ي شیخ نجف قلی ملقب به امین الشرع است که نام امینـی را  

هـ.ق در تبریز در خاندان دانش و تقوي به سرپرستی پدري  1320از همین جد، به میراث گرفته است. عالمه در سال 

ز همان آغاز کودکی به دانش و فراگیـري رغبـت فـراان داشـت و داراي نبـوغ      زاهد ودانشور، چشم به جهان گشود. ا

فکري و هوش و حافظه اي نیرومند بود. علم اندوزي را نزد پدرش و پس از آن، نزد استادان مدرسه  ي طالبیه کـه از  

فقه و اصول را نزد بوده است آغاز نمود. مقدمات و سطوح  -از دیرباز تاکنون -مهمترین مراکز فرهنگی و علمی تبریز

دانشمندانی چون آیت اهللا سید محمد بن عبدالکریم موسوي مشهور به موالنا و آیت اهللا سـید مرتضـی بـن احمـد بـن      

هـ.ق) و آیت اهللا شیخ حسنی بن عبدعلی توتونچی (متوفی به سـال   1376محمد حسینی خسروشاهی (متوفی به سال 

  ی آموخت.هـ.ق) و عالمه شیخ میرزا علی اصغر ملک 1360

پس از این آموزشها، عالمه امینی قصد مسافرت به نجف اشرف و زندگی در جوار اربـاب مدینـه علـم، امـام     

نمود. در این شهر مقدس نیز از محضر استادانی چون آیت اهللا سید محمد بن محمـد بـاقر حسـینی    (علیه السالم) علی 

 1346بوتراب بن ابوالقاسـم خوانسـاري (متـوفی بـه سـال      هـ.ق) و آیت اهللا سید ا 1345فیروز آبادي (متوفی به سال 

هـ.ق) و آیت اهللا میرزا عبدالحسین مشکینی  1354هـ.ق) و آیت اهللا میرزا علی بن عبدالحسین ایروانی (متوفی به سال 

  هـ.ق) بهره مند شد و درس خارج را نزد آنان فرا گرفت.  1358(متوفی به سال 



نی این چنین، عالمه به تبریز بازگشت و شروع به ارشـاد و روشـنگري در   پس از بهره وري از معارف استادا

و احادیث اهل بیت نمود و در ضمن به مطالعـه  (صلوات اهللا علیه و آله) پرتو کتاب آسمانی قرآن، و سنت پیامبر اسالم 

شیرین این تالش،  و تحقیق و تألیف پرداخت و هر روز مقداري از وقتش را صرف این گونه امور می نمود که ثمره ي

بود که به عنان نخستین گام عالمه در این میدان مقدس بشـمار مـی آمـد. عالمـه     » تفسیر فاتحه الکتاب«تألیف نفیس 

  همین کتاب را در مجالس درس خود، تدریس می نمود.

ـ    عالمه ي امینی قدس سره  دیري نپائید که  ن دریافت که روح گدازانش را این کارها سـیراب نمـی کنـد و ای

روح او را به سوي مرکز قداست و عظمت یعنی نجف اشرف سوق می دهد تا در آنجا با شاهبال علوم و معارف علوي 

بر بام افالك، سیر کند واز سرچشمه ي این علوم سیراب گردد، این بود که قصد سفر دوباره به این شهر مقدس نمود و 

  در آنجا سکنی گزید. 

گرانقدر این دیـار، روح تشـنه اش را   (علیه السالم) ش را یافت و در محضر در این شهر بود که عالمه، مطلوب

یراب کرد و در فلسفه و کالم، به مرتبه ي واالئی دست یافت و در فقه و اصول، اجتهاد و تبحر کسب کرد. از جمله ي 

رازي معروف به مجـدد،  استاد دانش در این مرحله می توان از آیت اهللا سید میرزا علی فرزند حاج سید میرزا حسن شی

هـ.ق) و  1355آیت اهللا مجاهد، شیخ میرزا حسن نائینی (مؤلف کتاب ارزشمند تنبیه االمه و تنزیه المله، متوفی به سال 

هـ.ق) و آیت اهللا شیخ محمد حسین بن محمد حسـن اصـفهانی    1365آیت اهللا سید ابوالحسن اصفهانی (متوفی به سال 

 1373هـ.ق) و آیت اهللا شیخ محمد حسین آل کاشف العطـاء (مـوفی بـه سـال      1361 مشهور به کمپانی (متوفی بسال

هـ.ق) نام برد که هر یک از بزرگان علم و دانش  ومعارف اسـالمی و بنیـانگزار حرکتهـاي اجتمـاعی در محـدوده ي      

  زمانی خویش بوده اند. 

  2اجازه ي روایت 

و اتصال به سلسله روایتگران معارف محمـدي و   براي ورود در جرگه ي حامالن احادیث خاندان رسول خدا

علوي و جلوگیري از بریدن پیوند این معارف با آیندگان، عالمه ي بزرگوار شیخ عبدالحسین امینی، با کسب اجـازه از  

  بزرگان ذیل، این وظیفه ي مهم و این رسالت خطیر شیعی را به انجام رسانید:

 زي  مرحوم آیت اهللا سید میرزا علی حسینی شیرا - 1

 مرحوم آیت اهللا سید ابوالحسن اصفهانی - 2

 مرحوم آیت اهللا شیخ علی اصغر ملکی تبریزي - 3



 مرحوم آیت اهللا سید آقا حسین قمی - 4

 مرحوم حجه االسالم شیخ علی بن ابراهیم قمی - 5

 مرحوم شیخ محمند علی غروي اردوبادي - 6

 مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی - 7

 مرحوم شیخ میرزا یحیی بن اسداهللا خویی - 8

  عبادتزهد و 

به تدریس  تحقیق پرداخت و اکثـر اوقـات شـبانه    عالمه ي امینی قدس سره  پس از نیل به درجه ي اجتهاد، 

روزش را، به مطالعه  توشه برگرفتن از میراث علمی اسالمی گذراند، تا در ایـن علـوم و مباحـث فکـري و تفسـیر و      

مه به گونه اي شگفت انگیز، زهد پیشـه کـرد و   حدیث و تاریخ و رجال، صاحب نظر گشت. در تمامی این دوران، عال

هیچگاه به مال دنیا روي نیاورد و همواره به ذکر آیات قرآنی که در نکوهش زندگی فانی دنیاست می پرداخت و بدین 

در خوانـدن  عالمه ي امینی قـدس سـره    سان خود و خانواده و یاران و شاگردان و اطرافیان خود را موعظه می نمود، 

عا، حریص بود. شبها بر می خاست و نماز شب می گزارد و این عبادت را به نماز صبح پیوند مـی داد و هـر   قرآن ود 

(علیه السـالم)  روز پس از نماز، یک جزء از اجزاي قرآن را با تدبر و تفکر، تالوت می نمود. حرم شریف امیرالمومنین 

و خاشع می گشت و به هنگامی که در حضـور امـام    را بسیار زیارت می کرد، به هنگام حضور در حرم، بسیار خاضع

در مرقد مطهرش بود، سیل اشک از دیدگانش جاري می شد و محاسنش را تر می کرد. و نیز حرم (علیه السالم) علی 

را بسیار زیارت می کرد و براي این کار پیاده بـه کـربال مـی رفـت. در راه، نزدیـک تـرین       (علیه السالم) امام حسین 

را همراهی می نمودند و این پیاده روي سه روز و گاه بیشتر، طول می کشید. در تمام طول مسیر از امر بـه  یارانش او 

معروف و نهی از منکر و ارشاد مردم لحظه اي فروگذار نمی کرد، به محض رسیدن به حرم شریف ساالر شهیدان سر از 

سـاخت. زیارتهـایش، خـاص خـود او بـود و      پا نشناخته به زیارت می شتافت و سیالب اشک ازدیدگان جاري مـی  

  هیچکس همچون او در خضوع و خشوع و از خود بی خود شدن به هنگام زیارت، نبود. 

در ماه رمضان، کارهایش را هرچند مهم بود، تعطیل می کرد  براي روزه داري و عبادت در نجف می مانـد و  

م قرآن وا می داشت که ثـواب چهـارده نوبـت را بـه ارواح     یا به کربال می رفت، در این ماه خود را به پانزده نوبت خت

  پاك معصومان  ثواب یک نوبت را به روح پدرش اهدا می نمود. این کار را تا آخرین سالهاي حیاتش ادامه داد. 



در قبـال مستضـعفان بـازنمی داشـت. هـیچ سـائل و       پرداختن به این امور، او را از انجام وظایف اجتمـاعی  

د نمی راند. در غم  اندوه مردم خود را سهیم می دانست. بر خویشتن سـخت مـی گرفـت تـا حـال      محتاجی را از خو

  درماندگان و محرومان را دریابد و تا حد امکان، سعی در حل مشکالت آنان می نمود.

  

  تألیفات و تحقیقات
کار، آثاري به شرح عالمه ي بزرگوار، امینی، عمرش را در مطالعه و تحقیق و تألیف سپري کرد، نتیجه ي این 

  زیر است:

تفسیر فاتحه الکتاب، این کتاب در دو فصل، پیرامون سوره ي فاتحه نگاشته شده است، فصل نخسـت در   - 1

خصوص تفسیر سوره و فصل دوم در تحلیل سوره و توضیح مفاهیم توحید، قضا وقدر و جبـر و اختیـار   

هــ.ق در   1395باشـد. ایـن کتـاب در سـال      است که تماماً مبتنی بر احادیث پیامبر و ائمه ي اطهار می

 تهران چاپ شده است. 

شهداء الفضیله: کتابی است تاریخی با مضمون و محتوائی نو، که شرح حال عالمان شهید از قرن چهارم تا  - 2

و سی شهید بزگوار می گردد، در بر میگیرد. این کتاب در سال قرن چهاردهم هجري را که بالغ بر یکصد 

 جف به چاپ رسیده و با نام شهیدان راه فضیلت به فارسی برگردان شده است. هـ.ق در ن 1355

عالمـه ي امینـی   )، که  367کامل الزیاره: تألیف شیخ ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه (متوفی به سال  - 3

 هـ.ق در نجف پس از تحقیق و مقابله چاپ نموده است. 1356آن را در سال قدس سره  

کـه  (علیه السـالم)  م الحائر: در آداب زیارت مرقد مطهر ساالر شهیدان حسین بن علی ادب الزائر لمن یم - 4

 هـ.ق در نجف چاپ شده است.  1362باستناد احادیث اهل بیت پیامبر نگاشته شده  و در سال 

سیرتنا و سنتناك کتاي است در جواب اشکاالت و سـواالت فرقـه ي عامـه پیرامـون غلـو و مبالغـه ي        - 5

 ت به خاندان رسول خدا و برپا کردن مراسم سوگواري سرور شهیدان، امام حسین (ع).شیعیان در محب

در این کتاب، یست و چهار سوگنامه از رسول خدا را کـه از قـول ایشـان در    عالمه ي امینی قدس سره  

نقل شده، گردآوري نموده اسـت.  (علیه السالم) مواضع مختلف و حتی به هنگام شیرخوارگی امام حسین 

 نام دارد. » راه و روش ما«هـ.ق در نجف چاپ شده است. برگردان فارسی اش  1384کتاب به سال  این

 تعلیقات بر کتاب مکاسب تألیف شیخ مرتضی انصاري  - 6



 تعلیقات بر کتاب رسائل تألیف شیخ مرتضی انصاري  - 7

 المقاصد العلیه فی المطالب السنیه - 8

 ریاض االنس - 9

و سـی و چهـار تـن از عالمـان، ادیبـان و شـاعران        رجال آذربایجان: حاوي شرح حـال دویسـت   -10

 آذربایجان.

 ثمرات االسفار: که شرح  سفرها و بهره وریهاي علمی مؤلف از سفر به هندوستان و سوریه می باشد.  -11

 العتره  الطاهره فی الکتاب العزیز با اآلیات النازله فی العتره الطاهره -12

که در واقـع عصـاره ي خـدمات عالمـه و چکیـده ي      و باالخره اثر جاودان عالمه ي امینی: الغدیر  -13

 است. 3»مرزبانی از حماسه ي جاوید«رنجها و تالش هاي این بزرگمرد در 

در تحمـل سـختیها بـراي    عالمه ي امینی قدس سـره   الغدیر در واقع بیانگر نیروي خالق و قدرت و پشتکار 

مشعلی فروزان از نیوي بیان و اعجاز سرانگشتان رسیدن به هدفهاي ارجمند و نمایانگر شخصیت علمی ایشان و بسان 

  هنرمند و قلم سحار این عالم بزرگوار است. 

در راه تـألیف آن  یافـت.  » تولـدي دیگـر  «عالمه ي امینی، عمر خود را بر سر این اثر جاودانه نهاد و بـا آن  

خورشید تابان غدیر را فـرا روي  هزاران کتاب خطی و چاپی را زیر  ورو کرد و رنج بسیار کشید تا شعله ي فروزان و 

بحث و تدریس را به کناري نهـاد و  عالمه ي امینی قدس سره  انسانها در هر زمان پرتوافشان کند. براي تألیف الغدیر، 

همه ي درها را به روي خود بست تا حماسه ي غدیر را بازآفرینی کند. روزي شانزده ساعت را به نوشتن، خوانـدن و  

ي خصوصی خود، اختصاص داد و مالحظه می شود که این همه، باالتر از توان و طاقت انسـانهاي  تحقیق در کتابخانه 

  را از این همه چه باك!» مرزبانی از حماسه ي جاوید«عادي است. ولی مرد میدان 

در طول تألیف کتاب، جز در مواقعی که مشکلی براي عالمه گشوده مـی شـد ممکـن نبـود کـه او را شـاد و       

و بدین سان، عالمه حدود پنجاه سال از عمرش را صرف چنین مرزبانی و پاسداري از حریم ارزشـهاي  سرحال یافت 

  واال نمود.

هـاي مشـهور نجـف را    در مسیر مطالعاتش براي نگاشتن الغدیر، تمامی کتابخانـه  عالمه ي امینی قدس سره  

در حسینیه عالمه ي امینی قدس سره  ي، جستجو کرد و در این راه رنجهاي بسیار به جان خرید تا جائیکه مدت مدید



ي یکی از کتابخانه هاي نجف بسبب پاره اي مشکالت، شب ها را تا صبح به مطالعه و تحقیق و نوشتن مـی پرداختـو   

  ورزها را نیز در کتابخانه ي خود سپري می کرد. 

از دیگر کتابخانه هـاي   به منظور استفادهعالمه ي امینی قدس سره  پس از بهره وري از کتابخانه هاي نجف، 

عراق، به سیر و سیاحت پرداخت و در این مسیر از بیشتر کتابخانه هاي موجود در شهر هاي کربال، سامرا، بغداد، حله 

و بصره بهره برداري نمود. اما براي بزرگمردي که پا به میدان پاسداري از حریم ارزشهاي غدیر نهـاده بـود ایـن همـه     

و  4فر پرداخت و ابتدا به ایران آمد و از کتابخانه هاي علمی شهرهاي مشهد، تهـران، بروجـرد  کافی نمی نمود. لذا به س

  استفاده نمود.  5کرمانشاه

سفر بعدي عالمه به هندوستان بود. در این سفر بیشتر کتابخانه هاي علمی موجود در هشرهاي لکنهو، رامپور، 

ر کار عظیم تحقیقاتی خـود بـراي کتـاب الغـدیر، از روزشـنگري و      تپنه و حیدرآباد را مورد استفاده قرار داد و در کنا

هـ.ق عزم سفر به سوریه نمودو از کتابخانه هـاي   1384ارشاد مردم این سامان دریغ نورزید. پس از این سفر در سال 

  مهم شهرهاي دمشق و حلب استفاده کرد.

هـ.ق به ترکیه صورت گرفـت و   1387براي مطالعه و تحقیق در سال عالمه ي امینی قدس سره  آخرین سفر 

  در این کشور، کتابخانه هاي علمی و اسالمی شهرهاي استانبول، بورسا، اورخان و ... را مورد بهره برداري قرار داد. 

به میزان وسیعی دست انـدرکار  عالمه ي امینی قدس سره  نکته ي قابل تذکر این است که در طول این مدت، 

و ارزنده بود که درص ورت عدم رسیدگی امکان داشت از میـان برونـد و چنـین ذخـایر      استنساخ کتاب هاي گرانقدر

  ارجمندي براي نسل هاي آینده باقی ماند. 

پس از سفر به ترکیه، به نجف بازگشت و شروع به تجهیـز کتابخانـه ي عظـیم  و    عالمه ي امینی قدس سره  

یز با نام مکتبه االمیرالمومنین العامه در نجف مشغول به کار است نمود که هم اکنون ن(علیه السالم) عمومی امیرالمؤمنین 

  و در این راه بسیاري از نسخ خطی قدیمی را با تهیه میکروفیلم از آن، از گزند حوادث نگهداري نمود. 

ولی دیر شمع وجود گرانبهاي چنین پاسدار و مرزبان شجاعی، روب هـ.ق خاموشی نهاده بـود و بیمـاري بـا    

او را از پاي در می آودر. از این رو بر آن شد تا بازخوانی بخشهایی از کتاب الغدیر را که چاپ نشده بـود   شدت تمام

و هنوز دست نویس بود، به فرزندش واگذار کند و این کار در بیمارستانی که عالمه در آن بستري بود و نیـز در خانـه   

نکه لحظات خاموشی این شـمع فـروزان رسـید و در    گرفت و بدین منوال دو سال گذشت تا ایي مسکونی او صورت 

روز جمعه، بیست و هشتم ربیع الثانی سال هزار و سیصد و نود هجري، حالش به وخامت گرائید در آن لحظـات آخـر   



خیس کننـد و بـرایش دعـاي    (علیه السالم) زندگی می خواست که دهانش را با آب ممزوج به تربت پاك امام حسین 

بـرایش  (علیـه السـالم)   ود نیز آرام آرام آنرا زمزمه کند، سپس خواست که ازدعاهاي امـام سـجاد   عدیله بخوانند که خ

  بخوانند، تا این که نزدیک اذان ظهر شد، عالمه شروع به سخن گفتن کرد و آخرین کلماتش این بود:

ي ده آنسان خداوندا! این سکرات مرگ است که بر من عارض شده، پس به من توجه فرما و مرا بر خودم یار

  که صالحان را بر خودشان یاري می دهی..

و هنوز این دعا را به پایان نبرده بود که دعوت حق را لبیک گفت و روحش بـه ملکـوت اعلـی پـرواز کـرد       

بدین سان دفتر زندگی قهرمان پاسداري از حریم ارزشهاي راستین بسته شد. و مردي که بیسش از پنجاه سال عمـرش  

تحقیق و نگارش کرده بود و آرامش و آسایش خود را در خدمت عقیده و انتشار علـوم آل محمـد   مطالعه و را صرف 

نهاده بود و در این راه، بسیار رنجها تحمل کرده بود که جز در سایه ي عشق به ایـن خانـدان   (صلوات اهللا علیه و آله) 

  ن رفت.  هیچ انگیزه ي دگیري نمی تواند محرك چنین حرکت شورانگیزي گردد، از میا

با درگذشت عالمه ي امینی، ابري سیاه از اندوه وحزن بر ممالک اسالمی ساه افکن شد. اشکها جهان جـاري  

  شد، مجالس سوگ  عزا برپاگشت و امت اسالم، مردي از بزرگمردان قهرمان خود را از دست داد. 

ات براي خود برگزیده بـود  هم اکنون در نجف اشرف در جائی که خود در ایام حیعالمه ي امینی قدس سره  

  مدفون است ولی:

  هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق

  ثبت است در جریـــــده عـــــالم دوام ما

  معرفی کتاب حاضر
ابوطالـب (علیـه   این کتاب، ترجمه ي بشخی از مجلدات هفتم و هشتم الغدیر است که در خصوص زنـدگانی  

  نگاشته شده است. السالم ) 

، در زبان فارسی، سخن اندك است و اختالف نظر بسیار، آنچه کـه مهـم اسـت    بوطالب علیه السالمادرباره ي 

است. به شهادت تاریخ که بشخی از آن، اسـناد کتـاب   ابوطالب (علیه السالم ) نوع برداشتها از زندگی بزرگمردي چون 

اسالم و ارزشهاي راستین آن و نیـز پ   قمس اعظم عمرش را دانشمندان ردفاع ازابوطالب (علیه السالم ) حاضر است، 

اسالم گذرانده است و در این مسیر، خشم و غضب قبیله ي خود، قریش را به جان خریده است. طعنه هـا را پذیرفتـه   

را که در واقـع نـوعی بـایکوت و تحـریم سیاسـی، اقتصـادي و       ابوطالب (علیه السالم ) است، رنها و سختیهاي شعب 



جوان  انقالبی اسالم به رهبري پیامبر است، تحمل نمـوده اسـت. در مواضـع مختلـف یـا      فرهنگی قریش علیه نهضت 

و جعفـر) را بـه   (علیه السالم) گفتارهائی به نثر و شعر، حمایت خود را از پیامبر اعالم داشته است. فرزندان خود (علی 

گرو آئین و پیامبري نهاده اسـت کـه   همراهی پیامبر تشویق کرده است  کوتاه اسالم خن، تمام سرمایه عمر خود را در 

(صلوات حقانیت آنرا دریافته و در آخرین لحظات زندگی نیز، فرزندانو خاندان خود را به حمایت و پشتیبانی از پیامبر 

وصتی می کند و پیامبر در مرگ او که تقریباً با مرگ خدیجـه (همسـر و همنشـین بـا وفـاي پیـامبر)       اهللا علیه و آله) 

  (سال اندوه) نام می نهد.» عام الحزن«ن چنان اندوهگین می شود که آن سال را همزمان است، آ

مشکر اعالم می شود! و این اتهام با توطئه ي سکوت بشـخی  ابوطالب (علیه السالم ) با همه ي این تفاصیل، 

  از تاریخ، تایید می شود! و دالئل اتهام نیز آیات قرآ و احادیث پیامبر است!

ابوطالـب (علیـه   ل تاریخی ارائه دهیم، می توان گفت که از نظر متهم کنندگان و سندسازان، اگر بخواهیم تحلی

بعنوان یک انسان معمولی مطرح نیست که کفر و ایمان، یا شرك و توحیـدش قابـل توجـه باشـد. بلکـه اگـر       السالم ) 

اسـت و ضـربه   (علیه السـالم)  علی به چماق تکفیر گرفتار می شود، به خاطر این است که پدر ابوطالب (علیه السالم ) 

زدن به پدر، طبیعتاً فرزند را نیز آسیب پذیر می کند و این همه تهمت و افترا جز در این رابطـه، محمـل دیگـري نمـی     

، بایـد  ابوطالب علیه السالمتواند داشته باشد که با تشکیک در خصوص ایمان ابطالب و حتی پا را فراتر نهادن و تکفیر 

  را مورد حمله قرار داد!م) (علیه السالعلی 

صحت این مطلب وقتی روشن می شود که می بینیم، همین تاریخ و مورخان و سندپردازان کـه در خصـوص   

(علیـه  چنین قضاوت می کنند، در خصوص پدران افرادي کـه در طـول تـاریخ زنـدگی علـی      ابوطالب (علیه السالم ) 

هادت حقیقت و واقعیت و انسان هاي حق طلـب، همـواره در شـعاع    همواره رو در روي او ایستاده اند و به شالسالم) 

چون موم ذوب می شده اند، ساکتن نیستند و براي آنان فضیلت، دست  پا می (علیه السالم) خورشید وجود علی تابان 

کنند  در خصوص اسالم و ایمانشان حدیث و سندسازي می نمایند. در این میـان آنچـه کـه مطـرح نیسـت داري بـی       

انه و بدور از تعصبات قومی، قبیله اي  و فرقه اي است و آنچه که مطرح نیست، تحلیل و اقعیات تـاریخی، آنسـان   طرف

که بوده اند و هنر ععع همین بس که با ارجگزاري به میراثهاي گرانقدر علم و دانش و با بیطرفی، کـار سـترگ تحلیـل    

  مات را پاسخ می گوید.واقعیات تاریخی را به انجام برده و واقع بینانه، اتها

به هر حال، کتاب باید خود معرف خویش باشد لذا سخن را کوتاه کرده و با چند تذکر مقدمه را به پایان مـی  

  بریم:



  الف: سعی شده که کتاب، آسان  در خور فهم فارسی زبانان ترجمه شود.

ه است حذف کرده ایم، در ایـن  ب: به همین دلیل بعضی از اشعار را که زیاد به متن و بحث اصلی مربوط نبود

  مورد پژوهشگران و طالبان تمامی اظعار می توانند به متن اصلی مراجعه نمایند. 

ج: در پایان هر بخش، کتابنامه ها و مراجع مربوطه که در متن مشخص گردیده، فهرست شده است تا طالبان 

  مطالعه و تحقیق، بتوانند به آنها رجوع نمایند. 

عدم کم و کاستی در کار ترجمه نیست، اگرچه سعی فراوان در امانتـداري نمـوده اسـت، بـه     د: مترجم، مدعی 

  همین دلیل از صاحبنظران و دلسوزان چشمداشت نقد و تذکر سازنده را دارد  

  و ما توفیقی اال باهللا علیه توکلت و الیه انیب
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به ضمیمه ي جلد ال الغـدیر  » مع الکتاب و المولف«مولف آن، تحت عنوان این شرح در شناخت کتاب و  )1(

 موجود است. 

 ر.ك. کتاب شیخ آقا بزرگ طهرانی تألیف محمد رضا حکیمی. )2(

 تعبیري بعاریت از استاد محمدرضا حکیمی. )3(

 کتابخانه ي مرحوم آیه اهللا بروجردي که در آن زمان در بروجرد بسر می بردند. )4(

 ر، محروم حیدر قلی خان سردار کابلی.کتابخانه عالم شهی )5(

   



  مقدمھ ی مؤلف 
ــوال  ــالم )  فل ــه الس ــب (علی ــهابوطال   و ابن

  

  فــــــذاك بمکــــــه اوي و حــــــامی

  

و فرزنـدش  ابوطالـب (علیـه السـالم )    اگر 

  نبودنـــــــــــــــــــــــــــــــد

  

در مکه پنـاه داد و  ابوطالب (علیه السالم ) 

ــود  ــت نمـــــــــــ   حمایـــــــــــ

  

  

ــا    ــا م ــا وق ــدین شخص ــل ال ــا مث   لم

  

ــس الحمامـــ    ــرب جـ ــذا بیثـ   او هـ

  

دین اسالم تجسم نمی یافت و ایـن دو  

  قیـــــــــــــام کردنـــــــــــــد

  

در مدینه تـا پـاي   (علیه السالم) و علی 

  جان جنگید

  

گمانم بر این است که مورخان و محدثان، این دروغ را فقط براساس جهل به تاریخ و شرح زنـدگانی مـردان   

م آورده بودند یـا نـه و یـا هـدفی را در اسـالم      تاریخ نبافته اند، و نیز به این  دلی نبوده است که پدران مهاجرین، اسال

آوردن پدر و مادر ابوبکر پی می گیرند، بلکه با هور و جنجال، نوائی ساز کرده انـد تـا سـرور مکـه، و پـدر امامـان،       

ز را تکفیر نمایند و این همه پس از عاجز شـدن ا (علیه السالم) ، پدر موالیمان، امیرالمؤمنین  علی ابوطالب علیه السالم

ودامنـه ي مطلـب را تـا پـدر و مـادر پیـامبر        1عیب جوئی از پسر بوده که لبه ي حمله را متوجه پدر و مادر ساختند

(علیـه  و علـی  (صلوات اهللا علیـه و آلـه)   بزرگوار کشاندند تا جائیکه عاصمی در کتاب زین الفتی در بیان تشبیه پیامبر 

  می گوید:السالم) 

م و نام: پیامبر را به خاطر نعمت و احسان فراوان خداوند بر او، اسـالم  در خصوص تشبیه پدران از جهت حک

 (علیه السـالم)  و علی  2پدر و مادرش به کار نمی آید، و همه ي مسلمین بر این باورند جز اندکی که قابل توجه نیستند

از اسالم پدر و مادرش نبرد. نیز به خاطر اکرام خداوند به او در خصوص اخالق و خصلتها و نعمتها و فضیلتها بهره اي 

  و هیاهو در خصوص آن دو بزرگوار طرفی برنبستند.   ولی از این سنیزه جوئی

نبوند دین اسـالم هرگـز تجسـم     –(علیه السالم) علی  –و فرزندش ابوطالب (علیه السالم ) اگر 

د وحمایـت  در مکـه پنـاه دا   –ابوطالب (علیه السالم )  –نمی یافت، او این دو به پا خاستند آن 



در مدینه تا پـاي جـان جنگیـد و هرگـز مجـد و بزرگـواري        –(علیه السالم) علی  –کرد  این 

از نادانی که بیهوده گوید و بینائی که خود را به کوري بزنـد زیـان نمـی    ابوطالب (علیه السالم ) 

نمـی  بیند همانطور که آمدن صبح را اندیشه آنکس که روشنی روز را تاریکی می پندارد زیـانی  

  3رساند.

  راههاي که جز از طریق آنها دستیابی به اندیشه ها و عقاید باطنی افراد، ممکن نیست عبارتند از:

 برداشت و درك از طریق گفته ها. - 1

 عمل و رنجی که در راه آن متحمل می شود.  - 2

 4».خانگی داند که اندر خانه چیست«آنچه توسط خویشان و خاندان از او نقل می شود، چرا که  - 3

 سناد و نسبت دادن توسط شخصی که به فرد مورد بحث گرویده و او را تصدیق نموده باشد. ا - 4

  

 حافظ عاصمی در کتاب زین الفتی )1(

این مرد بر تمام مسلمانان دروغ بسته است، چرا که از شیعیان، امامیه و زیدیه کال و از اهل سنت، برخـی   )2(

ه اند و کسانی که خـالف ایـن را معتقـد بـوده انـد      محققان به اسالم آوردن پدر و مادر پیامبر اذعان داشت

 اندکند غیر قابل توجه.

 317صفحه  3شرح نهج البالغه ابی ابن الحدید جلد  )3(

 »اهل البیت ادري بما فی البیت« )4(

  
 

  
  
  
  
  



  
  
  
  

  گفتارھا
ــره   ــی ننصــ ــذا النبــ ــن و هــ   نحــ

  

  ما، این پیـامبر را یـاري خـواهیم کـرد    

  

  

  نضـــرب عنـــد االعـــداء  کالشــــهب   

  

  هاب دشمنان او را می میرانیمو همچون ش

  

که در زندگینامـه هـا و    –رشته هاي زرین از اشعار دلرباي او  دنمونه هایی چن –سالم خدا بر او  –ابوطالباز سخنان 

  را نقل می کنیم: –تاریخ ها و کتب حدیث ثبت شده است 

او را بـه حسـن همجـواري و دفـاع از     براي نجاشی پادشاه حبشه ابیاتی سروده است و در آن ابوطالب (علیه السالم) 

  1مسلمانان مهاجر به حبشه ترغیب نموده است:

  (صلوات اهللا علیه و آله)  مردمان نیک و برگزیده می دانند که محمد 

  است.  –) الم اهللا علیهماپسر مریم (س –(علیه السالم) و مسیح (علیه السالم) وزیر و جانشین موسی 

  آن دو آوردند به ارمغان دارد   و براي ما هدایتی از آن دست که

  که همگی به فرمان خدا راه می نمایند و به او پیوند می دهند

  را می خوانید   –(صلوات اهللا علیه و آله) محمد  –در کتابتان، احوال او  –مسیحیان  –شما  

  خواندنی درست و نه داستانی دروغین

  ورده اند آنچنانی که از امت محمد به تو روي نیا –نجاشی  –و تو 

  مگر آنکه با بزرگداشت و تجلیل تو بازگشته باشند

  و در قصیده اي دیگر می فرماید:

  »غالب«به هنگام پیروزي (یاري) بزرگواران از سوي فرزندان 



  را بگوي » تیم«و » لوي«

  که در هنگامه ي هیاهوي بی فایده ي قوم

  ما شمشیرهاي خدا و مجد و بزرگی تام و تمام هستیم

  دانید که بریدن و قطع رابطه، گناه آیا نمی 

  و بالئی بزرگ و کاري دور از خرد است؟

  و آیا نمی دانید که فردا راه رشد روشن خواهد شد؟

  و نعمتهاي دنیا دائم و ابدي نیست؟

  به سفاهتتان بکشاند(صلوات اهللا علیه و آله) پس مباد که خوابهاي آشفته تان در حق محمد 

  راهان شوم گردیدو مباد که پیرو فرمان گم

  را بکشید و حال آنکه   –محمد  –آرز داشتید که او 

  این آرزوتان چون خوابهاي پریشان بود 

  را تسلیم شما خواهیم کرد(صلوات اهللا علیه و آله) پنداشتید که محمد 

  و از او در برابر شما هیچ دفاعی نخواهیم نمود 

  ه است  و او پیامبري است که از سوي پروردگارش وحی دریافت

  2بگوید بر او دندان پشیمانی خواهد روئید» نه«و هر کس به دعوتش 

  درگرداگردش اصل و نسبی هاشمی در طواف است 

  3و از او هر تجاوزگر ظامی را می راند

  

  و در شعر دیگري در خصوص صحیفه اي که به زودي از آن سخن خواهیم راند می فرماید:

  »لوي«از قول من به قبیله ي 

  این قبیله بگوئید» بنی کعب« »تیره« و خصوصاً

  را همچون موسی (ع)(صلوات اهللا علیه و آله) آیا نمی دانید که ما محمد 

  رسولی معرفی شده از کتب آسمانی پیشین می دانیم  

  و نسبت به او در میان مردم محبتی است 



  و روا نیست بر کسی که خدا او را به دوستی برگزیده، ستمی رود 

  حفر شود  –قبر  –دارید! قبل از آنکه گودال درندگان هشدارید! هش

  و بیگناه نیز چون گنهکار به حساب آید

  و مباد که پس از خویشاوندي و نزدیکی

  پیمانهایمان را فراموش کنیدو فرمانبر یاغیان و ستمگران گردید

  نخواهیم کردرا تسلیم  –پیامبر  –(صلوات اهللا علیه و آله) پس به خانه ي خدا سوگند که محمند 

  اگرچه سختی و گزندگی روزگار و بالها رو در رو باشد

  آیا هاشم پدر ما نبود که نیرویش را فراهم آورد  

  و فرزندانش را به جنگاوري وصیت نمود؟

  و ما هرگز از نبرد خسته و ملول نمی شویم تا بازگردیم

  و از رنج و مصیبت بر جاي مانده شکایت نمی نمائیم

  که شجاعات از ترس غالب تهی می کنند بلکه به هنگامی 

   4ما مردمی غیرتمند وبا خردیم

  

  و از جمله شعرهاي اوست:

  آه که غم آخر شب بی اختیار در خود فرو می گیردم

  و مرا در هم می پیچد، حال آنکه ستاره هنوز افول نکرده است 

  این غم مرا در هم پیچید در حالیکه چشم هاي فراوانی به خواب رفت  

  خواب نرفته ها به قصه گویی و افسانه سرائی نشستندو ب

  را می خواستند  (صلوات اهللا علیه و آله) افسانه سرائی درباره ي خوابهاي آشفته ي آنانی که محمد 

  تا به ستم فرو گیرندش، ولی هر که از تجاوزگري نپرهیزد خود به ستم گرفتار می آید

  سفیها نه کوشیدند و زشتکاریشان 

  یالی و نامستحکم راهبرشان گشتدر امري خ

  را توقع دارند و حال آنکه   –(صلوات اهللا علیه و آله) تسلیم محمد  –از ما کار بزرگی 



  اینکار جز با نبرد و شمشیر و نیزه امکان پذیر نیست 

  رضا دهیم(صلوات اهللا علیه و آله) توقع دارند که ما به قتل محمد 

  د بدون آنکه نیزه ها از خون رنگین گرد

  پس، اي بنی فهر، هشدارید!

  که هنوز ناله ي کشتگان که با غم و اندوه (همراه با پشیمانی) ندا در می دهند بلند نشده است  

  اینها عذرها و پیش درآمدهائی براي شماست 

  5باشد که این پیش درآمدها از جنگ جلوگیرد.

  

  ی فرماید:م(صلوات اهللا علیه و آله) و در شعري خطاب به پیامبر بزرگوار 

  بخدا سوگند که با تمام جمع و نیرویشان هرگز به تو دست نخواهند یافت 

  مگر آنکه من روي در خاك کشم

  پس امر و دعوتت را آشکار نما که بر تو عیب و ننگی نیست 

  و با دعوتت بشارت ده و چشم ها را روشن نما

  مرا دعوت کردي و دانستم که تو ناصح منی

  دعوت، امین بودي و فراخواندي و در این

  (صلوات اهللا علیه و آله)  و من دریافتم که که آئین محمد 

  6از بهترین ادیان است که مردم به آن گرویده اند.

  

  تذکر: قربی و ابن کثیر بر ابیات فوق این بیت را افزوده اند:

  اگر مالمت یا پرهیز از دشنام و لعن نبود

  آشکارا با گذشت و بخشنده می یافتی.آله)  (صلوات اهللا علیه ومرا نسبت به آئین محمد 

  

  معتقد است که:» اسنی المطالب«کتاب  14در این خصوص احمد زینی دحالن در صحفه ي 

  نسبت داده اند و سخن او نیست.ابوطالب (علیه السالم ) گفته می شود این بیت ساختگی است و آن را به 



  (مؤلف کتاب) می گوید:عالمه ي امینی قدس سره  

ابوطالـب  باشد، در این صورت بیشترین پرهیز ابوطالب (علیه السالم ) که بیت اخیر از اصل اشعار ض کنیم فر

و ننگ و دشنام به خاطر آن است که مبادا منزلتش نزد قریش کم شـود و بـدین دلیـل دفـاع از      از لعن(علیه السالم ) 

ن و ننگ و دشنام) از اظهار و ابراز گردنگزاري به آئـین  مقدورش نباشد. این عوامل (لع(صلوات اهللا علیه و آله) پیامبر 

و اعالن ایمان به آنچه پیامبر آورده بود، بازش می داشت. در این زمینه گفتارش صریح (صلوات اهللا علیه و آله) محمد 

تعبیر دیگـر  یا به » آشکارا با گذشت و بخشنده می یافتی.(صلوات اهللا علیه و آله) مرا نسبت به آئین محمد «است که: 

کجا این بیت سخن از دین داري باطنی دارد  اگر منظورش از این سخن گردن ننهـادن و تسـلیم   » پشتیبان می یافتی.«

(صلوات اهللا علیه نشدن بود که در این صورت تناقضی آشکار میان او و شعار گذشته که در آن به صراحت آئین محمد 

را در دعوتش صادق و بر امتش امین مـی دانـد،   (صلوات اهللا علیه و آله) مبر را بهترین دین می داند واین که پیاو آله) 

  بوجود می آمد.

از دیگر اشعارش ابیات زیر است که به خاطر شکنجه شدن عثمان بن مظعون توسط قریش به حالـت غضـب   

  سروده است:

  آیا از بیاد آوردن زمانه و روزگار در امان نیستی

  ونان می گویی؟که چنین غمزده اي و مانند محز

  یا از بیاد آوردن نادانی اقوامی است 

  که بر آنکس که به سوي دین فرا می خواند ستم روا می دارند؟

  آیا نمی بینید که خداند جمعتان را خوار ساخت؟

  و آیا نمی بینید که ما بخاطر عثمان بن مظعون غضبناك شدیم؟

  مائیم که با هر شمشیر بر کف طرد کننده اي 

  را که ما را ستمدید می خواهد، جلو می گیریمستم آنکش 

  با شمشیرهاي برانی که گویا نمک سود شده است 

  و با آنها سرهاي دیوانگان شفا داده می شود 

  تا پس از گذر از سختی به نرمی و گذشت 

  مردان اقرا کنند که شمشیرها نابردبارند



  –قرآن  –و یا ایمان آورند به کتابی شگفت 

  7همچون موسی یا یونس نازل شده. –(صلوات اهللا علیه و آله) محمد  –که بر پیامبري 

  

  و از دیگر اشعارش ابیات زیر در مدح پیامبر بزرگوار است:

  همانا خداوند پیامبر، محمد (ص)، را گرامی داشته  

  است(صلوات اهللا علیه و آله) آنسان که گرامی ترین خلق خدا، احمد 

  نموده است تا جاللتش دهدو نام او را از اسم خودش مشتق 

  8پس صاحب عرش محمود و پیامبرش محمد است.

  از دیگر اشعار معروف اوست:

  ، پیامبري(صلوات اهللا علیه و آله) تو محمد 

  سید و ساالر و نیکو عملی 

  تو بر پا دارنده ي دین بزرگانی 

  بزرگان پاك و پاکزاد

  و من همانا که با تو صادقانه

  تملق و گزافه گوئی پیمان بستمدر گفتاري بدور از هر 

  و تو پیوسته از همان زمان که کودك و خردسال بودي

  9جز براستی سخن نمی گفتی.

  

آمد و پیامبر در سجده بـود. ابوجهـل سـنگی در    (صلوات اهللا علیه و آله) زمانی ابوجهل بن هشام به سوي رسول خدا 

تش را که باال بـرد، سـنگ بـه کـف دسـتش چسـبید و       دست داشت و خواست که آنرا به سوي پیامبر پرتاب کند، دس

  ، اشعار زیر را سرود:ابوطالب علیه السالمنتوانست نیتش را عملی کند، در این زمینه 

  هشدارید! اي بنی غالب

  دست بردارید –(صلوات اهللا علیه و آله) محمد  –و از ستم به فردي صاحب منطق 

  در غیر این صورت بر شما هراس دارم



  ئی که بر خانه تان فرود آیداز عذابها

  و در این حال به پروردگار مشرق و مغرب سوگند 

  عبرت دیگران خواهید شد

  همانطور که براي پیشینیانتان چون عاد و ثمود

  این عذاب در رسید و چیزي باقی نگذارد

  در سپیده دمی، باید بسیار تند وك شنده به سویشان آمد

  آب می نوشید –د آیت خدائی قوم ثمو –در حالیکه شتر 

  و شگفت تر از آن در کار تو، اي مرد است 

  شگفتی در این سنگ چسبیده بر دست 

  چسبیده بر دست انسان خبیثی

  و نشانه رفته به سوي انسانی بردبار، راستگ و متقی

  و خداوند، علیرغم میل این ستمگر نادان 

  سنگ را در کف دستش ثابت نگهداشت

  قوم محزوم شما از –ابوجهل  –جوانک نادانی 

  10که فریب حیله گران را خورد و پیامبر را تصدیق نکرد.

  

  نهج البالغه می گوید: 3جلد  314ابن ابی الحدید در صفحه ي 

به موجـب  ابوطالب (علیه السالم ) می گفت: بخدا سوگند که  –که خدا  رحمتش کناد  –مشهور است که عبداهللا مامون 

  این سخنش اسالم آورد که:

  را، رسول پروردگار را یاري دادمرسول 

  بوسیله ي شمشیري به درخشش صاعقه

  از رسول خدا دفاع و حمایت می کنم

  حمایت حامی که بر او دل می سوزاند  

  هرچند با دشمنانش به نرمش رفتار می کنم



  همچون نرمش شتر نوجوان  یا پس کشیدن شتر نر ارزشمند

  زنمولکن از روي علو و بزرگی بر آنان نعره می 

  همانند نعره هائی که شیر در بیشه هاي تنگ بر می آورد

  موجود است. ابوطالب (علیه السالم ) دیوان  24همین ابیات به همراه یک بیت اضافی در صفحه ي 

، ابیاتی دارد که آنها را براي نجاشی به هنگـام رفـتن عمروعـاص بـه حبشـه و      ابوطالب علیه السالمسرور ما 

، سـروده اسـت   ابوطالب علیه السالمه گري او در حق مهاجرین حبشه و در راش انها جعفر بن سعایت و بدگوئی  حیل

که در آنها نجاشی را به بزرگداشت جعفـر و روي گردانـی از عمروعـاص ترغیـب مـی کنـد. از جملـه ي آن ابیـات         

  اینهاست:

  که حال جعفر در میان مردم چگونه است   کاش می دانستم

  شاوند (خویشاوندان دشمن) پیامبر چسان؟و حال عمر و دشمنان خوی

  و آیا احساس نجاشی به جعفر و یارانش رسیده است  

  یافتنه انگیزي از این کار جلو گرفته است؟

  دعا و تحیت ما بر تو باد (کاري نکرده اي که سزاوار لعن باشی) که بزرگواري –اي نجاشی  –بدان 

  و همسایه و مجاوري در کنار تو نگون بخت نیست 

  و ما می دانیم که خداوند ترا قدرت و نیرو بیفزوده است 

  11و تمامی ابزار و اسباب خیر با تو پیوند دارد.

  

کـه در آن نگـراي او را   (صلوات اهللا علیـه و آلـه)   ، خطاب اوست به محمد ابوطالب علیه السالماز دیگر اشعار مشهور 

  د.  تسکین می بخشد و او را به علنی کردن دعوتش فرا می خوان

  دستهاي حمله ور و فریادهاي آزار دهنده 

  ترا از حقی که به آن قیام می کنی، باز ندارد  

  چرا که دست تو دست من است اگر احاطه شوي

  12و در گرفتاریها، این منم که پیشاپیش تو خواهم بود.



را به زانو درآورند، قصیده اي  ترسید از این که انبه جمعیت عرب اوابوطالب (علیه السالم ) ابن هشام گوید: هنگامیکه 

سرود که در آن به حرم مکه و موقعیت خودش نسبت به آن پناه می بردو بزرگان قومش را به دوستی فرا مـی خوانـد    

به وسیله ي همین قصیده آنها را از این که رسول خدا را تسلیم نخواهد کرد و در هیچ شرایطی او را رها نخواهد نمـود  

  ش جان سپارد، با خبر می کند. آن قصیده چنین است:مگر این که در کنار

  دوست من، در میل و گرایش به حق یا باطل

  گوش من نخستین سرزنشگر نیست

  و آن هنگام که دیدم، در قوم محبتی نیست 

  و تمام بندها و پیوندها را گسسته اند 

  و ما را در دشمنی و آزار تمام افکنده اند  

  ي گردیده اندو فرمانبر هر دشمن کناره گیر

  و پایداري علیه ما با گروهی متهم و مظنون پیمان بسته اند  

  و پشت سرما، از غیض، انگشت به دندان می گزند 

  در این هنگام خود را چون نیزه اي انعطاف پذیر

  و شمشیر بران درخشانی از یادگارهاي بزرگان به صبوري واداشتم  

  از هر که با بدي بر ما طعنه زند

  با ما بستیزد و به باطل

  و از هر کینه ورزي که در عیب جوئی ما بکوشد

  و از هر که در دین آنچه مقصود ما نیست می افزاید، از همه ي اینها به خداوند مردم پناه می برم

  را مقر و لنگرگاه این کوه قرار داد 14»تبیر«و آن کس که  13»تور«سوگند به که 

  –پیامبر  – 15ه از حراءو سوگند به فرا روند هـ.ق و فرود آیند

  و سوگند به کعبه، همان خانه ي بر حق دامان مکه

  و سوگند به خدا، که خدا غافل نیست  

  و سوگند به حجراالسود، آن هنگام که لمسش می کنند

  و هر صبح و شام احاطه اش می نمایند 



  به خانه ي خدا سوگند دروغ گفتید که ما مکه را رها می کنیم

  حال آن که نهایت کار شما انده و غم خواهد بود وکینه می ورزیم، 

  سخت می گیریم(صلوات اهللا علیه و آله) به خانه ي خدا سوگند دروغ گفتید که در حق محمد 

  و یا حاضر نخواهیم بود که در کنارش بجنگیم و او را حمایت کنیم

  تسلیمش نخواهیم کرد مگر آنگاه که در اطرافش به خاك افتیم

  فرزندان و زنانمان را فراموش می کنیمو در این راه، 

  و به خدا سوگند اگر کار از آنچه که می بینیم سخت تر شود 

  ما نیز شمشیرهاي خود را بر بزرگان خواهیم کشید 

  (شمشیرها را) با دو دست جوانانی شهاب گونه، رسا و دالور

  که برادر راستی، درستی و حامی حقیقت و شجاعند (برخواهیم گرفت)

  و ماه ها و یک سال کامل روزها

  و سال پس از سال بر ما (در این جریان) خواهد گذشت 

  شایسته نیست که قومی، بزرگواري را

  16که فاسد نبوده و شرافتش را حفظ می کند و سربار دیگران نیست، لعن کند

  بزرگوار رو سفیدي، که ابرها از رویاروئی با صورتش پرآب می شوند

  اه بیوه زنان است و فریاد رس یتیمان  پن

  و از آل هاشم آنان که در معرض هالکتند به او پناه می بند

  و در نزدش در رحم و نعمتند  

  در نزد ما  –(صلوات اهللا علیه و آله) محمد  –آیا می دانید که فرزند ما 

  تکذیت ناشده است و ما (در مورد او) به گفتار شیاطین اعتنا نمی کنیم

  بلند مرتبه ترین مهتران  بزرگمردي است از زمره ي

  که منسوب است به خاندانی که در عرصه ي بزرگیها، صاحب برتري است 

  به جان خودم سوگند که از روي دلبستگی به احمد خود رابه مشقتی بیرون از طاقت افکندم

  و او را پیوسته، چون دوستداران، دوست داشته ام



  بوده هماره در دنیا با دوستان و اهل خود نیکو سیرت 

  و پیوسته مایه ي سرافرازي دوستداران خود بوده است 

  در میان ما صاحب چنان اصالت و اعتباري است –(صلوات اهللا علیه و آله) احمد   –او  

  که شرف و منزلت هر دست انداز و تجاوزگري از او فروتر است 

  در حمایت از او، پشتم خم شده و با این همه از او حمایت کردم 

  دفاع کردم17در  فراز کوهان شترها و بلندي سینه ها و از او

  و چنین شد که خدا با یاري خود، او را تایید فرمود

  18و این حقش را که بطالنی در آن نبود آشکار نمود.

  

  گوید:عالمه ي امینی قدس سره  

ـ  ه نوبـت پیـامبر را   اگر از اسلوب هاي گوناگون در این اشعار نتوان فمید، از کجا می توان اعتراف و شهادت ب

دریافت، اسلوبها و اشاراتی که اگر یکی از آنها در شعر یا نثر هر کس یافت شود، همه بر اسالم آوردنش متفق 

  داللت نمی کند! فاعجب و اعتبر!ابوطالب (علیه السالم ) القول می شوند ولی تمام آنها بر اسالم 

که تمام جوانبش از ایمان خالص و اسالم صـحیح  است ابوطالب (علیه السالم ) آنچه ذکر شد بخشی از اشعار 

خـود ذیـل آیـه ي    » متشـابهات القـرآن  «ماالمال و لبریز است. عالمه بی نظیر، ابن شهر آشوب مازنـدرانی در کتـاب   

  سوره ي حج می نویسد:از  19ولینصرن اهللا من ینصره

سه هزار بیت است کـه از آن خصوصـیات   که داللت بر ایمان او دارند، بیش از ابوطالب (علیه السالم ) اشعار 

  کرده  بر نبوتش صحه می گذارد، روشن و آشکار است.» کشف«کسی که پیامبر را درك و 

  پس از آن جمالت فراوانی را نقل می کند:

  به عنوان وصیت مطرح کرده است:ابوطالب (علیه السالم ) از جمله آنچه که 

  یت می کنم با یاري پیامبر نیکوئی و خیر، چهارتن را وص

  و بزرگ قم، عباس  (علیه السالم) فرزندم علی 

  حمزه، شیر حمایتگر از حقیقت او 

  و جعفر، تا در کنار او، دشمنان را برانند  



  اي مادرم  همه ي فرزندانش بفدایتان

  20در یاري احمد در قبال دیگران، سپرهائی باشید.
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  کردارھا و مشقات تحمل شده در راه آنھا
  

ــک بجمعهـــــــم    ــلوا الیـــــ ــن یصـــــ   واهللا لـــــ

  

  حتــــــــی اوســــــــد فــــــــی التــــــــراب دفینــــــــا 

   

  که هرگز با همه ي جمیعت و نیرویشان به تو دست نخواهند یافتبخدا سوگند 

  مگــــر آنگــــاه کــــه مــــن در خــــاك خفتــــه باشــــم     

  

  

 –که سالم خدا بـر او بـاد    –ابوطالب (علیه السالم ) کارهاي نیکو و تالش هاي قابل تقدیري که ساالر مکه، 

به سوي او و آئـین حنـیفش از آغـاز بعثـت      و دعوت(صلوات اهللا علیه و آله) در راه یاري و حفاظت ودفاع از پیامبر 

تا آخرین نفس، انجام داده است، در البالي خود محتوي گوشه هائی از اسـالم صـحیح   (صلوات اهللا علیه و آله) پیامبر 

(صلوات اهللا علیه و آلـه)  و ایمان خالص وي و خضوع و تواضعش در برابر رسالت الهی پیامبر ابوطالب (علیه السالم ) 

  که صحت کامل آن در فرداي بازپسین خواهد شد. بخشهایی از این تالشها را مرور می کنیم:می باشد 

  سفر شام
  ابن اسحاق گوید:

با کاروانی جهت تجارت، راهی شام شد. کاروانیان توشه برگرفته، آهنگ سفر کردنـد.  ابوطالب (علیه السالم ) 

شتافت، افسار شترش را بگرفـت و  (علیه السالم ) ابوطالب شتابان بسوي (صلوات اهللا علیه و آله) رسول خدا 

  گفت:

  ؟-که به او مهر ورزم –و نه مادري  –تا بد و تکیه کنم  –اي عمو، مرا به که می سپاري، که نه پدري دارم 

  را به رقت آورد و گفت:ابوطالب (علیه السالم ) این سخن 

ز من و من را از او جـدائی نیسـت. و بـدین سـان     به خدا سوگند که او را نیز با خود همراه می کنم که او را ا

  راهی سفر گشت.ابوطالب (علیه السالم ) به همراه (صلوات اهللا علیه و آله) پیامبر 



رسید. در مسیر جاده، دیري بود که راهبی به نام بحیراد در آن می  –از توابع شام  -» بصري«کاروان به شهر 

ن حوالی بود و دیر جایگاه همیشه ي راهبانی بود کـه نسـل از پـی نسـل،     زیست. بحیرا، دانشمند ترین مسیحیان در آ

  به مردم انتقال می دادند.  –البته به گمان خودشان  –دانشها را از کتابی به میراث مانده از پیشینیان 

نـه   پیش از وقوع داستان، چه بسیار کاروان هایی که بر بحیرا گذشته بودند و او نه کالمی با آنان گفتـه بـودو  

متعرضشان شده بود، تا آن سال که آن سفر رسید. کاروانیان در حوالی صومعه ي بحیرا، توقف کردنـد و او بـه خـالف    

همیشه غذائی فراوان برایشان آماده ساخت چرا که از درون صومعه، ابري در آسمان دیده بـود کـه بـر سـر فـردي از      

ده است و وقتی هم که به زیـر سـایه ي درختـی فـرود آمدنـد،      سایه افکن –(صلوات اهللا علیه و آله) محمد  -کاروان، 

چـرا کـه در محضـر     –همانم ابر، بر درخت سایه افکن شد و شاخه هاي سر بر افراشته ي درخت سر به زیر افکندند 

  .-قدمهاي پیامبر جاي سرافرازي نیست 

و پس از آماده شدن، کسی را بـه  بحیرا، این هه را دید و از صومعه بیرون شتافت و به تهیه ي غذا دستور داد 

کوچک و بزرگ و بنـده   –زد کاروانیان فرستاد و گفت: اي قریشیان، برایتان غذائی مهیا کرده امدست دارم تمامی شما 

چنـین  بر سفره ام حاضر شوید. یکی از کاروانیان گفت: گویا امروز خبري شده، چرا که تودر  گذشته هرگـز   –و آزاد 

  ا بسیار بر تو می گذشتیم. امروز تو را چه می شود؟نمی کردي حال آنکه م

بحیرا گفت: همینطور است. شما میهمانانی هستید که دوست دارم پذیرائیتانکنمو برایتان غذائی تهیـه کـنم کـه    

  همگی از آن بخورید. 

ر بارهـا،  به خاطر خردسالی در کنـا (صلوات اهللا علیه و آله) کاروانیان به سوي بحیرا گرد آمدند و رسول خدا 

  در زیر درخت، تنها ماند. 

بحیرا در جمع نگریست و آن ویژگی پیشین را که خود دریافته بود ندید، گفت: اي قریشیان، نکند که کسی از 

  شما از این اطعام بی بهره ماند.

  است.  گفتند: از آنها که باید بیایند کسی جا نمانده جز پسري خردسال ترین ماست و در کنار بارها باقیمانده

  بحیرا گفت: چنین مکنید، او را نیز فرا خوانید تا بر این سفره حضور یابد.

 –یکی از قریشیان گفت: به الت و عزي سوگند که امروز خبري است، آیا شایسته اسـت کـه فرزنـد عبـداهللا     

ات اهللا علیـه و آلـه)   (صـلو را از این غذا باز داریم؟ سپس برخاست و به سوي پیامبر  –(صلوات اهللا علیه و آله) محمد 

را در میان جمع بنشـاند. بحیـرا   (صلوات اهللا علیه و آله) رفتو او را در آغوش گرفته به سوي دیگران بازگشت و محمد 



را دید سخت به او خیره شد  به بازجستن آن ویژگیهائی پرداخت که از دیرزمـان  (صلوات اهللا علیه و آله) چون محمد 

از غذا کشیدند و پراکنده شدند. بحیرا برخاست و به پیامبر گفت: اي جوان، ترا بـه الت  می شناخت تا کاروانیان دست 

و عزي سوگند می دهم که پرسشهایم را پاسخ دهی. پیامبر خدا فرمود: هرگز با سوگند به الت و عزي چیـزي از مـن   

  مپرس. بحیرا گفت: پس به خدا سوگندت می دهم. 

  پیامبر فرمود: سوالت را بپرس.

ا شروع کرد به پرسش از مسائلی از قبیل خـواب و وضـعیت و کارهـاي پیـامبر و او پاسـخ مـی داد و       بحیر

جوابهایش تماماً با آنچه در ذهن  اندیشه بحیرا بود، سازگار می آمد. بعد به پشت پیامبر نگریست و مهر نبـوت را مـا   

  دید.  –آنجا که می پنداشت  –بین دو کتفش 

  

  این ابیات را سروده است:یه السالم ) ابوطالب (علدر این خصوص 

  راستی که محمد (ص)، فرزند آمنه

  در نزد من، از فرزندام بلند مرتبه تر است 

  با توشه هاشان، ره می سپردند  –در کاران  –و هنگامی که شتران سرخ مو 

  او، افسار شتر مرا چسبید و دلم بر او سوخت 

  در انجام امور بود  و او را که رو سپیدي مددکار دیگران و شجاع

  به گشت و گذار در میان مردم فراخواندم

  کاروانیان به سوي دورترین جهت معین ره سپردند 

  و ناحیه ي مطلوب، پشت سر نهاده شد

  رسیدند  و همگی» بصري«تا این که به 

  را مالقات کردند  –بحیرا  –از کمینگاه (محل انتظار) دانشمندي 

  –محمد  –و که داستان و خبري درست از ا

  به آنها داد و جماعت حسودان را از او منع کرد

  گروهی یهودي آن هنگام که

  سایه ي ابر و ظاهر شدن نیروي صاحب آسمانها را دیدند 



  هجوم بردند و لی بحیرا آنها را (صلوات اهللا علیه و آله) براي کشتن محمد 

  نهی کرد  بیشترین و بهترین تالش ممکن را نمود 

  این باره، ابیات زیر را نیز سروده است: و همچنین در

  آیا ندیدي حالت مرا پس از اندیشه اي که در دل گرفتم (قصد سفر شام)

  و الزمه اش جدائی بود، جدائی دردناکی که بر پدران و مادران حرام است 

  جدائی از احمد (ص)، آن هنگام که آماده ي سفر شدم 

  دم و با آرزوي سالمتی براي او، خداحافظی کر

  و او، اندوهناك می گریست و شتران بین ما فاصله ایجاد می کردند 

  دنباله ي زمام شتران را چسبیده بود  –(صلوات اهللا علیه و آله) پیامبر  –و او 

  بیاد پدرش افتادم و شدیداً اشک ریختم

  اشکی که مدام از دو چشمم جاري بود

  

  ا کاروان را داده است و می افزاید:سپس ادامه می دهد که به پیامبر اجازه ي همراهی ب

  فرود آمدیم» بصري«و هنگامی که به سرزمین 

  ما را در مکان هاي شایسته پذیرفتندو بدیده ي احترام به ما نگریستند 

  و بحیرا در این هنگام به چاالکی آمد

  و به سرعت نوشیدنی گوارا و غذا آماده کرد 

  گفت: یارانتان را بر طعام ما گرد آورید 

  گفتیم: همه جز جواي خردسال گرد آمده ایم و

  جوانی که یتیم است، ولی بحیرا او را نیز فراخواند

  که غذا امروز فراوان است و او نباید محروم شود 

  آگاه نکرده بودید (صلوات اهللا علیه و آله) و اگر ما را از وجود محمد 

  امروز نزد ما کرامتی نداشتید

  را دید که به سوي خانه اش روي آورده است  وات اهللا علیه و آله) (صلو هنگامی که بحیرا، محمد 



  و سایه ي ابري از گرماي خورشید محافظتش می کند 

  در مقابلش به حالت سجده، سرفرود آورد

  1و او را سخت به سینه ي خود چسبانید

  (صلوات اهللا علیه و آله)  ، از طریق پیامبر  2و استسقاءابوطالب (علیه السالم ) 

  ن عسا کر در تاریخش از قول جلهه بن عرفطه نقل می کند که گفت:اب

ابوطالـب علیـه   زمانی به مکه آمدم و اهل مکه در قحطی و خشکسالی بسر مـی بردنـد. قریشـین گفتنـد: اي     

  ، دره خشکیده و اهل شهر دچار قحطی شدند، بر خیز و طلب باران کن.السالم

ی که پسري چون خورشید که از پشت ابرهاي سیاه نورافشانی مـی  بیرون آمد در حالابوطالب (علیه السالم ) 

او را بر گفت و پشتش را به کعبه چسباند و ابوطالب (علیه السالم )  3کرد با او بود ودر اطراف آن پسر، کودکانی بودند.

سـمان نبـود. ولـی    در حالیکه او را بر سر انگشتانش بلند کرده بود، باران طلبید و حال آنکه حتی یک پـاره ابـر در آ  

بالفاصله از این سو و آنسو ابرها گرد آمدند  و باریدندو چه فراوان باریدند و شهرنشینان و ده نشـینان از نظـر آب بـه    

  سرود:ابوطالب (علیه السالم ) وسعت و فراخی رسیدندو دره شکفته شد. در این خصوص 

  رو سفیدي که ابر از روي او پر آب می شود 

  نگاهبان بیوه زنان است پناهگاه یتیمان  

  هالك شوندگان خاندان هاشم به او پناه می برند 

  و در پناه او در نعمت و فراوانی بسر می برند  

  او میزان و عدالت است که به اندازه ي یک دانه ي جو ستم نمی کند

  4وانازه گیر راستگوئی است که از اندازه گیریش وحشتی نیست

  

یـاد کـرده اسـت، مـی     ابوطالب (علیه السـالم )  ) از سور، 255صفحه  3پاورقی فصل شهرستانی در کتاب مل و نحل (

  نوسید:

(صلوات به کیفیت رسالت  شرافت پیامبري محمد ابوطالب (علیه السالم ) از جمله ي آن چه که دلیل شناخت 

.د ایـن خشکسـالی کـه    می باشدماجرائی است که دانشمندان جریان خشکسالی عظیم مکه اتفاق افتـاد اهللا علیه و آله) 

را فرمـان داد کـه   ابوطالب (علیه السـالم )  ابرها به مدت دو سال از فرو باریدن خودداري کردند، عبدالمطلب فرزندش 



را که طفل شیرخواري بود در قنداق حاظر سازد. سپس او را بر دودست خود گرفـت و  (صلوات اهللا علیه و آله) پیامبر 

ین کار راسه بار تکرار و مدام می گفت: به حق ایـن کـودك، بـارانی فـراوان، پیوسـته و      روي به کعبه نهاد و پیامبر و ا

درشت دانه بر ما ببار. ساعتی نگذشت که ابرها چهره ي آسمان را پوشاندند و بارانی آنچنان فرو بایدنـد کـه مـردم از    

  خود را سرود:قصیده ي المیه ابوطالب (علیه السالم ) خبرابی مسجد الحرام به هراس  افتادند 

  5شمار الیتامی عصمه االرامل    و ابیض یستقی الغمام بوجهه

  6سپس شهرستان یابیاتی از قصیده ي فوق را نقل می کند.

از طریـق پیـامبر   ابوطالب (علیه السالم ) سرور مکه،  –پس طلب باران نمودن توسط عبدالمطلب و فرزندش 

ماجراي قبلی به هنگامی که رشـد کـرده و جـوان خردسـالی بـود)،       بزرگوار به هنگام شیرخوارگیش (و یا با اشاره به

(صـلوات اهللا علیـه و   توحید خالص آن دانشمندان را، در ایمان آنان به خداوندو عرفانشان را به رسالت نهـایی پیـامبر   

طالـب  ابوعبـدالمطلب و   –و پاکی صاحب این رسالت از آغاز زندگی، حکایت  عنان می نماید کـه اگـر ایـن دو    آله) 

موضعی جز این دو ماجرا در تاریخ نداشتند باز هم براي داللت بر ایمان و اعتقادشان کفایـت میـک    –(علیه السالم ) 

در. همان طور که براي پژوهشگران این مطلب کافی است که دلیل بر تسلیم و گردنگزاري این دو بـه ایمـان و اعتقـاد    

  باشد. 

  

  )لیه السالمرالمومنین (عدر والدت امیابوطالب (علیه السالم ) 

  جابربن عبداهللا گفته است:

سـوال کـردم، فرمـود:    (صلوات اهللا علیه و آلـه)  از رسول خدا (علیه السالم) درباره ي میالد علی بن ابیطالب 

مرا از نور علی  بود. خداوند تبارك و تعالی(علیه السالم) راستی که درباره ي بهترین مولود پرسیدي. او همچون مسیح 

علی را از نور من و هـ.ق ردو را از یک نور آفرید. سپس ما را از صلبهاي پاك به رحمهاي پاك منتقل فرمود. مـن   و

از صلبی منتقل نشدم مگر آنکه علی نیز با من بودو پیوسته چنین بود تا خداوند مرا در بهترین رحم به ودیعت نهاد کـه  

هترین رحم به ودیعت گذارد که هان رحم فاطمه بنـت اسـد بـود. در    بود و علی را نیز در ب –مادرم  –همان رحم آمنه 

زمان ما مردي زاهد و عابد به نام مبرم بن دعیب بن الشقبان بود که مدت دیست و هفتاد سال خدا را عبـادت کـرده و   

و را دید بپا خاسـت  را به نزد او فرستاد. مبرم همین که اابوطالب (علیه السالم ) از او هیچ حاجتی نطلبیده بود، خداوند 

پرسـید: کیسـتی گفـت: مـردي از تهامـه.      ابوطالب (علیه السـالم )  و سر او را بوسید و در  برابر خود نشاند. سپس از 



را بوسـید و  ابوطالب (علیه السـالم )  پرسید: از کدام تیره ي تهامه؟ پاسخ داد: از بنی هاشم، عابد از جاي جست و سر 

عابد گفت: از نسـل تـو    پرسید چه مطلبی؟ابوطالب (علیه السالم ) لبی را الهام فرمود. گفت: اي مرد، خداوند به من مط

فـرا رسـید، زمـین    (علیـه السـالم)   فرزندي متولد می شود که ولی خداوند عزوجل است. سپس چون شب میالد علی 

آمد، بیرن رفت. شـب را بـه   در حالیکه می گفت: اي مردم، ولی خدادر کعبه به دنیا ابوطالب (علیه السالم ) روشن شد  

  سر برد  فردا به کعبه درآمد در حالیکه می سرود:

  اي پروردگار این سیاهی ظلمانی

  و اي پروردگار ماه طلوع کننده ي نورانی

  بر ما امر پنهان خود را آشکار فرماي 

  که مورد اسم این کودك چه نظر داري؟

  

  فت:سپس پیامبر فرمود: صداي هاتفی به گوش رسید که می گ

  اي خاندان پیامبر برگزیده 

  فرزند پاك ویژه نصیب شما شد 

  نامش از جانب پروردگار واالمرتبه

  7مشتق شده –پروردگار  –علی است که از نام علی 

  

  (صلوات هللا علیھ و آلھ) و آغاز کار پیامبر ابوطالب (علیھ السالم ) 
نام نهایه الطلـب و غایـه السـؤال فـی مناقـب آل      فقیه حنبلی، ابراهیم بن علی بن محمد دینوري در کتابش به 

  8از قول طاووس بن عباس در یک حدیث طوالنی نقل می کند که:«الرسول 

فرمود: خدا امر به آشـکار کـردن کـار و     –رضی اهللا عنه  –به عمویش عباس (صلوات اهللا علیه و آله) پیامبر 

  ؟رسالت و دعوتم فرمان دادهو مرا مطلع فرموده، نظر تو چیست

عباس گفت: برادر زاده ام، می دانی که قریش بیشترین حسادت را نسبت به خاندان تو دارد و اگر چنین شود 

که تو می گویی، سخت ترین بال و مصیبت بما روي خواهد آورد و همه ي ما را به یک کمان هدف می گیرنـد  ریشـه   

ابوطالب (علیـه السـالم )   رها کن. ولی به عمویت سالم ) ابوطالب (علیه الي ما را بر می کنند. از این کار درگذر و مار 



رجوع کن که بزرگترین عمومی تست، اگر یاریت نکند، الاقل خوارت نخواهد کرد  ترا به آنان نخواهـد سـپرد. سـپس    

رفتند. به محض این که آنها را دید گفت: حتماً خبریشده اسـت چـه مسـاله اي    ابوطالب (علیه السالم ) هر دو به سراغ 

ابوطالـب (علیـه السـالم )    شما را در این وقت به این جا کشانده؟ عباس آنچه را که بین او و پیامبر گذشته بود بـراي  

نگاهی به پیامبر افکند  گفت: برخیز، اي برادر زاده که براستی  شریفی و وابسته به ابوطالب (علیه السالم ) تعریف کرد. 

به خدا سوگند هیچ زبانی ترا نیش نخواهد زد مگر آنکه زبانهایی تیـز و  حزب و گروهی نیرومند و نسبی عالی هستی. 

بران نیشش زنهند  شمشیرهاي برنده بر آن فرود می آیند، به خدا قسم که قـوم عـرب، رام و مطیـع تـو خوانـد شـدن       

سته کتاب مـی  پیو –عبدالمطلب  –همانسان که چارپایان شیرخوار رام و تربیت کننده شان می گردند، براستی که پدرم 

خواندو می گفت: همانا که از نسل من پیامبري خواهد بود و بسیار دوست می داشتم که در زمان او زنده می بودم و به 

را درك نمـود بـه او   ابوطالب (علیـه السـالم )   ایمان می آوردم، پس هر یک از فرزندانم زمان ابوطالب (علیه السالم ) 

  ایمان بیاورد.

  می گوید:سره  عالمه ي امینی قدس 

این مطلب را با اطمینان کامل از پدرش نقل مـی کنـد، و بـه دنبـال آن از     ابوطالب (علیه السالم ) می بینید که 

دلگرمی می دهد و به انتشار دعوتش و آشکار کردن یاد خدا فرا می (صلوات اهللا علیه و آله) ابتداي کار به رسول خدا 

همـان پیـامبر موعـود اسـت کـه       –(صلوات اهللا علیه و آلـه)  محمد  –هد که او خواند و نیز به این واقعیت گردن می ن

  گردنگزاري عرب در برابر دعوتش پیش بینی گردیده است. خضوع و 

ایها همه را بیان کنـد ولـی خـود بـه آن      –درود خدا بر او باد  –ابوطالب (علیه السالم ) آیا باور می کنی که 

  و جعل نمی تواند باشد.  ایمان نیاورد؟ چنین چیزي جز دروغ

  

  (صلوات هللا علیھ و آلھ) و گشمدن پیامبر ابوطالب (علیھ السالم ) 
چـاپ لیـدن    135چاپ مصـر و صـفحه    186صفحه  1جلد » طبقات الکبري«در کتاب » ابن سعد واقعدي« 

(صـلوات اهللا علیـه و آلـه)     درباره ي امر دعوت پیامبرابوطالب (علیه السالم ) ماجراي اجتماع قبیله قریش را در برابر 

  ذکر نموده و پس از آن می نویسد:

فراري، و در حالیکه خشمگین شـده بودنـد  بپـا    (صلوات اهللا علیه و آله) قریش بیزار شدند و از گفتار محمد 

 –آن بر عقیده ي به خدایانتان پا بر جـا بمانیـد، ایـن اسـت     « 9خاستند و گفتند: اصبروا علی الهتکم ان هذا الشیئ یراد



، عالوه بر این گفتند: هرگز به سوي او باز نخواهیم گشت و بهتـرین ایـن کـار    10»چیزي که از شما خواسته شده است 

  »را بی خبر به قتل برسانیم –(صلوات اهللا علیه و آله) این است که او محمد 

آمدند و او را نیافتند،  و خویشانش به محل اقامت اوابوطالب (علیه السالم ) از قضا همان شب پیامبر گم شد، 

جمعی از جوانان بنی هاشم و بنی مطلب را گردآورد و به آنان گفت: هر یک از شـما شمشـیر   ابوطالب (علیه السالم ) 

برانی برگیرد  هنگامی که من به مسجد درآمدم به دنبال من بیاید، سپس هر یک از شما دقت کنـد و در کنـار یکـی از    

(صلوات اهللا علیـه و آلـه)   بنشیند که از جمله این بزرگان یکی ابوجهل است  اگر محمد  –بزرگان قریش  –بزرگانشان 

  کشته شده باشد او جان سالم بدر نخواهد برد. جوانان گفتند: چنین خواهیم کرد. 

ابوطالـب (علیـه السـالم )    را در این وضعیت دید، ابوطالب (علیه السالم ) در این حال زید بن حارثه رسید و 

گفت: تـا او را نبیـنم   ابوطالب (علیه السالم ) زید برادر زاده ام را ندیدي؟ گفت: چرا، لحظه اي پیش با او بودم.  پرسید:

رفت که در خانه اي در صفا بـه همـراه   (صلوات اهللا علیه و آله) به خانه نخواهم رفت. زید شتابان به سراغ رسول خدا 

  آمد. ابوطالب (علیه السالم ) خبرداد پیامبر نزد یارانش مشغول گفتگو بودند، مضوع را به پیامبر 

ابوطالب (علیه گفت: برادر زاده ام کجا بودي؟ آیا سالمت هستی؟ پیامبر فرمود: آري. ابوطالب (علیه السالم ) 

ابوطالب (علیـه السـالم )   گفت: به خانه ات درآي، رسول خدا چنین کرد  چون آن شب سپري شد، صبح زود السالم ) 

بر را گرفت و به میان جمعی از قریش برد  و جوانان هاشمی نیز همراه او بودنـد گفـت: اي قریشـیان! مـی     دست پیام

جریان را بـراي آنـان تعریـف کـرد و خطـاب بـه       ابوطالب (علیه السالم ) دانید که چه تصمیمی گرفته بودم؟ گفتند نه، 

نین کردند و قریشیان بناگاه دیدند کـه هـر یـک از    جوانان گفت: آنچه را در دستهایتان دارید آشکار سازید، جوانان چ

(صلوات اهللا علیـه  محمد  –گفت: به خدا سوگند، اگر او ابوطالب (علیه السالم ) آنان شمشیري بران به همراه دار، آنگاه 

و  –قـریش   –را کشته بودید احدي از شما زنده نمی ماند و ما و شما همدیگر را نابود می کـردیم، آن قـوم    –و آله) 

  بیش از همه شان، ابوجهل سرافکنده شدند.

  همین جیان به گونه اي دیگر و با تغییراتی نقل شده:

عبداهللا بن مغیره بـن  «از قول  11در کتابش به نام نهایه الطلب» ابراهیم بن علی بن محمد دینوري«فقیه حنبلی، 

  نقل می کند که گفت:» معقب

را گم کرد. گمان برد کـه جمعـی از قـریش    لوات اهللا علیه و آله) (ص، رسول خدا ابوطالب علیه السالمیک بار 

بنی هاشم فرستادو اعالم داشت: اي بنی هاشم! گمان می بناگاه او را به قتل رسانیده باشند. از این رو کسی را به سوي 



حی بـران  را ترور کرده باشند، بر شماسـت کـه هـر یـک سـال     (صلوات اهللا علیه و آله) کنم که جمعی از قریش محمد 

را مـی  (صـلوات اهللا علیـه و آلـه)    برگیرید ودر کنار یکی از بزرگان قریش بنشینید  هنگامی که من اعالم کردم: محمد 

(صلوات اهللا علیـه  به قتل برساند این خبر به رسول خدا ابوطالب (علیه السالم ) جویم، هر یک از شما فرد کنار خودر 

شـتافت و او را در مسـجد   ابوطالب (علیه السـالم )  صفا بودك پیامبر به سوي  رسید در حالیکه در خانه اي درو آله) 

(صلوات اهللا علیه و تا او را دید دستش را گرفت و اظهار داشت: اي قریشیان! من محمد ابوطالب (علیه السالم ) یافت، 

جواان حاضر از بنی هاشم گفتم هـر   را پیدا نکرد بودم و می پنداشتم که شما او را ترور کرده باشید، این بود که بهآله) 

یک سالحی بر آن برگیرند و هر یک در کنار یکی از بزرگانتان بنشینند و وقتی اعالم کردم که محمد را می جویم، هـر  

جوانـان  «یک از آنان فرد کنار خود را بکشد. و اینک، اي جوانان بنی هاشم آنچه را که درد ست دارید آشکار سازید 

(صـلوات  اهر نمودندو قریشیان وحشتزده به این صحنه می نگریسنتندو از این هنگام از رسول خـدا  سالحهایشان را ظ

  12»ابیات زیر را سرود:ابوطالب (علیه السالم ) ترسیدند. به همین مناسبت اهللا علیه و آله) 

  هان! قریش را بگوي که تمام رازهایش

  فریب و نیرنگ است، هرجا فرود آید 

  خروش تیز پاسوگند به اسبان پر

  و سوگند به کتابهاي مقدسی که دانشمندان  تالوت کنند 

  سرپرست و نگاهبانم(صلوات اهللا علیه و آله) نسبت به خاندان محمد 

  ود وستی ام از عمق قلب و ضمیرم می باشد 

  برادر زاده ام! اي پیوسته به قلبم!

  اي! بر سفیدي که آب گوارا و فراوان دارد 

  13، بزرگوارانی از فرزندان قصیاي فرزند بزرگواران

  که پیشانیت چون ماه درخشان است 

  

  روایت و نقل از سومی از همین ماجرا به این تفصیل موجود است:



می گوید: شیخ حافظ ابوالفرج عبدالرحمن بنمحمد جوزي  61صفحه » الحجه«در کتاب » سید فخار بن معد«

در سال پانصد و نود و یک در واسط عـراق بـا    –است لیه السالم ) ابوطالب (عکه از معتقدان به کفر  –محدث بغدادي 

  اسناد خود از واقدي، مرا خبر داد که:

دور نمـی شـد و   (صلوات اهللا علیه و آله) فرزند عبدالمطلب صبح و شام از کنار پیامبر ابوطالب (علیه السالم ) 

کند بیمناك بود، یک روز او را گم کرد تا  او را از دشمنانش حفاظت می نمود  از این که دشمنانش او را ترور

شب هم او را ندید و صبح فرداي آن روز در جاهائی که گمان بودنش را می برد جستجو کرد و او را نیافـت،  

  قلبش فرو ریخت و با خود گفت: واي فرزندم!

  پس از آن مستخدمین و مالزمان خود را گردآورد و به آنها گفت: 

را دیشب و امروز ندیده ام و تنها حدسی که می زنم این است که قریش او را و آله)  (صلوات اهللا علیهمحمد «

غافلگیر کرده و به او نیرنگ زده باشند (ترورش کرده باشند) و تنها یک محل باقیمانده که سر نزده باشم  بعید 

بروید و دشـنه هـایی   «سپس بیست نفر از مستخدمانش را برگزید و به آنها گفت: ». می دانم که در آنجا باشد

فراهم آورید و هر یکی از شما برود و در کنار یکی از بزرگان قریش بنشیند، اگر من آمدم و محمد با من بود 

کاري انجام ندهید  و اگر آمدم و محمد با من نبود هر کدام مردي را که در کنار تـان نشسـته اسـت بـه قتـل      

به همـراه  ابوطالب (علیه السالم ) دند تا آنجا که کفایت می نمود. افراد رفند  دشنه هایشان را تیز کر». برسانید

پیامبر را در حال  –پائین مکه  –از خویشانش به سوي محلی که حدس می زد راه افتاد. در آن محل گروهی 

برادر زاده ام چیزي نمانده بود کـه بـر علیـه    «نماز کنار سنگی یافت. در آغوشش گرفت او را بوسید و گفت: 

دستش را گرفت و به هرماه او به سوي مسجد حرکت نمود. قریش بـه طـور   ». اقدامی بنمایم. با من بیا قومت

را دیدند کـه دسـت در دسـت پیـامبر     ابوطالب (علیه السالم ) دسته جمعی در کنار کعبه نشسته بودند، و چون 

ابوطالـب  ». حتمـاً کـاري دار   است که به همراه محمد می آیدابوطالب (علیه السالم ) «حرکت می کند، گفتند: 

آنچـه را  «، در برابرشان ایستاد در حالیکه آثار خشم در چهره اش پیدا بود به مستخدمانش گفت: علیه السالم

ابوطالـب  هر یک از آنان چنین کردند و قریش چون دشنه ها را دیدند گفتنـد:  » دردست دارید آشکار نمائید.

گفت: چه می بینید؟ من از دانشمندان روز قبـل بـه نـدنبال    ه السالم ) ابوطالب (علی! اینها چیست؟ علیه السالم

بوم و او را ندیدم این بود که ترسیدم شما به او نیرنگی زده باشـید. از ایـن رو   (صلوات اهللا علیه و آله) محمد 

» امینـی «بـا   این افراد را فرمان دادم که همین جاها که می بینید بنشینند و به آنها گفتم که اگر آمـدم و محمـد  



نبود، هر یک از شما فرد کنار دستش را به قتل برساند و در این کار نیازي به اجازه ي از من نیسـت اگرچـه   

  فرد مقتول از بنی هاشم باشد. 

اشـاره بـه    –سوگند به پروردگـار ایـن   «گفت: ابوطالب (علیه السالم ) » آیا چنین می کردي؟«قریش گفتند: 

ابوطالـب (علیـه السـالم )    مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف که از هم پیمانان  »که چنین می کردم. –کعبه 

پاسـخ  ابوطالب (علیـه السـالم )   » آیا تو واقعاً قصد داشتی که علیه قومت اقدام کنی؟«بود، به او اظهار داشت: 

  را به همراه خود برد در حالیکه می سرود: –پیامبر  –و او » همینطور است.«داد: 

   فرزندم که ترا ذلتی و خفتی نیست  برو اي 

  برو که چشمهائی به وجود تو روشن و درخشان شده

  به خدا سوگند که با تمام نیرویشان و جمعیتشان بر تو دست نخواهند یافت 

  مگر آنگاه که من در بستر خاك مدفون شده باشم 

  تو مرا به این خدا فرا خواندي و دانستم هـ.ق این کار از خیر خواهی تست

  و راست می گوئی و از پیش نیز امین بوده اي 

  و یادآور آئینی شدي که به ناگزیر

  از بهترین ادیان براي مردم است 

رفتار می کرد ولی او با آنها سخن نمی گفـت و  ابوطالب (علیه السالم ) پس از این جیان قریش با مالیمت و نرمش با 

  توجه نمی نمود.

  :می گویدعالمه ي امینی قدس سره  

این شیخ و ساالر مکه است که در برابر پیامبر اسالم، تمام قومش را حاضر است قربانی کند. و آماده است که 

تمام پیوندهاي قومیو همه ي پیمانهاي دیرین را، پایمال کندو زیر پا بگذارد. خداوند او را بـر ایـن عاطفـه ي    

  پایدار بدارد. الهیو پیمان دینی که برتر از همه ي عهدهاي خویشاوندي است،

  

  (صلوات هللا علیھ و آلھ) در آغاز دعوت پیامبر ابوطالب (علیھ السالم ) 
) یعنی بیم ده خویشساندان نزدیکت را، نازل 214(شعراء آیه » و انذر عشیرتک االقربین«هنگامی که آیه  ي:   

مردم پیرامنش گرد آمدنـد فرمـود:    .14»یا صباحاه«شد، رسول خدا از خانه بیرن آمد بر کوه صفا رفت، بانگ برآورد: 



مـردم گفتنـد:    »مرا تصدیق می کنیـدن؟   آیا اگر شما را خبر دهم که لشکري از فراز کوه بر علیه شما بیرون می آید،«

براستی که من شـما را عـذابی دردنـاك    «پس از این گفتگو پیامبر فرمود:  » بلی، تا به حال از تو دروغی نشنیده ایم.«

  »واي برتو، فقط به این منظور ما را جمع کردي؟«بولهب از میان جمع گفت: ا» بیم می دهم.

پس از این جریان، پیامبر خویشاوندانش را در خانه اش فراخواند. در این اجتماع ابولهب آغـاز سـخنکرد، و   

تازه را کنـار  اینان، عموها و عموزادگان تو هستند. سخن بگو و خروج از دین پدران ودرآمدن به آئین «اظهار داشت: 

بگذار. این را هم بدان که قوم و قبیله ي ترا در مقابل تمامی قوم عرب تاب و تـوان نیسـت و ال یقتـرین افـرادي کـه      

سزاوار است ترا بگیرند و در بند کنند، همین خویشاوندانت هستند و اگر برا یآنچه که در سـر داري بپـاخیزي و اقـدام    

بسیار آسانتر از رویاروئی با تمام قریش است. مـن هـیچکس را ندیـده ام کـه      کنی، حبس و در بند کردن تو برایشان

پس از این سخنان رسول خدا دم فرو بسـت  » براي خویشانش، ارمغانی بدتر از آنچه تو آرده اي به همراه آورده باشد.

ستایم  از او یـاري مـی   سپاس خداوند را سزاست، او را می «و سخنی نگفت. براي بار دوم آنها را فراخواند و فرمود: 

» جویم  به او پناه می برم و به او توکل می نمایم. و شهادت می دهم که جز خداوند یکتاي بی همتـا خـدائی نیسـت.   

طالیه داور پیشاهنگ به قوم خود دروغ نمی گوید. سوگند به خدائی که جـز او معبـودي نیسـت، مـن     «سپس فرمود: 

ص براي شما  به طور اعم براي مردم می باشم. به خدا سوگند که همانطر که رسول خدا هستم و فرستاده او به طور اخ

به خواب می روید، می میرید و پس از مرگ نیز، همانسان که از خواب برمی خیزیـد، برانگیختـه خواهیـد شـد و در     

جـاودان   مقابل آنچه که انجام می دهید، مورد محاسبه واقع خواهید شد. بهشت، همیشـگی و آتـش نیـز، همیشـگی و    

  »خواهد بود.

مدد و یاري به تو براي ما بسیار دوست داشتنی اسـت و بـه خیرخـواهی تـو     «گفت: ابوطالب (علیه السالم ) 

روي آورده ایم. و به طور کامل سخنانت را تصدیق می کنیم، اینها که می بینی خویشاونت هستند که گردهم آمـده انـد    

من نسبت به آنچه مورد عالقه ي توست، عجولترین هستم. برو و ماموریتت را من نیز یکی از آنهایم، با این تفاوت که 

انجام ده. به خدا سوگند که پیوسته محافظ و نگهدار تو خواهم بود. و فقط نفس و باطنم به جدائی از ائین عبـدالمطلب  

  15».رضایت نمی دهد

  می گوید:عالمه ي امینی قدس سره  

حید و ایمان به خداوند و رسوالن و کتب آسمانی، به دور از جز آئین تو –درود خدا بر او  –دین عبدالمطلب 

هیچگـاه  «هر شائبه ي بت پرستی، نبوده است. عبدالمطلب، همان کسی است که در وصیت هـاي خـود اعـالم کـرده:     



ده است به هالکت ستمگري ازدنیا نمی رود، تا از او انتقام گرفته شود و به کیفر برسد تا ستمکاي که در دنیا عقوبت ندی

به خدا سوگند که در پس این جهان، دنیائی «در این مورد از او توضیح خواسته شد، پس از قدري تفکر گفت: » برسد.

  »است که در آن نیکوکار به نیکی خود پاداش می یابد و زشتکار به بدکاري خود عقوبت می بیند.

صاحبی دارد که از آن دفـاع نمـوده و    –کعبه  –ه این خان«گفت:  16عبدالمطلب همان کسی است که به ابرهه 

او همان کسی است که رسول خدا در جنگ حنین  با ایـن رجـز خـود را بـه او انتسـاب داد و بـا       » نگهش می دارد.

  مباهات فرمود و این کار خود بیانگر ایمان عبدالمطلب است:

  من پیامبرم ودروغگو نیستم

  من فرزند عبدالمطلب هستم

در  »عبدالمطلب رضایت نمی دهدنفس و باطنم به جدائی از آئین «که بوطالب (علیه السالم ) اپس این سخن 

واقع بیانگر آئین توحیدي عبدالمطلب است و مانند دیگر سخنان او صریح است ولی به این شیوه او نوعی پرده پوشـی  

ن شیوه سخن گفتن از رسـوم اعـراب   در مقابل حاضران کرده است تا از دشمنی حاصل از جدائیشان در امان ماندو ای

در محاوراتشان می باشد که در عین یکنوع پرده پوشی و در پرده ادا کردن سخندر واقع بر مفهوم و معنـی مـورد نظـر    

  تأکید می ورزند. 

، جز همین موضع را نداشت، همین موقعیت در داللـت بـر ایمـان ثابـت،     ابوطالب علیه السالمو اگر سرور ما 

  و استوار گامی او در آغاز کار پیامبر کفایت می کرد.  اسالم پایدار

  ابن اثیر می گوید:

و کارش، فتنـه و   –(صلوات اهللا علیه و آله) پیامبر  –بخدا قسم که این «در این جریان، ابولهب اظهار داشت: 

بوطالـب (علیـه   اولـی  » آشوب است، جلوي پیشروي او را قبل از آنکه دیگران و غیر شما جلو دارش شوند، بگیریـد. 

  »به خدا سوگند که تا زنده هستیم، از او دفاع خواهیم کرد.«گفت: السالم ) 

  و نیز گفته شده:

  18بود.ابوطالب (علیه السالم ) دعوت پیامبر در خانه ي 

  گوید:(علیه السالم) و برادر امام علی ابوطالب (علیه السالم ) عقیل فرزند 



ما را  –(صلوات اهللا علیه و آله) محمد  –برادر زاده ات «آمدند و گفتند:  ابوطالب (علیه السالم )قریش به نزد 

درکعبه و در سرزمینمان می آزارد و آنچه را که ناخوش می داریم بر ما فرو می خواند. اگر صالح مـی    در جمعمان و

  »دانی که از این کارش جلوگیري کنی، چنین کن.

  »مویت برو.اي عقیل به جستجوي پسرع«پدرم به من گفت: 

یافتم و از آنجا بیرون آوردم. او او در ابوطالب (علیه السالم ) من رفتم و پیامبر را در یکی از خانه هاي گلین 

ابوطالـب (علیـه   حالی که هراه من حرکت می کرد، سی و اصرار در برگشتن داشت. ولی موفق نشد تا این که بـه نـزد   

اي برادرزاده! به خدا سـوگند کـه تـو همـواره مطیـع و      «خطاب به او گفت: ابوطالب (علیه السالم ) رسیدیم. السالم ) 

می پندارند که تو در کعبه ودر جمعشان آنهـا را مـی آزاري و آنچـه را کـه      –قریش  –فرمانبردار من بوده اي. قوم تو 

  »دارد، دست از این کار بدار. ناخوشایندشان است بگوششان فرو می خوانی. اگر امکان

به خدا سوگند که قادر نیستم آنچه را که پروردگارم مرا به خاطر آن «به آسمان دوخت و فرمود:  پیامبر چشم

  »فرستاده است، بازگردانم اگر چه برایم مشعلی به سوزندگی این خورشید برافروزند.

  19»به خدا سوگند او هرگز دروغ نگفته است. بازگردید در پناه خدا.«گفت: ابوطالب (علیه السالم ) 

(علیـه  ) داستان و ماجراي دعـوت را از قـول علـی    171صفحه  1(جلد » طبقات الکبري«بن سعد در کتاب ا

  نقل کرده و از جمله می نویسد:السالم) 

چه کسی مرا در این کار یاري می کند و پاسخم می دهد تـا کـه   «سپس فرمود: صلوات اهللا علیه و آله پیامبر 

  »برادرم باشد و به بهشت درآید؟

و این درحالی بود که از همه خردسالتر و از همه کم جثـه  » اي رسول خدا، من چنین خواهم کرد.« تم: من گف

  »! آیا پسرت را نمی بینی؟ابوطالب«تر بودم. قریش ساکت شدند سپس گفتند: 

  »از او دست بردارید چرا که هرز از خیر و نیکی نسبت به پسر عمویش کوتاهی نمی کند. «پدرم گفت: 

  گفت است:» العور«مورد لغت و زاهد طبري به نقل از تغلب و او از ابن اعرابی روایت می کند که در ابوعمر 

سپس داسـتان علـی   ». عور یعنی پست و بی ارزش در ههم چیز و از مصداقهاي آن، روایت ابن عباس است«

  می گوید:م) (علیه السالرا به طور کامل نقل می کند تا به اینجا می رسد که علی (علیه السالم) 

به محض اینکه پیامبر خواست سخن بگوید، ابولهب به او اعتـراض کـردو سـخنانی گفـت و بـاالخره اظهـار       

داشتک برخیزید برویم. قریش برخاستند و رفتند. چون فردا دررسید، پیامبر بـه مـن دسـتور داد و مـن نظیـر غـذا و       



مدند و خوردند و نوشیدندو رسول خدا برخاست تا سـخن  آشامیدنی روز گذشته را تهیه کردم و قریش را فراخواندم، آ

خطاب به ابولهب گفت: ساکت باش اي اعـور (یـک   ابوطالب (علیه السالم ) بگوید، مجدداً ابولهب به او اعتراض نمود. 

سرور مـن،  «چشم)! ترا چه به این کار؟ سپس فرمود: کسی برنخیزد. همه نشستند. سپس خطاب به پیامبر عرض کرد: 

  20»و آنچه را دوست داري و نیز رسالت پروردگارت را ابالغ نما که تو راستگو و مورد تصدیق هستی. بپاخی

  گوید:عالمه ي امینی قدس سره  

یرو و توانائی (مادي و ین نکه درود خدا بر او باد چه کافر طاهري است که از اسالم مقدس با همابوطالب این 

و آتشین، بزرگان قومش را نیش می زند و پیامبر بزرگوار را به دعوت و ابـالغ   معنوي) دفاع می کند. و با زبانی برنده

  رسالت خدائیش ترغیب می کندو او را راستگو و مورد تصدیق می داند.  

  ): به پسرعمویت بپیوند.لیه السالمبه علی (عابوطالب (علیه السالم ) خطاب 

  ق گفت: اابن اسح

پیامبر در وقت نماز به همراه علی بن ابیطالب و پنهـان از پـدر علـی     یکی از دانشمندان خاطر نشان نموده که

و از تمام خویشان، به سوي دره هاي مکه می رفت و دو نفري در آنجا نماز مـی گذاردنـد وشـامگاهان    (علیه السالم) 

ـ   د، تـا ایـن کـه    باز می گشتند. و به این ترتیب تا آن زمان که خدا می خواس، باقی ماندند و کار خود را تکـرار کردن

بطور اتفاقی با آنان برخورد کرد و دید دو نفري نماز می خواندن. خطاب به رسول خـدا  ابوطالب (علیه السالم ) روزي 

  گفت:

  »برادر زاده ام، این چه آئینی است که آن را پیروي و اطاعت می نمائی؟«

(علیـه السـالم)   ین پـدرمان ابـراهیم   عموجان! این دین خداست، دین فرشتگان، دین انبیاء و د«پیامبر فرمود: 

  » است.

  نیز گفت: پسرکم، این چه آئینی است که به آن معتقد هستی؟(علیه السالم) و گفته اند که به علی 

پدر، به خدا و رسولش ایمان آوردم و پیامبر را در رسالتش تصدیق نمـودم و بـه   «فرمود: (علیه السالم) علی 

  »و او را پیروي نمودم.همراهش به خاطر خدا نماز گزاردم 

گفت: آگاه باش که پیامبر ترا جـز  (علیه السالم) به علی ابوطالب (علیه السالم ) گفته اند که پس از این سخن، 

  »به خیر فرا نخوانده است. پس به او بپیوند.

  نقل کرده اند که:(علیه السالم) در کالمی از علی 



  21»به سر عمویت بپیوند.«به او گفت: ه السالم ) ابوطالب (علیهنگامی که به پیامبر ایمان آورد 

  نقل کرده که فرمود:(علیه السالم) از حضرت علی  314صفحه  3ابن ابی الحدید در شرح نهج البالغه جلد 

بپیوند که در پناه او از هر خطر و سـختی در زمـان حـال     –پیامبر  –پدرم به من گفت: پسرم، به پسرعمویت 

  بود. وآینده در امان خواهی 

  سپس این بیت را سرود:

  است.  (صلوات اهللا علیه و آله) اعتماد و اطمینان در گرو پیوست به محمد 

  پس دستانت را به رشته ي دوستیو معاشرت با او پیوند محکم بده.

  است:ابوطالب (علیه السالم ) ابن ابی الحدید اضافه می کند که از اشعار مناسب این موقعیت ابیات زیر از 

  تی را که علی و جعفر مورد اعتماد و اتکاي منندراس

  به آن هنگام که سختیها و مصیبتهاي روزگار فرا رسد

  پسرعمویتان را یاري کنید و خوار و تنهایش مگذارید که

  براي من به منزله ي برادر است و پدر و مادرم فدایش باد

  به خدا سوگند که پیامبر را خوار نخواهم ساخت 

  22فرزندان با شرفم چنین نخواهند کردو نیز هیچیک از 

  

  ذکر کرده می نویسد:» اوائل«سه بیت فوق را عسکري در کتاب 

(علیـه  به همراه فرزندش جعفر بر پیامبر گذشت و دید کـه او نمـاز میخوانـد و علـی     ابوطالب (علیه السالم ) 

(علیـه السـالم)   جعفـر در کنـار علـی    » در کنار پسرعمویت، نماز بخوان.«نیز با اوست. خطاب به جعفر گفت: السالم) 

ایستاد و پیامبر از این حرك آگاه شد و به امامت نماز پیشاپیش آن دو ایستاد و مشغول عبـادت شـدند تـا نمازشـان     

  شادمان بازگشت در حالیکه می سرود:ابوطالب (علیه السالم ) پایان یافت. 

  راستی را که علی و جعفر مورد اعتماد و اتکاي منند

  گام که سختیها و مصیبتهاي روزگار فرا رسدآن هن

  سپس عسکري ابیاتی را نقل کرده که ابن ابی الحدید ذکر ننمود هاست. از جمله این بیت:

  ما از این پیامبر پشتیبانی می کنیم



  و دشمنان را چون شهاب از اطرافش می رانیم

  

  بوبکر شیرازي در تفسیرش آورده است:

فرود آمد و به نوبت برانگیخته شد به مسجد الحرام درآمد و به نمـاز ایسـتاد.    هنگامی که وحی خدا بر پیامبر

  ساله بود. پیامبر فرمود: 9بر او گذشت و در این هنگام کودکی (علیه السالم) علی 

من فرستاده ي خدا، بـه ویـژه   «علی به سوي او روي آورد. پیامبر خاب به او فرمود: » اي علی، نزد من بیا.«

  »گونه ي عام بر سایر مردم هستم. پس در طرف راست من بایست  نماز به جاي آر.بر تو و به 

  »اي رسول خدا، برم و از پدرم اجازه بگیرم.«پاسخ داد: (علیه السالم) علی 

  »برو، او به تو اجازه خواهد داد.«پیامبر فرمود: 

ابوطالب (علیه السالم روان شد. براي کسب اجازه در پیري از پیامبر به سوي پدرش، (علیه السالم) پس علی 

هماره امین خدا بوده است. به سـی او بشـتاب و او را پیـري    (صلوات اهللا علیه و آله) پسرم، میدانی که محمد «گفت: ) 

  »کن تا رشد و فالح یابی.

 در طرف راستش ایتساد و نمـاز به سوي رسول خدا آمد که در مسجد به نماز ایستاده بود. (علیه السالم) علی 

فرمـود:  » محمد! چه مـی کنـی؟   «بر آن دو گذر کرد و دید که نماز می گزارند، پرسید: ابوطالب (علیه السالم ) گزارد. 

  »خداي آسمانها و زمنی را می پرستم او نیز عبادت می کند  ترا نیز به پرستش خداي یکتاي قهار فرا می خانم.«

  سفیدش آشکار شد و این بیت ها را سرود: ، تبسم کرد، آنسان که دندانهايابوطالب علیه السالم

  به خدا سوگند که هرگز با همه ي جم و نیرویشان بر تو دست نخواهند یافت 

  مگر آنگاه که من در خاك مدفون شده باشم

  

  به فرزندش جعفر: به جناح و جبهه پسرعمویت بپیوند.ابوطالب (علیه السالم ) خطاب 

  ابن اثیر می نویسد:

را دید که نماز می گزارند  علـی در  (علیه السالم) علی  (صلوات اهللا علیه و آله) و، پیامبر المابوطالب علیه الس

راضی ابوطالب (علیه السالم ) که خداي از  –اده بود. به پسرش جعفر تایس(صلوات اهللا علیه و آله) سمت راست پیامبر 



اسـالم  (علیه السالم) و جعفر، اندکی پس از علی  »به پسرعمویت بپیوند و در سمت چپ او نماز بگزار.«فرمود:  –باد 

  ابیات زیر را سرود:ابوطالب (علیه السالم ) آورد. در این خصوص 

  (صلوات اهللا علیه و آله)  ، صبري باید بر آئین احمد »اباعلی«صبري باید اي 

  یاور و پشتیبان دین باش تا همپاي این صبر، توفیق یابی

  وي پروردگارش، حق آورده است  نگهبان  مدافع آن باش که از س

  و در این مسیر راستی و اراده پیشه کن نه گزندگی و نیش زدن 

  ایمان آورده اي، شاد شدمابوطالب وقتی که گفتی که به 

  پس به خاطر خدا ناصر و رسول خدا باش

  و براي قریش، ارمغانی که آورده اي، آشکار کن

  23ساحر و جادوگر نیستو آله)  (صلوات اهللا علیهو به وضوح اعالم کن: احمد  

  

  چنین می نویسد: 6برزنجی در اسنی المطالب صفحه 

و نگهبـانی و  (صلوات اهللا علیـه و آلـه)   به پیامبر  ابوطالب (علیه السالم ) اخبار در زمینه ي عشق و عالقه ي 

و جعفـر را بـه پیـروي و     یاري او بر ابالغ رسالتش و تصدیق سخنان او به دانشمندان تواتر است و او پسرانش، علـی 

  یاري پیامبر، فرمان مید اد. 

  همین کتاب می نویسد: 10و نیز در صفحه ي 

(صلوات اهللا علیه از ایمان به پیامبر ابوطالب (علیه السالم ) ب لتمام این خبرها به صراحت بیان می دارند که ق

  ماالمال  لبریز بوده است. و آله) 

  

  (صلوات هللا علیھ و آلھ) یھایش نسبت بھ پیامبر ودلسوزابوطالب (علیھ السالم ) 
  می نویسد:» امالی«در کتاب موسوم به  –رحمت خدا بر او باد  –ابوجعفر محمدن بن حبیب 

را می دید، به گریه می افتـاد  مـی گفـت:    (صلوات اهللا علیه و آله) هر گاه رسول خدا ابوطالب (علیه السالم ) 

ابوطالـب  برادر پدري و مـادري   –پدر پیامبر  –و عبداهللا » رادرم برایم زنده می شودوقتی او را می بینم، خاطره ي ب«

  و نیز عبدالمطلب شدیداً نسبت به او عالقه مند و دلسوز بودند. ابوطالب (علیه السالم ) بود و (علیه السالم ) 



طالـب (علیـه السـالم )    ابوبه شدت از این که خوابگاه پیـامبر شناسـائی شـود و بـر     ابوطالب (علیه السالم ) 

(علیـه  را به جاي او در بستر می خواباند. یکشب علـی  (علیه السالم) شبیخون آرند، می هراسید. از این رو، شبها علی 

  به او گفت:ابوطالب (علیه السالم ) » اي پدر ممکنست من کشته شوم.«گفت: السالم) 

  فرزندم، صبر کن که صبرشایسته تر است 

  ي مرگ بازخواهد گشت و هر زنده اي به سو

  همانا که ترا بذل این راه نمودیم و بال و آزمایش بسیار سخت است  

  –عبداهللا و پیامبر  –آزمایش در راه دست و فرزندش 

  هر زنده اي اگرچه از زیادي عمر خسته شود 

  سرانجام طعم مرگ را خواهد چشید

  

  در پاسخ پدر گفت:(علیه السالم) علی 

  فرمان می دهی؟ –پیامبر  –(صلوات اهللا علیه و آله) داري در یاري احمد آیا مرا به صبر و پای

  حال آنکه به خدا سوگند آنچه را که گفتم از سر ترس نبود

  ولی دست داشتم که یاري ام را ببینی

  و بدانی که  همواره مطیع و  فرمانبر تو هستم

  ه)  (صلوات اهللا علیه و آلزود باشد که در راه خدا براي یاري احمد 

 24 بکوشم –پیامبر هدایت و ستوده در کودکی و نوجوانی  -

  گوید:عالمه ي امینی قدس سره  

همانا قرابت  خیشاوندي در حد معینی براي حمایت و پشتیبانی ایجاد انگیزه می کند ولی وقتی جانفشـانی دربـاره ي   

 –ابوطالـب (علیـه السـالم )     –د پدرش برسد که محبوبترین موجود جهان نز(علیه السالم) فرزندي چون امیرالمومنین 

است، دیگر فداکاري باز می ایستد و موردي پیدا نمی کند. دیگر براي پدر ساده نیسـت کـه پسـرش را هـر شـب بـه       

کشتنگاه بفرستد و به جاي برادر زاده اش بخواباند. مگر اینکه در این کار انگیزه و عاملی دینی در کار باشد. و همـین  

در برابر دین حنیف است.  گفتگوي شاعرانه پدر و پسر هم گیـاي  ابوطالب (علیه السالم ) تسلیم  معناي سرسپردگی و

تصریح می کدن  پدر این سـخن را انکـار نمـی کنـد      (صلوات اهللا علیه و آله) این مطلب است که پسر به نبوت پیامبر  



خویشـاوندي مسـتحکمی اسـت کـه انگیـزه ي      معتقد نیست که این دفاکاري و خود را به مهلکه افکندن صرفاً به دلیل 

  فرزندش براي یاري و انجام وظیفه ي بدون به تعویق افکندن باشد (پس درود خدا بر این پدر  و پسر)

  

  »ابن الزبعری«و داستان ابوطالب (علیھ السالم ) 
  می نویسد: 406قرطبی در کتاب تفسیر صفحه ي 

وي کعبه رفته بود و می خواست که نماز بگزارد. چون به نماز ایتساد، سیره نویسان روایت می کنند: روزي پیامبر به س

» می رودو نمازش را بر هم می زنـد؟  –پیامبر   -چه کسی به جانب این مرد «گفت:  –لعنت خدا بر او باد  –ابوجهل 

علیـه و آلـه)    (صـلوات اهللا برخاست و مشتی خون و سرگین برگفت و بر چهره ي  پیامبر » ابن الزبعري«مردي به نام 

آمد و فرمود: ابوطالب (علیه السالم ) از نمازش روي برتافت و نزد عمویش (صلوات اهللا علیه و آله) مالید. رسول خدا 

چـه کسـی چنـین کـرده     «پرسید: ابوطالب (علیه السالم ) » عموجان نمی بینی که نسبت به من چه رفتاري کرده اند؟«

برخاست و شمشیرش را حمایل کرد و به همراه ابوطالب (علیه السالم ) ». زبعري عبداهللا ابن«پیامبر پاسخ داد: » است؟

را دیدند برخاستند ولی او خطاب بـه آنـان گفـت:    ابوطالب (علیه السالم ) پیامبر رفت تا به آن جماعت رسید. آنان تا 

ابوطالـب  اي خود ماندند تـا  آن گروه در ج» بخدا سوگند اگر کسی بپاخیزد، با شمشیر او را به جاي خود می نشانم:«

عبـداهللا بـن   «پیامبر فرمود: » پسرجان چه کسی با تو چنین کرده است؟«به نزدیکی آنان رسید  پرسید: (علیه السالم ) 

مشتی خون و سرگین برگفت و بر چهره و ریش و جامه هایشان مالید و آنان را ابوطالب (علیه السالم )  آنگاه» زبعري

  سزا گفت.

در بیش از یک کتاب از اهل سنت یافت می شود که مـورد دسـتبرد    ابوطالب (علیه السالم ) واقعه و موضع داستان این 

تصحیف و تحریف هوسها و مسائل دیگر واقع شده و به خواست خدا، خوانندگان را بر حقیقـت واقعـه تحـت عنـوان     

   آگاه خواهیم کرد.» از نظر قرآنابوطالب (علیه السالم ) «

  

  

  



  با قریشابوطالب (علیھ السالم ) رور ما رابطھ ی س
  ابن اسحاق می نویسد:

آشکارا با قومش در خصوص اسالم سخن گفت، و دعـوتش را  (صلوات اهللا علیه و آله) زمانی که رسول خدا 

سان که خدا فرمان داده بود ظاهر کرد، تا آنجا که من می دانـم، خویشـانش از او جـدا نشـدند و بـه او  اعتـراض        آن

جوئی نمود. چون پیامبر چنین کرد، کارش بر  اشاره کرد و از آنها عیب –بتها  –د تا این که پیامبر به خدایانشان نکردن

آنان سخت گران و زشت آمد و در مخالفت  دشمنی با او هم راي شدند  فقط تنی چند گمنام از آنان که خداوند تعالی 

بـر  ابوطالـب (علیـه السـالم )    این کار سر باز زدذند. از این پـس  به وسیله ي اسالم حفظ و نگهداریشان نموده بود از 

دلگرم و امیدوار بر کار خـود آنسـان مـی    (صلوات اهللا علیه و آله) پیامبر دلش سوخت و از او دفاع کرد و رسول خدا 

  رفت که هیچ چیز او را باز نمی داشت.

  ابن اسحاق ادامه می دهد:

بازگفتند به سـوي پیـامبر آمـد و    ابوطالب (علیه السالم ) ان را براي وقتی که قریش تعرض پیامبر به خدایانش

و به من و خودت رحم کن و کاري نکن که  به نزد من آمدند چنین و چنان گفتند. بیا قوم تو،  برادر زاده اماي «گفت: 

ه است و می خواهـد او  پیامبر اندیشید که شاید عمویش نسبت به او، تغییر عقیده داد» از طاقت و توان من بیرون باشد

به خدا سوگند اگر خورشـید را  «را تسلیم قریش کند و از یاري و همراهی با او ناتوان گردیده است. از این رو فرمود: 

در دست راست و ماه را در دست چپم بنهند تا این رسالت را از دوش فرو گذارم، چنین نخواهم کرد. مگر آنکـه خـدا   

پس از آن رسل خدا اندوهگین شد و گریست. سپس بپـا  ». و یا من در این راه نابود شوماین رسالت را پشتیبانی کند  

رسـول  » بازگرد اي برادر زاده«او را صدا زد  گفت: ابوطالب (علیه السالم ) خاست و هنگاي که روي گرداند تا برود، 

ی بگو به خدا سوگند که به هیچ وجه برادر زاده ام برو و آنچه می خواه«گفت: ابوطالب (علیه السالم ) و  خدا برگشت

  »ترا تسلیم آنان نخواهم کرد.

از تسلیم پیامبر به آنان خودداري می کند و تصمیم به جدائی ابوطالب (علیه السالم ) قریش وقتی دریافتند که 

اي «و گفتنـد:   بردنـد ابوطالب (علیـه السـالم )   عماره بن ولید بن مغیره را نزد  –افکندن دشمنی با آنها را گرفته است 

این عماره بن ولید برجسته ترین و زیباترین جوانان قریش است. او را بگیر و از رایت حمایتش برخـوردار  ! ابوطالب 

برادر زاده ات را به ما تسلیم نما. همان برادر زاده اي   شو و به فرزندي انتخابش کن که متعلق به تو می باشد  در برابر

لبریز نموده اسـت.  ابوطالب را از میان برده و کاسه ي صبرشان و ت بوده و همبستگی قوم تکه مخالفت دین تو و پدران

  »او را به ما تسلیم کن تا به قتلش برسانیم. اینکار فقط یک تعویض فرد در مقابل فرد دیگر است (و اشکالی ندارد).



ر زشت است. آیا فرزنـدتان را بـه   به خدا سوگند، آنچه از من توقع دارید بسیا«گفت: ابوطالب (علیه السالم ) 

به شما ببخشم تا به قتلش برسانید؟ به خدا سـوگند هرگـز چنـین نخواهـد     من می بخشید تا بزرگش کنم و فرزندي را 

  »شد.

ـ  ابوطالب «مطعم بن عدي بن نوفل گفت:  و ، به خدا قسم که قومت قصد خدمت به تو را دارند و سعی دارنـد ت

  »هانند، بهتر است این پیشنهاد را قبول کنی.را از آنچه ناخوش می داري بر

قصد خدمت ندارند و تـو هـم    –قریش  –به خدا سوگند که قوم «خطاب به او گفت: ابوطالب (علیه السالم ) 

  »و خفت من و همپشتی با آنان بر علیه من قصدي نداري. پس هرچه از دستت بر می آید انجام ده. جز خواري

شعله ور شد و زبانها به بـدگوئی یکـدیگر گشـوده شـد. و رو در روي هـم      کار از کار گذشت و آتش جنگ 

ابیات زیر را سرود که در آن به کنایه از مطعم بن عدي، و به طور عام از آن ابوطالب (علیه السالم ) ایستادند. در اینجا 

او دشمنی می کردند، یاد می  و نیز آن گروه از قریش که با اف که در صدد خوار کردن او بودندنگروه از قبیله ي عبد م

  کند. و همچنین درخواست آنان و سر باز زدن خودش را از این درخواست مطرح می کند. 

  هان! بگو عمر و، ولید و مطعم را

  که اي کاش نگهداري شما شتران جوان برایم بهره اي می داشت 

  شما شتران جوانی که هنوز قطرات بول بر ساقهاتان ترشح می کند 

  همتان و ضعیفان و بر چانه هائی بیش نیستید و درون

  است » نوفل«و » عبد شمس«روي سخنم خصوصاً با 

  که ما را به دور افکندند همانسان که جرقه از آتش پرتاب می شود 

  »زهره«و » مخزوم«و » تیم«و نیز طوایف 

  که در آغاز فتح و پیروزي بنده و خدمتگزار ما بودند 

  کینه از ما جدا نخواهد شد به خدا سوگند که دشمنی و

  تا آن هنگام که از نسل ما کسی باقی مانده باشد 

  هماناکه عقل و اندیشه شان سبک و بی مقدار شده است  

  بسان کودکی خردسال، و چه بد است دستاورد چنین کودکی

  



است و دشنام داده  بدگوئی کردهابوطالب (علیه السالم ) در این ابیات دو بیت را که در آنها «ابن هشام گوید: 

ابن هشام سه بیت را حذف کرده و تنها یک هـدف از آن  «»گوید: عالمه ي امینی قدس سره  و » است حذف کرده ایم

  داشته است و این انسان است که بر خویشتنش آگاه است، اگرچه عذرهائی بیاورد. و آن سه بیت این است:

  و کینه جز براي آن بزرگواري و سیادتی نیست 

  دا ویژه ي ما فرموده و ما را مایه ي فخر بر آن برگزیدکه خ

  مردمانی از روي حسد  دشمنی ژرف روي آور شدند  

  به سوي بزرگانی و از این رو بینشان همواره کینه حاکم است 

  که پدرش بنده و برده ي جد ما بوده است » ولید«از جمله 

  انداخته است   که سحرگاهان، خران فربه نابینا را براي چرا به راه می

همان ولید بن مغیره است که پیامبر را استهزاء می کرد  در مورد تعویض پیامبر با جـواي از  » ولید«منظور از 

» ذرنی من خلقت وحیـدا «رفت و این آیه ي قرآن در خصوص او نازل شد که : ابوطالب (علیه السالم ) قریش به نزد 

  (ولید بن مغیره در میان قومش وحید نامیده می شد.) 25ا بگذارتنه –وحید  –یعنی مرا با آن کس که آفریدمش 

  ابن اسحاق ادامه می دهد:

بپاخاست » بنی مطلب«و »بنی هاشم«هنگامی که دید قریش چنین می کنند، در میانه ابوطالب (علیه السالم ) 

دشمن نفرین شـده ي خـدا،    ي ابولهبو آنان را به حمایت از رسول خدا و قیام در کنار او فرا خواند، آنها نیز به استثنا

وقتی آنچه از تـالش  ابوطالب (علیه السالم ) دعوتش را اجابت کردند و به گردش جمع شدند و همراهش قیام نمودند. 

ن کـرد و  شـا ایشان پرداخـت و گذشـته هایشـان را خاطرن   نو اطاعت آنان دید که مایه شادمانیش می شد، به مدح و ث

ي نمودو موقعیتش را در میان آنان گوشزد نمود. باشـدکه آنـا را ثبـات راي دهـد تـا بـه       برتري رسول خدا را یادآور

  همراهش به رسالت پیامبر گردند نهند و در این خصوص این ابیات را سرود:

  اگر تمامی قریش، روزي براي بزرگنمائی و بر شمردن افتخارات گرد هم آیند 

  ت عبد مناف بی پیرایه ترین و بخشنده ترین آنهاس

  و اگر بزرگان عبد مناف نیز گرد هم آیند

  شریفترین و کهنترین و دیرپا ترینشان بنی هاشم خواهد بود 

  تفاخر کند  (صلوات اهللا علیه و آله) و اگر بنی هاشم رزي تفاخر کند باید به محمد 



  26چرا که او از میان پاکترین و بخشنده ترین آنها برگزیده شد

  

  ساالر مکھ و نامھ ی قریش
قریش گرد هم آمدند و هم داستان شدند که نامه اي بنگارند کـه در آن بـر علیـه بنـی هاشـم و بنـی مطلـب        

همپیمان گردند که با آنان ازدواج و خرید و فروش نکنندو هیچگاه صـلح و سـازش آنهـا را نپذیرنـد و بـر آنـان دل       

  یند. و حساب خود را از او جدا کنند. نسوزانند، مگر آنگاه که آنان پیامبر خدا را براي کشتن، تسلیمشان نما

را در نامه اي به خط منصور بن عکرمه یا بغیض بن عامر یا نضربن حرث یا هشام بن عمـر و یـا    باین مطال

طلحه ابن ابی طلحه و یا منصور بن عبد نگاشتند و نسخه اي از آن را در آغاز ماه محرم از هفتمین سال بعثـت پیـامبر   

زاري بود، صورت پذیرفت. پـس از ایـن جریـان بنـی      همائی قریش در حنیف بنی کنانه که شندر کعبه آویختند گرد 

آمدند بـه هرمـاه وي بـه دره    ابوطالب (علیه السالم ) هاشم و بنی مطلب باستثناي ابولهب ه دز نزد قریش ماند، به گرد 

دره پایداري و مقاومت کردند تا آنجا  اي در آمدند و مدت دو سال یا به روایی سه سال در آنجا به سر بردند و در آن

  که گیاهان خشکیده و برگهاي درختان را براي تغذیه مورد استفاده قرار می دادند. 

  ابن کثیر می نویسد:

در مدت اقامت در دره مراقب پیامبر بود. و هر شب بر بالین او حاضر می شـد، تـا از   ابوطالب (علیه السالم ) 

ند، یکی از پسران یـا بـرادران یـا    ه اپیشگیري نماید و هنگامی که همه به خواب می رفتسوء قصد و غائله ي احتمالی 

ر بخواند و پیامبر را نیز می گفت که به خوابگاه هاي آنان برود و در را دستور می داد که در بستر پیامب پسر عموهایش

  آنجا بخوابد. 

مطالب آن نامه را که حاکی از قطع رابطه هـا   مریانه تماووحی فرستاد که مپس از مدتی، خداوند بر پیامبرش 

ابوطالـب (علیـه   را بر جاي نهاده است. پس از آن پیامبر ایـن مطـب را بـه    » اهللا«و ظلم و ستم بود خورده و فقط نام 

بر پیـام » برادر زاده ام آیا پروردگارت ترا به این مساله آگـاه کـرد؟  «پرسید: ابوطالب (علیه السالم ) خبر داد. السالم ) 

سوگند به ستارگان گریزان که تو هرگز به مـن دروغ نگفتـه   «اظهار داشت: ابوطالب (علیه السالم ) » آري«پاسخ داد: 

  »اي.

پس از این سخن به همراه جمعی از بنی هاشم و بنی مطلب روانه شد تا مسجد الحرام رسـید. قـریش از ایـن    

ابوطالـب  شان نمایند.  دره بیرون آمده اند تا پیامبر را تسلیمپنداشتندکه آنان از شدت سختی از کار به شگفت آمدند و 



اي قریشیان، بین ما و شما مسائلی پیش امده که در نامه ي شما خاطر نشان نشده است، برویـد  «گفت: (علیه السالم ) 

  »و نامه را بیاورید، شاید بین ما و شما صلحی پدید آید.

ادا قبل از آوردن نامه آن را نگاه کنندوحقیقت روشن نشـود.  می داشت مبیاین سخن را از آن جهت گفت که ب

پیامبر را تسلیم آنها خواهد کرد این بود که نامه را نزد خود نگهداشـند  ابوطالب (علیه السالم ) قریش شکی نداشتندکه 

ا و خودتان بـر پـا   آیا هنگام آن نشده است که از آنچه علیه م«گفتند: ابوطالب (علیه السالم ) وقبل از گشودن نامه به 

  »کرده اید بازگردید؟

عدالت را بین ما و شما برقرار می کند. برادر  پیشنهادي براي شما دارم که«پاسخ داد: ابوطالب (علیه السالم ) 

زاده ام به من خبري داده  مطمئنم که دروغ نگفته است. و آن اینکه: خداوند جانوري را بر علیه نامه شما برانگیخته کـه  

چیزي از آن باقی ننهاده است، اگر مطلب چنانست که او ادعا می کند، پس از کار خود دسـت برداریـد،   » اهللا« جز نام

چرا که در این صورت او را تسلیم نخواهیم کرد. مگر آنکه تا آخرین نفرمان کشته شـویم. و اگـر غیـر از ایـن بـود و      

  »و شما مختارید او را بکشید یا زنده بگذارید. سخن برادر زاده ام باطل بود، او را به شما واگذار می کنیم

سپس نامه را گشودند و دیدند که پیامبر درست گفته اسـت و لـی از روي عنـاد    » قبول داریم«قریش گفتند: 

و این موضوع باعث افزایش خشـم و دشمنیشـان شـد.     » اینکار نتیجه ي سحر و جادي برادر زاده ي توست.«گفتند: 

ب را همان گونه که پیامبر به او خبر داده بود دریافتند، خطاب بـه آنـان   لبعد از این که قریش مط ،ابوطالب علیه السالم

گردیده است کـه   خصکه ما محاصره و حبس را گردن نهیم و حال آنکه مساله روشن شده  مش چه دلیلی دارد«گفت: 

با آنان که همراهش بودند، بـه میانـه بـرده    پس از آن » شما به قطع رابطه و پیوند و مورد ستم واقع شدن سزاوار ترید.

خداوند ما را بر آنکس که به ما ستم روا داشت و پیوندهاي خویشاوندیمان را گسسـت و  «هاي کعبه وارد شد وگفت: 

  »آنچه ناشایست بود نسبت به ما حالل دانست، پیروز فرما.

ابوطالب (علیـه السـالم )   رداختند و پس از این واقعه، گروهی از قریش به مخالفت و نقص مضامین آن نامه پ

  در این باره ابیات زیر را سرود:

  ما رسید؟ 27آیا خبر شاهکار الهی به گوش مهاجران دریا نورد 

  شاهکاي در دفاع و مراقبت از آنان، چرا که خدا نسبت به مردم مهربان است 

  خبر اینست: نامه ي قرش پاره پاره شد 

  به تباهی است  و هرچه مورد رضاي خدا نباشد رو 



  آن نامه صرفاً دروغ و نیرنگ و مشتی سحر و جادو بود 

  و هر جادوئی پیش از به مقصد رسیدن، نقش بر آب می شود 

  هان! برترین مردم از نظر شخصیت خود  پدران و خاندان

  خواهد بود. (صلوات اهللا علیه و آله) آن هنگام که بزرگان مردم برشمرده شوند، احمد 

  ت و از تباري کریمپیامبر خداس

  اخالقی نکو دارد  رشید  مورد تایید الهی است  

  درکار هاي عظیم، بس شجاع است آن گونه که می پنداري  

  گلوله اي آتشین است که دستان آتش افروزي شعله ور می سازد  

  چه وقت اقوام دیگر در کارهاي بزرگ ما شرکت کرده اند 

  پیوند مودت بسته ایم   و حال آنکه ما از دیرزمان پیش از ایشان

  و از دیر باز تن به ستم نداده ایم 

  و بر هرچه بخواهیم بدون سختگیري وشدت عمل دست می یابیم

  آیا شما صاحب اختیار خود هستید؟ 28اي بازماندگان قصی 

  و آیا در آنچه فردا برایتان پیش می آید دخیلید؟

  فت:بدانید که من و شما مصداق سخن گوینده اي هستیم که گ

  30»اگر سخن بگوئی، شرح و توضیح با تست 29اي کوه اسود«

  

  کتاب الکامل خود، داستان نامه را ذکر کرده  و می نویسد: 2ج 36ابن اثیر در صفحه 

در خصوص نامه و خورده شدن مضامین ستمگرانه و برنده ي پیونـد هـایش، ابیـاتی    ابوطالب (علیه السالم ) 

  سروده است. از جمله ابیات زیر:

  براستی که در جریان نامه، عبرت  درسی است 

  و آنگاه که غایبان قوم خبردار شوند، تعجب خواهند کرد

  خداوند کفرو ناسپاسی ایشان را از آن محو و نابود کرد

  و نیز تمام کینه توزیهایشان را نسبت به سخنگوي فصیح حق



  پس هرچه پیشگوئی کرده بودند باطل شد 

  قطعاً دروغگوست و هرکس سخن ناحقی ببافد،

  

  بھ ھنگام وفاتابوطالب (علیھ السالم ) وصیت 
  کلبی گوید: 

ـ   ابوطالب (علیه السالم ) هنگامی که وفات  (علیـه   ابوطالـب  د و دنفرا رسید، بزرگان قریش نـزدش جمـع ش

  وصیت کرد. در این وصیت گفت:السالم ) 

ستید در میان شما، ساالر و سرور مورد اي قریشیان شما برگزیدگان خدا از میان خلقش و نیز قلب عرب ه«

اطاعت، پیشتاز شجاع و بخشنده اي گشاده دست موجود است. بدانید که در میان اعراب هیچ مفاخر و نشـان بزرگـی   

نیست که شما کسب نکرده باشید و شرف و بزرگواریی نیست که شا در نیافته باشید. به همین علل شما بر مردم برتري 

الیل مردم به شما متوسل می شوند و نیز با شما می جنگند  به نبرد با شما عالقه منـد و همدسـتند.   دارید و به همین د

وصیت می کنم که در آن خشنودي پروردگار و پایداري در اقتصاد و معـاش و   –کعبه  –شما را در بزرگداشت این بنا 

  استواري به هنگام گرفتاري و سختی نهفته است. 

تاخیر می  را بهوندید و قطع رابطه ي خویشی ننمائید. چرا که صله ي رحم اجل و مرگ به خویشاوندانتان بپی

افکند و نفرات را افزایش می دهد ستم و ناسپاسی نسبت به بزرگترها را از دست بنهید، چرا که رمز هالکـت پیشـینیان   

فت مـرگ و زنـدگی در آنسـت.    در این دو بود. دعوتگر را اجابت کنیدو به سائل و خواهنده بخشش نمائید، کـه شـرا  

  ا ست.  راستگو باشید و امانتداري کنید که عامل ایجاد محبت در میان نزدیکان و بزرگواري در بین عموم مردم

سـفارش مـی کـنم. چـرا کـه او امـین قـریش اسـت          (صلوات اهللا علیه و آله) شما را به نیکی در حق محمد 

او براي ما حامل پیام و رسالتی بودکه قلـب و روح آنـرا   ت نمودم. راستگوي رب و جامع تمام آنچه شما را بدان وصی

ولی زبان از ترس بدگویان انکارش می نماید. به خـدا سـوگند گـوئی رنجبـران عـرب و بادیـه نشـینان و         می پذیرد.

مستضعفان را می بینم که دعوتش را لبیک گفته اند  سخنش را تصـدیق کـرده انـد رسـالتش را بـزرگ داشـته انـد و        

ختیهاي مرگ بر آنان ري آور شده است.در عوض، بزرگان وروساي قریش پست و فرومایه شده اندو خانه هاشـان  س

ویران گشته و ضعیفانشان به مقام اربابی و سروري رسیده اند. در این هنگام است که بزرگترین آنهـا، نیازمندترینشـان   



و. عرب دوستی و محبتش را یکسره متوجه او کرده و دلـش  دورترینشان، بهره مند ترینشان از ادر نزد پیامبر است. و 

  را براي او پاك و باصفا نموده و رهبري خود را به او تفویض کرده است.

  اي قریشیان! هشدار، هشدار در خصوص فرزند برادرتان.

و کسـی  به خدا سوگند کسی راه او را نپیماید، مگر که به رشد دست یابد.  دوستدار او باشید و حامی حزب او

اخیر می افتاد، در بالهـا  تهدایتش چنگ نزند مگر که سعادتمند شود. و اگر براي من عمري باقی بود، و یا مرگم به ه ب

  31».و سختیها پشتیبان و حامی او بودم

  گوید:عالمه ي امینی قدس سره  

، تصـدیق  لسـالم ابوطالـب علیـه ا  تاریخ بر این که  تاین وصیت سرشار از ایمان و رشاد رهنمودي روشن اس

کـه باعـث    –پیامبر را بر زبان تا لحظه ي مایوس شدن از زندگی و رویاروئی با مرگ از بیم بدگوئی قومش 

به تاخیر انداخته بود. چرا کـه   –هجوم دسته جمعی مردم و ایجاد ضعف و ناتوانی و پراکندگی نیروها می شد 

بود. اگرچه ایمان به رسـالت پیـامبر از همـان روز    با وقوع چنین حوادثی دفاع از او از پیامبر خدا مصلحت ن

نخست در قلب و روحش جاي گرفته بود ولی به هنگام فرا رسیدن مرگ و بیمورد شـدن مصـلحت اندیشـی    

فوق الذکر، آنچه را که بند بند وجودش پذیرفته بود، بر زبان نیز جاري سـاخت. و بـا وصـیت جـاودانش در     

  ش نمود. خصوص پیامبر، مطالب مذکور را سفار

  

  بھ بازماندگانش ابوطالب (علیھ السالم ) وصیت 
  ابن سعد در کتاب طبقات الکبري می نویسد:  

فرا رسید، بنی عبدالمطلب را فراخواند و خطـاب بـه آنـان گفـت:     ابوطالب (علیه السالم ) وقتی هنگام وفات   

ز دستوراتش پیروي کنید، خیـر و نیکـی را از   گوش فرا دارید، و ا(صلوات اهللا علیه و آله) مادامیکه به سخنان محمد «

  » دست نخواهید داد. پس او را یاري و پیروي نمائید تا رشد و هدایت یابید.

  و در عبارتی دیگر نقل شده است:

را اطاعت کنید و او را تصدیق نمائید تا بـه رسـتگاري و رشـد    (صلوات اهللا علیه و آله) اي بنی هاشم، محمد «

  32» دست یابید.



می داند  چه دلیلـی بهتـر از ایـن. وي    ابوطالب (علیه السالم ) نجی در کتاب اسنی المطالب این سخن را دلیل ایمان برز

  می نویسد:

را در تبعیت از پیامبر بداند و دیگران را نیز  تهدای و رشد ابوطالب (علیه السالم ) من معتقدم که جداً بعید است 

  بعیت و فرمانبرداري را ننماید.به این کار دعوت کند، ولی خودش این ت

  گوید:عالمه ي امینی قدس سره  

ابوطالب (علیـه السـالم )   اري ذگ گیریها، انگیزه اي جز گردن عقل سلیم نمی پذیرد که تما این ماجراها و موضع

را بـه  داشته باشد. وگرنه چه عـاملی او  (صلوات اهللا علیه و آله) به آئین حنیف و تصدیق رسول این آئین، پیامبر 

مقاومت در مقابل خشونت قریش  سنگدلی و آزار آنها و کدر شدن  صفا و روشنی زندگیش بـر مـی انگیخـت.    

خصوصاً آن هنگام که خود و گروهی معین از خویشانش در آن دره می زیستند که نه زندگی گـوارا بـود، و نـه    

سـنگدلی و قطـع رابطـه و سـتمگري     زیستن دلچسب و نه امنیت اطمینان بخش، و نه خطر از میان رفته بـود و  

دردآور را از سوي قومش تحمل می کرد. چه چیزي او را در مقابل این همه، سرپا نگه می داشت؟ و چرا بایـد  

محاصره و حبس را به مدت چند سال در آن دره در قبال مساله اي برخود هموار کند که معتقـد بـه درسـتی آن    

گواه است که چنین نیست  این همه، انگیزه اي جز ایمـان پـا پایـداري    خدا نبوده و به حقیقتش گردن نهاده بود؟

ـ   (صلوات اهللا علیه و آله) جا و تصدیق  تسلیم و اعتراف به رسالت پیامبر   بنمی تواند داشته باشـد. و ایـن مطل

  براي خواننده نکته سنج از تعمق در جزئیات این وقایع و ماجراها روشن می شود. 

ر وقومی نیز به تنهائی نمی تواند انگیزه ي تحمل این همه رنج و سختی باشـد. همـانط   خویشاوندي و پیوندهاي

ـ  ابوطالب (علیه السالم ) که براي ابولهب، برادرش نبود. به فرض هم که خویشاوندي  برانگیـزد   ارا به دفـاع از پ

هرچـه پیـامبر آورده   ولی این خویشاوندي دیگر نمی توند عامل این تصریحات در تصدیق پیامبر باشد  این که 

است بر حق است و این که پیامبر، رسولی است همانند موسی که در کتب پیشینیان بـه او بشـارت داده شـده و    

این که هر کس پیرو او باشد، هدایت یافته است و این که گمراه کسی است که از طریق پیامبر منحـرف شـود و   

  حت لهجه و با بلندترین فریادها به سوي پیامبر دعوت نمود. سرپیچی نماید و امثال این مطالب که تماماً به صرا

  

  

  



  ابوطالب (علیھ السالم ) حدیثی از 
از طریق اسحاق بـن عیسـی هاشـمی از ثقـول ابورافـع مـی        4جلد  116صفحه » االصابه«در » ابن حجر«   

  نویسد:

بـن عبـداهللا   ات اهللا علیـه و آلـه)   (صلواز برادر زاده ام محمد «شنیدم که می گفت: ابوطالب (علیه السالم ) از 

ندهاي خویشاوندي (صله ي ارحام) و این که فقط خـدا را  وشنیدم که می گفت پروردگارش او را به ایجاد پی

  33»بپرستند  نه غیر خدا را، برانگیخته است. و محمد بسیار راستگو و امین است.

  روایت می کند که:» عروه ثقفی«از » نهایه الطلب«در کتاب » شیخ ابراهیم حنبلی«

برادرزاده ي صادق و امینم که به خـدا سـوگند   «رضی اهللا عنه شنیدم که می گفت: ابوطالب (علیه السالم ) از 

بسیار راستگوست، می گفت که خداوند او را براي برقراري پیوندهاي خویشاندي (صله ي ارحام) و بـر پـا   

  »شکرکن تا روزي بیابی و کفرمورز تا عذاب نشوي.داشتن نماز و دادن زکات فرستاده است.  نیز می گفت: 
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 .120، صفحه 1االنف، جلد 

 طلب باران از اخدا از طریق دعا و عبادت در سالهاي خشک و کم آب.  )2(

 است.ات اهللا علیه و آله) (صلومنظور از پسر، پیامبر  )3(

الخصایص الکبـري،   – 48، صفحه 1المواهب اللدینه جلد  – 327صفحه  2شرح بخاري تألیف قسالنی، جلد  )4(
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 .42طلبه الطالب صفحه  – 87، صفحه  1السیره النبویه تألیف زینی دحالن، جلد  –

 این ابیات قبالً گذشت: )5(

 روسپیدي که ابر از روي او پرآب می گردد.

 فریاد رس یتیمان و پناه بیوه زنان است 

در ایـام  (علیـه السـالم)   ابوطالب (علیـه السـالم )   بر خواننده پژوهشگر مخفی نیست که قصیده مورد بحث را  )6(

 تبعید در شعب ابی طالب سروده است. 

کتاب کفایه الطالب آنرا نقل کرده و می نویسد: مسلم بن خالـد زنجـی (از    260کنجی شافعی در صفحه  حافظ )7(

 شیوخ شافعی) و عبدالعزیز بن عبدالصمد از قول زنجی آنرا نقل نموده اند. 

 و ضیاء العالمین تألیف ابوالحسن الشریف. 85رجوع کنید به: طرائف سید بن طاوس صفحه  )8(

 سوره ي ص . 6آیه ي  )9(

 گفته شده که گوینده این سخن عقبه بن ابی معیط بوده است.  )10(

 تألیف سید بن طاووس.» طرائف«کتاب  85رجوع کنید به صفحه  )11(

 ، الغدیر رجوع نمایند. 7، جلد 350تمام ابیات ترجمه نشده اند پژوهندگان می توانند به صفحه  )12(

 (صلوات اهللا علیه و آله)  از اجداد پیامبر  )13(

 آمدن مردم. نوعی دعوت براي گرد )14(

 ، کتاب الکامل تألیف ابن اثیر.24، صفحه 2جلد  )15(

سـوره ي   –پادشاه حبشه که به همراه پیل سوارانش به مکه حمله کرد و به عذاب خدا گرفتار آمد (قـرآن   )16(

 فیل).



 .129، صفحه 3تاریخ طبري، جلد  – 665طبقات ابن سعد، چاپ مصر، شماره ي مسلسل صفحه  )17(

 .304 ، صفحه1سیره ي حلبی، جلد  )18(

می نویسد: بخاري در تاریخش به اسناد رجالی که همـه مـورد اعتمادنـد ایـن     عالمه ي امینی قدس سره   )19(

، ذخائر العقبی به همین لفظ نقل نمـوده اسـت، بـه    223مطلب را نقل کرده است و الحب الطبري در صفحه 

است رسید آنـرا  (علیه السالم ) ابوطالب استثناي این که ابن کثیر وقتی به کلمه ي راشدین که نشانگر ایمان 

 )، زهی امانتداري!42، صفحه 3حذف کرد (تاریخ ابن کثیر، جلد 

(بـه نقـل از ابـن     98، صـفحه  2الفائق تألیف زمخشري، جلد  – 156، صفحه 3النهایه تألیف ابن اثیر، جلد  )20(

فـوق بـه ایـن    (در مآخذ  428، صفحه 3تاج العروس، جلد  – 294، صفحه 6لسان العرب، جلد  –اعرابی) 

 نسبت به ابولهب، اشاره شده است).ابوطالب (علیه السالم ) حدیث و سخن 

تفسیر ثعلبی، عیـون  االثـر،    – 214، صفحه 2تاریخ طبري، جلد  – 265، صفحه 1سیره ابن هشام،  جلد  )21(

 .10اسنی المطالب، صفحه  – 116، صفحه 4االصابه، جلد  – 94، صفحه 1جلد 

 موجود است. ابوطالب (علیه السالم ) دیوان  36این سه بیت در صفحه  )22(

، صـفحه  4االصـابه جلـد    – 315، صـفحه  3شرح ابن ابی الحدید، جلـد   – 287، صفحه 1اسدالغابه، جلد  )23(

 .6اسنی المطالب، صفحه  – 286، صفحه 1السیره الحلبیه، جلد  – 116

ألیف ابوعلی الموضـح العمـري   ت» الحجه«کتاب  69  310، صفحه 3شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید، جلد  )24(

 العلوي.

، 1در اي مآخذ به شان نزول مورد بحث اشاره شده است: الـروض االنـف جلـد     –سوره ي مدثر  11آیه  )25(

تاریخ ابن کثیـر جلـد    – 230، صفحه 3الکشاف  جلد  – 562، صفحه 2، تفسیر بیضاوي جلد 173صفحه 

 .345، صفحه 4خازن جلد تفسیر  – 443، صفحه 4

، 2تـاریخ طبـري، جلـد      - 186، صـفحه  8طبقات ابن سعد جلد  – 275، صفحه 1ن هشام، جلد سیره اب )26(

و  171، صـفحه  1الـروض االنـف، جلـد     24صفحه ابوطالب (علیه السالم ) دیوان  – 221تا  218صفحه 

و جلـد   258و  126، صـفحه  2تاریخ ابن کثیر، جلد  – 306، صفحه 3شرح ابن ابی الحدید، جلد  – 172

 – 117، صفحه 1تاریخ ابی الفدا جلد  – 100و99، صفحه 1عیون االثر، جلد  – 49و48و 42فحات ، ص3

، (که می گوید ایـن ابیـات از نـادره هـاي     15اسنی المطالب، صفحه  – 306، صفحه 1السیره الحلبیه، جلد 



طبـه   –دارد) براي پیامبر است که داللـت بـر تصـدیق پیـامبر از سـوي او      ابوطالب (علیه السالم ) مدایح 

 .9تا  5الطالب، صفحه 

 منظور مهاجرانی است که از راه دریا به حبشه حجرت کرند.  )27(

 قصی بن کالب از اجداد پیامبر. )28(

اي کـوه  «اسود نام کوهی است که در آن فردي به قتل رسیده بود و قاتل نامعلوم بود، اولیاي مقتول گفتند:  )29(

 ضرب المثل شد. و این مطلب پس از آن» اسود اگر سخن بگویی....

عیـون   – 404تـا   399، صـفحه  1سیره ي ابن هشام جلد  – 192و  173، صفحه 1طبقات ابن سعد، جلد  )30(

االسـتیعاب، ترجمهـی    – 22، صفحه 2تاریخ یعقوبی، جلد  – 151، صفحه 2االخبار تألیف این قتیبه، جلد 

، صـفحه  1وض االنف، جلـد  الر – 35، صفحه 1صفه الصفوه، جلد  – 570، صفحه 2سهل بن بیضاء، جلد 

 – 97و96و84، صفحات 3تاریخ ابن کثیر جلد  – 252صفحه  1خزانه االدب تألیف بغدادي، جلد  – 231

، ابوطالب علیـه السـالم  دیوان  – 151، صفحه 1خصایص الکبري، جلد  – 127، صفحه 1عیون االثر، جلد 

تـا   286، صـفحه  1زینی دحالن، جلد سیره ي  – 367تا  357، صفحه 1السیره الحلبیه جلد  – 13صفحه 

 .13تا  11اسنی المالب صفحه  – 44و  15و  9طلبه الطالب صفحه  -290

 339، صفحه 1تاریخ الخمیس، جلد  – 72، صفحه 1المواهب، جلد  – 259، صفحه 1الروض االنف، جلد  )31(

 375، صفحه 1، جلد السیره الحلبیه – 327، صفحه 1بلغ االرب، جلد  – 9، صفحه 2ثمرا االوراق، جلد  –

 .5اسنی المطالب، صفحه  – 93صفحه  1سیره ي زینی دحالن، جلد  –

، 1سیره ي زینی دحالن، جلد  – 375و  372، صفحه 1الخصائص الکبري، جلد  – 5تذکره السبط، صفحه  )32(

 .10اسنی المطالب، صفحه  – 293  92صفحه 

لب ذکر کرده و می نویسد: ایـن حـدیث را   کتاب اسنی المطا 6حدیث مذکر را سید زینی دحالن در صفحه  )33(

کتاب الحجه از طریق حافظ ابونعیم اصفهانی (در سند دیگر  26خطیب و نیز سید فخار بن معدد در صفحه 

 از طریق ابو الفرج اصفهانی) نقل کرده اند.

   



  آنچھ کھ خویشاوندان  خاندانش از او نقل می کنند
  استفاده شده است –ت اهل سن –در این بخش صرفاً از مدارك عامه 

  

ابوطالب (علیـه  و فرزندان ابوطالب (علیه السالم ) از بزرگان خاندان هاشم و بازماندگان عبدالمطلب  فرزندان 

نقل روایت نشده است. و ایـن همـه نقلهـا داللـت     ابوطالب (علیه السالم ) چیزي جز بانگ رساي ایمان ثابت السالم ) 

چیـزي جـز گرویـدن بـه محتـواي رسـالت پیـامبر        ابوطالب (علیه السالم ) اك تسط دارند که انگیزه ي یاري پیامبر پ

  1»خانگی داند که اندر خانه چیست.«نبوده است و (صلوات اهللا علیه و آله) 

ابن اثیر در کتاب جامع االصول می نویسد که از نظر اهل بیت علیهم السـالم از عموهـاي پیـامبر کسـی جـز      

  ، اسالم نیاورد. السالم ابوطالب علیهحمزه و عباس و 

آري، اهل بیت در تمام عصرها و بر همه ي نسل ها به صراحت تمام این حقیقت را فریاد کردند و در مقابـل  

  مخالفین موضعگیري نمودند. 

  می نویسد: 312صفحه  3ابن ابی الحدید در شرح نهج البالغه جلد 

گر از ابوبکر بن ابی قحافه است روایت شـده کـه   با اسناد متعدد که بعضی از عباس بن عبدالمطلب و بعض دی

از دنیا نرفت مگر آنگاه که گفت: ال اله اال اهللا، محمد رسول اهللا. و این خبر معـروف اسـت کـه    ابوطالب (علیه السالم ) 

  2به هنگام فات سخنی آهسته گفت که برادرش عباس آنرا شنید.ابوطالب (علیه السالم ) 

اینکـه رضـایت   از دنیا نرفـت مگـر   ابوطالب (علیه السالم ) «وایت شده که فرمود: ر(علیه السالم) و نیز علی 

  »رسول خدا را از خود حاصل نمود.

  :ابوالفداء و شعرانی از ابن عباس نقل می کنند که گفت

ابوطالـب (علیـه   بـه  (صلوات اهللا علیـه و آلـه)   شدت یافت، رسول خدا ابوطالب (علیه السالم ) وقتی بیماري 

ومنظـورش از آن سـخن،   » اي عمو، آن سخن را بگو تا در روز قیامت مشمول شفاعت مـن گـردي.  «فرمود: ) السالم 

اگر از بیم شماتت نبود و این که قریش بپندارند که آن سـخن را  «پاسخ داد: ابوطالب (علیه السالم ) اداي شهادت بود. 

گ فرا رسید دو لبش به حرکت درآمد و عباس بـه  و چون مر». از ترس مرگ می گویم، حتماً! آنرا بر زبان می آوردم

و رسـول  » به خدا سوگند اي برادر زاده ام، آن سخنی را که فرمـان دادي بگویـد، ادا نمـود.   «او گوش فرا داد و گفت: 

  3»شکر خدا را. خدائی که ترا اي عمو هدایت فرمود.«خدا فرمود: 



  ویسد:می ن 94صفحه  1جلد » سیره ي حلبیه«احمد زینی در کتاب 

شیخ سحیمی در شرحش بر شرح جوهره التوحید شعرانی و سبکی و جمعی دیگر نقـل مـی نـد کـه حـدیث      

از ابوطالـب (علیـه السـالم )    نزد برخی از اهل کشف (صوفیان) ثابت شده است و اسالم  –حدیث فوق الذکر  –عباس 

  نظر انها محل تردید نیست. 

  گوید:عالمه ي امینی قدس سره  

ابوطالـب (علیـه   ما صرفاً به خاطر همگانی و همراهی با اهل سنت خـاطر نشـان کـردیم و اال    این حدیث را 

را چه حاجت به تلفظ این دانشمندان کالمی که زندگی ارزشمند خود را در فریاد گري آنها در شـعر و نثـر و   السالم ) 

آنها تا آخرین روز زندگی، سـپري نمـوده    در فراخواندن به آنها و دفاع از آنها در مقابل مخالفین  رنج کشیدن به خاطر

را چه نیاز به بر زبان آردن این دانشمندان کالم بـه گونـه اي   ابوطالب (علیه السالم ) زندگی، بود؟ در این لحظات آخر 

در زندگی کافر و یا گمراه شده بود، کـه بـا ایـن دو سـخن ایمـان و      ابوطالب (علیه السالم ) رسمی؟ و اصالً چه وقت 

ابوطالب (علیه السالم ) ابد؟ آیا شهادت به حقانیت پیامبر از آن همه سخن که اشاره کردیم و آن همه اشعار که هدایت ی

سروده است، معلوم نمی شود؟ آن همه شعر و سخنی که اگر بسیار کمتر از آن از یکی از صحابه ي پیامبر بر جاي مـی  

به خزه ها و خاشاکها در نقل فضائل او و غلو دربـاره اش  ماند کوس شهرتش را بر بام فلک می زدند و چنگ اندازان 

بر اینـان دشـوار اسـت.    ابوطالب (علیه السالم ) در بوق و کرنا می دمیدند. ولی به نظر من، فهم و ادراك اسالم آوردن 

  اگرچه به بانگی هزار بار رساتر از این فریاد زند، چرا؟ منهم نمی دانم!

نقل مـی  (علیه السالم) از قول عبیداهللا بن ابو رافع از قول علی  105صفحه  1ابن سعد در طبقات الکبري جلد 

  کند که فرمود:

  مطلع کردم، گریست و سپس فرمود:ابوطالب (علیه السالم ) رسول خدا را از وفات 

   برو و او را غسل و کفن نما  و دفن کن. خدایش بیامرزد و بر او رحمت نماید.

  د است با این تفاوت که:موجو»واقدي«همین مطب در نقل 

  4....»برو و «رسل خدا بسیار گریست و سپس فرمود: 

  برزنجی می نویسد:» اسنی المطالب« 35و در صفحه 

ـ خـودداري ک ابوطالب (علیـه السـالم )   رسول خدا صرفاً از بیم شر سفیهان قریش از حضور بر جنازه ي  د و ن

  یت نماز میت در آن موقع بود. نماز نخواندنش بر جنازه نیز فقط به دلیل عدم مشروع



  و دیگران نقل شده که:» اسلمی«از 

در نیمه شوال سال دهم بعثت پیامبر وفا یافت و خدیجه حدود سی و پنج روز پس از ابوطالب (علیه السالم ) 

را سـال   او از دنیا رفت و به همین جهت این دو مصیبت، حزن و اندوهی شدید بر پیامبر وارد آورد تا آنجا که آن سال

  5حزن  اندوه نام نهادند.

در مآخذ سنی  نیز منابع شیعه اختالف است. بعضی همان نیمـه  ابوطالب (علیه السالم ) در تاریخ وفات توجه: 

ي شوال سال دهم بعثت و بعضی در شوال (بدن ذکر روز) و بعضی اول ذیقعده و بعضی هیجـدهم رمضـان سـال دهـم     

  و بعضی در ماه رجب همان سال خروج از دره را ذکر نموده اند. بعثت پس از خروج از دره تبعیدگاه

  

  بیهقی از ابن عباس نقل می کند که:

  بازگشت در حالی که می فرمود:ابوطالب (علیه السالم ) از سر جنازه ي (صلوات اهللا علیه و آله) پیامبر 

  »اي عمو، با تو پیوند خویشی داشتم و از سوي خدا پاداش داده شدي.«

  روایت خطیب این گونه نقل شده:و در 

اي عمو، بـا تـو پیونـد    «برخورد و فرمود: ابوطالب (علیه السالم ) به جنازه ي (صلوات اهللا علیه و آله) پیامبر 

  6»خویشی داشتم، خدایت جزاي خیر دهد.

  می نگارد: 24صفحه  2یعقوبی در تاریخش جلد 

اندوه قلـبش  » در گذشتابوطالب (علیه السالم ) «شد: گفته ابوطالب (علیه السالم ) هنگامی که به رسول خد 

تابیش شدت گرفت. بر سر جنازه حضور یافت و سمت راست صورت عمویش را چهـار بـار و سـمت     را فشرد و بی

تربیت نمودي. در یتیمی کفالـت فرمـودي. در بزرگـی     یدکوعموجان، در ک«چپ را سه بار مسح کرد و سپس فرمود: 

فرمود و سـپس  شدید ریستن گدهد. و به مقابل تابوت رفت و شروع به ي من ترا پاداش خیر یاري کردي. خدا از سو

  »خویشاوند تو بودم و تو جزاي خیر دریافت کردي.: «فرمود

  

  اسحاق بن عبداهللا حارث گفت:

مورد لطـف و عفـو   ابوطالب (علیه السالم ) اي رسول خدا، آیا امید داري که «گفت:  –عموي پیامبر  –عباس 

  »روردگار واقع شود؟پ



  7»هر خیر و رحمتی را از پروردگارم امید دارم.«پیامبر پاسخ داد: 

  

  انس بن مالک گفت:

ایمـان  ري تو آمده ایم در حالیکـه شـتري ب  واي پیامبر خدا، به س«ی به نزد رسول خدا آمد  عرض کرد: اعراب

  این ابیات راسرود:و » باقی نمانده و به اندازه سیر کردن طفلی شیرخوار، شیر نداریم.

  در حالی نزد تو آمده ایم که دخترکانمان گریبان خود را غرق خون کرده اند 

  و مادران از شدت ناتوانی، از طفل خود دست کشیده اند 

  و توانائی در آغوش گرفتن کودکانشان را ندارند  

  و بی هیچ فایده  خاصیتی مانده اند  

  ی نیست  و از آنچه که خوراك مردم است ما را نصیب

  جز هندوانه ي ابوجهل و خوراکی از خون  پشم

  و هیچ راهی جز گریز به سوي تو نداریم 

  و گریزگاه مردم جز به سوي پیامبران به کجا تواند بود؟

پس رسول خدا به پا خاست در حالیکه ردایش بر زمین کشیده می شد  بر فراز منبـر رفـت و حمـد و ثنـاي     

خداوندا، بر ما بارانی فراوان و گسترده و طوالنی بباران که کشت هـا بـه وسـیله آن    «خدا بجاي آورد و سپس فرمود: 

ران مرگش توسط آن حیات دوباره یابد. آن سان کـه  وبروید و پستانهاي مادران به خاطر آن پر شود و زمین پس از د

شـروع شـد. چنـان بـارانی کـه       هنوز دعاي پیامبر پایان نیافته بود که آسمان برق زد  باران» آدمیان چنین می شوند.

شجاعان و بی باکان، همه هراسان از رسول خدا استمداد می کردند که یا رسول اهللا غرق شدیم. رسـول خـدا فرمـود:    

این بود که ابرها بسان تاجی مرصع از مدینه رخت برستند. رسـول خـدا   » بر اطراف ما ببار نه بر خود شهر. را باران،«

را خیـر دهـد، اگـر زنـد ه بـود      ابوطالـب (علیـه السـالم )    خدا «ش آشکار گردید و فرمود: خندید آنگونه که دندانهای

  »چشمانش فروغ و روشنی می یافت. کیست که شعري از او برایمان بخواند؟

  »اي رسول خدا! گویا منظورت این سخن اوست«عرض کرد: (علیه السالم) علی 

  م بوجههو ابیض یستسقی الغما    و ابیض یستسقی الغمام بوجهه

  ثمال الیتامی عصمه االرامل      ثمال التامی عصمه االرامل



ابوطالـب (علیـه   پس ابیاتی از قصیده را بر خواند در حالیکه پیامبر بر فراز منبـر بـراي   » آري«پیامبر فرمود: 

  طلب بخشش می نمود. تا این که مردي از کنانه برخاست و این ابیات را سرود:السالم ) 

  اس از آن کسی است که شکر کند سپاس ترا سزد  سپ

  و ما به برکت چهره ي پیامبر باران را دریافتیم

  پیامبري که آفریدگارش را خواند  

  خواندي که همه جان چشم به سوي او شده بود 

  چیزي نگذشت و در واقع بی شباهت به حمله ي مرگ نبود 

  که دعا مستجاب شد و ما قطرات باران را دیدیم 

  ائی پربار بارانی تند  ابره

  را سیراب نمود » مضر«که خداي متعال با آن قوم 

  گفته بود ابوطالب (علیه السالم ) و درست همانطر که عمویش 

  سپید روئی صاح کمال است  –پیامبر  –او 

  که خداوند به خاطر او از ابرها باران فرو می بارد 

  و این امر حقیقتی آشکار است 

  8بسراید، تو محققاً یکی از آن شاعرانی.پیامبر فرمود: اگر شاعري نیکو 

  

  برزنی در اسنی المطالب می نویسد:

ابوطالـب (علیـه   نشان می دهد که اگر » را خیر دهدابوطالب (علیه السالم ) خدا «این گفتار پیامبر که فرمود: 

شمانش نور و فروغ مـی  زنده بود و پیامبر بر فراز منبر در حال طلب باران می دید حتماً خشنود می شد و چالسالم ) 

ابوطالب (علیه السالم شاهدي است بر این معنا که ابوطالب (علیه السالم ) گرف تو چنین سخنی از پیامبر بعد از وفات 

ابوطالـب  از سخنان پیامبر خوشحال می شد و چشمش روشن می گشت و این حالت دلیلی جز شادمانی عمیق قلبی ) 

  مبر و آگاهی به کماالت او نمی تواند داشته باشد. از تصدیق نبوت پیا(علیه السالم ) 

  گوید:عالمه ي امینی قدس سره  



ابوطالب (علیه خدا «گروهی از مورخین، این حدیث و داستان طلب باران توسط پیامبر را نقل کرده و عبارت 

می یابد و البتـه علـت ان از   را از آن حذف نموده اند. و خواننده هدف از این تحریف را بهتر در » را خیر دهدالسالم ) 

  چشم ما نیز دور نمانده است. 

  می نویسد: 316صفحه   3ابن ابی الحدید در شرح نهج البالغه جلد 

وقتـی در  » شبیه«یا  »عتبه بن ربیعه«آمده است که  –جنگنامه ها  –و مغازي  –زندگینامه ها  –در کتب سیر 

بـه کمـک    –عموي پیـامبر   –و حمزه (علیه السالم) ع کرد علی را قط» ابوعبیده بن حارث بن مطلب«جنگ بدر، پاي 

ابوعبیده شتافتندو او را نجات دادند و عتبه را به قتل رسانیدند و سپس ابوعبیده را از میدان جنگ به سوي خیمـه گـاه   

ـ   –جایگاه فرماندهی  –مخصوص  ان بردند و در حضور رسول خدا قرارش دادند در حالیکه مغز استخوان پـایش نمای

زنده بود، می دید که در این گفتـارش بـه خطـا نرفتـه     ابوطالب (علیه السالم ) بود. ابوعبیده گفت: اي رسول خدا، اگر 

  است که:

  به خانه ي خدا سوگند، دروغ گفتید که محمد را رها خواهیم کرد 

  و حاضر نخواهیم بود در کنارش بجنگیم و حمایشت نمائیم 

  مان که در اطرافش از پاي در آئیمتا آنز او را یاري خواهیم کرد

  و در این راه زن و فرزندمان را نیز از یاد خواهیم برد

  ».طلب آمرزش فرمودابوطالب (علیه السالم ) حاضران گفتند: رسول خدا در آن روز، براي او و 

  رمود:فابوطالب (علیه السالم ) نقل شده که خطاب به عقیل بن (صلوات اهللا علیه و آله) از رسول خدا 

اي ابایزید، من ترا به دو اعتبار دست دارم، یکی براي اینکه با من خویشاوندي و یکی بـه خـاطر اینکـه از    «

  9»نسبت به تو آگاهم.ابوطالب (علیه السالم ) شدت عالقه عمویم 

بـود   عمویش معتقد –به ایمان آوردن (صلوات اهللا علیه و آله) این مطلب، گواه صادقی است بر این که پیامبر 

  و گرنه دوست داشتن کافر براي افراد عادي چه ارزشی دارد که براي پیامبر آنهم نسبت به اوالد آن فرد، داشته باشد؟

  10است.خطاب به عقیل، بعد از اسالم آوردن عقیل (صلوات اهللا علیه و آله) این سخن پیامبر 

به آئـین پیـامبر   ابوطالب (علیه السالم ) رض که با قبول این فابوطالب (علیه السالم ) آیا دوستی پیامبر نسبتبه 

! و دسـت  ابوطالـب علیـه السـالم   گردن ننهاده بود، شگفت آور نیست؟ و شگفتتر از آن اعالم این محبت پس از وفات 

  به او!! می باشد. ابوطالب (علیه السالم ) داتشن عیق به خاطر عالقه ي 



  نویسند: ابونعیم و عده اي دیگر از ابن عباس نقل کرده می

، رسول خدا را بسیار دست می داشت. به طوري که فرزندان خود را به انـدازه ي ایشـان   ابوطالب علیه السالم

دست نمی داشت. و همیشه او را بر فرزندان خود پیشقدم می نمود و از این رو جز در کنار او نمی خوابید و هر وقـت  

  بیرن می رفت او را به همراه خود می برد. 

ابوطالـب (علیـه السـالم )    قریش آن آزار و اذیتی را که در زمان حیات ابوطالب (علیه السالم ) فات پس از و

نمی توانست نسبت به رسول خدا، اعمال نماید، شروع کند. تا آنجا که بی خردي از نادانان قریش، بر سر پیامبر خـاك  

از دختـرانش در حالیکـه خاکهـا رامـی      ریخت. رسول خدا به خانه درآمددر حالیکه خاك بر روي سرش بـود. یکـی  

دخترم،  گریه مکن. چرا که خدا نگهدار پدرت است. قریش قبـل از  «شست، گریه می کرد. پیامبر خطاب به او فرمود 

  11»، از دنیا برود، اقدامی در جهت مخالفت با من نمی نمود.ابوطالب علیه السالماین که 

  

  عبداهللا گفت:

اد کشتگان که در میدان افتاده بودند می نگریست و خطاب به ابوبکر فرمود: رسول خدا در جنگ بدر به اجس

زنده بود می دید که چگونه شمشیرهاي ما بزرگان و دلیران را نشـانه گرفتـه اسـت. کـه     ابوطالب (علیه السالم ) اگر «

  »:بودابوطالب (علیه السالم ) مضمون این بیت از 

  نچه می بینیم جدي باشد سوگند به کعبه که دروغ گفتید، چه اگر آ

  12شمشیرهایمان را به ریو بزرگان ودلیرانتان خواهیم کشید

از طریق حافظ ابن فبخویه حدیثی مرفوع را از ابن عباس نقـل کـرده    68حافظ کنجی در کتاب کفایه صفحه 

  می گوید:(علیه السالم) که خطاب به علی 

هیچکس را سزاارتر تو نمی دیدم. چرا که تـو در اسـالم   اگر تعیین جانشین (براي پیامبر) به عهده ي من بود، 

  -)، ساالر زنان مومن الم اهللا علیهماشوهر فاطمه (س –آوردن پیشقدم بوه اي. خویشاوند رسول خدا هستی و داماد او 

ـ ابوطالب (علیه السالم ) بالها  سختیها تحمل کرده است. ابوطالب (علیه السالم ) پیش از این نیز پدر  ام نـزول  در هنگ

  قرآن نزد من آمدو منن عالقه مند بودم که حقش را در مورد فرزندانش ادا نمایم.

  در پایان این بخش، عالمه امینی گوید:



گـاه    سازگار نیست مـثالً پیـامبر هـیچ   ابوطالب (علیه السالم ) یک از این احادیث با مساله کفر  مضمون هیچ

غسل و کفن کافر نمی کند یا برایش طلب آمرزش و ابراز ترحم نمی نماید را امر به  –(علیه السالم) علی  –خلیفه اش 

گذشت) و یا براي او بخشی  و بلکه تمام خیـر را آرزو نمـی کنـد (چنانکـه در حـدیث       3(چنانکه در حدیث  شماره 

ر محبت گذشت) و یا از خدا براي او خیر نمی خواهد (چنانکه در حدیث ششم گذشت) و یا عقیل را به خاط 4شماره 

نسبت به خودش دوست نمی دارد. چرا که کفر، مسلمان را از انجام تنها یکی از این اعمال نیـز  ابوطالب (علیه السالم ) 

  رسد به تمام آن و آنهم از جانب شخصی چون پیامبر که خود بیانگر این سخن خداي تعالی است که:منع می کند، چه 

روز بازپسین ایمان داشته باشند  در عین حـال دشـمنان خـدا و     هیچ قوم  گروهی را نمی یابی که به خدا و«

(سوره مجادلـه  »رسولش را دوست بداند. اگرچجه این کسان پدران یا فرزندان یا برادران و یا خویشاوندانشان باشند. 

  )22آیه 

افکنیـد و در حـال    ویا : اي ایمان اورده ها ! دشمنان من و دشمنان خودتان را دوست مگیرید که با آنان طرح دوستی

  )60آنکه آنان به تمامی آنچه که از حق به سوي شما آمده است کفر می ورزند. (سوره ممتحنه آیه 

و یا : اي ایمان آورده ها، پدران و برادرانتان را اگر کفر را بر ایمان ترجیح دادند دوست مگیرید و هر که از شما چنین 

  )23ز ستمکاران است. (سوره توبه آیه کسان را دوست و یاور سرپرست خود بگیرد، ا

و یا: اگر اینان به خدا و پیامبر و آنچه از خدا بر پیامبر فرو فرستاده شده است، ایمان می آوردند، به هیچ وجه آنـان را  

  )81یار و یاور و سرپرست خود نمی گرفتند. (سوره مائده آیه 

  و بسیاري آیات دیگر با همین مضامین.

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  اکسخنان پ
  

  

  )،لوات هللا علیھ و آلھارزشمند پیامبر (ص فرمایشاتاین قسمت ، مجموعھ ای از 

 است.ابوطالب (علیھ السالم ) و دیگر ائمھ و کسان در حق (علیھ السالم) امام علی 
 
 
 

  ):لوات هللا علیھ و آلھپیامبر (ص فرمایشات
  ل می کند که گفت:تمام رازي در کتاب فواید با استناد از قول عبداهللا بن عمر نق

و بـرادري کـه در ایـام    ابوطالب (علیه السالم ) رسول خدا فرمود: به هنگام برپائی قیامت براي پدرم ، مادرم ، عمویم 

  جاهلیت داشتم، شفاعت خواهم کرد.

  نقل شده که پیامبر فرمود: 26صفحه  2در کتاب تاریخ یعقوبی جلد 

  اده است؟خداي عزوجل مراد رخصوص چهارکس وعده شفاعت د

  13پدرم ، مادرم ، عمویم و برادري از ایام جاهلیت.

  از پیامبر نقل می کند که فرمود:(علیه السالم) این جوزي با اسنادش از قول علی 

بر من فرود آمد و گفت: خداوند ترا سالم می رساند و می فرماید آتش را بر پشتی که ترا پدیـد  (علیه السالم) جبرئیل 

ی که ترا حمل نمود و خویشاوندي که سرپرستی ات کرد، حرام نمـودم، آن پشـت عبـداهللا و آن    آورد (پدرت) و شکم

  14و فاطمه بنت اسد هستند. ابوطالب (علیه السالم ) شکم آمنه بنت وهب و آن خویشاوند عمو یعنی 

  می نویسد: 311صفحه  3ابن ابی الحدید در شرح نهج البالغه جلد 

ن گفت: خداوند در خصوص شش نفر ترا حق شفاعت عنایت فرموده است: شکمی که رسول خدا فرمود: جبرئیل به م

، خویشـاوندي کـه    -عبداهللا بـن عبـدالمطلب    –، پشتی که ترا فرود و پدید آورد  _آمنه بنت وهب  –ترا حمل نمود 



رادري از ایام جاهلیـت  و ب –عبدالمطلب  –خانه اي که ترا پناه داد  –ابوطالب (علیه السالم )  –سرپرستی ترا پذیرفت 

  و ...

  براي پدر بزرگوارش:(علیه السالم) مرثیه ي امیرالمومنین 

  در رثاي پدرش این ابیات را سرود:(علیه السالم) تذکره اش نقل می کند که امام علی  6سبط ابن جوزي در صفحه ي 

  ، اي پناه پناهندگان ابوطالب (علیه السالم ) 

  ي نور تاریکی هاو اي باران سیل آساي رحمت و ا

  به راستی که فقدان تو مردان غیور را شکسته و سست کرد

  و پروردگار صاحب نعمت ها بر تو درود فرستاد

  و خشنودي خود را بر تو ارزانی داشت

  15 ، بهترین عمو بودي(صلوات اهللا علیه و آله) چرا که به راستی براي پیامبر 

  نقل می کند:(علیه السالم) ر را از امام علی ابن ابی الحدید نیز در همین خصوص ابیات زی

  دلم برآن پرندگان دیرگاه شب سوخت که آواز خوانان

  یکبار دیگر مرا یاد اندوه دردناکم می انداختند

  ، پناه فقرا و بخشندهابوطالب علیه السالماندوه فقدان 

  بخشنده اي که عازم انجام اموري بود که به او رو آورده بود

  شادمان شدند قریش از وفاتش

  و من هیچ زنده اي را نمی بینم که جاودان بزید

  قریش در پی نقشه اي که آرزوهایشان ترسیم کرده بود رفتند

  و همین آرزوهاي ستمگرانه به زودي به جایگاهی نادل خواه درخواهدشان آورد

  آرزومند دروغ بستن بر پیامبر و به قتل رساندن اویند

  می زنند و درباره ي پیشینه اش افترا

  سوگند که دروغ گفتند تا این که  –کعبه  –به خانه ي خدا 

  طعم سرنیزه ها و شمشیرهاي هندي را به شما بچشانیم

  پس یا شما ما را نابود می کنید و یا ما شما را 



  و یا این که صلح بین خویشاوندان را نیکو تر خواهید یافت

  امکان پذیر استهللا علیه و آله) (صلوات او گرنه زندگی واقعی تنها در کنار محمد 

  می باشد –پیامبر  –و بنی هاشم تابع برترین و برگزیده ترین مردم 

  

ابوطالب (علیه در رثاي (علیه السالم) شعر بلند دیگري نیز با اندکی تغییر و اضافات در دیوان منسوب به امیر المومنین 

  قل نکردیم.موجود است که براي جلوگیري از تکرار آن را نالسالم ) 

  

  )لیھ السالم): سخن امام سجاد (علیھم السالمسخنان ائمھ (ع
  می نویسد: 312صفحه  3ابن ابی الحدید در شرح نهج البالغه جلد 

پرسـش شـد و امـام    ابوطالب (علیـه السـالم )   در خصوص ایمان (علیه السالم) روایت شده که از امام علی بن حسین 

لش را از تجویز نکاح زن مسلمان به مرد کافر نهی فرمود، در حالی که فاطمه بنـت  فرمود: شگفتا ! خداوند تعالی رسو

از پیشگامان قبول اسالم بود و تا هنگام وفـات   –ابوطالب (علیه السالم ) و همسر (علیه السالم) مادر امام علی  –اسد 

  بود.ابوطالب (علیه السالم ) نیز درعقد 

  )لیھ السالمسخن امام باقر (ع
  می نویسد: 311صفحه ي  3شرح نهج البالغه جلد  ابن ابی الحدید در

در گودالی از آتـش  ابوطالب (علیه السالم ) در خصوص این مطلب که بعضی مردم می گویند (علیه السالم) از امام باقر 

  فرمود: (علیه السالم) به سر می برد سوال شد و امام  –جهنم  –

ازو و ایمان این خلق در کفه ي دیگـر قـرار داده مـی شـد، ایمـان      در یک کفه ي ترابوطالب (علیه السالم ) اگر ایمان 

  می چربید. و سپس فرمود: ابوطالب (علیه السالم ) 

ابوطالـب (علیـه   در ایام حیاتش فرمان داد که براي عبـداهللا و فرزنـدش و   (علیه السالم) آیا نمی دانید که امیرالمومنین 

  نیز به انجام فریضه ي حج براي آنها سفارش فرمود؟ ، حج به جا آورده شود و در وصیت خودالسالم ) 

  )لیھ السالمسخن امام صادق (ع
  :مینویسد312 ي صفحه 3 جلد البالغه نهج درشرح الحدید ابی ابن



نقل شده که فرمود: اصحاف کهف، ایمـان را پنهـان و کفـر را    (علیه السالم) امام صادق  –از ابو عبداهللا جعفر بن محمد 

نیز ایمان را پنهـان و  ابوطالب (علیه السالم ) داشی دو چندان به آنان عطا نمود. و آشکار کردند و خدا به همین سبب پا

  شرك را آشکار نمود و خدا پاداش او را نیز دو چندان فرمود.

  گوید:عالمه ي امینی قدس سره  

نقـل کـرده   (علیه السالم) به نحو غیر مرفوع از امام صادق  244این حدیث را ثقه االسالم کلینی در اصول کافی صفحه 

همانند داستان اصحاب کهف است کـه ایمـان را پنهـان و شـرك را     ابوطالب (علیه السالم ) و عبارتش این است: مثال 

  آشکار نمودند وخدا پاداششان را دو چندان فرمود.

دید را نقل کرده از طریق حسین بن احمد مالکی همان عبارت ابن ابی الح 17سید فخاربن معد در کتاب الحجه صفحه 

  و این عبارت را نیز اضافه نموده است:

  از دنیا نرفت تا این که بشارت خداي تعالی در مورد بهشت را دریافت .ابوطالب (علیه السالم ) 

  )لیھ السالمسخن امام رضا (ع
  )، چنین نگاشت:لیه السالمابان بن محمود در نوشته اي خطاب به امام علی بن موسی الرضا (ع

گرفتار تردید شده ام . امام در پاسـخ او نوشـت: هـر کـس بعـد از      بوطالب (علیه السالم ) افدایت گردم، من در اسالم 

روشن شدن هدایت، رسول خدا را در زحمت و عذاب افکند و راهی سواي راه مومنان در پیش گیرد، آن چه را دست 

و بعد بـدان   16نگاهی است می دارد، بر او والیت و سرپرستی خواهیم داد و سرایش جهنم خواهد بود و چه بد بازگشت

نباشی، بازگشت به آتش است فشرده سخن درباره ي سید و ساالر مکـه  ابوطالب (علیه السالم ) که اگر معتقد به ایمان 

  از دیدگاه اهل سنت –ابوطالب (علیه السالم )  –

کفایت می کنـد، چـه    –م ) ابوطالب (علیه السالایمان  –هر یک از این حلقه هاي زرین به تنهایی براي اثبات منظورما 

ابوطالـب (علیـه السـالم )    رسدبه مجموعه ي آن. آن چه قطعی است و غیر قابل تردید، این است که امامـان از نسـل   

آگاهترین مردم به احوال جدشان هستند و همان ها جز حقیقت خالص و بی پرده را بیان نمی کنند. چرا که عصـمت و  

  17می دارد و چه نیکو گفته است مفتی شافعیان در مکه مکرمه. پاکیشان آن ها را از این کار باز

در پیش گرفته اسـت،  ابوطالب (علیه السالم ) روشی را که عالمه سید محمد بن رسول برزنجی در خصوص رستگاري 

 کسی قبل از ویژه بدان نپرداخته است خدایش نیکوترین پاداشها دهد. این روش، هر فرد منصف با ایمـانی را خشـنود  

می سازد. چرا که در آن ، راه باطل کردن متون و یا تضعیف محتواي آن ها را در پیش گرفته است و نهایتا متن هـا را  



بر معانی استحسانی آن ها حمل نموده است که اشکال و جدال را از میان بر می دارد و باعـث روشـنی چشـم پیـامبر     

ابوطالـب (علیـه السـالم )    طه ي کینه توزي یا نقص  پیدا کردن در می گردد و از افتادن به ور(صلوات اهللا علیه و آله) 

مصون می دارد چرا که این ورطه، مایه ي آزار رسول خداست و خداوند می فرماید: آنان که خـدا و رسـولش را مـی    

یـد: آنـان   و نیز مـی فرما  18آزارند ، خداوند در دنیا و آخرت لعنتشان می کند و عذابی دردناك برایشان مهیا می سازد 

امام احمد بن حسـین موصـلی حنفـی مشـهور بـه ابـن         19که رسول خدا را می آزارند عذابی دردناك در پیش دارند 

ه.ق) مـی   454وحشی در شرحش بر کتاب شهاب االخبار تالیف عالمه محمد بن سـالمه قضـاعی (متـوفی بـه سـال      

  نویسد:

  ر ورزیدن است.، همپاي کفابوطالب (علیه السالم ) کینه توزي نسبت به 

از پیشوایان مالکی نیز عالمه علی اجهوري در فتواهایش بر این مساله تاکید می کنـد و تلمسـانی در حاشـیه اش بـر     

  می نویسد:ابوطالب (علیه السالم ) کتاب شفا به هنگام یاد آوري از 

یاد کنیم چـرا کـه    علیه و آله) (صلوات اهللاجز در موضع حمایت از پیامبر ابوطالب (علیه السالم ) شایسته نیست که از 

ابوطالب (علیه السـالم )  زشتی از  بهرا با گفتار و کردارش یاري و حمایت نمود. و  (صلوات اهللا علیه و آله) او، پیامبر 

  یادکردن، در واقع آزردن پیامبر است کسی که پیامبر را بیازارد کافر است و کافر باید کشته شود.

  ابوطاهر نیز معتقد است:

  کینه ورزد، کافر است.ابوطالب (علیه السالم ) هر کس به 

تایید می کند این است که ابوطالب (علیه السالم ) از جمله مسائلی که تحقیق عالمه برزنجی را در خصوص رستگاري 

ابوطالـب (علیـه السـالم )    بسیاري از دانشمندان محقق و اولیاي عارفان اهل کشف و شهود (متصـوفه) بـه رسـتگاري    

معتقـد  » ص«عتقدند از جمله: قرطبی ، سبکی ، شعرانی و بسیاري دیگر ، اینان می گویند: این مساله اي است که به آم

و مومنیم. اگر چه روش اثبات این مطلب از نظر آن ها با آنچه که برزنجی انجام داده است، تفـاوت مـی کنـد بـا ایـن      

متفقند. بنـابراین اعتقـاد ایـن پیشـوایان و بزرگـان در ایـن       م ) ابوطالب (علیه السالوجود همه در اعتقاد به رستگاري 

تخصوص براي بندگان در نزد خداي تعالی، حت است. به ویژه با دالئل و براهینی که عالمـه برزنجـی در ایـن مـورد     

  ارائه داده است.



ون مضمون بسیاري شعر بلندي در همین زمینه نقل کرده که چ 44و  43زینی دحالن در کتاب اسنی المطالب صفحات 

تا کنون به عبارات دیگري مطرح شده است، براي جلوگیري از تکرار و مراعات اختصـار از نقـل آن   » ص«از ابیات آ

  خودداري می نمائیم.

 

 

 اهل البیت ادري بما فی البیت )1(

ه ي ، صـفح  1تاریخ ابـن کثیـر، جلـد     –دالئل النبوه تالیف بیهقی   -27، صفحه ي  2سیره ابن هشام ، جلد  )2(

 1السیره الحبیه ، جلـد   – 71، صفحه ي  1المواهب اللدنیه ، جلد  – 116، صفحه ي  4، االصابه ، جلد 131

 . 20اسنی المطالب صفحه ي  – 89، صفحه ي  1السیزره الحالنیه ، جلد  – 372، صفحه ي 

 کشف الغمه شعرانی. 144، صفحه ي  2تاریخ ابوالفداء و جلد  120، صفحه ي 1جلد  )3(

شرح ابن  – 6تذکره سبط ابن جوزي ، صفحه ي  –دالئل النبوه تالیف بیهقی  – 21المطالب ، صفحه ي  اسنی )4(

 ابی طالب تالیف برزنجی.

،  3تاریخ ابن کثیر ، جلـد   – 27االمتاع تالیف مقریزي صفحه ي  – 106، صفحه ي  1طبقات ابن سعد، جلد  )5(

ـ  – 373صفحه ي  1السیره الحبیه ، جلد  – 134صفحه ي   – 291صـفحه ي   1یره زینـی دحـالل ، جلـد    س

 .11اسنی المطالب ، صفحه ي 

،  3تاریخ ابـن کثیـر ، جلـد     – 196، صفحه ي  13تاریخ الخطیب بغدادي ، جلد  –دالئل النبوه تالیف بیهقی  )6(

 86طرائف ، صفحه ي  –نهایه الطلب تالیف شیخ ابراهیم حنفی  – 6تذکره سبط ، صفحه ي  – 125صفحه ي 

 . 136شرح شواهد المغنی ، صفحه ي  – 116صفحه ي  4به ، جلد االصا –

مـورد  » ص«کتاب طبقات الکبري بـه سـند صـحیح کـه تمـام رجـال ا       106، صفحه ي  1ابن سعد در جلد  )7(

اعتمادند و عبارتند از : عفان بن مسلم ، حماد بن سلمه ، ثابت البنایی ، اسحاق بـن عبـداهللا ، مطلـب را نقـل     



نهایت الطلب تالیف شیخ ابراهیم دینوري  – 87، صفحه ي  1.ك خصایص الکبري، جلد کرده است همچنین ر

التعظـیم و المنـه    – 311، صـفحه ي   3شرح ابن ابی الحدیـد، جلـد    -طرائف) 68حنفی (به نقل از صفحه ي 

 (به نقل از ابن سعد) 7تالیف سیوطی ، صفحه ي 

شـرح ابـن ابـی     – 283، صـفحه ي   1لضایع ، جبرئیـل  بدایع ا – 77اعالم النبوه تالیف مارودي ،  صفحه ي  )8(

شـرح الشـواهد    – 435صـفحه ي   3عمده القاري ، جلد  –السیره الحبیه  -316، صفحه ي  3الحدید ، جلد 

اسنی المطالب ، صـفحه   – 87، صفحه ي 1سیره زینی دحالن ، جلد  – 136المغنی تالیف سیوطی ، صفحه ي 

 . 43طلبه الطالب ، صفحه ي  – 15ي 

(که از بغوي و طبرانـی نقـل    222ذخائر العقبی، صفحه ي  – 509، صفحه ي  2استیعاب تالیف ابوعمر ، جلد  )9(

عماد الدین یحیی عمري مولف بهجه المحافـل ، جلـد    – 163، صفحه ي  1تاریخ الخمیس ، جلد  –می کند) 

این حدیث ، مشهور مـورد  (که می گوید  312، صفحه ي  3شرح ابن ابی الحدید ، جلد  – 327، صفحه ي  1

 اعتمادند).

 بهجه المحافل از امام العامري . )10(

از دنیـا رفـت و در   ابوطالـب (علیـه السـالم )    در روایت دیگر قریش پیوسته چهار چشمی مراقب بود تـا   )11(

،  2وفات یافـت تـاریخ طبـري ، جلـد     ابوطالب (علیه السالم ) روایت سوم : قریش پیوسته ترسان بود تا 

 622صـفحه ي   2مستدرك الحاکم ، جلد  – 284، صفحه ي  1تاریخ ابن عساکر ، جلد  – 229صفحه ي 

 – 21صـفحه ي   1اصفوه تالیف ابـن جـوزي ، جلـد     – 134و  122، صفحه ي  3تاریخ ابن کثیر جلد  –

السـیره   – 253، صـفحه ي   1تاریخ الخمیس ، جلـد   – 213، صفحه ي  2الفائق تالیف زمخشري ، جلد 

شـرح شـواهد المغنـی     – 154و  153صـفحه ي   7فتح الباري ، جلـد   – 375، صفحه ي  1 الحبیه ، جلد

 . 54و  4طلبه الطالب ، صفحه ي  – 21و  11اسنی المطالب صفحه ي  –(به نقل از بیهقی)  136صفحه ي 

 (به نقل از دالئل االعجاز). 38طلبه الطالب صفحه ي  – 28، صفحه ي  17االغانی ، جلد  )12(

 معرفی کرده اند.(صلوات اهللا علیه و آله) وق ، برادر را برادر شیري پیامبر در دو حدیث ف )13(

 التعظیم و المنه از سیوطی . 25صفحه ي  )14(

نیز یافت می شود که ابوعلی موضـح در صـفحه   ابوطالب (علیه السالم ) دیوان  36این ابیات در صفحه ي  )15(

 ي کتاب الحجه تالیف سید فخاربن معد خاطرنشان نموده است.



 اسنی المطالب . 33) صفحه ي 17سوره ي نساء . ( 115ه ي آی )16(

 سوره ي توبه. 61) آیه ي 19سوره ي احزاب . ( 57آیه ي  )17(

  

  

  

  
 

  و تصدیق کنندگانشابوطالب (علیھ السالم ) آنچھ کھ توسط گردآمدگان بھ نزد 

  بھ ویژه نسبت داده شده است
  

  حدیث است. 40این بخش شامل 
  

تردید و دو دلی بـه خـود راه نمـی دهنـد و او را جلـد      ابوطالب (علیه السالم ) ایمان هیچ یک از شیعیان اهل بیت در 

ررتبه اي عالی و مقامی ترفیع از ایمان و اسالم می بینند و این اعتقـاد را نسـل از پـی نسـل از زمـان صـحابه پیـامبر        

ي نصـوص رسـیده از امامـان خـود و     نیکوي ایشان دریافت نموده اند و به واسطه  1و تابعین (صلوات اهللا علیه و آله) 

بـه حقانیـت مسـاله     - (صلوات اهللا علیه و آلـه)  پیامبر  –پس از اثبات درستی این مطالب در رابطه ي با جد پاکشان 

  اعتراف کرده اند.

  می نویسد:  45صفحه ي » اوائل المقاالت «معلم اکبر ، شیخ مفید در کتاب 

تـا عبـداهللا بـه    (علیـه السـالم)   از آدم (صلوات اهللا علیه و آله) ن رسول خدا شیعیان امامیه در مورد این مطلب که پدرا

  خداوند عزوجل ایمان داشته و موحد بوده اند، اتفاق نظر دارند.

  او سپس می افزاید:

 (صـلوات اهللا علیـه و  مادر پیامبر  -، مومن از دنیا رفت و آمنه بنت وهب  ابوطالب (علیه السالم ) و شیعیان بر این که 

  دارند. –وحدت نظر به طور کامل  –بر آئین توحید بود ، اجماع  –آله) 

  می نویسد:  398صفحه ي  2شیخ طوسی در کتاب تبیان جلد 



ابوطالب (علیه السـالم  (علیه السالم) و امام باقر (علیه السالم) یا امام حسین (علیه السالم) بر مبناي سخنان امام صادق 

ص شیعیان امامیه اختالفی ندارند. و درباره ي این موضوع دالیل قاطعی دارند که ایجـاد  مسلمان بود. و در این خصو) 

  یقین می نماید.

  می نویسد:  287صفحه ي  2شیخ طبرسی در مجمع البیان جلد 

ثابت شده است و این اجماع ، حجت است ، چرا که ایشـان یکـی از   ابوطالب (علیه السالم ) اجماع اهل بیت بر ایمان 

با این سخن مردم را فرمان به تمسک به ایشان داد که : اگر بـه آنـان   (صلوات اهللا علیه و آله) ل هستند که پیامبر دو ثق

  چنگ در زنید، هرگز گمراه نخواهید شد.

  می نویسد:  13سید فخاربن معد در کتاب الحجه صفحه ي 

کافی اسـت  ابوطالب (علیه السالم ) دالل بر ایمان براي ما به عنوان است(صلوات اهللا علیه و آله) اجماع اهل بیت پیامبر 

و نیز ، عالمان شیعه بر اسالم و ایمانش متفق الراي هستند. و آن چه که شاهد و گواه اسـالم راسـتین و ایمـان واقعـی     

اوست مجوعه گفتارها و کردارهایی است که جز انسان هاي مومن و مسلمان انجام نمی دهند. و با ایـن همـه اجمـاع    

  بیت به تنهایی حجت است و قابل اعتماد و اتکا.اهل 

  می نویسد:  120شیخ فتال در کتاب روضه الواعظین صفحه ي 

، عبداهللا بن عبدالمطلب و آمنـه بنـت   ابوطالب (علیه السالم ) بر ایمان  –شیعه  –بدان و آگاه باش که طائفه ي بر حق 

  وهب اجماع نموده اند و اجماعشان حجت است.

  می نویسد:  84س در کتاب طرائف صفحه ي سید بن طاوو

  هم داستان متفق یافته ام .ابوطالب (علیه السالم ) به درستی که من علماي شیعه را بر ایمان 

  همین کتاب می نویسد:  87و در صفحه ي 

طالب (علیه ابواز بیگانگان نسبت به باطن  –(صلوات اهللا علیه و آله) امامان و اهل بیت پیامبر  –شک نیست که عترت 

آگاه تر هستند و شیعیانشان نیز بر این امر اجماع نموده اند و در این خصوص تالیفاتی نیز دارند و ماندیـده و  السالم ) 

نیازمند به دلیل باشد. اگر چه آنـان   –ابوطالب (علیه السالم ) منکرین ایمان  –نشنیده ایم که مسلمانی به اندازه ي آنان 

مشان ایمان کافران ترا ، با کمترین خبر واحد و یا تلویح ، اثبات می کنند و فقط مساله دشمنی ، آن گونه که می شناسی

واداشته است . اگر چه دالئـل برنـده اي بـراي اثبـات ایـن      ابوطالب (علیه السالم ) با بنی هاشم آنان را به انکار ایمان 

  مطلب موجود است و این جریان، خود از جمله شگفتی هاست.



  می نویسد:  311صفحه ي  3الحدید در شرح نهج البالغه جلد  ابن ابی

ابوطالـب  به اختالف افتادند. در این خصوص امامیه و اکثر زیدیه معتقدنـد کـه   ابوطالب (علیه السالم ) مردم درباره ي 

اسم بلخی و ابـوجعفر  گاه که اسالم آورد و بعضی از بزرگان معتزلی نظیر شیخ ابوالق ناز دنیا نرفت مگر آ(علیه السالم ) 

  اسکافی و دیگران به این مساله معتقدند.

  می نویسد:  29صفحه ي  9عالمه ي مجلسی در بحار االنوار جلد  

(صـلوات اهللا علیـه   اجماع دارند و او حقیقتا در ابتداي کار پیامبر ابوطالب (علیه السالم ) شیعیان در مورد اسالم آوردن 

بـود و اسـالم آوردنـش    (علیه السالم) گز بتی نپرستید و بلکه از اوصیاي حضرت ابراهیم به او ایمان آورد. و هرو آله) 

بیشتر از ناحیه ي مذهب شیعه مشهور است. تا آن جا که همه ي مخالفین، این مطلـب را بـه شـیعیان نسـبت ائمـه ي      

بسـیاري از عالمـان و   دهند و اخبار از طریق عامه و خاصه در این خصوص به حد تواتر رسـیده اسـت . و   بطاهرین 

  محدثان ما در این باره کتاب هاي مستقل نگاشته اند که بر پژوهشگران کتب رجال این مطلب پوشیده نیست.

نقطه ي اتکاي این اجماع و هم داستانی ، صرفا مدارك و سخنان بزرگمردان خاندان وحی در خصـوص سـاالر مکـه    

تصار وعدم تکرار، اسناد تمام احادیث را ذکر نموده و فقط آن است. که الاقل چهل حدیث است و ما براي مراعات اخ

  احادیث را نقل می کنیم که تکرار نشده باشند:

و اعالم تحریم آتش جهنم بر پـدر و مـادر و عمـوي    (صلوات اهللا علیه و آله) : داستان فرود آمدن جبرئیل بر پیامبر 1

  3.(صلوات اهللا علیه و آله) پیامبر 

(صلوات اهللا علیه و آلـه)  و اجازه ي شفاعت بر پیامبر (صلوات اهللا علیه و آله) دن جبرئیل بر پیامبر : داستان فرود آم2

  4در خصوص پدر و مادر و عمو و ... 

  : معلم اکبر، شیخ مفید می نویسد: 3

خت. پیـامبر  به نزد رسول خـدا آمـد و او را آگـاه سـا    (علیه السالم) از دنیا رفت ، علی ابوطالب (علیه السالم ) وقتی 

فرمود: برو کار غسل و حنـوط  (علیه السالم) به شدت اندوهگین شد و خطاب به امیرالمومنین (صلوات اهللا علیه و آله) 

  و کفنش را به عهده بگیر و وفتی آماده ي دفن بر تختش قرار دادي به من اطالع بده.

خدا با جسد مواجه شـد انـدوهگین و غـم زده    چنان کرد و وقتی جسد را بر تخت قرار داد رسول (علیه السالم) علی 

گردید و فرمود: اي عمو با تو پیوند خویشی داشتم و امیدوارم پاداش خیر در یافت داري چرا که در کودکی عهـده دار  



پرورشم گشتی و در بزرگی یار و یاورم بودي. پس از ، این سخنان رو به مردم کـرد و فرمـود: بـه خـدا سـوگند ، از      

  فاعتی کنم که آدمیان تو جنیان به شگفت آیند.عمویم چنان ش

  با این  عبارت آمده است:(صلوات اهللا علیه و آله) و در نقل شیخ صدوق سخن پیامبر 

اي عمو: در یتیمی سرپرستم بودي و رد کودکی مربی ام و در بزرگی ، یاورم. خداونـد تـرا بهتـرین پـاداش هـا عطـا       

  5فرماید.

  6.ابوطالب (علیه السالم ) براي هللا علیه و آله) (صلوات ا: آرزومندي پیامبر 4

  7خطاب به عقیل بن ابی طالب .(صلوات اهللا علیه و آله) : سخن پیامبر  5

  8براي پدر و مادر و عمویش و ... (صلوات اهللا علیه و آله) : شفاعت پیامبر 6

  به نقل از پدرش امیرالمومنین (ع)(علیه السالم) : امام حسین 7

ن در میدان گاهی نشسته بود و مردم در اطرافش بودند، مردي بـه پاخاسـت و خطـاب بـه امـام گفـت: اي       امیرالمومنی

امیرمومنان ، تو در این مقام و مرتبه اي که خداوند ارزانیت داشت، هستی در حالی که پدرت در آتـش دوزخ، گرفتـار   

د. سوگند به آن که محمد را مبعـوث بـه حـق    عذاب است. امام در پاسخ فرمودند: دست بردار ، خداوند دهاند را بشکن

فرموده، اگر پدرم درباره ي هر گنه کاري بر روي زمین شفاعت کند، خداوند شفاعتش را خواهد پذیرفت. آیا می شود 

که پدرم در اتش دوزخ گرفتار عذاب باشد در حالی که من که پسر اویم تقسیم کننده ي بهشت و دوزخ باشم؟ سـوگند  

از فرط درخشش نورهاي دیگر مـردم را  ابوطالب (علیه السالم ) را مبعوث به حق کرد، روز قیامت نو به آن که محمد 

)، فاطمه ، حسن ، حسین و دیگر امامان. لوات اهللا علیه و آلهتاریک و بی جلوه می کند مگر نور پنج تن را : محمد (ص

  9ود.بدانید که نور او از نور ماست و خداوند آن را هزاران سال قبل از آفرینش آدم، خلق نم

  )فرمود:  لیه السالم: امیرالمومنین (ع8

به خدا سوگند که پدرم و وجدم عبدالمطلب و نیز هاشم و عبد مناف هرگز بتی را نپرستیدند . از او پرسیدند: اینان چـه  

  چیز را عبادت می کردند؟  

  10پاسخ داد : به سوي کعبه و به آئین ابراهیم نماز می گزاردند. 

  : ابوطفیل عامربن واثله گفت:9

فرمود: هنگامی که وفات پدرم فرا رسید، رسول خدا در کنارش حضور یافت و درباره اش بـه مـن   (علیه السالم) ی عل

  11چیزي را خبر داد که براي من از دنیا و هر چه در آن است ارزشمند تر است.



  فرمود: (علیه السالم) : امیرالمومنین 10

  12ه رسول خدا را از خود خشنود کرده بود.از دنیا نرفت مگر آن که کابوطالب (علیه السالم ) 

  می نویسد:(علیه السالم) : شعبی به نقل از امیرالمومنین 11

مومن و مسلمانی بود که از بیم دشمنی و کینه قریش نسبت بـه بنـی هاشـم ،    ابوطالب (علیه السالم ) به خدا سوگند که 

  ایمانش را پوشیده می داشت.

در رثاي پدرش را که در بخش سخنان پاك نقل کردیم، عنوان مـی  (علیه السالم) لی و ابوعلی موضح نیز مرثیه امام ع

  13کند .

  14: داستان ابن الزبعري 12

  : ابن فیاض در کتاب شرح اخبار می نویسد: 13

لـه)  (صلوات اهللا علیـه و آ به طور ناگهانی بر من و پیامبر ابوطالب (علیه السالم ) در حدیثی فرمود: (علیه السالم) علی 

به جا آوردید؟ سپس شروع به تشویق و ترغیـب   –نماز  –وارد شد در حالی که ما در سجده بودیم ، گفت: آیا آن را 

  15من در این مورد نمود. 

که بود (صلوات اهللا علیه و آله) پیامبر  ازپرسیدند: آخرین وصی قبل (علیه السالم) : روایت شده که از امیرالمومنین  14

  16پدرم ؟ امام فرمود: 

ایمان آورده بـود یـا نـه امـام فرمـود: آري.      ابوطالب (علیه السالم ) سوال شد که آیا (علیه السالم) : از امام سجاد 15

  گفتند: گروهی هستند که می پندارند او کافر بود. امام فرمود: 

اسـت؟ در  اهللا علیـه و آلـه)    (صـلوات یا پیامبر ابوطالب (علیه السالم ) شگفتا ! آیا با این سخن قصدشان طعنه زدن بر 

را نهی کرد که زن مومنی را در نکاح مرد کافري بـاقی بگـذارد و ایـن    (صلوات اهللا علیه و آله) حالی که خداوند پیامبر 

مادر حرت علی  –مطلب را در بیش زا یک آیه از قرآن بیان فرموده است و هیچ کس تردید ندارد که فاطمه بنت اسد 

از ابوطالـب (علیـه السـالم )    دا از او راضی باشد از زنان پیش قدم در ایمان بود و تا هنگامی که که خ –(علیه السالم) 

  17نمی توانست کافر باشد). ابوطالب (علیه السالم ) دنیا رفت در خانه او می زیست (و بنا بر این 

  : ابوبصیرلیث مرادي گفت:16

آتـش  ابوطالـب (علیـه السـالم )    در گـودالی  الب (علیه السالم ) ابوطاز امام باقر پرسیدم : سرور من ، مردم می گویند 

جهنم است که از حرارت آن مغزش در حال جوشیدن است امام فرمود: به خدا سوگند که دروغ می گویند: اگر ایمـان  



بـر  سـالم )  ابوطالب (علیـه ال در یک کفه و ایمان این مردم در کفه دیگر ترازو قرار گیرد ایمان ابوطالب (علیه السالم ) 

  18آنان می چربد.

  19با اصحاب کهف.ابوطالب (علیه السالم ) مقایسه ایمان  دیث: ح17

   20و پاسخ ائمه . ابوطالب (علیه السالم ) : حدیث سوال در مورد ایمان 19و  18

    21از قول امام صادق (ع).ابوطالب (علیه السالم ) : وصیت  20

، با اسنادش از محمد بن مروان از امام صادق روایت می کنـد   103ه ي : شیخ صدوق در کتاب اکمال الدین صفح 21

  که :

کفر را آشکار و ایمان را پنهان می داشت، وقتی که وفاتش سر رسید خداوند به پیامبرش وحی ابوطالب (علیه السالم ) 

(صلوات اهللا علیـه و  امبر فرستاد که : از مکه خارج شو چرا که در این شهر از این پس یار و یاوري نخواهی داشت. پی

  نیز به سوي مدینه هجرت فرمود.آله) 

  کتاب فصول المختاره نقل کرده می گوید: 80همین مطلب را سید مرتضی در صفحه ي 

از روي یقین و تحقیق در باره یاري رسول خدا و تقویت کار و رسـالت  ابوطالب (علیه السالم ) این مطلب دلیل ایمان  

  او می باشد.

مـی   103روایـت کـرده در صـفحه ي     30صفحه ي » الحجه «همین حدیث که سید فخاربن تمعد در کتابش در ذیل 

  نویسد: 

فـرود آمـد و گفـت: خداونـد تـو را      (صلوات اهللا علیه و آله) درگذشت جبرئیل بر پیامبر ابوطالب (علیه السالم ) وقتی 

 –ر خانه به قتل رسانند و حـال کـه یـا و یـاورت     سالم یم رساند می فرماید: قومت بر آن شدند که ترا شب هنگام د

  درگذشته است از مکه بیرون شو و او را به مهاجرت فرمان داد. –ابوطالب (علیه السالم ) 

(صلوات اهللا علیه و آلـه)  یار پیامبر ابوطالب (علیه السالم ) لختی در این خصوص بیندیش و شهادت خدا را بر این که 

  موجود است ...ابوطالب (علیه السالم ) ن سخن نهایت افتخار و ارج و ارزش براي بود در نظر بگیر که در ای

  22و پاسخ ائمه . ابوطالب (علیه السالم ) : سوال در مورد ایمان 22

  داوود رقی نقل می کند که گفت: –کتاب الحجه از ششیخ صدوق از  22: فخار ابن معد در صفحه ي  23

یا امام صادق (ع)) رسیدم در حالی که از شخصی طلبکـار  (علیه السالم) (امام حسین م) (علیه السالبه خدمت اباعبداهللا 

بودم می ترسیدم در پرداخت آن تاخیر کند، این نگرانی را به خدمت امام عرض کردم، فرمود: وقتی از مکه عبـور مـی   



، ابوطالب (علیه السـالم )  نیابت از  کنی به نیابت از عبدالمطلب یک دور طواف کعبه کن و دو رکعت نماز بگزار و نیز به

طـواف کـن و از   (علیـه السـالم)   مادر حضرت علـی   -و فاطمه بنت اسد –مادر پیامبر  –آمنه  –پدر پیامبر  –عبداهللا 

جانب هریک دو رکعت نماز بگزار و بعد زا خدا بخواه که مالت را به تو برگرداند من نیز چنـین کـردم و بعـد زا بـاب     

  شدم بدهکارم را دیدم آن جا ایستاده می گوید: داوود، نزد من بیا و مالت را بگیر.صفا که خارج می 

  ذکر نموده است. 24صفحه ي  9همین مطلب را عالمه مجلسی در بحار جلد 

  کافی از قول امام صادق نقل می کند که فرمود:  244قه االسالم کلینی در صفحه ي ث: 24

سجد الحرام بود و لباس نوي برتن داشت، مشکران ، زهداي شتري آوردند و جامه در م(صلوات اهللا علیه و آله) پیامبر 

ابوطالـب (علیـه   با همان حـال بـه نـزد    (صلوات اهللا علیه و آله) را با آن آلودند، پیامبر (صلوات اهللا علیه و آله) پیامبر 

ابوطالـب (علیـه   گونـه اسـت؟   رفت و پرسید: عمو جان ! مگر حسب (خویشان و اجداد) من در میان شما چالسالم ) 

ابوطالـب  جریان را تعریف کرد و (صلوات اهللا علیه و آله) گفت: برادر زاده عزیزم! مگر چه شده است؟ پیامبر السالم ) 

حمزه را فراخواند و شمشیر برگرفت و گفت: این زهدان شتر را بگیر و سپس به اتفاق به سوي آن قـوم  (علیه السالم ) 

نیز همراه آنان بود تا نزد قریش رسیدند در حالی کـه قـریش در اطـراف کعبـه     ات اهللا علیه و آله) (صلورفتند و پیامبر 

بـه  ابوطالـب (علیـه السـالم )    را دیدند شر و فتنه را در سیمایش مالحظه کردند. ابوطالب (علیه السالم ) بودند و چون 

د تا به آخرین نفر رسید و سپس رو کرد به پیـامبر  حمزه فرمان داد: زهدان شتر را بر سبیل هایشان بمال و او چنین کر

  و گفت: این است حسب و موقعیت تو در بین ما.(صلوات اهللا علیه و آله) 

  نقل می کند که:(علیه السالم) : ابوالفرج اصفهانی از امام صادق 25

گردد خشنود مـی شـد و    خوانده شود و تدوینابوطالب (علیه السالم ) از این که شعرهاي (علیه السالم) حضرت علی 

بر آئین خـدا  ابوطالب (علیه السالم ) دراین خصوص فرمود: آن را (ضعرها) بیاموزید و به فرزندانتان یاد دهید چرا که 

    23بود و دانش فراوان داشت

  24. (صلوات اهللا علیه و آله) به فرزندش جعفر در خصوص پیوست به پیامبر ابوطالب (علیه السالم ) : فرمان 26

  کافی از قول درست ابن ابومنصور نقل می کند که: 242: ثقه االسالم کلینی در صفحه ي  27

خدا مقام حجیـت  (صلوات اهللا علیه و آله) بر پیامبر ابوطالب (علیه السالم ) سوال کردم: آیا (علیه السالم) از امام کاظم 

(صلوات اهللا علیه و آلـه)  بود و آن ها را به پیامبر  داشت؟ امام فرمود: نه ولی وصایاي الهی در نزد اوبودیعت نهاده شده

ابوطالـب (علیـه   تحویل داد . پرسیدم: آیا تحویل این وصایا به این علت نبود که او حجت بر پیامبر بود؟ فرمود: اگـر  



سـوال  مقام وسمت حجیت می داشت این وصایا با به او تحویـل نمـی داد.   (صلوات اهللا علیه و آله) بر پیامبر السالم ) 

و محتواي رسالتش ایمـان آورد  (صلوات اهللا علیه و آله) چگونه بود : فرمود: او به پیامبر ابوطالب (علیه السالم ) کردم 

  و وصایاي الهی را به آورد کرد و همان روز از دنیا رفت.

  گوید:عالمه ي امینی قدس سره  

در (علیه السـالم)  است که قبال از پیشوایمان امیرالمومنین این مقام بسیار فراتر و واالتر از ایمان است و همانند مطلبی 

عالوه بـر ایمـان صـرف او    ابوطالب (علیه السالم ) این خصوص نقل شد که در آن مقام والیت و حجیت را  رد زمان 

قبـل از  )  ابوطالب (علیه السالماثبات می نماید و این مطلب تا آنجا قوت می یابد که سوال کننده از امام می پندارد که 

بر ایشان مقام حجیت داشته است ولی امام این مطلب را نفـی مـی کنـد و سـمت     (صلوات اهللا علیه و آله) بعثت پیامبر 

بـر آئـین پـاك    ابوطالـب (علیـه السـالم )    اثبات کرده واعالم یم دارد که ابوطالب (علیه السالم ) وصایت را درباره ي 

وصایا را به یاشـان وا  ابوطالب (علیه السالم ) ل محمدي نورافشان می شود و ابراهیم بوده ات تا آن گاه که آفتاب جما

 –(علیـه السـالم)   اما علی  –ابوطالب (علیه السالم ) میگذارد و پیش از این نیز به مقام والیت علوي که فرزند نیکوي 

  بر آن قیام کرده بود اشاره شد.

  25و سواالت او . م) (علیه السال: نامه ي ابان بمن محمد بن امام رضا 28

نقل کرده مـی گویـد   (علیه السالم) از قول امام رضا  211صفحه ي  4: مفسرکبیر شیخ ابوالفتوح در تفسیرش جلد  29

  نیز به طرق گوناگونی روایت شده که:(علیه السالم) از پدران امام 

   26حمد نبیا و بابنی علی له وصیا . این بود : رضیت باهللا ربا و بابن اخی مابوطالب (علیه السالم ) نقش انگشتري 

  : شیخ صدوق به اسنادش نقل می کند که:30

نگاشـت بـه   (علیه السالم) عبدالعظیم عبداهللا علوي حسینی (حسنی) مدفون در شهر ري بیمار بود، نامه اي به امام رضا 

در طالـب (علیـه السـالم )    ابواین مضمون: اي فرزند رسول خدا (ص)، در مورد این خبر مرا روشن کن که می گویـد:  

گودالی از آتش به سر می برد که مغزش به سبب آن به جوش می آید ،  امام رضا در پاسخ فرمود: بسـم اهللا الرحمـان   

   27گاهت آتش خواهد بود.  تردیدبه خود راه دهی بازگشتابوطالب (علیه السالم ) الرحیم . اما بعد، اگر در ایمام 

  امام حسن عسگري و او از پدرانش در حدیثی طویل نقل می کند: : شیخ صدوق به اسنادش از 31

خداوند تبارك و تعالی خطاب به پیامبرش وحی فرستاد که من ترا به توسط دو دسته از پیروانت یاري و تائیـد نمـوده   

انی، برتـرین و  ام دسته اي که تو را در نهان یاري می کنند و دسته اي که در آشکار تائیدت می نمایند از میان دسته نه



اسـت و  (علیه السـالم)  و از میان گروه آشکار برترین شان فرزند او ، علی ابوطالب (علیه السالم ) ساالرشان عمویت 

   29است که ایمانش را کتمان می نمود.  28ون عهمانند مومن آل فرابوطالب (علیه السالم ) سپس فرمود: 

  عمش از عبداهللا ابن عباس از پدرش نقل می کند که گفت:از ا 365: شیخ صدوق در کتاب امالی صفحه ي  32

(صلوات اهللا از رسول خدا پرسید: برادرزاده ام ! آیا خدا تو را به پیامبري فرستاده است: پیامبر ابوطالب (علیه السالم ) 

فرمود: آن درخت را  گفت: پس آیه و نشانه اي به من ارائه کن پیامبرابوطالب (علیه السالم ) فرمود: آري. علیه و آله) 

(صلوات اهللا علیه و چنین کرد، درخت پیش آمد تا این که در برابر پیامبر ابوطالب (علیه السالم ) به سوي من فراخوان 

گفت: شهادت می دهم که تو راست مـی گـویی، اي علـی بـه     ابوطالب (علیه السالم ) سجده کرد و بعد بازگشت ، آله) 

  پسر عمویت بپیوند.

کتـاب   21روضه الواعظین نقل می کند و سید بن معد نیز در صـفحه ي   121را ابوعلی فتال در صفحه ي همین مطلب 

  الحجه به این عبارت روایت می نماید:

را بنمایانـد  (صـلوات اهللا علیـه و آلـه)    در حضور جمعی از قریش براي این که فضیلت پیـامبر  ابوطالب (علیه السالم ) 

پاسـخ داد: آري ،  (صـلوات اهللا علیـه و آلـه)    ه ! آیا خدا تو را فرسـتاده اسـت: پیـامبر    خطاب به او گفت: اي برادرزاد

  اظهار داشت: ابوطالب (علیه السالم ) 

(صلوات اهللا علیـه  پیامبران هریک معجزه و عمل خارق العاده اي داشته اند تو نیز به ما آیه و نشانه اي ارائه کن پیامبر 

و به او بگو : محمد بن عبداهللا به تو می گوید بـه اجـازه خـدا بـه سـوي مـن روي        فرمود: آن درخت را بخوانو آله) 

سـجده  (صلوات اهللا علیـه و آلـه)   چنین کرد و درخت پیش آمد تا در تحضور پیامبر ابوطالب (علیه السالم ) آورشود، 

: گواهی می دهم که تـو  گفتابوطالب (علیه السالم ) کرد و سپس پیامبر دستور به بازگشتنش داد و درخت بازگشت . 

  گفت: پسرم به پسر عمویت بپیوند.(علیه السالم) راستگویی سپس خطاب به فرزندش علی 

  30و مقایسه او با اصحاب کهف . ابوطالب (علیه السالم ) : حدیث در مورد ایمان 33

ابوطالـب (علیـه   بـه فرمـان    در نمـاز (صلوات اهللا علیه و آله) و جعفر به پیامبر (علیه السالم) : حدیث پیوستن علی 34

   31السالم ) 

رضی اهللا عنه در هنگـام  ابوطالب (علیه السالم ) : عکرمه از ابن عباس نقل می کند که گفت: پدرم به من خبر داد که 35

  32گواهی داد.(صلوات اهللا علیه و آله) وفات به یگانگی خدا و رسالت پیامبر 

  ل شده که گفت:: در تفسیر وکیع از طریق ابوذر غفاري نق36



از دنیا نرفت مگر آن گاه که به زبان حبشی اسالم آورد و ابوطالب (علیه السالم ) قسم به خدا که جز او معبودي نیست 

فرمود: عمو جان خدا تمـامی زبـان   (صلوات اهللا علیه و آله) خطاب به رسول خدا گفت: آیا زبان حبشی بلدي؟ پیامبر 

گفت: یا محمدا! اسدن لمصاقاقاطاالها یعنـی بـا اخـالص    ابوطالب (علیه السالم ) که ها را به من آموخته است این بود 

ابوطالب (علیـه السـالم )   گواهی می دهم که هیچ معبودي جز اهللا نیست رسول خدا گریست و فرمود: خدا چشم مرا به 

  33روشن کرد.

ن کار پس از اداي شـهادت در مواقـف و   اداي شهادت را به زبان حبشی دوست می داشت و ایابوطالب (علیه السالم ) 

موقعیت هاي بسیاري به زبانی غیر از آن بود و در این خصوص شیخ ابوالحسن شریف فتونی در کتاب گرانقـدرش بـه   

  نام ضیاء العالمین که ارزشمندترین کتابیست که در موضوع امامت تالیف شده است به تفصیل سخن گفته است.

  

  راوندي در کتابش به نام الخرائج و الجرائح از فاطمه بنت اسد نقل می کند که گفت: : شیخ ابوالحسن قطب الدین 37

را بـر  (صلوات اهللا علیه و آله) بنا به وصیت پدرش سرپرستی پیامبر ابوطالب (علیه السالم ) پس از وفات عبدالمطلب، 

وجود داشت و اوایل فصل خرماي عهده گرفت و من نیز او را خدمت می نمودم، در باغ خانه ي ما چند درخت خرما 

تازه بود و من هر روز دو مشت پر خرما براي پیامبر می چیدم و خدمتکار من نیز همین کار را می کرد، یـک روز بـر   

(صـلوات اهللا علیـه و آلـه)    حسب اتفاق فراموش کردم که خرما برایش بچینم و خدمتکار نیـز فرامـوش نمـود پیـامبر     

خرماهاي رسیه اي را که از درخت افتاده بود بردند، من هم در حالی کـه صـورتم را از    خوابیده بود و کودکان همه ي

بیدار شود، او بیـدار شـد و بـه    (صلوات اهللا علیه و آله) خجالت پوشانده بودم خود را به خواب زدم تا وقتی که پیامبر 

ه ام و من دیدم که نخل شاخه هـایش  باغ رفت و خرمایی بر زمین ندید به نخل اشاره کرد و فرمود: اي نخل من گرسن

را که خرما داشت فرو افکند تا پیامبر هر چه می خواست خرما بخورد و بعد به جاي خود بازگشت من از این کار در 

نیز در این موقعیت در خانه نبود هنگامی که آمد و در زد پـا برهنـه بـه سـویش     ابوطالب (علیه السالم ) شگفت شدم. 

گفـت: همانـا کـه او    ابوطالـب (علیـه السـالم )    دم و آن چه را که دیده بودم برایش تعریف کردم، شتافتم و در را گشو

پیامبري خواهد بود و تو پس از یائسگی فرزندي به دنیا خواهی آورد که وزیر او خواهد بود و من همان طـور کـه او   

  را به دنیا آوردم.(علیه السالم) گفته بود علی 

  



و او از عبـدالمطلب  ابوطالب (علیه السالم ) به اسناد از  158صدوق در کتاب امالی صفحه ي فقیه بزرگوار ، شیخ  :38

  روایت می کند:

در خانه (یا در حجر اسماعیل) خوابیده بودم، رویایی دیدم که مرا ترساند، به نزد کاهنه ي قریش رفـتم در حـالی کـه    

ایم ریخته بود، آن زن به من نگریست و آثـار دگرگـونی و   جامه بلندي از خز پوشیده بودن و انبوه گیسوانم بر شانه ه

نگرانی را در چهره ام دریافت، به حالت احترام به پا خاست (چون من در آن هنگام سید و ساالر قـوم خـود بـودم)و    

گفت: حال سرور عرب چگونه است که رنگش دگرگون شده؟ آیا گردش روزگار عرصه بر او تنگ کرده است؟ گفـتم:  

خواب دیدم که از پشتم درخت روئید که رسول بر آسمان می سائید و شاخه هایش بـه شـرق و غـرب مـی     آري، در 

رسید و نوري دیدم که از آن درخت می تابید و هفتاد بار درخشان تر از نور خورشید بود و عرب و عجم را دیدم کـه  

نز گروهی از قـریش را دیـدم کـه مـی     بر آن درخت سجده می کنند و هر روز بر نور و عمظت آن افزوده می شود و ی

خواهند آن درخت را از بن برکنند ولی وقتی به آن نزدیک شدند جوانی که خوش سیما و خوش لباس ترین مردم بود 

آن ها را گرفت و پشتشان را شکست وچشمهایشان را برکند، من دست بردم تا یکی از شاخه هاي درخـت را بگیـرم،   

ت: دست بردار، تو از این درخت بهره اي نداري، من گفتم: چطور می شود که درخت از آن جوان بر من فریاد زد و گف

من بروید و من از آن بی نصیب باشم، جوان گفت: نصیب این درخت از آن کسانی است که بدان درآویختـه انـد و بـه    

  دگرگون شده بود.سویش بازمی گردند، پس از این جریانات من وحشت زده از خواب برخاستم در حالی که رنگم 

  پس از این سخنان دیدم که رنگ زن کاهنه نیز دگرگون شد و گفت: 

اگر راست گفته باشی از نسل تو فرزندي پدید خواهد آمد که مالک شرق و غرب جهان می شود و در میانه مـردم بـه   

  پیامبري مبعوث می گردد. پس از این جواب بود که غم و ناراحتی از دلم بیرون رفت.

  مطلب سپس اضافه می کند:عبدال

  دقت کن شاید آن درخت و آن فرزند، تو باشی.ابوطالب (علیه السالم ) 

می فرمود: به خدا سوگند کـه آن  (صلوات اهللا علیه و آله) این داستان را بازگو می کرد و پیامبر ابوطالب (علیه السالم ) 

  است. –ابوطالب (علیه السالم )  –درخت، ابوالقاسم امین 

  

  



سید فخاربن معد در کتاب الحجه می نویسد: شریف نسا به ابو علی علوي عمري معروف به موضـح بـه اسـنادش    : 39

  روایت می کند که:

نـازل نشـده بـود از    (صلوات اهللا علیه و آله) وز دستور نماز میت بر پیامبر هناز دنیا رفت ابوطالب (علیه السالم ) وقتی 

را کـه مـی   ابوطالب (علیه السالم ) و خدیجه نماز میت نگزارد جنازه ي الم ) ابوطالب (علیه الساین رو آن حضرت بر 

، جعفر و حمزه نشسته بودند برخاسـتند و جنـازه را تشـییع    (علیه السالم) و علی (صلوات اهللا علیه و آله) بردند پیامبر 

که مشرك باشند طلب آمرزش کردند و برایش طلب آمرزش نمودند، گروهی گفتند: ما براي مردگان و نزدیکانی از ما 

مشرك از دنیا رفته است چرا که او ایمانش را پوشـیده  ابوطالب (علیه السالم ) کنیم و با این سخن می پنداشتند که  می

(صلوات اهللا علیه و آلـه)  می داشت ولی خداوند با این آیه ي قرآن ، گمان شرك را درباره ي پدرم نفی فرمود و پیامبر 

تنزیه نمود: پیامبر و مومنان را نسزد که براي مشرکان استغفار کنند اگر چه خویشاوندانشان باشـند .   و سه نفر دیگر را

قضاوت خطـا  (صلوات اهللا علیه و آله) باشد در واقع درباره ي پیامبر ابوطالب (علیه السالم ) پس هر کس معتقد به کفر 

  پاك و منزه اعالم می فرماید. نموده است در حالی که خداوند او را از جهت گفتار و کردار

ابوالفرج اصفهانی به اسنادش از محمد بن حمید و او از پدرش نقل می کند که : ابوالجهم بن حذیفه پرسید: آیـا پیـامبر   

نماز گزارد؟ گفتم: در آن زمان نماز میت کجا بـود؟ نمـاز   ابوطالب (علیه السالم ) بر جنازه ي (صلوات اهللا علیه و آله) 

را به امر (علیه السالم) اندوهگین شد و علی ابوطالب (علیه السالم ) گ او واجب شد ، و رسول خدا از مرگ بعد از مر

تدفین او امر فرموده و خود نیز بر جنازه اش حضور یافت و عباس و ابوبکر نیز بر ایمانش گواهی دادند و من نیـز بـه   

ایمانش را کتمان می نمود و اگر تا زمان ظهور و غلبـه ي  ) ابوطالب (علیه السالم درستی گواهی آن دو شاهدم چرا که 

  اسالم زنده می بود حتما ایمانش را آشکار می نمود.

  : در کتاب ضیاء العالمین تالیف فتونی از قول مقاتل نقل می کند:40

چیزي جز کبر و قریش وقتی دیدند کار تبلیغ و دعوت پیامبر و پذیرش مردم نسبت به او باال گرفته است گفتند: محمد 

از دنیـا  ابوطالب (علیه السـالم )  غرور بر خود نیفزوده است و قطعا یا جادوگر است و یا مجنون و پیمان بستند که اگر 

رسید، بنی هاشـم  ابوطالب (علیه السالم ) رفت تمام قبایل را در مورد کشتن محمد متحد کنند. خبر این پیمان به گوش 

به آنان سفارشاتی کرد و گفت: (صلوات اهللا علیه و آله) قریش گرد آورد و در مورد پیامبر و هم پیمانانشان را از قبیله 

بر زبان می آورد پیشگویی کرده انـد  (صلوات اهللا علیه و آله) محمد  –پدران و دانشمندان ما آن چه را که برادرزاده ام 

مقامات اسـت و رتبـه اش در نـزد پروردگـار      و محمد پیامبري راستین و امینی ناطق است و داراي باالترین مراتب و



برترین مراتب است، دعوتش را اجابت کنید و براي یاري او گرد هم آئید و دشمنش را از اطرافش پراکنده نمائید چـرا  

  که او شرف و بزرگی جاودانی براي شما خواهد بود،

  سپس این اشعار را سرود:

  را –عموي پیامبر  –پسرم علی و برادرم عباس 

  یاري پیامبر نیک چهر سفارش می کنم به

  و نیز حمزه که شیراز صولت او می هراسد

  و جعفر را که او در برابر دیگران دفاع کنند

  و تمامی بنی هاشم را به یاري او سفارش می کنم

  تا جنگ آزموده هاشان را به هنگام نبرد به کار گیرند

  مادرم و فرزندانش به فدایتان باد

  بسان سپر باشید(صلوات اهللا علیه و آله) نگ، براي احمد به هنگام هراس و ج

  و با شمشیرهاي صیقلی تان که شب ها 

  چون شعله هاي آتش به نظر می آید از او دفاع نمائید

  را نقل می کنیم که می گوید:عالمه ي امینی قدس سره  در پایان این مبحث ، سخن 

ت) مختصري بود از آن چه در این بررسی بدان اکتفا نمـودیم و  این همه (این چهل حدیث از روایت راویان حق وحقیق

به جهت مراعات اختصار از ذکر بیش از آن چشم پوشیدیم و اگر خواننده این ها را به آن چه که از خاندان و بسـتگان  

شد بیافزاید و  نقل –ابوطالب (علیه السالم )  –نقل شده و نیز آن چه که در مواضع ساالر مکه ابوطالب (علیه السالم ) 

که حاکی از ایمان خالص و اسالم مبتنی بـر  ابوطالب (علیه السالم ) این همه را به شهادت هاي صریح موجود را شعار 

صدها دلیل اوست اضافه نماید آیا براي اندیشمندان راهی براي استناد به اسالم وایمان هـرکس کـافی اسـت در مـورد     

ابوطالـب (علیـه   ند؟ شاید گفته شود: آري، این همه کافی نیست چرا که در مورد کفایت نمی کابوطالب (علیه السالم ) 

رمزي وجود دارد که ایمانش را ولو با هزار دلیل اثبات نمی کند در حالی که ایمان دیگران با گفتاري مجهـول  السالم ) 

  و یا یک ادعاي صرف اثبات می شود!  

  و تو، اي خواننده ، بخوان و خود قضاوت کن.

  



  

 را درك نکرده باشند.(صلوات اهللا علیه و آله) نسل پس از صحابه که زمان پیامبر  )1(

 اشاره به حدیث معروف ثقلین )2(

معانی االخبـار   – 242کافی تالیف کلینین ، صفحه ي  – 121روضه الواعظین تالیف ابوعلی فتال ، صفحه ي  )3(

،  4تفسیر ابوالفتوح رتزي ، جلد  – 8کتاب الحجه تالیف سید فخار بن معد ، صفحه ي  -تالیف شیخ صدوق

 .210صفحه ي 

 . 8کتاب الحجه ، صفحه ي  )4(

قصول المختاره تالیف سید مرتضـی ، صـفحه    -امالی شیخ صدوق – 355تفسیر علی بن ابراهیم ، صفحه ي  )5(

 – 15، صـفحه ي   9بحار االنوار ، جلـد   – 67الحجه علی الذاهب ال تکفیر ابی طالب ، صفحه ي  – 80ي 

 ضیاء العالمین تالیف فتونی. –رفیعه تالیف سید شیرازي درجات ال

 درجات الرفیعه. – 15کتاب الحجه ، صفحه ي  )6(

 . 16، صفحه ي  9بحار االنوار، جلد  – 34الحجه ، صفحه ي  –علل الشرائع تالیف شیخ صدوق  )7(

 . 794، صفحه ي  3تفسیر برهان ، جلد  – 490، 355تفسیر علی بن ابراهیم ، صفحه ي  )8(

امالی تالیف ابـن   – 80کنزالفوائد تالیف کراجکی ، صفحه ي  -قب المائه تالیف شیخ ابوالحسن بن شاذانالمنا )9(

،  211، صـفحه ي   4تفسـیر ابوالفتـوح ، جلـد     –احتجاج طبرسی (به نقل از بحار)  – 192شیخ ، صفحه ي 

تفسـیر   –ء العـالمین  ضـیا  – 15، صفحه ي  9بحاراالنوار ، جلد  –الدرجات الرفیعه  – 15الحجه صفحه ي 

 . 794، صفحه ي  3برهان، جلد 

تفسیر برهان  – 210، صفحه ي  4تفسیر ابوالفتوح جلد  – 104کمال الدین تالیف شیخ صدوق، صفحه ي  )10(

 . 795، صفحه ي  3، جلد 

 ظاهرا منظور خبر شفاعت است. )11(

  ضیاء العالمین تالیف فتونی   – 23الحجه تالیف سید فخاربن معد، صفحه ي 

 ضیاء العالمین. –درجات الرفیعه  – 23کتاب الحجه ، صفحه ي  – 355یر علی بن ابراهیم ، صفحه ي تفس )12(

 24کتاب الحجه صفحه ي  )13(

 . 10ر.ك: بخش کردارها ، داستان شماره ي   )14(



 ) ضیاءالعالمین تالیف ابوالحسن فتونی.16و ( )15(

 حدیث متواتراست.) ضیاء العالمین (که معتقد است –درجات الرفیعه  – 24الحجه ، صفحه ي   )16(

 ضیاء العالمین. –درجات الرفیعه  – 18الحجه ، صفحه ي  )17(

الحجه ، صفحه  – 121روضه الواعظیم ، صفحه ي  – 36امالی صدوق ، صفحه ي  – 244کافی، صفحه ي  )18(

 24، صفحه ي  9همین حدیث از طریق حسین بمن احمد مالکی به لفظ دیگري در بحار ، جلد  – 115ي 

 نقل شده است. 212، صفحه ي  4تفسیر ابوالفتوح ، جلد  –ضیاء العالمین  –ه درجات الرفیع –

جمعی دیگـر   – 795، صفحه ي  3تفسیر برهان، جلد  –(از اسحاق بن جعفر (ع))  244کافی ، صفحه ي   )19(

 از بزرگان شیعه به نقل از کلینی رد کافی .

 . 23 ، صفحه ي 9، بحار االنوار ، جلد  121روضه الواعظین، صفحه ي  )20(

 ضیاء العالمین . – 17، الحجه ، صفحه ي  80کنزاالفوائد تالیف کراجکی ، صفحه ي  )21(

 ضیاء العالمین . – 24، صفحه ي  9بحار االنوار ، جلد  – 25الحجه ، صفحه ي  )22(

   211، صفحه ي  4تفسیر ابوالفتوح ، جلد  – 304امالی شیخ صدوق، صفحه ي  )23(

 ع)ر.ك: بخش سخنان پامک ، سخن امام رضا (  )24(

 . ضیاءالعالمین – 33 بحاراالنوار،صفحهی – درجاتالرفیعه – 16 الحجه،صفحهی – 80 کنزالفوائد،صفحهی )25(

 این مطلب را سید شیرازي در درجات الرفیعه و اشکوري در محبوب القلوب روایت کرده اند. )26(

 کتاب الحجه و نیز کتاب ضیاء العالمین تالیف ابوالحسن شریف فتونی. 16صفحه ي  )27(

 آن سوره مومن.ر.ك: قر )28(

 کتاب الحجه و نیز کتاب ضیاء العالمین تالیف فتونی. 115صفحه ي  )29(

 و بسیاري از بزرگان حدیث در کتبشان . – 115و  94الحجه  – 366امالی صدوق، صفحه ي  )30(

 . 8ر.ك: بخش کردارها و گفتار ها ، داستان شماره ي  )31(

  وائد.کنزالف – 59الحجه ، صفحه ي  – 123روضه الواعظین ، صفحه ي 

  ) ضیاء العالمین تالیف فتونی.33)و (32(

  

  



  

  کتاب نوشتھ اندابوطالب (علیھ السالم ) مولفانی کھ در مورد ایمان 
  

،  9، جمعی از بزرگان شیعه هم چون عالمه ي مجلسی در بحاراالنوار جلد ابوطالب (علیه السالم ) در خصوص ایمان 

، بـه تفصـیل    2ریف فتونی در کتاب گرانقدر ضـیاء العـالمین جلـد    ، و عالمه ي شیخ ابوالحسن ش 33تا  14صفحه ي 

سخن گفته اند و مآخذ اخیر بهترین مطلبی است که در این موضوع نگاشته شده اسـت همـان طـور کـه نوشـته هـاي       

برزنجی که احمد زینی دحالن آن را به تلخیص نموده است بهترین کتابی است که ازسوي اهـل سـنت نوشـته شـده و     

  ر این ها تالیفاتی در این خصوص به شرح زیر صورت گرفته است:عالوه ب

کتـاب رجـال    126ه.ق که به نقـل از صـفحه ي    301یا  299: سعبد بن عبداهللا ابوالقاسم اشعري قمی متوفی به سال 1

 –یه و آلـه)  (صلوات اهللا علپدر پیامبر  –، عبدالمطلب و عبداهللا ابوطالب (علیه السالم ) نجاشی کتابی در مورد فضیلت 

  و نگاشته است.

فهرسـت شـیخ و صـفحه ي     29ه.ق به نقل از صفحه ي  346: ابوعلی کوفی احمد بن محمد بن عمار متوفی به سال 2

  دارد.ابوطالب (علیه السالم ) رجال نجاشی کتابی به نام ایمان  70

ه.ق) و به نوشته صـفحه ي   370ه سال (متوفی ب –: ابومحمد سهل بن احمد بن عبداهللا دیباجی که به نقل از تلعکبري 3

  دارد.ابوطالب (علیه السالم ) فهرست نجاشی کتابی درباره ي ایمان  133

ابوطالـب (علیـه السـالم )    ه.ق کتابی در زمینه ایمـان   375: ابونعیم علی بن حمزه بصري تمیمی لغوي متوي به سال 4

نی موجود است و بعضی از فصـول آن را ، ابـن حجـر در    دارد که نسخه اي از آن در سامرا نزد شیخ میرزا محمد تهرا

  نقل کرده و مولفش را به رافضیگري متهم نموده است.ابوطالب (علیه السالم ) اصابه ي رد شرح حال 

:ابوسعید محمد بن احمد بن حسین خزاعی نیشابوري (جد مادري مفسر کبیر شیخ ابولفتوح خزاعی ) کتـابی بـه نـام    5

  فهرستش از آن نام می برد. 10ابی طالب دارد که شیخ منتخب الدین در صفحه ي  منی الطالب فی ایمان

رجـال   188فهرسـت شـیخ و صـفحه ي     96: ابوالحسن علی بن بالل بن ابومعاویه مهلبی ازدي به نقل از صـفحه ي  6

(صلوات اهللا علیـه و  پیامبر و نیاکان ابوطالب (علیه السالم ) نجاشی کتابی به نام البیان عن خیره الحرمن در زمینه ایمان 

  دارد.آله) 



دارد که نجاشی نسخه اي از آن را به نقل از صـفحه ي  ابوطالب (علیه السالم ) : احمد بن قاسم کتابی در مورد ایمان 7

  فهرستش به خط حسین بن عبیداهللا غضایري دیده است. 69

ه.ق ، دوست نجاشی بوده و بـه   450ه سال : ابوالحسن احمد ابن محمد بن احمد بن طرخان کندي جرجانی متوفی ب8

  دارد.ابوطالب (علیه السالم ) کتاب فهرست نجاشی کتابی در خصوص ایمان  63نوشته صفحه ي 

ه.ق بـه نقـل زا ضـیاء العـالمین      413: شیخ بزرگوار ابو عبداهللا محمد بن محمد بن نعمان (شیخ مفید) متوفی به سال 9

  دارد.ابوطالب (علیه السالم ) ان فهرست نجاشی کتابی در باب ایم 284

ه.ق کتابی به نام الحجه علی الذاهب الی تکفیـر   630: ابوعلی شمس الدین سید فخاربن معد موسوي متوفی به سال 10

ابی طالب دارد که عالمه سید محمد صادق بحرالعلوم با این ابیات بر آن تقریظی نگاشته اسـت (و مـا بـراي مراعـات     

  ز آن را نقل می کنیم):اختصار فقط یک بیت ا

  بشارت باد ترا اي فخار به خاطر شایستگی

  که خدا براي روز محشر به تو عنایت فرمود

ابوطالـب  نوشته اي دربـاره ي ایمـان    673: ابوالفضائل احمد بن طاووس حسنی (سید بن طاووس) متوفی به سال 11

ه لنقض الرساله العثمانیه گرد آورده است (ایـن کتـاب را در   دارد که آن را در کتابش به نام المقاله العلوی(علیه السالم ) 

  رد رساله ابوعثمان جاحظ نگاشته است و در خصوص امامت می باشد).

ه.ق کتابی به زبان فارسی بـه نـام بغیـه     1307: سید حسین طباطبائی یزدي حائري مشهور به واعظ متوفی به سال 12

  است. الطالب فی ایمان ابی طالب دارد که چاپ شده

ه.ق که از شعراي غدیر است کتابی به نام بغیـه   1306: مفتی شریف سید محمد عباس تستري هندي متوفی به سال 13

  الطالب فی ایمان ابی طالب دارد.

: شمس العلماء میرزا محمد حسین کرکانی کتابی به نام مقصد الطالب فی ایمان آباء النبی و عمه ابی طالب دارد کـه  14

  ه.ق در بمبئی چاپ شده است. 1311ی است و در سال به زبان فارس

  : شیخ محمد علی بن میرزا جعفر علی فصیح هندي کتابی به نام القول الواجب فی ایمان ابی طالب دارد.15

  : شیخ میرزا محسن بن میرزا محمد تبریزي.16

ابوطالـب (علیـه   االبطـح او   ه.ق کتابی به نـام شـیخ   1373: سید محمد علی آل شرف الدین عاملی متوفی به سال 17

  صفحه چاپ شده است. 96در  1349دارد که در سال السالم ) 



  : شیخ میرزا نجم الدین فرزند شیخ میرزا محمد طهرانی کتابی به نام شهاب الثاقب لرجم مکفرابی طالب دارد.18

 1341لب دارد که در سـال  : مرحوم شیخ جعفر بن حاج محمد نقدي کتابی به نام مواهب الواهب فی فضائل ابی طا19

  صفحه ي چاپ شده است و مشتمل بر فواید بسیار و طرفه ها و نادره هاي فراوان است. 154در نجف اشرف در 

  

  
   

 
 

  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  ابوطالب علیھ السالماشعار سروده شده در وصف 
  



اند که به مقتضاي مجال  را به نظم در آوردهابوطالب (علیه السالم ) بسیاري از بزرگان شیعه در اشعارشان ویژگی هاي 

  بخشی از آنها را نقل می کنیم.

  سید ابومحمد عبداهللا بن حمزه حسنی زیدي در قصیده اي که دو بیتش را نقل می کنیم سروده است:

  حمایت نمودابوطالب (علیه السالم ) را ، پدرمان  -پیامبر –او 

  و در حالی اسالم آورد که مردم نیاورده بودند

  می نمودایمانش را کتان 

  ولی والء و دوستیش را پنهان نمی توانست کرد

  ابیاتی دارد که بعضی را نقل می کنیم:» درجات رفیعه«سید علی خان شیرازي درك 

  بود –محمد  –عموي پیامبر ابوطالب (علیه السالم ) 

  که به نیرویش قامت دین راست شد و شوکت آن فزونی یافت 

  از افتخارات همین او را بس

  کار و کفالت  کننده پیامبر در میانه مردم بود که مدد 

  اگر او نبود دعوت پیامبر قوام واستواري نمی یافت

  و شب دیر پاي ظلم و باطل ها از میان نمی رفت

  چگونه رواست نکوهش ساحت آن بزرگواري که 

  از اول تا پایان زندگیش پسندیده و شایسته بود

  ورشید از مشرق می تابد سالم خدا بر او باد که تا آن هنگام که خ

  نیکی ها و فضایلش باز گو می گردد

  سید بزرگوار آیه اهللا میرزا عبدالهادي شیرازي قصیده ي بلندي دارد که ابیاتی از آن نقل می کنیم:

  در ستایش از بزرگ مردي هوشمند زمینه اي وسیع در دست دارم 

  هم سنگ قرآن است –امامان  –بزرگ مردي که جداولی االمر 

  او پرچم هدایتی است که من با ستودنش 

  شعور خودرا زینت می دهم و شعر خود را سرفرازي می بخشم

  پدر اوصیاء و عموي پیامبر است



  که از راه او تبار نیکویی ها نشر پیدا کرد

  در دنیا یگانه است، همتایی چون آزرم دارد

  تو در روشنی و صفا پس از خورشید و ماه بر جایگاه سوم نشسته اس

  از افتخار، او را همین بس که 

است که در منتهاي سختی هاي پناهگاه مردم بود تا آن زمان که باد صـبا مـی    –(علیه السالم) امام علی  –پدر حیدر 

  وزد، بر آن آزاد مردي درود خدا

  بود –پیامبر  –که در طول عمر هماره ره زبانش ستایشگر ساالر مکه 

  را می ستاید:ابوطالب (علیه السالم ) ذیل از یک شعر بلند، عالمه اردوبادي نظیر در ابیات 

  بود که صالح و هدایت نشر یافت  –ابوطالب (علیه السالم )  -با شیخ مکه

  و در پرتو نور او بود که مکه درخشیدن گرفت

  در توحید، خداوند او را هم چو شمشیر برانی آفرید

  که هر شرك و طعیانی را رام می نمود

  ع از دین خدا، تیغ اراده از نیام برکشیددر مقام دفا

  تیغی که از درخشش آن، دیگر سالح ها زا جلوه و رونق افتادند

  و حقیقت را شعارش آشکار کرد 

  اشعاري که لبریز از حقایق و نیکی هاست 

  وجودش، دانشی است آراسته با خوي جوان مردي

  و دینی که در راهش از خود گذشته و گشاده دست است

  است(علیه السالم) تاه  وروشن: او پدر علی سخن کو

  که در اصالت دینش هیچ تردید و شکی روا نیست

  نور ماه شب چهارده آشکار روییده است

  اگر چه سگان از اطراف زوزه سر دهند

  گیرم که من بگویم صبح ، شب است

  ولی آیا بر صاحب بینایی، روز مخفی می ماند؟



  چنان است که در راه هدایت –)  ابوطالب (علیه السالم –ساالر مکه 

  پیشوایی و سعادت دست در دست او نهاده اند

  ابیات زیر را سروده است:(علیه السالم) عالمه ي یگانه شیخ محمد تقی صادق عاملی در قصیده اي در مدح اهل بیت 

  بودکه بنیان کاخ دین استواري گرفت(علیه السالم) با قدرت شمشیر علی 

  ستون هاي این بنا برافراشته شد –ابوطالب (علیه السالم )  –ت پدر علی همان گونه که به هم

  او رمز و راز بزرگ منشی است

  و سرآغاز و سرانجام دیباچه ي هدایت

  در جمع فضیلت ها و خردمندي بی همتاست

  گویی که تمامی کرامت ها در زیر جامه او گرد آمده است

  در راه سربلندي آئین معامله چه مبارك است!

  را می ستاید:ابوطالب (علیه السالم ) عالمه ي بزرگوار سید علی نقی لکهنوي در چند بیت ذیل از یک شعر ، بدینسان 

  در پگاه  –پدر وصی پیامبر  –ابوطالب (علیه السالم ) مکه به خاطر 

  دفاع کرد، نورباران شد(صلوات اهللا علیه و آله) پگاه آن روز که زا پیامبر 

  و علیرغم هر خود خواه گمراهیبراي یاري اسالم 

  او بود که یک تنه به پاخاست

  از روي صدق و صفا به خداوند بر حق ایمان آورد

  با قلبی یکتا پرست، نیکوکار و متقی

  در آغاز رسالت وابسته به او بود(صلوات اهللا علیه و آله) آبرو و عزت آئین پیامبر 

  منتهی گردید(علیه السالم) و به فرزند پاکش علی 

کتاب الحجه تالیف سـید   135در قصیده اي که در صفحه ي  1370عالمه ي فاضل شیخ محمد سماوي متوفی به سال 

  معد فخار چاپ شده ابیات ذیل را سروده است:

  قلبم، سحرگهان در سینه ام می تپد

  و یا چون گویی بازیچه ي دست هاي بازیگري است

  تو گویی که در دایره اي از هوس قرار دارم



  ره اي چون ستاره اقبال که گاه طلوع می کند وگاه غروب دای

  این دایره چنان است که پنداري در میان قومش پناه گرفته است

  استابوطالب (علیه السالم ) گویی که پدر ، 

  (صلوات اهللا علیه و آله)  مایه افتخار و عموي پیامبر 

  و ساالر مکه و از فرزندان غالب

  آنسان بلند مرتبه است

  از شکاري را توان پرگشودن به سوي او نیستکه ب

  چهره اش آن چنان در چشم ها تاللو دارد 

  که شمشیر از نیام برکشیده 

  دین را در سایه ي شمشیرش حمایت کرد

  و در مکه جانبدار و یاور دین شد

  و در نهان به خدا ایمان آورد

  آن خدایی که آئینش براي هر جوینده اي روشن است

  را تصدیق کردوات اهللا علیه و آله) (صلو وحی احمد 

  و به آن چه که واجب بود قیام نمود

  و چه بسیار کسان که در نهان تصدیقش می کردند

  و دیگرانی که به دروغ این تصدیق را آشکار می ساختند

  دعوتش را آشکار نمی کرد(صلوات اهللا علیه و آله) نبود شاید پیامبر ابوطالب (علیه السالم ) اگر 

  روشنی مردم را به آئین خدا دعوت نمی نمودو به 

ه.ق در کتابش به نام  1280پژوهشگر فاضل، صاحب تالیفات گران بها، شیخ جعفربن حاج محمد نقدي متوفی به سال 

  قصیده اي دارد که ابیاتی از آن را نقل می کنیم: 154چاپ نجف صفحه ي » مواهب الواهب فی فضائل ابی طالب«

  را روشن کردبرق خنده ي تو مکه 

  و حیا و آزرم چهره ات تشنه کامان را سیراب

  هر جا که بزرگی ها روي هم انباشته می شوند



لـب بـه سـخن مـی      –ابوطالب (علیه السـالم )   –(صلوات اهللا علیه و آله) همان جا من درباره ي پدر جانشین پیامبر 

  گشایم 

  باران مکرمت ها و بزرگی ها و شیر بیشه ي سختی ها 

  رس دادخواه و ماه تمامی که در افقی دوردست می درخشدفریاد

  ساالر مکه آن که به شمشیرش 

  مردم، گام زن میدان رشد و هدایت شدند

  بزرگی ها در برابرش گردن ذلت و کوچکی کج می کنند 

  و روزگار ، فضیلت رهبري را نصیب او کرده است

  جد امامان و پیر امت احمد (ص)

  برکت بهاريخانه ي آمال و باران پر 

  مردم را در دورانی به سوي هدایت فراخواند

  که هیچ یک راه رشد را نمی دانستند

  قریش، چه بسیار معجزاتی از او در خاطر دارد

  را دریافتند(صلوات اهللا علیه و آله) که از پی آن معجزات، مردم گروه ها گروه ، رسالت پیامبر 

  معجزاتی هم چون به دایه سپردن احمد (ص)

  1ذیرش دعوت او براي آبیاري مکه و پ

  روش هاي نیکویی از او در راه اسالم به جا مانده است

  که همچون گردنبند و مدال افتخار بر سینه ي مسلمین می درخشد

  را سرپرستی نمود -پیامبر –بهترین مردم 

  و حقوقش را با صداقت و محبت تمام رعایت کرد 

  ش نموددر کودکی پرورشش داد و در جوانی مراقبت

  و در سنین میانه از آزار دشمنان حمایتش نمود

  آن چنان مداومت نمود(صلوات اهللا علیه و آله) و در یاري از پیامبر 
                                                             

  اشاره بھ داستان طلب باران کردن پیامبر (ص) .١



  تا آئینش در همه ي سرزمین ها شکوه و عظمت یافت 

  به درستی می دانست که پیامبر ، برگزیده خداست

  خداي آسمان و بر پا دارنده ي هر ستون و نیرویی 

  می بتواند جوان مردي ها را درکالبدي تجسم یافته ببینداگر چش

  ، به عنوان روح آن کالبد خواهد دیدابوطالب (علیه السالم ) قطعا ترا اي 

  سپاس خدا را که ترا به درجه اي از خصال نیک رساند

  که باغ هاي هفتگانه شداد از آنها فرحناك گردید

  به نازم هیبتت را که دشمنان مجد ترا 

  ران را به لرزه درآوردآن کاف

  

  

  

  

  

  
  

   



  )١نسبت ھای ناروا (
  

  از نظر قرآنابوطالب (علیھ السالم ) 
در بدگویی و افترا نسبت به قهرمان اسالم و اولین مسـلمان پـس از فرزنـد     –موخان و محدثان اهل سنت  –این قوم 

ان پـردازي هـا و حکایـت هـاي     آن چنان راه اغراق در پیش گرفته انـد کـه داسـت    –(علیه السالم) علی –نکوکارش 

روي آورده اند و کالم خدا را از موضعش تحریف نموده اند  -قرآن –کفایت ننمده و به کتاب خدا  –ساختگی آنان را 

از مشرق تا  –است وبا حقیقت فاصله اي بسیار  –و در سه آیه ي قرآن ، مطالبی ساختگی بافته اند که از درستی دور 

ابوطالـب  ب ساختگی، مشهورترین چیزهایی است که این قوم در خصـوص اسـالم نیـاوردن    دارد ، این مطال –مغرب 

  به آن استناد کرده اند و اینک به بیان این مطالب می پردازیم:(علیه السالم ) 

  نخستین آیه

  :26سوره ي انعام آیه 

دارند، جـز ایـن نیسـت کـه فقـط      آنان از گرایش به او ممانعت به عمل می آوردند و دیگران و خودرا نیز از او دو می 

  خودشان را به هالکت می رسانند و خود نیز در نمی یابند.

طبري و دیگران از طریق سفیان ثوري و او از حبیب بن ابی ثابت از فردي از قول ابن عباس نقل می کنند که این آیـه  

ا باز می دارد و از این کـه اسـالم   نازل شده است که از آزار رساندن به رسول خدابوطالب (علیه السالم ) در خصوص 

  1آورد، دوري می جوید.

نهـی  (صلوات اهللا علیه و آلـه)  قرطبی می گوید که این آیه در مورد تمام کفار عمومیت دارد یعنی کفار از پیروي محمد 

ـ  می کنند و از او دوري می جویند باز از طریق ابن عباس و حسن نقل شده که این آیـه در خصـوص    ه ابوطالـب (علی

  نهی می کرد و از ایمان آوردن به او اجتناب می نمود.(صلوات اهللا علیه و آله) است که کفار را از آزار پیامبر السالم ) 

ابوطالـب (علیـه   سیره نویسان نیز از ابن عباس، داستان ابن الزبعري را نقل کرده و می افزایند که پـس از موضـعگیري   

نـازل شـد و پیـامبر    (صلوات اهللا علیـه و آلـه)   جریان ، آیه مورد بحث بر پیامبر در برابر قریش به دنبال این السالم ) 

  فرمود: (صلوات اهللا علیه و آله) 

  پرسید: کدام آیه ؟ابوطالب (علیه السالم ) اي عمو! آیه اي درباره ي تو نازل شد، 

داري و از این که به من ایمان بیـاوري   فرمود: تو قریش را از آزاررساندن به من باز می(صلوات اهللا علیه و آله) پیامبر 

  ابیاتی سرود .(این ابیات قبال نقل شده اند).ابوطالب (علیه السالم ) امتناع می نمایی، پس از این جریان 



سودي دارد؟ فرمود: به خاطر همین یـاري اسـت کـه    ابوطالب (علیه السالم ) مردم پرسیدند: اي رسول خدا، آیا یاري 

زغل و زنجیرهاي عذاب و همجواري با شیاطین رهایی یافته است و به النه ي مارها و کـژدم  م ) ابوطالب (علیه السال

  هاي دوزخ وارد نشده است.

عذاب او معادل عذاب پوشیدن کفشهایی از آتش است که مغز سرش را به جوش می آورد و این عذاب، کمترین کیفـر  

  2اهل آتش است.

  معتقد است:عالمه ي امینی قدس سره  

  ، باطل و از جهات مختلفی نادرست می باشد:ابوطالب (علیه السالم ) نزول این آیه در شان 

این حدیث مرسل است و منسوب به شخص مجهولی است که مابین ابن عباس و حبیب بن ابی ثابـت وجـود    - 1

ید ایـن فـرد   دارد و مردمان غیر قابل اعتماد بسیاري وجود داشته اند که از ابن عباس روایت نموده اند و شـا 

 مجهول نیز از آن ها باشد.

حبیب ابن ابی ثابت تنها راوي این حدیث است و هیچ کس جز او آن را روایت ننموده است و به فـرض هـم    - 2

که او را ثقه و مورد اعتماد فرض کنیم، پیروي کردن از آنچه که او روایت کرده است امکان ندارد اگر چه بـان  

فریبکار بود و عقیلی نیز می گوید که ابن عون، حبیب را بدین گونه نام  حبان در خصوص او می گوید: مردي

معرفی کرده و حبیب از قول عطاء  احادیثی نقل کرده است که بر آن ها متابعت نمی شـود و قطـان نیـز مـی     

گوید که حبیب از قول عطاء احادیث زیادي روایت کرده است که مورد توجه واقع نمی شود و آجري نیـز از  

ابو داوود می نویسد که حبیب از قول عاصم بن ضمره حدیث صحیحی ندارد و ابـن خذیمـه نیـز معتقـد      قول

  3است که حبیب، مردي فریبکار بوده است.

به عالوه ما در خصوص موقعیت سفیان ثوري در سند این حدیث مناقشه نمی کنیم و گفتار کسی را کـه معتقـد اسـت    

  عنوان نمی نمائیم. 4یان حدیث نقل می کرده است، سفیان فریبکار بوده واز قول دروغ گو

روایات ثابت و مسلم از ابن عباس که مسندا و به طرق گوناگون نقل شده اسـت بـا ایـن حـدیث سـاختگی       - 3

مخالفت دارد، آن چه را که طبري و ابن منذروابن ابی حاتم و ابن مردویه از طریـق علـی بـن ابـی طلحـه و      

ین است که آیه مورد بحث در خصوص مشرکینی است که مردم را از ایمـان  عوفی از ابن عباس نقل می کند ا

همین مطلـب را آن چـه   5باز می داشتند و از او دور نگه می داشتند، (صلوات اهللا علیه و آله) آوردن به پیامبر 



فـه و از  که طبري و ابن ابی شیبه و ابن منذروابن ابی حاتم و عبد بن حمید از طریق وکیع از سالم از ابـن حنی 

 طریق حسین بن فرج از ابومعاذ و از طریق بشر از قتاده روایت کرده اند تاکید و تایید می نماید.

عبدالرزاق و ابن جریرو ابن منذرو ابن ابی حاتم و ابوالشیخ از قتاده وسدي و ضحاك و از طریق ابونجیح از مجاهـد و  

رد بحث این است که گروه مورد بحـث از گـرایش بـه پیـامبر     از طریق یونس از ابن زید نقل کرده اند که مفهوم آیه مو

  و قرآن نهی می کردند و دور نگه می داشتند.(صلوات اهللا علیه و آله) 

به میان نیامده است و منظـور آیـه کـافرانی اسـت کـه از      ابوطالب (علیه السالم ) در همه ي این روایات هیچ ذکري از 

دور نگه (صلوات اهللا علیه و آله) و با جنگ و راندن مردم، آنان را از پیامبر  پیروي رسول خدا یا قرآن نهی می نمودند

ابوطالـب  می داشتند و خواننده محققا آگاه است که تمام این امور برخالف آن چیزي است که در شرح حال پیر مکـه،  

کرده و از او حمایت نمود و تـا   را یاري(صلوات اهللا علیه و آله) نقل شده که در سراسر عمرش ، پیامبر (علیه السالم ) 

  دم آخر ، مردم را به سوي او فراخواند.

آنچه از سیاق آیه کریمه برمی آید این است که خداوند تعالی در این آیه مردمان زنده اي را نکوهش می کنـد   - 4

که زا پیروي پیامبرش منع و نهی نمـوده و مـردم را از او دور نگـه مـی دارنـد، و همـین عمـل زشـت را در         

به مرحله ي ظهور رسانیده اند و در هنگام نـزول آیـه نیـز مرتکـب     (صلوات اهللا علیه و آله) خصوص پیامبر 

را در خصوص نزول آیه آگـاه  ابوطالب (علیه السالم ) نیز (صلوات اهللا علیه و آله) همین کار بوده اند و پیامبر 

 6نموده است.

از سوره ي قصص که: اي پیامبر، تو نیم توانی که هر کـه  و اما نگاهی به آن چه که صحیحین در خصوص این آیه 

را دوست داشته باشی هدایت کنی در حالی که خدا قادر است هر که را اراده نماید هدایت کند پنداشته انـد و آیـه   

نازل شده است ، نزول آیه ي مورد بحث ما را که در خصـوص مـردم زنـده    ابوطالب (علیه السالم ) بعد از وفات 

است، قطعی نمی نماید چرا که سوره ي انعام آیه ي مورد بحث در آن اسـت بـه   ابوطالب (علیه السالم ) ي  درباره

ابوطالـب  و امکان ندارد که مفـاد آن بـر    7یک باره بو به فاصله پنج سوره بعد از سوره ي قصص نازل شده است 

ها قبـل از نـزول آیـه از دنیـا رفتـه و زیـر        مدتابوطالب (علیه السالم ) قابل تطبیق باشد چرا که (علیه السالم ) 

  خروارها خاك مدفون شده بود.

 سیاق آیه کریمه و آیات قبل آن چنین است: - 5



از آنان ، گروهی هستند که علیرغم این که به گفتار تو گوش فرا یم دهند آن را در نمی یابند و نمی فهمند چرا کـه  

ایم و اگر هر آیت و نشانه اي را ببینند ایمان مـی آورنـد تـا     بر قلبهایشان مهر و بر گوش هایشان پرده اي کشیده

جائیکه وقتی هم به نزد تو یم آیند با تو از در مجادله در می آیند و کافران گویند این(قرآن یا آئین پیامبر) چیزي 

یـز از او  جز همان اساطیر پیشین نیست، اینان از گرایش به او ممانعت به عمل می آوردند و دیگـران و خـود را ن  

دور می دارند، جز این نیست که فقط خودشان را به هالکت می رسانند و خود نیز در نمی یابند. همان طور که بـه  

آمده و مجادله می نمودند و بـه  (صلوات اهللا علیه و آله) وضوح پیداست ، مردا آیات، کافرانی است که پیش پیامبر 

ودن می زندن و همینان مردم را زا او و کتابش نهی مـی نمودنـد و   تهمت اساطیراالولین ب –قرآن  –کتاب مبین او 

ی که در ابوطالب علیه السالمکجا؟ ابوطالب (علیه السالم ) خود و دیگران را زا او دور می داشتند، این همه کجا و 

  تمام طول زندگیش به چنین کارها دست که نزده، سهل است همواره حامی و مدافع پیامبر بوده است.

ابوطالب (علیـه  ران نیز این موضوع را می دانسته اند و به این سخن که شان نزول آیه مورد بحث در خصوص مفس

است ، وقعی ننهاده اند، بعضی آن را گفتاري فاقد سند دانسته و دیگرانی خالف و عکس آن را قابل قبول السالم ) 

  نمائیم:تر عنوان کرده اند و اینک به نمونه اي از این نظرات توجه می 

مراد از افراد مورد بحـث آیـه ، مشـرکان دروغ زن بـه     «تفسیرش می نویسد که  109صفحه ي  7طبري در جلد 

باز می دارند و خود و دیگـران را از او دور  (صلوات اهللا علیه و آله) آیات خدا هستند که مردم را از پیروي محمد 

ل ابن حنفیه ، ابن عباس، سدي قتاده و ابومعـانی، اسـناد   سپس از همان طرقی که سابقا ذکر کردیم از قو». میدارند

را نقل کرده و در این خصوص گفتار دیگري را ذکر می کند که مراد آن است که اینان نهی می کنند کـه بـه قـرآن    

گوش داده شود و به آن چه در قرآن است عمل شود و این قول را به قتاده ، مجاهد و ابن زید نسـبت مـی دهـد،    

و حـدیث  ابوطالب (علیه السـالم )  در خصوص نزول آیه درباره  110، طبري در همان کتاب صفحه ي پس از آن

حبیب بن ابی ثابت را از کسی که از ابن عباس شنیده ، چنین می گوید: شایسته ترین این سـخنان در تاویـل آیـه    

یروي پیامبر نهی کرده و باز مـی  این است که قائل شویم که افراد مورد بحث همان هایی هستند که دیگران را زا پ

دارند و این بدان جهت استکه آیات پیشین اشاره به ذکر جماعت مشرکین متخاصم و دروغزنـی آنـان بـه پیـامبر     

و رویگردانی از وحی و تنزیل خدایی بر پیامبر دارد پس شایسته است که تعبیـر آنـان از   (صلوات اهللا علیه و آله) 

از اعمال این جماعت باشد چرا که دلیلی نداریم که در روال طبیعی آیـات، طـرف    گرایش به او نهی می کنند خبر

خطاب آیات عوض شده باشد بلکه قبل و بعد آیه صحت این سخن را ثابت می کند که آیات در خصـوص بحـث   



مبنـا،   و نه در خصوص فرد یا افراد معینی از آنـان اسـت بـر ایـن    (صلوات اهللا علیه و آله) از مشرکین قوم پیامبر 

تاویل آیه چنین است: اي محمد! اگر این مشرکان هر آیت و نشانه اي را ببینند ایمان نمی آورند تا آن گاه کـه بـه   

سوي تو رو می آوردند با تو نیز به مجادله برخاسته و می گویند آن چه که به عنوان کتاب آسمانی براي ما آورده 

از گوش فرا دادن به آیات نازله نهی می کند و خود و دیگران را اي چیزي جز قصه ها و اخبار پیشینیان نیست و 

  از تو دور می دارند و با این کار جز خودشان را به هالکت نمی رسانند.

) دو قول را نقل می کند: نخست نزول آیه درخصوص مشرکینی که مـردم  28صفحه ي  4رازي در تفسیرش (جلد 

  .ابوطالب (علیه السالم ) باز می داشتند و دوم، نزول آیه در خصوص را از پیروي پیامبر و اقرار به رسالت او 

رازي سپس می افزاید : قول نخست به دو دلیل موجه تر است : اول این که تمام آیات ما قبل در نکـوهش روش  

ایـن   نیز در همین رونداست و اگر(صلوات اهللا علیه و آله) این جماعت است پس نهی و منع مردم از پیروي پیامبر 

، بعکس این جماعـت در  ابوطالب (علیه السالم ) فرض می کنیم، کار  ابوطالب (علیه السالم ) نهی را در خصوص 

است، دلیل دوم این است که خداوند متعال به دنبـال آیـه مـورد    (صلوات اهللا علیه و آله) نهی و منع از آزار پیامبر 

ابودي نمی کشانند و منظور همان است کـه اشـاره کـردیم و    بحث میافزاید که اینان جز خودشان را به هالکت و ن

(صـلوات اهللا علیـه و   درست نیست که منظور از این سخن این باشد که آنهایی که از رسیدن ازار و اذیت به پیامبر 

  نهی و منع می نمایند خودشان را نابود می کنند چرا که چنین کار نیکویی مستوجب هالکت و نابودي نیست.آله) 

گفته شود که عبارت آنان جز خودشان را به هالکت نمی رساند به بخش از او دور می دارند مربوط می شـود   اگر

و نه بخش از گرایش به او نهی و منع می نمایند چرا که منظور از این عبارت این است که گروه مورد بخحث آیـه  

این کار نکوهیده اي است و درست نیست که  به واسطه ترك آئین پیامبرو ناسازگاري با او از وي دور می شوند و

استدالل شما را دراین خصوص بپذیریم ، پاسخ ما این است که ظاهر فرمود: خداوند تعالی در عبارت و آنان جـز  

خودشان را هالك نمی کنند به تمام آنچه که قبل از آن ذکر شده مربوط می شود چرا که این تعبیر عینا مثـل ایـن   

کس ، فالنی را از آن کار دور می سازد و از او فراري می دهد و بدین وسیله جـز خـودش را    که گفته شود: فالن

  زیان نمی رساند در حالیکه این زیان فقط به یکی از این دو وارد نمی شود بلکه هر دوي آنها را شامل می گردد.

مجاهد و ضـحاك و بسـیاري   قول نخست را زا ایبن حنفیه و قتاده و  127صفحه ي  2ابن کثیر در تفیسرش جلد 

دیگر نقل کرده و می نویسد این قول به نظر موجه تر و منطقی تر می رسد و ابـن جریـر (طبـري) نیـز همـین را      

  برگزیده است.



، قول نخست را نقل کرده و می گوید: گفته اند که  10صفحه ي  2نسفی در تفسیرش در حاشیه تفسیر خازن جلد 

  است در حالی که احتمال اول (ارتباط آیه با مشرکین) منطقی تر است.السالم )  ابوطالب (علیهمنظور از مطلب، 

و دیگـران نیـز    103صـفحه ي   2و شوکانی در تفسیرش جلـد   448صفحه ي  1زمخشري در کتاب کشاف جلد 

قول نخست را نقل کرده و احتمال دوم را همچون گفتاري فاقد سند دانسته انـد و بـاالخره آلوسـی آمـده و قـول      

نخست را به تفصیل عنوان کرده و قول دوم را نیز ذکر نموده و می نویسـد: امـام آن را رد نمـوده اسـت و سـپس      

  ماحصل سخنان رازي را نقل کرده است.

  سپس می افزاید:عالمه ي امینی قدس سره  

چون هیزم کشان اي کاش قرطبی همان گاه که نا آگاهانه به سوي ما قدم می نهاد و بین دو لبش روایتی بود که هم

در شب، آن را از جایی برداشته بود ما را به اصل و ریشه این داستان که بافته است رهنمون مـی گشـت کـه ایـن     

داستان را از کجا اخذ نموده و اسنادش به چه کسی می رسدو در نقل این روایت کدام یک از حافظـان بـا او هـم    

تدوین نموده اند و چه کسی مـی گویـد کـه آن چـه قرطبـی از       داستانند و کدام یک از مولفان پیش از ویژه آن را

در داسـتان و قضـیه ي   ابوطالب (علیه السـالم )  نقل می کند همان اشعاري است که ابوطالب (علیه السالم ) اشعار 

  ابن الزبعري سروده است؟

ین آیه و اخطار آیه و چه کسی نزول آیه ي مورد بحث را در همان روز روایت نموده است؟ و چه ربط و تناسبی ب

ابوطالب (علیه السالم از یک سو و اشعار ابوطالب (علیه السالم ) نسبت به (صلوات اهللا علیه و آله) از سوي پیامبر 

از دیگر سو وجود دارد ؟ و آیا این بافته قرطبی را که : اي عمو ! درباره ي تو آیه اي نازل شـده هـیچ یـک از    ) 

قرطبی روایت کرده اند؟ و آیا قرطبی بـراي قسـمت آخـر روایـتش جـز تفسـیر        ائمه حدیث چه قبل و چه بعد از

ابوطالـب  خودریشه و مصدر دیگري نیز یافته است؟ و آیا او النه ي مارها و کژدم هـا را دیـده و آن را خـالی از    

ابوطالـب (علیـه    –یافته است؟ و آیا غل و زنجیر ها را بازو بسته کرده تا بداند که پیرو ساالر مکه (علیه السالم ) 

به این غل و زنجیرها بسته نشده است؟ یا این که این مطالب فقط برداشت خود او از این حدیث نبـوي   –السالم ) 

  است؟

چه خوب بود اگر خواب هاي شیرین به واقعیت می پیوست، و رد هر حال این قرطبی است آیه بـا برهـان هـاي    

  مختلف ما مغلوب و محکوم است.

  آیات دوم وسوم



و مومنان را نرسد که پس از آگاهی بر این که مشرکان از یاران دوزخ اند براي (صلوات اهللا علیه و آله) پیامبر  - 1

 سوره ي توبه). 133آنان طلب آمرزش کنند اگر چه از خویشان و نزدیکان باشند (آیه 

اراده نماید هدایت می کند اي پیامبر ! تو هر که را که دوست داشته باشی هدایت نتوانی کرد ولی خدا هرکه را  - 2

 سوره قصص). 56و اوست که به احوال هدایت یافتگان، آگاه تر است . (آیه 

، در بخش تفسیر در مبحث قصص می نویسد: ابوالیمـان از شـعیب    184صفحه ي  7بخاري در صحیح خود جلد 

  از زهري حدیث کرد که سعید بن مسیب از پدرش روایت کرده که گفت: 

از دنیا می رفت، رسول خدا بر بالینش حاضر شد و ابوجهل و عبداهللا بن ابی امیـه  لب (علیه السالم ) ابوطاوقتی که 

فرمود: اي عمو! بگو ال اله اال اهللا که این کالمی است کـه  (صلوات اهللا علیه و آله) بن مغیره را در آنجا دید ، پیامبر 

آیـا از آئـین عبـدالمطلب    :» بداهللا بن ابی امیه گفتنـد  ابوجهل و ع«به وسیله ي آن نزد خدا براي تو حجت بیاورم 

روي می گردانی؟ این مطلب را رسول خدا عنوان می کرد و این دو نفر نیز سخن خود را تکـرار مـی نمودنـد تـا     

سخن آخرش را گفت که : بر آئـین عبـدالمطلب و از گفـتن ال الـه اال اهللا امتنـاع      ابوطالب (علیه السالم ) وقتی که 

سول خدا فرمود: به خدا سوگند تا آن زمان که از استغفار براي تو نهی نشده باشم این کـار خـواهم کـرد.    نمود. ر

و مومنان را نرسد که براي مشرکان اسـتغفار نماینـد   (صلوات اهللا علیه و آله) خداوند این آیه را نازل فرمود: پیامبر 

ي پیامبر! تو هر که را که دوسـت داشـته باشـی هـدایت     نیز این آیه نازل شد: اابوطالب (علیه السالم ) و در شان 

  نتوانی کرد ولی خدا هر که را اراده نماید هدایت می کند.

  طبري هم در حدیث مرسل خود نقل می کند:

و مومنان را نرسد که ... و نیز این آیه : اي پیامبر! تو هـر کـه را   (صلوات اهللا علیه و آله) این آیه نازل شد: پیامبر 

  شته باشی ....دوست دا

مسلم نیز در صحیح خود از طریق سعید بن مسیب و بزرگان مفسرین نیز به دلیل حسـن ظـن خـود بـه مسـلم و      

  بخاري و صحیحین این دو ، همین مطالب را نقل نموده اند.

  نظري به روایت:

(علیـه  ین علـی  سعیدبن مسیب که تنها ناقل روایت است از جمله افرادي است که دشمنی خود را با امیرالمومن - 1

و پـدرش و  (علیـه السـالم)   آشکار نموده است، پس از آن چه که می گد می گوید یا درباره ي علی السالم) 

خاندانش می سازد نمی تواند بع عنوان دلیل پذیرفته شود چرا که اشتها آورترین غذا بـراي چنـین فـردي در    



 37صـفحه ي   1ید در شرح نهج البالغه جلد سرزنش و بدگویی از این خاندان خالصه می شود. ابن ابی الحد

 می نویسد: 

را نیز بـا او بـه گونـه شـدیدي     (علیه السالم) انحراف داشت و عمر بن علی (علیه السالم) سعید بن مسیب درحق علی 

 سعید بن مسیب را دیدیم که عمر بن علی بن«برخورد نمود، عبدالرحمن بن اسود از ابو داوود همدانی نقل می کند که: 

ابی طالب به سویش آمد ، سعید خطاب به او گفت: اي برادر زاده ! تو را چه می شود که این قـدر بـه مسـجد رسـول     

خدا رفت و آمد می کنی آن طور که برادران و پسر عموهایت نیز چنین می کنند عمر گفت: اي پسر مسیب ! آیـا بایـد   

ادعایی نسبت به این مسجد و رفت و آمـد بـه آن داري؟)    هر وقت وارد مسجد می شوم تو را گواه بگیرم (یعنی آیا تو

شنیدم که می گفت: همانا من از سـوي خـدا مقـام و     –سعید گفت: دوست ندارم که تو خشمگین شوي چرا از پدرت 

عمر نیز گفت: من هم از ». بهتر از تمام چیزهاي روي زمین استابوطالب (علیه السالم ) منزلتی دارم که براي فرزندان 

رم شنیدم که می گفت: هیچ کالم حکمت آمیزي در قلب منافق وجود ندارد که قبل از رفتن از دنیـا آن را بـر زبـان    پد

جاري نسازد ، سعید گفت: اي برادرزاده ! آیا با این سخن به من نسبت منافق بودن دادي؟ عمر پاسخ داد: همین اسـت  

  که گفتم و سپس بازگشت.

  واقدي نقل می کند که :

گذر کرد و بر آن نماز نخواند  بـه  (علیه السالم) علی بن الحسین (علیه السالم) مسیب بر جنازه ي امام سجاد  سعید بن

او گفته شد : آیا بر این مرد صالح که از اهل بیت صالحان است نماز نمی گزاري ؟ پاسخ داد : دو رکعت نمـاز خـوش   

  تر می دارم تا نماز بر این مرد صالح.

 4د بن مسیب و میزان احاطه اش در دین خدا کافی است که آنچه را ابن حزم در کتاب محلی جلـد  و براي معرفی سعی

  از قول قتاده نقل می کند بیاوریم: 214صفحه ي 

نمـاز بگـزاریم ؟    –جالد معروف بنی امیـه   –قتاده گفت: از سعید پرسیدم : آیا رواست که پشت سر حجاج بن یوسف 

  ر هر کس که او بدتر هم باشد حاضرم نماز بخوانم.سعید پاسخ داد: من حتی پشت س

ابوطالـب  ظاهر روایت بخاري و دیگران حاکی از آن است که هر دو آیه به دنبال یکدیگر و به هنگام وفـات   - 2

نازل شده اند همان طور که صریح مفاهیم هریک از دو آیه نیز به نزول آن در آن هنگام داللت (علیه السالم ) 

ه این مطلب درست نیست چرا که آیه اولی مدنی، و بنا به اتفاق نظر مفسرین، بعـد از فـتح   می کند در حالی ک



نازل شده و در سوره ي توبه که مدنی می باشد و آخرین سوره ي نازله قرآن است ، واقـع مـی باشـد و آیـه     

 دومی ، مکی است و فاصله ي نزول دو آیه قریب ده سال می شود.

و مومنان را نرسد که ....) در مدینه به فاصله حدود هشت سـال  ات اهللا علیه و آله) (صلوآیه یاستغفار (پیامبر  - 3

بـا اسـتناد بـه    (صلوات اهللا علیه و آله) نازل شد، آیا در این مدت پیامبر ابوطالب (علیه السالم ) پس از وفات 

اشم اسـتغفار خـواهم   گفتار خودش که فرمود: به خدا سوگند که مادام که از طلب آمرزش براي تو نهی نشده ب

(صلوات اهللا علیـه  کرد، به این کار مشغول بوده است؟ و چگونه می تواند چنین باشد در حالی که خود پیامبر 

 –که خود از روشن ترین مصادیق دوسـتی و محبـت اسـت     –و مومنان از دوستی و محبت و استغفار و آله) 

سوره مجادله ممنوع شده بودند: هـیچ قـوم و    22آیه براي مشرکان و منافقان براي مدت هاي مدید به استناد 

گروهی را نمی یابی که به خداوند و روز باز پسن ایمان داشته باشند و در عین حال دوستی و محبتی نسـبت  

به کسانی که با خدا  رسولش دشمنند، داشته باشند اگر چه این کسان، فرزندان یا برادران و یـا خویشـاوندان   

روه مومنان از آن ها هستند که خدا ایمان را در قلب هایشان نگاشته اسـت و بـا روحـی از    آنها باشند، این گ

 جانب خود تایید شان فرموده است.

در مدینـه   –که آیـه ي اسـتغفار در آن اسـت     –این آیه از سوره مجادله به فاصله ي هفت سوره قبل از سوره ي توبه 

نقل می کنند  11و آلوسی 10و شوکانی 9کم و ابونعیم و بیهقی و ابن کثیر و ابن ابی حاتم و طبرانی و حا 8 نازل شده است

  که :

حسب بعضی تفاسیر، این آیه در روز بدر در سال دوم هجري و به حسب آن چه که حلبی در کتاب سیره خود مـی   به

یه سوره مجادلـه  نویسد به اتفاق آراي مورخان و مفسران در جنگ احد در سال سوم هجري نازل شده است بنابراین آ

  چندین سال قبل از آیه استغفار نازل شده است.

سوره نساء است: اي ایمان آورده ها! کافران را به جاي مومنـان ، ولـی و    144از دیگر آیات مربوط به این بحث، آیه 

بنهید؟  سرپرست و دوست می گیرید آیا می خواهید با چنین کاري، حجت و دلیل بزرگی علیه خود در اختیار خداوند

هر آیه قرآن که با خطاب اي مردم آغاز  12این آیه در سوره ي نساء بوده وبه قول نحاس، علقمه و دیگران که معتقدند 

که بعض دیگر نیز آن را پذیرفته انـد ،   13می شود ، مکی است ، در مکه نازل شده و اگر فرض قرطبی را در تفسیرش 

از قول عایشه استناد می کنند که گفته است: هیچ قسمتی از  30صفحه ي  7قبول کنیم که به کتاب صحیح بخاري جلد 

سوره ي نساء نازل نشد مگر آن که من در نزد رسول خدا بودم، این سوره در سال هاي اول هجـرت در مدینـه نـازل    



آیه استغفار  –شد و به هر تقدیر این سوره به فاصله بیست و یک سوره قبل ازر سوره ي توبه که آیه ي مورد بحث ما 

  14در آن قرار دارد نازل شده است. –

آیا آنان که کافران را به عوض مومنان اولیاي خود می گیرند در نـزد  «از دیگر آیات مربوط به بحث ما، این آیه است: 

  )».139آن ها عزت می جویند؟ (سوره ي نساء آیه ي 

ازل شده است . آیه دیگر این است: مومنان ، کـافران را  این آیه نیز در سوره ي نساء واقع است که قبل از سوره توبه ن

به جاي مومنان ولی و دوست و سرپرست خود نمی گیرند و هر که چنین کند پیوندي با خدا ندارد مگر ایـن کـه ایـن    

کار به خاطر تقیه انجام پذیرد و خداوند شما را از خودش بر حذر می دارد و باز گشت به سـوي خداسـت (سـوره ي    

  ).28ان آیه آل عمر

اوائل هجرت در روز وفـد نجـران    –این آیه در سوره ي آل عمران واقع است که هشتاد و چند آیه ي آغاز سوره در 

در سـال پـنجم    –خنـدق   –ایـن آیـه در روز جنـگ احـزاب     16و به استناد قول قرطبی و دیگـران  15نازل شده است 

دیر سوره ي آل عمرا به فاصله بیست و چهار سوره قبـل از  هجرتدرباره ي عباده بن صامت نازل شده است و به هر تق

  17سوره ي توبه نازل گردیده است. 

تفاوت می کند که استغفار بنمایی یا نه چرا که خداوند هر گـز   –منافقان  –از دیگر آیات مربوطه این است: براي آنان 

  ).6بر آنان نمی بخشاید (سوره ي منافقین آیه 

فقین واقع است که در سال غزوه ي بنی المصطلق (سال ششم هجري) نازل شده و نزد صاحبان این آیه در سوره ي منا

) و سیره نویسان مشهور اسـت آن چنـان   (صلوات اهللا علیه و آله) کتابهاي مغازي (کتاب هایی در شرح غزوات پیامبر 

  19توبه نازل شده است.نقل می کند و این سوره نیز به فاصله هشت سوره قبل از سوره ي  18که ابن کثیر 

سوره توبه می باشد: اي ایمان آورده ها ! اگر پدران و برادرانتـان ، کفـر برایمـان     23از دیگر آیاتمربوط به بحث، آیه 

  ترجیح دادند والیتشان را نپذیرید و هر که چنین والیتی را بپذیرد از ستمکاران است.

استغفار بکنی اگر چه  –منافقان یا مشرکان و کفار  –! تو براي اینان ه) (صلوات اهللا علیه و آلو نیز این آیه : اي پیامبر 

  ).80هفتاد بار و یا استغفار نکنی خداوند هرگز بر آنان نخواهد بخشید (سوره ي توبه آیه 

 نازل شده اند بـا اینهمـه آیـات    –آیه ي مورد بحث  –این دو آیه در سوره ي توبه واقع هستند که قبل از آیه استغفار 

با وجوداین که عمویش به قـول  (صلوات اهللا علیه و آله) نازل شده قبل از آیه ي استغفار آیا قابل قبول است که پیامبر 

نیز، ابوطالب (علیه السالم ) مدعیان در حالت کفر از دنیا رفته است، سال ها براي او استغفار نماید و تازه در تمام عمر 



(صلوات اهللا علیـه و آلـه)   ل او بوده باشد؟ ، حاشا که چنین باشد! حاشا که پیامبر پیامبر از نزدیک، شاهد و ناظر احوا

  عظمت ها چنین باشد!  

، بعیـد  ابوطالب (علیه السالم ) شاید به همه ي این دالیل بوده استکه حسین بن فضل نزول آیه استغفار را در خصوص 

بعیـد اسـت ، چـرا کـه ایـن سـوره ، از        –(علیه السالم ) ابوطالب نزول آیه در شان  –دانسته و گفته است: این مساله 

در عنفوان اسـالم و بـه هنگـامی کـه     ابوطالب (علیه السالم ) آخرین سوره هاي نازل شده ي قرآن است، در حالی که 

نقـل کـرده و    273صـفحه ي   8رسول خدا در مکه بود از دنیا رفته بود، این مطلب را قرطبی نیـز در تفسـیرش جلـد    

  است.پذیرفته 

متضاد است و ما بعضـی را نقـل   ابوطالب (علیه السالم ) روایاتی وجود دارد که با شان نزول آیه در خصوص  - 4

می نماییم: حدیث صحیحی به نقل از طیالسی، ابن ابی شیبه ، احمد ، ترمذي ، نسائی ، ابویعلی ، ابـن جریـر،   

نیز گذاشته )، ابـن مردویـه بیهقـی (در کتـاب      ابن منذر، ابن ابی حاتم ، ابوالشیخ ، حاکم (که بر حدیث ، صحه

روایت شده است که : شنیدم که مـردي بـراي   (علیه السالم) شعب االیمان) و ضیاء (در کتاب مختاره) از علی 

والدینش استغفار می کرد و پدر و مادرش هر دو مشرك بودند، گفتم: آیا براي آنان با وجود مشرك بودنشان 

(صـلوات اهللا  ر نه این که ابراهیم نیز چنین استغفاري کرد؟ این قضیه را براي پیـامبر  استغفار می کنی: گفت: مگ

و مومنـان را نرسـد کـه بـراي     (صـلوات اهللا علیـه و آلـه)    نقل کردم و این آیات نازل شد: پیامبر علیه و آله) 

اسـتغفار ابـراهیم    مشرکانی که روشن شده است از دوزخیانند استغفار نمایند اگر چه خویشاوندانشان باشند و

براي پدرش جز به خاطر وعده و قولی که به او داده بود ، انجام نگرفت، پس آن گاه که برایش روشن شد که 

 114و  113پدرش ، دشمن خدا است از او بیزاري جست، براستی که ابـراهیم صـبور و بردبـار بـود (آیـات      

ر براي مشرکان ، امري شناخته شده بوده که قبـل از  سوره توبه) از این روایت برمی آید که مجاز نبودن استغفا

سخن این فرد را رد می نماید و ایـن  (علیه السالم) نزول آیه نیز مشخص بوده است و به همین دلیل امام علی 

ابوطالـب   –براي عمویش با قبول این فرض که عمویش (صلوات اهللا علیه و آله) سخن امام با استغفار پیامبر 

(علیـه  مشرك بوده است ، سازگار نمی نماید و مالحظه می کنید که طرف گفتگوي بـا امـام    – (علیه السالم )

هرگز عمل خود را با عمل استغفار رسول خدا برایش عمویش با آگاهی بر این که پیامبر به هیچ وجه السالم) 

 براي مشرکین استغفار نمی کند ، توجیه نمی نماید.

  می نویسد:  18طالب صفحه ي سید زینی دحالن در کتاب اسنی الم



اي روایت ، درست است و ما براي آن شاهدي در دست دارم که عبارت است از حدیثی از ابن عباس به ایـن  

مضمون : مردم براي پدرانشان استغفار می کردند تا وقتی که آیه مرد بحث نـازل شـد، پـس از نـزول آیـه از      

حال از استغفار براي زندگانشان مادام کـه زنـده انـد ، منـع     استغفار براي مردگان خودداري کردند، و در عین 

نشدند سپس خداوند متعال این آیه را نازل فرمود:  استغفار ابراهیم براي پـدرش ... یعنـی کـه ابـراهیم بـراي      

  پدرش تا زمانی که زنده بود استغفار می کرد ولی پس از فوت پدرش از این کار خودداري کرد و ...

است ، وقتی که این روایت شاهد درستی روایت قبلی باشد، آن روایت درست تر و عمل به این شاهد درستی 

آن اولویت دارد، اولویت روایت قبلی دراین است که آیه در خصوص استغفار مردم بـراي پـدران مشرکشـان    

  .ابوطالب (علیه السالم ) است و نه در خصوص 

ت نزول آیه ي اسـتغفار نقـل شـده و مسـلم آن را در     از جمله روایات دیگر، روایتی است که در خصوص عل

کتاب صحیح و احمد در کتاب مسند و ابو داوود در سنن و نسائی و ابن ماجه از قول ابوهریره نقل کـرده انـد   

  که گفت:  

رسول خدا بر سر مزار مادرش آمد و گریست و تمام اطرافیانشان را نیز گریاند ، رسول خدا ، سپس فرمـود:  

اجازه واستم که براي ماردم استغفار کنم ولی خداوند اجازه نداد ، پس اجازه خواستم که به زیـارت  از خداوند 

  20قبرش بیایم و این را اجازه داد ، پس شما نیز قبرها را زیارت کنید که یادآور آخرت هستند. 

ویـه و طبـري از طریـق    حاکم ، طبري ، ابن ابی حاتم و بیهقی از قول ابن مسعود و بریده و طبرانی و ابن مرد

  عکرمه از قول ابن عباس نقل رده اند که گفت: 

هنگامی که عازم غزوه تبوك بود، عمره به جاي آورد ، سـپس بـر سـر مـزار     (صلوات اهللا علیه و آله) پیامبر 

مادرش حضور یافت و از خداوند اجازه خواست که براي مادرش استغفار کند و نیز تقاضا کرد که خداوند بـه  

جازه شفاعت در روز قیامت بدهد ، خداوند این تقاضا ها را اجابت نفرمود و سپس آیه استغفار نازل شـد  او ا

.21  

  ، از قول عطیه نقل می کند که : 31، صفحه ي  11طبري در تفسیرش جلد 

وقتی رسول خدا عازم مکه شد بر مزار مادرش توقف کرد تازمانی کـه تـابش خورشـید ، او را گـرم کـرد و      

به این امید بود که به او اجازه ي استغفار در خصوص مادرش داده شـود ولـی   (صلوات اهللا علیه و آله) ر پیامب

  و مومنان را نرسد که ...(صلوات اهللا علیه و آله) چنین نشد و این آیه نازل شد : پیامبر 



السـالم )   ابوطالب (علیه، حدیث نزول آیه ي استغفار در خصوص  49صفحه ي  2زمخشري در کشاف جلد 

را نقل کرده و سپس این حدیث (حدیث مورد بحث ) را درباره ي علت نزول آیه بیان می کند و به دنبـال آن  

  می گوید:

، قبل از هجرت بود در حالی که آیه مرود بحث ، از ابوطالب (علیه السالم ) این درست تر است چرا که مرگ 

  آیات آخرین سوره اي بود که در مدینه نازل شد.

  می نویسد:  270، صفحه ي  7سطالنی در کتاب ارشاد الساري مذهب ق

در تاریخ ثبت شده است که پیامبر به هنگام عمره بر مزار مادرش حاضر شد و از خداوند اجازه استغفار براي 

  مادرش را خواست ، آیه ي استغفار نازل شد.

مین را نقل کرده اند و این خود داللتی اسـت  ابن ابی حاتم و حاکم نیز از ابن مسعود و طبرانی از ابن عباس ه

بوده است و اصل نیز بر عدم تکرار نزول آیـات مـی   ابوطالب (علیه السالم ) بر این که نزول آیه بعد از وفات 

  باشد.

  دراین خصوص عالمه امینی می نویسد: 

ذکر کردیم (و همـه قبـل   چرا و چگونه رسول خدا تا روز نبرد تبوك ، بعد از آن همه آیات نازل شده که قبال 

از آیه ي مورد بحث نازل شده اند ) نمی دانست که به او و مومنان اجازه استغفار و شـفاعت بـراي مشـرکان    

داده نشده است؟ تا پیامبر بیاید و براي مادرش از خداوند طلب آمرزش و شفاعت بنماید؟ یا شاید تصور می 

رد؟ ! یا این که روایت ، ساختگی است و با کرامـت پیـامبر   کرد که ماردش، حسابی جدا از دیگر افراد بشر دا

  پاك اسالم تضاد دارد و دامان پاك مادرش را نیز به شرك می آالید.

، صـفحه ي   11از جمله روایات مربوط به این بحث ، یکی هم روایت ذیل است که طبري در تفسیرش جلـد  

  از قتاده نقل می کند که گفت:   31

گفتند: اي رسول خدا! بعضـی از پـدران   (صلوات اهللا علیه و آله) عی از اصحاب پیامبر براي ما نقل شد که جم

ما با همساه خوش رفتاري می کردند و صله ي رحم به جاي می آوردند و گرفتاران را خالص یم نمودنـد و  

پاسـخ  یه و آلـه)  (صلوات اهللا علبه عهد و پیمان هایشان وفا می کردند، آیا براي آن ها استغفار نکینم؟ پیامبر 

داد: به خدا سوگند که براي پدرم طلب آمرزش می کنم همان طور که ابراهیم براي پدرش چنین کـرد و پـس   

  از آن خداوند آیه ي استغفار را نازل کرد و در بخشی از آن ابراهیم را استثنا نمود.



  طبري از طریق عطیه عوفی از قول ابن عباس نقل می کند که گفت:  

خواست که براي پدرش طلب آمرزش کند، خداوند با این آیه او را از این کـار  ات اهللا علیه و آله) (صلوپیامبر 

و مومنان رانرسد که براي مشرکان طلـب آمـرزش کننـد .... پیـامبر     (صلوات اهللا علیه و آله) بازداشت: پیامبر 

فار ابراهیم براي پـدرش جـز بـه    عرض کرد: ابراهیم براي پدرش استغفار کرد آن گاه این آیه نازل شده : استغ

  22دلیل وعده اي که به او داده بود ، انجام نشد ... 

در خصوص پدر پیامبر و پدران بعضـی   –آیه استغفار  –و در این روایت ، متن این تاست که نزول آیه کریمه 

  از صحابه ایشان بوده است و نه درباره ي عمو و یا مادر پیامبر.

نقـل   33، صـفحه ي   11ه این بحث ، روایت ذیل است که طبري در تفسیرش جلد از جمله روایات مربوط ب

  کرده و می گوید:

  دیگران گفته اند: استغفار در چنین موضعی به مفهوم نمازگزاردن است.

  سپس از طریق مثنی از قول عطاء بن ابی رباح می افزاید:

اگر چه حبشی زنازاده باشند چرا که نشـنیده ام  من هیچ گاه نمازگزاردن را بر مردمان اهل قبله ترك نکرده ام 

و (صـلوات اهللا علیـه و آلـه)    که خداوند نمازگزاردن را جز بر مشرکین منع بنماید خداوند می فرماید : پیامبر 

  مومنان را نرسد که برا ي مشرکان استغفار نمایند ....

کردیم و داللت بر این داشتند که منظور اگر این تفسیر ، صحیح باشد ، مخالف با همه ي روایاتی است که نقل 

  آیه ، طلب آمرزش است (همان طو رکه از ظاهر لغت استغفار بر می آید).

همین تضادها و تناقضات ما بین این مطالب منقول و آن چه که بخاري نقل کرده است، تمام آن ها را سسـت  

د کرد به ویژه اگر در مقام تکفیر مسلمانی و ضعیف می نماید ، پس نمی توان در این مورد به این مطالب استنا

  نیکوکار و طرد کردن فردي که همه چیز خود را در راه دین از دست داده است ، باشد.

نـازل شـده   ابوطالب (علیه السالم ) آنچه از روایت بخاري بر می آید این است که آیه استغفار در زمان وفات  - 5

 ابن عساکر از قول حسن چنین است: است همان طور که ظاهر روایت اسخاق بن بشر و

فرمـود: ابـراهیم بـراي پـدرش     (صلوات اهللا علیـه و آلـه)   وفات یافت ، پیامبر ابوطالب (علیه السالم ) هنگامی که 

ابوطالـب  علیرغم این که مشرك بود، استغفار نمود ، من نیز براي عمویم چنین خواهم کرد تا بـه مقصـود (نجـات    

و مومنـان را  (صلوات اهللا علیه و آلـه)  ك) برسم ، خداوند این آیه را نازل کرد : پیامبر از عذاب شر(علیه السالم ) 



بود. این امر بر پیـامبر گـران   ابوطالب (علیه السالم ) نرسد که براي مشرکان استغفار کنند .... و منظور از مشرك ، 

خاطر وعده اي کـه بـه او داده بـود ،     آمد ، خداوند خطاب به پیامبرش فرمود: استغفار ابراهیم براي پدرش جز به

  23انجام نگرفت.

  نقل کرده اند تناقض دارد:(علیه السالم) اگر چه این روایت با آن چه که ابن سعد و ابن عساکر از قول علی 

آگاه کردم ، گریست و فرمـود: بـرو و او را   ابوطالب (علیه السالم ) خدا را از فوت (صلوات اهللا علیه و آله) پیامبر 

سل بده و کفن و دفن نما ، خداوند او را بیامرزد و رحمت نماید، من چنین کردم و رسول خدا چند روزي بـراي  غ

او استغفار فرمود و به همین جهت از خانه بیرون نمی آمد تا آن که جبرئیل به همراه ایـن آیـه از سـوي خـدا بـر      

  24را نرسد که براي مشرکان استغفار کنند.و مومنان (صلوات اهللا علیه و آله) پیامبر فرود آمد : پیامبر 

شاید هم آن چه که ابن سعد و ابوالشیخ و ابن عساکر از طریق سفیان بن عیینه از قول عمر نقل کـرده انـد درسـت    

  تر باشد که :

 از دنیا رفت ، رسول خدا درباره اشت فرمود: خداوند تو را بیامرزد و رحمت نماید ،ابوطالب (علیه السالم ) وقتی 

مادام که خداوند مرا نهی نفرماید برایت اسـتغفار خـواهم کـرد، از آن پـس مسـلمانان شـروع بـه اسـتغفار بـراي          

(صلوات اهللا علیه مردگانشان که به حالت شرك از دنیا رفته بودند ، نمودند ، خداوند این آیه را نازل فرمود: پیامبر 

  25یند. و مومنان را نرسد که براي مشرکان استغفار نماو آله) 

ولی ، امت همداستانند بر این که نزول سوره توبه که آیه استغفار در آن است ، در آخر نـزول قـرآن اتفـاق افتـاده     

است (همان طور که قبال اشاره کرده ایم ) و نزول سوره ي توبه بعد از فتح مکه بود و این سوره همـان اسـت کـه    

ل داشت تا آن را بر اهل مکه بخواند وس پس ابوبکر را به خاطر پیامبر ، ابوبکر را به همراه آن به سوي مکه گسی

  سپرد و فرمود: (علیه السالم) علی (علیه السالم) وحی الهی بازگرداند و این ماموریت را به امیرالمومنین 

  26نمین تواند ابالغ کند. - (علیه السالم) علی  –این سوره را جز من ، یا مردي از من 

در صفحات پیشین از طرق متعدد نقل شده بود و ما نیز آن را ذکر کردیم مطرح شده کـه   و در حدیث صحیحی که

نزول آیه استغفار بعد از بازگشت رسول خدا از غزوه ي تبوك در سال نهم هجري بود، با وجود تمام ایـن قـرائن   

د است؟ و چطور حـدیث  یا چند روز پس از آن موجوابوطالب (علیه السالم ) چه دلیل بر نزول آیه در زمان فوت 

  بخاري و نظایرش در آن روایت هاي باطل می تواند صحیح باشد؟



نفی است نه نهی ، پس شامل این نیست که رسول خدا اسـتغفار کـرده    –آیه ي استغفار  –سیاق آیه ي کریمه  - 6

با علم بـه ایمـان   براي عمویش (صلوات اهللا علیه و آله) و بعد نهی شده باشد بلکه مفهوم آیه با استغفار پیامبر 

بودند این آگاهی را نسـبت  (صلوات اهللا علیه و آله) او ، سازگارتر است و هم چنین افرادي که پیرامون پیامبر 

، مماشات بـا قـریش بـود،    ابوطالب (علیه السالم ) نداشتند چرا که ظاهر کار ابوطالب (علیه السالم ) به ایمان 

ند و یا کار پیامبر را جواز استغفار براي مشـرکان مـی پنداشـتند    پس این افراد در این خصوص ایراد می گرفت

نیز احتجاج می نمودند، این بود که خداوند متعـال ، آیـه را نـازل    (علیه السالم) همان تطور که به کار ابراهیم 

مبر بـرایش  را استثنا نماید، به عالوه هر کس را که پیا(علیه السالم) فرمود تا پیامبرش را تنزیه کرده وابراهیم 

استغفار می کرده مشرك نبوده است (آن طور که مردم می پنداشتند )، بنابراین نفس صدور این کار از پیامبر ، 

، مشرك نبوده است و بزرگانی از امت هم کـه ایـن   ابوطالب (علیه السالم ) خود برهانی است کافی بر این که 

تغفار خود براي پدارن مشرکشان تلقی ننموده انـد و فقطـه   واقعیت را می دانسته اند این کار پیامبر را جواز اس

استناد می کرده اند (رجوع کنید به حدیث صـحیحی کـه در صـفحات پـیش در     (علیه السالم) به عمل ابراهیم 

خصوص سخنان امال با مردي که براي والدین مشرك خود استغفار یـم نمـود نقـل کـردیم و اگـر آن مـرد ،       

که بر هـیچ کـس    –را مشرك می دانست، استدالل له عمل پیامبر در استغفار براي او ابوطالب (علیه السالم ) 

در استغفار براي پدرش بود ولـی  (علیه السالم) سزاوارتر از استدالل به عمل ابراهیم  –هم پوشیده نبوده است 

 اکتفا نمود).(علیه السالم) آن مرد فقط به استدالل به عمل ابراهیم 

ابوطالب (علیه السـالم  ایت بخاري و چشم پوشی زا آن چه عباس در اقراروپاي بندي ما به فرض پذیرش رو - 7

به شهادتین و سخن رسول خدا که : سپاس خدا را که تـو را هـدایت نمـود اي عمـو! نقـل کـده و آن چـه        ) 

ا را از از دنیا نرفت مگر آن گـاه کـه رسـول خـد    ابوطالب (علیه السالم ) فرمود که (علیه السالم) امیرالمومنین 

فرمود: هر خیري را زا جانـب پروردگـارم   (صلوات اهللا علیه و آله) خود خشنود کرده بود و آن چه که پیامبر 

در هنگام وفـات، قـریش و   ابوطالب (علیه السالم ) آرزومندم و آن چه که خود ابوطالب (علیه السالم ) براي 

و پیروي او و تسلیم فرمانش بودن و ایـن کـه   له) (صلوات اهللا علیه و آبنی عبدالمطلب را به اطاعت از محمد 

هدایت و رستگاري در این کار است و پیامبر ، امین قریش و صدیق عرب است ، وصیت نمود و در نظـرم و  

ابوطالب (علیه السـالم  نثرش به آن ها اشاره کرده ، اگر از این همه چشم بپوشیم نمی توانیم این را بپذیریم که 

» بر آئین عبدالمطلب از ایمان آوردن امتناع کرده باشـد .  «مر خود را گفتن این کالم : در آخرین لحظات ع) 



بر مبدا حق بود و بر شریعت الهی کـه خداونـد در    –که سالم خدا بر او باد  –ما تردید نداریم که عبدالمطلب 

عاد بود و رسالت پیـامبر را  آن زمان آن را براي بشر پسندیده بود و نیز عبدالمطلب معتقد و معترف به مبدا و م

از صـلب او  (صلوات اهللا علیه و آله) درك می نمود و نور این ادراك در خطوط چهره اش نمایان بود و پیامبر 

 بود.

و سـیوطی در کتابهـایی کـه در خصـوص      353و  346شهرستانی در کتاب ملل و نحل جلد هفتم صـفحات   - 8

اند از جمله : مسالک الحنفافی والد المصـطفی و الـدرج المنیفـه    نگاشته (صلوات اهللا علیه و آله) اجداد پیامبر 

فی االباء الشریفه و المقامه السند سیه فی النسبه المصطفویه و التعظیم و المنه فی ان ابوي رسول اهللا فـی الجنـه   

ند تا روشنی و نشر العلمین فی احیاء االبوین و السبل الجلیه فی الباء العلیه ، در مورد عبدالمطلب سخن گفته ا

به تمامی این مبادي و اصول گردن نهـاده بـود و مـی    ابوطالب (علیه السالم ) مطلب ادراك شود، پس این که 

توان بر این مطلب نصوص پی در پی او را در طول عمرش در تائید و صحه گـذاردن بـر دعـوت محمـدي ،     

 افزود.

  نگاهی به آخرین آیه  

تو آیه رکس را که دوست داشته باشی هدایت نتوانی کرد ولـی خـدا    آیه مورد بحث چنین است : اي پیامبر !

) 56هر که را اراده ماید هدایت می کند و اوست که به احوال هدایت یافتگان، آگاه تر است (سوره قصص آیه 

، از بعضـی وجـوه   ابوطالب (علیه السالم ) شاید تا کنون بطالن استدالل به آیات براي اثبات کفر ساالر مکه ، 

که ما خاطرنشان نمودیم براي خواننده، شناخته شده باشد، اینک با هم به طور ویژه با آیـه ي فـوق و مفهـوم    

آن به تنهایی برخورد می کنیم ، گوئیم: این آیه ما بین دو آیه ي قرآن قرار گرفته اسـت کـه اولـی در وصـف     

ن که از مکه معظمه ربوده شـوند و  مومنان است و دومی در ذکر خداوند سبحان از کسانی است که از ترس ای

یا گرفتار قتل و غارت گردند، ایمان نیاورده بودند. پس به مقتضاي سیاق آیات می شـود فهمیـد کـه منظـور     

خداوند سبحان از آیه مورد بحث ، جز بیان حال هدایت یافتگان مذکور در آیه ي قبل آن و این کـه هـدایت   

د است البته نه به صورت اضطرار و اجبار بلکه به گونـه ي نـوعی   صرفا مستند و متکی به مشیت وارده خداون

توفیق، همان طور که استناد و اتکاي به اراده ي خدا در گمراه کردن مردمان صرفا نوعی از خفـت و خـواري   

است که از سوي خدا به فرد گمراه شده ، داده شده است و اجبار و اکراهی در میان نبـوه اسـت و اگـر نقـش     



، سـوره   54در ابالغ دعوت ، نقش واسطه باشد آن گاه خواهیم داشت : (آیـه  لوات اهللا علیه و آله) (صپیامبر 

  نور).

پس اگر روي گرداندند خودشان مسئول عملکرد خود و حمل مسئولیت آن و شما نیز مسـئول اعمـال خـود    

مبـین وظیفـه ي دیگـر    را اطاعت کنید هدایت خواهید یافت و بر رسول جز بالغ  –رسول  –هستید . اگر او 

  نیست.

  از سوره ي نمل می خوانیم: 92و باز در آیه ي 

جز این نیست که من مامورم تا خداوند این شهر را که همو حریمش کرده اسـت بپرسـتم و همـه چیـز از ان     

اوست و من فرمان یافته ام که از مسلمین باشم و قرآن را تالوت کنم ، پس از آن هر که هدایت یافـت بـراي   

  دش هدایت یافته است و هر که گمراه شد ، بگو که من فقط از انذارگران هستم.خو

درهمین رابطه است که ابلیس رانده شده عمل عصیانگران را براي آنان می آراید اگر چه همین شـیطان اسـت   

  ل:سوره نم 24سوره عنکبوت و  38) و نیز آیات 21که به سوي عذاب جهنم فرا می خواند (سوره لقمان آیه 

  شیطان اغعمالشان را برایشان آراست و پس از آن راه خدا را بر آنان بست.

  ).15ان چیره شد و یاد خدا را در آنان به فراموشی سپرد (سوره مجادله آیه «شیطان بر آ

آنان که پس از روشن شدن هدایت به آنان پشت کردند ، شیطان کارهایشان را در نظرشـان مـی آرایـد و بـا     

  ).25و دراز می فریبدشان (سوره محمد آیه آرزوهاي دور 

و نیز عقیلی، ابن عدي ، ابن مردویه ، دیلمی ، ابن عساکر و ابن النجار از قول عمر بن خطاب نقل می کنند که 

  گفت: 

رسول خدا فرمود: من به عنوان مبلغ و دعوت گر بر انگیخته شده ام و هدایت به دست من نیسـت ، و ابلـیس   

  27یش دهنده ي اعمال آفریده شده است و گمراهی به دست او نیست.نیز به عنوان آرا

پس آیه کریمه مورد بحث نیز همانند بقیه آیاتی است که در قرآن ، تمام هدایت و ضاللت را به خداوند نسبت 

  می دهند نظیر این آیات:

یت خواهد کرد/. (آیـه  نیست ولی خدا هر که را که اراده کند هدا –اي پیامبر !  –هدایت آنان بر عهده تو  - 1

 سوره بقره). 272



 37اگر بر هدایت آنان حریص نیز باشی خداوند کسی را که گمراه کرده است هدایت نخواهد نمـود (آیـه    - 2

 سوره نمل).

آیا تو می توانی که به کر بشنوانی یا کور را و آن کس را که در گمراهی آشکار است هدایت نمایی؟ (آیه  - 3

 سوره زخرف). 40

 ).81(کور دالن) را از گمراهی شان هادي نتوانی بود (سوره نمل آیه تو کوران  - 4

 ).88آیا می خواهید که آن کس را که خدا گمراه کرده هدایت نمائید؟ (سوره نساء آیه  - 5

 ).43آیا تو کوران (کور دالن) را اگر چه نمی بینند، هدایت توانی کرد؟ (سوره یونس آیه  - 6

و هدایت یافته است و هر کس را خدا گمراه کنـد هرگـز بـراي او    هر کس را که خداوند هدایت کند هم ا - 7

 ).17ولی ارشاد کننده اي نخواهی یافت (سوره کهف آیه 

خداوند هر کس را که بخواهد گمراه می کند و هر کس را که توبه و انابـه ، نمایـد هـدایت مـی فرمایـد       - 8

 ).27(سوره رعد آیه 

س را اراده کند هدایت می کند و او عزیز و حکـیم اسـت   پس خداوند هر کس را اراده کند گمراه و هر ک - 9

 ).4(سوره ابراهیم آیه 

ولی خداست که هر که را بخواهد هدایت و هر که را بخواهد گمراه می نمایـد (سـوره نحـل آیـه      -10

93.( 

اشـد بـه   و بسیاري آیات دیگر که جملگی هدایت و ضاللت انسان ها را به گوه اي که با اختیار آن ها منافات نداشته ب

در آیات دیگري نیز به خدا نسبت داده شـده   -هدایت و ضاللت -خداوند نسبت می دهد و به همین دلیل ، این دو امر

  است:

هر کس هدایت شود براي خود هدایت یافته و هر کس گمراه شود به زیان خود گمراه شـده اسـت . (سـوره     - 1

 ).41و زمر آیه  108یونس آیه 

ن است ، پس هر که خواست ایمان آورد و هر که خواست ، کفر ورزد. (سـوره  بگو، حق از سوي پروردگارتا - 2

 ).29کهف آیه 

قرآن چیزي جز تذکر براي جهانیان نیست، البته براي کسانی از شما که بخواهند به راه راست باشـند. (سـوره    - 3

 ).28تکویر آیه 



 ).15ست.(سوره اسراء آیه هر کس هدایت شد به سود خود و هرکس گمراه شد به زیان خود عمل نموده ا - 4

هر کس هدایت شد به سود خود و هر کس گمراه شد به زیان خود عمل نموده است پس بگوي اي پیامبر! که  - 5

 ).92من فقط اندرزگو هستم (سوره نمل آیه 

آنان (کافران) کسانی هستند که هدایت را به گمراهی فروختند و در این معامله شان سود نکردند (سوره بقـره   - 6

 ).16آیه 

 ).30گروهی هدایت یافتند و گروهی نیز به حاکمیت گمراهی تن تدادند (سوره اعراف آیه  - 7

پروردگار من به احوال آن کس که هدایت یافت و نیز آن کس که در گمراهی آشکار است ، دانا تر می باشـد   - 8

 ).85(سوره قصص آیه 

 ).7موده اید (سوره اسراء آیه اگر خوبی کنید به سود خود و اگر بدي کنید به زیان خود ، عمل ن - 9

اگر ایمان آوردند به تحقیق هدایت شده اند واگر روي گرداندند بر تو فقط وظیفه ي ابالغ روشـن   -10

 ).20گذارده شده (سوره آل عمران آیه 

  و سایر آیات مربوط به این زمینه.

ص صحت نسـبت دادن فعـل ، یـک    بین این دو مطلب به دلیل آن چه که قبال ذکر کردیم و به دلیل آن چه که در خصو

  بار به انگیزنده و یک بار به عامل و فاعل مختار ، ثابت گردیده است، تناقضی وجود ندارد.

آیه مورد بحث ما از گروه اول آیات است و از نظر سیاق مطالب، بعد از آیات مربوط به مومنان اسـت البتـه بـه دلیـل     

ن این که هدایت یافتگان مذکور در آیه مورد بحث از جهت نسـبت دادن  رساندن مفهوم اراده شده در آن و نیز براي بیا

هدایتشان به خداوند سبحان ، از سرشت و خمیره ي دیگري هستند بنابراین ارتباط ویـژه اي میـان آیـه و هـیچ فـرد      

ابوطالـب  یمان وجود ندارد پس به استناد آیه ي قبل آن دلیل روشن تري براي اابوطالب (علیه السالم ) انسان از جمله 

  به دست خواهد آمد .(علیه السالم ) 

بنابراین شایسته آن است که آیه بدون توجه به مطالب ناچیز و بی ارزشی که قبال طرح شد و یا بعد ها مطـرح خواهـد   

  گشت که در پیرامون آن مطرح شده است تفسیر گردد.

 –بدون رابطه با دیگر مطالب  –یه به تنهایی دومین مطلب مورد بحث در خصوص آیه این است که آن چه درباره ي آ

روایت شده است همگی مرسل هستند از جمله آن چه که عبد بن حمید، مسلم ، ترمـذي و دیگـران از ابـوهریره نقـل     

  کرده اند که گفت: 



  در رسید، رسول خدا خطاب به او فرمود: ابوطالب (علیه السالم ) هنگامی که وفات 

ابوطالب (علیـه  اهللا تا در روز قیامت توسط این سخن در پیشگاه خدا به سود تو شهادت دهم .  اي عمو ! بگو ال اله اال

گفت: اگر قریش مرا سرزنش نکنند و نگویند که جز ترس زا مرگ چیزي او را به این کار وانداشت، حتما بـا  السالم ) 

ام آیه نازل شد : اي پیامبر ! تو هر که را کـه  چشمانت را روشن می کردم در این هنگ –ال اله اال اهللا  –گفتن این کالم 

  27بخواهی هدایت نتوانی کرد .... 

، ابوطالـب (علیـه السـالم )    ابوهریره چگونه می تواند چنین حدیثی را روایت کند در حالی که خود در هنگـام وفـات   

تکدي می کـرد و بـدبختی از   گداي سمجی بوده است از جمله گدایان دوس یمن کافر که با اصرار رو الحاح از مردم ، 

سر تا پایش می بارید ، ابوهریره به اتفاق آراي همه در سال هفتم هجري (سال جنگ خبیر) اسالم شـناخت پـس بـه    

، او کجا بود؟ و کجا سروکاري با حدیث داشت ؟ و تازه اگر در روایتش راسـتگو  ابوطالب (علیه السالم ) هنگام وفات 

رده باشد که اسمش را ذکر ننموده است. اگر چه نیرنگ و فریب ابوهریره به وفور اتفـاق  باشد باید آن را زا کسی نقل ک

افتاده و سخنان بسیاري را روایت کرده که مدعی شاهد بودن و حاضر بودن در هنگـام اداي آن نمـوده و یـا حـداقل     

ود را مشاهده نکرده است، هـر  سیاق عبارات نقل شده از او چنین می نماید در حالیکه هیچ چیز از امر مورد ادعاي خ

کس می خواهد بر این امر به خصوص و نظایر آن در مورد ابوهریره اطالع یابد به کتـاب ابـوهریره تـالیف سـرورما ،     

 –که درود خدا بر او باد و خداونـد او را بـه مطلـوبش برسـاند      –مصلح شریف ، سید عبدالحسین شرف الدین عاملی 

  کتاب ، سنگ تمام گذاشته است.مراجعه کند که ایشان در این 

از جمله روایات دیگر ، مطلبی است که ابن مردویه و دیگران از طریق ابو سهل ، مسند از عبدالقـدوس از ابوصـالح از   

  ابن عباس نقل کرده اند که گفت:  

اسـت . پیـامبر   نـازل شـده   ابوطالب (علیه السالم ) آیه اي پیامبر! تو هر کس را که بخاهی هدایت نتواین کرد در شان 

امتنـاع نمـود و   ابوطالب (علیه السـالم )  اصرار کرد که اسالم آورد ، ابوطالب (علیه السالم ) به (صلوات اهللا علیه و آله) 

  28سپس خداوند این آیه را نازل فرمود.

 ابوسهل سري یکی از دروغ گویان حدیث سازي است که احادیث را سرقت می نمود و عبدالقدوس ابوسـعید دمشـقی  

  29نیز از دروغ گویان است. 

ظاهر این روایت نظیر روایت قبلی داللت بر مشاهده ي مطلب توسط رواي دارد در حالی که بـه قـول ابـن حجـر در     

به دنیا آمد پـس  (صلوات اهللا علیه و آله) : ابن عباس سه سال قبل از هجرت پیامبر  331صفحه ي  2کتاب اصابه جلد 



، کودك شیرخواري بوده است که نم توانسته شاهد مطلب باشد به فـرض کـه   السالم )  ابوطالب (علیهدر هنگام وفات 

روایت ، درست باشد که معلوم نیست از کجا و چگونه ؟ ابن عباس، سخنش را به کسی که ما نمی شناسیم نسـبت داده  

همـان طـور کـه عـده     است و شاي راویان بدین گونه نهاد، این واسطه را به خاطر ضعف موقعیتش حذف کرده باشند 

بسیاري از مولفان، ابوسهل سري و عبدالقدوس و امثال آن ها را از اسناد چنین دروغ هـایی بـراي پـرده پوشـی ایـن      

  دروغ ها، حذف نموده اند.

کالم آخر این که دانشمند امت (لقب ابن عباس) هرگز زبان به چنین زشتی ها نیالوده است و اگر خواسته باشد چیـزي  

را زا کسی نقل کند ، سزاوارتر آن اسـت کـه چیـزي را     –ابوطالب (علیه السالم ) مجلس وفات  –جلس از شرح آن م

  به هنگام وفات، شهادتین را بر زبان آرود.ابوطالب (علیه السالم ) بگوید که پدرش نیز گفته است که شنید 

در این زمینه بـه زبـان آورده ، نقـل    و یا سزاوارتر آن است که ابن عباس آن چه را که پسر عموي پاکش ، رسول خدا 

نقل شده ، روایت نماید. آیا ابـن عبـاس راوي ایـن    (علیه السالم) نماید یا آن چه را که از پسر عموي طاهرش ، علی 

خطاب به رسول خدا نیست که : اي سرور من! بپاخیز و آن چه را که دوست مـی داري  ابوطالب (علیه السالم ) سخن 

  ت پروردگار را انجام بده که تو راستگوي تصدیق شده هستی.بر زبان اَور و رسال

از جمله روایات دیگر ، مطلبی است که ابوسهل سري ، دروغگوي فوق الذکر از طریق عبدالقدوس که او نیز از جملـه   

  دروغگویان است از نافع از ابن عمر نقل می کند که گفت: 

و بـه  ابوطالـب (علیـه السـالم )    هدایت نتوانی کرد.... در خصـوص   آیه : اي پیامبر، تو هر که را دوست داشته باشی ،

بود و می گفت: اي عمو! بگو ابوطالب (علیه السالم ) بر بالین (صلوات اهللا علیه و آله) هنگام وفات او نازل شد، پیامبر 

ت: زنان قریش پـس از فـوتم   گفابوطالب (علیه السالم ) ال اله اال اهللا تا در روز قیامت به خاطر آن ترا شفاعت نمایم . 

  30مرا مالمت خواهند کرد که از ترس مرگ چنین کردم و آیه نازل شد. 

شاید ابن عمر در روایتش ادعاي حضور در چنین مجلسی را نداشته باشد  و نباید هم داشته باشد چرا که او در چنـان  

بـه دنیـا آمـده اسـت) و     اهللا علیه و آلـه)   (صلواتزمانی هفت ساله بوده است (او حدودا سه سال پس از بعثت پیامبر 

طبیعتا فردي با این سن و سال در چنان مجلس مهمی نمی تواند حضور داشته باشد، مجلس مهم و ترسناکی کـه طـی   

کفن می شود و بزرگان قریش نیز حضور دارند، پـس  (صلوات اهللا علیه و آله) توسط پیامبر ابوطالب (علیه السالم ) آن 

ابن عمر آن را از کسی که در آن مجلس حاضر بوده است بشنود و چنین کسـی نمـن توانـد جـز فرزنـد      به ناچار باید 

باشد و آن چه که از ایشان نقل شده همان است که در بخش سخنان پـاك  (علیه السالم) متوفی یعنی موال امیرالمومنین 



ند طالب، جفعر یا عقیل باشد در حالی کـه در  مانابوطالب (علیه السالم ) گذشت و یا چنین کسی باید از دیگر فرزندان 

یعنـی عبـاس   ابوطالب (علیه السالم ) این خصوص هیچ سخنی از این افراد نقل نشده است و یا چنین فردي باید برادر 

یعنـی  ابوطالـب (علیـه السـالم )    باشد که سخن او را در این باب قبال نقل کرده ایم و یا چنین فردي باید برادر زاده ي 

بر بزرگوار اسالم باشد که سخنان ایشان را قبال در این خصوص خوانده ایم. پس ابن عمـر ایـن سـخن را از چـه     پیام

در یکی از روایتش، ابوطالب (علیه السالم ) کسی شنیده است؟ و چرا نامش را حذف کرده است ؟ و چرا ابوجهل را با 

است ؟ و آیا درمیان راویـان فـردي وجـود دارد کـه     شرکت می دهد ؟ در حالیک آیه هیچ کس غیر از او چنین نگفته 

  تمام حدیث را به دروغ بر او بسته باشد؟ پس گمان نیکو ببر و بیش از این مپرس!!

 31نسـبت داده انـد   –آیه مورد بحـث   –بر این مطلب ، آن چه را که به مجاهد و قتاده در خصوص شان نزول این آیه 

اد این دو دراین خصوص شده است یا این که آن ها هم این مطلـب را زا افـراد   اضافه کنید، آیا این روایات مورد استن

دلیل در خصوص مسـاله مهمـی    –مجهولی شنیده اند؟ احایث مرسل نظیر این حدیث به هیچ وجه نمی تواند به عنوان 

(صـلوات  ون پیامبر همچ –، آن هم پس از اثبات ایمانش توسط گویندگان بزرگوار ابوطالب (علیه السالم ) نظیر تکفیر 

(صلوات اهللا علیه به خاطر پیامبر ابوطالب (علیه السالم ) و نیز جان فشانی  –و ... (علیه السالم) و علی اهللا علیه و آله) 

  و دفاع از او با آن همه دالیل قاطع به کار گرفته شود.و آله) 

و ذیـل آیـه   ابوطالب (علیه السالم ) در خصوص و عباس و قرار دادن صدر آیه ابوطالب (علیه السالم ) تقسیم آیه بین 

جز تفسیر بـه راي و   -که به اتفاق آراي همه چندین سال پس از نزول آیه ، ایمان آورده است –32در خصوص عباس 

  دعواي صرف از سوي قتاده و نظایرش آن هم طور مرسل، مفهومی نمی تواند داشته باشد.

  ا خواهید دانست که می گوید:پس از این همه سخن ، ارزشک گفتار زجاج ر

نازل شده است ، اتفاق نظـر  ابوطالب (علیه السالم ) درباره ي  –آیه ي مورد بحث  –مسلمین در خصوص این که آیه 

  دارند!  

  و یا قرطبی که او نیز معتقد است:

ـ ابوطالب (علیـه السـالم )   حق این است که بگوییم: مفسران برجسته در این مطلب که آیه در باره  ازل دشـه اسـت ،   ن

  33متفقند! 

  ).50بنگر که چگونه بر خدا به دروغ تهمت می زنند و همین تهمت زدن گناهی آشکار است (سوره نساء آیه 
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  )٢نسبت ھای ناروا (

  حدیث ضحضاح
  

  

آن را براي (صلوات اهللا علیه و آله) ضحضاح در لغت ، مقدار آبی را گویند که تا قوزك پا می رسد و پیامبر اکرم 
 تسمیه ي مایع سوزانی در جهنم به کار برده اند.

 
 

کینه جویی ها پرتاب کرده و یا در خزانه ي بدخواهی ها ، اندوخته اند، تمام تا این جا تمام تیرهایی که قوم، از ترکش 

نمـودیم و جـز حـدیث ضحضـاح کـه دشـمنان        1می شود، همه ي این تیرها را ما پاسخ در خور گفتیم و هباء منثورا 

نیز مطرح نموده و پاسـخ  پیرامون آن هوو جنجال به راه انداخته اند و ما به یاري خدا همین را ابوطالب (علیه السالم ) 

  خواهیم گفت:  

  بخاري و مسلم از طریق سفیان ثوري از عبدالملک بن عمیر از عبداهللا بن حارث نقل کرده اند که:

را کـه از  ابوطالب (علیـه السـالم )   عرض کردم: اي پیامبر خدا ! چگونه حق عمویت (صلوات اهللا علیه و آله) به پیامبر 

 –ابوطالب (علیه السالم )  –تو به خشم می آمد ، ادا نمودي؟ پیامبر در پاسخ فرمود: او تو حمایت می کرد و به خاطر 

  در گودالی از آتش است، در حالی که اگر من نبودم در درك السفل می بود.

  و در روایت دیگر آمده است:

ما را به حفاظت و یـاري مـی   شابوطالب (علیه السالم ) عرض کردم: اي رسول خدا! (صلوات اهللا علیه و آله) به پیامبر 

را در ابوطالب (علیـه السـالم )   فرمود: آري ، (صلوات اهللا علیه و آله) نمود آیا این کارها برایش سودي داشت؟ پیامبر 

  از آتش نهادم . 2درون امواجی از آتش یافتم و او را خارج کرده در ضحضاحی

شـنیده  (صلوات اهللا علیه و آله) براي من روایت کرد که زا پیامبر لیث گوید که ابن الهاد از عبداهللا بن جناب از ابو سعید 

  فرمود: ابوطالب (علیه السالم ) است که در تجدید خاطره ي 



شاید شفاعت من در روز قیامت او را سودمند افتد و این شفاعت او را در ضحضاحی از آتش که تا قوزك پایش مـی  

  ر بدهد.رسد و مغزش از حرارت آن به جوش می آید، قرا

و در صحیح بخاري از طریق عبدالعزیز بن محمد داراوردي از یزید بن الهاد به همین ترتیب نقـل شـده اسـت بـا ایـن      

  3تفاوت که : از حرارت آتش، اصل مغزش به جوش می آید. 

  ما نمی پسندیم که در سند احادیث مناقشه کنیم.

در خصـوص او نگاشـته ایـم کـه او در نقـل حـدیث از       ما نمی پسندیم که در خصوص سفیان کوفی و آن چه که قبال 

  راویان ضعیف الحال نیرنگ می زد و از قول دروغگیان می نوشت، مناقشه نمائیم.

ما نمی پسندیم که در خصوص عبدالملک بن عمیر لخمی کوفی مناقشه کنیم کـه عمـرش طـوالنی شـد و حافظـه اش      

و حافظه اش دگرگون شـده اسـت و احمـد در خصوصـش      نیست 4معیوب گردید و ابوحاتم درباره اش گفت: حافظ 

  گفت: ضعیف است و اشتباه می کد و ابن معین گفت: مخلوط می نماید و ابن خراش گفت: شعبه از او خشنود نبود.

  5و کوسج از قول احمد نقل کرده که احمد، عبدالملک را جدا تضعیف می کرد. 

ناقشه کنیم که احمد بن حنبـل دربـاره اش مـی گویـد: اگـر بـا       ما نمی پسندیم که در خصوص عبدالعزیز داراوردي م

مراجعه به حافظه اش حدیث نقل کند مطلب مهمی نیست، تازه اگر از روي نوشته هم چیزي را نقل کند بـاز هـم مهـم    

  نیست ولی وقتی خـودش، نقـل حـدیث مـی کنـد مطالـب نادرسـتی مـی گویـد! و ابوحـاتم نیـز در ایـن خصـوص              

  6او ، احتجاج و استدالل نمی شود و ابوزرعه می گوید: بدین گونه حافظه است.  می گوید: به گفتار

ما هم چنین به تناقض متون روایات اشاره نمی کنیم که دریک جا با لفظ شاید مطلب مطرح می شـود و بـه گونـه اي    

(صلوات اهللا علیـه  پیامبر تا روز قیامت به واسطه ي شفاعت ابوطالب (علیه السالم ) اظهار امیدواري می شود که عذاب 

به تاخیر افتاده و از آن پس هم شاید عذابش به دلیل همان شفاعت به میزان ضحضاح ، تقلیل یابد. و در حـالی  و آله) 

(صـلوات اهللا علیـه و   در میان امواج آتش یافته شده و پیامبر ابوطالب (علیه السالم ) که در جاي دیگر عنوان شده که 

  او را درون ضحضاح قرار داده است.به کمک شفاعتش آله) 

ما نمی پسندیم که آن مناقشه ها را مطرح کرده و یا این تناقضات را عنوان نماییم بلکه یک کالم در این جا مطرح می 

ابوطالـب (علیـه السـالم )    را در هنگـام وفـات   ابوطالب (علیـه السـالم )   کنیم و آن این که پیامبر خدا ، شفاعت براي 

به اداي شهادت (گفتن ال اله اال اهللا ) فرمود و در این خصوص بود که گفت: اي عمو! ال الـه اال اهللا را  مشروط و منوط 

  7بگو که کلمه اي است که به واسطه اش در روز قیامت تو را شفاعت خواهم کرد.



فراوانـی آمـده    همان طور که شفاعت را به طور مطلق به اداي شهادت، منوط و وابسته فرمود که این مطلب در اخبـار 

جمع آوري کرده  – 158تا  150صفحات   4است و مقداري از آن را حافظ منذري در کتاب الترغیب و الترهیب جلد 

(صلوات اهللا علیـه  است ، از جمله این اخبار، مطلبی است که مرفوعا از قول عبداهللا بن عمر روایت شده است که پیامبر 

فته شد که سوال کن و بخواه که هر پیامبري چنـین کـرده و در خواسـتی نمـوده     فرمود: (از سوي خدا ) به من گو آله) 

است ، من درخواستم را تا روز قیامت به تاخیر انداختم ، آن درخواست این است که هر که شهادت به وحـدانیت حـق   

  دهد ، او را شفاعت نمایم. همین حدیث را احمد با اسناد صحیح روایت نموده است.

فرمود: (صلوات اهللا علیه و آله) ت مربوطه حدیثی است که مرفوعا از ابوذر غفاري روایت شده که پیامبر از دیگر روایا

  به من حق و قابلیت شفاعت ، اعطا شد و این شفاعت به هر کس از امت من به خداوند شرك نورزد، خواهد رسید .

  لسله سند حدیث ، روایت کرده است.گفت: بزار این حدیث را با سند نیکو به استثناي انقطاع موجود در س

از جمله روایات دیگر مربوط به این بحث ، حدیثی است از قول عوف بن مالک اشجعی: شفاعت من به هـر مسـلمانی   

تعلق می گیرد، عوف می گوید: طبري این حدیث را با سلسله سندهاي مختلفی نقل کرده که یکی از آن ها نیکوسـت،  

  کسی است که بمیرد در حالی که به خدا شرك نورزیده باشد.« قل می کند شفاعت از آابن حبان نیز در صحیح خود ن

(صـلوات اهللا  وحی کرد که به جانب محمد (علیه السالم) از احادیث دیگر، مطلبی است از قول انس: خداوند به جبرئیل 

تو عطا شـود و شـفاعت نمـا تـا      برو و به او بگو: سرت را به سوي آسمان بلند کن و درخواست نما تا بهعلیه و آله) 

ال اله اال اهللا را از روي اخالص بر  –شفاعتت پذیرفته شود تا این که فرمود از امت خود، آن کس را که حتی یک روز 

زبان آورده باشد و پس از آن مرده باشد به بهشت وارد خواهم کرد. منذري گویـد: احمـد ایـن را روایـت کـرده و در      

  ین حدیث احتجاج و استناد شده است.کتاب صحیح به راویان ا

کسـی اسـت کـه از روي اخـالص     « از احادیث دیگر، مطلبی است که مرفوعا از ابوهریره نقل شده: شفاعت من ، از آ

شهادت دهد که ال اله اال اهللا و محمدا رسول اهللا و در این شهادت ، قلبش زبان را و زبـانش قلـب را تصـدیق نمایـد.     

در صحیح خود آن را نقل نموده اند. از جمله احادیث دیگر، مطلبی است که در صفحات قبـل از  احمد و نیز ابن حبان 

پروردگارش را خواند و از او اجـازه  (صلوات اهللا علیه و آله) قول ابوهریره و ابن عباس نقل شد متضمن این که پیامبر 

وي داشته باشد و خداوند ایـن اجـازه    خواست که براي مادرش طلب آمرزش نماید و رد روز قیامت اجازه شفاعت از

  را عطا نفرمود.

  می نویسد:  113صفحه ي  1سهیلی در کتاب الروض االنف جلد 



فرمود: از پروردگـارم در مـورد زیـارت قبـر مـادرم اجـازه       (صلوات اهللا علیه و آله) رد صحیح منقول است که پیامبر 

تم که برایش طلب آمرزش کنم ولی این اجازه را عطا نفرمـود  خواستم ، این اجازه را خداوند عطا فرمود و اجازه خواس

خواسـت بـراي   (صلوات اهللا علیـه و آلـه)   و در کتاب مسند تالیف بزار به استناد حدیث بریده نقل شده که وقتی پیامبر 

مادرش طلب آمرزش نماید جبرئیل دست رد بر سینه اش زد و خطاب به او گفت: براي کسی که مشرك بـود اسـتغفار   

  8بازگشت در حالی که اندوهگین بود .(صلوات اهللا علیه و آله) مکن پس پیامبر 

  می افزاید:عالمه ي امینی قدس سره  

پس اگر در صورت شهادت ندادن بر توحید، اصل شفاعت ، منتفی گردد یعنی به واسطه عدم شایستگی کافر، بـه طـور   

یفر و مجازات) ، به طریق اولی شـفاعت جهـت تخفیـف    کلی شفاعت درباره ي او محال باشد(حتی در برخی مراتب ک

ایـن مطلـب ، نفـی     –قـرآن   –عذاب نیز منتفی خواهد بود همان طور که به استناد آیات ذیل از کتاب خداوند متعـال  

  گردیده است:

براي آنان که کفر ورزیدند، آتش جهنم است که نه شدتش بر آنان به قدري می شود که بمیرند و نـه تخفیفـی    - 1

 ).36عذابش داده می شود، بدین سان هر کافر ناسپاسی را جزا می دهیم (سوره فاطر آیه در 

هنگامی که ظالمان و ستمگران، عذاب را مشاهده کنند، نه تخفیفی برایشـان خواهـد بـود و نـه مهلتـی بـراي        - 2

 ).58رهایی از عذاب خواهند یافت (سوره نخل آیه 

 ).88و آل عمران آیه  162نه مهلت (سوره بقره آیه  در عذاب ، جاودانند، نه تخفیف می یابند و - 3

آنان که در آتش دوزخند به خازنان جهنم گویند: پروردگارتان را بخوانیـد و از او بخواهیـد مـدت زمـانی از      - 4

خازنان گویند: آیا پیامبرانتان با دالیل روشن به سـوي شـما نیامدنـد ، دوزخیـان      –عذاب ما را تخفیف دهد 

ي ، خازنان جهنم گویند: پس فراخوانید که فرا خوانـدن کـافران جـز در گمراهـی نیسـت      پاسخ می دهند: آر

 ).50و  49(سوره غافر آیات 

آنان ، کسانی هستند که زندگی دنیا را بر حیات آخرت ترجیح دادند و آخرت را به دنیـا فروختنـد، پـس نـه      - 5

 ).86عذابشان تخفیف می یابد و نه یاري می شوند (سوره بقره آیه 

نهایی را که دینشان را بسان بازیچه گرفتند و زندگانی دنیا آنها را فریفت به خود واگـذار کـن و رهـا نمـا و     آ - 6

تذکر بده که اگر کسی به وسیله دستاوردهاي خودش به هالکت رسد به جز خـدا هـیچ سرپرسـت و یـاور و     

یرفته نخواهد شـد چـرا   شفاعت گري نخواهد داشت و اگر هر چیز را به عوض مجازات، در پیش بگذاري پذ



که این کسان همان هایی هستند که با دستاوردهاي خودشان به هالکت رسیده انـد ، شـرابی از آب جـوش و    

 ).70متعفن و عذابی دردناك به مجازات کفرشان در انتظار آنان است (سوره انعام آیه 

مجرمـان و گنهکـاران   هر کس رد گرو دستاورد خویش است مگر اصحاب یمین که در بهشـت هسـتند و از    - 7

پرسند که چه چیز شما را در جهنم جایگزین کرد؟ ....... اینان را شفاعت شفاعت گران سود نخواهـد رسـاند   

 ). 48تا  38(سوره مدثر آیات 

از روز قیامت، از آن هنگام که از وحشت، دل ها گویی که تا حنجره ها باال آمده اند بیمشـان ده ، در آن روز   - 8

 ).18ت گري نیست و از هیچ شفاعت گري، شفاعت پذیرفته نمی شود (سوره غافر آیه ستمگران را حمای

و مجرمان را گروهی به سوي جهنم می رانیم ، آنان به هیچ وجه از شفاعت استفاده نتوانند کرد مگر کسی کـه   - 9

 ).87از پیشگاه خداوند ، عهدي داشته باشد (سوره مریم آیه 

ستثنایی یافته اند، عهد را به مفهوم شـهادت بـه کلمـه ي ال الـه اال اهللا و عمـل بـه       در این آیه که مشموالن شفاعت ، ا

  9مقتضاي این شهادت گرفته اند ، یعنی این که جز براي مومنان، شفاعت نخواهد شد.

 مشرك از دنیـا رفتـه اسـت و    –العیاذ باهللا  –ابوطالب (علیه السالم ) با این تفاصیل، حدیث ضحضاح بر مبناي این که 

از امـواج سـهمگین آتـش در    ابوطالـب (علیـه السـالم )    براي این حالت هیچ شفاعتی رد تخفیف عذاب و قـرار دادن  

 –ضحضاح ، مورد قبول نیست با تمام احادیث و آیاتی که ما ذکر نمودیم منافات پیدا می کند، و حدیث مخالف کتاب 

ر کتاب صحیح به نقل از و این امر ، بزرگواري است که و سنت ثابت رسول خدا باید به سینه دیوار زده شود د –قرآن 

  کسی غیر او آن را کسب نکرد.

  

  برافراشته شدابوطالب (علیه السالم ) پرچم پیامبر با همت عالی 

  و همین در علو رتبه و درجه، او را بس

  است که مورد وصف واقع می شودابوطالب (علیه السالم ) این 

  رزش او قاصرنددر حالی که صفت ها از بیان ا

  قدر و مرتبه اش از هر مدیحعه اي فراتر است

  ولی همین مدح است که یاد آوریش قلب ها را زنده می کند 

  می باشد که ابیاتی از آن را نقل می کنیم:–قصیده دوم از عالمه ي حجت، شیخ عبدالحین صادق عاملی قدس سره 



  مین مستحکم نمی شد نبود، نیروي مسل –ابوطالب (علیه السالم )  –اگر او 

  و چشمه ي توحید در مجاري خود به راه نیم افتاد  

  او تا سر حد تواناییش ، پناه داد و حمایت نمود

  و بنیادهاي اسالم را که رسالت بهترین مردم از شهرنشین و ده نشین (پیامبر) بود، استوار نمود

  ، تمام مکه با همه ي وسعتش ابوطالب (علیه السالم ) بعد از 

  ر رسول خدا تنگ شد و تاریک گشتب

  پیامبر ، سالی را که در آن عمو و همسرش را زا دست داد 

  با رنج به پایان برد در حالی که بر آن دو می گریست

  برایش یک سال گریسته (صلوات اهللا علیه و آله) پس چه عظیم است ایمان فردي که مصطفی 

  ده استسالی که روزهایش براي او از شب ها تاریک تر بو

  همه ي نورها از نسل او پخش و گسترده شده اند 

  است و آخرینشان ذخیره خدایی بقیه اهللا (ع)(علیه السالم) که نخستین آن ها ، مرتضی علی 

و پرتوهایی زا آیـات ایمـان خـالص او و مـا آن را     ابوطالب (علیه السالم ) این بود گوشه هایی از زندگی ساالر مکه، 

باشد که اهل کتاب یقین کنند و ایمان آوردگـان را ایمـان بیفزایـد و اهـل کتـاب و       11ا نگاشتیم صرفا براي رضاي خد

و آنان که در پس ایشان آیند گویند خداوند اما را و بـرادران مـا را کـه در     12مومنان شک و تردید به خود راه ندهند 

الصی نسبت به ایمان اوردگان قرار مده ، خداوند ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز و در قلب هایمان ذره اي کژي و ناخ

  13تویی که مهربان و رحیم هستی. 

رسول خدا آمده است : پس از من ، حدیث فراوان خواهد شد، پس وقتی حدیثی برایتان روایت شـد آن را بـه کتـاب    

  10رد نمایید.  خداوند متعالی عرضه کنید، هر چه با کتاب خدا موافقت داشت بپذیرید و هر چه مخالفت داشت

پس این که ، حدیث ضحضاح را بخاري نقل کرده است ، تو را نفریبد چرا که کتاب بخاري که صحیح نامش نهاده انـد  

در واقع انبانی از مطالب بی ارزش و نامرغوب و چنته اي زا اشـتباهات اسـت کـه در فرصـتی دیگـر بـه آن خـواهیم        

  پرداخت.

که درود خـدا بـر او    –ابوطالب (علیه السالم ) در خصوص ایمان، سرور ما ،  در اینجا براي حسن ختام این مبحث که

  بود با ابیاتی از دو قصیده ، بحث را به پایان می بریم : –باد 



قصیده نخست از شیخ فقه و فلسفه و اخالق، شیخ بزرگوار آیت اهللا شیخ محمد حسین اصفهانی نجفـی کـه از شـاعران    

  ت می باشد:غدیر در قرن چهاردهم هجري اس

  

  نور هدایت در قلب عموي مصطفی (ص)

  در عین پوشیدگی، در نهایت ظهور است 

  ایمان پوشیده ي او نامش را چنان باال برده است

  که جز دست پاکان ، او را مس و لمس نمی کنند

  کفیل خاتم پیامبران است –ابوطالب (علیه السالم )  –او 

  ستو از پیامبر با تمام نیرو حمایت کرده ا

  تنها یاري دهنده ي پیامبر در زمان او 

  و تکیه گاه محکم پیامبر در آغاز دعوتش  

  پیشواي خاندان و رهبر قوم و عشیره ي پیامبر

  و پناهگاه مستحکم او در روز سختی 

  به یاري پیامبر گران قدر و بلند مرتبه قیام کرد

  تا این که پایه و بنیان هاي اسالم استواري یافت

  الش ها و کوشش هایش را در دفاع از پیامبر به کار برد بزرگ ترین ت

  تا وقتی که کار پیامبر هدایت گر باال گرفت

  از پیامبر در قبال آزار قریشیان کافر حمایت کرد

  با قدرت و هیبتی که جباران را به ذلت وا می داشت

  شرف کفالت پیامبر صاحب دعوت و رسالت  

  ستکافی اابوطالب (علیه السالم ) براي 

  در ستایش پیامبر ابوطالب (علیه السالم ) زبان گویاي 

  برنده تر از شمشیر او بر علیه دشمنانش می باشد

  ام القري (مکه ) به نورش روشنی گرفت



  و هر نوري براي او همچون نور کوه طور براي موسی است

  و چرا نباشد؟ در حالی که او پدر انوار  

  و خاستگاه ماه ها و خورشید هاست

  ترین شاخه ي درخت وجود ابراهیم خلیل استپاک

  و چه بسیار شرف و اصالت که او دارد 

  و جعفر طیار است –(علیه السالم) علی  –(صلوات اهللا علیه و آله) او پدر وصی پیامبر 

  و به جان خودم سوگند که او منتهاي فخر و شرف است

  با نور او ، مکه روشن شد

  وشن شدو نه تنها مکه که آسمان ها نیز ر

  در پناه مهتري و هیبت او بود

  که امر رسالت پیامبر کامل گشت

  سالم ، انتشار یافتادر پناه حمایت او بود که 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  



  آثار فخر شیعھ عالمھ کبیر امینی قدس سرهاز دیگر یکی 
  

  ابوذر ، بدور از پیرایه ها .
  نوشته ي عالمه ي امینی.

  ترجمه ي ح. منصور.
  چاپ اول ، قطع رقعی

  از قبیله ي بنی غفار بود.

  می گفتند.جندب نام داشت، اما ابوذرش 

  رمله دختر وقیعه. –پدرش جناده بود و مادرش رمله 

  چهارمین (یا پنجمین) کس بود که اسالم آورد.

  نخستین فردي بود که پیامبر را به رسم اسالم ، سالم گفت.

 از او پیمان گرفت که همواره حق بگوید، اگر چه تلخ باشـد، و او هرگـز بـه جـز حـق     (صلوات اهللا علیه و آله) پیامبر 

  نگفت.

تاریخ نویسان مزدور و خود فروخته، در دوران حکومت دژخیمی بنی امیه و بنی عباس چهره هـاي پـاك و آسـمانی    

را اهریمن گونه تصویر نموده ؛ و شیران بیشه ي تقوي را کفتـاران مـادي گـرا    (علیه السالم) یاران راستین امیر مومنان 

  وانمود ساخته اند.

آزادي که طنین فریادش در دهلیز تاریخ همواه به گوش می رسد؛ بیش زا دیگران دراین  و ابوذر این بلند آواي حق و

  بیدادگاه ، به کفر و بی خدایی متهم شده است.

عالمه مجاهد عبدالحسین امینی پژوهشگر و ژرف نگر قرن ما دراین نوشته که بخشی از دریاي بیکران الغـدیر اوسـت   

  ....درخشان ابوذر زدوده است. زنگارهاي تهمت و افتراء را از سیماي
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