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تمهید

ر] علی نول الجهلأحسب أن القوم لم ینسجوا هذا اإلفک [اسالم والدي أبی بک
یسلموا، أو بتراجم الرجال فحسب، وال أن لهم مأربا فی آباء المهاجرین أسلموا أو لم

فیه مکاء وتصدیۀ أن لهم غایۀ فی إسالم أبوي أبی بکر، لکنهم زمروا لما لم یزل لهم
أمیر المؤمنین سالم اهللا من تکفیر سید األباطیح شیخ األئمۀ أبی طالب والد موالنا

فوجهوها إلی الوالد أو إلی الوالدین ما، وذلک بعد أن عجزوا عن الوقیعۀ فی الولدعلیه
زین الفتی. وکن من تهویلهم فی تخفیف ] العاصمی فی3کما فعله الحافظ [ صفحه 

النبی المعظم صلی اهللا علیه وآله وسلم وعلیهما تلکم الوطأة أن جروا ذلک إلی والدي
عند بیان وجه الشبه بین النبی والمرتضی صلی اهللا الفتیحتی قال العاصمی فی زین

تشبیه األبوین فی الحکم والتسمیۀ، فإن النبی فی کثرة ما أنعم اهللا علیهما وآلهما: أما
1علیه ووفور إحسانه إلیه لم یرزقه إسالم أبویه، وعلی هذا جمهور المسلمین [تعالی ]

األخالق فیما أکرمه اهللا به منإال شرذمۀ قلیلین ال یلتفت إلیهم، فکذلک المرتضی



تفتأ هلم فی ذلک والخصال وفنون النعم واألفعال لم یرزقه إسالم أبویه. انتهی. فلم
وکفالته لصاحب الرسالۀ، جلبۀ ولغط مکابرین فیهما المعلوم من سیرة شیخ األبطح

له وخضوعه لناموسه اإللهی فی قوودرئه عنه کل سوء وعادیۀ، وهتافه بدینه القویم،
من حول وطول. ولو أبو طالب وأبنه++ وفعله وشعره ونثره، ودفاعه عنه بکل ما یملکه

آوي وحامی++ وهذا بیثرب جس الحماما لما مثل الدین شخصا وقاما فذاك بمکۀ
تماما فقل فی تبیر مضی بعد ما++ قضی ما تکفل عبد مناف بأمر++ وأودي فکان علی

تحا للهدي++ وهللا ذا للمعالی ختاما وما ضر مجد فا] . فلله ذا2قضاه وأبقی شماما [
] الصبا++ ح من ظن ضوء 3بصیر تعامی کما ال یضر إیاب [أبی طالب++ جهول لغا أو

4النهار الظالما [ ] . [ ] وهناك طرق ال یمکن التوصل إلی اإلذعان بنفسیات 4صفحه 
ـ أو مما ینوء به من 2ـ استنباطها مما یلفظ به من قول. 1أال وهی: اي أحد إال بها،

ـ أو مما 4أو مما یروي عنه آله وذووه. فإن أهل البیت أدري بما فیه. ـ3عمل. 
إلیه من الث به وبخع لهأسنده .

اقوال أبی طالب المثبته إلیمانه

مثبتۀ فی أما أقوال أبی طالب سالم اهللا علیه فإلیک عقودا عسجدیۀ من شعره الرائق
2] (5الحدیث. أخرج الحاکم فی المستدرك [السیر والتواریخ وکتب  / 623) بإسناده 

جوارهم والدفع عن ابن إسحاق قال: قال أبو طالب أبیاتا للنجاشی یحضه علی حسن
خیار الناس أن عنهم ـ یعنی عن المهاجرین إلی الحبشۀ من المسلمین: لیعلم

ه++ فکل بأمر اهللا بمحمدا++ وزیر لموسی والمسیح ابن مریم أتانا بهدي مثل ما أتیا
ال حدیث المبرجم ] . وإنکم تتلونه فی کتابکم++ بصدق حدیث6یهدي ویعصم [

سالم اهللا علیه من وإنک ما تأتیک منها عصابۀ++ بفضلک إال أرجعوا بالتکرم وقال
نصر الکرائم النا سیوف اهللا قصیدة: فبلغ عن الشحناء أفناء غالب++ لویا وتیما عند

ألم تعلموا أن القطیعۀ مأثم++ وأمر کان صوت القوم وجی الغمائموالمجد کله++ إذا 
فی غد++ وأن نعیم الدهر لیس بدائم [ بالء قاتم غیر حازم وأن سبیل الرشد یعلم

] فال تسفهن أحالمکم فی محمد5صفحه  ++ وال تتبعوا أمر الغواة األشائم تمنیتم أن 
اهللا ال تقتلونه++ ولما تروا قطف کأحالم نائم وإنکم وتقتلوه وإنما++ أمانیکم هذي



7اللحی والغالصم [ ] . ولم تبصروا واألحیاء منکم مالحما++ تحوم علیها الطیر بعد 
بأرحام أواصر بیننا++ فقد قطع األرحام وقع الصوارم زعمتم بأنا مسلمونمالحم وتدعو

محمدا++ ولما نقاذف دونه ونزاحم من القوم مفضال أبی علی العدي++ تمکن فی
الفرعین من آل هاشم أمین حبیب فی العباد مسوم++ بخاتم رب قاهر فی الخواتم

من یري الناس برهانا علیه وهیبۀ++ وما جاهل فی قومه مثل عالم نبی أتاه الوحی
عنه کل عند ربه++ ومن قال ال یقرع بها سن نادم تطیف به جرثومۀ هاشمیۀ++ تذبب

8) [313/ 3)، شرح ابن أبی الحدید (32عات وظالم دیوان أبی طالب (ص  ] . ومن 
ذات شعره فی أمر الصحیفۀ التی سنوقفک علی قصتها قوله: أال أبلغا عنی علی

کموسی بینها++ لویا وخصا من لوي بنی کعب ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا++ رسوال
بالحب وأن د محبۀ++ وال حیف فیمن خصه اهللاخط فی أول الکتب وأن علیه فی العبا

من لم یجن ] ++ ویصبح9الذي رقشتم فی کتابکم++ یکون لکم یوما کراغیۀ السقب [
] وال تتبعوا أمر الغواة وتقطعوا6ذنبا کذي ذنب [ صفحه  ++ أواصرنا بعد المودة 

سنا وبیت ذاقه حلب الحرب فل] وربما++ أمر علی من10والقرب وتسجلبوا حربا عوانا [
. [11]اهللا نسلم أحمدا++ لعزاء من عض الزمان وال کرب ولما تبن منا ومنکم 

ضنک تري کسر القنا++ به ] بالمهندة الشهب بمعترك12سوالف++ وأید أترت [
فی حجراته++ ومعمعۀ ] . کأن مجال الخیل13والضباع العرج تعکف کالشرب [

بنیه بالطعان وبالضرب ره++ وأوصیاألبطال معرکۀ الحرب ألیس أبونا هاشم شد أز
النکب ولکننا أهل الحفائظ ولسنا نمل الحرب حتی تملنا++ وال نشتکی مما ینوب من

)، شرح ابن أبی 373/ 1هشام (والنهی++ إذا طار أرواح الکماة من الرعب سیرة ابن
325/ 1)، بلوغ األرب (313/ 3الحدبد ( ) لروض )، ا261/ 1خزانۀ األدب للبغدادي (،

3)، تاریخ ابن کثیر (220/ 1األنف ( / 87) )، طلبۀ 13، 6، أسنی المطالب (ص 
] ومن شعره قوله14) [10الطالب (ص  : أال ما لهم آخر اللیل معتم++ طوانی وأخري 

وقد نامت عیون کثیرة++ وسامر أخري قاعد لم ] طوانی7النجم لما تقحم [ صفحه 
ظلم ومن ال یتقی البغی یظلم سعوا سفها محمدا++ بینوم ألحالم أقوام أرادوا

خائل من أمرهم غیر محکم رجاة أمور لم ینالوا نظامها++ واقتادهم سوء أمرهم++ علی
وموسم یرجون منا خطۀ دون نیلها++ ضراب وطعن بالوشیج وإن نشدوا فی کل بدو



نسخی بقتل محمد++ ولم یختضب سمر العوالی من الدم ] . یرجون أن15المقوم [
] . وتقطع أرحام 16تفلقوا++ جماجم تلقی بالحمیم وزموم [بتم وبیت اهللا حتیکذ

ویغشی محرم بعد محرم وینهض قوم بالحدید إلیکم++ یذبون وتنسی حلیلۀ++ حلیال
هم األسد أسد الزارتین إذا غدت++ علی حنق لم تخش إعالم عن أحسابهم کل مجرم

] . علی ما مضی 17قتلی تدعی بالتسدم [أفیقوا ولم تقم++ نوائح معلم فیا لبنی فهر
وعقوقکم++ وغشیانکم فی أمرنا کل مأتم وظلم نبی جاء یدعو الی من بغیکم

] . فال تحسبونا مسلمیه ومثله++ إذا 18أتی من عند ذي العرش قیم [الهدي++ وأمر
فلیس بمسلم فهذي معاذیر وتقدمۀ لکم++ لکیال تکون الحرب قبل کان فی قوم

] . وله 20) [312/ 3)، شرح ابن أبی الحدید (29] (ص 19أبی طالب [انالتقدم دیو
إلیک ] واهللا لن یصلوا8مخاطبا للنبی األعظم صلی اهللا علیه وآله وسلم: [ صفحه قوله

بجمعهم++ حتی أوسد فی التراب دفینا فاصدع بأمرك ما علیک غضاضۀ++ وابشر
+ ولقد دعوت وکنت ثم أمینابذاك وقر منک عیونا ودعوتنی وعلمت أنک ناصحی+

[21] . فی ولقد علمت بأن دین محمد++ من خیر أدیان البریۀ دینا رواها الثعلبی
اهللا تفسیره وقال: قد أتفق علی صحۀ نقل هذه األبیات عن أبی طالب: مقاتل، وعبد

للبغدادي ] خزانۀ األدب22بن عباس، والقسم بن محضرة، وعطاء بن دینار. راجع: [
3)، شرح ابن أبی الحدید (42/ 3)، تاریخ ابن کثیر (261/ 1( ، تاریخ أبی (306 /

4)، اإلصابۀ (155، 153/ 7)، فتح الباري (120/ 1الفدا ( ، المواهب اللدنیۀ (116 /
) طلبۀ الطالب (ص 12طالب (ص )، دیوان أبی305/ 1)، السیرة الحلبیۀ (61/ 1(
/ 91/ 1دحالن هامش الحلبیۀ (بویۀ لزینی)، السیرة الن325/ 1) بلوغ االرب (5

)، وذکر البیت األخیر فی أسنی المطالب (ص211 6) فقال: عدة البرزنجی من کالم 
وابن کثیر فی تاریخه علی األبیات: لوال أبی طالب المعروف. لفت نظر: زاد القرطبی

أحمد ] قال السید9سمحا بذاك مبینا [ صفحه المالمۀ أو حذاري سبۀ++ لوجدتنی
23زینی دحالن فی أسنی المطالب [ ] ( ): فقیل: إن هذا البیت موضوع أدخلوه 14ص 

.فی شعر أبی طالب ولیس من کالمه قال األمینی: هب أن البیت األخیر من صلب ما 
أقصی ما فیه أن العار والسبۀ، اللذان کان أبو طالب نظمه أبو طالب علیه السالم فإن

ن یسقط محله عند قریش فال تتسنی له نصرة الرسول خیفۀ أعلیه السالم یحذرهما



علیه وآله وسلم، إنما منعاه عن اإلبانۀ واإلظهار العتناق الدین، المبعوث صلی اهللا
اإلیمان بما جاء به النبی األمین، وهو صریح قوله: لوجدتنی سمحا بذاك وإعالن
مقتضاه من النصرةأي مظهرا، وأین هو عن اعتناق الدین فی نفسه، والعمل بمبینا،

أبیاته األولی والدفاع؟ ولو کان یرید به عدم الخضوع للدین لکان تهافتا بینا بینه وبین
أدیان البریۀ دینا، التی ینص فیها بأن دین محمد صلی اهللا علیه وآله وسلم من خیر

أمته. ومن شعره قوله قد وأنه صلی اهللا علیه وآله وسلم صادق فی دعوته أمین علی
تذکر دهر غیر مأمون++ لعثمان بن مظعون حین عذبته قریش ونالت منه: أمنغضب 

سفه++ یغشون بالظلم من أصبحت مکتئبا تبکی کمحزون أم من تذکر أقوام ذوي
لعثمان بن مظعون ونمنع یدعو إلی الدین أال ترون أذل اهللا جمعکم++ إنا غضبنا

ومرهفات کأن الملح الضیم من یبغی مضیمنا++ بکل مطرد فی الکف مسنون
ال حلوم لها++ بعد خالطها++ یشفی بها الداء من هام المجانین حتی تقر رجال

نبی کموسی أو کذي الصعوبۀ باألسماح واللین أو تؤمنوا بکتاب منزل عجب++ علی
وآله وسلم قوله: [ صفحه ] . ومن شعره یمدح النبی األعظم صلی اهللا علیه24النون [

الناس أحمد وشق له من إسمه النبی محمدا++ فأکرم خلق اهللا فی] لقد أکرم اهللا 10
25لیجله++ فذو العرش محمود وهذا محمد أخرجه [ ] البخاري فی تاریخه الصغیر 

، وابن عساکر فی تاریخه (6 / 1)من طریق علی بن یزید، وأبو نعیم فی دالئل النبوة
)، وذکره له ابن أبی الحدید فی شرحه1/275( (3 / 315) 1وابن کثیر فی تاریخه (،

115/ 4)، وابن حجر فی اإلصابۀ (266/  ) / 1والقسطالنی فی المواهب اللدنیۀ (،
) فقال: 254/ 1بکري فی تاریخ الخمیس () نقال عن تاریخ البخاري، والدیار518

منها هذا البیت: وشق له من إسمه لیجله++ أنشأ أبو طالب فی مدح النبی أبیاتا
ثابت ضمن شعره هذا البیت فقال: ألم تر أن اهللا أرسل ............ حسان بن............

أعلی وأمجد وشق له من إسمه لیجله++ ....................... والزرقانی عبده++ بآیاته واهللا
) وقال: توارد حسان معه أو ضمنه شعره وبه جزم فی156/ 3شرح المواهب (فی

). ومن شعره المشهور کما قاله ابن أبی14ص ] (26الخمیس، أسنی المطالب [
). أنت النبی محمد++ قرم أغر مسود لمسودین315/ 3] (27الحدید فی شرحه [

[11أکارم++ طابوا وطاب المولد نعم األرومۀ أصلها++ عمرو الخضم األوحد [ صفحه



] . فجرت بذلک سنۀ++ فیها28هشم الربیکۀ فی الجفا++ ن وعیش مکۀ أنکد [
] . والمأزمان29یزة تثرد ولنا السقایۀ للحجیـ++ ـج بها یماث العنجد [الخب [30] وما 

وبطاح مکۀ ال حوت++ عرفاتها والمسجد أنی تضام ولم أمت++ وأنا الشجاع العربد
ولقد عهدتک یري++ فیها نجیع أسود وبنو أبیک کأنهم++ أسد العرین توقدوا

أمرد جاء أبو جهل الصوا++ ب وأنت طفلصادقا++ فی القول ال یتزید ما زلت تنطق ب
وبیده حجر یرید أن بن هشام إلی رسول اهللا صلی اهللا علیه وآله وسلم وهو ساجد

أراد، فقال أبو طالب: أفیقوا یرمیه به، فلما رفع یده لصق الحجر بکفه فلم یستطع ما
ئق فی وإال فإنی إذن خائف++ بوابنی غالب وانتهوا++ عن الغی من بعض ذا المنطق
والمشرق کما نال من کان من دارکم تلتقی تکون لغیرکم عبرة++ ورب المغارب

صرصر++ وناقۀ ذي العرش قد تستقی قبلکم++ ثمود وعاد وماذا بقی غداة أتاهم بها
] غداة یعض 12] . [ صفحه 31األزرق [فحل علیهم بها سخطه++ من اهللا فی ضربۀ

عجب من ذاك فی أمرکم++ عجائب فی الحجر وأبعرقوبها++ حساما من الهند ذا رونق
الصابر الصادق المتقی فأثبته اهللا فی کفه++ الملصق بکف الذي قام من خبثه++ إلی

مخزومکم إذ غوي++ لغی الغواة ولم یصدق دیوان علی رغمه الجائر األحمق أحیمق
] . قال ابن أبی 33) [314/ 3أبی الحدید ()، شرح ابن13] (ص 32أبی طالب [

314/ 3] (34لحدید فی شرحه [ا ): قالوا: وقد اشتهر عن عبد اهللا المأمون رحمه اهللا 
طالب واهللا بقوله: نصرت الرسول رسول الملیک++ ببیض تألال أنه کان یقول: أسلم أبو

وأحمی رسول اإلله++ حمایۀ حام علیه شفیق وما إن أدت کلمع البروق أذب
] . ولکن أزیر لهم سامیا++ کما زار لیث بغیل 35حذار الفنیق [ألعدائه++ دبیب البکار

). ولسیدنا أبی طالب 24] (ص 36األبیات مع بیت زائد فی دیوانه [مضیق وتوجد هذه
إلی النجاشی بعد ما خرج عمرو بن العاص إلی بالد الحبشۀ لیکید جعفر أبیات کتبها

واإلعراض طالب وأصحابه عند النجاشی. یحرض النجاشی علی إکرام جعفربن أبی
] أال لیت شعري کیف فی الناس جعفر++ 13] منها: [ صفحه 37یقوله عمرو [عن ما
وأعداء النبی األقارب وهل نال إحسان النجاشی جعفرا++ وأصحابه أم عاق عن وعمرو
] أنک ماجد++ کریم فال یشقی إلیک المجانب 38شاغب تعلم أبیت اللعن [ذاك

3] (39ب خیر کلها بک الزب تاریخ ابن کثیر [أن اهللا زادك بسطۀ++ وأسباونعلم /



77) 3] (40). قال ابن أبی الحدید فی شرحه [3/314، شرح ابن أبی الحدید ( /

315): ومن شعره المشهور أیضا قوله یخاطب محمدا، ویسکن جأشه، ویأمره باظهار
إنالدعوة: ال یمنعنک من حق تقوم به++ أید تصول وال سلق بأصوات فإن کفک کفی 

] : ولما 42] ++ ودون نفسک نفسی فی الملمات قال ابن هشام [41بهم ملیت [
أبو طالب دهماء العرب أن یرکبوه مع قومه قال قصیدته التی تعوذ فیها بحرمخشی

مکۀ وبمکانه منها، وتودد فیها أشراف قومه وهو علی ذلک یخبرهم وغیرهم فی ذلک
أبدا، علیه وآله وسلم، وال تارکه لشیءمن شعره أنه غیر مسلم رسول اهللا صلی اهللا

حق وال حتی یهلک دونه، فقال أبو طالب: خلیلی ما أذنی ألول عاذل++ بصغواء فی
وقد صارحونا عند باطل ولما رأیت القوم الود فیهم++ وقد قطعوا کل العري والوسائل

14بالعداوة واألذي++ وقد طاوعوا أمر العدو المزایل [ صفحه  ] وقد حالفوا قوما علینا 
نفسی بسمراء سمحۀ++ ] ++ یعضون غیظا خلفنا باألنامل صبرت لهم43أظنۀ [

طاعن++ علینا بسوء ] . أعوذ برب الناس من کل44وأبیض عضب من تراث المقاول [
الدین ما لم نحاول وثور أو ملح بباطل ومن کاشح یسعی لنا بمعیبۀ++ ومن ملحق فی

++ وراق لیرقی فی حراء ونازلومن أرسی ثبیرا مکانه [45] . وبالبیت حق البیت من 
المسود إذ یمسحونه++ إذا اکتنفوه بطن مکۀ++ وباهللا إن اهللا لیس بغافل وبالحجر

مکۀ++ ونظعن إال أمرکم فی بالبل کذبتم بالضحی واألصائل کذبتم وبیت اهللا نترك
ونسلمه حتی نصرع ] .46دونه ونناضل [وبیت اهللا نبزي محمدا++ ولما نطاعن

وینهض قوم بالحدید إلیکم++ نهوض الروایا تحت حوله++ ونذهل عن أبنائنا والحالئل
ذا الظغن یرکب ردعه++ من الطعن فعل األنکب ] . وحتی نري47ذات الصالصل [

إن جد ما أري++ لتلتبس أسیافنا باألماثل بکفی فتی ] . وإنا لعمر اهللا48المتحامل [
] شهورا وأیاما 15ثقۀ حامی الحقیقۀ باسل [ صفحه ع++ أخیمثل الشهاب سمید

وتأتی حجۀ بعد قابل وما ترك قوم ـ ال أبا لک ـ سیدا++ ] ++ علینا49وحوال مجرما [
] . وأبیض یستسقی الغمام بوجهه++ ثمال الیتامی 50مواکل [یحوط الذمار غیر ذرب

فی رحمۀ وفواضل بمیزان به الهالك من آل هاشم++ فهم عنده عصمۀ لألرامل یلوذ
] . لقد سفهت أحالم قوم 51شعیرة++ له شاهد من نفسه غیر عائل [قسط ال یخیس

] . ونحن الصمیم من ذؤابۀ هاشم++ وآل 52خلف قیضا بنا والغیاطل [تبدلوا++ بنی



الخطوب األوائل وسهم ومخزوم تمالوا وألبوا++ علینا العدا من کل طمل قصی فی
. [53]وخامل مناف أمنتم خیر قومکم++ فال تشرکوا فی أمرکم کل واغل فعبد

]54 ] . ألم تعلموا أن أبننا ال مکذب++ لدینا ال نعبا بقول األباطل أشم من الشم
البهالیل ینتمی++ إلی حسب فی حومۀ المجد فاضل لعمري لقد کلفت وجدا 

++بأحمد ماال ] فال زال فی الدنیا ج16وأحببته حب الحبیب المواصل [ صفحه 
++ألهلها وزینا لمن وااله رب المشاکل فأصبح فینا أحمد فی أرومۀ++ تقصر عنه 

55المتطاول حدبت بنفسی دونه وحمیته++ ودافعت عنه بالذري والکالکل [سورة ] .

فأیده رب العباد بنصره++ وأظهر دینا حقه غیر باطل هذه القصیدة ذکر منها ابن
لی )، أربعۀ وتسعین بیتا وقال: هذا ما صح298ـ 286/ 1] (56هشام فی سیرته [

57من هذه القصیدة. وذکر ابن کثیر منها اثنین وتسعین بیتا فی تاریخه [ ] (3 / 53

) 57وقال (ص )، وفی روایۀ ابن هشام ثالثۀ أبیات لم توجد فی تاریخ ابن کثیر57ـ 
، وهی أفحل إلیهقلت: هذه قصیدة عظیمۀ بلیغۀ جدا ال یستطیع یقولها إال من نسبت

أوردها األموي فی من المعلقات السبع، وأبلغ فی تأدیۀ المعنی فیها جمیعها، وقد
العبدي فی دیوان أبی طالب مغازیه مطولۀ بزیادات أخر واهللا أعلم. وذکرها أبو هفان

تمام القصیدة. وقال ابن أبی ) فی مائۀ وأحد عشر بیتا ولعلها12ـ 2] (ص 58[
شعر أبی طالب: فکل هذه ) بعد ذکر جملۀ من315/ 3(] 59الحدید فی شرحه [

آحادها متواترة فمجموعها یدل علی األشعار قد جاءت مجیء التواتر، ألنه إن لم تکن
علیه وآله وسلم، ومجموعها متواتر أمر واحد مشترك وهو تصدیق محمد صلی اهللا
ا ومجموعها الفرسان منقولۀ آحادکما أن کل واحدة من قتالت علی علیه السالم

بشجاعته، وکذلک القول فیما روي من ] العلم الضروري17متواتر یفیدنا [ صفحه 
أیاس وخالعۀ أبی نواس وغیر ذلک. قالوا: سخاء حاتم وحلم األحنف ومعاویۀ وذکاء

القصیدة الالمیۀ التی شهرتها کشهرة قفا نبک؟ واترکوا هذا کله جانبا، ما قولکم فی
من أبیاتها جاز الشک فی قفا نبک وفی بعض أبیاتها. فی شیءوإن جاز الشک فیها أو 

): قصیدة جلیلۀ بلیغۀ من بحر 227/ 2] (60الساري [وقال القسطالنی فی إرشاد
مائۀ وعشرة أبیات، قالها لما تماأل قریش علی النبی صلی اهللا الطویل، وعدة أبیاتها

1] (61ها فی المواهب اللدنیۀ [ونفروا عنه من یرید اإلسالم. وذکر منعلیه وآله وسلم



 /48 ) أبیاتا فقال: هی أکثر من ثمانین بیتا قال ابن التین: إن فی شعر أبی طالب،
یبعث لما هذا دلیال علی أنه کان یعرف نبوة النبی صلی اهللا علیه وآله وسلم قبل أن

62أخبره به بحیرا وغیره من شأنه. وقال العینی فی عمده القاري [ ] : (3 / 434)

ألول عاذل++ بصغواء قصیدة طنانۀ وهی مائۀ بیت وعشرة أبیات أولها: خلیلی ما أذنی
252 / 1) [63]فی حق وال عند باطل وذکر منها البغدادي فی خزانۀ األدب ـ 

أذنی ألول عاذل++ ) اثنین وأربعین بیتا مع شرحها، وقال: أولها: خلیلی ما261
الرأي لیس بشرکۀبصغواء فی حق وال عند باطل خلیلی إن ++ وال نهنه عند األمور 

عندهم++ وقد قطعوا کل العري ] ولما رأیت القوم الود18] . [ صفحه 64البالبل [
(237 / 1) [65]والوسائل وذکر اآللوسی عدة منها فی بلوغ األرب وذکر کلمۀ ابن 

ر کتاب لب لباب لسان العرب. وذککثیر المذکور وقال: هی مذکورة مع شرحها فی
) فقال: 88/ 1] (66النبویۀ هامش الحلبیۀ [منها السید زینی دحالن أبیاتا فی السیرة

[67]قال اإلمام عبد الواحد السفاسقی فی شرح البخاري: إن فی شعر أبی طالب هذا 
النبی صلی اهللا علیه وآله وسلم قبل أن یبعث لما دلیال علی أنه کان یعرف نبوة

وغیره من شأنه، مع ما شاهده من أحواله، ومنها االستسقاء به أخبره به بحیرا الراهب
أبی طالب بنبوته صلی اهللا علیه وآله وسلم، جاءت فی کثیر من فی صغره ومعرفۀ

علی أخذها من شعره. قال األمینی: أنا ال أدري کیف تکون الشهادة األخبار زیادة
عۀ المذکورة فی هذه األشعار؟بالنبوة إن لم یکن منها هذه األسالیب المتنوواالعتراف

جمیعها ولو وجد واحد منها فی شعر أي أحد أو نثره ألصفق الکل علی إسالمه، لکن
علیه ال یدل علی إسالم أبی طالب. فاعجب واعتبر! هذه جملۀ من شعر أبی طالب

العالمۀ األوحد السالم الطافح من کل شطره اإلیمان الخالص، واإلسالم الصحیح، قال
تعالی: (ولینصرن اهللا رآشوب المازندرانی فی کتابه متشابهات القرآن عند قولهابن شه

إیمانه تزید علی ثالثۀ آالف بیت ] : إن أشعار أبی طالب الدالۀ علی68من ینصره) [
وآله وسلم ویصحح نبوته. ثم ذکر جملۀ یکاشف فیها من یکاشف النبی صلی اهللا علیه

] :ضافیۀ ومما ذکر له قوله فی وصیته ] أوصی بنصر نبی الخیر أربعۀ++ 19صفحه 
األسد الحامی حقیقته++ وجعفرا أن تذودا دونه إبنی علیا وشیخ القوم عباسا وحمزة

69ولدت++ فی نصر أحمد دون الناس أتراسا [الناسا کونوا فداء لکم أمی وما ] .



ما ناء به من عمل بار وقول مشکور

مشکور فی لب سالم اهللا علیه من عمل بار وسعیأما ما ناء به سید األباطح أبو طا
إلیه وإلی دینه نصرة النبی صلی اهللا علیه وآله وسلم وکالءته والذب عنه والدعوة

وقد تخلل ذلک جمل من الحنیف منذ بدء البعثۀ إلی أن لفظ أبو طالب نفسه األخیر،
الۀ اإللهیۀ، وخضوعه للرسالقول کلها نصوص علی إسالمه الصحیح، وإیمانه الخالص،

أبا طالب خرج فی رکب إلی الشام ـ قال ابن إسحاق: إن1فإلی الملتقی. روي القوم: 
رسول اهللا صلی اهللا علیه وآله وسلم تاجرا، فلما تهیأ للرحیل وأجمع السیر هب له

تکلنی ال أب لی وال أم لی؟ فرق له أبو طالب فأخذ بزمام ناقته وقال: یا عم إلی من
یفارقنی وال أفارقه أبدا. قال: فخرج به معه، فلما نزل ألخرجن به معی والوقال: واهللا 

الشام وتهیأ راهب یقال له بحیرا فی صومعۀ له، وکان أعلم الرکب بصري من أرض
یزل فی تلک الصومعۀ راهب إلیه یصیر علمهم من کتاب فیهم أهل النصرانیۀ، ولم

زلوا ذلک العام ببحیرا وکانوا کثیرا مایتوارثونه کائنا عن کائن، فلما نکما یزعمون
به یمرون علیه قبل ذلک فال یکلمهم وال یتعرض لهم، حتی إذا کان ذلک العام نزلوا
فی قریبا من صومعته فصنع لهم طعاما کثیرا وذلک فیما یزعمون عن شیء رآه وهو

القوم. بینصومعته فی الرکب حین أقبلوا، وغمامۀ تظله صلی اهللا علیه وآله وسلم من
أظلت الشجرة ثم أقبلوا حتی نزلوا بظل شجرة قریبا منه فنظر إلی الغمامۀ حتی
وسلم حتی [ وتهصرت، یعنی تدلت أغصانها علی رسول اهللا صلی اهللا علیه وآله

أمر بذلک ] استظل تحتها، فلما رأي بحیرا ذلک نزل من صومعته وقد20صفحه 
قریش، وأنا د صنعت لکم طعاما یا معشرالطعام فصنع، ثم أرسل إلیهم فقال: إنی ق

منهم: یا أحب أن تحضروا کلکم صغیرکم وکبیرکم وحرکم وعبدکم، فقال له رجل
بک کثیرا، فما بحیرا إن لذلک الیوم لشأنا ما کنت تصنع هذا فیما مضی وقد کنا نمر

ضیوف فأحببت أن شأنک الیوم؟ فقال له بحیرا: صدقت قد کان ما تقولون، ولکنکم
وتخلف رسول اهللا صلی رمکم وأصنع لکم طعاما تأکلون منه کلکم، فاجتمعوا إلیهأک

القوم تحت الشجرة. فلما نظر اهللا علیه وآله وسلم من بین القوم لحداثۀ سنه فی رحال
موجودة عنده، فقال: یا معشر قریش ال بحیرا فی القوم لم یر الصفۀ التی یعرفها وهی



، فقالوایتخلف أحد منکم عن طعامی هذا : یا بحیرا ما تخلف عنک أحد ینبغی أن 
فی رحالهم، قال: فال تفعلوا ادعوه فلیحضر یأتیک إال غالم هو أحدث القوم سنا تخلف

قریش: واالت والعز أن لهذا الیوم نبأ. أیلیق أن هذا الطعام معکم، فقال رجل من
ثم أقبل به حتی الطعام من بیننا؟ ثم قام إلیه فاحتضنه یتخلف ابن عبد اهللا عن

رآه بحیرا جعل یلحظه لحظاً شدیداً وینظر الی أشیاء من أجلسه مع القوم. فلما
عنده فی صفته حتی إذا فرغ القوم من الطعام وتفرقوا قام جسده قد کان یجدها

غالم أسألک بالالت والعزي إال أخبرتنی عما اسألک عنه. قال رسول بحیرا فقال له: یا
إال وآله وسلم: ال تسلنی بالالت والعزي شیئاً قط، فقال بحیرا: فباهللاهللا علیهاهللا صلی

أشیاء من ما أخبرتنی عما أسألک عنه. فقال: سلنی عما بدا لک. فجعل یسأله عن
صفته، ثم نظر نومه وهیئته وأموره ورسول اهللا یخبره فیوافق ذلک ما عند بحیرا من

عنده. الحدیث. موضعه من صفته التیالی ظهره فرأي خاتم النبوة بین کتفیه علی 
منازل األوالد [ فقال ابو طالب فی ذلک: إن ابن آمنۀ النبی محمداً++ عندي یفوق

70] لما تعلق بالزمام رحمته++ والعیس قد قلصن [21صفحه  ] باألزواد فارفض من 
قرابۀ موصولۀ++ وحفظت عینی دمع ذارف++ مثل الجمان مفرق االفراد راعیت فیه

] . 71الوجوه مصالت أنجاد [فیه وصیۀ األجداد وأمرته بالسیر بین عمومۀ++ بیض
72ساروا ألبعد طیۀ معلومۀ++ فلقد تباعد طیۀ [ ] المرتاد حتی إذا ما القوم بصري 

73عاینوا++ ال قوا علی شرك من المرصاد [ ] . حبراً فأخبرهم حدیثاً صادقاً++ عنه 
] . 74رأي++ ظل الغمام وعن ذي األکباد [لحساد قوم یهود قد رأوا لماورد معاشر ا

أحسن التجهاد فثنی زبیراً من بحیرا ثاروا لقتل محمد فنهاهم++ عنه وجاهد
. [75]فانثنی++ فی القوم بعد تجاولٍ وبعاد ونهی دریساً فانتهی عن قوله++ حبر 

هممته++ بفرقۀ حر الولدین حرام ترنی من بعد همیوافق أمره برشاد وقال أیضاً: ألم
لما أن شددت مطیتی++ برحلی وقد ودعته بسالم بکی ] بأحمد22] . [ صفحه 76[

++حزناً والعیس قد فصلت بنا وأخذت بالکفین فضل زمام ذکرت أباه ثم رقرقت 
سجام فقلت: ترحل راشداً فی عمومۀ++ مواسیر فی عبرة++ تجود من العینین ذات

مع العیر التی راح رکبها++ شآمی الهوي واالصل غیر ] . فجاء77م [البأساء غیر لئا
تشرفوا++ لنا فوق دور ینظرون جسام فجاء بحیرا عند شآم فلما هبطنا أرض بصري



طیب وطعام فقال اجمعوا أصحابکم لطعامنا++ فقلنا جمعنا ذلک حاشداً++ لنا بشراب
علیه الیوم غیر حرام فلو ال الذي فقال ادعوه إن طعامنا++ کثیرالقوم غیر غالم یتیم

محمد++ لکنتم لدینا ا لیوم غیر کرام فلما رآه مقبالً نحو داره++ یوقیه حرخبرتم عن
الشمس ظل غمام حنا رأسه شبه السجود وضمه++ إلی نحره والصدر أي ضمام وأقبل

رکب یطلبون الذي رأي++ بحیرا من االعالم وسط خیام فثار الیهم خشیۀً لعرامهم
[78] ++ وکل ] ++ زبیر79وکانوا ذوي بغی لنا وعرام دریس وتمام وقد کان فیهم [

بتأویله القوم غیر نیام فجاؤوا وقد هموا بقتل محمد++ فردهم عنه بحسن خصام
محمد++ خصصتم التوراة حتی تیقنوا++ وقال لهم رمتم أشد مرام أتبغون قتالً للنبی

کید کل طغام منه مانع++ سیکفیه منکمعلی شؤم بطول أثام وإن الذي نختاره 
23فذلک من أعالمه وبیانه++ ولیس نهار واضح کظالم [ صفحه  ] دیوان أبی طالب 

272ـ 269/ 1] (81)، تاریخ ابن عساکر [35ـ 33] (ص 80[ ) ] 82الروض األنف [،
1] (83الخصائص الکبري [). وذکر السیوطی الحدیث من طریق البیهقی فی120(ا / 

أبیاتاً منها: فما رجعوا حتی رأوا ): وقال أبو طالب فی ذلک85) فقال فی (ص 84/ 
رأوا أحبار کل مدینۀ++ سجوداً له من من محمد++ أحادیث تجلو غم کل فواد وحتی

شاهداً++ دریساً وهموا کلهم بفساد فقال لهم قوالً عصبۀٍ وفراد زبیراً وتماماً وقد کان
وطول بعاد کما قال للرهط الذین تهودوا++ وجاهدهم تکذیببحیرا وأیقنوا++ له بعد

فقال ولم یترك له النصح رده++ فإن له إرصاد کل مصاد فإنی أخاف فی اهللا کل جهاد
وإنه++ لفی الکتب مکتوب بکل مداد استسقاء أبی طالب بالنبی صلی اهللا الحاسدین

جلهمۀ بن عرفطۀ ] عن 84وآله وسلم أخرج ابن عساکر فی تاریخه فی تاریخه [علیه
:قال قدمت مکۀ وهم فی قحط فقالت قریش: یا أبا طالب أقحط الوادي، وأجدب 

فهلم واستسق. فخرج أبو طالب ومعه غالم کأنه شمس دجن تجلت عنه العیال،
وحوله أغیلمۀ، فأخذه أبو طالب فألصق ظهره بالکعبۀ، والذ بإصبعه سحابه قتماء

] فأقبل السحاب من هاهنا وهاهنا، 24[ صفحه ] .85فی السماء قزعۀ [الغالم، وما
وأغدودق، وانفجر له الوادي، وأخصب البادي والنادي، وفی ذلک قول أبو واغدق

:طالب وأبیض یستسقی الغمم بوجهه++ ثمال الیتامی عصمۀ لألرامل یلوذ به الهالك 
ان آل هاشمٍ++ فهم عنده فی نعمۀ وفواضل ومیزان عدل ال یخیس شعیرةً++ ووزمن



1)، المواهب اللدنیۀ (227/ 2وزنه غیر هائل شرح البخاري للقسطالنی (صدق /

48) الحلبیۀ )، السیرة119/ 1)، شرح بهجۀ المحافل (124/ 86، الخصائص الکبري (
87/ 1)، السیرة النبویۀ لزینی دحالن هامش الحلبیۀ (125/ 1( ) طلبۀ الطالب (ص ،

) 225/ 3الفصل (] بهامش87لملل والنحل [] . ذکر الشهرستانی فی ا86) [42
وشرف النبوة أن أهل سیدنا عبد المطلب وقال: ومما یدل علی معرفته بحال الرسالۀ
سنتین، أمر أبا طالب مکۀ لما أصابهم ذلک الجدب العظیم، وأمسک السحاب عنهم
یه قماط، فوضعه علی یدابنه أن یحضر المصطفی علیه الصالة والسالم وهو رضیع فی

الغالم. ورماه ثانیاً وثالثاً وکان واستقبل الکعبۀ رماه إلی السماء وقال: یا رب بحق هذا
مغیثاً دائماً هاطالً. أن یلبث ساعۀ طبق السحاب یقول: بحق هذا الغالم اسقنا غیثاً

علی المسجد، وأنشد أبو طالب ذلک الشعراالمی الذي وجه السماء وأمطر حتی خافوا
بوجهه++ ثمال الیتامی عصمۀ لألرامل ثم ذکر أبیاتاً من قی الغماممنه: وأبیض یستس
علی الباحث أن القصیدة نظمها أبو طالب علیه السالم أیام کونه القصیدة، وال یخفی

] فاستسقاء عبد المطلب وابنه سید األبطح بالنبی 25مر. [ صفحه فی الشعب کما
یافعاً یعرب عن توحیدهما الخالص،کان صلی اهللا علیه وآله وسلم رضیعاًاألعظم یوم

ولو لم یکن وإیمانهما باهللا، وعرفانهما بالرسالۀ الخاتمۀ، وقداسۀ صاحبها من أول یومه،
آخر علی اعتناقهما لهما إال هذان الموقفان لکفیاهما، کما یکفیان الباحث عن دلیل

السالم: عن جابر بن عبد اهللا قال: ـ أبو طالب فی مولد أمیر المؤمنین علیه3اإلیمان. 
لقد «عن میالد علی بن أبی طالب فقال: سألت رسول اهللا صلی اهللا علیه وآله وسلم

المسیح علیه السالم، إن اهللا تبارك وتعالی خلق خیر مولود ولد فی شبهسألتنی عن
من نوره وکالنا من نور واحد، ثم إن اهللا عز وجل نقلناعلیاً من نوري وخلقنی من

فی أصالب طاهرة إلی أرحام زکیۀ، فما نقلت من صلب إال صلب آدم علیه السالم
کذلک حتی استودعنی خیر رحم وهی آمنۀ. واستودع علیاً ونقل علی معی، فلم نزل

وکان فی زماننا رجل زاهد عابد یقال له المبرم بن ». أسدخیر رحم وهی فاطمۀ بنت
مائتین وسبعین سنۀ لم یسأل اهللا حاجۀ، فبعث عبد اهللا تعالی دعیب بن الشقبان قد

طالب، فلما بصره المبرم قام إلیه وقبل رأسه وأجلسه بین یدیه ثم قال: اهللا إلیه أبا
أنت؟ فقال: رجل من تهامۀ. فقال: من أي تهامۀ؟ فقال: من بنی هاشم. فوثبمن



طالب: وما قال أبوالعابد فقبل رأسه ثم قال: یا هذا إن العلی األعلی ألهمنی إلهاماً.
اللیلۀ التی ولد فیها هو؟ قال: ولد یولد من ظهرك وهو ولی اهللا جل وعلی. فلما کان

ولد فی الکعبۀ ولی اهللا، علی أشرقت األرض، فخرج أبو طالب وهو یقول: أیها الناس
الدجی++ والقمر المنبلج المضی فلما أصبح دخل الکعبۀ وهو یقول: یا رب هذا الغسق

الصبی قال: فسمع صوت هاتف من أمرك الخفی++ ماذا تري فی إسم ذابین لنا
] یا أهل بیت المصطفی النبی26یقول: [ صفحه  ++ خصصتم بالوالد الزکی إن اسمه 

الحافظ الکنجی الشافعی فی کفایۀ من شامخ العلی++ علی اشتق من العلی أخرجه
ی وهو شیخ الشافعی، خالد الزنج) وقال: تفرد به مسلم بن260] (ص 88الطالب [

ـ بدء أمر النبی 4وهو معروف عندنا. وتفرد به عن الزنجی عبد العزیز بن عبد الصمد
بن علی بن محمد الدینوري فی کتابه نهایۀ وأبو طالب أخرج فقیه الحنابلۀ إبراهیم

] بإسناده عن طاووس عن ابن عباس 89الرسول [الطلب وغایۀ السؤول فی مناقب آل
علیه وآله وسلم قال للعباس رضی اهللا عنه إن ل: إن النبی صلی اهللافی حدیث طوی

أنبأنی واستنبأنی فما عندك؟ فقال له العباس رضی اهللا قد أمرنی بإظهار أمري وقد
أن قریشاً أشد الناس حسداً لولد أبیک، وإن کانت هذه اهللا عنه: یا بن أخی تعلم

ورمینا عن قوس واحد وانتسفونا نسفاً، الطماء والداهیۀ العظیمۀالخصلۀ کانت الطامۀ
90صلتا [ ] ولکن قرب إلی عمک أبی طالب فإنه کان أکبر أعمامک إن ال ینصرك ال 

یسلمک، فأتیاه، فلما رآهما أبو طالب قال: إن لکما لظنۀ وخبراً، ما جاء یخذلک وال
لم ومافی هذا الوقت؟ فعرفه العباس ما قال له النبی صلی اهللا علیه وآله وسبکما

کعباً، أجابه به العباس، فنظر إلیه أبو طالب وقال له: أخرج یا بن أخی فإنک الرفیع
حداد، واجتذبته والمنیع حزباً، واألعلی أباً، واهللا ال یسلقک لسان إال سلقته ألسن

کان أبی یقرأ الکتاب سیوف حداد، واهللا لتذلن لک العرب ذل البهم لحاضنها، ولقد
] الزمان 27ذلک [ صفحه : إن من صلبی لنبیاً، لوددت أنی أدرکتجمیعاً، ولقد قال

األمینی: أتري أن أبا طالب یروي فآمنت به، فمن أدرکه من ولدي فلیؤمن به. قال
صلی اهللا علیه وآله وسلم هذا التنشیط ذلک عن أبیه مطمئناً به؟ وینشط رسول اهللا

، وهو مخبت بأنه هو ذلک النبی واإلشادة بذکر اهللاألول یومه، ویأمره بإشهار أمره
السالفۀ، ویتکهن بخضوع العرب له، أتراه سالم اهللا علیه الموعود بلسان أبیه والکتب



ـ أبو طالب وفقده النبی صلی 5ال یؤمن به؟ إن هذا إال اختالف. یأتی بهذه کلها ثم
) طبع 186/ 1] (91وآله وسلم ذکر ابن سعد الواقدي فی الطبقات الکبري [اهللا علیه

)مصر و ) طبع لیدن حدیث ممشی قریش إلی أبی طالب فی أمره صلی اهللا 135ص 
وسلم إلی أن قال: فاشمأزوا ونفروا منها ـ یعنی من مقالۀ محمد ـ وغضبواعلیه وآله

بهذا عقبۀ وقاموا وهم یقولون: اصبروا علی آلهتکم، إن هذا لشیء یراد، ویقال المتکلم
محمداً. فلما کان مساء نعود إلیه أبداً، وما خیر من أن نغتالبن أبی معیط. وقالوا: ال

وجاء أبو طالب وعمومته إلی تلک اللیلۀ فقد رسول اهللا صلی اهللا علیه وآله وسلم
المطلب ثم قال: لیأخذ کل واحد منزله فلم یجدوه، فجمع فتیاناً من بنی هاشم وبنی

، فلینظر کل فتی منکم فلیجلس المسجدمنکم حدیدة صارمۀ، ثم لیتبعنی إذا دخلت
یعنی أبا جهل ـ فإنه لم یغب عن شر إلی عظیم من عظمائهم فیهم ابن الحنظلیۀ ـ

:إن کان محمد قد قتل، فقال الفتیان نفعل، فجاء زید بن حارثۀ فوجد أبا طالب علی 
ابن أخی؟ قال: نعم کنت معه آنفاً. فقال أبو طالب: تلک الحال؛ فقال: یا زید أحسست

أراه؛ فخرج زید سریعاً حتی أتی رسول اهللا صلی اهللا علیه ال أدخل بیتی أبداً حتی
بیت عند الصفا ومعه اصحابه یتحدثون فأخبر الخبر فجاء رسول وآله وسلم وهو فی

نت؟ أکنت فی خیر؟ علیه وآله إلی بی طالب، فقال: یا بن أخی أین کاهللا صلی اهللا
.قال: نعم ] رسول اهللا صلی اهللا علیه وآله وسلم. 28قال: ادخل بیتک، فدخل [ صفحه 

أصبح أبو طالب غدا علی النبی صلی اهللا علیه وآله وسلم، فأخذ بیده فوقف بهفلما
علی أندیۀ قریش ومعه الفتیان الهاشمیون والمطلبیون فقال: یا معشر قریش هل

أیدیکم ه؟ قالوا: ال. فأخبرهم الخبر، وقال للفتیان: اکشفوا عما فیتدرون ما هممت ب
ما بقیت منکم فکشفوا، فإذا کل رجل منهم معه حدیدة صارمۀ فقال: واهللا لو قتلتموه

انکساراً أبو جهل. لفظ آخر أحداً. حتی نتفانی نحو وأنتم، فانکسر القوم وکان أشدهم
الدینوري فی کتابه نهایۀ الطلب بن محمدوأخرج الفقیه الحنبلی إبراهیم بن علی 

معقب، قال: فقد أبو طالب رسول اهللا صلی ] بإسناده عن عبد اهللا بن المغیرة بن92[
قریش اغتاله فقتله، فبعث إلی بنی هاشم فقال: یا اهللا علیه وآله وسلم فظن أن بعض

حدیدة اغتال محمداً فقتله، فلیأخذ کل واحد منکمبنی هاشم أظن أن بعض قریش
من عظماء قریش، فإذا قلت: أبغی محمداً. قتل کل صارمۀ ولیجلس إلی جنب عظیم



.منکم الرجل الذي إلی جانبه وبلغ رسول اهللا جمع أبی طالب وهو فی بیت عند 
المسجد، فلما رآه أبو طالب أخذ بیده ثم قال: یا معشر الصفا، فأتی أبا طالب وهو فی

ظکم أغتاله فأمرت کل فتی شهد من بنی هاشم فظننت أن بعقریش، فقدت محمداً
کل واحد منهم إلی عظیم منکم، فإذا قلت: أبغی محمداً قتل أن یخذ حدیدةً ویجلس

الذي إلی جنبه، فاکشفوا عما فی أیدیکما یا بنی هاشم فکشف کل واحد منهم الرجل
أیدیهم فنظرت قریش إلی ذلک فعندها هابت قریش رسول اهللابنو هاشم عما فی

وسلم، ثم أنشأ أبو طالب: أال أبلغ قریشاً حیث حلت++ وکل سرائر صلی اهللا علیه وآله
منها غرور [ ] ++ وما تتلو السفاسرة الشهور 93] فإنی والضوابح عادیات [29صفحه 

راعٍ حفیظ++ وود الصدر منی والضمیر فلست بقاطع رحمی وولدي++ ولو آلل محمد
أبناء فهر++ بقتل محمد واألمر زور فال وأبیک المظالمها الجزور أیأمر جمعهمجرت

ظفرت قریش++ وال أمت رشاداً إذ تشیر بنی أخی ونوط القلب منی++ وأبیض ماؤه
أنف بنی غدق کثیر ویشرب بعده الولدان ریاً++ وأحمد قد تضمنه القبور أیا بن األنف

المجلسی فی ۀ] ++ کأن جبینک القمر المنیر لفت نظر: قال شیخنا العالم94قصی [
نحو هذا الخبر ): روي جامع الدیوان ـ یعنی دیوان أبی طالب ـ31/ 9] (95البحار [

عشرین بیتاً علی ما ذکر، زیادةوفیهااألشعارفذکر…مرسالً ثم ذکر األشعار هکذا
.وهی ال توجد فی الدیوان المطبوع لسیدنا أبی طالب لفظ ثالث: وقال السید فخار بن 

الشیخ الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن ): وأخبرنی61] (ص 96الحجۀ [معد فی کتابه
وکان ممن یري کفر أبی طالب ویعتقده ـ بن محمد ابن الجوزي المحدث البغدادي ـ

] 30وخمسمائۀ بإسناد له إلی الواقدي، [ صفحه بواسط العراق سنۀ إحدي وتسعین
ی وال مساءه، ویحرسه من المطلب ال یغیب صباح النبقال: کان أبو طالب بن عبد

فلما کان ذات یوم فقده فلم یره وجاء المساء فلم یره وأصبح أعدائه ویخاف أن یغتالوه
مظانه فلم یجده فلزم أحشاءه وقال: واولداه، وجمع عبیده ومن الصباح فطلبه فی

فقال لهم: إن محمداً قد فقدته فی أمسنا ویومنا هذا وال أظن إال أن یلزمه فی نفسه
قد اغتالته وکادته وقد بقی هذا الوجه ما جئته، وبعید أن یکون فیه واختار منیشاًقر

عبیده عشرین رجالً، فقال: امضوا وأعدوا سکاکین ولیمض کل رجل منکم ولیجلس
إلی جنب سید من سادات قریش، فان أتیت ومحمد معی فال تحدثن أمراً وکونوا علی



مد معی فلیضرب کل منکم الرجل الذي رسلکم حتی أقف علیکم، وإن جئت وما مح
جانبه من سادات قریش. فمضوا وشحذوا سکاکینهم حتی رضوها، ومضی أبو إلی

الوجه الذي أراده ومعه رهطه من قومه فوجده فی أسفل مکۀ قائماً یصلی طالب فی
صخرة فوقع علیه وقبله وأخذ بیده وقال: یا بن أخ قد کدت أن تأتی علی إلی جنب

عی، فأخذ بیده وجاء إلی المسجد وقریش فی نادیهم جلوس عند الکعبۀ، سر مقومک،
قد رأوه قد جاء ویده فی ید النبی صلی اهللا علیه وآله وسلم قالوا: هذا أبو طالبفلما

:جاءکم بمحمد إن له لشأناً، فلما وقف علیهم والغضب فی وجهه قال لعبیده أبرزوا ما 
قالوا: ما هذا یا أبا یده. فلما رأوا السکاکینفی أیدیکم فأبرز کل واحد منهم ما فی

یومین فخفت أن تکونوا کدتموه طالب؟ قال: ما ترون؛ إنی طلبت محمداً فلم أره منذ
وقلت لهم: إن جئت ولیس محمد ببعض شأنکم، فأمرت هؤالء أن یجلسوا حیث ترون
هاشمیاً، یستأذنی فیه، ولو کان معی فلیضرب کل منکم صاحبه الذي إلی جنبه وال

وأومی إلی الکعبۀ، فقال له المطعم بن فقالوا: وهل کنت فاعالً؟ فقال: أي ورب هذه
أحالفه: لقد کدت تأتی علی قومک؟ قال هو عدي بن نوفل بن عبد مناف وکان من
فما علیک غضاضۀ++ إذهب وقر بذاك منک ذلک. ومضی به وهو یقول: إذهب بنی

بجمعهم++ حتی أوسد فی التراب دفینا ] واهللا لن یصلوا إلیک31عیونا [ صفحه 
وکنت قبل أمینا وذکرت دیناً ال محالۀ ودعوتنی وعملت أنک ناصحی++ ولقد صدقت

97أنه++ من خیر أدیان البریۀ دینا [ ] . فرجعت قریش علی أبی طالب بالعتب 
إلیهم. قال األمینی: هذا شیخ األبطح یروقه ف وهو ال یحفل بهم وال یلتفتواالستعطا

وقد تأهب ألن یطأ القومیات کلها واألواصر أن یضحی کل قومه دون نبی اإلسالم
الدین، فحیاها اهللا من عاطفۀ إلهیۀ، وآصرة دینیۀ المتشجۀ بینه وبین قریش بأخمص

الدعوةأبو طالب فی بدءـ6هی فوق أواصر الرحم.  : لما نزلت: (وأنذر عشیرتک 
اهللا صلی اهللا علیه وآله وسلم فصعد علی الصفا فهتف: یا ] خرج رسول98األقربین) [

أرأیتکم لو أخبرتکم أن خیالً تخرج بسفح الجبل "إلیه، فقال: صباحاه. فاجتمعوا
"أکنتم مصدقی؟ ي فإنی نذیر لکم بین ید"قالوا: نعم ما جربنا علیک کذباً. قال: 

."عذاب شدید فقال أبو لهب: تباً لک، أما جمعتنا إال لهذا؟ ثم أحضر قومه فی داره، 
] واعلم أنه لیس99وقال: هؤالء هم عمومتک وبنو عمک فتکلم ودع الصبأة [فبادره



لقومک بالعرب قاطبۀ طاقۀ، وأن أحق من أخذك فحبسک بنو أبیک، وإن أقمت ما 
لک بطون قریش، وتمدهم العرب، فما رأیتعلیه فهو أیسر علیهم من أن ینبأنت

وآله أحداً جاء علی بنی أبیه بشر مما جئتهم به. فسکت رسول اهللا صلی اهللا علیه
وأستعینه الحمد هللا أحمده«] ثن دعاهم ثانیۀ وقال: 32وسلم ولم یتکلم. [ صفحه 

ن الرائد ال قال: إوأؤمن به وأتوکل علیه، وأشهد أن ال إال اهللا وحده ال شریک له. ثم
خاصۀ وإلی الناس عامۀ، یکذب أهله، واهللا الذي ال إله إل هو إنی رسول اهللا إلیکم

ولتحاسبن بما تعملون، وإنما واهللا لتموتن کما تنامون، ولتبعثن کما تستیقظون،
أحب إلینا معاونتک، وأقبلنا لنصیحتک، فقال أبو طالب: ما». الجنۀ أبداً والنار أبداً

مجتمعون وإنما أنا أحدهم غیر أنی لحدیثک، وهؤالء بنو أبیکوأشد تصدیقنا
فواهللا ال أزال أحوطک وأمنعک، غیر أن أسرعهم إلی ما تحب، فامض لما أمرت به،

] . قال األمینی: لم یکن دین 100المطلب [نفسی ال تطاوعنی علی فراق دین عبد
ورسله وکتبه غیر مشوب التوحید واإلیمان باهللاعبد المطلب سالم اهللا علیه إال دین

کان یقول فی وصیاه: إنه لن یخرج من الدنیا ظلوم حتی بشیء من الوثنیۀ، وهو الذي
عقوبۀ. إلی أن هلک ظلوم لم تصبه عقوبۀ. فقیل له فی ذلک، ففکر ینتقم منه وتصیبه

:فی ذلک، فقال واهللا إن وراء هذه الدار داراً یجزي فیها المحسن بإحسانه، ویعاقب 
باساته، وهو الذي قال ألبرهۀ: إن لهذ البیت رباً یدب عنه ویحفظه، وقال وقدسیءالم

++صعد ابا قبیس: الهم إن المرء یمـ++ ـنع حله فامنع حاللک ال یغلبن صلیبهم

ومحالهم عدوا محالک فأنصر علی آل الصلیـ++ ـب وعابدیه الیوم آلک إن کنت
] ویعرب عن تقدمه فی33. [ صفحه ]101تارکهم وکعـ++ ـبتنا فمر ما بدا لک [

إلیه اإلیمان الخالص والتوحید الصحیح انتماء رسول اهللا صلی اهللا علیه وآله وسلم
. [102]ومباهاته به یوم حنین بقوله: أنا النبی ال کذب++ أنا ابن عبد المطلب وقد 

عظیماً أحمد نوراً أجاد الحافظ شمس الدین بن ناصر الدین الدمشقی فی قوله: تنقل
أن جاء خیر المرسلینا وهذا تالال++ فی جباه الساجدینا تقلب فیهم قرناً فقرناً++ إلی

بقوله: نفسی ال تطاوعنی علی فراق دین هو الذي أراده أبو طالب ـ سالم اهللا علیه ـ
أراد بهذا السیاق التعمیۀ عل الحضور لئال عبد المطلب. وهو صریح بقیۀ کالمه، وقد

السیاق من الکالم من سنن العرب فی محوراتهم، قد ء بمفارقتهم، وهذایناصبوه العدا



یراد به التأکید للمعنی المقصود کقول الشاعر: وال عیب فیهم یریدون به التعمیۀ، وقد
++غیر أن سیوفهم بهن فلول من قراع الکتائب ولو لم یکن لسیدنا أبی طلب إال 

إسالمه القویم، وثباته فی المبدأ. قال ابن بمفرده فی إیمانه الثابت، وموقفه هذا لکفی
: [103]الثیر ] ، خذوا علی یدیه قبل أن یأخذ104فقال أبو لهب: هذه واهللا السوء [

105غیرکم، فقال أبو طالب: واهللا لنمنعنه ما بقینا. وفی السیرة الحلبیۀ [ ] (1 /

304): طالب: أبی] قال عقیل بن 34إن الدعوة کانت فی دار أبی طالب. [ صفحه 
کعبتنا وفی جاءت قریش إلی أبی طالب فقالوا: إن ابن أخیک یؤذینا فی نادینا وفی

:دیارنا ویسمعنا ما نکره، فإن رأیت أن تکفه عنا فافعل. فقال لی یا عقیل التمس لی 
یمشی معی یطلب ] من کباس أبی طالب. فجاء106أبن عمک. فأخرجته من کبس [

، حتی انتهی الی أبی طالب فقالالفیء یطأ فیه ال یقدر علیه : یا بن أخی واهللا لقد 
وفی نادیهم فتؤذیهم کنت لی مطیعاً جاء قومک یزعمون أنک تأتیهم فی کعبتهم
إلی السماء وقال: واهللا ما وتسمعهم ما یکرهون، فإن رأیت أن تکف عنهم. فحلق بصره

الشمس نار. فقال أبو أحدهم من هذهأنا بقادر أن أرد ما بعثنی به ربی، ولو أن یشعل
.طالب: واهللا ما کذب قط، فارجعوا راشدین قال األمینی: هکذا أخرجه البخاري فی 

وبهذا اللفظ ذکره المحب الطبري فی ذخائر ] بإسناد رجاله کلهم ثقات،107تاریخه [
لما رأي لکلمۀ: راشدین. قیمۀ فی إیمان بی ). غیر أن ابن کثیر223العقبی (ص 

3] (108ی تاریخه [طالب حذفها ف / 42). حیا اهللا األمانۀ! وأخرج ابن سعد فی 
171/ 1] (109الطبقات الکبري [ ) ثم قال لهم صلی «حدیث الدعوة عن علی وفیه: 

علی ما أنا علیه ویجیبنی علی أن یکون أخی وله اهللا علیه وآله وسلم: من یؤازرنی
اهللا، وإنی ألحدثهم سناً، وأحمشهم ساقاً. وسکت القوم، ثم الجنۀ؟ فقلت: أنا یا رسول

وروي أبو ». ] ابن عمه خیرا110طالب اال تري ابنک؟ قال: دعوه فلن یألو [قالوا: یا أبا
الردي الزاهد الطبري عن تغلب عن ابن األعرابی انه قال فی لغۀ ـ العور ـ إنهعمرو

35عباس. ثم ذکر [ صفحه من کل شیء قال: ومن العور ما فی روایۀ ابن  ] حدیث 
علیه وآله وسلم أن فلما أراد النبی صلی اهللا«علی علیه السالم بطوله إلی أن قال: قال 

وانصرفوا. قال: فلما کان من یتکلم اعترضه أبو لهب، فتکلم بکلمات وقال: قوموا. فقاموا
فأکلوا وشربوا، ودعوتهم فأقبلوا ودخلوا الغد أمرنی فصنعت مثل ذلک الطعام والشراب



وسلم لیتکلم فاعترضه أبو لهب فقال له ابو طالب: فقام رسول اهللا صلی اهللا علیه وآله
ثم قال: ال یقومن أحد. قال: فجلسوا ثم قال للنبی صلی اسکت یا أعور ما أنت وهذا؟

:اهللا علیه وآله وسلم قم یا سیدي فتکلم بما تحب وبلغ رسالۀ ربک فإنک الصادق 
الحدیث وکلمۀ أبی طالب ـ اسکت یا أعور ما أنت وهذا؟ ـ وقع لی هذاوإ». المصدق

98/ 2] (112), والفائق للزمخشري [156/ 3] (111النهایۀ البن األثیر [اإلیعاز فی )

3)، تاج العروس (294/ 6] (113نقالً عن ابن األعرابی، وفی لسان العرب [ / 428).

المقدس بکل هللا علیه وهو یدافع عن اإلسالمقال األمینی: اي کافر طاهر هذا سالم ا
الدعوة حوله وطوله، ویسلق رجال قومه بلسان حدید، ویحض النبی األعظم علی

لعلی: إلزم ابن ـ قول أبی طالب7وتبلیغ رسالته عن ربه، ویراه الصادق المصدق؟. 
وسلم اهللا علیه وآله عمک: قال ابن إسحاق: ذکر بعض أهل العلم أن رسول اهللا صلی
أبی طالب مستخفیاً کان إذا حضرت الصالة خرج إلی شعاب مکۀ وخرج معه علی بن

الصلوات فیها، فاذا أمسیا من أبیه أبی طالب ومن جمیع أعمامه وسائر قومه، فیصلیان
طالب عثر علیهما یوماً وهما رجعا فمکثا کذلک ما شاء اهللا أن یمکثا، ثم إن با

وسلم: یا بن أخی ما هذا الدین الذي اهللا علیه وآلهیصلیان، فقال لرسول اهللا صلی 
اي عم هذا [ صفحه«أراك تدین به؟ قال:  36] دین اهللا ودین مالئکته ودین رسله 

لعلی: اي بنی ما هذا الدین الذي أنت علیه؟ وذکروا أنه قال». ودین أبینا إبراهیم
» صلیت معه هللا واتبعتهاهللا وصدقته بما جاء به، ویا أبت آمنت باهللا وبرسول«فقال: 

إنه لم یدعک إال إلی خیر، فالزمه. وفی لفظ عن علی: إنه لما فزعموا أنه قال له: أما
2)، تاریخ الطبري (265/ 1طالب: إلزم ابن عمک. سیرة ابن هشام (أسلم قال له أبو

 /214 ) )، أسنی المطالب (ص116/ 4) اإلصابۀ (94/ 1تفسیر الثعلبی، عیون األثر (،
10) [114] . ): روي عن علی قال: قال314/ 3] (115وفی شرح ابن أبی الحدید [

أبی: یا بنی إلزم ابن عمک فإنک تسلم به من کل بأس عاجل وآجل. ثم قال لی: إن
لهذا الوثیقۀ فی لزوم محمد++ فاشدد بصحبته علی أیدیکا فقال: ومن شعره المناسب

ابن عمکما++ ملم الزمان والنوب ال تخذال وانصراقوله: إن علیاً وجعفراً ثقتی++ عند 
بنی ذو حسب وهذه أخی ألمی من بینهم وأبی واهللا ال أخذل النبی وال++ یخذله من

] أیضاً (ص116األبیات الثالثۀ توجد فی دیوان أبی طالب [ 36) وذکرها العسکري 



ه وسلم ومعه جعفر اهللا علیه وآل] قال: إن أبا طالب مر بالنبی صلی117کتاب األوائل [
وآله وسلم یصلی وعلی معه، فقال ] رسول اهللا صلی اهللا علیه37فرأي [ صفحه 

جنب علی، فأحس النبی فتقدمهما، لجعفر: یا بنی صل جناح ابن عمک. فقام إلی
طالب مسروراً وأنشأ یقول: إن علیاً وجعفراً وأقبلوا علی أمرهم حتی فرغوا، فانصرف أبو

وذکر أبیاتاً یذکرها ابن أبی الحدید ومنها: نحن وهذا مان والنوبثقتی++ عن ملم الز
عنه األعداء کالشهب وأخرج أبو بکر الشیرازي فی تفسیره: أن النبی ننصره++ نضرب

علیه وآله وسلم لما أنزل علیه الوحی أتی المسجد الحرام وقام یصلی النبی صلی اهللا
سع سنین فناداه: یا علی إلی أقبلفاجتاز به علی علیه السالم وکان ابن تفیه، . فأقبل 

عامۀ فقف عن إنی رسول اهللا إلیک خاصۀ وإلی الخلق«إلیه ملبیاً فقال له النبی: 
؛ فقل »طالب والديیا رسول اهللا حتی أمضی وأستأذن أبا«فقال: ». یمینی وصل معی

دي تعلم ان اتباعه، فقال: یا ول، فانطلق إلیه یستأذنه فی»اذهب فإنه سیأذن لک«له: 
ترشد وتفلح. فأتی علی علیه السالم محمداً أمین اهللا منذ کان، إمض إلیه وأتبعه

یصلی فی المسجد، فقام عن یمینه یصلی ورسول اهللا صلی اهللا علیه وآله وسلم قائم
أعبد إله «یصلیان فقال: یا محمد ما تصنع؟ قال: معه، فاجتاز أبو طالب بهما وهما

» یعبد ما أعبد وأنا ادعوك إلی عبادة الواحد القهارأخی علیالسموات واألرض ومعی
نواجده وأنشأ یقول: واهللا لن یصلوا إلیک بجمعهم++ فضحک أبو طالب حتی بدت
ـ قول أبی 8). 334إلی آخر األبیات التی أسلفناها (ص حتی أغیب فی التراب دفینا

عمک: أخرج ابن األثیر: أن أبا طالب رأي النبی صلی اهللا علیه طالب: صل جناح ابن
] یمینه، فقال لجعفر رضی اهللا تعالی 38وعلیاً یصلیان وعلی علی [ صفحه وآله وسلم

:عنه صل جناح ابن عمک، وصل عن یساره، وکان إسالم جعفر بعد إسالم أخیه علی 
.بقلیل ++ وکن مظهراً للدین وفقتوقال أبو طالب: فصبراً أبا یعلی علی دین أحمد

صابرا وحط من أتی بالحق من عند ربه++ بصدق وعزم ال تکن حمز کافرا فقد سرنی
أتیته++ إذ قلت إنک مؤمن++ فکن لرسول اهللا فی اهللا ناصرا وباد قریشاً بالذي قد

أبی الحدید )، شرح ابن287/ 1] (118جهاراً وقل ما کان أحمد ساحرا أسد الغابۀ [
1] (120)، السیرة الحلبیۀ [116/ 4)، اإلصابۀ (315/ 3] (119[ ، أسنی (286 /

أبا طالب کان یحب ) وقال: قال البرزنجی: تواترت األخبار أن6] (ص 121المطالب [



تبلیغ دینه ویصدقه فیما النبی صلی اهللا علیه وآله وسلم ویحوطه وینصره ویعینه علی
ه ونصرتهیقوله؛ ویأمر أوالده کجعفر وعلی باتباع . ): قال البرزنجی: 10وقال فی (ص

وممتلئ باإلیمان بالنبی صلی اهللا علیه هذه األخبار کلها صریحۀ فی أن قلبه طافح
النبی صلی اهللا علیه وآله وسلم: قال أبو جعفر ـ أبو طالب وحنوه علی9وآله وسلم. 

صلی اهللا أمالیه: کان أبو طالب إذا رأي رسول اهللامحمد بن حبیب رحمه اهللا فی
یبکی وبقول: إذا رأیته ذکرت أخی، وکان عبد اهللا أخاه البویه، علیه وآله وسلم أحیناً

الحب والحنو علیه، وکذلک کان عبد المطلب شدید الحب له، وکان أبو وکان شدید
کثیراً ما یخاف علی رسول اهللا صلی اهللا علیه وآله وسلم البیات إذا عرفطالب

له ] منامه ویضجع ابنه علیاً مکانه، فقال39یالً من [ صفحه مضجعه، فکان یقیمه ل
حی ، فقال له: أصبرن یا بنی فالصبر أحجی++ کل»یا أبت إنی مقتول«علی لیلۀ: 

األغر ذي مصیره لشعوب قد بذلناك والبالء شدید++ لفداء لحبیب وأبن الحبیب لفداء
] ++ 122تبري [ن فالنبلالحسب الثا++ قب والباع والکریم النجیب إن تصبک المنو

مذاقها ] ++ آخذ من123فمصیب منها وغیر مصیب کل حی وإن تملی بعمر [
الذي قلت بنصیب فأجاب علی بقوله: أتأمرنی بالصبر فی نصر أحمد++ وواهللا ما قلت

سأسعی لوجه جازعا ولکننی أحببت أن تري نصرتی++ وتعلم أنی لم أزل لک طائعا
] 124أبی الحدید [الهدي المحمود طفالً ویافعا وذکره ابناهللا فی نصر أحمد++ نبی 

والثالث من أبیات أبی ) وهناك تصحیف فی البیت الثانی310/ 3نقالً عن األمالی (
ابن أبی الحدید طالب صححناه من طبقات السید علی خان الناقل عن شرح

] 125الحجۀ [کتابه المخطوط، وذکر القصۀ أبو علی الموضح العمري العلوي کما فی
المحاماة إلی حد محدود، لکنه ). قل األمینی: إن القرابۀ والرحم تبعثان إلی69(ص 

أحب العالمین إلی والده، فهناك یقف إذا بلغت حد التضحیۀ بولد کأمیر المؤمنین هو
یستسهل الوالد أن یعرض ابنه علی القتل کل ] علی موقفه، فال40التفانی [ صفحه 
ویستعوض منه ابن أخیۀ، إال أن یکون مندفعاً إلی فراش المفدي،لیلۀ فینیمه علی 

اعتناق أبی طالب للدین الحنیف، وهو الذي الذي تعطیه ذلک بدافع دینی وهو معنی
الوالد والولد فتري الولد یصارح بالنبوة، فال ینکر علیه الوالد بأن المحاورة الشعریۀ بین

اتر عن حض ابنه علی ما یبتغیه من النصرةالتهالک لیس إال بدافع قومی، غیر فهذا



الزبعري: ـ أبو طالب وابن10وال متثبط عن النهوض بها. فسالم اهللا علی والد وما ولد. 
النبی صلی ): روي أهل السیر قال: کان406] (ص 126قال القرطبی فی تفسیره [

خل فی الصالة فلما داهللا علیه وآله وسلم قد خرج إلی الکعبۀ یوماً وأراد أن یصلی،
علیه صلته؟ فقام ابن الزبعري قال أبو جهل لعنه اهللا: من یقوم إلی هذا الرجل فیفسد

علیه وآله وسلم فانفتل النبی صلی اهللا فأخذ فرثاً ودماً فلطخ به وجه النبی صلی اهللا
یا عم أال تري إلی ما فعل «طالب عمه فقال: علیه وآله وسلم من صالته، ثم أتی أبا

عبد «بک؟ فقال النبی صلی اهللا علیه وآله وسلم: قال أبو طالب: من فعل هذاف» بی؟
طالب ووضع سیفه علی عاتقۀ ومشی معه حتی أتی القوم، فقام أبو». اهللا بن الزبعري

أقبل جعل القوم ینهضون؛ فقال أبو طالب: واهللا لئن قام رجل فلما رأوا أبا طالب قد
عبد «م، فقال: یا بنی من الفاعل بک هذا؟ فقال: فقعدوا حتی دنا إلیهلجللته بسیفی

؛ فأخذ أبو أبو طالب فرثاً ودماً فلطخ به وجوههم ولحاهم وثیابهم،»الزبعرياهللا بن
وقد وأساء لهم القول. حدیث موقف أبی طالب هذا یوجد فی غیر واحد من کتب القوم

حت عنوانلعبت به أیدي الهوي، وسنوقفک إن شاء اهللا علی حق القول فیه ت : أبو 
ـ سیدنا أبو طالب وقریش11] 41] . [ صفحه 127طالب فی الذکر الحکیم [ : قال 

وصدع به أبن إسحاق: لما بادي رسول اهللا صلی اهللا علیه وآله وسلم قومه باإلسالم،
ذکر آلهتهم وعابها. کما أمره اهللا لم یبعد منه قومه ولم یردوا علیه، فیما بلغنی، حتی

إال من عصم اهللا تعالی منهم أعظموه وناکروه، وأجمعوا خالفه وعداوته،فلما فعل ذلک
رسول اهللا صلی اهللا علیه وآله ] علی128باإلسالم وهم قلیل مستخفون، وحدب [

رسول اهللا صلی اهللا علیه وآله وسلم وسلم عمه أبو طالب ومنعه وقام دونه، ومضی
شیء. وقال: إن قریشاً حین قالوا ألبی طالب علی أمر اهللا مظهراً ألمره، ال یرده عنه

صلی اهللا علیه وآله وسلم فقال له: یابن اخی إن هذه المقالۀ بعث إلی رسول اهللا
وکذا، فأبق علی وعلی نفسک، وال تحملنی من األمر ما ال قومک جاؤونی فقالوا لی کذا

ه فیه بداء، وأنه اهللا صلی اهللا علیه وآله وسلم نه قد بدا لعمأطیق، قال: فظن رسول
وأنه قد ضعف عن نصرته والقیام معه، قال: فقال رسول اهللا صلی اهللا خاذله ومسلمه،

یا عم واهللا لو وضعوا الشمس فی یمینی والقمر فی یساري علی أن«وآله وسلم: علیه
اهللا صلی قال: ثم استعبر رسول». أترك هذا األمر أو یظهره اهللا أو أهلک فیه ما ترکته



علیه وآله وسلم فبکی ثم قام، فلما ولی ناداه أبو طالب، فقالاهللا  : أقبل یا بن أخی. 
:قال: فاقبل علیه رسول اهللا صلی اهللا علیه وآله وسلم فقال إذهب یا بن أخی فقل 

عرفوا أن أبا طالب قد أبی ماأحببت فواهللا ال أسلمک لشیء أبداً. ثم إن قریشاً حین
وإسالمه وإجماعه لفراقهم فی ذلک ه وآله وسلمخذالن رسول اهللا صلی اهللا علی

المغیرة، فقالوا له: یا با ابا طالب هذا عمارة وعداوتهم مشوا إلیه بعمارة بن الولید بن
وأجمله، فخذه فلک عقله ونصره، واتخذه ولداً فهو لک، بن الولید أنهد فتی فی قریش

] وفرق 42ائک [ صفحه هذا الذي قد خالفک دینک ودین آبوأسلم إلینا ابن أخیک،
أحالمهم، فنقتله، فإنم هو رجل برجل، قال: واهللا لبئس ما جماعۀ قومک، وسفه
ابنکم أغذوه لکم وأعطیکم ابنی تقتلونه؟ هذا واهللا ما ال یکون تسوموننی؛ أتعطوننی

:أبدا. قال فقال المطعم بن عدي بن نوفل: واهللا یا أبا طالب لقد أنصفک قومک 
لص مما تکرهه، فما أراك ترید أن تقبل منهم شیئاً، فقال أبو طالب التخوجهدوا علی

:لمطعم واهللا ما أنصفونی، ولکنک قد أجمعت خذالنی ومظاهرة القوم علی فاصنع ما 
لک أو کما قال. قال: فحقب األمر، وحمیت الحرب، وتنابذ القوم، وبادي بعضهمبدا

عدي ویعم من خذله من عبدبعضاً، فقال أبو طالب عند ذلک یعرض بالمطعم بن 
لعمرو مناف ومن عاداه من قبائل قریش؛ ویذکر ما سألوه وما تباعد من أمرهم: أال قل

کثیر ] . من الخور حبحاب129والولید ومطعمٍ++ أال لیت حظی من حیاطتکم بکر [
بالحق++ ] . تخلف خلف الورد لیس130رغاؤه++ یرش علی الساقین من بوله قطر [

] . أري أخوینا من أبینا وأمنا131لفیفاء قیل له وبر [إذا ما عل ا ++ إذا سئال قاال إلی 
رأس ذي علق صخر غیرنا األمر بلی لهما أمر ولکن تجرجما++ کما جرجمت من

ینبذ الجمر هما أغمزا ] . أخص خصوصاً عبد شمس ونوفالً++ هما نبذانا مثل ما132[
اشرکا فی المجد من ال صفر هماللقوم فی أخویهما++ فقد أصبحا منهم أکفهما 

] . [ صفحه133ابالۀ++ من الناس إال ان یرش له ذکره [ 43] وتیم ومخزوم وزهرة 
134منهم++ وکانوا لنا مولی إذا بنی النصر [ ] . فواهللا ال تنفک منا عداوة++ وال منهم 

ا أحالمهم وعقولهم++ وکانوا کجفرٍ بئس م] . فقد سفهت135ما کان من نسلنا شفر [
بیتین أقذع فیهما. قال األمینی: حذف أبن صنعت جفر قال ابن هشام: ترکنا منها

علی أي أحد غایته الوحیدة فیه، وإن اإلنسان علی هشام منها ثالثۀ أبیات ال تخفی



معاذیره، أال وهی: وما ذاك إال سؤدد خصنا به++ إله العباد نفسه بصیرة ولو ألقی
حاسدین وبغضۀ++ ألهل العلی فبینهم أبداً وتر ولید الفخر رجال تمالواواصطفانا له

المغیرة کان عبداً لجدنا++ إلی علجۀٍ زرقاء جال بها السحر یرید به الولید بنأبوه
علیه السالم فی وکان من المستهزئین بالنبی األعظم ومن الذین مشوا إلی أبی طالب

:أمر النبی صلی هللا علیه وآله وسلم وقد نزل قوله تعالی ذرنی ومن خلقت وحیدا) )
طالب ـ حین رأي قریشا ] . ثم قام أبو137] وکان یسمی: الوحید فی قومه [136[

إلی ما هو علیه من منع یصنعون ما یصنعون ـ فی بنی هاشم وبنی المطلب فدعاهم
فاجتمعوا إلیه وقاموا معه، وأجابوه ما رسول اهللا صلی اهللا علیه وآله وسلم والقیام دونه

عدو اهللا الملعون. فلما رأي أبو طالب من قومه ، إلیه، إال ما کان من أبی لهبدعاهم
علیه؛ جعل یمدحهم ویذکر قدیمهم؛ ویذکر فضل ما سره فی جهدهم معه وحدبهم

] 44وسلم فیهم، ومکانه منهم، لیشد لهم [ صفحه رسول اهللا صلی اهللا علیه وآله
جتمعت یوماً قریش لمفخر++ فعبد مناف أمره؛ فقال: إذا ارأیهم، ولیحدبوا معه علی

138سرها وصمیمها [ ] . فإن حصلت أشراف عبد منافها++ ففی هاشم أشرافها 
محمداً++ هو المصطفی من سرها وکریمها تداعت وقدیمها وإن فخرت یوماً فإن

] . وکنا قدیماً ال نقر 139تظفر وطاشت حلومها [قریش غثها وسمینها++ علینا فلم
] . ونحمی حماها کل یوم کریهۀٍ++ 140الخدود نقیمها [ذا ما ثنوا صعرظالمۀً++ إ

یرومها بنا انتعش العود الذواء وإنما++ بأکنافنا تندي وتنمی ونضرب عن أحجارها من
141أرومها [ ] . )، 186/ 1)، طبقات ابن سعد (283ـ 275/ 1سیرة ابن هشام (
2تاریخ الطبري ( / 218) ، 171/ 1)، الروض األنف (24، دیوان أبی طالب (ص 

، 42/ 3، و 258، 126/ 2)، تاریخ ابن کثیر (306/ 3الحدید ()، شرح ابن أبی172
1)، السیرة الحلبیۀ (117/ 1)، تاریخ أي الفداء (100، 99/ 1األثر ()، عیون49، 48
) فقال: هذه االبیات من غرر مدائح أبی طالب للنبی 15أسنی المطالب (ص ،306/ 

142) [9ـ 5اهللا علیه وآله وسلم الدالۀ علی تصدیقه ایاه، طلبۀ الطالب (ص صلی ] .

[ ـ سید األباطح وصحیفۀ قریش: اجتمع قریش وتشاوروا أن یکتبوا12] 45صفحه 
یبیعوا منهم لب أن ال ینکحوا إلیهم والکتاباً تعاقدون فیه علی بنی هاشم وبنی المط

بهم رأفۀ حتی یسلموا شیئاً وال یتبایعوا، وال یقبلوا منهم صلحاً أبداًَ، وال تأخذهم



بینهم وبینه، وکتبوه فی صحیفۀ رسول اهللا صلی اهللا علیه وآله وسلم للقتل، ویخلوا
حرث، أو بخط بخط النضر ابن البخط منصور بن عکرمۀ، أو بخط بغیض بن عامر، أو

بخط منصور ابن عبد، وعلقوا منها هشام بن عمرو، أو بخط طلحۀ بن أبی طلحۀ، أو
النبوة، وکان اجتماعهم بخیف بنی صحیفۀ فی الکعبۀ هالل المحرم سنۀ سبع من

المطلب إلی أبی طالب ودخلوا معه فی کنانۀ وهو المحصب، فانحاز بنو هشام وبنو
فأقاموا علی ذلک سنتین وقیل ثالث سنین، یش،الشعب إال أبا لهب فکان مع قر

] وورق الشجر. قال ابن کثیر: 143یأکلون الخبط [وإنهم جهدوا فی الشعب حتی کانوا
بالشعب یأمره صلی اهللا علیه وآله وسلم فیأتی فراشه کل کان أبو طاب مدة إقامتهم

نیه أو إخوانه أو بنی أراد به شراً وغائلۀ، فإذا نام الناس أمر أحد بلیلۀ حتی یراه من
یضطجع علی فراش المصطفی صلی اهللا علیه وآله وسلم ویأمر هو أن یأتی عمه أن

وسلم فرشهم فیرقد علیها. ثم إن اهللا تعالی أوحی إلی النبی صلی اهللا علیۀ وآلهبغض
اهللا أن األرضۀ أکلت جمیع ما فی الصحیفۀ من القطیعۀ والظلم فلم تدع سوي اسم

لنبی صلی اهللا علیه وآله وسلم عمه أبا طالب بذلک، فقالفقط، فأخبر ا : یا بن أخی 
قال: والثواقب ما کذبتنی قط». نعم«أربک أخبرك بهذا؟ قال:  . فانطلق فی عصابۀ من 

وظنوا أنهم خرجوا من بنی هاشم والمطلب حتی أتوا لمسجد، فأنکر قریش ذلک،
وآله وسلم، فقال أبو طالب: [ هشدة البالء لیسلموا إلیهم رسول اهللا صلی اهللا علی

لم تذکر فی صحیفتکم، فأتوا بها، ] یا معشر قریش جرت بیننا وبینکم أمور46صفحه 
ذلک خشیۀ أن ینظروا فیها قبل أن یأتوا لعل أن یکون بینننا وبینکم صلح، وإنما قال

ه وسلم، طالب یدفع إلیهم النبی صلی اهللا علیه وآلبها فأتوا بها وهم ال یشکون أن أبا
تفتح قالوا ألبی طالب: قد آن لکم أن ترجعوا عما أحدثتم فوضعوها بینهم وقبل أن

فقال: أتیتکم فی أمر هو نصف بیننا وبینکم، إن ابن أخی علینا وعلی أنفسکم،
أن اهللا قد بعث علی صحیفتکم دابۀ فلم تترك فیها إال اسم أخبرنی ـ ولم یکذبنی ـ

فأفیقوا عما أنتم علیه، فواهللا ال نسلمه حتی نموت من کما یقولاهللا فقط، فإن کان
.عند آخرنا ون کان باطالً دفعناه إلیکم فقتلتم أو استحییتم! فقالوا: رضینا. ففتحوها

ذلک فوجدوها کما قال صلی اهللا علیه وآله وسلم. فقالوا: هذا سحر ابن أخیک وزادهم
صلی اهللا علیه وا األمر کما أخبر بهبغیاً وعدوانا. وإن أبا طالب قال لهم بعد أن وجد



بالظلم والقطیعۀ؟ وآله وسلم: عالم نحصر ونحبس وقد بان األمر وتبین أنکم أولی
من ظلمنا، وقطع ودخل هو ومن معه بین أستار الکعبۀ وقال: اللهم انصرنا علی

قریش فی نقض أرحامنا، وساتحل ما یحرم علیه منا. وعند ذلک مشت طائفۀ من
ربنا++ علی نأیهم واهللا ] صنع144یفۀ فقال ابو طالب: أال هل أتی بحرینا [تلک الصح

کل ما لم یرضه اهللا مفسد ] . فیخبرهم أن الصحیفۀ مزقت++ وأن145بالناس أرود [
یصعد تداعی لها من لیس فیا تراوحها إفک وسحر مجمع++ ولم یلف سحر آخر الدهر

صفحه] . [146بقرقر++ فطائرها فی رأسها یتردد [ 47] وکانت کفاء وقعۀ بأثیمۀٍ++ 
فیهربوا++ فرائصهم من خشیۀ الشر لیقطع منها ساعد ومقلد ویظعن أهل المکتین
] . وتصعد بین 147عند ذاك وینجد [ترعد ویترك حراك یقلب أمره++ أیتهم فیها

. [148]االخشبین کتیبۀ++ لها حدج سهم وقوس ومرهد فمن ینش من حضار مکۀ 
بها والناس فیها قالئل++ فلم تنفک ] . نشأنا149تنا فی بطن مکۀ أتلد [عزه++ فعر

فضلهم++ إذا جعلت أیدي المفیضین نزداد خیراً ونحمد ونطعم حتی یترك الناس
] ++ علی مأل یهدي لحزم 151تتابعوا [] . جزي اهللا رهطاً بالحجون150ترعد [

++ویرشد قعوداً لدي خطم الحجون کأنهم بل هم أعز وأمجد أعان ]152مقاولۀ [
] . أال إن خیر الناس 153الدرع أحرد [علیها کل صقر کأنه++ إذا ما مشی فی رفرف

أحمد نبی اإلله والکریم بأصله++ وأخالقه وهو نفساً ووالداً++ إذا عد سادات البریۀ
] . [ 154الخطوب کأنه++ شهاب بکفی قابس یتوقد [الرشید المؤید جريء علی جلی

] . 155بن غالب++ إذا سیم خسفاً وجهه یتربد [من األکرمین من لؤي]48صفحه 
ساقه++ علی وجهه یسقی الغمام ویسعد عظیم ] خارج نصف156طویل النجاد [

مقري الضیوف ویحشد ویبنی ألبناء العشیرة الرماد سید ابن سید++ یحض علی
کل مبراً++ عظیم ] بهذا الصلح157ویمهد ألظ [صالحاً++ إذا نحن طفنا فی البالد

قضوا فی لیلهم ثم اصبحوا++ علی مهل وسائر الناس رقد اللواء أمره ثم یحمد قضوا ما
] . متی شرك 158راضیاً++ وسر أبو بکر بها ومحمد [هم رجعوا سهل بن بیضاء

++األقوام فی جل أمرنا وکنا قدیماً قبلها نتودد وکنا قدیماً ال نقر ظالمۀً++ وندرك ما 
نتشدد فیال قصی هل لکم فی نفوسکم++ وهل لکم فیها یجیء به غد فأنی شئنا وال

/ 1] . طبقات ابن سعد (159کما قل قائل++ لدیک البیان لو تکلمت أسود [وإیاکم



173، 192) / 2)، عیون االخبار البن قتیبۀ (404ـ 399/ 51، سیرة ابن هشام 
151) )، صفۀ570/ 2هل بن بیضاء ()، االستیعاب ترجمۀ س22/ 2تاریخ الیعقوبی (،

252/ 1) خزانۀ األدب للبغدادي (331/ 1)، الروض االنف (35/ 1الصفوة ( ) تاریخ ،
49)، [ صفحه 127/ 1)، عیون األثر (97/ 95، 84/ 3ابن کثیر ( ] الخصائص الکبري 

ـ357/ 1)، السیرة الحلبیۀ (13)، دیوان ابی طالب (ص151/ 1( ، سیرة زینی (367
،9)، طلبۀ الطالب (ص 290ـ 286/ 1حالن هامش الحلبیۀ (د ، أسنی (44، 15

] 161الکامل [] . وذکر ابن األثیر قصۀ الصحیفۀ فی160) [13ـ 11المطالب (ص 
فیها من ظلم وقطیعۀ ) فقال: قال أبو طالب فی أمر الصحیفۀ وأکل األرضۀ ما36/ 2(

ما یخبر غائب القوم یعجب فۀ عبرة++ متیرحمٍ أبیاتاً، منها: وقد کان فی أمر الصحی
الحق معرب فأصبح ما قالوا من محا اهللا منها کفرهم وعقوقهم++ وما نقموا من ناطق

13األمر باطالً++ ومن یختلق ما لیس بالحق یکذب ـ وصیۀ ابی طالب عند موته: عن 
ل: یا إلیه وجوه قریش فأوصاهم فقاالکلبی قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جمع
العرب، فیکم السید المطاع، وفیکم معشر قریش أنتم صفوة اهللا من خلقه وقلب

أنکم لم تترکوا للعرب فی المآثر نصیباً إال المقدام الشجاع، الواسع الباع، واعلموا
أدرکتموه، فلکم بذلک علی الناس الفضیلۀ، ولهم به إلیکم أحرزتموه، وال شرفاً إال

وعلی حربکم إلب، وإنی أوصیکم بتعظیم هذه البنیۀ ـ حربالوسیلۀ، والناس لکم
فیها مرضاة للرب، وقواماً للمعاش، وثباتاً للوطأة، صلوا أرحامکم والیعنی الکعبۀ ـ فإن

[50تقطعوها فإن صلۀ الرحم منسأة فی األجل، وزیادة فی العدد، واترکوا [ صفحه

فإن فیهما اعی، وأعطوا السائلالبغی والعقوق ففیها هلکۀ القرون قبلکم، أجیبوا الد
فیهما محبۀ فی شرف الحیاة والممات، وعلیکم بصدق الحدیث، وأداء األمانۀ، فإن

األمین فی قریش، الخاص، ومکرمۀ فی العام. وإنی أوصیکم بمحمد خیراً فإنه
جاءنا بأمر قبله الجنان، والصدیق فی العرب، وهو الجامع لکل ما أوصیتکم به، وقد

الی صعالیک العرب وأهل األطراف لسان مخافۀ الشنآن، وأیم اهللا کأنی أنظروأنکره ال
وصدقوا کلمته، وعظموا أمره، فخاض بهم والمستضعفین من الناس قد أجابوا دعوته،

وصنادیدها أذناباً، ودورها خراباً، وضعفاؤها أرباباً، غمرات الموت، وصارت رؤساء قریش
أبعدهم منه أحظاهم عنده، قد محضته العرب أحوجهم إلیه، ووإذا أعظمهم علیه



فؤادها، وأعطته قیادها، دونکم یا معشر قریش ابن أبیکم، کونوا له ودادها، وأصفت له
سعد، ولخزبه حماةً، واهللا ال یسلک أحد سبیله إال رشد، وال یأخذ أحد بهدیه إالوالةً

الدواهی. افعت عنهولو کان لنفسی مدة، وفی اجلی تأخیر، لکففت عنه الهزاهز، ولد
1)، تاریخ الخمیس (72/ 1)، المواهب (259/ 1الروض األنف ( ، ثمرات (339 /

) 375/ 1الحلبیۀ ()، السیرة327/ 1)، بلوغ اإلرب (9/ 2األوراق هامش المستطرف (
)، أسنی المطالب93/ 1السیرة لزینی دحالن هامش الحلبیۀ ( ( ] . قل 162) [5ص 

واضحۀ علی أنه صلی اهللا لوصیۀ الطافحۀ باإلیمان والرشاد داللۀاألمینی: فی هذه ا
اآلونۀ التی یئس فیها من الحیاة علیه وآله وسلم إنما أرجأ تصدیقه باللسان إلی هذه

] وتفکک 163المؤدي إلی ضعف المنۀ [حذرا شنآن قومه المستتبع النثیاله عنه،
ی اهللا علیه وآله وسلم وإن اهللا صلالقوي، فال یتسنی له حینئذ الذب عن رسول

[51اإلیمان به مستقراً فی الجنان من [ صفحه أول یومه، لکنه لما شعر بأزوف 
] فأوصی بالنبی صلی اهللا 164أجنته أضالعه [األجل وفوات الغایۀ المذکورة أبدي ما

14 .علیۀ وآله وسلم بوصیته الخالدة ـ وصیۀ أبی طالب لبنی أبیه: أخرج ابن سعد فی 
أبا طالب حضرته الوفاة دعا بنی عبد المطلب فقال: لن ] : أن165قات الکبري [الطب

من محمد، وما اتبعتم أمره، فاتبعوه وعینوه ترشدوا. وفی لفظ: تزالوا بخیر ما سمعتم
هاشم أطیعوا محمداً وصدقوه تفلحوا وترشدوا. وتوجد هذه الوصیۀ یا معشر بنی

/ 1)، السیرة الحلبیۀ (87/ 1ص الکبري ()، الخصائ5تذکرة السبط (ص ] فی166[
372، 375) )، أسنی المطالب (ص 293، 92/ 1، سیرة زینی دحالن هامش الحلبیۀ (

رأي البرزنجی هذا الحدیث دلیالً علی إیمان أبی طالب ونعما هو، قال: قلت). و10 :

ینی: لیس األمجدا أن یعرف أن الرشاد فی اتباعه ویأمر غیره بذلک ثم یترکه هو. قال
خضوع أبی طالب فی العقل السلیم مساغ للقول بأن هذه المواقف کلها لم تنبعث عن

وإال فماذا الذي کان للدین الحنیف وتصدیقه للصادع به صلی اهللا علیه وآله وسلم،
الصفو من حیاته ال سیما أیام یجدوه إلی مخاشنۀ قریش ومقاساة األذي منهم وتعکیر

هنیئۀ، وال عیش رغداً، وال أمن کان هو والصفوة من فئته فی الشعب، فال حیاة
والقطیعۀ والقسوة المؤلمۀ من قومه، فماذا یطمأن به، وال خطر مدروءاً، یتحمل الجفاء

کلها؟ وماذا الذي حصره وحبسه فی الشعب عدة ] الذي أقدمه علی هذه52[ صفحه 



یخبت إلی حقیقته؟ الها اهللا لم یکن کل ذلک إال والتجاه أمر ال یقول بصدقهسنین 
وتسلیم وإعان بما جاء به نبی اإلسالم، یظهر ذلک للقارئ عن إیمان ثابت، وتصدیق
من هذه القصص، ولم تکن القرابۀ والقومیۀ بمفردها تدعوه المستشف لجزئیات کل

لهب أخاه، وهب أن القرابۀ تدعوه الی الذب المشاق کما لم تدع أباإلی مقاساة تلکم
اهللا علیه وآله وسلم لکنها ال تدعوا إلی المصارحۀ بتصدیقه وأن ما جاء بهعنه صلی

حق، وأنه نبی کموسی خط فی أول الکتب، وأن من اقتص اثره فهو المهتدي، وأن
إلیه عاالضال من ازور عنه وتخلف، إلی أمثل ذلک من مصارحات قالها بملء فمه، ود

ـ حدیث عن أبی طالب15صلی اهللا علیه وآله وسلم فیها بأعلی هتافه.  : ذکر ابن 
رافع قال: ) من طریق إسحاق بن عیسی الهاشمی عن أبی116/ 4حجر فی اإلصابۀ (

بعثه بصلۀ سمعت أبا طالب یقول: سمعت ابن أخی محمد بن عبد اهللا یقول: إن ربه
األمین. وذکره السید یعبد معه غیره ومحمد الصدوقاألرحام وأن یعبد اهللا وحده وال

الخطیب، وأخرجه ) وقال: أخرجه6] (ص 167زینی دحالن فی أسنی المطالب [
الحافظ أبی نعیم ) من طریق26] (ص 168السید فخار بن معد فی کتاب الحجۀ [

الشیخ إبراهیم اإلصبهانی، وبإسناد آخر من طریق أبی الفرج االصبهانی، وروي
رضی اهللا عنه یقول: حنبلی فی نهایۀ الطلب عن عروة الثقفی قال: سمعت أبا طالبال

أرسله بصلۀ األرحام، وإقام حدثنی بن أخی الصادق األمین وکان واهللا صدوقاً: إن ربه
53وال تکفر تعذب. [ صفحه الصالة، وإیتاء الزکاة وکان یقول: اشکر ترزق، ]

عامۀ فحسبما یروي عنه آله وذووه من طرق ال

الهتاف أما رجال آل هاشم، وأبناء عبد المطلب، وولد أبی طالب، فلم یؤثر عنهم إال
علیه وآله وسلم بایمانه الثابت، وأن ما کان یؤثره فی نصرة النبی األقدس صلی اهللا

وأهل البیت أدري بما کان منبعثاً عن تدین بما صدع به صلی اهللا علیه وآله وسلم
أعمام النبی صلی اهللا علیه وآله ثیر فی جامع األصول: وما أسلم منفیه. قال ابن األ

البیت علیهم السالم. انتهی. نعم: هتفوا وسلم غیر حمزة والعباس وأبی طالب عند أهل
األفواه وبکل صراحۀ وجبهوا من خالفهم فی ذلک. بذلک فی أجیالهم وأدوارهم بملء

ـ قال ابن أبی الحدید فی 1حذام القول ما قالتإذا قالت حذام فصدقوها++ فإن



بأسانید کثیرة بعضها عن العباس بن عبد المطلب ): روي312/ 3] (169شرحه [
قحافۀ: إن أبا طالب ما مات حتی قال: ال إله إال اهللا، وبعضها عن أبی بکر بن أبی

.محمد رسول اهللا یه والخبر مشهور أن أبا طالب عند الموت قال کالماً خفیاً، فأصغی إل
] أبو54ما مات [ صفحه «] ، وروي عن علی علیه السالم أنه قال: 170العباس [أخوه

. وذکر أبو"طالب حتی أعطی رسول اهللا صلی اهللا علیه وآله وسلم من نفسه الرضا
صلی الفداء والشعرانی عن ابن عباس: أن أبا طلب لما أشتد مرضه قال له رسول اهللا

یعنی الشهادة، لها استحل لک بها الشفاعۀ یوم القیامۀاهللا علیه وآله وسلم: یا عم ق
إنما قلتها جزعاً من فقال له أبو طالب: یا بن أخی لوال مخافۀ السبۀ وأن تظن قریش

شفتیه فأصغی إلیۀ الموت لقلتها. فلما تقارب من أبی طالب الموت جعل یحرك
ته أن یقولها. فقال رسول أمرالعباس بإذنه وقال: واهللا یا بن أخی لقد قال الکلمۀ التی

] . وقال السید أحمد 171هداك یا عم [اهللا صلی اهللا علیه وآله وسلم: الحمد هللا الذي
1] (172زینی دحالن فی السیرة الحلبیۀ [ / 94): نقل الشیخ السحیمی فی شرحه 

الشعرانی والسبکی وجماعۀ أن ذلک الحدیث ـ علی شرح جوهرة التوحید عن اإلمام
أهل الکشف وصح عندهم سالمه. قال األمینی: العباس ـ ثبت عند بعضأعنی حدیث

وإال فما کانت حاجۀ أبی طالب مسیسۀ عند الموت ذکرنا هذا الحدیث مجاراة للقوم
اللتین کرس حیاته الثمینۀ للهتاف بمفادهما فی شعره إلی التلفظ بتینک الکلمتین

عاناة األ هوال دونهما حتی یومه والذب عمن صدع بهما، ومونشره، والدعوة إلیهما،
حاجۀ أبی طالب مسیسۀ عندئذ إلی التفوه بها کأمر مستجد، فمتی األخیر. ما کانت
ضل؟ حتی یؤمن ویهتدي بهما، ألیس من الشهادة قوله الذي أسلفناه کفر هو؟ ومتی

331(ص  ). لیعلم خیر الناس أن محمداً++ وزیر لموسی والمسیح ابن مریم أتانا 
ما أتیا به++ فکل بأمر اهللا یهدي ویعصم وإنکم تتلونه فی کتابکم++ بصدقلبهدي مث

): أمین حبیب فی العباد332] وقوله فی (ص 55حدیث ال حدیث مبرجم [ صفحه 
یقرع مسوم++ بخاتم رب قاهر فی الخواتم نبی أتاه الوحی من عند ربه++ ومن قال ال

کموسی خط ): ألم تعلموا أنا وجدنا محمداً++ رسوال332ًبها سن نادم وقوله فی (ص 
بذاك ): فاصدع بأمرك ما علیک غضاضۀ++ وابشر334فی أول الکتب وقوله فی (ص

ولقد وقر منک عیونا ودعوتنی وعلمت أنک ناصحی++ ولقد دعوت وکنت ثم أمینا



تؤمنوا ): أو335یۀ دینا وقوله فی (ص علمت بأن دین محمد++ من خیر أدیان البر
337بکتاب منزل عجب++ علی نبی کموسی أو کذي النون وقوله فی (ص  ): نصرت 

++الرسول رسول الملیک++ ببیض تألأل کلمع البروق أذب وأحمی رسول اهللا حمایۀ 
دیناً حقه غیر ): فأیده رب العباد بنصره++ وأظهر340حام علیه شفیق وقوله فی (ص 

] واهللا ال أخذل لنبی وال56): [ صفحه 356وقوله فی ص (باطل  ++ یخذله من بنی 
): 345وقوله فی (ص ذو حسب نحن وهذا النبی ننصره++ نضرب عنه األعداء بالشهب

): 357وقوله فی (ص أتبغون قتالً للنبی محمد++ خصصتم علی شؤم بطول أثام
صابرا وحط من أتی فقتفصبراً أبا یعلی علی دین أحمد++ وکن مظهراً للدین و

إذ قلت إنک مؤمن++ بالحق من عند ربه++ بصدق وعزم ال تکن حمز کافرا فقد سرنی
األصبهانی: زعمت قریش أن فکن لرسول اهللا فی اهللا ناصرا وقوله وقد رواه أبو الفرج

173أحمد ساحر++ کذبوا ورب الراقصات إلی الحرم [ ] . ما زلت أعرفه بصدق 
طریق أبی الفرج ن علی الحرائب والحرم وقوله المروي منحدیثه++ وهو األمی

بن محمد بن ) ومن طریق الحسن72] (ص 174اإلصبهانی کما فی کتاب الحجۀ [
کنانۀ فی ). قل لمن کان من212/ 4] (175جریر کما فی تفسیر أبی الفتوح [

++العز++ وأهل الندي وأهل المعالی قد أتاکم من الملیک رسول لح فاقبلوه بصا
مدال وقوله من أبیات فی األعمال وانصروا أحمداً فإن من اللـ++ ـه رداء علیه غیر

57): [ صفحه 315/ 3] (176شرح ابن أبی الحدید [ ] فخیر بنی هاشم أحمد++ 
عن أحد من الصحابۀ لطبل ] . ولو کان یؤثر أقل من هذا177رسول اإلله علی فترة [

مغاالةً فیهم، لکنی أجد الفضائل لبعضهمله، وزمر من یتشبث بالطحلب فی سرد
بألف هتاف من ضرائب هذه. إسالم أبی طالب مستعصیاً فهمه علی هؤالء ولو صرخ
ـ أخرج ابن سعد فی طبقاته2لماذا؟ أنا ال أدري!  [178] (1 / 105) عن عبید اهللا 

هللا علیه وآله وسلم بموت أبیبن بی رافع عن علی قال: أخبرت رسول اهللا صلی
غفر اهللا له ورحمه. وفی لفظ الواقدي: طالب، فبکی ثم قال: اذهب فاغسله وکفنه وواره

] ابن عساکر کما فی 179فاغسله. إلخ. وأخرجه [فبکی بکاء شدیداً ثم قال: اذهب
فی دالئل النبوة، وذکره سبط ابن الجوزي فی )، والبیهقی21أسنی المطالب (ص 

/ 1)، والحلبی فی السیرة (314/ 3ی شرحه (ف) وابن أبی الحدید6التذکرة (ص 



)، والبرزنجی فی نجاة 90/ 1هامش السیرة الحلبیۀ ()، والسید زینی دحالن فی373
) وقال: أخرجه أیضاً أبو داود، وابن 35أسنی المطالب (ص أبی طالب وصححه کما فی

المشی فی وقال: إنما ترك النبی صلی اهللا علیه وآله وسلم الجارود، وابن خزیمۀ
شر سفهاء قریش. وعدم صالته لعدم مشروعیۀ صالة الجنازة یومئذ. [ جنازته أتقاء من

58صفحه  ] عن السلمی وغیره: توفی أبو طالب للنصف من شوال فی السنۀ العاشرة 
رسول اهللا صلی اهللا علیه وآله وسلم؛ وتوفیت خدیجۀ بعده بشهر من حین نبئ
هللا صلی اهللا علیه وآله وسلم علیها وعلی عمه حزن فاجتمع علی رسول اوخمسۀ ایام
)، االمتاع 106/ 1سمی ذلک العام عام الحزن. طبقات ابن سعد (شدید حتی

(27للمقریزي (ص )، السیرة 373/ 1)، السیرة الحلبیۀ (134/ 3، تاریخ ابن کثیر (
ت ] . لف180) [11)، أسنی المطالب (ص 291/ 1دحالن هامش الحلبیۀ (لزینی

ابن سعد لوفاة بی طالب یوم النصف من شوال کما سمعت، وقال أبو الفداء نظر: عین
/ 1] (181) توفی فی شوال، وأوعز القسطالنی فی المواهب [120/ 1تاریخه (فی

71) ): توفی أول ذي27موته فی شوال إلی لقیل، وقال المقریزي فی اإلمتاع (ص 
بعد ): مات291/ 1زرقانی فی شرح المواهب (القعدة وقیل: النصف من شوال، وقال ال

خروجهم من الشعب فی ثامن عشر رمضان سنۀ عشر، وفی االستیعاب: خرجوا من
الشعب فی أول سنۀ خمسین وتوفی أبو طالب بعده بستۀ أشهر فتکون وفاته فی 

.رجب ـ أخرج البیهقی عن3انتهی. وهذا االختالف موجود فی تآلیف الشیعۀ أیضاً. 
باس: أن النبی صلی اهللا علیه وآله وسلم عاد من جنازة أبی طالب فقالابن ع :

« وفی لفظ الخطیب: عارض النبی جنازة أبی » وصلتک رحم، وجزیت خیراً یا عم
دالئل النبوة للبیهقی، تاریخ». وصلتک رحم، جزاك اهللا خیراً یا عم«فقال: طالب

)، تذکرة125/ 3] (59حه )، تاریخ ابن کثیر [ صف196/ 13الخطیب البغدادي (
86)، نهایۀ الطلب للشیخ إبراهیم الحنفی کما فی الطرائف (ص 6السبط (ص  ) ،

] . وقال الیعقوبی فی182) [136)، شرح شواهد المغنی (ص 116/ 4اإلصابۀ (
): لما قیل لرسول اهللا: إن أبا طالب قد مات عظم ذلک فی26/ 2] (183تاریخه [

ثالث م دخل فمسح جبینه األیمن أربع مرات وجبینه األیسرقبله واشتد له جزعه، ث
اهللا عنی یا عم ربیت صغیرا، وکفلت یتیماً، ونصرت کبیراً، فجزاك«مرات، ثم قال: 



4». خیراًخیراً، ومشی بین یدي سریره وجعل یعرضه ویقول: وصلتک رحم، وجزیت
أترجو ألبی ـ عن إسحاق بن عبد اهللا بن الحارث قال: قال العباس: یا رسول اهللا

أخرجه ابن سعد فی الطبقات». کل الخیر أرجو من ربی«طالب؟ قال:  [184] (1 /

106) وحماد بن بسند صحیح رجاله کلهم ثقات رجال الصحاح وهم: عفان بن مسلم،
] کما 186عساکر [سحاق ابن عبد اهللا. وأخرجه ابن] ، وإ185سلمۀ، وثابت البنائی [

)، والفقیه الحنفی [ صفحه87/ 1] (187فی الخصائص الکبري [ 60] الشیخ إبراهیم 
68] (ص 188الدینوري فی نهایۀ الطلب کما فی الطرائف [ ) وذکره ابن أبی الحدید ،

)، والسیوطی فی التعظیم والمنۀ311/ 3] (189فی شرحه [ ( عن ابن ) نقال7ًص 
اهللا صلی اهللا علیه وآله ـ وعن أنس بن مالک قال: أتی أعرابی إلی رسول5سعد. 

] ، ثم 190یئط، وال صبی یصطبح [وسلم فقال: یا رسول اهللا لقد أتیناك وما لنا بعیر
شغلت أم الصبی عن الطفل وألقی بکفیه أنشد: أتیناك والعذراء یدمی لبانها++ وقد

یمر وال یحلی وال شیء مما یأکل الناس عندنا++ الجوع ضعفاً ماالصبی استکانۀً++ من 
] . ولیس لنا إال إلیک فرارنا++ وأین فرار 191الفسل [سوي الحنظل العامی والعلهز

فقام رسول اهللا صلی اهللا علیه وآله وسلم یجر رداءه حتی صعد الناس إال إلی الرسل
اللهم سقنا غیثاً مغیثاً سحاً طبقاً غیر«اهللا تعالی وأثنی علیه ثم قال: المنبر فحمد

». تخرجونرائث، تنبت به الزرع وتمأل به الضرع، وتحیی به األرض بعد موتها، وکذلک
یضجون: یا رسول اهللا فما استتم الدعاء حتی التقت السماء بروقها؛ فجاء أهل البطانۀ

إلکلیل، فضحک المدینۀ کافانجاب السحاب عن». حوالینا وال علینا«الغرق، فقال: 
هللا در أبی طالب لو «وقال: رسول اهللا صلی اهللا علیه وآله وسلم حتی بدت نواجذه

علی بن أبی طالب کرم اهللا [ کان حیاً لقرت عیناه، من الذي ینشدنا شعره؟ فقال
] وجهه: یا رسول اهللا کأنک ردت قوله61صفحه  : وأبیض یستسقی الغمام بوجهه++ 

أبیاتاً من القصیدة ورسول اهللا یستغفر مل قال: أجل فأنشدهثمال الیتامی عصمۀ لألرا
کنانۀ وانشد: لک الحمد والحمد ممن ألبی طالب علی المنبر، ثم قام رجل من
خالقه دعوةً++ وأشخص معها إلیه البصر فلم شکر++ سقینا بوجه النبی المطر دعا اهللا

] ++ 192الی جم البعاق [رأینا الدرر دفاق العزیک إال کإلقاء الردا++ وأسرع حتی
] غرر به اهللا 193کما قاله عمه++ أبو طالب أبیض ذو [أغاث به اهللا علیا مضر فکان



++یسقی صیوب الغمام وهذا العیان لذاك الخبر فقال رسول اهللا صلی اهللا علیه وآله 
)؛ بدائع 77أعالم النبوة للماوردي (ص ». شاعراً یحسن فقد حسنتإن یک«وسلم: 

1(الصنائع  / 283) )، السیرة الحلبیۀ، عمدة القاري 316/ 3، شرح ابن أبی الحدید (
)3 / 435) )، 87/ 1)، سیرة زینی دحالن (136، شرح شواهد المغنی للسیوطی (ص 

] . قال البرزنجی کما فی 194) [43)، طلبۀ الطالب (ص 15المطالب (ص أسنی
صفحه » [ هللا در أبی طالب«المطالب: فقول النبی صلی اهللا علیه وآله وسلمأسنی

62] یشهد له بأنه لو رأي النبی وهو یستسقی علی المنبر لسره ذلک، ولقرت عیناه،
یفرح فهذا من النبی صلی اهللا علیه وآله وسلم شهادة ألبی طالب بعد موته أنه کان

وقر فی قلبهبکلمات النبی صلی اهللا علیه وآله وسلم وتقر عینه بها، وما ذلک إال لسر
جمع هذا الحدیث فی من تصدیقه بنبوته وعلمه بکماالته. انتهی. قال األمینی: وذکر

» :استسقاء النبی صلی اهللا علیه وأله وسلم وحذف منه کلمۀ وأنت ». هللا در أبی طالب
ـ قال ابن أبی 6یفوتنا عرفانها. أعرف منی بالغایۀ المتوخاة فی هذا التحریف، وال

السیر والمغازي أن عتبۀ ابن ربیعۀ أو ): ورد فی316/ 3] (195الحدید فی شرحه [
] علیه 196بن المطلب یوم بدر أشبل [شیبۀ لما قطع رجل أبی عبیدة بن الحارث

بسیفهما حتی قتاله، واحتمال صاحبهما من علی وحمزة فاستنقذاه منه وخبطا عتبۀ
له وسلم وإن مخ رسول اهللا صلی اهللا علیه وآالمعرکۀ إلی العریش فألقیاه بین یدي

لو کان أبو طالب حیاً لعلم أنه قد صدق فی قوله: ساقه لیسیل، فقال: یا رسول اهللا
محمداً++ ولما نطاعن دونه ونناضل وننصره حتی نصرع کذبتم وبیت اهللا نخلی

والحالئل فقالوا: إن رسول اهللا صلی اهللا علیه وآله وسلم حوله++ ونذهل عن أبنائنا
ـ عن رسول اهللا صلی اهللا علیه وآله وسلم أنه قال 7الب یومئذ. طاستغفر له وألبی

یا أبا یزید إنی أحبک حبین حباً لقرابتک منی، وحباً لما کنت«أبی طالب: لعقیل بن
] أبو عمر فی197] أخرجه [63صفحه ». [ أعلم من حب عمی أبی طالب إیاك

222العقبی (ص )، والبغوي، والطبرانی کما فی ذخائر509/ 2االستیعاب ( ) وتاریخ ،
1)؛ وعماد الدین یحیی العامري فی بهجۀ المحافل (163/ 1الخمیس ( / 327) ،

هذا ) وقال: قالوا: اشتهر واستفاض312/ 3وذکره ابن أبی الحدید فی شرحه (
شاهد صدق ) وقال: رجاله ثقات. هذا273/ 9الحدیث، والهیثمی فی مجمع الزوائد (



فما قیمۀ حب هللا علیه وآله وسلم کان یعتقد إیمان عمه، وإالعلی أن النبی صلی ا
أوالده؟ وقول رسول کافر ألي أحد حتی یکون سبباً لحبه صلی هللا علیه وآله وسلم

کما نص علیه االمام العامري اهللا صلی اهللا علیه وآله وسلم هذا لعقیل کان بعد إسالمه
طالب الهاشمی، ولما أسلم قال له فی بهجۀ المحافل وقال: وفیها إسالم عقیل بن أبی

یزید. إلی آخره. وقل جمال الدین االشخر النبی صلی اهللا علیه وآله وسلم: یا أبا
لحدیث: ومن شأن المحب محبۀ حبیب الحبیب. الیمنی فی شرح البهجۀ عند شرح

علیه وآله وسلم أبا طالب إن لم یک معتنقاً من حب رسول اهللا صلی اهللاأال تعجب
ـ 8إعرابه عنه بعد وفاته. ومن حبه عقیالً لحب أبیه إیاه؟ لدینه ـ العیاذ باهللا ـ ومن

[198]أخرج أبو نعیم وغیره عن ابن عباس وغیره قالوا: کان أبو طالب یحب النبی 
داً ال یحب أوالده مثله، ویقدمه علی أوالده؛ ولذاعلیه وآله وسلم حباً شدیصلی اهللا

طالب ] ولما مات أبو64کان ال ینام إال إلی جنبه، ویخرجه معه حین یخرج. [ صفحه 
اعترضه نالت قریش منه من األذي ما لم تکن تطمع فیه فی حیاة أبی طالب، حتی

علیه وآله هللاسفیه من سفهاء قریش فنثر علی رأسه تراباً، فدخل رسول اهللا صلی ا
التراب وتبکی وسلم بیته والتراب علی رأسه؛ فقامت إلیه إحدي بناته تغسل عنه

تبکی فإن اهللا مانع أباك، یا بنیۀ ال«ورسول اهللا صلی اهللا علیه وآله وسلم یقول لها: 
. [199] «ما نالت منی قریش شیاً أکرهه حتی مات أبو طالب ما زالت «وفی لفظ: 

ما زالت قریش کاعۀ «لفظ: وفی». جبناء ـ حتی مات أبو طالبقریش کاعین ـ أي 
229/ 2تاریخ الطبري (». حتی مات أبو طالب ) )، 284/ 1تاریخ بن عساکر (،

3)، تاریخ ابن کثیر (622/ 2مستدرك الحاکم ( ، الصفوة البن الجوزي (134، 122 /
)، السیرة الحلبیۀ 253/ 1الخمیس ()، تاریخ213/ 2)، الفائق للزمخشري (21/ 1(

154، 153/ 7)، فتح الباري (375/ 1( ) ) نقالً عن 136شرح شواهد المغنی (ص ،
ـ عن عبد اهللا قال: 9). 4/54الطالب (ص)، طلبۀ21، 11البیهقی، أسنی المطالب (ص

وآله وسلم یوم بدر إلی القتلی وهم مصرعون قال لما نظر رسول اهللا صلی اهللا علیه
یعنی قول أبی » لعلم أن أسیافنا قد أخذت باألماثلأن أبا طالب حیلو «ألبی بکر: 

] 65جد ما أري++ لتلتبس أسیافنا باألماثل [ صفحه طالب: کذبتم وبیت اهللا إن
28/ 17] (200األغانی [ ) ] . 201) نقالً عن دالئل إلعجاز [38طلبۀ الطالب (ص ،



من طریق الحافظ ابن ):68] (ص 202الکنجی فی الکفایۀ [ـ أخرج الحافظ10
حدیث مرفوعاً قال صلی اهللا علیه وآله وسلم لعلی: لو کنت فنجویه عن ابن عباس فی

یکن أحد أحق منک لقدمتک فی اإلسالم، وقرابتک من رسول اهللا، مستخلفاً أحداً لم
فاطمۀ سیدة نساء المؤمنین وقبل ذلک ما کان من بالء أبی طالب، وصهرك وعندك

لقرآن وأنا حریص أن أرعی ذلک فی ولده بعده. قال األمینی: إن شیئاً اأیاي حین نزل
مضامین هذه األحادیث ال یتفق مع کفر أبی طالب، فهو صلی اهللا علیه وآله وسلممن

وال یترحم ال یأمر خلیفته اإلمام علیه السالم بتکفین کافر وال تغسیله، وال یستغفر له
الثالث، وال یرجو له زیه خیراً کما فی الحدیثعلیه، کما فی الحدیث الثانی، وال یج

یستدر له الخیر کما فی بعض الخیر ـ فضالً عن کله ـ کما فی الحدیث الرابع، وال
السادس، وال یحب عقیالً لحبه إیاه؛ حدیث االستسقاء، وال یستغفر له کما فی الحدیث

سالم صلی اهللا بکلها فضالً عن نبی اإلفإن الکفر یزع المسلم عن بعض هذه، فکیف
العزیز: (ال تجد قوماً یؤمنون باهللا والیوم اآلخر علیه وآله وسلم؟ وهو الصادع بقول اهللا

ورسوله ولو کانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشیرتهم) یوادون من حاد اهللا
همتعالی: (یا یها الذین آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوکم أولیاء تلقون إلی] . وقوله203[

أیها ] وقوله تعالی: (یا66] . [ صفحه 204بالمودة وقد کفروا بما جاءکم من الحق) [
اإلیمان ومن الذین آمنوا ال تتخذوا آباءکم وإخوانکم أولیاء إن استحبوا الکفر علی

کانوا یؤمنون باهللا ] . وقوله تعالی: (ولو205یتولهم منکم فأولئک هم الظالمون) [
آیات أخري. الکلم الطیب: أخرج ] إلی206ما اتخذوهم أولیاء) [والنبی وما أنزل الیه

بن عمر قال: قال رسول اهللا صلی اهللا تمام الرازي فی فوائده؛ بإسناده عن عبد اهللا
شفعت ألبی وأمی وعمی أبی طالب وأخ لی إذا کان یوم القیامۀ«علیه وآله وسلم: 

ذخائر العقبی (ص». کان فی الجاهلیۀ 7) )، مسالک 7منیفۀ للسیوطی (ص ، الدرج ال
نعیم وغیره وفیه التصریح بأن األخ من الرضاعۀ، )، وقال فیه: أخرجه أبو14الحنفا (ص

بعضاً؛ فإن الحدیث الضعیف یتقوي بکثرة طرقه، وأمثلها فالطرق عدة یشد بعضها
) روي 26/ 2] (207الحاکم صححه. وفی تاریخ الیعقوبی [حدیث ابن مسعود فإن

إن اهللا عز وجل وعدنی فی أربعۀ: فی أبی «وآله وسلم أنه قال: اهللا علیهعنه صلی 
أخرج ابن الجوزي بإسناده عن علی علیه ». کان لی فی الجاهلیۀوأمی وعمی وأخ



هبط جبرئیل علیه السالم علی فقال: إن اهللا یقرئک السالم ویقول: » :السالم مرفوعاً
، أما الصلب فعبد اهللا، »النار علی صلب أنزلک، وبطن حملک، وحجر کفلکحرمت

] وفاطمۀ بنت67البطن فآمنۀ، وأما الحجر فعمه ـ یعنی أبا طالب ـ [ صفحه وأما
208). وفی شرح ابن أبی الحدید [25أسد. التعظیم والمنۀ للحافظ السیوطی (ص  ]

(3 / 311): اهللا قال لی جبرائیل: إن«سلم: قال رسول اهللا صلی اهللا علیه وآله و
مشفعک فی ستۀ: بطن حملتک آمنۀ بنت وهب، وصلب أنزلک عبد اهللا ابن عبد

المطلب، وحجر کفلک أبو طالب، وبیت آواك عبد المطلب، وأخ کان لک فی
فی إلی آخره. رثاء أمیر المؤمنین والده العظیم: ذکر سبط ابن الجوزي» الجاهلیۀ
طالب عصمۀ ن علیاً علیه السالم قال فی رثاء أبی طالب: أبا): أ6] (ص 209تذکرته [

++المستجیر++ وغیث المحول ونور الظلم لقد هد فقدك أهل الحفاظ فصلی علیک 
األبیات توجد فی ولی النعم ولقاك ربک رضوانه++ فقد کنت للطهر من خیر عم هذه

] 210اب الحجۀ [کت)، وذکر أبو علی الموضح کما فی36دیوان أبی طالب أیضاً (ص 
الحدید: قال أیضاً: أرقت )، وقال ابن أبی630) للسید فخار ابن معد المتوفی (24(ص 

أبا طالب مأوي الصعالیک ذا لطیر آخر اللیل غردا++ یذکرنی شجواً عظیماً مجددا
قریش یفرحون بموته++ ولست أري الندي++ جواداً إذا ما أصدر األمر أوردا فأمست

حلومهم++ ستوردهم یوماً من الغی موردا [ أرادوا أموراً زینتهاحیاً یکون مخلداً
وقتله++ وأن یفتري قدما علیه ویجحدا کذبتم ] یرجون تکذیب النبی68صفحه 

العوالی والحسام المهندا فإما تبیدونا وإما نبیدکم++ وبیت اهللا حتی نذیقکم++ صدور
حمد++ بنی هاشم خیر البریۀ أرشدا وإال فإن الحی دون موإما تروا سلم العشیرة

األبیات توجد فی الدیوان المنسوب إلی موالنا أمیر المؤمنین ] . هذه211محتدا [
تغییر یسیر وزیادة وإلیک نصها: أرقت لنوح آخر اللیل غردا++ یذکرنی علیه السالم مع

یک معظیماً مجدداً أبا طالب مأوي الصعالیک ذا الندي++ وذا الحلم ال خلفاً ولشجواً
قعددا أخا ملک خلی ثلمۀً سیدسها++ بنو هاشم أو یستباح فیهمدا فأمست قریش

++یفرحون بفقده++ ولست أري حیاً لشیء مخلدا أرادت أموراً زینتها حلومهم

علیه ستورهم یوماً من الغی موردا یرجون تکذیب النبی وقتله++ وأن یفتروا بهتاً
ویبدو منا دور العوالی والصفیح المهنداویجحدا کذبتم وبیت اهللا حتی نذیقکم++ ص



وإما نبیدکم++ وإما تروا منظر ذو کریهۀٍ++ إذا ما تسربلنا الحدید المسردا فإما تبیدونا
هاشم خیر البریۀ محتدا وإن له سلم العشیرة أرشدا وإال فإن الحی دون محمد++ بنو

من کل وحی بحظه++ أوحدا نبی أتی فیکم من اهللا ناصراً++ ولست بالقٍ صاحب اهللا
صورة وجهه++ جال الغیم عنه ضوؤه فسماه ربی فی الکتاب محمدا أغر کضوء البدر

] 69کان قوالً کان فیه مسددا [ صفحه فتوقدا أمن علی ما استودع اهللا قلبه++ وإن
): روي أن علی 312/ 3] (212الحدید فی شرحه [کلمۀ اإلمام السجاد: قال ابن أبی

واعجبا «هذا ـ یعنی عن إیمان أبی طالب ـ فقال: لسالم سئل عنبن الحسین علیه ا
یقر مسلمۀ علی نکاح کافر وقد کانت فاطمۀ بنت أسد إن اهللا تعالی نهی رسوله أن

کلمۀ اإلمام الباقر: ». ولم تزل تحت أبی طالب حتی ماتمن السابقات إلی اإلسالم
لو وضع «اح من نار فقال: یقول الناس إن أبا طالب فی ضحضسئل علیه السالم عما
ثم » کفۀ میزان وإیمان هذا الخلق فی الکفۀ ألخري لرجح إیمانهإیمان أبی طالب فی

تعلموا أن أمیر المؤمنین علیاً علیه السالم کان یأمر أن یحج عن عبد اهللاألم«قال: 
شرح ابن أبی». ] وأبی طالب فی حیاته ثم أوصی فی وصیته بالحج عنهم213وابنه [

). کلمۀ اإلمام الصادق: روي عن أبی عبد اهللا جعفر بن311/ 3] (214دید [الح
الکهف إن أصحاب«محمد علیهما السالم أن رسول اهللا صلی اهللا علیه وآله وسلم قال: 

أسر اإلیمان أسروا اإلیمان وأظهروا الکفر فآتاهم اهللا أجرهم مرتین، وإن أبا طالب
215شرح ابن أبی الحدید [». نوأظهر الشرك فآتاه اهللا أجره مرتی ] (3 / 312). قال 

] . [ صفحه 216الکافی [األمینی: هذا الحدیث أخرجه ثۀ اإلسالم الکلینی فی أصول
مثل أبی طالب مثل إن«) عن اإلمام الصادق غیر مرفوع ولفظه: 244] (ص 70

ظ بن وبلف». أجرهم مرتیناصحاب الکهف أسروا اإلیمان وأظهروا الشرك فآتاهم اهللا
217أبی الحدید ذکره السید ابن معد فی کتابه الحج [ ] ( ) من طریق الحسین 7ص 

أتته البشارة من اهللا تعالی وما خرج من الدنیا حتی«بن أحمد المالکی وزاد فیه: 
إلی علی بن موسی الرضا علیه کلمۀ اإلمام الرضا: کتب أبان بن محمد». بالجنۀ

طالب. فکتب إلیه: (ومن یشاقق إسالم أبیالسالم: جعلت فداك إنی قد شککت فی
] اآلیۀ، وبعدها 218سبیل المؤمنین) [الرسول من بعد ما تبین له الهدي ویتبع غیر

شرح ابن أبی الحدید » مصیرك إلی النارإنک إن لم تقر بإیمان أبی طالب کان«



األبطح عند القوم: إن کالً من هذه العقود . قصاري القول فی سید311/ 3] 219[
الغرض فکیف بمجموعها، ومن المقطوع به أن األئمۀ الذهبیۀ بمفرده کاف فی إثبات

السالم أبصر الناس بحال أبیهم، وأنهم لم ینوهوا إال بمحض من ولد أبی طالب علیه
ۀ بمکۀ العصمۀ فیهم رادعۀ عن غیر ذلک، ولقد أجاد مفتی الشافعیالحقیقۀ، فإن
): هذا المسلک الذي سلکه 33] فی (ص 220أسنی امطالب، حیث قال [المکرمۀ فی

] طالب لم یسبقه إلیه 71بن رسول البرزنجی فی نجاة أبی [ صفحه العالمۀ محمد
اهللا أفضل الجزاء، ومسلکه هذا الذي سلکه یرتضیه کل من کان متصفاً أحد فجزاه

فیه إبطال شیء من النصوص وال تضعیف لها، من أهل اإلیمان، ألنه لیس باإلنصاف
فیه أنه حملها علی معانٍ مستحسنۀ یزول بها اإلشکال ویرتفع الجدال، وغایۀ ما
بذلک قرة عین النبی صلی اهللا علیه وآله وسلم، والسالمۀ من الوقوع فی ویحصل
الأبی طالب أو بغضه، فإن ذلک یؤذي النبی صلی اهللا علیه وآله وسلم وقد قتنقیص

وأعد لهم عذباً اهللا تعالی: (إن الذین یؤذون اهللا ورسوله لعنهم اهللا فی الدنیا واآلخرة
] . وقد 222عذاب ألیم) [] وقال تعالی: (والذین یؤذون رسول اهللا لهم221مهیناً) [

بابن وحشی فی شرحه علی ذکر اإلمام أحمد بن الحسین الموصلی الحنفی المشهور
): 454القضاعی المتوفی (ألخبار للعالمۀ محمد بن سالمۀالکتاب المسمی بشهاب ا

المالکیۀ العالمۀ علی أن بغض أبی طالب کفر. ونص علی ذلک أیضاً من أئمۀ
الشفاء، فقال عند ذکر أبی طالب: األجهوري فی فتاویه، والتلمسانی فی حاشیته علی

نه حماه ونصره بقوله اهللا علیه وآله وسلم ألال ینبغی أن یذکر إال بحمایۀ النبی صلی
للنبی صلی اهللا علیه وآله وسلم ومؤذي النبی صلی اهللا وفعله، وفی ذکره بمکروه أذیۀ

والکافر یقتل، وقال أبو طاهر: من أبغض أبا طالب فهو کافر. ومما علیه وآله وسلم کافر،
التحقیق الذي حققه العالمۀ البرزنجی فی نجاة أبی طالب أن کثیراً من یؤید هذا

المحققین وکثیراً من األولیاء العارفین ارباب الکشف قالوا بنجاة أبی طالب،لعلماءا
وندین منهم: القرطبی و السبکی والشعرانی وخالئق کثیرون، وقالوا: هذا الذي نعتقده

البرزنجی، فقد اهللا به، وإن کان ثبوت ذلک عندهم بطریق غیر الطریق الذي سلکه
للعبد عند اهللا تعالی ال ، فقول هؤالء األئمۀ بنجاته أسلمأتفق معهم علی القول بنجاته

العالمۀ البرزنجی. انتهی. [ صفحه سیما مع قیام هذه الدالئل والبراهین التی أثبتها



] وذکر السید زینی دحالن فی أسنی لمطالب72 [223] ( ) قال: وهللا در 43ص 
انیه واستقبال مطلع شوقی فی مغالقائل: قفا بمطلع سعد عز نادیه++ وأملیا شرح
فیه مغنی به وابل ارضوان منهمر++ األنوار فی أفق الـ++ ـحجون واحترسا أن تبهرا

األفراح من طربٍ++ یروي بدیع المعانی فی ونائرات الهدي دلت منادیه قفا فذا بلبل
عن++ بحرٍ هناك بدیعٍ فی معانیه حامی الذمار أمالیه واستملیا ألحادیث العجائب

السجابا فلم یفخر مباریه عم النبی الذي لم یثنه ار من کرمت++ منهمجیر الج
مراضیه هو الذي لم یزل حصناً لحضرته++ موفقاً لرسول حسد++ عن نصره فتغالی فی

ترجاه النبی له++ وهو الذي قط ما خابت أمانیه فیا من أم العلی اهللا یحمیه وکل خیر
یه قد خصک اهللا بالمختار تکلؤه++ غدا++ أغث للهفانه واسعف منادفی الخالدات

فخراً وتطریه عنیت بالحب فی طه ففزت به++ ومن ینل حب طه فهو وتستعز به
آیات صدقٍ یستضاء بها++ وتمأل القلب إیماناً وترویه من الذي فاز فی یکفیه کم شمت

أجمعهم++ بمثل ما فزت من طه باریه کفلت خیر الوري فی یتمه شغفاً++ الماضین
لروح واألبناء تفدیه عضدته حین عادته عشیرته++ وکنت حائطه من بغی شانیهباوبت

فی نصرت من لم یشم الکون رائحۀ الـ++ ـوجود لو لم یقدر کونه فیه إن الذي قمت
++تأیید شوکته++ هو الذي لم یکن شیء یساویه إن الذي أنت قد أحییت طلعته

ته++ مذ شمت برق األمانی حبیب من کل شیء فی أیادیه هللا درك من قناص فرص
] یهنیک فوزك أن قدمت منک یداً++ إلی ملی وفی فی 73نواحیه [ صفحه من

یسد أحسن معروف ألحسن من++ جاز ینل فوق ما نلت مانیه ومن سعی جوازیه من
مطالبه++ فهو الحري بأن تحظی أمالیه فیا سعید المساعی فی متاجره++ لسعید فی
دیه مستمطراً منک مزن الخیر معترفاً++ بأن غرس المنی ربعک أستهمی غواقد جئت

) وقیل أیضاً: إن القلوب لتبکی 44] فی (ص 224بصافیه إلی آخره. ثم قال [یعنی
تسمع ما++ أبدي أبو طالب فی حق من عظما فإن یکن أجمع األعالم أن له++ حین

یرتضیها نردا++ موارداً] . أما إذا اختلفوا فالرأي أن 225فلله کل الکون یفعل ما [نار
تابعناهم فکما عقل من سلما نتابع المثبتی اإلیمان من زمرٍ++ فی معظم الدین

عظما ال تزدریهم ] . وهم عدول خیار فی مقاصدهم++ فال نقل إنهم لن یبلغوا226[
] 227السیوطی [أتدري من همو فهمو++ همو عري الدین قد أضحوا به زعما هم



وشعرانیهم وکذا++ والسبکی مع نفرٍ++ کعدة النقبا حفاظ أهل حمی وأهل کشف
74] . [ صفحه 228القرطبی والسحیمی الجمیع کما [ ]

ما أسنده إلیه من الث به وبخع له

اشاره

علیه هؤالء شیعۀ أهل البیت علیهم السالم ال یشک أحد منهم فی إیمان أبی طالب
حتی ه فی أسمی مراقیه وعلی صهوته العلیا آخذین ذلک یداً عن یدالسالم ویرون

بنصوص ینتهی الدور إلی الصحابۀ منهم والتابعین لهم بإحسان، ومذعنین فی ذلک
علیه وآله أئمتهم علیهم السالم بعد ما ثبت عن جدهم األقدس رسول اهللا صلی اهللا

] (ص229االت [وسلم قال المعلم االکبر شیخنا المفید فی أوائل المق 45): أتفقت 
لدن آدم إلی عبد اهللا اإلمامیۀ علی ان آباء رسول اهللا صلی اهللا علیه وآله وسلم من

أن عمه ابا طالب مات مؤمنون باهللا عز وجل موحدون. إلی أن قال: وأجمعوا علی
شیخ الطائفۀ أبو جعفر مؤمناً، وأن آمنۀ بنت وهب کانت علی التوحید إلخ. وقال

وأبی جعفر علیه السالم أن ): عن أبی عبد اهللا398/ 2] (230فی التبیان [الطوسی 
یختلفون فیه، ولها علی ذلک أدلۀ أبا طالب کان مسلماً، وعلیه إجماع اإلمامیۀ ال

): قد 287/ 2] (231مجمع البیان [قاطعۀ موجبۀ للعلم. وقال شیخنا الطبرسی فی
وإجماعهم حجۀ؛ ألنهم أحد الثقلین ثبت إجماع أهل البیت علی إیمان أبی طالب

إن تمسکتم بهما لن «بالتمسک بهما بقوله: اللذین مر النبی صلی اهللا علیه وآله وسلم
الفخار: لقد کان یکفینا من االستدالل علی إیمان أبی وقال سیدنا ابن معد». تضلوا

لیهم أهل بیت رسول اهللا صلی اهللا هلیه وآله وسلم وعطالب علیه السالم إجماع
علی إسلمه واتفاقهم علی إیمانه، ولو لم یرد عنه من األفعال أجمعین وعلماء شیعتهم

] واألقوال التی ال یقولها إال المسلمون، ما 75إال المؤمنون، [ صفحه التی ال یفعلها
له بصحۀ اإلسالم وتحقیق اإلیمان، إذ کان إجماعهم حجۀ یعتمد علیها وداللۀیشهد

). وقال شیخنا الفتال فی روضۀ الواعظین13] (ص 232لحجۀ [یصمد لیها، کتاب ا
[233] ( اهللا ): أعلم أن الطائفۀ المحقۀ قد أجمعت علی أن أبا طالب، وعبد120ص 



الحجۀ بن عبد المطلب، وآمنۀ بنت وهب، کانوا مؤمنین وإجماعهم حجۀ. وقال سیدنا
مجمعین العترة): إننی وجدت علماء هذه 84] (ص234ابن طاووس فی الطرائف [

بباطن أبی ): ال ریب أن العترة أعرف87] فی (ص 235علی إیمان أبی طالب. وقل [
ولهم فیه طالب من األجانب، وشیعۀ أهل البیت علیهم السالم مجمعون علی ذلک،

أحوجوا فی إیمان مصنفات، وما رأینا وال سمعنا أن مسلماً أحوجوا فیه إلی مثل ما
بأدنی سبب وبأدنی خبر منهم أنهم یثبتون إیمان الکافرأبی طالب، والذي نعرفه 

إنکار ایمان أي طالب مع ثبوت واحد وبالتلویح، وقد بلغت عدواتهم لبنی هاشم إلی
العجائب. وقال ابن أبی الحدید فی ذلک علیه بالحجج الثواقب، إن هذا من جملۀ

اإلمامیۀ وأکثر إیمان أبی طالب؛ فقالت): اختلف الناس فی311/ 3] (236شرحه [
بعض شیوخنا المعتزلۀ بذلک؛ منهم الشیخ أبو القاسم الزیدیۀ: ما مات إال مسلماً، وقال

/ 9] (237اإلسکافی وغیرهما. وقال العالمۀ المجلسی فی البحار [البلخی وأبو جعفر
] قد آمن بالنبی صلی اهللا علیه 76أجمعت الشیعۀ علی إسالمه وأنه [ صفحه ): قد29
السالم سلم فی أول األمر، ولم یعبد صنماً قط بل کان من أوصیاء إبراهیم علیهووآله

إلیهم واشتهر إسالمه من مذهب الشیعۀ حتی إن المخالفین کلهم نسبوا ذلک
ومحدثینا وتواترت األخبار من طرق الخاصۀ والعامۀ فی ذلک، وصنف کثیر من علمائنا

لی من تتبع کتب الرجال] فی ذلک کما ال یخفی ع238کتاباً مفرداً [ . ومستند هذا 
وإلیک أربعون اإلجماعات إنما هو ما جاء به رجاالت بیت الوحی فی سید األبطح،

الصادق علیه السالم ـ أخرج شیخنا أبو علی الفتال وغیره عن أبی عبد اهللا1حدیثاً: 
ا محمد وآله وسلم فقال: ینزل جبرئیل علیه السالم علی النبی صلی اهللا علیه«قال: 

علی صلب أنزلک، وبطن حملک، إن ربک یقرئک السالم ویقول: إنی قد حرمت النار
المطلب، والبطن الذي حملک آمنۀ وحجر کفلک. فالصلب صلب أبیه عبد اهللا بن عبد

.«بنت وهب، وأما حجر کفلک فحجر أبی طالب » وفاطمۀ بنت أسسد«وزاد فی روایۀ: 
. راجع)121] (ص 240] ورضۀ الواعظین [239[ [241] الکافی لثقۀ اإلسالم 

الحجۀ للسید فخار بن معد (ص )، معانی األخبار للصدوق، کتاب242الکلینی (ص 
إن «) ولفظه: 210/ 4الرازي فی تفسیره ()، ورواه شیخنا المفسر الکبیر أبو الفتوح8

أنزلک، وبطناً حملک، وثدي أرضعک، وحجرا اهللا عز وجل حرم علی النار صلباً



ـ عن أمیر المؤمنین قال2». کفلک : هبط «قال رسول اهللا صل اهللا علیه وآله وسلم: 
إن اهللا عز وجل مشفعک فی ستۀ: بطن حملتک علی جبرئیل فقال لی: یا محمد

77آمنۀ بنت وهب، وصلب [ صفحه  ] أنزلک عبد اهللا بن عبد المطلب، وحجر کفلک 
وأخ کان لک فی الجاهلیۀ، وثدي رضعک حلیمۀ طالب، وبیت آواك عبد المطلب،أبو 

ـ روي 3). 8] (ص 242بن معد فی کتاب الحجۀ [رواه السید فخار». بنت ابی ذؤیب
المفید بإسناد یرفعه قال: لما مات أبو طالب أتی أمیر شیخنا المعلم األکبر الشیخ

وسلم فآذنه بموته فتوجع توجعاً عظیماً وحزن صلی اهللا علیه وآله المؤمنین رسول اهللا
إمض یا علی فتول أمره، وتول«شدیداً ثم قال ألمیر المؤمنین علیه السالم: حزناً

المؤمنین ففعل ذلک امیر». غسله وتحنیطه وتکفینه؛ فإذا رفعته علی سریره فإعلمنی
آله وسلم فرق وعلیه السالم، فلما رفعه علی السریر اعترضه النبی صلی اهللا علیه

صغیراً، ونصرت وصلتک رحم وجزیت خیراً یا عم، فلقد ربیت وکفلت«وتحزن، وقال: 
لعمی شفاعۀ یعجب بها أم واهللا ألشفعن«، ثم أقبل علی الناس وقال: »وآزرت کبیراً
یتیماً، وربیت صغیراً، ونصرت یا عم کفلت«وفی لفظ شیخنا الصدوق: ». أهل الثقلین

] . راجع243» [عنی خیراًکبیراً فجزاك اهللا  [244] : تفسیر علی بن إبراهیم (ص 
)، 80المختارة لسیدنا الشریف المرتضی (ص )، أمالی ابن بابویه الصدوق، الفصول355

)، الدرجات 15/ 9)، بحار األنوار (67طالب (ص الحجۀ علی الذاهب إلی تکفیر أبی
لعباس بن عبد المطلب رضی اهللا ـ عن ا4ضیاء العالمین. الرفیعۀ لسیدنا الشیرازي،

اهللا صلی اهللا علیه وآله وسلم فقال: ما ترجو ألبی طالب؟ فقال: عنه أنه سأل رسول
)، 15] (ص 245] کتاب الحجۀ [78صفحه ». [ أرجو من ربی عز وجلکل الخیر0(

[246]الدرجات الرفیعۀ ). عن رسول اهللا صلی اهللا علیه 373راجع ما أسلفناه (ص 
أنا أحبک یا عقیل حبین: حباً لک وحباً «"قال لعقیل بن أبی طالبم أنهوآله وسل

)، 34] . علل الشرئع لشیخنا الصدوق، الحجۀ (ص 247» [ألنه کان یحبکألبی طالب
ـ عن رسول اهللا صلی اهللا علیه وآله وسلم قال6] . 248) [16/ 9األنوار (بحار لو » :

فی ] لی مواخیا249ًوعمی وأخ {کان} [قمت المقام المحمود لشفعت فی أبی وأمی
3] (250)، تفسیر البرهان [490، 355تفسیر علی بن إبراهیم (ص ». الجاهلیۀ /

794). علی ـ عن اإلمام السبط الحسین بن7). 378راجع ما أسلفناه فی صفحۀ (



إلیه رجل فقالعن والده أمیر المؤمنین أنه کان جالساً فی الرحبۀ والناس حوله فقام
معذب فی النار، فثقال له: له: یا أمیر المؤمنین إنک بالمکان الذي أنزلک اهللا وأبوك

لو شفع أبی فی کل مذنب علی مه فض اهللا فاك، والذي بعث محمداً بالحق نبیاً«
قسیم الجنۀ والنار؟ والذي بعث وجه األرض لشفعه اهللا، أبی معذب فی النار وابنه

لیطفئ أنوار الخالئق إال خمسۀ أنوار: نور یوم القیامۀمحمداً بالحق إن نور أبی طالب
والحسین ونور ولده من األئمۀ، أال إن نوره من نورنا، محمد ونور فاطمۀ ونور الحسن

] المناقب المائۀ للشیخ أبی 79صفحه ». [ آدم بألفی عامخلقه اهللا من قبل خلق
251الحسن بن شاذان [ ] أمالی ابن الشیخ (ص )، 80، کنز الفوائد للکراجکی (ص 

)، الحجۀ (ص 211/ 4کما فی البحار، تفسیر أبی الفتوح ()، احتجاج الطبرسی192
/ 3)، ضیاء العالمین، تفسیر البرهان (15/ 9الرفیعۀ، بحار األنوار ()، الدرجات15

794) [252] . 8 أبی واهللا ما عبد«ـ عن موالنا أمیر المؤمنین علیه السالم إنه قال: 
کانوا قیل له: فما»: دي عبد المطلب وال هاشم وال عبد مناف صنماً قطوال ج

». متمسکین بهکانوا یصلون إلی لبیت علی دین إبراهیم علیه السالم«یعبدون؟ قال: 
104] شیخنا الصدوق بإسناده فی کمال الدین (ص 253رواه [ ) والشیخ أبو الفتوح ،

عن أبی الطفیل عامر بن ـ9). 795/ 3)، والسید فی البرهان (210/ 4فی تفسیره (
الموت شهده رسول اهللا صلی إن أبی حین حضره«واثلۀ قال: قال علی علیه السالم: 

رواه بإسناده ». الدنیا وما فیهااهللا علیه وآله وسلم فأخبرنی عنه بشیء خیر لی من
] (ص254السید فخار بن معد فی کتاب الحجۀ [ ، وذکره الفتونی فی ضیاء (23

ما مات أبو طالب حتی أعطی «قال: ـ عن أمیر المؤمنین علیه السالم10عالمین. ال
تفسیر علی بن إبراهیم (ص » الرضارسول اهللا صلی اهللا علیه وآله وسلم من نفسه

)، الدرجات [ صفحه23)، کتاب الحجۀ (ص 355 80] ] 255الرفیعۀ، ضیاء العالمین [
أنه قال: کان واهللا أبو طالب عبد مناف ینـ عن الشعبی یرفعه عن أمیر المؤمن11. 

إیمانه مخافۀً علی بنی هاشم أن تنابذها قریش. بن عبد المطلب مؤمناً مسلماً یکتم
المؤمنین فی أبیه یرثیه: أبا طالبٍ المستجیر++ وغیث قال أبو علی الموضح: وألمیر

ولقاك ربک هد فقدك أهل الحفاظ++ فصلی علیک ولی النعمالمحول ونور الظلم لقد
ـ 12). 24] (ص 257] . کتاب الحجۀ [256للمصطفی خیر عم [رضوانه++ فقد کنت



قال: سمعت أمیر المؤمنین علیاً علیه السالم یقول: مر رسول اهللا عن األصبغ بن نباته
علیه وآله وسلم بنفر من قریش وقد نحروا جزوراً وکانوا یسمونها الفهیرةصلی اهللا

بنا یتیم ویذبحونها علی النصف فلم یسلم علیهم، فلما انتهی إلی دار الندوة قالوا: یمر
عبد اهللا بن الزبعري أبی طالب فال یسلم علینا، فأیکم یأتیه فیفسد علیه مصاله؟ فقال

النبی صلی اهللا علیه وآله وسلم السهمی: أنا أفعل؛ فأخذ الفرث والدم، فانتهی به إلی
النبی صلی اهللا علیه وآله وسلم حتی أتی به ثیابه ومظاهره، فانصرفوهو ساجد فمأل 

یا عم من أنا؟«عمه ابا طالب فقال:  » فقال: ولم یا بن أخی؟ فقص علیه القصۀ فقال: 
باألبطح«وأین ترکتهم؟ فقال:  » فنادي فی قومه: یا آل عبد المطلب یا آل هاشم یا 

ن، فقال: کم أنتم؟ قالوا: نحن أربعون، من کل مکان ملبیآل عبد مناف، فأقبلوا إلیه
.قال: خذوا سالحکم فأخذوا سالحهم وانطلق بهم انتهی إلی أولئک النفر، فلما رأوه 

] لهم: ورب هذه البنیۀ ال یقومن منکم أحد إال 81یتفرقوا، فقال [ صفحه أرادوا أن
طعها بالسیف. ثم أتی إلی صفاة کانت باألبطح فضربها ثالث ضربات حتی قجللته
] ثم قال: یا محمد سألتنی من أنت؟ ثم أنشأ یقول ویومی بیده إلی258أفهار [ثالثۀ

مر فی النبی صلی اهللا علیه وآله وسلم: أنت النبی محمد++ قرم أعز مسود إلی آخر ما
وآله وسلم ) ثم قال: یا محمد أیهم الفاعل بک؟ فأشار النبی صلی اهللا علیه336(ص 

أنفه حتی أدماها. ثمعري السهمی الشاعر، فدعاه أبو طالب فوجأالی عبد اهللا بن الزب
بن أخ أرضیت؟ ثم قال: امر بالفرث والدم فأمر علی رؤوس المأل کلهم ثم قال: یا
آدم علیه السالم ثم قال: أنت سألتنی من أنت؟ أنت محمد بن عبد اهللا، ثم نسبه إلی

یش من شاء منکم أن یتحرك قرواهللا أشرفهم حسباً، وأرفعهم منصباً، یا معشر
260] . رواه [259فلیفعل؛ أنا الذي تعرفونی [ ] )، 106السید ابن معد فی الحجۀ (ص 

)، 91) وفی طبع (ص 122/ 2المجلس (وذکر لدة هذه القضیۀ الصفوري فی نزهۀ
) نقالً عن کتاب 3/ 2المستطرف (ص وابن حجۀ الحموي فی ثمرات األوراق بهامش

کتابه شرح األخبار: أن علیاً علیه السالم ـ ذکر ابن فیاض فی13. األعالم للقرطبی
علی وعلی النبی صلی اهللا علیه وآله وسلم قال فی حدیث له: إن أبا طالب هجم
خذ بیدي فقال: انظر کیف تنصره وجعل یرغبنی ونحن ساجدان فقال: أفعلتماها؟ ثم

.فی ذلک ویخصنی علیه. الحدیث یخنا أبی الحسن الشریف راجع ضیاء العالمین لش



أن أمیر المؤمنین علیه السالم قیل له: من کان آخر ـ روي14] 82الفتونی. [ صفحه 
ضیاء العالمین للفتونی. ». أبی«اهللا علیه وآله وسلم؟ فقال: األوصیاء قبل النبی صلی

السجاد زین العابدین علی بن الحسین بن علی علیه السالم أنه سئل ـ عن اإلمام15
فقیل له: إن هاهنا قوماً یزعمون ». نعم«أکان مؤمناً فقال علیه السالم: ن أبی طالبع

واعجباً کل العجب أیطعنون علی أبی طالب و علی«کافر. فقال علیه السالم: أنه
کافر فی رسول اهللا صلی اهللا علیه وآله وسلم؟ وقد نهاه اهللا تعالی أن یقر مؤمنۀ مع

عنها من ک أحد أن فاطمۀ بنت أسد رضی اهللا تعالیغیر آیۀ من القرآن، وال یش
». رضی اهللا عنهالمؤمنات السابقات، فإنها لم تزل تحت أبی طالب حتی مات أبو طالب

الرفیعۀ، ضیاء )، والدرجات24)، وکتاب الحجۀ (ص 380] : ما مر (ص 261راجع [
لمرادي قال: قلت لیث اـ عن أبی بصیر16العالمین فقال: قیل: إنها متواترة عندنا. 

طالب فی ضحضاح من نار ألبی جعفر علیه السالم: سیدي إن الناس یقولون: إن أبا
إیمان أبی طالب لو وضع فی کفۀ کذبوا واهللا إن«یغلی منه دماغه. فقال علیه السالم: 

إلی ». إیمان أبی طالب علی إیمانهممیزان وإیمان هذا الخلق فی کفۀ میزان لرجح
) من طریق شیخ 18کتاب الحجۀ (ص ] السید فی262). رواه [380آخر ما مر (ص 

الدرجات الرفیعۀ، والفتونی فی ضیاء الطائفۀ عن الصدوق، والسید الشیرازي فی
) من طریق آخر عن اإلمام 27الحجۀ (ص العالمین. وروي السید ابن معد فی کتاب

لماً مؤمناً. إلی آخره. طالب بن عبد المطلب مسالباقر علیه السالم إنه قال: مات أبو
إن مثل أبی «عبد اهللا جعفر بن محمد علیه السالم قال: ـ عن اإلمام الصادق أبی17

أصحاب الکهف أسروا اإلیمان وأظهروا الشرك فآتاهم اهللا ] طالب مثل83[ صفحه 
راجع». أجرهم مرتین [263] : )، أمالی 244االفی لثقۀ اإلسالم الکلینی (ص 

)، وفی (ص 115)، کتاب الحجۀ (ص 121الواعظین (ص روضۀ)،366الصدوق (ص 
أحمد المالکی: قال عبد الرحمن بن کثیر: قلت ) ولفظه من طریق الحسین بن17

الناس یزعمون أن أبا طلب فی ضحضاح من نار. فقال: ألبی عبد اهللا علیه السالم: ان
، قلت: وبما نزل؟ »مجبریل علی النبی صلی اهللا علیه وآله وسلکذبوا، ما بهذا نزل«

جبرائیل فی بعض ما کان علیه فقال: یا محمد إن ربک یقرئک السالم أتی«قال: 
:ویقول لک إن أصحاب الکهف اسروا اإلیمان وأظهروا الشرك فآتاهم اهللا أجرهم 



أبا طالب أسر اإلیمان وأظهر الشرك فآتاه اهللا أجره مرتین، وما خرج منمرتین، وإن
نزل الدنیا حتی أتته البشارة من اهللا تعالی بالجنۀ، ثم قال کیف یصفونه بهذا وقد
بعد أبی جبرائیل لیلۀ مات أبو طالب فقال: یا محمد أخرج من مکۀ فما لک بها ناصر

فی الدرجات ) والسید24/ 9] العالمۀ المجلسی فی البحار (264وذکره [». طالب؟
الرازي هذا الحدیث فی لمین، وروي شیخنا أبو الفتوحالرفیعۀ، والفتونی فی ضیاء العا

)؛ 244] (ص 265الکافی [ـ أخرج ثقۀ اإلسلم الکلینی فی18). 212/ 4تفسیره (
:باإلسناد عن إسحاق بن جعفر عن أبیه علیه السالم قال قیل له: إنهم یزعمون أن أبا 

کذبوا، کیف وهو یقول«طالب کان کافراً، فقال:  : [ لم تعلموا أنا وجدنا ] أ84صفحه 
«محمداً++ نبیاً کموسی خط فی أول الکتب وذکره غیر واحد من ائمۀ الحدیث فی 

أخرج ثقۀ اإلسالم الکلینی فی أصول ـ19تآلیفهم رضوان اهللا علیهم أجمیعین. 
کیف یکون أبو طالب کافراً وهو یقول: «قال )، عن اإلمام الطادق244] (266الکافی [

نا ال مکذبلقد علموا أن ابن ++ لدینا وال یعبا بقیل األباطل وأبیض یستسقی الغمام 
)، 795/ 3] (267وذکره السید فی البرهان ["عصمۀ لألراملبوجهه++ ثمال الیتامی
ـ روي شیخنا أبو علی 20أعالم الطائفۀ أخذاً عن الکلینی. وکذلک غیر واحد من

الصادق علیه السالم قال: لما ) عن اإلمام121] (ص 268الواعظین [الفتال فی روضۀ
طالب رضی اهللا عنه الوفاة جمع وجوه قریش فوصاهم فقال: یا معشر قریش حضر أبا

صفوة اهللا من خلقه، وقلب العرب، وأنتم خزنۀ اهللا فی أرضه وأهل حرمه، فیکمأنتم
م أنکم لالسید المطاع، الطویل الذراع، وفیکم المقدام الشجاع، الواسع الباع، إعلموا

فلکم علی الناس تترکوا للعرب فی المفاخر نصیباً إال حزتموه، والشرفاً ال أورثتموه
) 366آخر مر فی (ص بذلک الفضیلۀ، ولهم به إلیکم الوسیلۀ، والناس لکم حرب إلی
السنۀ، وذکر هذه من مواقف سیدنا أبی طالب المشکورة المرویۀ من طرق أهل

23/ 9] (269لبحار [الوصیۀ شیخنا العالمۀ المجلسی فی ا ). 21 ـ حدث شیخنا أبو 
)، باإلسناد103] (ص 270جعفر الصدوق فی إکمال الدین [ [ ] عن محمد 85صفحه 

الکفر وأسر اإلیمان، فلما إن أبا طالب أظهر«بن مروان عن اإلمام الصادق علیه السالم 
سلم: أخرج منها صلی اهللا علیه وآله وحضرته الوفاة أوحی اهللا عز وجل إلی رسول اهللا

.«فلیس لک بها ناصر. فهاجر الی المدینۀ وذکره سیدنا الشریف المرتضی فی الفصول 



یبرهن عن إیمانه لتحقیقه بنصرة رسول اهللا ) فقال: هذا80] (ص 271المختارة [
أمره. وذیل الحدیث رواه السید الحجۀ ابن معد فی صلی اهللا علیه وآله وسلم وتقویۀ

30(ص ]272کتابه الحجۀ [ ) ): لما قبض أبو طالب اتفق 103وقال فی (ص 
السالم نزل علی النبی صلی اهللا علیه وآله وسلم المسلمون علی أن جبرئیل علیه

ویقول لک: ان قومک قد عولوا علی أن یبیتوك وقد مات وقال له: ربک یقرئک السالم
طالب رحمه اهللا إلی بالمهاجرة. فتأمل إضافۀ اهللا تعالی أباناصرك فاخرج عنهم. وأمره

السالم وشهادته له أنه ناصره، فإن فی ذلک ألبی طالب أوفی فخر وأعظم النبی علیۀ
وقریش رضیت من أبی طالب بکونه مخالطاً لهم مع ما سمعوا من شعره منزلۀ،

وتصدیقه للنبی صلی اهللا علیه وآله وسلم، ولم یمکنهم قتله والمنابذة له ألنوتوحیده
هاشم وإخوانهم من بنی المطلب بن عبد مناف وأحالفهم وموالیهمقومه من بنی 

ولذلک قال وأتباعهم، کافرهم ومؤمنهم کانوا معه، ولو کان نابذ قومه لکانوا علیه کافۀ،
عنکم هذا الشیخ أبو لهب لما سمع قریشاً یتحدثون فی شأنه ویفیضون فی أمره: دعوا

طالب، وال یقتل أبو طالب حتی یقتل أبوفإنه مغرم بابن أخیه، واهللا ال یقتل محمد 
تقتل بنو عبد مناف، وال تقتل حتی تقتل بنو هاشم کافۀ، وال تقتل بنو هاشم حتی

عنه وإال ملنا معه. فخاف القوم أن بنو عبد مناف حتی تقتل أهل البطحاء؛ فأمسکوا
ه: طمع فی نصرته فقال یستعطفه ویرققیفعل فکفوا. فلما بلغت أبا طالب مقالته

] إلی آخر 86أقوامٍ لدیک ضعاف [ صفحه عجبت لحلم یا بن شیبۀ حادث++ وأحالم
(307 / 3) [273]أبیات ذکرها أبن أبی الحدید فی شرحه مع زیادة خمسۀ أبیات 

). فقال السید: 16الشجري فی حماسته (ص لم یذکرها السید فی الحجۀ. وذکرها ابن
ه أیضاً: وإن امراً من قومه ابو معتب++ لفی یستعطففلما أبطأ عنه ما أراد منه قال

] ثبت 274أقول له وأین منه نصیحتی++ أبا معتب [منعۀ من أن یسام المظالما
.سوادك قائما إلی بیات خمسۀ ) 394/ 1] (275وقد ذکرها ابن هشام فی سیرته [

ی روضۀ ما البیت األول فیه: وإن امراً أبو عتیبۀ عمه++ لفمع زیادة أربعۀ بیات، غیر ان
)؛ وابن کثیر 307/ 3] ابن أبی الحدید فی الشرح (276وذکرها [إن یسام المظالما

3فی تاریخه ( / 93). 22 ـ عن یونس بن نباتۀ عن اإلمام الصادق علیه السالم قال: 
قلت: جعلت فداك یقولون: هو فی » ما یقول الناس فی أبی طالب؟یا یونس«



کذب أعداء اهللا، إن أبا طالب من رفقاء «ه فقال: یغلی منها أم رأسضحضاح من نار
کنز الفوائد لشیخنا». والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن أولئک رفیقاالنبیین

ـ روي الشریف 23)، ضیاء العالمین. 17)، کتاب الحجۀ (ص 80الکراجکی (ص 
] شیخنا 87) من طریق [ صفحه 22] (ص 277ابن معد فی کتابه الحجۀ [الحجۀ

الصدوق عن دواد الرقی قال: دخلت علی ابی عبد اهللا علیه السالم ولی علی بی جعفرأ
] فشکوت ذلک إلیه فقال علیه السالم: إذا مررت 278دین وقد خفت تواه [رجل
فطف عن عبد المطلب طوافاً وصل عنه رکعتین، وطف عن أبی طالب طوافا بمکۀ

رکعتین وطف عن عبد اهللا طوافا وصل عنه رکعتین وطف عن آمنۀ طوافاً وصل عنه
رکعتین، وعن فاطمۀ بنت أسد طوافاً وصل عنها رکعتین. ثم ادع اهللا عز وصل عنها

یرد علیک مالک. قال: ففعلت ذلک ثم خرجت من باب الصفا فإذا غریمی وجل أن
:واقف یقول مۀ المجلسی فی البحار یا داود جئنی هناك فاقبض حقک. وذکره العال

]279) [9 / 24). 24 )؛ 244] (ص 280ـ أخرج ثقۀ اإلسالم الکلینی فی الکافی [
اإلمام الصادق علیه السالم قال: بینا النبی صلی اهللا علیه وآله وسلم فیباإلسناد عن

ثیابه ] ناقۀ فملؤوا281السجد الحرام وعلیه ثیاب له جدد فألقی المشرکون علیه سال [
کیف تري یا عم،«فدخله من ذلک ما شاء اهللا، فذهب إلی أبی طالب فقال له: بها

طالب حمزة فقال له: وما ذاك یابن أخی؟ فأخبره الخبر، فدعا أبو» حسبی فیکم؟
اهللا علیه وآله وأخذ السیف وقال لحمزة: خذ السال ثم توجه إلی القوم والنبی صلی

الشر فی وجهۀ ثم قال فلما رأوه عرفواوسلم معه. فأتی قریشاً وهم حول الکعبۀ. 
علی آخرهم ثم التفت أبو ] ففعل ذلک حی أتی282لحمزة: أمر السال علی أسبلتهم [

.طالب إلی النبی فقال: یا بن أخی هذا حسبک فینا وذکره جمع من األعالم وأئمۀ 
الفرج األصبهانی؛ بإسناده عن ـ أخرج أبو25] 88الحدیث فی تآلیفهم. [ صفحه 

المؤمنین علیه السالم یعجبه أن یروي کان أمیر«إلمام الصادق علیه السالم قال: ا
وقال: تعلموه وعلموه أوالدکم فإنه علی دین شعر أبی طالب علیه السالم وأن یدون

کتاب الحجۀ». اهللا وفیه علم کثیر ( )، ضیاء العالمین 24/ 9)، بحار األنوار (25ص 
)، باإلسناد 304] (ص 284ا الصدوق فی أمالیه [شیخنـ روي26] . 283للفتونی [

أول جماعۀ کانت أن رسول اهللا صلی اهللا علیه «السالم قال: عن اإلمام الصادق علیه



یصلی وأمیر المؤمنین علی بن أبی طالب معه، إذ مر أبو طالب به وآله وسلم کان
هما، وانصرف قال: یا بنی صل جناح ابن عمک، فلما أحسه رسول اهللا تقدموجعفر معه

آخر طالب مسروراً وهو یقول: ن علیاً وجعفراً ثقتی++ عند ملم الزمان والکرب إلیابو
فی )، والحدیث رواه الشیخ أبو الفتوح397) وتأتی فی (ص356أبیات مرت صحیفۀ (

ـ أخرج ثقۀ اإلسالم الکلینی فی الکافی27). 211/ 4] (285تفسیره [ ص ) [286]
اإلمام الکاظم ـ ست بن أبی منصور؛ أنه سأل أبا الحسن األول ـ)، بإسناده عن در242

ال، «محجوجاً بأبی طالب؟ فقال: علیه السالم: أکان رسول اهللا صلی اهللا علیه وآله سلم
«ولکنه کان مستودعاً للوصایا فدفعها إلیه فقال: قلت: فدفع إلیه الوصایا علی أنه ،

، قال: قلت: فما کان حال »دفع إلیه الوصیۀما لو کان محجوجاً به«محجوج به؟ فقال: 
صفحه ». [ وبما جاء ودفع إلیه الوصایا ومات من یومهأقر بالنبی«أبی طالب؟ قال: 

مرتبۀ فوق مرتبۀ االیمان، فإنها مشفوعۀ بما سبق عن موالنا ] قال األمینی: هذه89
فی وقته فضالً علیه السالم تثبت ألبی طالب مرتبۀ الوصایۀ والحجیۀ أمیر المؤمنین

االیمان، وقد بلغ ذلک من الثبوت إلی حد ظن السئل أن النبی صلی اهللا عن بسیط
ما وآله وسلم کان محجوجاً به قبل بعثته، فنفی اإلمام علیه السالم ذلک، وأثبتعلیه

للمحمدیۀ ثبت له من الوصایۀ وأنه کان خاضعاً لالبراهیمیۀ الحنیفیۀ، ثم رضخ
العلویۀ الناهض بها ولده ایا للصادع بها، وقد سبق إیمانه بالوالیۀالبیضاء، فسلم الوص

] (ص 287أبو الفتح الکراجکی [ـ أخرج شیخنا28البار صلوات اهللا وسالمۀ علیه. 
اإلمام الرضا علی بن موسی الرضا )؛ بإسناده عن بن بن محمد، قال: کتبت إلی80

] 289] . وذکره [288) [381فی (صعلیهما السالم: جعلت فداك. إلی آخر ما مر
الشیرازي فی الدرجات الرفیعۀ، والعالمۀ )، والسید16السید فی کتاب الحجۀ (ص 

33المجلسی فی بحار األنوار (ص  ) ـ روي 29وشیخنا الفتونی فی ضیاء العالمین. ،
)؛ عن اإلمام الرضا سالم 211/ 4] (290فی تفسیره [شیخنا المفسر الکبیر بو الفتوح

آبائه بعدة طرق: أن نقش خاتم أبی طالب علیه السالم کان: علیه، وقال: روي عناهللا 
] : السید 291وبابن أخی محمد نبیاً، وبابنی علی له وصیاً. ورواه [رضیت باهللا رباً،

ـ 30] 90فی الدرجات الرفیعۀ، واإلشکوري فی محبوب القلوب. [ صفحه الشیرازي
اد له: أن عبد العظیم بن عبد اهللا العلوي الحسنیالشیخ ابو جعفر الصدوق بإسنأخرج



بن المدفون بالري کان مریضاً فکتب إلی أبی الحسن الرضا علیه السالم عرفنی یا
.رسول اهللا عن الخبر المروي أن أبا طالب فی ضحضاح من نار یغلی منه دماغه فکتب 

شککت فی نک إنبسم اهللا الرحمن الرحیم، أما بعد: فإ«إلیه الرضا علیه السالم: 
16] (ص 292کتاب الحجۀ [». إیمان أبی طالب کان مصیرك إلی النار ) ضیاء ،

باإلسناد ـ أخرج شیخنا الفقیه أبو جعفر الصدوق،31العلمین ألبی الحسن الشریف. 
إن «طویل: عن اإلمام الحسن بن علی العسکري، عن آبائه علیهم السالم فی حدیث

قد أیدتک اهللا تبارك وتعالی أوحی إلی رسوله صلی اهللا علیه وآله وسلم إنی
سرا فسیدهم بشیعتین: شیعۀ تنصرك سراً، وشیعۀ تنصرك عالنیۀ فأما التی تنصرك
ابنه علی بن وأفضلهم عمک أبو طالب، وأما التی تنصرك عالنیۀ فسیدهم وأفضلهم

ؤمن آل فرعون یکتم إیمانهأبی طالب. ثم قال: وإن أبا طالب ک ». ] 293کتب الحجۀ [
شیخنا الصدوق فی ـ أخرج32): ضیاء العالمین ألبی الحسن الشریف. 115(ص 

عن أبیه قال: قال ) من طریق األعمش عن عبد اهللا بن عباس365] (ص 294أمالیه [
». عمن«اهللا أرسلک؟ قال: أبو طالب لرسول اهللا صلی اهللا علیه وآله وسلم یابن أخی

فأقبلت حتی سجدت بین یدیه ثم قال: فأرنی آیۀ. قال ادع لی تلک الشجرة. فدعاها
صل جناح ابن عمک. [ صفحه أنصرفت، فقال أبو طالب: أشهد أنک صادق، یا علی

295] ورواه أبو عی الفتال فی روضۀ الواعظین [91 ] ( )، ورواه السید ابن معد 121ص 
النبی صلی اهللا علیه وآله وسلم أبو طالب) ولفظه: قال25] (ص 296فی الحجۀ [

أرسلک؟ قال: نعم. قال: إن لألنبیاء بمحضر من قریش لیریهم فضله: یا بن أخی اهللا
تلک الشجرة وقل لها: یقول لک محمد بن عبد ادع«معجزاً وخرق عادة فأرنا آیۀ قال: 

ا باالنصراف فأقبلت حتی سجدت بین یدیه ثم أمرهفدعاها». اهللا: أقبلی بإذن اهللا
أنک صادق. ثم قال البنه علی علیه السالم: یا بنی فانصرفت، فقال أبو طالب: أشهد

ـ أخرج أبو جعفر الصدوق 33واحد من أعالم الطائفۀ. الزم ابن عمک. وذکره غیر
) [297]قدس اهللا سره فی األمالی ) بإسناده عن سعید بن جبیر عن عبد 366ص 

فقال له: یا بن عم رسول اهللا أخبرنی عن أبی طالب هل اهللا بن عباس أنه سأله رجل
لم یکن مسلماً وهو القائل: وقد علموا أن ابننا ال مکذب++ کان مسلماً؟ قال: وکیف

بقیل األ باطل إن أبا طالب کان مثله کمثل أصحاب الکهف حین أسروا لدینا وال یعبا



السید ابن معد فی الحجۀوأظهروا الشرك فآتاهم اهللا أجرهم مرتین. ورواهاإلیمان
[298] ( ـ أخرج شیخنا أبو34)، وذکره غیر واحد من أئمۀ الحدیث. 115، 94ص 

) عن 123] (ص 92] . [ صفحه 299علی الفتال النیسابوري فی روضۀ الواعظین [
وهو عباس قال: مر أبو طالب ومعه جعفر ابنه برسول اهللا صلی اهللا علیه وآله وسلمابن

أبو طالب رام یصلی صالة الظهر وعلی علیه السالم عن یمینه، فقالفی المسجد الح
اهللا صلی لجعفر: صل جناح ابن عمک، فتقدم جعفر وتأخر علی واصطفا خلف رسول

علیاً وجعفراً اهللا علیه وآله وسلم حتی قضی الصالة، وفی ذلک یقول أبو طالب: إن
إذا++ أترك میتاً العداء] . أجعلهما عرضۀ300ثقتی++ عند ملم الزمان والنوب [

بینهم وأبی واهللا ال وأنتمی إلی حسبی ال تخذال وانصرا ابن عمکما++ أخی ألمی من
سیدنا ابن معد فی ] . وأخرج301أخذل النبی وال++ یخذله من بنی ذو حسب [

الخزاعی قال: کان )، بإسناده عن عمران بن الحصین59] (ص 302کتاب بالحجۀ [
ابنه جعفر برسول اهللا وهو بأمر أبیه، ولذلک: مر أبو طالب ومعهواهللا إسالم جعفر 

لجعفر: صل جناح این عملک یصلی وعلی علیه السالم عن یمینه، فقال أبو طالب
فلما قضی صالته قال له النبی فجاء جعفر فصلی مع النبی صلی اهللا علیه وآله وسلم،

ک، إن اهللا یعوضک من ذلک ابن عمیا جعفر وصلت جناح«صلیاهللا علیه وآله وسلم: 
رضوان اهللا علیه یقول: إن علیاً فأنشأ أبو طالب». جناحین تطیر بهما فی الجنۀ

تخذال وانصرا ابن عمکما++ أخی ألمی من وجعفراً ثقتی++ عند ملم الزمان والنوب ال
++بینهم وأبی إن أبا معتب قد أسلمنا ] . واهللا ال 303لیس أبو معتب بذي حدب [

] حتی ترون الرؤوس 93حسب [ صفحه بی وال++ یخذله من بنی ذوأخذل الن
النبی أسرته++ نضرب عنه األعداء طائحۀ++ منا ومنکم هناك بالقضب نحن وهذا
الناس أألم العرب ورواه شیخنا أبو کالشهب إن نلتموه بکل جمعکم++ فنحن فی

نصر النبی ضوء بن صلصال قال: کنت أ] بطریق آخر عن أبی304الفتح الکرجکی [
إسالمی، فإنی یوماً لجالس بالقرب من صلی اهللا علیه وآله وسلم مع أبی طالب قبل

أبو طالب إلی شبیهاً بالملهوف، فقال لی: یا منزل أبی طالب فی شدة القیظ إذ خرج
الغالمین؟ یعنی النبی وعلیاً علیهما السالم فقلت: ما أبی الغضنفر هل رأیت هذین

ال: قم بنا فی الطلب لهما فلست آمن قریشاً أن تکون فقرأیتهما مذ جلست،



:اغتالتهما، قال فمضینا حتی خرجنا من أبیات مکۀ ثم صرنا إلی جبل من جبالها 
قلته، فإذا النبی صلی اهللا علیه وآله وسلم وعلی عن یمینه وهما فاسترقیناه إلی

بنه وکان معنا: عین الشمس یرکعان ویسجدان، فقال أبو طالب لجعفر اقائمان بإزاء
ابن عمک. فقام إلی جنب علی فأحس بهما النبی صلی اهللا علیه وآله صل جناح

فرأیت فتقدمهما وأقبلوا علی أمرهم حتی فرغوا مما کانوا فیه، ثم أقبلوا نحوناوسلم
عن أبن ـ عن عکرمۀ35السرور یتردد فی وجه أبی طالب ثم نبعث یقول االبیات. 

إله إال اهللا عباس قال: أخبرنی أبی أن أبا طالب رضی اهللا عنه شهد عند الموت أن ال
ـ فی تفسیر وکیع36وأن محمداً رسول اهللا. ضیاء العالمین.  [305] من طریق أبی 

أبو طالب رضی اهللا عنه حتی ذر الغفاري؛ أنه قال: واهللا الذي ال إله إال هو ما مات
علیه وآله وسلم: أتفقه الحبشۀ؟ قال: یا ، قال لرسول اهللا صلی اهللاأسلم بلسان الحبشۀ

:عم إن اهللا علمنی جمیع الکالم. قال یا محمد اسدن لمصاقا قاطا الها یعنی أشهد 
رسول اهللا صلی اهللا علی وآله وسلم وقال: إن اهللا أقر [ مخلصاً ال إله إال اهللا، فبکی

مین لشیخنا أبی الحسن الشریف. أحب سید طالب. ضیاء العال] عینی بأبی94صفحه 
الحبشۀ فی موقفه هذا بعد ما أکثرها بلغۀ الضاد وبغیرها، کما األبطح الشهادة بلغۀ

) فی 1138فیها شیخنا الحجۀ أبو الحسن الشریف الفتونی المتوفی (فصل القول
شیخنا ـ روي37الضخم ضیاء العالمین، وهو أثمن کتاب ألف فی اإلمامۀ. کتابه القیم

] عن فاطمۀ بنت306الحسن قطب الدین الراوندي فی کتابه الخرائج والجرائح [أبو
وسلم أسد أنها قالت: لما توفی عبد المطلب أخذ أبو طالب النبی صلی اهللا علیه وأله

أول إدراك عنده لوصیۀ أبیه به، وکنت أخدمه، وکان فی بستان دارنا نخالت، وکان
جاریتی، فاتفق ط له حفنۀ من الرطب فما فوقها وکذلکالرطب، وکنت کل یوم ألتق

محمد نائماً ودخل یوماً أن نسیت أن التقط له شیئاً ونسیت جارتی أیضاً، وکان
الکم علی وجهی الصبیان وأخذوا کل ما سقط من الرطب وانصرفوا، فنمت ووضعت

هللا علیه وآله محمد صلی احیاء من محمد صلی اهللا علیۀ وآله وسلم إذاانتبه، فانتبه
فأشار إلی نخلۀ وقال: أیتها وسلم ودخل البستان فلم یر رطبۀً علی وجه األرض

التی علیها الرطب حتی أکل منها الشجرة أنا جائع. فرأیت النخلۀ قد وضعت أغصانها
ذلک وکان أبو طالب رضی اهللا عنه غائبا ما أراد ثم ارتفعت إلی موضعها، فتعجبت من



وفتحت الباب وحکیت له ما رأیت فقال هو: اب عدوت إلیه حافیۀفلما أتی وقرع الب
ـ 38وزیراً بعد یأس. فولدت علیاً علیه السالم کما قال. إنما یکون نبیاً وأنت تلدین له

)، باإلسناد 158] (ص 307األکبر ابن بابویه الصدوق فی أماملیه [روي شیخنا الفقیه
د المطلب: بینا أنا نائم فی الحجر إذ رأیت سالم اهللا علیه قال: قال عبعن أبی طالب

هالتنی فأتیت کاهنۀ قریش وعلی مطرف خز وجمتی تضرب منکبی، فلما نظرت رؤیا
عرفت فی وجهی التغیر، فاستوت وأنا یومئذ سید قومی، فقالت: ما شأن [ صفحهإلی

95] یسید العرب متغیر اللون؟ هل رابه من حدثان الدهر ریب؟ فقلت لها: بلی إن
السماء رأیت اللیلۀ وأنا نائم فی الحجر کأن شجرة قد نبتت عل ظهري قد نال رأسها

الشمس سبعین وضربت بأعضانها الشرق والغرب، ورأیت نوراً یظهر منها أعظم من نور
ونوراً، ورأیت رهطاً ضعفاً، ورأیت العرب والنجم ساجدة لها، وهی کل یوم تزداد عظماً

الناس وجهاً وأنظفهم ثیابا ذا دنوا أخذهم شاب من أحسنمن قریش یریدون قطعها فإ
فیأخذهم ویکسر ظهورهم فیأخذهم شاب من أحسن الناس وجهاً وأنظفهم ثیاباً
فصاح بی الشاب وقال: مهالً ویقلع أعینهم، فرفعت یدي ألتناول غصناً من أغصانها

لهؤالء الذین منی؟ فقال: النصیب لیس لک منها نصیب، فقلت: لمن النصیب والشجرة
مذعوراً فزعاً متغیر اللون، فرأیت لون الکاهنۀ قد قد تعلقوا بها وسیعود إلیها، فانتبهت

لیخرجن من صلبک ولد یملک الشرق والغرب وینبأ فی تغیر ثم قالت: لئن صدقت
فانظر أبا طالب لعلک تکون أنت، وکان أبو طالب یحدث الناس. فتسري عنی غمی،

اهللا علیه وآله وسلم قد خرج ویقول: کانت الشجرة واهللا أب صلیبهذا الحدیث والنبی 
): ذکر 68] (ص 308ـ قال السید الحجۀ فی کتابه الحجۀ [39القاسم األمین. 
العلوي العمري المعروف بالموضح، بإسناده: أن أبا طالب لما مات لم الشریف النسابۀ

علی خدیجۀ، وإنما اجتازت الصالة علی الموتی، فما صلی النبی علیه والتکن نزلت
أبی طالب والنبی صلی اهللا علیه وآله وسلم وعلی وجعفر وحمزة جلوس، فقامواجنازة

المشرکین أیضاً وشیعوا جنازته واستغفروا له فقال قوم: نحن نستغفر لمو تانا وأقاربنا
لب فنفی اهللا عن أبی طاظناً منهم أن أبا طالب مات مشرکاً ألنه کان یکتم إیمانه،

المذکورین علیهم السالم عن الشرك ونزه نبیه صلی اهللا علیه وآله وسلم والثالثۀ
یستغفروا للمشرکین ولو کانوا أولی الخطأ فی قوله: {ما کان للنبی والذین آمنوا أن



] بالخطأ 96حکم علی النبی [ صفحه ] ، فمن قال بکفر أبی طالب فقد309قربی} [
وأفعاله. إلی آخره. وأخرج أبو الفرج األصبهانی؛ واهللا تعالی قد نزهه عنه فی أقواله

قال: حدثنی أبی قال: سئل أبو الجهم بن حذیفۀ: أصلی باإلسناد عن محمد بن حمید
نما وآله وسلم علی أبی طالب؟ فقال: وأین الصالة یومئذ؟ إالنبی صلی اهللا علیه

موته، ولقد حزن علیه رسول اهللا صلی اهللا علیه وآله وسلم وأمر فرضت الصالة بعد
بمره وحضر جنازته، وشهد له العباس وأبو بکر باإلیمان وأشهد علی علیاً بالقیام

ـ عن40ألنه کان یکتم إیمانه ولو عاش إلی ظهور اإلسالم ألظهر إیمانه. صدقهما
محمداً ر النبی صلی اهللا علیه وآله وسلم قالوا: ال نريمقاتل: لما رأت قریش یعلو أم

طالب رضی اهللا عنه یزداد إال کبراً وإن هو إال ساحر أو مجنون، فتعاقدوا لئن مات أبو
واحالفهم من قریش لیجمعن کلها عن قتله فبلغ ذلک ابا طالب فجمع بنی هاشم

ما یقول أخبرنا بذلک لفوصاهم بالنبی صلی اهللا علیه وآله وسلم وقال: ابن أخی ک
شأنه أعظم شأن، ومکانه من آباؤنا وعلماؤنا، وإن محمدا نبی صادق، وأمین ناطق، وأن

نصرته، وراموا عدوه من وراء حوضته، ربه أعلی مکان، فأجیبوا دعوته واجتمعوا علی
أنشأ یقول: أوصی بنصر النبی الخیر مشهده++ فإنه الشرف الباقی لکم طول الدهر، ثم

وحمزة األسد المخشی صولته++ وجعفراً أن یذودا دونه اً أبنی وعم الخیر عباساعلی
] . کونوا 310أوصی بنصرته++ أن یأخذوا دون حرب القوم أمراسا [الناسا وهاشماً کلها

وما ولدت++ من دون أحمد عند الروع أتراسا بکل أبیض مصقولٍ فداء لکم أمی
] . قال األمینی هذه جملۀ مما أوقفنا 311ا [فی سواد اللیل مقباسعوارضه++ تخاله

من أحادیث رواة الحق والحقیقۀ وصفحنا عما یربو علی األربعین روماًالسیر علیه
طالب ] یروي عن آل أبی97لالختصار، فأنت ذا أضفت إلیها ما أسلفناه مما [ صفحه 

جاء من اوذویه، وأشفعتها بما مر من أحادیث مواقف سید األباطح، وجمعتها مع م
القویم علی مائۀ الشهادات الصریحۀ فی شعره تربو األدلۀ علی إیمانه الخالص وإسالمه

منها یحق أن دلیل، فهل من مساغ لذي مسکۀ أن یصفح عن هذه کلها؟ وکل واحد
إیمانه بألف دلیل، یستند له فی إسالم أي أحد، نعم، إن فی أبی طالب سراً ال یثبت

مجهول ودعوي مجردة! إقرأ واحکموإیمان غیره یثبت بقیل  . وقد فصل القول فی 
المجلسی فی بحار ألنوار هذه األدلۀ جمع من أعالم الطائفۀ؛ کشیخنا العالمۀ الحجۀ



الحسن الشریف الفتونی فی الجزء )، وشیخنا العلم القدوة أبی33ـ 14/ 9] (312[
د عندنا ـ وهو أحسن ما والکتاب موجوالثانی من کتابه القیم الضخم ضیاء العالمین ـ

البرزنجی ولخصه السید أحمد زینی دحالن کتب فی الموضوع، کما أن ما ألفه السید
أهل السنۀ، وأفرد ذلک بالتألیف آخرون منهم: أحسن ما ألف فی الموضوع بقلم أعالم

)، له کتاب 301، 299األشعري القمی: المتوفی (ـ سعد بن عبد اهللا أبو القاسم1
وعبد اهللا أبی النبی صلی اهللا علیه وآله وسلم. رجال لب وعبد المطلبفضل أبی طا

126] (ص 313النجاشی [ ). 2 ـ أبو علی الکوفی أحمد بن محمد بن عمار: المتوفی 
)، ورجال النجاشی 29أبی طالب کما فی فهرست الشیخ (ص )، له کتاب إیمان346(
الدیباجی، سمع منه محمد سهل بن أحمد بن عبد اهللاـ أبو3). 70] (ص 314[

] 315کتاب إیمان أبی طالب، ذکره النجاشی فی فهرسته [) له370التلعکبري سنۀ (
أبو نعیم علی بن حمزة البصري التمیمی اللغوي: ـ4] 98). [ صفحه 133(ص 

إیمان أبی طالب، توجد نسخته عند شیخنا الحجۀ میرزا )، له کتاب375المتوفی (
سامراء المشرفۀ، نقل عنه بعض فصوله الحافظ ابن حجر ] فی316محمد الطهرانی [

ـ أبو سعید محمد 5ترجمۀ أبی طالب واتهم مؤلفه بالرفض. ] فی317فی اإلصابۀ [
الخزاعی النیسابوري جد المفسر الکبیر الشیخ أبی الفتوح بن أحمد بن الحسین

منتجب الدین کتاب منی الطالب فی إیمان أبی طالب. رواه الشیخالخزاعی ألمه، له
) [318]کما فی فهرسته ـ أبو 6) عن سبطه الشیخ أبی الفتوح عن ابیه عنه. 10ص 

بالل بن أبی معاویۀ المهلبی األزدي، له کتاب البیان عن خیرة الحسن علی بن
إیمان ابی طالب وآباء النبی صلی اهللا علیه وآاله وسلم، ذکره له الشیخ الرحمن فی

ـ أحمد بن القاسم، له کتاب 7). 188] (ص 319اشی [) والنج96فهرسته (ص فی
) بخط الحسین بن 69] (ص 320أبی طالب، رآه النجاشی کما فی فهرسته [إیمان

ـ أبو الحسین أحمد بن محمد بن أحمد بن طرخان الکندي 8الغضائري. عبید هللا
] 321)، ذکر له النجاشی فی فهرسته [450صدیق النجاشی: المتوفی (الجرجانی

ـ شیخنا األکبر أبو عبد اللله المفید 9] 99إیمان أبی طالب. [ صفحه ) کتاب63(ص 
) له کتاب إیمان أبی طالب، کما فی فهرست 413النعمان: المتوفی (محمد بن

) [322]النجاشی فخار بن معد ـ أبو علی شمس الدین السید10). 284ص 



، له کتاب الحجۀ علی الذاهب إلی تکفیر أبی طالب، قرظه (630)الموسوي: المتوفی
محمد صادق بحر العلوم بقوله: بشراك فخار بما أوال++ ك الخالق فی العالمۀ السید
نزهت بحجتک الغرا++ شیخ البطحاء أبا حیدر عما نسبوه إلیه من الـ++ یوم المحشر

أبی الشر أنی وبه قام اإلسالم++ م فنال بعلیاه المفخر قسماً بوالءالمردود دعاة ـکفر
ـ سیدنا 11تسعر حسنٍ++ لواله الدین لما أزهر فعلیه من اهللا الرضوا++ ن وللعدا نار

673الحجۀ أبو الفضائل أحمد بن طاووس الحسینی: المتوفی ( ) له کتاب إیمان أبی ،
العثمانیۀ، وهو کتاب فی ویۀ لنقض الرسالۀطالب، ذکره فی کتابه بناء المقالۀ العل

12 .اإلمامۀ ألفه فی الرد علی رسالۀ أبی عثمان الجاحظ ـ السید الحسین الطباطبائی 
، له کتاب بغیۀ الطالب فی إیمان (1306)الیزدي الحائري الشهیر بالواعظ: المتوفی

تري الشریف السید محمد عباس التسـ المفتی13أبی طالب، فارسی مطبوع. 
الطالب فی إیمان أبی طالب، أحد شعراء )، له کتاب بغیۀ1306الهندي: المتوفی (

ـ شمس العلماء 14عشر إ ن شاء اهللا تعالی. الغدیر، تأتی ترجمته فی القرن الرابع
] إیمان آباء 100کتاب مقصد الطالب فی [ صفحه میرزا محمد حسین الکرکانی، له

ـ الشیخ محمد علی 15). 1311فی بمبی سنۀ (طبعالنبی وعمه أبی طالب، فارسی
الهندي نزیل مکۀ المعظمۀ، له کتاب القول الواجب فی بن میرزا جعفر علی الفصیح

شیخنا الحجۀ الحاج میرزا محسن ابن العالمۀ الحجۀ میرزا ـ16إیمان أبی طالب. 
323محمد التبریزي [ ] . 17 ] ، 324ـ السید محمد علی آل شرف الدین العاملی [

) صفحۀ وقد 96) فی (1349أبو طالب، طبع فی بغداد سنۀ (له کتاب شیخ األبطح و
ـ الشیخ میرزا نجم الدین ابن شیخنا 18یبق فی القوس منزعاً. جمع فیه فأوعی، ولم

ـ 19محمد الطهرانی، له کتاب الشهاب الثاقب لرجم مکفر أبی طالب. الحجۀ میرزا
دي المرحوم، له کتاب مواهب الواهب فی فضائل بن الحاج محمد النقالشیخ جعفر

) صفحۀ، فیه فوائد جمۀ 154فی (1341طبع فی النجف األشرف سنۀ (أبی طالب،
ونوادر. وقد نظم ذلک کثیرون من أعاظم الشیعۀ فی قریضهم، ومما یسعنا وطرائف

هاهنا قول السید أبی محمد عبد اهللا بن حمزة الحسنی الزیدي من قصیدة: إثباته
فلم أبونا أبو طالب++ وأسلم والناس لم تسلم وقد کان یکتم إیمانه++ وأما الوالءحماه

] فی325الشیرازي [] وقول الشریف العالمۀ السید علی خان101یکتم [ صفحه 



واشتد کاهله ] . أبو طالب عم النبی محمد++ به قام أزر الدین326الدرجات الرفیعۀ: [
جهلت قوم عظیم ه++ موازره دون األنام وکافله لئنویکفیه فخراً فی المفاخر أن

دعوة++ وال انجاب مقامه++ فما ضر ضوء الصبح من هو جاهله ولواله ما قامت ألحمد
عدو الحق ما هو قائله وماذا لیل الغی وانزاح باطله أقر بدین اهللا سراً لحکمۀٍ++ فقال

ه وکیف یحل الذم ساحۀ العناد أباطلعلیه وهو فی الدین هضبۀ++ إذا عصفت من ذي
سالم اهللا ما ذر شارقٌ++ وما تلیت أحسابه ماجد++ أواخره محمودةٌ وأوائله علیه

األجل سیدنا آیۀ اهللا السید میرزا عبد الهادي ] . ومن قصیدة للشریف327وفضائله [
فی مدحۀ الندب والد الـ++ أئمۀ أعدال الکتاب أولی ] . ولی ندحۀ328ٌالشیرازي: [

أزین بمدحه++ شعوري ویزهو فی مآثره شعري أبو طالب حامی هو العلم الهادياألمر 
به البطحاء فی البر والبحر أبو طالب والخیل واللیل واللوا++ له الحقیقۀ سید++ تزان

ملتقی الحرب بالنصر أبو األوصیاء الغر عم محمد++ تضوع به األحساب عن شهدت فی
کاً++ تدرع یوم الزحف بالباس والحجر کما النجر لقد عرفت منه الخطوب محنطیب
] فذا 102منه الجدوب أخا ندي++ دوین سداه الغمر ملتطم البحر [ صفحه عرفت
الدنیا وثانٍ له الحیا++ وقل فی سناه الث الشمس والبدر وأنی یحیط الوصف غرواحد

خصاله++ وقد عجزت عن سردها صاغۀ الشعر حمی المصطفی فی باس ندب 
له األبطال فی موقف الکر فلواله لم تنجح لطه دعایۀ++ وال کان لمدجج++ تذ

مستوسق األمر وآمن باهللا المهیمن والوري++ لهم وثبات من یعوق إلی نسر لإلسالم
أسراب الضالل مصدقاً++ نبی الهدي إذ جاء یصدع باألمر کفی مفخراً شیخوجابه

علیه اهللا ما هبت الصبااالباطح أنه++ أبو حیدر المندوب فی شدة الضر وصلی  ++ بریا 
. [329] :ثنا شیخ األباطح فی الدهرِ وقال العالمۀ الحجۀ شیخنا األوردبادي بشیخ 

للتوحید عضبا++ یلین به األبطحین فشا الصالح++ وفی أنواره زهت البطاح براه اهللا
اإلسالم نهبا یستباح نضا من الشرك الجماح وعم المصطفی لواله أضحی++ حمی

وأشرع للهدي بأسا مریعا++ للدین منه صفیح عزم++ عنت لمضائه القضب الصفاح
++تحطم دونه السمر الرماح وأصحر بالحقیقۀ فی قریض علیه الحق یطفح والصالح 

. [330]صریخۀ هاشم فی الخطب لکن++ تزم لنیله اإلبل الطالح أخو الشرف الصراح 
لمثله الشرف الصراح فال عابأقام أمرا++ حداه  [331] یدنسه ولکن++ غرائز ما برحن 



مشفوع سماح ومنه الغیث إما عم به سجاح فعلم زانه خلق کریم++ ودین فیه
103جدب++ وفیه الغوث إن عن الصیاح [ صفحه  ] مناقب أعیت البلغاء مدحا++ 

صیل وال براح ولکن علی++ له الدین األوتنفذ دونها الکلم الفصاح وصفو القول أن أبا
یزاح فنالوا من أبیه وما المعالی++ لکل محاول البنه نصبوا عداء++ وما عن حیدر فضل

یواري++ وإن یک حوله کثر النباح وهبنی قلت إن قصدا تباح وضوء البدر أبلج ال
العین الصباح فدع بمتاهۀ التضلیل قوما++ بمرتبک الصبح لیل++ فهل یخفی لذي

األباطح فی هداه++ تصافقه اإلمامۀ والنجاح أبو الصید ح فذا شیخالهوي لهم النبا
++األکارم من لؤي مقادیم جحاجحۀ وضاح لهم کأبیهم إن جال سهم++ ألهل 

العالمۀ األوحد الشیخ محمد تقی صادق العاملی من قصیدة الفضل فائزة قداح وقال
++ کما بأبیه قام علیهم السالم: بسیف علی قد أشیدت صروحهیمدح بها أله البیت

طالب أصل المعالی ورمزها++ ومبدأ عنوان الهدي وانتهاؤه توحد فی قدما بناؤه أبو
والنهی++ وضم جمیع المکرمات رداؤه وتنحط عنه رفعۀ هامۀ السها جمع الفضائل

]332 ] ++ ویأرج فی عرف الخزامی ثناؤه حمی الخائف الالجی ومربع أمنه++ وکعبۀ 
تحلق فی جمع المکارم نفسه++ ویسمو به للنیرین إباؤه أصاخالمرتجی وغناؤه قصد

نفسه++ فبورك إلی الدین الحنیف ملبیا++ لدعوته لما أتاه نداؤه وباع بإعزاز الشریعۀ
السید علی النقی ] وقال العالمۀ الشریف المبجل104قدرا بیعه وشراؤه [ صفحه 

یذود عن النبی وقام غدا] . زهت أم القري بأبی الوصی++ غداة 333اللکهنوي: [
کیدا األعادي++ بأمضی بنصرة اإلسالم فردا++ یراغم کل مختال غوي یذب عن الهدي

] . وأبصر رشده من دین طه334من ذباب المشرقی [ ++ فجاهر فیه بالسر الخفی 
للسؤدد العربی صرحا++ محاطا وآمن باإلله الحق صدقا++ بقلب موحد بر تقی بنی

قی الرشد عن آبا صدقبالفخار الهاشمی تل ++ توارثه صفیا عن صفی کأن األمهات 
الهدي کأبیه قدما++ ولم یبرح لهم أبت أن++ تلدن سوي نبی أو وصی فکان علی

++علی النهج السوي وکان به رواء الشرع بدءا وتم بنجله الزاکی علی وقال العالمۀ 
الحجۀ (ص قصیدة نشرت فی آخر کتاب] من335الفاضل الشیخ محمد السماوي [

کرة فی یدي العب کأنی بدائرة من ) مطلعها: فؤادي بالغادة الکاعب++ غدا135
خدره++ بمنقطع النظر الصائب هوي++ فمن طالع لی ومن غارب بلیت بمن ضربت



راغبی لها منعۀ فی ذري قومها++ بحیث الصفاح وحیث الرما++ ح فمن مشرفی إلی
نبیکأن أباها أبو طالب فخار األبی وعم ال ++ ] 105وشیخ األباطح من غالب [ صفحه 

غارب إذا الرافع الطرف یرنو له++ یعود أمنع ال یرتقی أجدل++ إلی ذروة منه أو
کما جرد الغمد عن قاضب أقام عماد العلی بتنحیۀ الناصب تهلل طلعته للعیو++ ن

لئک علی إلی جعفر++ ومثل عقیل إلی طالب أوسامکا++ بأربعۀ کالسنا الثاقب بمثل
أو ساحب ومن ذا کعبد مناف یطو++ ل علی ال زمعات الرجا++ ل من قالص الذیل

فانبري++ بمکۀ ممتنع الجانب وآمن باهللا راجل ثم أو راکب حمی الدین فی سفینۀ
وصدق أحمد فی وحیه++ وقام بما کان من واجب فی سره++ المر جلیل علی الطالب

لنعم مالذ الهوي والتقی++ ومنتجع له کاذبفکم بین مخف لتصدیقه++ وآخر مبد
مکۀ++ إذ الدین منفرد الصاحب ومناح حوزة أهل الوافد الراغب ومعتصم الدین فی

الواثب فلواله ما طفق المصطفی++ ینادي علی المنهج الهدي++ مد العمر من وثبۀ
مستظهرا++ بیوم یضیق علی العائب وللبحاثۀ الفاضل صاحب الالحب ولم یعب الشرك

جعفر بن حاج محمد النقیدي من قصیدة ذکرها فی کتابه لیف القیم الشیخالتأ
) 154] المطبوع فی النجف األشرف فی (336أبی طالب [مواهب الواهب فی فضائل

106صفحۀ مطلعها: [ صفحه  ] برق ابتسامک قد اضاء الوادي++ وحیا خدودك فیه 
بأبی الوصی انادي عبد الخطوب فإنها++ تجلی متی ري الصادث قوله: مهما تراکمت

++المناف الطهر عم محمد الطاهر األباء واألجداد غیث المکارم لیث کل ملمۀ++ 
الناد شیخ األباطح من بصارم عزمه++ بلغ األنام لحظۀ األرشاد غوث المنادي بدر افق

المکرمات رقابها++ وإلیه القی الدهر فصل قیاد جد األئمۀ شیخ أمۀ دانت لدیه
مانی مربع الوفاد سیف له المجد األثیر حمائل++ وله الفخار غدا حلی األأحمد++ ربع

دعانی الوري للرفد فی عصر به++ ال یعرفونه الناس نهج رشاد وله قریش کم نجاد
] ++ وقبوله337من معجز++ عرفوه فیه واحد االحاد کرضاعه خیر البریۀ أحمد [رأت

ور بنجله++ وشفائه بدعاء النبی] . وبشارة االسد الهص338دعوته لسقی الوادي [
وبیوم ] . وکالمه بالوحی قبل صدوره++ وله الفجار األرض اذ هو صادي339الهادي [

من سنن ] . وله علی االسالم340مولد أحمد أخباره++ عن حیدر الکرار بالمیالد [
الحقوق له غدت++ للمسلمین قالئد األجیاد کفل النبی المصطفی خیر الوري++ ورعی



ق وداد رباه طفال واقتفاه یافعا++ وحماه کهال من أذي األضدادبصد [ ] 107صفحه 
متعاضدین لیقتلوا++ وألجله عاد قریش بعدما++ سلکوا سبیل الغی واالفساد ورآهم

األنوف مصالت أنجاد وانصاع خیر البریۀ سید األمجاد فسطا بعزم ناله من معشر++ شم
وأقام ینصره إلی أن أصبحت++ تزهو یفدي أحمد فی نفسه++ والجاه واألموال واألوالد

للهدي++ یحمی ألفصح ناطق بالضاد قد کان شریعته بکل بالد أفدیه من صاد لواء
عمید کل عماد ولقد روي عن أنبیاء جدوده++ فیه یعلم أنه المختار من++ رب السماء

عینا علی کل الوري++ إذ قال فیه بمطرب اإلنشاد إن واضح االسناد وعال بهحدیثا
++أبن آمنۀ النبی محمدا ] . راعیت فیه قرابۀ 341عندي یفوق منازل األوالد [

األجداد یا والد الکرار والطبار والـ++ طهار أبناء النبی موصولۀ++ وحفظت فیه وصیۀ
ت فیه معاشر الحساد من لصق أحجار أبصرته من أحمد++ باهلالهادي کم معجز

أمطار ونطق جماد ال فخر إال فخرك السامی الذي++ فقئت به ومزق صحیفۀ++ ونزول
المکارم لو رأت أجسادها++ عین رأتک الروح لألجساد شکر اآلله أبصار أهل عناد إن

التی++ فرحت بها أمالك سبع شداد هللا همتک التی خضعت لها++ من فعالک العز
األطواد هللا هیبتک التی رجفت بها++ أعداء مجدك عصبۀ اإللحاد أسک شامخخوف ب

] وله 108بها من معدم++ أحییت فی األصدار واإلیراد إلی آخر. [ صفحه هللا کفک کم
(43)قصیدة بیتا یمدح بها شیخ األباطح أبو طالب سالم اهللا علیه توجد فی الواهب

[342] ( االطالل فی العلم++ سلمت سلم علی) مستهلها: باهللا یا قاصد 151ص 
سلمی بذي سلم ها هنا نجعجع بالقلم عن االفاضۀ فی القول ألن نطاق الجزء ضاق

وآخر عن التبسط فنرجی تکلمۀ البحث إلی أولیات الجزء الثامن إن شاء اهللا تعالی
109دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین. [ صفحه  ]

ابو طالب فی الذکر الحکیم

بعد ولده غرق القوم نزعا فی الوقیعۀ والتحامل علی بطل االسالم والمسلم االوللقد أ
االقاصیص حتی عمدوا الی البار، وناصر دین اهللا الوحید، فلم یقنعهم ما اختلقوه من

آیات ثالث أقاویل نأت عن الصدق، کتاب اهللا فحرفوا الکلم عن مواضعه، فافتعلوا فی
ما استند الیه القوم فی عدم تسلیم ین، وهی عمدةوبعدت عن الحقیقۀ بعد المشرق



االولی قوله تعالی: (وهم ینهون عنه وینأون عنه ایمان أبی طالب، فالیک البیان: االیۀ
] . أخرج الطبري وغیره من طریق سفیان 343یشعرون) [وان یهلکون اال أنفسهم وما
ها نزلت فی أبی ثابت عمن سمع ابن عباس أنه قال: انالثوري عن حبیب بن أبی

اهللا صلی اهللا علیه وآله وسلم أن یؤذي، وینأي أن یدخل طالب، ینهی عن أذي رسول
344فی االسالم [ ] . وقال القرطبی: هو عام فی جمیع الکفار، أي ینهون عن اتباع 

علیه وآله وسلم وینأون عنه، عن ابن عباس والحسن. وقیل: هو خاص محمد صلی اهللا
فار عن أذایۀ محمد صلی اهللا علیه وآله وسلم ویتباعد عن االیمان ینهی الکبأبی طالب

قد عن ابن عباس أیضا. روي أهل السیر قال: کان النبی صلی اهللا علیه وآله وسلمبه،
أبو ] قال110خرج الی الکعبۀ یوما وأراد أن یصلی، فلما دخل فی الصالة [ صفحه 

الزبعري فأخذ د علیه صالته؟ فقام ابنجهل ـ لعنه اهللا: من یقوم الی هذا الرجل فیفس
النبی صلی اهللا علیه فرثا ودما فلطخ به وجه النبی صلی اهللا علیه وآله وسلم فانفتل

» أال تري الی ما فعل بی؟وآله وسلم من صالته، ثم أتی أبا طالب عمه فقال: یا عم
عبد اهللا بن «اهللا علیه وآله وسلم:فقال أبو طالب: من فعل هذا بک؟ فقال النبی صلی

عاتقه ومشی معه حتی أتی القوم، فلما ، فقام أبو طالب ووضع سیفه علی»الزبعري
ینهضون، فقال أبو طالب: واهللا لئن قام رجل لجللته رأوا أبا طالب قد أقبل جعل القوم

الیهم، فقال: یا بنی من الفاعل بک هذا؟ فقال: عبد اهللا بن بسیفی. فقعدوا حتی دنا
أبو طالب فرثا ودما فلطخ به وجوههم ولحاهم وثیابهم وأساء لهم أخذف». الزبعري

هذه االیۀ: (وهم ینهون عنه وینأون عنه) فقال النبی صلی اهللا علیه وآلهالقول، فنزلت
أن وسلم: یا عم نزلت فیک آیۀ. قال: وما هی؟ قال تمنع قریشا أن تؤذینی، وتأبی

التراب دفینا الیک بجمعهم++ حتی أوسد فیتؤمن بی. فقال أبو طالب: واهللا لن یصلوا
رسول اهللا هل تنفع نصرة ) فقالوا: یا352، 334/ 7الی آخر االبیات التی أسلفناها (

یقرن مع الشیاطین، ولم یدخل ] قال: نعم دفع عنه بذاك الغل، ولم345أبی طالب؟ [
] ) یغلی 346نار [فی رجلیه] [فی جب الحیات والعقارب، انما عذابه فی نعلین من

] . قال االمینی: نزول هذه 347عذابا [منهما دماغه فی رأسه، وذلک أهون أهل النار
ـ ارسال حدیثه بمن بین 1النواحی: االیۀ فی أبی طالب باطل ال یصح من شتی
غیر ثقۀ فی أناس رووا عن ابن عباس، حبیب بن أبی ثابت وابن عباس، وکم وکم



أبی ثابت انفرد به ولم یروه أحد غیره ان حبیب بنـ2ولعل هذا المجهول أحدهم. 
ما یرویه، ولو فرضناه ثقۀ فی نفسه بعد قول ] علی111وال یمکن المتابعۀ [ صفحه 

] انه کان مدلسا348ابن حبان [ . ] غمزه ابن عون وله عن عطاء 349وقول العقیلی [
القطان: له غیر حدیث عن عطاء ال یتابع علیه ولیست أحادیث ال یتابع علیها. وقول
أبی داود: لیس لحبیب عن عاصم بن ضمرة شیء یصح، بمحفوظۀ. وقول االجري عن

. [350]وقول ابن خزیمۀ: کان مدلسا ونحن ال نناقش فی السند بمکان سفیان 
ان ـ3] . 351قال: انه یدلس ویکتب عن الکذابین [الثوري، وال نؤاخذه بقول من

طرق مسندة یضاد هذه المزعمۀ، ففیما رواه الطبري وابن الثابت عن ابن عباس بعدة
وابن مردویه من طریق علی بن أبی طلحۀ وطریق العوفی عنه المنذر وابن أبی حاتم

الذین کانوا ینهون الناس عن محمد أن یؤمنوا به، وینأون عنه أنها فی المشرکین
. [352]یتباعدون عنه ذلک ما أخرجه الطبري وابن أبی شیبۀ وابن المنذر وقد تأکد

حاتم وعبد بن حمید من طریق وکیع عن سالم عن ابن الحنفیۀ، ومن وابن أبی
بن الفرج عن أبی معاذ، ومن طریق بشر عن قتادة. وأخرج عبد الرزاق طریق الحسین

حاك، ومن وابن المنذر وابن أبی حاتم وأبو الشیخ عن قتادة والسدي والضوابن جریر
أبی نجیح عن مجاهد، ومن طریق یونس عن ابن زید قالوا: ینهون عن القرآن طریق
] ولیس فی هذه 112] . [ صفحه 353النبی، وینأون عنه یتباعدون عنه [وعن

أي ذکر البی طالب، وانما المراد فیها الکفار الذین کانوا ینهون عن اتباعالروایات
کله نه بالتباعد والمناکرة، وأنت جد علیم بأن ذلکرسول اهللا أو القرآن، وینأون ع

الی آخر خالف ما ثبت من سیرة شیخ االبطح الذي آواه ونصره وذب عنه ودعا الیه
أناس أحیاء ـ ان المستفاد من سیاق االیۀ الکریمۀ أنه تعالی یرید ذم4نفس لفظه. 

تی کاشفوا بها الینهون عن اتباع نبیه ویتباعدون عنه، وان ذلک سیرتهم السیئۀ
نزول االیۀ، کما هو صریح رسول اهللا صلی اهللا عیه وآله وسلم وهم متلبسون بها عند

علیه وآله وسلم أخبر أبا طالب ما أسلفناه من روایۀ القرطبی وأن النبی صلی اهللا
الصحیحین فیما زعموه من أن قوله تعالی فی بنزول االیۀ. لکن نظرا الی ما یأتی عن

أحببت ولکن اهللا یهدي من یشاء) نزلت فی أبی (انک ال تهدي منسورة القصص: 
آیۀ ینهون عنه وینأون النازلۀ فی أناس أحیاء فی أبی طالب بعد وفاته. ال یتم نزول



] بعد 354التی فیها االیۀ المبحوث عنها نزلت جملۀ واحدة [طالب، فان سورة االنعام
) فکیف یمکن تطبیقها 17، 1] (355سور کما فی االتقان [سورة القصص بخمس

ـ 5أطباق الثري، وقد توفی قبل نزول االیۀ ببرهۀ طویلۀ؟ علی أبی طالب وهو رهن
الکریمۀ هکذا: (ومنهم من یستمع الیک وجعلنا علی قلوبهم أکنۀ أن ان سیاق االیات

آذانهم وقرا وان یروا کل آیۀ ال یؤمنوا بها حتی اذا جاؤوك یجادلونک یفقهوه وفی
صفحه[ عنهوینأونعنهینهونوهمںالذین کفروا ان هذا اال أساطیر االولین یقول

113] المراد ] . وهو کما تري صریح بأن356وان یهلکون اال أنفسهم وما یشعرون) [
أساطیر االولین، وهؤالء باالیات کفار جاؤوا النبی فجادلوه وقذفوا کتابه المبین بأنه من

الکریم، ونأوا وباعدوا عنه، فأین علیه وآله وسلم وعن کتابهالذین نهوا عنه صلی اهللا 
ذلک طیلۀ حیاته، وکان اذا جاءه هذه کلها عن أبی طالب، الذي لم یفعل کل

یصلوا الیک بجمعهم++ حتی أوسد فی فلکالءته والذب عنه بمثل قوله: واهللا لن
لموا أنا وجدنا عنه بمثل قوله: ألم تعالتراب دفینا وان لهج بذکره نوه برسالته

وان قال عن کتابه هتف بقوله: أو یؤمنوا محمدا++ رسوال کموسی خط فی أول الکتب
کذي النون وقد عرف ذلک المفسرون فلم بکتاب منزل عجب++ علی نبی کموسی أو

وزنا، فمنهم من عزاه الی القیل، وجعل آخرون یقیموا للقول بنزولها فی أبی طالب
خالفه أشبه، والیک جملۀ من نصوصهم: قال الطبري حدخالفه أظهر، ورأي غیر وا

109/ 7] (357فی تفسیره [ ) المراد المشرکون المکذبون بآیات اهللا ینهون الناس 
علیه وآله وسلم والقبول منه وینأون عنه ویتباعدون عنه. عن اتباع محمد صلی اهللا

لسدي وقتادة وأبی التی أسلفناها عن ابن الحنفیۀ وابن عباس واثم رواه من الطرق
قوال آخر بأن المراد ینهون عن القرآن أن یسمع له ویعمل بما فیه، وعد معاذ، ثم ذکر

قال به قتادة ومجاهد وابن زید، ومرجع هذا الی القول االول، ثم ذکر القولممن
] أبی طالب وروي حدیث حبیب ابن أبی ثابت عمن سمع 114بنزولها فی [ صفحه 

): وأولی هذه االقوال بتأویل االیۀ قول من قال110وله فی (ص عباس وأردفه بقابن :

تأویل وهم ینهون عنه عن اتباع محمد صلی اهللا علیه وآله وسلم من سواهم من
الناس وینأون عن اتباعه، وذلک أن االیات قبلها جرت بذکر جماعۀ المشرکین

عما وسلم واالعراضالعادین به والخبر عن تکذیبهم رسول اهللا صلی اهللا علیه وآله 



(جاءهم به من تنزیل اهللا ووحیه، فالواجب أن یکون قوله: (وهم ینهون عنه خبرا 
هذه االیۀ عنهم، اذ لم یأتنا ما یدل علی انصراف الخبر عنهم الی غیرهم، بل ما قبل

قوم رسول اهللا وما بعدها یدل علی صحۀ ما قلنا من أن ذلک خبر عن جماعۀ مشرکی
کان ذلک کذلک صلی اهللا علیه وآله وسلم دون أن یکون خبرا عن خاص منهم، واذ

] حتی 358یؤمنوا [بها] [فتأویل االیۀ: وان یر هؤالء المشرکون یا محمد کل آیۀ ال
اال أحادیث االولین وأخبارهم، اذا جاؤوك یجادلونک یقولون ان هذا الذي جئتنا به

فیبعدون منک ومن اتباعک، وان ع التنزیل وینأون عنک،وهم ینهون عن استما
) قولین: نزولها 28/ 4] (359تفسیره [یهلکون اال أنفسهم. انتهی. وذکر الرازي فی

عن اتباع النبی واالقرار برسالته. ونزولها فی فی المشرکین الذین کانوا ینهون الناس
ول: أن جمیع االیات المتقدمۀ االول أشبه لوجهین: االأبی طالب خاصۀ، فقال: والقول

طریقتهم فکذلک قوله: (وهم ینهون عنه) ینبغی أن یکون علی هذه االیۀ تقتضی ذم
فلو حملناه علی ان أبا طالب کان ینهی عن ایذائه لما حصل محموال علی أمر مذموم،

.هذا النظم والثانی: إنه تعالی بعد ذلک: (وإن یهلکون إال أنفسهم) یعنی به ما تقدم [

] ذکره، وال یلیق ذلک بأن یکون المراد من قوله وهم ینهون عنه النبی115صفحه 
عن أذیته، الن ذلک حسن ال یوجب الهالك. فإن قیل: إن قوله: (وان یهلکون اال

المراد بذلک أنفسهم) یرجع الی قوله: (وینئون عنه) ال إلی قوله: (وینهون عنه). ألن
ما رجحتم به هذا وترك الموافقۀ له ذلک ذم فال یصحأنهم یبعدون عنه بمفارقۀ دینه 

الی کل ما تقدم ذکره النه القول قلنا: إن ظاهر قوله: (وإن یهلکون إال أنفسهم) یرجع
وینفر عنه وال یضر بذلک اال نفسه، بمنزلۀ أن یقال: ان فالنا یبعد عن الشیء الفالنی

. انتهی. وذکر ابن کثیر فی دون االخرفال یکون هذا الضرر متعلقا بأحد االمرین
ابن الحنفیۀ وقتادة ومجاهد والضحاك وغیر القول االول نقال عن» 2/127تفسیره (

أعلم، وهو اختیار ابن جریر. وذکر النسفی فی واحد، فقال: وهذا القول أظهر واهللا
) القول االول ثم قال: وقیل: عنی به 10/ 2الخازن (] ) بهامش تفسیر360تفسیره [

طالب: واالول أشبهأبو  . ) والشوکانی فی 1/448] (361وذکر الزمخشري فی الکشاف [
2/103] (362تفسیره [ ) وغیرهما القول االول وعزوا القول الثانی الی القیل، وجاء 

363االلوسی [ ] وفصل فی القول االول ثم ذکر الثانی وأردفه بقوله: ورده االمام. ثم 



ی لما جاءنا یخبط فی عشواء وبین شفتیه روایۀقول الرازي. ولیت القرطبذکر محصل
التقطها کحاطب لیل دلنا علی مصدر هذا الذي نسجه، ممن أخذه؟ والی من ینتهی

دونه ] الذي صافقه علی روایتها من الحفاظ؟ وأي مؤلف116اسناده؟ ومن ذا [ صفحه 
عري؟ ومن الزبقبله، ومن الذي یقول: ان ما ذکره من الشعر قاله أبو طالب یوم ابن

واخطارها النبی صلی الذي یروي نزول االیۀ یوم ذلک؟ وأي ربط وتناسب بین االیۀ
روي قوله فی هذا النسیج: اهللا علیه وآله وسلم علی أبی طالب وبین شعره ذاك؟ وهل

قبله أو بعده؟ وهل وجد یا عم نزلت فیک آیۀ. غیره من أئمۀ الحدیث ممن هو
وهل أطل علی جب الحیات ته مصدرا غیر تفسیره؟القرطبی للجزء االخیر من روای

وفکها هو لیعرف أن شیخ والعقارب فوجده خالیا من أبی طالب؟ وهل شد االغالل
النبوي؟ حبذا لو صدقت االحالم، االبطح ال یغل بها؟ أم أن مدرکه فی ذلک الحدیث

.وعلی کل فهو محجوج بکل ما ذکرناه من الوجوه ـ قوله تعالی: 1االیۀ الثانیۀ والثالثۀ 
یستغفروا للمشرکین ولو کانوا أولی قربی من بعد ما (ما کان للنبی والذین آمنوا أن

ـ قوله تعالی: (انک ال تهدي من أحببت 2] . 364الجحیم) [تبین لهم أنهم أصحاب
] . أخرج البخاري فی الصحیح 365یشاء وهو أعلم بالمهتدین) [ولکن اهللا یهدي من

) قال: حدثنا أبو الیمان، أخبرنا شعیب 184/ 7] (366فی القصص [فی کتاب التفسیر
قال: أخبرنی سعید بن المسیب عن أبیه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة عن الزهري

رسول اهللا صلی اهللا علیه وآله وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبداهللا بن أبی أمیۀجاءه
کلمۀ أحاج لک بها عند اهللابن المغیرة فقال: أي عم قل: ال اله اال اهللا، . فقال أبو جهل 

وعبداهللا بن أبی أمیۀ: أترغب عن ملۀ عبد المطلب؟ فلم یزل [ ] رسول 117صفحه 
المقالۀ، حتی قال أبو طالب اهللا صلی اهللا علیه وآله وسلم یعرضها علیه ویعیدانه بتلک

اهللا. فقال رسول یقول: ال اله اال ] علی ملۀ عبد المطلب وأبی أن367آخر ما تکلم [
الستغفرن لـک ما لم أنه عنک. فأنزل الل ه: (ما اهللا صلی اهللا علیه وآله وسلم واهللا

یستغفروا للمشرکین). وأنزل اهللا فی أبی طالب فقال کان للنبی والذین آمنوا أن
وآله وسلم: (انک ال تهدي من أحببت ولکن اهللا یهدي من لرسول اهللا صلی اهللا علیه

] : فنزلت: (ما کان للنبی) االیۀ. ونزلت: (انک ال 368الطبري [مرسلۀیشاء). وفی
] من طریق سعید بن المسیب، 369أحببت). وأخرجه مسلم فی صحیحه [تهدي من



جل المفسرین لحسن ننهم بهما وبالصحیحین. مواقع النظر فی هذه وتبع الشیخین
ن ممن ینصب العداء المیر ان سعیدا الذي انفرد بنقل هذه الروایۀ کاـ1الروایۀ: 

علی علیه السالم فال یحتج بما یقوله أو یتقوله فیه وفی أبیه وفی آله وذویه،المؤمنین
1] (370فان الوقیعۀ فیهم أشهی مأکلۀ له، قال ابن أبی الحدید فی الشرح [ /

370): وکان سعید بن المسیب منحرفا عنه علیه السالم، وجبهه عمر بن علی علیه
السالم فی وجهه بکالم شدید، روي عبد الرحمن بن االسود عن أبی داود الهمدانی
له قال: شهدت سعید بن المسیب وأقبل عمر بن علی بن أبی طالب علیه السالم فقال

وسلم، سعید: یابن أخی ما أراك تکثر غشیان مسجد رسول اهللا صلی اهللا علیه وآله
المسجد ر: یابن المسیب أکلما دخلتکما یفعل أخوتک وبنو أعمامک؟ فقال عم

یقول: ] سمعت أباك118أجیء، فأشهدك؟ فقال سعید: ما أحب أن تغضب [ صفحه 
.ان لی من اهللا مقاما لهو خیر لبنی عبد المطلب مما علی االرض من شیء فقال عمر: 

اال یتکلم بها. وأنا سمعت أبی یقول: ما کلمۀ حکمۀ فی قلب منافق فیخرج من الدنیا
انصرف. وأخرج ال سعید: یابن أخی جعلتنی منافقا؟ قال: هو ما أقول لک. ثمفق

الحسین ابن علی بن الواقدي من أن سعید بن المسیب مر بجنازة السجاد علی بن
علی هذا الرجل الصالح من أبی طالب علیه السالم ولم یصل علیها، فقیل له: أال تصلی

الصالة علی الرجل الصالح! أحب الی منأهل البیت الصالحین؟ فقال: صالة رکعتین 
اهللا ما ذکره ابن حزم فی ویعرفک سعید بن المسیب ومبلغه من الحیطۀ فی دین

خلف الحجاج؟ قال: انا لنصلی ) عن قتادة قال: قلت لسعید: أنصلی214/ 4المحلی (
کغیرها تعاقب نزول االیتین عند ـ أن ظاهر روایۀ البخاري2خلف من هو شر منه. 

ورد فی کل واحدة من االیتین نزولها فاة أبی طالب علیه السالم، کما أن صریح ماو
منهما مکیۀ واالولی مدنیۀ نزلت بعد الفتح عند ذاك، وال یصح ذلک الن االیۀ الثانیۀ

] فبین 371المدنیۀ التی هی آخر ما نزل من القرآن [باالتفاق وهی فی سورة براءة
ـ ان آیۀ االستغفار نزلت 3سنین أو یربو علیها. عشرنزول االیتین ما یقرب من

] علی ثمانیۀ أعوام، فهل 119طالب بعدة سنین تربو [ صفحه بالمدینۀ بعد موت أبی
علیه وآله وسلم خالل هذه المدة یستغفر البی طالب علیه السالم کان النبی صلی اهللا

لم أنه عنک؟ وکیف کانصلی اهللا علیه وآله وسلم: واهللا الستغفرن لک ماأخذا بقوله



یستغفر له؟ وکان هو صلی اهللا علیه وآله وسلم والمؤمنون ممنوعین عن موادة
الموادة المشرکین والمنافقین ومواالتهم واالستغفار لهم ـ الذي هو من أظهر مصادیق

والیوم االخر یوادون والتحابب منذ دهر طویل بقوله تعالی: (ال تجد قوما یؤمنون باهللا
اخوانهم أو عشیرتهم أولئک کتب د اهللا ورسوله ولو کانوا آباءهم أو أبناءهم أومن حا

.فی قلوبهم االیمان وأیدهم بروح منه) االیۀ ) من سورة المجادلۀ المدنیۀ 22هذه آیۀ (
/ 1] (372آیۀ االستغفار بسبع سور کما فی االتقان [النازلۀ قبل سورة براءة التی فیها

حاتم، والطبرانی، والحاکم، وأبو نعیم، والبیهقی، وابن کثیر أبی] ابن 373) أخرج: [17
(329 /4)کما فی تفسیره ) 37/ 28)، وتفسیر االلوسی (189/ 5، وتفسیر الشوکانی (

نزلت یوم بدر وکانت فی السنۀ الثانیۀ من الهجرة الشریفۀ، أو نزلت علی أن هذه االیۀ
الثالثۀ باتفاق الجمهور کما قالهفی بعض التفاسیر فی أحد وکانت فی السنۀ ما

بعدة ] فعلی هذه کلها نزلت هذه االیۀ قبل آیۀ االستغفار374الحلبی فی السیرة [
من دون المؤمنین سنین. وبقوله تعالی: (یا أیها آلذین آمنوا ال تتخذوا الکافرین أولیاء

(114)أتریدون أن تجعلوا هللا علیکم سلطانا مبین). هذه االیۀ النساء وهی من سورة 
:مکیۀ علی قول النحاس وعلقمۀ وغیرهما ممن قالوا ان قوله تعالی: (یا أیها الناس) 

120] وان [ صفحه 375حیث وقع انما هو مکی [ ] أخذنا بما صححه القرطبی فی 
أخذا بما فی صحیح البخاري ) وذهب الیه االخرون من أنها مدنیۀ5/1تفسیره (

وأنا عند رسول اهللا صلی اهللا علیه ورة النساء اال] من حدیث عائشۀ: ما نزلت س376[
الشریفۀ بالمدینۀ، وعلی أي من التقدیرین وآله وسلم فانها نزلت فی أولیات الهجرة

] 377البراءة باحدي وعشرین سورة کما فی االتقان [نزلت قبل سورة آیۀ االستغفار ـ
). وبقوله سبحانه17/ 1( : ( من دون المؤمنین أیبتغون الذین یتخذون الکافرین أولیاء

) من سورة النساء وقد عرفت أنها نزلت قبل براءة. 139االیۀ (عندهم العزة). هذه
ال یتخذ المؤمنون الکافرین أولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلک ) :وبقوله تعالی

اهللا فی شیء اال أن تتقوا منهم تقاة ویحذرکم اهللا نفسه والی اهللا المصیرفلیس من ).

الهجرة ) من آل عمران، نزل صدرها الی بضع وثمانین آیۀ فی أوائل28هذه االیۀ (
بما رواه )، وأخذا207/ 2] (378الشریفۀ یوم وفد نجران کما فی سیرة ابن هشام [

االحزاب کانت فی ] نزلت هذه االیۀ فی عبادة بن الصامت یوم379القرطبی وغیره [



عمران قبل براءة ـ دیرین وغیرهما نزلت آلالخمس من الهجرة، وعلی أي من التق
.(17 / 1) [380]سورة آیۀ االستغفار ـ بأربع وعشرین سورة کما فی االتقان وبقوله 

لن یغفر اهللا لهم) [ صفحه تعالی: (سواء علیهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم
ست، وهو غزوة بنی المصطلق سنۀ ] وهی االیۀ السادسۀ من المنافقین نزلت عام121

] ونزلت قبل براءة 381ابن کثیر [المشهور عند أصحاب المغازي والسیر کما قاله
17/ 1بثمانی سور کما فی االتقان ( ). وبقوله تعالی: (یا أیها الذین آمنوا ال تتخذوا 

استحبوا الکفر علی االیمان ومن یتولهم منکم فأولئک هم آباءکم واخوانکم أولیاء ان
تعالی: (اسستغفر لهم أو ال تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مرة الظالمون) وبقوله

) من سورة التوبۀ نزلتا قبل آیۀ80و 23اهللا لهم). وهذه وما قبلها االیتان (فلن یغفر
آیۀ االستغفار. أتري النبی صلی اهللا علیه وآله وسلم مع هذه االیات النازلۀ قبل

وهو ینظر الیه وقد مات کافرا ـ العیاذ باهللا ـاالستغفار کان یستغفر لعمه طیلۀ سنین 
الحسین بن الفضل من کثب؟ الها اهللا، حاشا نبی العظمۀ. ولعل لهذه کلها استبعد

نزل من القرآن، ومات أبو نزولها فی أبی طالب وقال: هذا بعید الن السورة من آخر ما
، وذکره القرطبی وسلم بمکۀطالب فی عنفوان االسالم والنبی صلی اهللا علیه وآله

روایات تضاد هذه الروایۀ فی مورد ـ إن هناك4). 273/ 8] (382وأقره فی تفسیره [
:نزول آیۀ االستغفار من سورة براءة، منها ] الطیالسی، وابن 383صحیحۀ أخرجها [

122أبی شیبۀ، وأحمد، والترمذي، [ صفحه  ] والنسائی، وأبو یعلی، وابن جریر وابن 
والحاکم وصححه، وابن مردویه، والبیهقی فی بی حاتم، وأبو الشیخ،المنذر، وابن أ

سمعت رجال یستغفر البویه وهما «عن علی قال: شعب االیمان، والضیاء فی المختارة
وهما مشرکان؟ فقال: أولم یستغفر ابراهیم؟ فذکرت مشرکان فقلت: تستغفر البویک

ن للنبی والذین آمنوا أن یستغفروا وآله وسلم فنزلت: (ما کاذلک للنبی صلی اهللا علیه
کانوا أولی قربی من بعد ما تبین لهم أنهم أصحاب الجحیم وما کان للمشرکین ولو

ان ابراهیم البیه اال عن موعدة وعدها ایاه فلما تبین له أنه عدو هللا تبرأ منهاستغفار
غفار االست] . یظهر من هذه الروایۀ أن عدم جواز384» [ابراهیم الواه حلیم)

أمیر المؤمنین للمشرکین کان أمرا معهودا قبل نزول االیۀ ولذلک ردع عنه موالنا
اهللا علیه وآله وسلم لعمه الرجل، وقوله علیه السالم هذا ال یالئم استغفار النبی صلی



تبریر عمله الی استغفار رسول اهللا علی تقدیر عدم اسالمه، وتري الرجل ما استند فی
صلی اهللا علیه وآله وسلم لم یستغفر لمشرك ه وسلم لعمه علما بأنهصلی اهللا علیه وآل

) هذه الروایۀ 18] (ص 385المطالب [قط. قال السید زینی دحالن فی أسنی
من حدیث ابن عباس رضی اهللا عنه صحیحۀ وقد وجدنا لها شاهدا بروایۀ صحیحۀ
مسکوا عن االستغفار االیۀ، فلما نزلت أقال: کانوا یستغفرون البائهم حتی نزلت هذه

لالحیاء حتی یموتوا ثم أنزل اهللا تعالی: (وما کان المواتهم ولم ینهوا أن یستغفروا
یعنی استغفر له ما دام حیا فلما مات أمسک عن االستغفار له، استغفار ابراهیم) االیۀ

صحیح فحیث کانت هذه الروایۀ أصح کان العمل بها أرجح، فاالرجح قال: وهذا شاهد
استغفار أناس البائهم المشرکین ال فی أبی طالب. انتهینزلت فیأنها . ومنها: ما 

[386]أخرجه ] 123ـ فی سبب نزول آیۀ االستغفار ـ مسلم فی صحیحه، [ صفحه 
مسنده، وأبو داود فی سننه، والنسائی، وابن ماجۀ عن أبی هریرة رضی اهللا وأحمد فی

فقال لم أتی قبر أمه فبکی وأبکی من حوله،أن رسول اهللا صلی اهللا علیه وآله وسعنه
یأذن لی، رسول اهللا صلی اهللا علیه وآله وسلم: استأذنت ربی فی أن أستغفر لها فلم

] . وأخرج: 387االخرة [واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لی. فزوروا القبور فانها تذکرة
] وابن أبی حاتم، والبیهقی388الطبري، والحاکم [ [389] مسعود وبریدة، عن ابن

عکرمۀ عن ابن عباس: أنه صلی ] وابن مردویه، والطبري من طریق390والطبرانی [
اعتمر فجاء قبر أمه فاستأذن ربه أن اهللا علیه وآله وسلم لما أقبل من غزوة تبوك

فی شفاعتها یوم القیامۀ فأبی أن یأذن فنزلت یستغفر لها، ودعا اهللا تعالی أن یأذن له
) عن عطیۀ: لما قدم 31/ 11] (392تفسیره [. وأخرج الطبري فی] 391االیۀ [

وسلم مکۀ وقف علی قبر أمه حتی سخنت علیه رسول اهللا صلی اهللا علیه وآله
حتی نزلت: (ما کان للنبی) الی قوله: (تبرأ الشمس رجاء أن یؤذن له فیستغفر لها

(49 / 2) [393]منه). وروي الزمخشري فی الکشاف االیۀ فی أبی حدیث نزول 
نزولها وأردفها بقوله: وهذا أصح الن موت أبی طالب، ثم ذکر هذا الحدیث فی سبب

] وقال القسطالنی 124ما نزل بالمدینۀ. [ صفحه طالب کان قبل الهجرة وهذا آخر
7] (394فی ارشاد الساري [ ، قد ثبت أن النبی صلی اهللا علیه وآله وسلم (270 /

استأذن ربه أن یستغفر لها فنزلت هذه االیۀ. رواه الحاکم فأتی قبر أمه لما اعتمر



] عن ابن عباس، وفی ذلک 396حاتم عن ابن مسعود، والطبرانی [] وابن أبی395[
نزول االیۀ عن وفاة أبی طالب واالصل عدم تکرار النزول. قال االمینی: داللۀ علی تأخر

یوم تبوك بعد تلکم االیاتکان رسول اهللا صلی اهللا علیه وآله وسلم یعلم الیهال
االستغفار )، أنه غیر مسوغ له وللمؤمنین12ـ 10النازلۀ التی أسلفناها فی (ص (

لها؟ أو کان للمشرکین والشفاعۀ لهم، فجاء یستأذن ربه أن یستغفر المه ویشفع
تمس کرامۀ النبی یحسب أن المه حسابا آخر دون سائر البشر؟ أو أن الروایۀ مختلقۀ

أخرجه الطبري فی االقدس، وتدنس ذیل قداسۀ أمه الطاهرة عن الشرك. ومنها: ما
أصحاب النبی صلی ) عن قتادة قال: ذکر لنا أن رجاال من31/ 11] (397تفسیره [

کان یحسن الجوار، ویصل الرحم، اهللا علیه وآله وسلم قالوا: یا نبی اهللا ان من آبائنا من
فقال النبی صلی اهللا علیه وآله وسلم ، ویوفی بالذمم، أفال نستغفر لهم؟ویفک العانی

استغفر ابراهیم البیه، فأنزل اهللا: (ما کان للنبی)، ] واهللا الستغفرن البی کما56بلی] [
علیه الصالة والسالم فقال: (وما کان استغفار ابراهیم البیه) الی ثم عذر اهللا ابراهیم

) :قوله ج الطبري من طریق عطیۀ العوفی عن ابن عباس قال: ان تبرأ منه). وأخر
صلی اهللا علیه وآله وسلم أراد أن یستغفر البیه فنهاه اهللا عن ذلک بقولهالنبی ما ) :

] یستغفروا للمشرکین) االیۀ. قال125کان للنبی والذین آمنوا أن [ صفحه  : فان 
عن موعدة) االیۀ: یم البیه االابراهیم قد استغفر البیه، فنزلت: (وما کان استغفار ابراه

أن نزول االیۀ الکریمۀ ). وفی هاتین الروایتین نص علی283/ 3] (57الدر المنثور [
وسلم ال فی عمه وال فی أمه. فی أبیه وآباء رجال من أصحابه صلی اهللا علیه وآله

11] (58ومنها: ما جاء به الطبري فی تفسیره [ / 33) ار ، قال: قال آخرون: االستغف
طریق المثنی عن عطاء بن أبی رباح فی هذا الموضع بمعنی الصالة. ثم أخرج من
هذه القبلۀ ولو کانت حبشیۀ حبلی من قال: ما کنت أدع الصالة علی أحد من أهل

اال عن المشرکین یقول الل: (ما کان للنبی الزنا، النی لم أسمع اهللا یحجب الصالة
) االیۀ. وهذا التفسیر ان صح فهو مخالف لجمیع للمشرکینوالذین آمنوا أن یستغفروا

الدالۀ علی أن المراد من االیۀ هو طلب المغفرة کما هو الناهر ما تقدم من الروایات
اللفظ. ونفس هذا االضطراب والمناقضۀ بین هذه المنقوالت وبین ما جاء المتفاهم من

یحتج بمثله وال سیماالبخاري مما یفت فی عضد الجمیع، وینهک من اعتباره، فال به



ـ ان5فی مثل المقام من تکفیر مسلم بار، وتبعید المتفانی دون الدین عنه. 
ناهر ما المستفاد من روایۀ البخاري نزول آیۀ االستغفار عند موت أبی طالب کما هو

قال النبی: أخرجه اسحاق بن بشر وابن عساکر عن الحسن، قال: لما مات أبو طالب
أستغفر لعمی حتی آله وسلم ان ابراهیم استغفر البیه وهو مشرك وأناصلی اهللا علیه و

للمشرکین). االیۀ. یعنی به أبلغ، فأنزل اهللا (ما کان للنبی والذین آمنوا أن یستغفروا
وسلم فقال اهللا لنبیه صلی اهللا علیه أبا طالب، فاشتد علی النبی صلی اهللا علیه وآله

126ه وآله وسلم وما کان استغفار [ صفح ] ابراهیم البیه اال عن موعدة وعدها ایاه) 
ناقضها ما أخرجه ابن سعد وابن عساکر عن علی ) وان283/ 3] (59الدر المنثور [

علیه وآله وسلم بموت أبی طالب فبکی فقال: اذهب قال: أخبرت رسول اهللا صلی اهللا
اهللا علیه وآله له ورحمه. ففعلت وجعل رسول اهللا صلیفغسله وکفنه وواره غفر اهللا

وال یخرج من بیته حتی نزل جبریل علیه السالم بهذه االیۀ: وسلم یستغفر له أیاما
] . ولعله ناهر ما أخرجه ابن سعد وأبو الشیخ 60والذین آمنوا) اآلیۀ [(ما کان للنبی

عساکر من طریق سفیان بن عیینۀ عن عمر قال: لما مات أبو طالب قال له وابن
اهللا علیه وآله وسلم رحمک اهللا وغفر لک، ال أزال أستغفر لک حتیاهللا صلی رسول

اهللا ینهانی اهللا، فأخذ المسلمون یستغفرون لموتاهم الذین ماتوا وهم مشرکون فأنزل
3(ما کان للنبی والذین آمنوا أن یستغفروا للمشرکین) الدر المنثور ( / 283). لکن 

آخر ما نزل من ی تضمنت االیۀ الکریمۀاالمۀ أصفقت علی أن نزول سورة البراءة الت
بعث بها رسول اهللا ) وکان ذلک بعد الفتح، وهی هی التی10القرآن کما مر فی (ص 

استرجعه بوحی من اهللا صلی اهللا علیه وآله وسلم أبا بکر لیتلوها علی أهل مکۀ ثم
» جل منییبلغها عنی اال أنا أو رال«سبحانه وقیض لها موالنا أمیر المؤمنین فقال: 

] وقد جاء فی صحیحۀ مرت من عدة طرق فی61[ ( ) من أن آیۀ االستغفار 13ص ل
وآله وسلم من غزوة تبوك وکانت فی سنۀ نزلت بعد ما أقبل رسول اهللا صلی اهللا علیه

أبی طالب أو بعدها بأیام؟ وأنی یصح ما جاء تسع فأین من هذه کلها نزولها عند وفاة
ـ ان سیاق االیۀ 6] 127البواطیل. [ صفحه روایۀبه البخاري ومن یشاکله فی 

نفی ال نهی فال نص فیها علی أن رسول اهللا صلی اهللا الکریمۀ ـ آیۀ االستغفار سیاق
فنهی عنه، وانما یلتئم مع استغفاره لعلمه بایمان عمه، وبما علیه وآله وسلم استغفر



الذي کان یماشی به کان ال یعرف ذلک من ظاهر حال أبی طالب أن فی الحضور من
ذلک أو اتخذوه مدرکا لجواز االستغفار للمشرکین، کما ربما احتجوا قریشا، فقالوا فی
ابراهیم علیه السالم فأنزل اهللا سبحانه االیۀ وما بعدها من قوله تعالیبفعل وما کان ) :

م علیه وتعذیرا البراهیاستغفار ابراهیم) االیۀ. تنزیها للنبی صلی اهللا علیه وآله وسلم
علیه وآله وسلم لم یکن مشرکا السالم، وایعازا الی أن من استغفر له النبی صلی اهللا

االستغفار للمشرکین، فنفس صدوره منه کما حسبوه، وأن مرتبۀ النبوة تأبی عن
علی أن أبا طالب لم یکن مشرکا، وقد عرفت صلی اهللا علیه وآله وسلم برهنۀ کافیۀ

بعمل النبی صلی اهللا علیه وآله وسلم الستغفارهم ذلک أفذاذ من االمۀ فلم یحتجوا
اقتصروا فی االحتجاج بعمل ابراهیم علیه السالم کما مر فی البائهم المشرکین، وانما

فر البویه سمعت رجال یستغ«أمیر المؤمنین علیه السالم قال: صحیحۀ عن موالنا
». فقلت: تستغفر البویک وهما مشرکان؟ قال: أو لم یستغفر ابراهیم؟وهما مشرکان

.الحدیث ) من هذا الجزء. ولو کان یعرف هذا الرجل أبا طالب مشرکا 12راجع صفحۀ (
االستدالل لتبریر عمله باستغفار نبی االسالم له ـ ولم یکن یخفی علی أي أحدلکان

تقدیر ـ انا علی7هیم البیه لکنه اقتصر علی ما استدل به. أولی من استغفار ابرا
لهج التسلیم لروایۀ البخاري وغض الطرف عما سبق عن العباس من أن أبا طالب

هداك یا عم بالشهادتین، وقال رسول اهللا صلی اهللا علیه وآله وسلم: الحمد هللا الذي
اهللا من نفسه ی رسولوما مر عن موالنا أمیر المؤمنین من أنه ما مات حتی أعط

أرجو من ربی البی کل الخیر«الرضا، وما مر من قوله صلی اهللا علیه وآله وسلم: 
عبد المطلب باطاعۀ وما مر من وصیۀ أبی طالب عند الوفاة لقریش وبنی». طالب

وأن فیه الرشد والفالح، وأنه محمد صلی اهللا علیه وآله وسلم واتباعه والتسلیم المره
والصدیق فی العرب. الی تلکم النصوص یه وآله وسلم االمین فی قریشصلی اهللا عل

] ال نسلم أن أبا 128هذه کلها [ صفحه الجمۀ فی نثره وننمه، فبعد غض الطرف عن
ساعته االخیرة لقوله: علی ملۀ عبد المطلب. طالب علیه السالم أبی عن االیمان فی

ه کان علی المبدأ الحق، وعلی دین سالم اهللا علیونحن ال نرتاب فی أن عبد المطلب
العالمین یومئذ، وکان معترفا بالمبدأ والمعاد، عارفا بأمر اهللا الذي ارتضاه للناس رب

علی أساریره نورها، الساکن فی صلبه صاحبها، وللشهرستانی حول الرسالۀ، الالئح



راجع ) ف353و 346عبدالمطلب کلمۀ ذکرنا جملۀ منها فی الجزء السابع (ص سیدنا
] فی آباء النبی صلی اهللا علیه63] والکتب التی ألفها السیوطی [62والنحل [الملل

وآله وسلم حتی تعرف جلیۀ الحال، فقول أبی طالب علیه السالم: علی ملۀ عبد
المطلب. صریح فی أنه معتنق تلکم المبادي کلها، أضف الی ذلک نصوصه المتواصلۀ

ولعلک ـ نظرة فی الثانیۀ من االیتین،8دیۀ. طیلۀ حیاته علی صحۀ الدعوة المحم
علیه من بعض عرفت بطالن داللتها علی ما ارتأوه من کفر شیخ االباطح ـ سالم اهللا

بمفردها، فنقول: ما ذکرناه من الوجوه، فهلم معی لننظر فیها خاصۀ وفیما جاء فیها
حانه فیها الذین یذکر سبأوال: ان هذه االیۀ متوسطۀ بین آي تصف المؤمنین، وأخري

سیاق االیات أنه سبحانه لم لم یؤمنوا حذار أن یتخطفوا من مکۀ المعظمۀ، فمقتضی
المذکورین قبلها لم تستند هدایتهم الی یرد بهذه االیۀ اال بیان أن الذین اهتدوا من

فحسب، وانما االستناد الحقیقی الی مشیئته دعوة الرسول صلی اهللا علیه وآله وسلم
الی االلجاء بنحو من التوفیق، کما أن استناد بحانه علی وجه ال ینتهیوارادته س

الخذالن، وان کان النبی صلی اهللا علیه وآله وسلم االضالل الیه سبحانه بنحو من
)وسیطا فی تبلیغ الدعوة ] فانما علیه ما حمل وعلیکم ما 129فان تولوا [ صفحه 

] ). وفی الذکر 64البالغ المبین) [تهتدوا وما علی الرسول االحملتم وان تطیعوه
امرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها ووله کل شیء وامرت أن الحکیم: (انما

المسلمین وأن أتلو القرآن فمن اهتدي فانما یهتدي لنفسه ومن ضل فقل أکون من
] ، کما أن ابلیس اللعین یزین للعاصی عمله (أولو کان65من المنذرین) [انما أنا

عن ] ، (وزین لهم الشیطان أعمالهم فصدهم66لشیطان یدعوهم الی عذاب السعیر) [ا
ارتدوا ] (ان الذین68] ، (استحوذ علیهم الشیطان فأنساهم ذکر اهللا) [67السبیل) [

[69] (علی أدبارهم من بعد ما تبین لهم الهدي الشیطان سول لهم وأملی لهم وقد 
] وابن مردویه والدیلمی71عدي [] وابن 70جاء فیما أخرجه العقیلی [ [72] وابن 

اهللا صلی اهللا عساکر وابن النجار عن عمر بن الخطاب رضی اهللا عنه قال: قال رسول
وخلق ابلیس مزینا علیه وآله وسلم (بعثت داعیا ومبلغا ولیس الی من الهدي شیء،

ی الذکر کبقیۀ ما جاء ف] . فهذه االیۀ الکریمۀ73ولیس الیه من الضاللۀ شیء) [
ـ (لیس علیک 1کقوله تعالی: الحکیم من اسناد کل من الهدایۀ والضالل الیه سبحانه



ـ2. 272هداهم ولکن اهللا یهدي من یشاء) البقرة:  ان تحرص علی هداهم فان اهللا )
ـ3] 130. [ صفحه 37ال یهدي من یضل) النحل:  أفأنت تسمع الصم أو تهدي )

أنت بهادي العمی عن ـ (وما4. 40العمی ومن کان فی ضالل مبین) الزخرف:
ـ (أفأنت 6. 88اهللا) النساء: ـ (أتریدون أن تهدوا من أضل5. 81ضاللتهم) النمل:

ـ (من یهد اهللا فهو المهتد ومن 7. 43تهدي العمی ولو کانوا ال یبصرون) یونس: 
ـ8. 17له ولیا مرشدا) الکهف:یضلل فلن تجد  ان اهللا یضل من یشاء ویهدي الیه )

یشاء ویهدي من یشاء وهو العزیز الحکیم) ـ (فیضل اهللا من9. 27من أناب) الرعد:
. الی آیات کثیرة 93ویهدي من یشاء) النحل: ـ (ولکن یضل من یشاء10. 4ابراهیم: 

تعالی علی وجه ال ینافی اختیار العبد والضالل الی اهللا مما یدل علی استناد الهدایۀ
ـ (فمن 1الیه والی مشیئته أیضا فی آي أخري کقوله تعالی: فیهما، ولذلک أسندا
ـ (وقل الحق 2. 108لنفسه ومن ضل فانما یضل علیها) یونس:اهتدي فانما یهتدي
ین ـ (ان هو اال ذکر للعالم3. 29فلیؤمن ومن شاء فلیکفر) الکهف:من ربکم فمن شاء

ـ (من اهتدي فانما یهتدي لنفسه 4. 28، 27منکم أن یستقیم) التکویر: شاءلمنں
ـ (فمن اهتدي فانما یهتدي لنفسه ومن 5. 51فانما یضل علیها) االسراء: ومن ضل

بالهدي ـ (أولئک الذین اشتروا الضاللۀ6. 92فقل انما أنا من المنذرین) النمل:ضل
حق علیهم ـ (فریقا هدي وفریقا7] 131. [ صفحه 16فما ربحت تجارتهم) البقرة: 

ضالل مبین) ـ (ربی أعلم من جاء بالهدي ومن هو فی8. 30الضاللۀ) االعراف: 
ـ (ان أحسنتم أحسنتم النفسکم وان أسأتم فلها9. 85القصص:  ) ـ 10. 7االسراء: 

. الی آیات أخري، 20عمران: (فان أسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما علیک البالغ) آل
بما قدمناه وبما ثبت من صحۀ وال مناقضۀ بین هذین الفریقین من االي الکریمۀ

المختار أخري. فآیتنا هذه صاحبۀ البحث اسناد الفعل الی الباعث تارة والی المباشر
بیانها بعد آیات المؤمنین الفادة ما أریدت افادته والعنوان من الفریق االول، وقد سیق

هؤالء المذکورین من المهتدین هم علی شاکلۀ غیرهم فی ها، ولبیان أنمن لدات
سبحانه، فال صلۀ لها بأي انسان خاص أبی طالب أو غیره، وان اسناد هدایتهم الیه

وجود الصلۀ بینها وبین أبی طالب علیه السالم فانها بمعونۀ سابقتها ماشینا القوم علی
ذه االیۀ غیر مکترث لما جاء حولها منایمانه أدل. هکذا ینبغی أن تفسر هعلی



منها: ما التافهات مما سبق ویأتی. وثانیا: ان ما روي فیها بمفردها کلها مراسیل، فان
رضی اهللا ] وغیرهم عن أبی هریرة75] والترمذي [74رواه عبد بن حمید ومسلم [

ه وسلم: یا علیه وآلعنه عنه قال: لما حضرت وفاة أبی طالب فقال رسول اهللا صلی اهللا
القیامۀ، فقال: لوال أن تعیرنی قریش عماه قل: ال اله اال اهللا، أشهد لک بها عند اهللا یوم

الموت القررت بها عینک فأنزل اهللا علیه: (انک ال یقولون: ما حمله علیها اال جزعه من
76تهدي من أحببت) اآلیۀ [ ] . کیف یرویه أبو هریرة وکان یوم وفاة أبی طالب 

ن متکففی دوس [ صفحهشحاذا م 132] بالیمن الکفرة، یسأل الناس الحافا، ویکتنفه 
باالسالم اال عام خیبر سنۀ سبع من الهجرة الشریفۀ باتفاق البؤس من جوانبه، وما ألم

کان هو من وفاة أبی طالب، وما دار هنالک من الحدیث؟ فان من الجمهور؟ فأین
ه، وان کان تدلیس أبی هریرة قد اطرد راو عمن لم ینوه باسمصدق فی روایته فهو

روي أشیاء ادعی فیها المشاهدة أو دل علیها السیاق لکنه لم یشاهد فی موارد کثیرة،
ومن أراد الوقوف علی هذه وغیرها من أمر أبی هریرة فلیراجع کتاب أبو شیئا منها،

حیاه لسیدنا المصلح الشریف الحجۀ السید عبد الحسین شرف الدین العاملیهریرة
وبیاه فقد جمع ذلک فأوعی. ومنها: ما أخرجه ابن مردویه وغیره من طریق أبیاهللا

:سهل السري بن سهل باالسناد عن عبد القدوس، عن أبی صالح، عن ابن عباس قال

علیه نزلت: (انک ال تهدي من أحببت) االیۀ، فی أبی طالب ألح علیه النبی صلی اهللا
سهل السري ] . أبو77زل اهللا (إنک ال تهدي)، الحدیث [وآله وسلم أن یسلم فأبی، فأن

5أحد الکذابین وضاع کان یسرق الحدیث کما مر فی سلسلۀ الکذابین ( / 231) ،
الخامس (ص وعبد القدوس أبو سعید الدمشقی أحد الکذابین کما أسلفناه فی الجزء

اله ابن حجر فی ق). وظاهر هذه الروایۀ کسابقتها هو المشاهدة، واالثبت علی ما238
عند وفاة عمه أبی طالب ): أن ابن عباس ولد قبل الهجرة بثالث. فهو331/ 2االصابۀ(

.کان یرضع ثدي أمه فال یسعه الحضور فی ذلک المشهد وان صدقت الروایۀ عنه ـ 
نعرفه، ولعل رواة السوء حذفوه وأنی تصدق؟ فان ابن عباس أسند ما یقوله الی من ال

السري وعبد القدوس ونظراءهما غیر واحد من المؤلفین أبا سهللضعفه، کما حذف 
] .من أسانید هذه االفائک سترا علی عللها ] والقول الفصل: ان حبر االمۀ 133صفحه 

من أمر ذلک المشهد عن أحد فأولی له أن لم یلهج بتلکم الخزایۀ، وان لهج بشیء



] أو یفوه 78دتین عند وفاته [طالب یشهد بالشهایقول ما قاله أبوه من أنه سمع أبا
] ، أو یروي 79االقدس رسول اهللا صلی اهللا علیه وآله وسلم [بما أسلفناه عن ابن عمه

] ألیس ابن عباس راوي 80عمه الطاهر أمیر المؤمنین علیه السالم [ما جاء عن ابن
/ 7من قول أبی طالب لرسول اهللا صلی اهللا علیه وآله وسلم کما مر فی(ما ثبت عنه

355): قم یا سیدي فتکلم بما تحب وبلغ رسالۀ ربک فانک الصادق المصدق؟ ومنها: 
أخرجه أبو سهل السري الکذاب المذکور من طریق عبد القدوس الکذاب أیضا، عنما

الیۀ. نزلت فی أبی طالب عندنافع، عن ابن عمر قال: (انک ال تهدي من أحببت)ا
اال اهللا موته، والنبی صلی اهللا علیه وآله وسلم عند رأسه وهو یقول: یا عم قل ال اله

أنی جزعت عند أشفع لک بها یوم القیامۀ، قال أبو طالب: التعیرنی نساء قریش بعدي
عی فی ابن عمر ال یدموتی، فأنزل اهللا تعالی: (انک ال تهدي من أحببت) الحدیث لعل

کان وقتئذ ابن سبع روایته الحضور فی ذلک المحضر. ولیس له أن یدعی ذلک النه
الحال أن من هو بهذا السن سنین تقریبا، فان مولده کان بعد البعثۀ بثالث ومن طبع

فیه سید االباطح ویلی أمره ال یطلق سراحه الی ذلک المنتدي الرهیب، والمسجی
سمع من یقول ذلک ممن حضر ، فالبد من أنهنبی العظمۀ، ویحضره مشیخۀ قریش

موالنا أمیر المؤمنین والثابت عنه واطلع، وال یخلو أن یکون ذلک اما ولد المتوفی وهو
] وعقیل 134أوالده من طالب وجعفر [ صفحه ما مر فی الجزء السابع، أو عن بقیۀ

ماأسلفناه فی أو عن أخیه العباس وقد صح عنه ولم ینبسوا فی هذا االمر ببنت شفۀ،
الرسول االعظم صلی اهللا علیه وآله وسلم فقد عرفت الجزء السابع، أو عن ابن أخیه

أخذ ابن عمر؟ ولماذا حذف اسمه؟ ولما شرك أبا جهل مع قوله فیه فیما مر، فممن
روایتیه، ولم یقل به أحد غیره؟ وهل فی الرواة من تقول علیه أبی طالب فی احدي

تسأل عن الخبر. واعطف علی هذه ما عزوه الی مجاهد خیرا والکل ذلک؟ فظن
] فان مستند أقوالهما اما هذه الروایات أو أنهما 81نزول االیۀ [وقتادة فی شأن

أناس مجهولین، فمراسیل کهذه ال یحتج بها علی أمر خطیر مثل تکفیر سمعاها من
ه والذب عنه بعد ثبوت ایمانه بما صدع به الصادع الکریم وتفانیه دونأبی طالب

القاطعۀ. ومن التفسیر بالرأي والدعوي المجردة ما عن قتادة ومن یشاکلهبالبرهنۀ
مرسال من تبعیض االیۀ بین أبی طالب والعباس، فجعل صدرها البی طالب وذیلها



] الذي أسلم بعد نزول االیۀ بعدة سنین کما هو المتسالم علیه عنه82للعباس [
ه کلها قیمۀ قول الزجاج: أجمع المسلمون علی أنهاالجمهور. وأنت تعرف بعد هذ

نزلت فی أبی طالب. وما عقبه به القرطبی من قوله: والصواب أن یقال: أجمع جل
] (انظر کیف یفترون علی اهللا83المفسرین علی أنها نزلت فی شأن أبی طالب [

84الکذب وکفی به اثما مبینا) [ ]

حدیث الضحضاح

الضغائن وم من نبل تقله کنانۀ االحقاد، أو ذخیرة فی علبۀالی هنا انتهی کل ما للق
یبق لهم اال روایۀ رموا بها أبا طالب، وقد أتینا علیها فجعلناها هباء منثورا، ولم

علی مایلی: أخرج الضحضاح، وما العداء أبی طالب حولها من مکاء وتصدیۀ، وهی
عمیر، عن عبداهللا بن البخاري ومسلم من طریق سفیان الثوري عن عبد الملک بن

للنبی صلی اهللا علیه وآله الحارث قال: حدثنا العباس بن عبد المطلب أنه قال: قلت
.وسلم ما أغنیت عن عمک فانه کان یحوطک ویغضب لک قال: هو فی ضحضاح من 
:نار، ولوال أنا لکان فی الدرك االسفل. وفی لفظ آخر قلت: یا رسول اهللا ان أبا طالب 

وجدته فی غمرات من النار صرك فهل نفعه ذلک؟ قال: نعمکان یحفظک وین
الهاد عن عبداهللا بن خباب، فأخرجته الی ضحضاح. ومن حدیث اللیث حدثنی ابن

ذکر أبو طالب عنده فقال: لعله عن أبی سعید أنه سمع النبی صل علیه وآله وسلم
غلی منه النار یبلغ کعبیه یتنفعه شفاعتی یوم القیامۀ، فیجعل فی ضحضاح من

محمد الدراوردي عن یزید بن دماغه. وفی صحیح البخاري من طریق عبد العزیز بن
.الهاد نحوه، غیر أن فیه تغلی منه أم دماغه ] صحیح البخاري فی أبواب 398راجع [

کتاب االدب باب کنیۀ المشرك ) وفی34، 6/33المناقب باب قصۀ أبی طالب (
136صفحه )، صحیح مسلم کتاب االیمان، [ 9/92( ] ) 1/106طبقات ابن سعد (

1)، عیون االثر (207، 1/206طبعۀ مصر، مسند أحمد ( / 132) / 3تاریخ ابن کثیر (
االسانید لمکان سفیان الثوري وما مر ). قال االمینی: نحن ال تروقنا المناقشۀ فی125

لملک ویکتب عن الکذابین. وال لمکان عبدا) من أنه کان یدلس عن الضعفاء4فیه (ص
] : لیس 399عمره وساء حفنه، قال أبو حاتم [بن عمیر اللخمی الکوفی الذي طال



: [400]بحافظ تغیر حفنه، وقال أحمد ] مخلم، وقال 401ضعیف، وقال ابن معین [
] . وال 402یرضاه، وذکر الکوسج عن أحمد أنه ضعفه جدا [ابن خراش: کان شعبۀ ال

حمد بن حنبل: اذا حدث من حفنه یهم لیس الدراوردي، قال ألمکان عبد العزیز
] 403کتابه فنعم، واذا حدث جاء ببواطیل، وقال أبو حاتم [هوبشیء، واذا حدث من

] . کما أنا ال نناقش بتضارب متون 404أبو زرعۀ: سیئ الحفظ [ال یحتج به، وقال
ه الی قوله: لعله تنفعه شفاعتی یوم القیامۀ، یعطی أن الضحضاح مؤجل لالروایۀ بأن

غمرات القیامۀ بنحو من الرجاء المدلول علیه لقوله: لعله. وان قوله: وجدته فییوم
قبل النار فأخرجته الی ضحضاح. هو واضح فی تعجیل الضحضاح له وثبوت الشفاعۀ

علیه وآله وسلم صدور الکالم. لکن لنا هاهنا کلمۀ واحدة وهی أن رسول اهللا صلی اهللا
بقوله صلی اهللا علیه وآله أناط شفاعته البی طالب عند وفاته بالشهادة بکلمۀ االخالص

137وسلم یا عم قل ال اله اال اهللا کلمۀ [ صفحه  ] استحل لک بها الشفاعۀ یوم القیامۀ 
أناطها بها فی مطلق الشفاعۀ، وجاء ذلک فی ] کما أنه صلی اهللا علیه وآله وسلم405[

/ 4] (406المنذري فی الترغیب والترهیب [ار کثیرة جمع جملۀ منها الحافظأخب
سل فان کل نبی «عبداهللا بن عمر مرفوعا: قیل لی: ) منها فی حدیث عن158ـ 150

فقال: » یوم القیامۀ فهی لکم ولمن شهد أن ال اله اال اهللاقد سأل فأخرت مسألتی الی
407رواه أحمد [ ] عن أبی ذر الغفاري مرفوعا فی حدیث: باسناد صحیح. ومنها:

فقال: رواه البزار »: نائلۀ من أمتی من ال یشرك باهللا شیئاأعطیت الشفاعۀ وهی«
ان «أن فیه انقطاعا. ومنها: عن عوف بن مالک االشجعی فی حدیث: واسناده جید اال

فی ] بأسانید أحدها جید، وابن حبان408فقال: رواه الطبرانی [» مسلمشفاعتی لکل
[409]صحیحه ومنها: عن ». الشفاعۀ لمن مات ال یشرك باهللا شیئا«وفی لفظه: 

حدیث: أوحی اهللا الی جبریل علیه السالم أن اذهب الی محمد فقل له: ارفع أنس فی
سل تعم واشفع تشفع ـ الی قوله: أدخل من أمتک من خلق اهللا من شهد أن رأسک
] رواه أحمد410علی ذلک. فقال المنذري [اال اهللا یوما واحدا مخلصا وماتال اله

[411] ] ومنها: عن أبی هریرة مرفوعا138ورواته محتج بهم فی الصحیح. [ صفحه 
شفاعتی لمن شهد أن ال اله اال اهللا مخلصا، وأن محمدا رسول اهللا،«فی حدیث: 

413] وابن حبان فی صحیحه [412رواه أحمد [». یصدق لسانه قلبه وقلبه لسانه ] .



) من طریق أبی هریرة وابن عباس من أنه صلی اهللا علیه13ومنها: ما مر فی (ص 
القیامۀ فأبی وآله وسلم دعا ربه واستأذنه أن یستغفر المه ویأذن له فی شفاعتها یوم

الصحیح أنه صلی ): وفی113/ 1] (414أن یأذن. وقال السهیلی فی الروض االنف [
فأذن لی، واستأذنته أن ربی فی زیارة قبر أمیاهللا علیه وآله وسلم قال: أستأذنت

بریدة أنه صلی اهللا علیه وآله أستغفر لها فلم یأذن لی. وفی مسند البزار من حدیث
السالم عفی صدره وقال له: ال وسلم حین أراد أن یستغفر المه ضرب جبریل علیه

415تستغفر لمن کان مشرکا، فرجع وهو حزین [ ] . فاء فالمنفی فی صورة انت
الکافر لها حتی فی بعض الشهادة جنس الشفاعۀ بمعنی عدمها کلیۀ لعدم أهلیۀ

مراتبها المنفیۀ، کما أنها نفیت مراتب العذاب، فالشفاعۀ للتخفیف فی العذاب من
والذین کفروا لهم نار جهنم ال یقضی علیهم ) :کذلک فی کتاب اهللا العزیز بقوله تعالی

. وبقوله تعال: 36کذلک نجزي کل کفور) فاطر: بهافیموتوا وال یخفف عنهم من عذا
. وبقوله 58فال یخفف عنهم وال هم ینظرون) النحل: (واذا رأي الذین ظلموا العذاب

، آل عمران: 162یخفف عنهم العذاب وال هم ینظرون) البقرة: تعالی: (خالدین فیها ال
139. [ صفحه 88 ] جهنم ادعوا ربکم وبقوله تعالی: (وقال الذین فی النار لخزنۀ

قالوابلیقالوابالبیناترسلکمتأتیکمتکلمأوقالواںمن العذاب یخفف عنا یوما
. وبقوله تعالی: (أولئک الذین50، 49وما دعاء الکافرین اال فی ضالل) غافر: فادعوا

.86 :اشتروا الحیاة الدنیا باالخرة فال یخفف عنهم العذاب وال هم ینصرون) البقرة

الدنیا وذکر به أن له تعالی: (وذر الذین اتخذوا دینهم لعبا ولهوا وغرتهم الحیاةوبقو
تعدل کل عدل ال تبسل نفس بما کسبت لیس لها من دون اهللا ولی وال شفیع وان
وعذاب ألیم بما کانوا یؤخذ منها أولئک الذین أبسلوا بما کسبوا لهم شراب من حمیم

الیمینأصحاباالںرهینۀ ی: (کل نفس بما کسبت. وبقوله تعال70یکفرون) االنعام: 
سقر) إلی قوله تعالی: (فما فیسلککمماںالمجرمینعنںیتساءلونجناتفیں

48ـ 38تنفعهم شفاعۀ الشافعین). المدثر:  . وبقوله تعالی: (وأنذرهم یوم االزفۀ اذ 
. 18غافر: للظالمین من حمیم وال شفیع یطاع) القلوب لدي الحناجر کاظمین ما
اتخذمناالالشفاعۀیملکونالںالی جهنم وردا وبقوله تعالی: (ونسوق المجرمین

،86: مریم) عهداالرحمنعند 87. االستثناء فی االیۀ الشریفۀ منقطع، والعهد: شهادة 



] تفسیر القرطبی 416والقیام بحقها. أي ال یشفع اال للمؤمن. راجع [أن ال اله اال اهللا
)11 / 154) 3) تفسیر الخازن (138/ 3) تفسیر ابن کثیر(48/ 2تفسیر البیضاوي (

/ 243). [ ] فروایۀ الضحضاح علی تقدیر أن أبا طالب علیه السالم مات140صفحه 
الضحضاح مشرکا ـ العیاذ باهللا وما فیها من الشفاعۀ لتخفیف العذاب عنه بجعله فی

والسنۀ الثابتۀ فحدیث یخالف الکتابمنافیۀ لکل ما ذکرناه من االیات واالحادیث،
االحادیث من بعدي تکثر لکم«یضرب به عرض الحائط، وقد جاء فی الصحیح مرفوعا: 

کتاب اهللا فاقبلوه وما فاذا روي لکم حدیث فاعرضوه علی کتاب اهللا تعالی فما وافق
ر عنه لها، فان کتابه المعب] . وال یغرنک اخراج البخاري418] [417» [خالفه فردوه

وسنوقفک علی جلیۀ الحال فی البحث بالصحیح هو علبۀ السفاسف وعیبۀ السقطات،
عن ایمان سیدنا أبی طالب ـ سالم اهللا علیه عنه ان شاء اهللا تعالی. نختم البحث هاهنا

واالخالق شیخنا االکبر آیۀ اهللا الشیخ محمد الحسین بقصیدة شیخ الفقه والفلسفۀ
419االصبهانی النجفی [ ] قال: نور الهدي فی قلب عم المصطفی++ فی غایۀ الظهور 

حقیقۀ االیمان++ سر تعالی شأنه عن شان ایمانه یمثل فی عین الخفا فی سره
الذات والکنز الخفی ایمانه المکنون سام اسمه++ اال الواجب فی++ مقام غیب

آیاته عند بالغیب غیب ذاته++ له التجلی التام فی آیاته المطهرون ال یمسه ایمانه
++أولی االبصار ] وهو کفیل خاتم 141أجلی من الشمس ضحی النهار [ صفحه 

بکل قوه ناصره الوحید فی زمانه++ ورکنه الشدید فی أوانه النبوه++ وعنه قد حامی
أسرته++ وکهفه الحصین یوم عسرته حجابه العزیز عن أعدائه++ عمید أهله زعیم
ا وجاها++ من حرز یاسین وکهف طه قام بنصرة ضرائه فما أجل شرفوحرزه الحریز فی

++النبی السامی حتی استوت قواعد االسالم جاهد عنه أعظم الجهاد++ حتی عال أمر 
حماه عن أذي قریش الکفره++ بصولۀ ذلت لها الجبابره صابر کل محنۀ النبی الهادي

++وکربه ید والشعب من تلک الکروب شعبه أکرم به من ناصر وحامی++ وکافل لس
فخرا شرف الکفاله++ لصاحب الدعوة والرساله لسانه البلیغ فی ثنائه++ االنام کفاه

من السیف علی أعدائه له من المنظوم والمنثور++ ما جعل العالم ملء النورأمضی
نور ینبیء عن ایمانه بقلبه++ وأنه علی هدي من ربه وأشرقت أم القري بنوره++ وکل

نیر و االنوار++ ومطلع الشموس واالقمار مبدأ کلهو نور طوره وکیف ال وهو أب



عن وشارق++ وکیف وهو مشرق المشارق بل هو بیضاء سماء المجد++ ملیک عرشه أبا
الخلیل++ فیا له جد له السمو کابرا عن کابر++ فهو تراثه من االکابر أزکی فروع دوحۀ

له من السمو الزمانمن شرف أصیل بل شرف االشراف من عدنان++ مالذها فی نوب
کفیل المصطفی++ أبو ما یسمو علی++ ذري الصراح والسماوات العلی وکیف ال وهو

والطیار++ وهو لعمري منتهی ] ووالد الوصی142المیامین الهداة الخلفا [ صفحه 
السماء والنیر االعظم فی سمائه++ الفخار بضوئه أضاءت البطحاء++ ال بل به أضاءت

غرته تجلی++ الهله نور العلی االعلی ساد سیمائه کیف ومنمثل السها فی النور من 
کل مکرمه بل هو فخر البلد الحرام++ بل شرف الوري بمکۀ المکرمه++ فحاز بالسؤدد

واالمانی++ بل مستجار کعبۀ االیمان وفی حمی سؤدده المشاعر العظام وقبلۀ االمال
ار++ لواله فهو أصل دین أمر دعوته ما تمت الدعوة للمختوهیبته++ تم لداع الحق

فی االنام++ فی ظله دعا الی االسالم وانتشر االسالم فی الباري کیف وظل اهللا
نالها سواه رایته علت بعالی همته++ کفاه هذا فی علو رتبته مفاخر حماه++ مکرمۀ ما

الفخار++ مآثر تحلو بها االثار ذاك أبو طالب المنعوت++ من قصرت عن شأنهیعلو بها
وت یجل عن أي مدیح قدره++ لکنه یحیی القلوب ذکره القصیدة ومن قصیدةالنع

شد للعالمۀ الحجۀ شیخنا الشیخ عبد الحسین صادق العاملی قدس سره قوله: لواله ما
أزر المسلمین وال++ عین الحنیفۀ سالت فی مجاریها آوي وحامی وساوي قید

وضرب فاظ المر أطۀ أر++ حامطاقته++ عن خیر حاضرها طرا وبادیها ما کان ذاك الح
روائعه الــ] بل لالله کما فاهت143] . [ صفحه 420عروق فار غالیها [ ++ عصماء 

واسود فی کل شطر من قوافیها ضاقت بما رحبت أم القري برسو++ ل اهللا من بعده
لولم تکن نفس ضاحیها فانصاع یدعو له بالخیر مبتهال++ بدعوة لیس بالمجبوه داعیها

فیه وزوجته++ قضاه صطفی طهرت++ ما فاه فوه بما فیه ینجیها عاما قضی عمهعم الم
++بالحزن یبکیه ویبکیها أعظم بایمان مبکی المصطفی سنۀ أیامها البیض أدجی 

بدؤها والذخر تالیها هذا أبو من لیالیها من صلبه انبثت االنوار قاطبۀ++ فالمرتضی
الخالص (ما کتبناها علیهم اال ابتغاء نهطالب شیخ االباطح وهذه نبذة من آیات ایما

أوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا وال یرتاب ] (لیستیقن الذین421رضوان اهللا) [
] (والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا 422والمؤمنون) [الذین أوتوا الکتاب



للذین آمنوا ربنا انک رؤوفالذین سبقونا باالیمان وال تجعل فی قلوبنا غال والخواننا
423رحیم) [ ] .

پاورقی

[1] أبیهم ومن أفک الرجل علی جمهور المسلمین، فان اإلمامیۀ والزیدیۀ علی بکرة
األقدس، ومن شذ حذا حذوهم من محققی أهل السنۀ ذهبوا إلی إسالم والدي النبی

.(عنهم فال یؤبه به وال یلتفت إلیه. (المؤلف
[2] سما جبلینثبیر وثمام: ا .

[3] .فی شرح النهج: إیاة، ومعناه الضوء
.(المؤلف) .[4]

[5] 4247ح 680/ 2المستدرك علی الصحیحن:  .

[6] .فی البیت إقواء
[7] .(فی روایۀ: والجماجم. الغالصم جمع الغلصمۀ: اللحم بین الرأس والعنق. (المؤلف

[8] 9کتاب 73/ 14، شرح نهج البالغۀ: 85ـ 84دیوان أبی طالب:  .

[9]: ] .(التري، بدل الزبی. (المؤلف
[10] .(الحرب العوان: التی قوتل فیها مرة بعد أخري. أشد الحروب. (المؤلف

[11] .(العزاء: السنۀ الشدیدة. عض الزمان: شدته وکلبه. (المؤلف
[12] .(تبن: تنفصل. السوالف: صفحات األعناق. أترت: قطعت. (المؤلف

[13]: الطخم یعکفن کالشرب. (المؤلفبه والنسور ).

[14] ، خزانۀ9کتاب 72/ 14، شرح نهج البالغۀ: 379ـ 377/ 1السیرة النبویۀ: 
108/ 3، البدایۀ والنهایۀ: 283/ 3، الروض األنف: 76/ 2األدب:  .

[15] .الوشیج: الرماح
[16] لحمیمفی الدیوان: تفرقوا. بدال من: تفلقوا. و: بالحطیم. بدال من: با .

[17] .(التسدم من السدم: الهم مع الندم، الغیظ مع الحزن. (المؤلف
[18] .(فی روایۀ شیخ الطائفۀ: مبرم. (المؤلف

[19] 83ـ 82دیوان أبی طالب: ص  .



[20] 9کتاب 71/ 14شرح نهج البالغۀ:  .

[21] وفی روایۀ القسطالنی: ودعوتنی وزعمت أنک ناصحی++ ولقد صدقت وکنت ثم 
نا (المؤلفأمی ).

[22] 55/ 14، شرح نهج البالغۀ: 56/ 3، البدایۀ والنهایۀ: 76/ 2خزانۀ األدب: 
/ 1الحلبیۀ: ، السیرة223/ 1، المواهب اللدنیۀ: 196، 194/ 7، فتح الباري: 9کتاب 

1، السیرة النبویۀ لزینی دحالن: 41، دیوان أبی طالب: ص 287 ، أسنی 45 /
10المطالب: ص  .

[23] 25أسنی المطالب: ص  .

.(المؤلف) [24]
[25] 3، تاریخ مدینۀ دمشق: 2ح 44/ 1، دالئل النبوة: 38/ 1التاریخ الصغیر:  /

32 المواهب ،325/ 2، البدایۀ والنهایۀ: 9کتاب 78/ 14، شرح نهج البالغۀ: 33ـ 
25/ 2اللدنیۀ:  .

[26] 24أسنی المطالب: ص  .

[27] 9کتاب 77/ 14شرح نهج البالغۀ:  .

[28] عمرو: أسم هاشم بن عبد مناف. الخضم: کثیر العطاء. الربیکۀ: طعام یعمل من 
.تمر وأقط وسمن

[29] .مات الشیء میتا: مرسه. ومات الملح فی الماء: أذابه. العنجد: الزبیب
.(المؤلف) .[30]

[31] .األزرق: عاقر ناقۀ صالح
[32] 42دیوان أبی طالب: ص  .

[33] 9کتاب 74/ 14نهج البالغۀ: شرح .

[34] .المصدر السابق
[35] .(الفنیق: الفحل المکرم ال یؤذي وال یرکب لکرامته جمع فنق وأفناق. (المؤلف

[36] 70دیوان أبی طالب: ص  .

[37] وهی مما استدرکه محقق الدیوان علی جامعه109دیوان أبی طالب ص  .

[38] ی بها ملوکها فی الجاهلیۀ، معناها: أبیت أیها أبیت اللعن، کلمۀ کانت العرب تحی



.الملک أن تأتی بها تلعن علیه
[39] 97/ 3البدایۀ والنهایۀ:  .

[40] 9کتاب 77/ 14شرح نهج البالغۀ:  .

[41] .فی المصدر: إن بلیت بهم
[42] 291/ 1السیرة النبویۀ:  .

[43] .(أظنۀ: جمع ظنین: المتهم. (المؤلف
[44] أراد بها قناة لینۀ تسمح باالنعطاف عند هزها. العضب: القاطع. سمراء سمحۀ:

.(المقاول: أراد بها السادات. (المؤلف
[45] .(نور وثبیر وحراء: جبال فی مکۀ. (المؤلف

[46] .نبزي: تسلب
[47] :الروایا: اإلبل التی تحمل الماء، واحدتها: راویۀ. الصالصل جمع الصلصلۀ الصوت 

تسیر اإلبل. زادات التی فیها بقیۀ من الماء یسمع لها صوت حینوذات الصالصل: الم
.((المؤلف

[48] یقال: رکب ردعه، أي خر صریعا لوجهه. األنکب: الذي یمشی علی شق. 
.((المؤلف

[49] .(حوال مجرما: أي مکمال. یقال: تجرمت السنۀ، إذا کملت وانقضت. (المؤلف

[50] اسد. مواکل: یتکل علی غیره. (المؤلفالذمار: ما یلزمک أن تحمیه. ذرب: ف ).

[51] ال یخیس من قولهم: خاس بالعهد إذا نقضه وأفسده، ویروي ال یخس أي ال 
.(ینقص. عائل: جائر. (المؤلف

[52] عبد قیضا بنا: عوضا منا تقول: قاضه بکذا أي عوضه به. الغیطلۀ: من بنی مرة بن
بنی سهم لولدها: الغیاطل وهم منمناة إخوة مدلج بن مرة وهی أم الغیاطل، فقیل

.(بن عمرو بن هصیص.(المؤلف
[53] الطمل: الرجل الفاحش ال یبالی ما صنع. اللئیم، األحمق، اللص الفاسق. 

.((المؤلف
[54] کل واغل: أراد کل ملصق لیس من صمیم، وأصل الواغل الداخل علی القوم 

.(وهم یشربون من غیر أن یدعی. (المؤلف



[55] طفت ومنعت. الذري جمع ذرة: أعلی ظهر البعیر. الکالکل جمع حدیث ع
.(کلکل: معظم الصدر. (المؤلف

[56] 299ـ 291/ 1السیرة النبویۀ:  .

[57] 74ـ 70/ 3البدایۀ والنهایۀ:  .

[58] 38ـ 21دیوان أبی طالب: ص  .

[59] 9کتاب 78/ 14شرح نهج البالغۀ:  .

[60] 26/ 3إرشاد الساري:  .

[61] 185/ 1المواهب اللدنیۀ:  .

[62] 30/ 7عمدة القاري:  .

[63] 75ـ 59/ 2خزانۀ األدب:  .

[64] النهنه: المضیء، والنیر الشفاف الذي یظهر األشیاء علی جلیتها. البالبل: جمع 
.بلبلۀ أو بلبال، وهما بمعنی الهم ووساوس الصدر

[65] 326/ 1بلوغ اإلرب:  .

[66] 43/ 1السیرة النبویۀ:  .

[67] .(هو ابن التین المذکور فی کالم القسطالنی. (المؤلف

[68] 40الحج:  .

[69] فی النسخۀ المطبوعۀ من متشابهات القرآن تصحیف وتحریف فی األبیات. 
. (المؤلف65/ 2راجع:  ).

[70] قلص القوم: اجتمعوا فساروا. قلصت الناقۀ: استمرت فی مضیها. تقلص: انضم 
(المؤلفوانزوي، تدانی. ).

[71] مصالت: الماضی فی الحوائج. الصلت الجبین: الواضح. نجد جمع النجد: الضابط
دعی لألمور یذلل المصاعب. الشجاع الماضی فیما یعجز غیره. سریع اإلجابۀ إلی ما

.(إلیه. (المؤلف
[72] فی الموضعین فی روایۀ: طبۀ. بالموحدة مؤنث الطب بفتح الطاء. الناحیۀ. 

.((المؤلف
[73] .فی الدیوان: علی شرف من المرصاد



[74] .(وفی روایۀ: قوم یهود قد رأوا ما قد رأوا++ ظل الغمامۀ ناغري األکباد (المؤلف
[75] بحیراء زبیراً ، وفی الدیوان: وثنی 272/ 1کذا فی تهذب تاریخ دمشق: 

.…فانثنی
[76] .کذا فی تهذیب تاریخ دمشق، وفی الدیوان والروض األنف: کرام، بدالً من حرام

[77] .فی الدیوان والروض األنف، مواسین بدالً من: مواسیر
[78] .(العرام: الشراسۀ واألذي. (المؤلف

[79] (المؤلفدریس، وتمام، وزبیر ـ فی بعض النسخ: زدیر. أحبار من الیهود. ).

[80] 90ـ 89دیوان أبی طالب: ص  .

[81] 14ـ 12/ 3تاریخ مدینۀ دمشق:  .

[82] 227/ 2الروض األنف:  .

[83] 144/ 1الخصائص الکبري:  .

[84] 162ـ 161/ 2مختصر تاریخ دمشق:  .

[85] .(القزعۀ: القطعۀ من السحاب. (المؤلف
[86] 1، الخصائص الکبري: 184/ 1ۀ: ، المواهب اللدنی27/ 3إرشاد الساري:  /

146 ،208 43/ 1، السیرة النبویۀ: 116/ 1، السیرة الحلبیۀ:  .

[87] 249/ 2الملل والنحل:  .

[88] 406کفایۀ الطالب: ص  .

[89] )، وضیاء 388ح 303ـ 302(ص 85راجع الطرائف لسیدنا ابن طاووس: ص 
.(العالمین لشیخنا أبی الحسن الشریف (المؤلف

[90] .الصلت: الشدید
[91] 203ـ 202/ 1الطبقات الکبري:  .

[92] ). (المؤلف389ح 303(ص 85راجع الطرائف لسیدنا ابن طاووس: ص  ).

[93] : فإنی 320: فإنی والسوابح کل یوم. وفی ص 272/ 3فی تاج العروس: 
.(والضوابح کل یوم. (المؤلف

[94] .(األنف: السید. (المؤلف
[95] 85ح 149: 35ألنوار: بحار ا .



[96] 254الحجۀ علی الذاهب إلی تکفیر أبی طالب: ص  .

[97] . (المؤلف334راجع ما اسلفناه: ص  ).

[98] . (المؤلف278مر حدیثها فی الجزء الثانی: ص  ).

[99] ] .(الصبأ: الخروج من دین إلی دین آخر. (المؤلف
[100] لمؤلف). (ا486/ 1(24/ 2الکامل البن األثیر:  ).

[101] )، الدرج 249/ 2(224/ 3الملل والنحل للشهرستانی هامش الفصل: 
. (المؤلف37مسالک الحنفاء: ص 15المنیفۀ للسیوطی: ص  ).

[102] )، تاریخ 151/ 2(665طبقات ابن سعد طبع مصر رقم التسلسل ص 
هـ). (المؤلف8حوادث سنۀ 76/ 3الطبري: ( ).

[103] 487/ 1: الکامل فی التاریخ .

[104] .فی المصدر: السوأة
[105] 285/ 1السیرة الحلبیۀ:  .

[106] .الکبس: البیت الصغیر
[107] 230رقم 50/ 7التاریخ الکبیر:  .

[108] 55/ 3البدایۀ والنهایۀ:  .

[109] 187/ 1الطبقات الکبري:  .

[110] .(یألو: یقصر. (المؤلف
[111] 319/ 3النهایۀ:  .

[112] 37/ 3ائق: الف .

[113] 469/ 9لسان العرب:  .

[114] / 1، عیون األثر: 313/ 2، تاریخ األمم والملوك: 263/ 1السیرة النبویۀ: 
17، أسنی المطالب: ص 125 .

[115] 9کتاب 75/ 14شرح نهج البالغۀ:  .

[116] 95ـ 94دیوان أبی طالب: ص  .

[117] 75األوائل: ص  .

[118] 759رقم 1/341أسد الغابۀ:  .



[119] 9کتاب 76/ 14شرح نهج البالغۀ:  .

[120] 269/ 1السیرة الحلبیۀ:  .

[121] 17و 10أسنی المطالب: ص  .

[122] .(فی بعض المصادر: تتري (المؤلف
[123] .(فی المصادر مخطوطۀ عتیقۀ: کل حی وإن تطاول عمرا. (المؤلف

[124] 9کتاب 64/ 14شرح نهج البالغۀ:  .

[125] 275الحجۀ علی الذاهب إلی تکفیر أبی طالب: ص  .

[126] 216/ 6الجامع ألحکام القرآن:  .

[127] 36ـ 11/ 8الغدیر:  .

[128] .(حدب: عطف علیه ومنع له. (المؤلف

[129] .(البکر: الفتی من اإلبل. (المؤلف
[130] یمینالخور جمع أخور: الضعیف. حبحاب بالمهملتین: القصیر. ویروي بالج

.(المعجمتین: الکثیر الکالم. ویروي بالخاء المعجمۀ ومعناه: الضعیف. (المؤلف
[131] .(الفیفاء: األرض القفر. وبر: دویبۀ علی قدر الهرة. (المؤلف

[132] تجرجما: سقطا وانحدرا، یقال: تجرجم الشیء إذا سقط. ذو علق: جبل فی 
.(دیار بنی أسد. (المؤلف

[133] اً خفیفاً. رس الحدیث: حدث به فی خفاء. (المؤلفیرس له ذکر ذکر ).

[134] : إذ بغی النصر287/ 1فی سیرة ابن هشام:  .

[135] .(شفر. أحد. یقال: ما بالدار شفر، أي ما بها أحد. (المؤلف

[136] 11المدثر:  .

[137] 542/ 2(562/ 2)، تفسیر البیضاوي: 62/ 3(173/ 1الروض األنف:  ) ،
/ 4الخازن: ) تفسیر78/ 3(443/ 4)، تاریخ ابن کثیر: 647/ 4(230/ 3الکشاف: 

). (المؤلف328/ 4(345 ).

[138] سرها وصمیمها: خالصها وکریمها. قال: فالن من سر قومه. أي: من خیارهم 
.(ولبابهم وأشرافهم. (المؤلف

[139] .(طاشت حلومها: ذهبت عقولها. (المؤلف



[140] عر جمع أصعر: المائل. یقال: صعر خده. أي أماله الی جهۀ کما ثنوا: عطفوا. ص
.(یفعل المتکبر. (المؤلف

[141] انتعش: ظهرت فیه الخضرة. الذواء: الیابس. األکناف: النواحی. األرومۀ: األصل. 
.((المؤلف

[142] ، تاریخ األمم202/ 1، الطبقات الکبري: 288ـ 282/ 1السیرة النبویۀ: 
،60ن 48/ 3، الروض األنف: 72، دیوان أبی طالب: ص 328ـ 322/ 2والملوك: 

3، ج 317، 148/ 2، البدایۀ والنهایۀ: 9کتاب 55ـ 53/ 14شرح نهج البالغۀ:  /

56 ،64 ،65 ، أسنی287/ 1، السیرة الحلبیۀ: 133ـ 131/ 1، عیون األثر: 
28المطالب: ص  .

[143] .الخبط: الورق المتساقط من الشجر
[144] .(یرید به من کان هاجر من المسلمین إلی الحبشۀ فی البحر. (المؤلف

[145] .(أرود: أرفق. (المؤلف
[146] القرقر: اللین السهل. وقال السهیلی: من لیس فیها بقرقر: أي لیس بذلیل

عنقه)اإلسراء: وطائرها: أي حظها من الشؤم والشر، وفی التنزیل (ألزمناه طائره فی
مؤلف. (ال13 ).

[147] .(الحراث: المکتسب. یتهم: یأتی تهامۀ. ینجد: یأتی نجداً. (المؤلف
[148] .(األخشبان: جبالن بمکۀ. المرهد: الرمح للین. (المؤلف

[149] .(ینش: أي ینشأ بحذف الهمزة علی غیر قیاس. أتلد: أقدم. (المؤلف
[150] لیه: أنهم یطعمون إذا المفیضین: الضاربون بقداح المیسر. یرید سالم اهللا ع

.(بجل الناس. (المؤلف
[151] فی سیرة ابن هشام: تبایعوا. والمقصود بهم األشخاص الذین سعوا فی نقض 

.الصحیفۀ التی تعاهدت فیها قریش علی مقاطعۀ بنی هاشم
[152] .(المقاولۀ: الملوك. (المؤلف

[153] ع. (المؤلفرفرف الدرع: ما فضل منها. أحرد: بطیء المشی لثقل الدر ).

[154] .(وفی روایۀ: حزیم علی جل األمور کأنه++ شهاب بکفی قابس یتوقد (المؤلف
[155] سیم ـ بالبناء للمجهول ـ: کلف. الخسف: الذل. یتربد: یتغیر إلی السواد. 



.((المؤلف
[156] .(النجاد: حمائل السیف. (المؤلف

[157] .(ألظ: ألح ولزم. (المؤلف
[158] لثانی فی الدیوان هکذا: وسر إمام العالمین محمد. وسهل بن ذکر الشطر ا

صحابی أسلم بمکۀ وأخفی إسالمه، وهو الذي مشی الی النفر الذین قاموا فی بیضاء
الصحیفۀ، حتی اجتمع له منهم عدة تبرروا منها وأنکروهاشأن .

[159] :أسود ک جبل، قتل فیه قتیل فلم یعرف قاتله، فقال أولیاء المقتول: لدی
) أبیات 96و 46تکلمت أسود. فذهب مثالً. توجد فی دیوان أبی طالب (ص البیان لو

القصیدة غیر ما ذکر لم نجدها فی غیره. (المؤلفمن هذه ).

[160] 1الطبقات الکبري:  / 188 ،208 ، تاریخ 19ـ 14/ 2، السیرة النبویۀ: 
98/ 1، صفۀ لصفوة: 1080رقم 660االستیعاب: القسم الثانی / ،31/ 2الیعقوبی: 

، 106/ 3، البدایۀ والنهایۀ: 57/ 2، خزانۀ األدب: 341/ 3األنف: ، الروض1رقم 
121، 122 ـ 45، دیوان أبی طالب: 2491،الخصائص الکبري: 165/ 1، عیون األثر: 

، أسنی المطالب: ص137/ 1، السیرة النبویۀ: 345ـ 337/ 1السیرة الحلبیۀ ،46
19 22ـ  .

[161] 507ـ 504/ 1الکامل فی التاریخ:  .

[162] ، 300/ 1، تاریخ الخمیس: 265/ 1، المواهب اللدنیۀ: 30/ 4األنف: الروض
، أسنی45/ 1، السیرة النبویۀ: 352/ 1، السیرة الحلبیۀ: 294األوراق: ص ثمرات

11المطالب: ص  .

[163] .المنۀ: القوة
[164] .أجنه: أخفاء وستره

[165] 123/ 1الطبقات الکبري:  .

[166] / 1، السیرة الحلبیۀ: 147/ 1، الخصائص الکبري: 8تذکرة الخواص: ص 
17، أسنی المطالب: ص 140و 45/ 1، السیرة النبویۀ: 352 .

[167] 15أسنی المطالب: ص  .

[168] 135الحجۀ علی الذاهب إلی تکفیر أبی طالب: ص  .



[169] 9کتاب 71/ 14شرح نهج البالغۀ:  .

[170] 346/ 2)، دالئل النبوة للبیهقی (59/ 2(27/ 2راجع سیرة بن هشام:  ) ،
1(131/ 1)، عیون األثر ألبن سید الناس: 152/ 3(123/ 3تاریخ ابن کثیر:  /

173) 262/ 1(71/ 1)، المواهب اللدنیۀ: 685(رقم 116/ 4، اإلصابۀ:  ) السیرة ،
89/ 1)، السیرة الدحالنیۀ هامش الحلبیۀ: 350/ 1(372/ 1الحلبیۀ:  السیرة )

). (المؤلف35(ص 20)، أسنی المطالب: ص 44/ 1النبویۀ:  ).

[171] . (المؤلف144/ 2، کشف للشعرانی: 120/ 1تاریخ أبی الفداء:  ).

[172] 46/ 1السیرة النبویۀ:  .

[173] لجمل إذا رکض. (المؤلفأراد بالراقصات إلی الحر اإلبل الراکضات. رقص ا ).

[174] 281الحجۀ علی الذاهب إلی تکفیر أبی طالب: ص  .

[175] 473/ 8تفسیر أبی الفتوح:  .

[176] 9کتاب 78/ 4شرح نهج البالغۀ:  .

[177] } (اشار إلی قوله تعالی: (قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترة من الرسل
283{ص 74حجۀ للسید فخار: ص } وتوجد األبیات فی کتاب ال19المائدة:  }.

.(المؤلف)
[178] 123/ 1الطبقات الکبري:  .

[179] ، دالئل النبوة: 38أسنی المطالب: ص 32/ 29دمشق: مختصر تاریخ مدینۀ
، تذکرة الخواص: ص348/ 2 8 ، السیرة الحلبیۀ: 9کتاب 76/ 14، شرح نهج البالغۀ 

62المطالب: ص ، أسنی44/ 1النبویۀ: ، السیرة351/ 1 .

[180] / 1، السیرة الحلبیۀ: 156/ 3البدایۀ والنهایۀ: ،125/ 1الطبقات الکبري: 
1، السیرة النبویۀ: 346 / 139 20، 14، أسنی المطالب: ص  .

[181] 262/ 1المواهب اللدنیۀ:  .

[182] ،8، تذکرة الخواص: ص 155/ 3، البدایۀ والنهایۀ: 349/ 2دالئل النبوة 
197رقم 397/ 1، شرح شواهد المغنی: 393ح 305طرائف: ص ال .

[183] 35/ 2تاریخ الیعقوبی:  .

[184] 124/ 1الطبقات الکبري:  .



[185] 7فی الخصائص الکبري: البنانی، کذا ذکره ابن سعد فی الطبقات الکبري:  /

232 125/ 1، وفی تذکرة الحفاظ: 220/ 5، والذهبی فی سیر أعالم النبالء:  .

[186] 32/ 29مختصر تاریخ مدینۀ دمشق:  .

[187] 147/ 1الخصائص الکبري:  .

[188] 394ح 305الطرائف: ص  .

[189] 9کتاب 68/ 14شرح نهج البالغۀ:  .

[190] .أطت اإلبل: أنت تعباً أو حنیناً. یصطبح: یشرب اللبن صباحاً
[191] کان أهل الجاهلیۀ یتخذونه العهز: وبر اإلبل یخط بالدم ثم یشوي بالنار، و

.طعاماً فی سنی المجاعۀ. الفسل: الحقیر الذي ال قیمۀ له

[192] من الجزء الثانی من هذا اکتاب. (المؤلف4راجع ص  ).

[193] .(کذا فی المصدر بالواو وحقه النصب باأللف ألنه خبر (کان

[194] لسیرة الحلبیۀ: ، ا9کتاب 81/ 14، شرح نهج البالغۀ: 130أعالم النبوة: ص 
1/ 116 ، السیرة197رقم 398/ 1، شرح شواهد المغنی: 31/ 7، عمدة القاري: 

26، أسنی المطالب: ص 43/ 1النیویۀ:  .

[195] 9کتاب 80/ 14شرح نهج البالغۀ:  .

[196] .أشبل: عطف
[197] ح 191/ 17، المعجم الکبیر: 1834رقم 1078االستیعاب: القسم الثالث / 

9کتاب 70/ 14، شرح نهج البالغۀ: 510 .

[198] 212و 209/ 1دالئل النبوة:  .

[199] ، المستدرك 33/ 29، مختصر تاریخ دمشق: 344/ 2تاریخ األمم والملوك: 
، صفۀ الصفوة 151و 106/ 3، البدایۀ والنهالیۀ: 4243ح 679/ 2الصحیحین: علی

1/ 66 ، فتح الباري353/ 1سیرة الحلبیۀ: ، ال290/ 3، الفائق: 1رقم 105و  : 7 /

194 ، أسنی350/ 2، دالئل النبوة: 197رقم 397/ 1، شرح شواهد المغنی: 
38و 19المطالب: ص  .

[200] 214/ 18األغانی:  .

[201] 15دالئل اإلعجاز: ص  .



[202] 661/ 8. وانظر الدر المنثور: 166کفایۀ الطالب: ص  .

[203] 22المجادلۀ:  .

[204] 1الممتحنۀ:  .

[205] 23التوبۀ:  .

[206] 8المائدة:  .

[207] 35/ 2تاریخ الیعقوبی:  .

[208] 9کتاب 67/ 14شرح نهج البالغۀ:  .

[209] 9تذکرة الخواص: ص  .

[210] 122الحجۀ علی الذاهب إلی تکفیر أبی طالب: ص  .

[211] موجودة بتمامها هذه األبیات لم نعثر علیها فی شرح ابن أبی الحدید، وهی
9فی تذکرة الخواص: ص  .

[212] 9کتاب 68و 69/ 14شرح نهج البالغۀ:  .

[213] کذا فی الطبعۀ التی اعتمدها العالمۀ رحمه اهللا من شرح النهج، وفی الطبعۀ 
.المحققۀ: وأبیه أبی طالب

[214] 9کتاب 68/ 14شرح نهج البالغۀ:  .

[215] 9کتاب 70/ 14المصدر لسابق:  .

[216] 28ح 448/ 1أصول الکافی:  .

[217] 84الحجۀ علی الذاهب إلی تکفیر أبی طالب: ص  .

[218] 115النساء:  .

[219] 9کتاب 68/ 14شرح نهج البالغۀ:  .

[220] 60ـ 59أسنی المطالب: ص  .

[221] 57األحزاب:  .

[222] 61التوبۀ:  .

[223] 79ـ 77أسنی المطالب:  .

[224] 81ب: ص أسنی المطال .

[225] .(أي یفعل ما یشاء. (المؤلف



[226] .(أي کما تابعناهم فی معظم الدین نتابعهم فی هذا. (لمؤلف
[227] للسیوطی کتاب: بغیۀ الطالب إلیمان أبی طالب وحسن خاتمته. توجد نسخته 

، وهی بخط السید محمود، فرغ من16مکتبۀ (قوله) بمصر ضمن مجموعۀ رقم فی
. (المؤلف511/ 2الذریعۀ لشیخنا الطهرانی: . راجع1105الکتابۀ: سنۀ  ).

[228] .(أي کما تري فی الوثاقۀ. (المؤلف
[229] 51أوائل المقاالت: ص  .

[230] 164/ 8التبیان:  .

[231] 444/ 4مجمع البیان:  .

[232] 64الحجۀ علی الذاهب إلی تکفیر أبی طالب: ص  .

[233] 138/ 1روضۀ الواعظین:  .

[234] 298الطرائف: ص  .

[235] 306المصدر السابق: ص  .

[236] 9کتاب 65/ 14شرح نهج البالغۀ:  .

[237] 84ح 138/ 35بحار األنوار:  .

[238] .(ستوافیک عدة ممن أفرد لتألیف فی إیمان أبی طالب علیه السلم. (المؤلف

[239] . (المؤلف378راجع ما سلفناه: ص  ).

[240] 139/ 1روضۀ الواعظین:  .

[241] ، الحجۀ علی 1ح 136، معانی االخبار: ص 21ح 446/ 1أصول الکافی: 
470/ 8تفسیر بو الفتوح الرازي: 48إلی تکفیر أبی طالب: ص الذاهب .

[242] 48الحجۀ علی الذاهب إلی تکفیر أبی طالب:  .

[243] . (المؤلف373راجع ما مر فی صفحۀ:  ).

[244] ، الفصول المختارة: 330، األمالی: ص 380/ 1القمی: تفسیر علی بن إبراهیم
228ص ،68/ 35، بحار األنوار: 265، الحجۀ علی الذاهب إلی تکفیر أبی طالب: ص 

61الدرجات الرفیعۀ: ص  .

[245] 71الحجۀ علی الذاهب الی تکفیر أبی طالب: ص  .

[246] 48الدرجات الرفیعۀ: ص  .



[247] المؤلف. (375راجع ما أسلفناه: ص  ).

[248] ، 179، الحجۀ عل الذاهب إلی تکفیر أبی طالب: ص 162/ 1علل الشرائع: 
75/ 35بحار األنوار:  .

[249] .من المصدر
[250] 23/ 3، تفسیر البرهان: 142، 25/ 2تفسیر علی بن إبراهیم:  .

[251] محمد بن أحمد القمی الفامی أحد مشایخ شیخ الطائفۀ الطوسی والکراجکی 
الکتاب مخطوط موجود عندنا. (المؤلفو ).

[252] ح 305، أمالی الطوسی: ص 183/ 1، کنز الفوائد: 161المناقب المائۀ: ص 
، الحجۀ علی الذاهب 471/ 8، تفسیر أبی الفتوح: 133ح 1/546االحتجاج: ،612
سیر تف،69/ 35، بحار األنوار: 50، الدرجات الرفیعۀ: ص 72تکفیر أبی طالب: ص إلی

231/ 3البرهان:  .

[253] / 3، تفسیر البرهان: 470/ 8، تفسیر أبی الفتوح: 174کمال الدین: ص 
232.

[254] 112الحجۀ علی الذاهب إلی تکفیر أبی طالب: ص  .

[255] ، الحجۀ عل الذاهب إلی تکفیر أبی طالب: 380/ 1تفسیر علی بن إبراهیم: 
108ص  .

[256] . (المؤلف378راجع ما أسلفناه: ص  ).

[257] 122الحجۀ عل الذاهب إلی تکفیر أبی طالب: ص  .

[258] .(ثالثۀ أفهار: ثالث قطع منها تمأل الکف. (المؤلف
[259] ، ویأتی فی الجزء الثامن فی اآلیات ما یؤید هذه 359راجع ما أسلفناه: ص 

.(القصۀ. (المؤلف
[260] ، 91/ 2نزهۀ المجالس: ، 346الحجۀ علی الذاهب إلی تکفیر أبی طالب: ص 

285ثمرات األوراق: ص  .

[261] ، الدرجات الرفیعۀ: ص 123الحجۀ علی الذاهب إلی تکفیر أبی طالب: ص 
50.

[262] 49، الدرجات الرفیعۀ: ص 85الحجۀ علی الذاهب إلی تکفیر أبی طالب: ص  .



[263] ، 139/ 1، روضۀ الواعظین: 492، أمالی الصدوق: 448/ 1أصول الکافی: 
83، ص 362الحجۀ علیالذاهب إلی تکفیر أبی طالب: ص  .

[264] 474/ 8تفسیر أبی الفتوح: 49، الدرجات الرفیعۀ: ص 72/ 35بحار األنوار:  .

[265] 448/ 1أصول الکافی:  .

[266] 449/ 1أصول الکافی:  .

[267] 231/ 3تفسیر البرهان:  .

[268] 139/ 1روضۀ لواعظین:  .

[269] 106/ 35األنوار: بحار .

[270] 174/ 1إکمال الدین  .

[271] 229القصول المختارة: ص  .

[272] 341ن ص 84الحجۀ علی الذاهب الی تکفیر أبی طالب: ص  .

[273] الحجۀ علی الذاهب إلی تکفیر أبی طالب: 9کتاب 57/ 14شرح نهج البالغۀ 
342ص  .

[274] .(یعنی أبا لهب. (الؤلف
[275] 10/ 2النبویۀ: السیرة  .

[276] 116/ 3، البدایۀ والنهایۀ: 9کتاب 57/ 14شرح نهج البالغۀ:  .

[277] 104الحجۀ علی الذاهب إلی تکفیر أبی طالب: ص  .

[278] .التوي: الخسارة والضیاع
[279] 122/ 35بحار األنوار:  .

[280] 449/ 1أصول الکافی:  .

[281] الولدالسال: الجلدة التی یکون فیها  .

[282] وفی بعض النسخ: سبالهم جمع السبلۀ: مقدمۀ اللحیۀ وما علی الشارب من 
.(الشعر. (المؤلف

[283] 115/ 35، بحار األنوار: 130الحجۀ علی الذاهب إلی تکفیر أبی طالب: ص  .

[284] 410أمالی الصدوق: ص  .

[285] 472/ 8تفسیر أبی الفتوح:  .



[286] 445/ 1أصول الکافی:  .

[287] 182/ 1کنز الفوائد:  .

[288] مر ذکره هناك باسم أبان بن محمود کما فی شرح ابن أبی الحدید، وفی کنز 
.الفوائد: أبان بن محمد

[289] ، 50، الدرجات الرفیعۀ: ص 76الحجۀ علی الذاهب إلی تکفیر أبی طالب: ص 
110/ 35بحار األنوار:  .

[290] 471/ 8تفسیر أبی الفتوح:  .

[291] 319/ 2، محبوب القلوب: 60الدرجات الرفیعۀ: ص  .

[292] 82الحجۀ علی الذاهب إلی تکفیر أبی طالب: ص  .

[293] 362المصدر السابق: ص  .

[294] 491أمالی الصدوق: ص  .

[295] 139/ 1روضۀ الواعظین:  .

[296] 128الحجۀ علی الذاهب إلی تکفیر أبی طالب: ص  .

[297] 491أمالی الصدوق: ص  .

[298] 322ـ 319الحجۀ علی الذاهب إلی تکفیر أبی طالب: ص  .

[299] 140/ 1روضۀ الواعظین:  .

[300] .(وفی نسخۀ: عند احتدام الهموم والکرب. (المؤلف
[301] . (المؤلف394راجع فیما أسلفناه: ص  ).

[302] 249الحجۀ علی الذاهب إلی تکفیر أبی طالب: ص  .

[303] بی لهب کما مر. ذي حدب: ذي تعطف. (المؤلفأبو معتب کنیۀ أ ).

[304] 181/ 1کنز الفوائد:  .

[305] هـ کان حافظاً للحدیث، له عدة 197هو وکیع بن الجراح الرؤاسی، توفی سنۀ 
.تصانیف، منها تفسیر القرآن، والمعرفۀ، والتاریخ

[306] 138/ 1الخرائج والجرائح:  .

[307] 216أمالی الصدوق: ص  .

[308] 268الحجۀ علی الذاهب إلی تکفیر أبی طالب: ص  .



[309] 113التوبۀ:  .

[310] .أمراس: جمع مرس، وهو الحبل
[311] .(ضیاء العالمین لشیخنا الفتونی. (المؤلف

[312] 131ـ 74/ 35بحار األنوار:  .

[313] 467رقم 177رجال النجاشی: ص  .

[314] 236رقم 95المصدر السابق: ص  .

[315] 493رقم 186مصدر السابق: ص ال .

[316] .(توفی قدس اهللا سره وأبقی له آثاراً ومآثر تذکر مع األبد وتشکر. (المؤلف
[317] 685رقم 119ـ 115/ 4اإلصابۀ:  .

[318] 157فهرس منتجب الدین: ص  .

[319] 690رقم 265رجال النجاشی: ص  .

[320] 234رقم 95المصدر السابق: ص  .

[321] وقیه: الجرجرانی210رقم 87السابق: ص المصدر .

[322] 1067رقم 399رجال النجاشی: ص  .

[323] له کتاب إیمان أبی طالب وأحوله وأشعاره. راجع الذریعۀ الی تصانیف الشیعۀ: 
2015رقم 513/ 2 .

[324] وأبقی لهفۀً وجوي فی قلوب أمۀ کبیرة کانت 1372انتقل إلی دار البقاء سنۀ 
ائله وفواضله. (المؤلفتعرفه بفض ).

[325] .(أحد شعراء الغدیر، تأتی ترجمته إن شاء اهللا تعالی. (المؤلف
[326] 62الدرجات الرفیعۀ: ص  .

[327] .فی المصدر: وما تلیت أخباره
[328] أحد شعراء الغدیر، یأتی ذکره وترجمته فی شعراء القرن الرابع عشر إن شاء 

.(اهللا تعالی. (المؤلف
[329] ن شعراء الغدیر، یأتی ذکره فی شعراء القرن الرابع عشر إن شاء اهللا تعالی. م

.((المؤلف
[330] .الطالح: جمع الطلیحۀ وهی الناقۀ المتعبۀ



[331] .العاب: الوصمۀ والعیب
[332] .السها: کویکب صغیر خفی الضوء

[333] تعالی. أحد شعراء الغدیر، یأتی فی شعراء القرن الرابع عشر إن شاء اهللا
.((المؤلف

[334] .ذباب المشرفی: حد السیف

[335] محرم سنۀ 2أحد شعراء الغدیر، یأتی ذکره إن شاء اهللا، توفی فی یوم األحد 
. (المؤلف1379 ).

[336] 293مواهب الواهب فی فضائل أبی طالب: ص  .

[337] أخرج حدیث هذه المکرمۀ شیخنا ثقۀ االسالم الکلینی فی اصول الکافی: ص
). (المؤلف1/ 448(344 ).

[338] . (المؤلف345راجع ما أسلفناه ص:  ).

[339] .(یوجد حدیثه فی غیر واحد من کتب الفریقین. (المؤلف
[340] ، (المؤلف398، 347راجع ما مر فی ص:  ).

[341] . (المؤلف343راجع ما أسلفناه فی ص  ).

[342] 296مواهب الواهب: ص  .

[343] 26األنعام:  .

[344] / ج 5(مج 110/ 7)، تفسیر الطبري: 123/ 1(105/ 1طبقات ابن مسعود 
7 / 173) )، تفسیر ابن جزي: 14/ 2(448/ 1، الکشاف: 127/ 2، تفسیر ابن کثیر: 

2/ 6 . (المؤلف10/ 2، تفسیر الخازن:  ).

[345] .فی المصدر: هل تنفع أبا طالب نصرته؟
[346] .الزیادة من الصدر

[347] ). (المؤلف261/ 6(406/ 6تفسیر القرطبی:  ).

[348] 137/ 4الثقاة:  .

[349] 222رقم 263/ 1الضعفاء الکبیر:  .

[350] ). (المؤلف156/ 2(179/ 2تهذیب التهذیب:  ).

[351] . (المؤلف3322) رقم 169/ 2(396/ 1میزان االعتدال:  ).



[352] 260/ 3(8/ 3)، الدر المنثور: 172/ 7/ ج 5(مج 109/ 7تفسیر الطبري: 
). (المؤلف261ـ  ).

[353] ، 260/ 3(9، 8/ 3)، الدر المنثور: 172/ 7/ ج 5(مج 109/ 7الطبري: 
. (المؤلف126/ ص 7)، تفسیر اآللوسی: ج 261 ).

[354] ح166/ 12أخرجه أبو عبیده وابن المنذور والطبرانی (فی المعجم الکبیر: 
12930) وابن مردویه والنحاس من طریق ابن عباس والطبرانی وابن مردویه من

ابن )، تفسیر246/ 6(383، 382/ 6طریق عبد اهللا بن عمر، راجع تفسیر القرطبی: 
3)، تفسیر الشوکانی: 245/ 3(2/ 3، الدر المنثور: 122/ 2کثیر:  / 91 ،92 (2 /

.(المؤلف) .(97، 96
[355] 27، 24/ 1االتقان فی علوم القرآن:  .

[356] 26، آیۀ 25االنعام: آیۀ  .

[357] 174ـ 171/ 7/ ج 5جامع البیان: مج  .

[358] .من المصدر
[359] 189/ 12التفسیر الکبیر:  .

[360] 8/ 2تفسیر النسفی:  .

[361] 14/ 2الکشاف:  .

[362] 108/ 2سطح القدیر:  .

[363] 127ـ 126/ 7انی: رواح المع .

[364] 113البراءة:  .

[365] 56القصص:  .

[366] 4494ح 1788/ 4صحیح البخاري:  .

[367] .فی المصدر: آخر ما کلمهم
[368] 41/ 11/ ج 7جامع البیان: مج  .

[369] کتاب اإلیمان39ح 82/ 1صحیح مسلم:  .

[370] 56االصل 101: 4شرح نهج البالغۀ:  .

[371] )، 4329ح 1681/ 4فی آخر سورة النساء (67/ 7البخاري: صحیح 



2الکشاف:  / 49 (2 / 315) 17/ 1)، اإلتقان: 173/ 8(273/ 8، تفسیر القرطبی: 
)1 / 27) )، نثال عن ابن أبی شیبۀ (فی 331/ 2(316/ 3، تفسیر الشوکانی: 

540 / 10 :مصنفه ح 353/ 6ري: ) والبخاري والنسائی (فی السنن الکب1262ح 
11212) وابن الضریس وابن المنذر والنحاس وأبی الشیخ وابن مردویه عن طریق 

عازب. (المؤلفالبراء بن ).

[372] 27/ 1اإلتقان فی علوم القرآن:  .

[373] ح 296/ 3، المستدرك علی الصحیحن: 360ح 154/ 1المعجم الکبیر: 
، فتح الغدیر: 27/ 9ن الکبري للبیهقی ، السن10رقم 101/ 1األولیاء ، حلیۀ5152

5 / 194.

[374] 216/ 2السیرة الحلبیۀ:  .

[375] 3/ 5(1/ 5تفسیر القرطبی:  ).

[376] ) فی کتاب التفسیر باب 4747ح 1910/ 4(300/ 7صحیح البخاري: 
. (المؤلف1/ 5تألیف القرآن، وذکره القرطبی فی تفسیره:  ).

[377] 27/ 1القرآن: اإلتقان فی علوم .

[378] 225/ 2السیرة النبویۀ:  .

[379] ). 227/ 1(235/ 1)، تفسیر الخازن: 38/ 4(58/ 4تفسیر القرطبی: 
.((المؤلف

[380] 27/ 1اإلتقان فی علوم القرآن:  .

[381] ، (المؤلف369/ 4)، تفسیر ابن کثیر: 83/ 18(127/ 18تفسیر القرطبی:  ).

[382] 173/ 8ألحکام القرآن: الجامع  .

[383] 10، المصنف فی األحادیث واآلثار: 131ح 20مسند أبی داود الطیالسی: ص 
/ 522 ح 262/ 5، سنن الترمذي: 1099ح 210: 1، مسند أحمد 10190ح 

، جامع 335ح 280/ 1، مسند أبی یعلی: 2163ح 655/ 1الکبري: ، السنن3101
7البیان: مج  / ، شعب 3289ح 365/ 2المستدرك علی الصحیحین: ،43/ 11ج 

9378ح 41/ 7اإلیمان:  .

[384] 114، 113التوبۀ:  .



[385] 45أسنی المطالب: ص  .

[386] ح 186/ 3کتاب الجنائز، مسند أحمد: 106ح 365/ 2صحیح مسلم: 
، سنن 2161ح 654/ 1، السنن الکبري: 3234ح 218/ 3أبی داود: ، سنن9395

1ن ماجۀ: اب / 501 1572ح  .

[387] )، 4675ح 314/ 10(151/ 7إرشاد الساري فی شرح صحیح البخاري: 
.((المؤلف

[388] 3292ح 36/ 2المستدرك علی الصحیحن:  .

[389] 189/ 1دالئل النبوة:  .

[390] 12049ح 296/ 11المعجم الکبیر:  .

[391] 10(270/ 7)، إرشاد الساري: 42/ 11/ ج 7(مج 31/ 11تفسیر الطبري: 
/ 314 ). (المؤلف302/ 4(283/ 3)، الدر المنثور: 4675ح  ).

[392] 42/ 11/ ج 7جامع البیان: مج  .

[393] 315/ 2الکشاف:  .

[394] 4772ح 561ـ 560/ 10إرشاد الساري:  .

[395] 3292ح 366/ 2المستدرك علی الصحیحن:  .

[396] 12049ح 296/ 11المعجم الکبیر:  .

[397] 43/ 11/ ج 7جامع البیان: مج  .

[398] .من المصدر
[399] 302/ 4الدر المنثور:  .

[400] 44/ 11/ ج 7جامع البیان: مج  .

[401] 301/ 4الدر المنثور:  .

[402] ) 301/ 4(282/ 3)، الدر المنثور: 123/ 1(105/ 1طبقات ابن سعد: 
). (المؤلف32/ 29عساکر (مختصر تاریخ مدینۀ دمشق: عن ابن سعد ونقال ).

[403] . (المؤلف350ـ 338راجع الجزء السادس من کتابنا هذا: ص  ).

[404] 249/ 2الملل والنحل:  .

[405] منها: مسالک الحنفا فی والدي المصطفی، الدرج المنیفۀ فی اآلباء الشریفۀ،



اهللا فی التعظیم والمنۀ فی أن أبوي رسولالمقامۀ السندسیۀ فی النسبۀ المصطفویۀ، 
العلیۀ. (المؤلفالجنۀ، نشر العلمین فی إحیاء األبوین، السبل الجلیۀ فی اآلباء ).

[406] 54النور:  .

[407] 92و 91النمل:  .

[408] 21لقمان:  .

[409] 24، النمل: 38العنکبوت:  .

[410] 19المجادلۀ:  .

[411] 25محمد:  .

[412] 410رقم 9/ 2کبیر: الضعفاء ال .

[413] 597رقم 39/ 3الکامل فی ضعفاء الرجال:  .

[414] 2094ح 11/ 2الفردوس بمأثور الخطاب:  .

[415] ح 487/ 1مجمع الزوائد للحافظ الهیثمی، الجامع الصغیر للسیوطی (
). (المؤلف3153 ).

[416] کتاب اإلیمان42ح 84/ 1صحیح مسلم:  .

[417] 3188ح 318/ 5: سنن الترمذي .

[418] ). (المؤلف428/ 6(133/ 5الدر المنثور:  ).

[419] 429/ 6(133/ 5الدر المنثور:  ).

[420] من الجزء السابع. (المؤلف370راجع ما أسلفناه فی صحفۀ:  ).

[421] من الجزء السابع. (المؤلف373راجع ما مر فی صفحۀ  ).

[422] الجزء السابع. (المؤلفمن379راجع ما سبق فی صفحۀ  ).

[423] ).(المؤلف153/ 3(124/ 3تاریخ ابن کثیر:  ).

[424] ). 429/ 6(133/ 5)، الدر المنثور: 198/ 13(299/ 13تفسیر القرطبی: 
.((المؤلف

[425] ). (المؤلف198/ 13(299/ 13تفسیر القرطبی:  ).

[426] 50النساء:  .

[427] ح 2293/ 5و 3672ح 1409، ص 3670ح 1408/ 3صحیح البخاري: 



ـ2400، ص 5855 2401 کتاب اإلیمان، 357ح 247/ 1، صحیح مسلم: 6196ح 
1الطبقات الکبري:  / 124 ، 1771ح 340، ص 1766ح 339/ 1، مسند أحمد: 

154/ 3البدایۀ والنهایۀ: ،172/ 1عیون األثر:  .

[428] 1700رقم 361/ 5الجرح والتعدیل:  .

[429] 339رقم 249/ 1العلل ومعرفۀ الرجال:  .

[430] 373/ 2التاریخ:  .

[431] ). (المؤلف5235رقم 660/ 2(151/ 2میزان االعتدال:  ).

[432] 1833رقم 395/ 5الجرح والتعدیل:  .

[433] ). (المؤلف5125رقم 633/ 2(128/ 2میزان االعتدال:  ).

[434] ، وکذا فی تلخیصه) صححه هو والذهبی 3291ح 326/ 2مستدرك الحاکم: 
262/ 1(71/ 1، المواهب اللدنیۀ: 120/ 1التلخیص، تاریخ أبی الفداء: فی ) کشف ،

)، شرح37874ح 37/ 14(128/ 7، کنز العمال: 144/ 2الغمۀ للشعرانی: 
. (المؤلف291/ 1المواهب للزرقانی:  ).

[435] 98، 96، 94، 93، 91ح 437ـ 432/ 4الترغیب والترهیب:  .

[436] 7028ح 444/ 2مسند أحمد:  .

[437] 107ح 59/ 18المعجم الکبیر:  .

[438] 6463ح 376/ 14اإلحسان فی تقریب صححی ابن حبان:  .

[439] 096ح 436/ 4الترغیب والترهیب:  .

[440] 11743ح 561/ 3مسند أحمد:  .

[441] 10335ح 323/ 3مسند أحمد:  .

[442] 6466ح 384/ 14اإلحسان فی تقریب ابن حبان:  .

[443] 185/ 2الروض األنف:  .

[444] نحن ال نقیم لمثل هذه الروایۀ وزنا وال کرامۀ، غیر أن خضوع القوم لها یلجئنا 
.(إلی الحجاج بها. (المؤلف

[445] ، تفسیر 40/ 2، تفسیر البیضاوي: 103ـ 102/ 11الجامع ألحکام القرآن: 
232/ 3الخازن:  .



[446] .(أخرجه البخاري فی صحیحه. (المؤلف
[447] / 2، المعجم الکبیر للطبرانی: 20ـ 17ح 209ـ 208/ 4سنن الدارقطنی: 

ح97 1429 992و 907ح 196و 179م 1، کنز العمال: 170/ 1، مجمع الزوائد: 
994ـ .بألفاظ مختلفۀ

[448] ی القرن الرابع عشر تأتی ترجمته إن شاء اهللا تعالی. أحد شعراء الغدیر ف
.((المؤلف

[449] .أطیط اإلبل: حنینها
[450] 27الحدید:  .

[451] 31المدثر:  .

[452] 10الحشر:  .


