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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

واحلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف اخللق أمجعني 

 ..حممد وآله الطاهرين

اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل على أصعدة   جّسد أبوطالب

  :، ولعل من أهم تلك األصعدةخمتلفة

◆             :     

، الذي يثبت فيه حقانية الدعوة اإلسالمية وصدق النيب 

يتلقى الوحي من عند اهلل تعاىل كموسى وعيسى عليهما  وأنه نيب

 السالم، وهو مبعوث إليصال اإلنسانية مجعاء إىل كماهلا.

 يف شعره الرائق العذب:  وقال

 ودعوتين وعرفُت أنك نـاصحي
 

 

 ولقد صدقت، وكنت ثم أمينـا 
 

 وعرضت ديـنا قد عرفت بـأنه
 

 من خري أديان الربية دينـا
 

 

بتين أن انطالقه يف الدعوة إىل الدين ييف هذين البيتني يبني 

هو ناصح لكل من يدعوه إىل اإلسالم، وهو الصادق  على أن النيب 

هو خري دين جاء به الوحي إىل أمة من األمم،  ، وأن دينه األمني
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يشتمل على خريي الدنيا واآلخرة،  مبعنى أن هذا الدين وهو اإلسالم

 يف بعض أبياته فيقول:   ويسرتسل

 َتَعّلم خياَر الناس أن حممًدا 

 

 وزيٌر ملوسى واملسيح بن مريم  
 

 

  

كموسى وعيسى  يؤكد يف هذا البيت أن النيب   وهو

يستمد دعوته من عند اهلل تعاىل، وأن على خري الناس أن يؤمنوا بهذه 

بصدق موسى وبراهني  الدعوة الصادقة احلقة، ملعرفة خري الناس

 .ومعاجز عيسى عليهما السالم

 وقال عليه السالم:

 أال أن خرَي النـاِس أّمًا ووالدًا 

 والــــكريُم بأصلِهنيبُّ إهلي 

 حزيٌم على جّلى األموِر كأنُه
        

 إذا ُعدَّ ســــاداُت الربيِة أمحُد

 وأخالِقه وهــو الرشــيُد املؤّيُد

 شهاٌب بكّفي قـــــابٍس يتوّقُد
 

 

  

طاهر األعراق، وهو بذلك ميّهد ملن  أن النيب   يوضح

منقصة  ال ينطلق يف دعوته من خالل أن النيب بيريد أن يؤمن 

يريد أن يرفع بها شأنه، ألنه زكي يف نسبه، حمتد الشرف يف أعراقه، 

مشائل أعراقه، ومكارم إرثه، سيد الربية الحتوائه على  وهو 
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الكريم  لكونه ،هي من عند اهلل ويرتب على ذلك أن نبوته 

، ، بل هو الرشيد املؤيَّد من عند اهلل، وال يتصف بكونه نزغًااألصل

هذا الوصف الرائع للنيب من أجل جلب الناس إىل دينه   ويكمل

 بل بالوضوح يف الداللة على رسالته وصدق ما بوصفه باحلزم ،

 .جاء به من دين، وكأنه يف ظهوره شهاب يتوقد بكفي قابس

 السالم:وقال عليه 

 أمْل تعلموا إّنا وجـدنا حممدًا 

    وأن عليه يف العباِد مــــحّبٌة
    

 رسواًل كموسى ُخّط يف أوِل الُكتِب

 وال حيَف فيمن خّصــه اهلُل باحلبِّ

 

 

بذلك أمرًا أفصح عنه الذكر احلكيم بقوله   يظهر

النَِّبيَّ اْلُأمِّيَّ الَِّذي الَِّذيَن َيتَِّبُعوَن الرَُّسوَل تعاىل: )

أن ، مبعنى 157األعراف: آية  (ِعنَدُهْم ِفي التَّْوَراِة َواْلِإجِنيِل َمْكُتوًبا َيِجُدوَنُه

بل أخذت كعهد عليهم أن يؤمنوا به،  ،بشر بها األنبياء نبوته 

على ذلك داللة ألوىل النهى،   ويعزروه، ويضيف وأن يصدقوه

ألن اهلل  ملن نقت سريرته، وحسنت سريته، هي وجود حمبة للنيب 

، عليه السالمتعاىل خصه باحلب، وقد جاء هذا املعنى يف حق موسى 
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يريد أن   ولعله، 39طه: آية ( مِّنِّي َمَحبًَّة َوَأْلَقْيُت َعَلْيَكقال تعاىل: )

 . كصدق دعوة موسى يدلل بذلك على صدق دعوة النيب 

 وقال عليه السالم:

 أكرَم اهلُل النيّب حممدًالقد  

 وشقَّ له من إمسه ليجّله   
    

  
فأكرم خلِق اهلِل يف الناِس أمحُد 

 فذو العرِش حمموٌد وهذا حممُد

   

، هي أن هنا مسألة عقدية، ذات أهمية فائقةيبني   وهو

هو أكرم اخللق بنحو من االصطفاء اإلهلي، الذي ال  النيب 

 مياثله، ويدلل على ذلك بظهور من خالليضاهيه اصطفاء آخر 

)حممد(، مبعنى الكامل يف حمامده،  اشتقاق اسم النيب 

، وبيان ملرتبته عند اهلل  برهان على صدق دعوة النيب  والبيتان

منه عّز وجّل الذي أفصح عنه القرآن الكريم بقوله  تعاىل، بقربه

 9-8النجم: اآليتان  (َأْو َأْدَنى َقْوَسْيِن َفَكاَن َقاَب َفَتَدلَّى ُثمَّ َدَناتعاىل: )

 وقال عليه السالم:

ظهرت دالئـــــــُل نورِه فتزلزلت    

وهوت عروُش الكفِر عند ظهورِه   

 وأتاهم أمر عظيــــــــــٌم فادٌح

 منها البسيــــطُة وازدهت أياُم

 وبسيــــــــفِه سيشّيُد االسالُم

 وتساقطت من حولِه االصناُم
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 ق الورى   عليَك اهلل خــاّلصلى 

 

 ما أعقب الصبُح املضيُء ظـالُم

 

  

يف هذه األبيات أن نبوة املصطفى مقرونة بالدالئل   يؤكد

ذه الدعوة حتمل يف طياتها اليت تهز عامل الوجود بأكمله، بل أن ه

وستسقط أصنام الشرك، احلق كله، وهلذا مل يقف باطٌل بوجهها، 

مبعنى الطلب  هنا الصالةولدعوة بالصالة الدائمة عليه، ثم خيتم ا

 من عند اهلل تعاىل بنشر دعوته وإظهارها للخلق.

 وقال عليه السالم:
 

 فصربا أبا يعلى على دين أمحد

 وحط من أتى باحلق من عند ربه

 فقد سرني إذ قلت: إنك مؤمــن

 أتيتهوباد قريشــا بالذي قد 

 

 

 

 وكن مظهرا للدين وفقت صابرا

 بصدق عزم ال تكن محز كافرا

 فكن لرسول اهلل يف اهلل ناصرا

 جهارا وقل: ما كان أمحد ساحرا

 

 

أواًل  الذي استجاب له بقبوله لإلسالم  احلمزة هنا يدعو

 إىل الصرب، وثانياً إىل إظهار الدين، ويدعو اهلل تعاىل أن يوفق احلمزة

  ،وبعد ذلك يدعوه إىل حياطة النيب لكونه أن يكون صابرًا 

الصادع باحلق، ومن ثمَّ يفصح عن مكنونه مبسرته بإميان احلمزة، 

ثم يوجه إرشادًا إليه بأن ينطلق يف دعوته إىل اإلسالم من خالل 
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العصبية القبلية )فكن لرسول اهلل يف  اإلخالص هلل، وليس من خالل

اهلل ناصرًا(، ثم خيتم بأمره بإظهار الدعوة لقريش واإلجهار بها 

 مل يُك ساحرًا. لسائر الناس، واإلبانة بأن النيب 

 وقال عليه السالم:

 : حيض ابنه )طالب( على نصرة النيب وهو 
 

شيــــَخَك ناصٌح أبينَّ طــالُب إن 

 فاضرْب بسيـِفَك من أراَد مساَءة

 هذا رجــــــــائي فيَك بعد منييت

 فاعضْد قـــــــواُه يا بينَّ وُكن له

كهاًل أرددُّ حــســــــــــرًة لفراقِه 

 أترى أراُه والـــــــــــلواُء أماَمه

 أتراُه يشفـُع لـي ويـرحُم عربتي   

 

 

 ددٌّ لَك راتُقفيما يقــــــــــوُل مس
 

 حتى تكــــــــــوَن له املنية ذائُق

 ال زلُت فيـــــــَك بكِل ُرشٍد واثُق

 أّنى جيـــــــــــدَك ال حمالَة الحُق

 إذ ال أراُه وقد تطــــــــاوَل باسُق

وعليٌّ ابنــــــــــــــي للواِء معانُق 

 هيهاَت إني ال مـحــــــــالَة زاهُق

 

 

    

،  من احلض واحلث على الدفاع عن النيب  فيهاواألبيات 

مقام   سينصره، بل يبني والذود عن دعوته، وأن اهلل تعاىل

، ويفصح عن موته قبل أن خيفق اللواء أمام  الشفاعة للنيب 
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ليدلل بذلك على علمه مبجريات األمور يف املستقبل من  النيب 

 .عليهم السالمالوصايا اليت تلقاها عن آبائه وأجداده  خالل

 

◆           

، ومن مستهدف من أكثر من طرف إذ كان يعلم أن النيب 

القرشيون  أعظم األطراف اليت تريد القضاء على شخصيته 

ن تتنافى مصاحلهم مع رسالة الذي ،واليهود وأصحاب املصاحل

  اإلسالم اليت جتسد العدالة اإلنسانية، وهلذا سّخر أبوطالب

بل مارس دورًا هامًا  ، من أجل احلفاظ على النيب  كل إمكانياته

، وقد جنح  يف إرهاب من يناوئ النيب لئال يتعدى على شخصيته 

 ، يف هذا اجملال جناحًا باهرًا، و حتقق له ما أراد، فُحفظ النيب 

  .عليه السالمعلى دعامة عمه  أن يبلغ الرسالة متكئًا واستطاع

 وقال عليه السالم:

 واهلل لـن يصلـوا إليك جبمعهم 

 فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة
 

 حتى أوسد يف الرتاب دفينـا 

 وأبشر وُقر بذاك منك عيونـا
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لن تصل اليه بسوء مهما أعدت ومجعت  ًاأن قريش  قسمُي

سيفّديه وهو تعبري دقيق عن أنه  ،إال إذا مات ودفن ،من عدة وعتاد

يف  مطمئنًابأن يصدع بأمره  ثم يردف ذلك بقوله له  ،بنفسه

 .بل يكون قرير العني ،يف باله ال غضاضة عليه نفسه مرتاحًا

 وقال عليه السالم:

 اصربن يا بين فالصرُب أحجى 

 قد بذلنـــــــــــاَك والبالُء شديٌد

 لفداِء األغـــــرِّ ذي احلسِب الثــــــــــــــا

 إن تصبَك املنوُن فالنبُل ترتى

 متّلــــــــى بعمٍركل حيٍّ وإن 
 

 كل حيٍّ مصـيـــُره لشعوِب

 لفداِء احلبـيِب وابن احلبيِب

 والباِع والكريِم النجيِب قِب

 فمصيٌب منها وغرُي مصيِب

 آخذ من مذاِقــــــــها بنصيِب
 

      

مبينا أن  أبنه طالب بالصرب يف الذود عن النيب   يأمر

العاقل وذلك أن الصابر وغريه هو أهم مسة من مسات الصرب 

املوت  غري أن الصابر خيتلف عن غريه بأنه مات يف سبيل  مصريهما

من قومه راٍض عن نفسه لكونه قد أدى واجبه أما  فهو حممود  مبدأه

سخطه على نفسه ثم غريه فقد سخط عليه قومه باإلضافة إىل 

أن التضحية باألبن هي من األمور الصعبة على النفس   يوضح

هو احلبيب وابن  خيتلف لكونه  غري أن األمر يف شأن النيب 
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ض األحاديث جد هام أشارت اليه بع هنا عن أمريفصح احلبيب وهو 

ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب  :يف قوله الواردة عن النيب 

وصاف أبعض . ثم يبدي  (1)إليه من ولده ووالده والناس أمجعني 

وأنه صاحب الباع  جيارى األغر ذي احلسب الذي الوأنه  النيب 

بأن املوت واحلياة ال وبعد ذلك يهدئ من روع ابنه  ،وهو الكريم

خيضعان لركوب األهوال والتعرض للبالء فقد يصيب املوت من 

ثم خيتم نصحه لولده بأن املوت غاية يتعرض لذلك وقد خيطئه 

على حنو احلتم كل حّي مهما طال عمره وبعد أجله سيذوقه 

ُقْل ِإنَّ اْلَمْوَت  واجلزم وهذا الشطر من البيت على وزان قوله تعاىل )

  8اآلية  -اجلمعة ( ِذي َتِفرُّوَن ِمْنُه َفِإنَُّه ُمَلاِقيُكْم الَّ

 وقال عليه السالم:

 ال مينعنــَك من حٍق تقوُم به 

 فأّن كّفَك كفي إن أصبَت بها
 

 

   
 أيٍد تصــوُل وال سلٍق بأصواِت

 ودون نفسَك نفسي يف امُللماِت
 

 

وأنه مهما جتمعت  العزمية يف دفاعه عن النيب   يظهر

اال يلتفت إىل  القدرات او قيل فيه من أقوال فإن على النيب 

 
 70حديث  37ص1ج  :كنز العمال - 1
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َفاْصَدْع ِبَما ُتْؤَمُر َوَأْعِرْض َعِن والبيت على وزان قوله تعاىل ) ،ذلك

هي كفه  ثم يظهر أن كف النيب  94اآلية  -احلجر ( اْلُمْشِرِكنَي 

 عنه بل أنه سيقيه بنفسه إن تعرض مللمة .األذى  سيتلقىمبعنى أنه 

 :وقال عليه السالم 

أبينَّ طــالُب إن شيــــَخَك ناصٌح    

فاضرْب بسيـِفَك من أراَد مساَءة 

 هذا رجـــــــــائي فيَك بعد منييت

 فاعضْد قـــــــواُه يا بينَّ وُكن له

 كهاًل أرددُّ حــســــــــــرًة لفراقِه

 

 يقــــــــــوُل مسددٌّ لَك راتُقفيما  

 حتى تكــــــــــوَن له املنية ذائُق

 ال زلُت فيـــــــَك بكِل ُرشٍد واثُق

 أّنى جيـــــــــــدَك ال حمالَة الحُق

 إذ ال أراُه وقد تطــــــــاوَل باسُق
 

 

    

هذه وصية لطالب ابنه يبدي فيها النصح والتسديد له ويبني 

 من يسئ إىل النيب  أن جياهدبأنه راتق ألي فتق حيتمل وحيضه 

وبعد ذلك يفصح  بل يرديه ميتا لئال يقف يف وجه الدعوة له 

من هنا يامره  ،عن رجائه يف ابنه وتومسه فيه للرشد ووثوقه بذلك

ى ال يتوانأن يتباطئ يف ذلك فعليه ان ألن يكون عضدا له ولو قدر له 

لكونه يعلم  بل يكون له الحقا ثم يظهر احلسرة لفراق النيب 

 .أنه سيموت قبله 
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 وقال عليه السالم:

 إن عليـــــــــــًا وجعفرًا ثقيت 

 ال ختذال وانصرا ابن عمكما

 واهلل ال أخـــــــذُل النيب وال
      

   
 والكرِبعند احتداِم األموِر 

 أخـي ألمي مــن بينهم وأبي

 خيذله من بنــــــّي ذو حسِب
   

    

يوصي هنا جعفرا وعليا مبينا ثقته بهما خصوصا عند احتدام 

ثم  ، وعدم التخاذل يف ذلك بالنصرة للنيب األمور وشدة الكرب 

ولن خيذله من أبنائه من كان له  يوضح أنه لن خيذل النيب 

 . حسب

 وقال عليه السالم:
 

. واهلل ال . فإنك الرفيع كعبًا واملنيع حزبًا واألعلى أبًا اخرج

يسلقك لسان إاّل َسَلَقْتُه ألسن حداد، واْجَتَذَبْتُه سيوف حداد، واهلل 

 (1)لتذلّن لك العرب ذّل البهم حلاضنها .

هو  النقاط على احلروف بتبيانه أن النيب   يضع

الرفعة املعنوية لكونه يعلم مبكانة بذلك   األرفع واألمنع ويريد

 
 ٣٤٨الصفحة  - ٧ج  -الشيخ األميني  -الغدير  1
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هو مع أبنائه   فذلك من خالل دفاعهوأما املناعة  النيب 

يف  ن التصدي للدفاع عن النيب أ ثم يبني  ،عن النيب 

 :مقامني

          املقام اإلعالمي        األولاملقام : 

بسوء ورد أباطيلهم  بدحض كالم املتعرضني للنيب وذلك 

 . ( واهلل ال يسلقك لسان إاّل َسَلَقْتُه ألسن حداد)

          مقام التضحية عنه      ثاني   الاملقام  واألوالد:بالنفس 

بتأييد اهلل تعاىل علمه   ثم يوضح ) واْجَتَذَبْتُه سيوف حداد (

البهم حلاضنها كخضوع  حبيث خيضع اجلميع له  للنيب 

سينقاد إليه  وهو تشبيه دقيق يشري فيه إىل أن من آمن بالنيب 

وهو يف النتيجة على وزان قوله تعاىل مسلما له لكونه مؤمنا برسالته 

رَ َبْيَنُهمْ ُثمَّ َلا َيِجُدوا َشَج ِفيَما ُيَحكُِّموَك) َفال َوَربِّكَ َلا ُيْؤِمُنوَن َحتَّى 

   65اآلية  -النساء  ا مِّمَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما(ِفي َأنُفِسِهْم َحَرًج

هو ما  عن النيب   ولعل أبرز مظاهر دفاع أبي طالب

إظهار القوة يطلق عليه يف عصرنا احلديث بدفاع الردع من خالل 

أبو طالب يف إرهاب األعداء القادرة على الفتك بالعدو وهو ما قام به 
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 ،أصبح فطلبه يف مظانه فلم جيدهذات يوم ف النيب  افتقدفقد 

فقال: إن حمّمدًا فقد يف  ،فجمع ولده وعبيده ومن يلزمه يف نفسه

وقد  ، وال أظن إاّل أن قريشًا قد اغتالته وكادته ، أمسنا ويومنا هذا

 ، وقد بقي هذا الوجه ما جئته وبعيٌد أن يكون فيه ،طلبته فلم أجده

ثّم قال هلم:  ،ثّم أعطاهم السكاكني وفيهم من عبيده عشرون رجاًل

 ،ليمضي كل رجل منكم وليجلس إىل جنب سّيد من سادات قريش

يف الوجه الذي   طالب ومضى أبو ،فمضوا وشحذوا سكاكينهم

أراده ومعه رهط من قومه وهو يقول: يا هلا من عظيمة إن مل نواف 

فوقع  ،فوجده يف أسفل مّكة قائمًا يصلي إىل جانب صخرة ،حمّمدًا

فأخذ  ،وأخذ بيده وقال: يا بن أخي سر معي ،عليه أبو طالب يقبله

فلما  ،بيده وجاء إىل املسجد وقريش يف ناديهم جلوس عند الكعبة

قالوا: هذا أبو طالب قد جاءكم  رأوه قد جاء ويده يف يد النيب 

فلما وقف عليهم والغضب ُيعرف يف وجهه قال  ،مبحّمد وإن له لشأنًا

فلما  ،فأبرز كل واحد منهم ما يف يده ،لغلمانه: أبرزوا ما بأيديكم

إني  ،رأوا السكاكني قالوا: ما هذا يا أبا طالب؟ قال: هو ما ترونه

فخفت أن تكونوا كدمتوه  ،فما رأيته منذ يومني بت حمّمدًا طل

ببعض شأنكم، فأمرت هؤالء أن جيلسوا حيث ترون وقلت هلم إن 
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جئت وما حمّمد معي فليضرب كل واحد منكم صاحبه الذي إىل 

جنبه ولو كان هامشيًا، فقالوا: وهل كنت فاعاًل؟ قال: أي ورّب هذه 

فقال له املطعم بن عدي بن نوفل بن عبد  ،وأومئ إىل الكعبة ، البنّية 

قال: هو  ،: لقد كدت أن تأتي على قومك وكان من أحالفه ،مناف 

ورجعت على أبي  ،منذ ذلك اليوم ذاك. فانتفت قريش اغتياله 

 . طالب باالستعطاف وهو ال حيفل بهم

يدلل على حنكة ابي طالب وشدة حياطته وحزمه  ويف هذه الواقعة ما

 ختطيطه الدقيق لدرء االخطار املستقبلية .يف األمور و

 

◆               :   

، كتمان إميانه  ويكمن ذلك من خالل ممارسة أبي طالب

وعند املقربني الذين آمنوا إال يف الشعر  اإلميانفلم جيهر بإعالن 

ما أراده   وصدقوا بدعوته، وهلذا حتقق ألبي طالب بالنيب 

من التوازن يف التعامل مع اجملتمع القرشي الذي يعادي النيب 

استقاللية شخصيته، وأن ما  ويقضي على أتباعه، وإثبات وحياربه

ينطلق من كونه من أتباع  يدعو اجملتمع القرشي إليه مل يكن
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بها النيب واملبادئ  ، بل من خالل أن الدعوة اليت جاء حممد 

واألحسن بالنسبة للمجتمع من اليت يريد أن يرسيها هي األفضل 

قريش، فمارس  الدور الذي مارسه مؤمن آل فرعون عندما دعى 

أصحابه إىل اهلل تعاىل دون أن يؤاخذوه، ألنه كتم إميانه وأظهر هلم 

حقانية دعوة موسى عليه السالم، مبعنى أنه ظهر هلم باملظهر 

، وهكذا كان أبوطالب عليه السالم، وأراد ح هلم واملشفق عليهمالناص

من ذلك أن حيافظ على شخصيته ليتأتى له احلفاظ على النيب 

 جناحًا  والدعوة إىل اإلسالم، وقد جنح يف ممارسته هلذا الدور

 باهرًا.

 قال عليه السالم: 

   أفيقوا بين غـــالٍب وانتهوا

 فــــــــــإني إذًا خائٌفوإّلا 

 تكوُن لغيـــــــــــركم عربًة

 أما نال من كان من قـبلكم

 فحلَّ عليـــهم بها سخطه

 غداَة أتتهم بها صرصـٌر

 غداة يعضُّ بعرقــــوبها
     

   
 عن البغي يف بعِض ذا املنطِق

 بوائَق فـــــــــــــي داركم تلتقي

 وربِّ املغــــــــارِب واملشرِق

 ــــــــــــوٌد وعاٌد فمن ذا بقيمث

 من اهلل فـــــــــي ضربِة األزرِق

 ونــــــــاقة ذي العرش إذ تستقي

 

 حســـــــــــامًا من اهلنِد ذا رونِق
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ضرورة االنتباه ويدعوهم إىل اتباع املنطق لقومه   يبني

ظهر هلم خوفه عليهم من عذاب اهلل تعاىل واالبتعاد عن البغي وُي

باألقوام السابقة كثمود وعاد وأن يف ذلك لعربة هلم بأن الذي حل 

سبيل اهلدى أما من ركب  ،من ركب جادة البغي أدت به إىل اهللكة

أدى به إىل النجاة والعاقبة الطيبة . واالبيات فيها من احلكمة 

باحلق واجتناب الباطل  خذما يدعو اللبيب الفطن إىل األوالصواب 

 . واالتباع للمصطفى 

 وقال عليه السالم:

 وظلُم نيبِّ جــــاء يدعو إىل اهلدى
         

   
 وأمٌر أتى من عند ذي العـــرِش قّيِم

   
    

ويوضح  تقوم به قريش من ظلمٍ للمصطفى  يستنكر هنا ما

نيب يدعو إىل اهلدى وأن دعوته جائية   ابأن حممديف استنكاره 

 ت واألرض ) من عند ذي العرش قّيم ( .امن مليك السماو

 وقال عليه السالم:

 هلل دّرَك إن عـــــــرفَت مكانه
         

   
 يف قومِه ووهـبـــــَت منَك له اليدا
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 مشيدا به لكونه عرف مكانة النيب   خياطب أخاه احلمزة

وسّخر نفسه للدفاع عنه جبميع قواه ثم يبني أن ذلك ناتج من 

 أرتضع حليبا طاهرًا  وحسن سريرته لكونهطهارة ذات احلمزة 

 .  )هلل دّرَك (

 وقال عليه السالم:

وإني أوصيكم مبحمد خريًا، فإنه األمني يف قريش، والصّديق يف 

العرب، وهو اجلامع لكل ما أوصيتكم به.. وقد جاءنا بأمٍر َقِبله 

اجلنان، وأنكره اللسان خمافة الشنآن.. وأيم اهلل كأني أنظر إىل 

صعاليك العرب وأهل األطراف واملستضعفني من الناس، وقد 

مته، وعّظموا أمره، فخاض بهم غمرات أجابوا دعوته، وصّدقوا كل

املوت، وصارت رؤساء قريش وصناديدها أذنابًا، ودورها خرابًا، 

وضعفاؤها أربابًا، وإذا أعظمهم عليه أحوجهم إليه، وأبعدهم منه 

أحظاهم عنده، قد حمضته العرب ودادها، وأصغت له فؤادها، 

له والًة  وأعطته قيادها.. دونكم يا معشر قريش ابن أبيكم، كونوا

وحلزبه محاة، واهلل ال يسلك أحٌد سبيله إال رشد، وال يأخذ أحد 
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بهديه إاّل سعد، ولو كان لنفسي مدة ويف أجلي تأخري، لكففت عنه 

 (1)لدافعت عنه الدواهي . اهلزاهز، و

فيها من احلكمة  ظهرهذه وصية أبي طالب قبل موته لقريش وُي

ما يندهش منه العقل  يب يف الدعوة إىل اإلسالم والدفاع عن الن

 بل جيعل النيب وصدقه  أمانة النيب   من خالل تبيانه

)وهو اجلامع لكل هو احملور جلميع اخلري الذي يوصي به أبوطالب 

وكتمانه  ثم يبني هلم إميانه احلقيقي بالنيب  ما أوصيتكم به(

 لذلك اإلميان الذي كانت تقتضيه املصلحة السياسية و

تتحدث  بأرحيية ولكي ال الدفاع عن النيب ليتاح له  ةاالجتماعي

ولعمري لقد اظهر يف هذه االلتفاتة  جانبهمعنه قريش بسوء فيأمن 

على عمق تفكريه وحسن فهمه لألمور ووضعه لنفسه يف يدلل  ما

مركز الدائرة اليت يستطيع أن ينطلق منها إىل االجتاهات املختلفة 

 ثم يقسم باهلل العظيم أن املستقبل للنيب بانسيابية رائقة 

ىل إوأنه سيقود العرب الدين الذي ارتضاه اهلل للخلق  ألنهولإلسالم 

مناوئيه ثم خيتم ذلك على  نتصُرسُيوذا اتبعوا اإلسالم إاخلري 

 الن من سار على هديه  ىل نصرته والدفاع عنه إبدعوته هلم 

 
 ٣٦٦الصفحة  - ٧ج  -الشيخ األميني  -الغدير  1- 
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نه لو مد اهلل يف العمر ملا إوخيتم ذلك بقوله  رشد  ومن اتبعه سعد 

 يف سبيله. والتضحية  حاد قيد امنلة عن نصرته 

 

◆           

خصائص متعددة، استطاع من خالهلا وبها أن   طالبألبي 

حيقق مقاصده، وأن يصل إىل أهدافه بنصرة الدعوة اإلسالمية، 

والدعوة إىل اإلسالم باحلكمة واملوعظة  ، والدفاع عن رسول اهلل 

احلسنة، واجملادلة باليت هي أحسن، من أهم تلكم اخلصائص 

لو ): شجاعته، ويكشف عن هذه الشجاعة ما روي عن رسول اهلل 

 (1)(ولد أبو طالب الناس كلهم لكانوا شجعانا

إن أبا  ....يا يونس )اإلمام الصادق خياطب يونس بن نباتة: وعن 

طالب من رفقاء النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن 

مما يدلل على قوة شخصيته، وعظيم صربه، وبيعه  (2)(أولئك رفيقًا

لنفسه يف سبيل اهلل، إذ ال يكون الشخص من رفقاء النبيني 

 والشهداء والصاحلني إال إذا كان كذلك. والصديقني

 
 .٧٨، ص10شرح نهج البالغة، البن أبي الحديد: ج 1
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إن اهلل تبارك وتعاىل ) )ع(:  اإلمام احلسن بن علي العسكري وعن

إني قد أيدتك بشيعتني: شيعة تنصرك سرًا،  أوحى إىل رسوله 

وشيعة تنصرك عالنية فأما اليت تنصرك سرا فسيدهم وأفضلهم 

عمك أبو طالب، وأما اليت تنصرك عالنية فسيدهم وأفضلهم ابنه 

كمؤمن آل  علي بن أبي طالب )ع(. ثم قال: وإن أبا طالب

عن الدور الرائد   ، يفصح اإلمام العسكري(1)(يكتم إميانه فرعون

الدعوة إىل ه لإلميان، وممارسة انبكتم  الذي قام به أبو طالب

اإلسالم العظيمة، وهو الدور الذي قام  اإلسالم من خالل تبيان مزايا

، ومن الواضح أن به مؤمن آل فرعون يف دعوته ملوسى عليه السالم

توافرت يف  هذا الدور ال يقوم به الشخص العادي، وإمنا يقوم به من

يستطيع من خالهلا أن ميارس أدوارًا مؤثرة  شخصيته مزايا متعددة

فكانت شخصية أبي طالب تتوافر فيها تلك  على أكثر من صعيد،

املزايا، وتشتمل على تلك اخلصائص اليت أثر بها على أعداء النيب 

 وهذه املعاني ال يتحدث بها أهل ، وجلب النفع بها إىل اإلسالم ،

حسب، بل أن من مل يسِر على كواقع ملموس ف  البيت

إني " :نهجاليف شرح  بي احلديدابن أسراطهم أدرك هذا املعنى، قال 

 
 .1٣٦، ٣5بحار األنوار: ج 1
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ومل أستجز أن أقعد عن تعظيم أبي طالب فإني أعلم أنه لواله ملا 

قامت لإلسالم دعامة و أعلم أن حقه واجب على كل مسلم يف الدنيا 

 : إىل أن تقوم الساعة فكتبت على ظاهر اجمللد

 ولوال أبو طالب و ابنه 

 فذاك مبكة آوى وحامى

 مرتكفل عبد مناف بأ

 فقل يف ثبري مضى بعد ما

 فلله ذا فاحتا للهدى

 وما ضر جمد أبي طالب

 كما ال يضر إياب الصباح
         

   
 ملا مثل الدين شخصا فقاما

 وهذا بيثرب جس احلماما

 وأودى فكان علي متاما

 قضى ما قضاه وأبقى مشاما

 وهلل ذا للمعالي ختاما

 جهول لغا أو بصري تعامى

   (1) من ظن ضوء النهار الظالما
   

  

بوطالب )ع( يوم القيمة يف حيشر أ) :   وقد روي عن النيب

، وما ذلك إال ألنه مارس دور امللك (2) ( زي امللوك وسيما االنبياء)ع(

، فجزي بأن يدخل اجلنة بالعز  املطاع يف دفع السوء عن النيب 

 األنبياء )ع(.والكرامة، وأن يلقى اهلل بسيماء 

 
 .٨٣، ص1٤شرح نهج البالغة البن أبي الحديد: ج 1
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وقريش رضيت من أبي طالب بكونه خمالطا هلم مع ما مسعوا "

ومل ميكنهم قتله واملنابذة  من شعره وتوحيده وتصديقه للنيب 

له ألن قومه من بين هاشم وإخوانهم من بين املطلب بن عبد مناف 

مؤمنهم كانوا معه، ولو ووأحالفهم ومواليهم وأتباعهم، كافرهم 

كان نابذ قومه لكانوا عليه كافة، ولذلك قال أبو هلب هلا مسع 

لشيخ قريشا يتحدثون يف شأنه و يفيضون يف أمره: دعوا عنكم هذا ا

فإنه مغرم بابن أخيه، واهلل ال يقتل حممد حتى يقتل أبو طالب، وال 

يقتل أبو طالب حتى تقتل بنو هاشم كافة، وال تقتل بنو هاشم حتى 

تقتل بنو عبد مناف، وال تقتل بنو عبد مناف حتى تقتل أهل 

البطحاء، فأمسكوا عنه وإال ملنا معه فخاف القوم أن يفعل فكفوا، 

ابياتا يستعطفه  طالب مقالته طمع يف نصرته فقال فلما بلغت أبا

 .(1)"ويرققهفيها 

حب أبي  يبني أبو هلب هنا وهو العدو اللدود للمصطفى 

مبعنى أنه أولع به، وصل إىل درجة الغرام وأنه  له   طالب

 ،وصل إىل درجة العشق لهألنه على مفارقته   يستطيع صربا وال

)يقتل أبو طالب، وال يقتل أبو وهلذا أردف أنه لن يقتل حممد حتى 

 
 ٨5الصفحة  -األميني الشيخ  -إيمان أبي طالب  1
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طالب حتى تقتل بنو هاشم كافة، وال تقتل بنو هاشم حتى تقتل 

 .بنو عبد مناف، وال تقتل بنو عبد مناف حتى تقتل أهل البطحاء ( 

 وهو أن قتل املصطفى هلب إنه معنى دقيق يفصح عنه أبو 

ولعلنا ال نبالغ  إذا قلنا إن هذا الوصف  ،سيؤدي إىل هالك اجلميع

إلسالم إال أنه أبان واقع أبي ألبي طالب بالرغم من أنه من ألد أعداء ا

على نفسه وتضحيته بكل له وإيثاره  طالب يف شغفه بالنيب 

 . وجوده يف سبيله 

 

◆           

:  

وضرورة  والذي متحور يف التأكيد على التوحيد هلل تعاىل

 ميثلون همزة الوصل بني احلق واخللق، واملعاد مبعنى وجود أنبياء

يف   اإلميان باليوم اآلخر، وحشر اخللق إىل اهلل تعاىل، وقد أبدع

إيضاح وتفسري هذه املفاهيم العقدية من خالل بالغته يف شعره 

وعمق إميانه وذوبانه يف اهلل تعاىل، ومن قرأ شعره  وحكمته يف بيانه،

، إىل برد اليقني  وصلفقد وكلماته أدرك حالوة اإلميان، 
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الواردة يف آيات القرآن الكريم اليت تتحدث عن املعاد  له املعاني توجتل

 والرساالت السماوية والتوحيد احلق.

  



 

- 26  - 

 

 

 قال عليه السالم:

 فال جتعلوا هلل ندا وأسلموا
      

     
 فإن طريق احلق ليس مبظلم

 

  

من الواضح أن رساالت األنبياء تعتمد على أسس وركائز من 

بتبيان وقد صدحت آيات القرآن الكريم التوحيد هلل تعاىل أهمها 

حممد (  ِلَذنِبَك َواْسَتْغِفْر اللَُّه ِإلَّا َهاْعَلمْ َأنَّهُ ال ِإَلف التوحيد قال تعاىل )

. وهذا األمر االرشادي يلفت انتباه االنسان إىل ضرورة  19اآلية  -

واملبدأ العقدي األهم التوحيد وأن العلم بذلك هو الركيزة األوىل 

وقد أبان أبو طالب هذا املعنى يف  ،يف مسار اإلنسان إىل اهلل تعاىل

 .أي آمنوا بالتوحيد وأسلموا هلل تعاىل  فال جتعلوا هلل ندا(قوله )

 قال عليه السالم:

  مليُك الناِس ليـس له شريٌك
 

 ومن حتَت السـماِء له حبٍق
     

     
  هو الوّهاُب واملبدي املعيُد

 ومن فوَق السمـــاِء له عبيُد
 

  

أن اهلل تعاىل هو املتصف بصفات الكمال وهو هنا   يبني

وشطر البيت األول على حد مالك امللك ليس له شريك يف ملكه 
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ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك ُتْؤِتي اْلُمْلَك َمن َتَشاُء َوَتنِزُع قوله تعاىل )

ِدَك اْلَخْيُر  ِإنََّك اْلُمْلَك ِممَّن َتَشاُء َوُتِعزُّ َمن َتَشاُء َوُتِذلُّ َمن َتَشاُء  ِبَي

إن اهلل تعاىل  :. ثم يردف قائال 26اآلية   -آل عمران (  َقِديٌر َشْيٍء ُكلِّ ٰ  َعَلى

وكالمه هنا  ،هو الوهاب مبعنى أن عامل الوجود بشراشره منه تعاىل

َوَما ِبُكم مِّن نِّْعَمٍة َفِمَن اللَِّه  ُثمَّ ِإَذا على حد ما جاء يف قوله تعاىل )

وأن اهلل تعاىل هو املبدي  53اآلية   -النحل ( َمسَُّكُم الضُّرُّ َفِإَلْيِه َتْجَأُروَن

وإبداء الوجود ههنا ُيظهر به معنيني أحدهما أنه املبدع له للوجود 

والثاني أن اهلل تعاىل  ،مبعنى أنه تعاىل أوجد عامل الوجود ال من شيء

هذه الصفات الكمالية هلل تعاىل بأنه  ثم يتم قبل القبل فال قبل قبله 

)ومن حتَت السـماِء له تعاىل مالك لعامل الوجود بامللكية احلقة 

ألمواله حبٍق( أي أن ملكيته تعاىل ليست اعتباريه كملكية اإلنسان 

)ومن فوَق وخيتم البيت بتبيان أن املالئكة هم عبيد هلل تعاىل 

َبْل ِعَباٌد قوله تعاىل )د حعلى السمـــاِء له عبيُد ( وهذا الشطر 

 . 27اآلية   -األنبياء  (مُّْكَرُموَن َلا َيْسِبُقوَنُه ِباْلَقْوِل َوُهم ِبَأْمِرِه َيْعَمُلوَن
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يف أبي طالب   عن علياألصبغ بن نباتة  كفينا يف ذلك ما رواهوي

واهلل ما عبد أبي  » :السالموعبد املطلب وهاشم و عبد مناف عليهم 

وال جّدي عبد املّطلب وال هاشم وال عبد مناف صنمًا قّط«، قيل له: 

يت على دين كانوا يصّلون إىل الب) فما كانوا يعبدون؟ قال: 

إيضاح وتفسري لقوله تعاىل   . وكالمه(1) (إبراهيم متمّسكني به

  219اآلية  -الشعراء ( َوَتَقلَُّبَك ِفي السَّاِجِديَن)

 

 

 قال عليه السالم:

 أمْل تعلموا إّنا وجـــدنا حممدًا
      

     
 رسواًل كموسى ُخّط يف أوِل الُكتِب 

 

  

يف هذا البيت النبوة العامة وأن اهلل تعاىل جعل بينه   يوضح

وأن هذا االمر من   وسطاء هم الرسل واألنبياءوبني خلقه 

ومن  ،اليت كتبها اهلل على نفسه واخرب بها انبيائه ورسلهاألمور 

 
 . ٧95: ٣، والسيد في البرهان 210: ٤، والشيخ أبو الفتوح في تفسيره 10٤كمال الدين ص - ٨1الصفحة  - ٣5ج  -العالمة المجلسي  -بحار األنوار  1
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الذين قضى اهلل تعال ان يكونوا همزة وصل أولئك األنبياء والرسل 

   وقد ابان  وموسى هم حممد بني احلق واخللق 

 :يف بيت آخر بقولهوضرورتها حقيقة النبوة العامة 

 َتَعّلم خياَر الناس أن حممًدا
      

   
 وزيٌر ملوسى واملسيح بن مريم 

 

   

 على نفس مسار سائٌر ويوضح يف هذا البيت أن حممد 

ويبني أيضا  ،الكليم واملسيح وهو مسار الوساطة بني احلق واخللق

من األنبياء والرسل الذين  مبدأ النبوة العامة وأن حممدًا 

 فيقول: يرسلهم اهلل تعاىل هلداية اخللق

  وعرضت ديـنا قد عرفت بـأنه
      

   
 أديان الربية دينـامن خري   

 

   

هو دين من األديان السماوية  أي أن ما جاء به املصطفى 

  .الذي ارتضاها اهلل تعاىل لعباده غري أنه هو األفضل واالكمل االمت

 قال عليه السالم:

 وخري بين هاشم أمحــــــــــــد
 

     
 رسول اإلله على فتــــــــــرة  
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أي أن الرساالت السماوية تأتي كل رسالة منها بعد برهة زمنيه 

وقد جاء هذا  ،) بالفرتة (تطول يف بعض األحيان وهو ما يعرب عنه 

َيا َأْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاَءُكْم قال تعاىل ) ،التعبري يف القرآن الكريم

َتُقوُلوا َما َجاَءَنا ِمن َبِشرٍي  َأن الرُُّسِل مَِّن َفْتَرٍةَرُسوُلَنا ُيَبيُِّن َلُكْم َعَلى 

 (  َقِديٌر َشْيٍء ُكلَِّوَلا َنِذيٍر َفَقْد َجاَءُكم َبِشرٌي َوَنِذيٌر  َواللَُّه َعَلى 

 . 19اآلية  -املائدة 

يف كلماته وشعره فهو غاية  أما ما خيص نبوة املصطفى 

فى بها احلق اليت أصط اخلاصة  ةيف الوضوح والتدليل على النبو

  ،تعاىل أفضل اخللق لعباده

 قال عليه السالم:

 لقد أكرَم اهلُل النيّب حممدًا   
   

   
 فأكرم خلِق اهلِل يف الناِس أمحُد 

    
  

وأن ذلك  هنا عن اإلجتباء واالصطفاء للنيب يفصح وهو 

هو أكرم اخللق  كان بعلم من اهلل تعاىل لكون النيب حممد 

اللَُّه َأْعَلُم وهو األمحد عند اهلل وهذا البيت على وزان قوله تعاىل )

خيتار كل نيب  مبعنى أنه تعاىل 124اآلية  -األنعام ( َحْيُث َيْجَعُل ِرَساَلَتُه

ويفضل بعضهم على خلصائص تتوافر يف ذاته دون غريه من الناس 
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 ٰ  ِتْلَك الرُُّسُل َفضَّْلَنا َبْعَضُهْم َعَلى بعض مليزات ذاتية قال تعاىل )

 اْبَن ِعيَسى َوآَتْيَنا َدَرَجاٍت َبْعَضُهْم َوَرَفَع  اللَُّه َكلََّم مَّن مِّْنُهم َبْعٍض

وقد اختار حممد   253اآلية  -البقرة  (  اْلُقُدِس ِبُروِح َوَأيَّْدَناُه اْلَبيَِّناِت َمْرَيَم

  وقال ،فأكرمه واصطفاهأفضل الرسل  ألنه  يف هذا الشأن: 

 نيبُّ إهلي والــــــكريُم بأصلِه

 وشقَّ له من امسه ليجّله
   

   
 وأخالِقه وهــو الرشيُد املؤّيُد

 

 حمموٌد وهذا حممُدفذو العرِش 

 

 

كريم األصل اتصف  يف البيت األول أن النيب   وضحفأ

وقد أبان الذكر  ،بالرشد والتأييد اإلهلي وكانت اخالقه عظيمة

يف مدحه والثناء عليه واالشادة  احلكيم عظمة خلق النيب 

 .  4اآلية  -القلم (  َعِظيٍم ُخُلٍقَوِإنََّك َلَعَلى  قال تعاىل ) ،بأخالقه

حيث  حملمد فصح فيه عن العناية اإلهلية أفاما البيت الثاني 

 .من أمسائه تعاىل  كرمه اهلل تعاىل فجعل امسائه 

 قال عليه السالم: 

 ظهرت دالئــــــــُل نورِه فتزلزلت
    

   
 منها البسيـــــطُة وازدهت أياُم 
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وهي دللت عليها دالئل متعددة وكثرية  أي أن نبوة النيب 

كالنور الثاقب الذي استطاع أن يزلزل األرض وحيقق العاقبة 

 .الطيبة بازدهار أهلها

 قال عليه السالم:و

نه من أو موضحا يقينه وإميانه بصحة ما جاء به حممد 

 املتبعني له والسائرين على هديه:

  فاشهـــــــــديا شاهد اهلل علي 
    

   
 أني على دين النيب أمحد  

    
  

ومصدق  أي ليشهد اجلميع بأنه مؤمن مبا جاء به النيب 

يف هذا من أبلغ القول   ما أوضحه يف وصيتهولعل  ،بذلك

أوصيكم مبحمد خريًا، فإنه األمني ) :الصدد حيث قال عليه السالم

اجلامع لكل ما أوصيتكم به.. يف قريش، والصّديق يف العرب، وهو 

 . (وقد جاءنا بأمٍر َقِبله اجلنان، وأنكره اللسان خمافة الشنآن

أي أن اميانه اختذ طابع السرية والكتمان ليتاح له بذلك 

 . الدفاع عنه والذود عن دينه 
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 قال عليه السالم:

     وظلُم نيبِّ جــــاء يدعو إىل اهلدى
   

   
 ذي العـــرِش قّيِموأمٌر أتى من عند   

    
  

أي أن كل من مل يقبل بدعوة هدى فهو ظامل لنفسه وظامل 

ألن دعوته هي دعوة احلق تعاىل لعباده )وأمٌر أتى  للمصطفى 

 .من عند ذي العـــرِش قّيِم(

 قال عليه السالم:

إن من صليب لنبّيًا، )ولقد كان أبي يقرأ الكتاب مجيعًا، ولقد قال: 

لوددت أني أدركت ذلك الزمان، فآمنت به، فمن أدركه من ولدي 

 ، (فليؤمن به

بشرت به الكتب السماوية،  يوضح يف هذا النص أن النيب 

وأن آباءه وأجداده يعلمون بذلك، ألنهم يقرأون تلك الكتب 

أخرب به القرآن الكريم يف قوله تعاىل: ما ويصدقون بها، وهذا 

 6الصف: آية ( َأْحَمُد اْسُمُه َوُمَبشًِّرا ِبَرُسوٍل َيْأِتي ِمن َبْعِدي)
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 السالم:قال عليه 

 مليُك الناِس ليـس له شريٌك   

   
 هو الوّهاُب واملبدي املعيُد   

    
  

املعاد هنا على دليل قاطع هو أن اهلل تعاىل   بوطالبيرتب أ

بدع ، وقد أمالك امللك وهو الواحد االحد الذي ليس له شريك

هذا الوجود وافاض مجيع النعم ومقتضى حكمته هو إعادة اخللق 

 لكونه هو املبدي له والواهب للنعم اليت لديهم 

 قال عليه السالم:و

 أتراُه يشفـُع لـي ويـرحُم عربتي   

   
 هيهاَت إني ال مـحــــــــالَة زاهُق   

    
 

 املعاد والشفاعة للمصطفى يف هذا البيت    يوضح

وال مبعنى أن اخللق يؤول امره اىل اهلل تعاىل وهو ) الحمالة زاهق ( 

 يرجووأن أبا طالب  ،جناة للخلق اال بشفاعة سيد الرسل حممد 

يشفع له ويرّق عليه رامحا  أن جيعل املصطفى من اهلل تعاىل 

 . تعبدا هلل تعاىل ورأفة بنبيه اليت اجراها لعرباته 
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ساد أبي فقريًا، وما ساد "أنه قال:   روي عن علي بن أبي طالب

 ."فقري قبله

أن والده ساد الناس بالرغم من قلة ذات يده، وأنه ال   بني اإلمام

يتأتى ذلك ألحد إال إذا توافرت فيه صفات ينفرد بها عن غريه، 

يشري إىل ما جاء يف الذكر احلكيم يف وصف ذلك امللك   ولعله

ِإنَّ اللََّه اْصَطَفاُه الذي اختاره اهلل لنصرة بين إسرائيل، قال تعاىل: )

ِفي اْلِعْلِم َواْلِجْسِم َواللَُّه ُيْؤِتي ُمْلَكُه َمن َيَشاُء  َبْسَطًة َعَلْيُكْم َوَزاَدُه

، مبعنى أن سيادة أبي طالب ال ترجع إىل 347البقرة: آية  (َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم

بعض االعتبارات العرفية، وإمنا خلصائص انفرد بها عن أبناء 

 جمتمعه.

و ن قريشًا كانت تطعم، فإذا أطعم )أب"إ :قيل يف سخائه وكرمهقد و

يدلل على جوده وكرمه  وذلك طالب( مل يطعم يومئٍذ أحد غريه"

ن الفقر رغم قلة أمواله، وإذا أيقن املؤمن وعدم خوفه م وسعة سخائه

َأوََّل  جيسد العدل بني الناس، فهو  باخللف جاد بالعطايا، وكان

يف اجلاهليَّة يف دم عمرو بن  - من سن الَقَساَمٍة على أولياء املقتول

مة، ثم أثبتتها السنة يف اإلسالم، أي أنه جعل دية املقتول خطًأ علق
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بذلك منع مقابلة القتل اخلطأ بالقتل العمد، ومائة من اإلبل، 

 الدية إىل أهل املقتول إرساًء للعدل. أدىو

 



ويتجلى ذلك يف حترميه للخمر على نفسه، تبعًا ألبيه عبداملطلب 

ليصون عقله ويبتعد عن الزيغ، قال احلليب يف  وألجداده العظماء،

كان أبو طالب ممن حرم اخلمر على نفسه يف اجلاهلية السرية: "

، وقد ظهر كرمه وبان ١٨٤ الصفحة - ١ج - :السرية احللبية "كأبيه عبد املطلب

منصيب الرفادة )ضيافة احلجيج( بتوليه  ل البعثة يف مكةجوده قب

نذر نفسه ما يظهر أنه لك ذ، وج(ااحلجاملاء إىل سقاية والسقاية )

ببذله ما لديه من مال يف سبيله ويف خدمة ضيوف بيته  تعاىل هلل

 .العتيق

 


 

 قال عليه السالم:

 أفيقوا بين غـــالٍب وانتهوا
    

   
 عن البغي يف بعِض ذا املنطِق    
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بالصحوة واإلفاقة، وهي هنا مبعنى التذكرة يأمر بين قومه 

، ناهيًا إياهم عن ارتكاب البغي جملانبته للصواب، وُبعده عن هلم

 املنطق، ثم يوضح النتيجة بقوله:

 فــــــــــإني إذًا خائٌف وإاّل

 تكوُن لغيـــــــــــركم عربًة
   

   
 بوائَق فـــــــــــــي داركم تلتقي 

 املغــــــــارِب واملشرِقوربِّ 
    

 

وبعد ذلك يذكرهم باألمم السابقة وما حل بها من عقاب اهلل 

 ، فيقول:تعاىل، كقومي عاد ومثود

 أما نال من كان من قـبلكم

 فحلَّ عليـــهم بها سخطه

 غداَة أتتهم بها صرصـٌر

 غداة يعضُّ بعرقــــوبها
  

   
 مثــــــــــــوٌد وعاٌد فمن ذا بقي

 من اهلل فـــــــــي ضربِة األزرِق

 ونــــــــاقة ذي العرش إذ تستقي

 حســـــــــــامًا من اهلنِد ذا رونِق
    

 

َفَعَقُروَها َفَدْمَدَم  َفَكذَُّبوُهوهو نفس ما جاء يف قوله تعاىل: )

 14الشمس: آية ( َعَلْيِهْم َربُُّهم ِبَذنِبِهْم َفَسوَّاَها
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 :ناصحًا البنه طالب  قال

  اصربن يا بين فالصرُب أحجى
   
 كل حيٍّ مصـيـــُره لشعوِب     

    
  

أي أن الصرب هو ما يدعو إليه العقل ويستحسنه رغم حتمل 

، وهلذا األذى الذي قد يوصل اإلنسان إىل أن ميوت يف سبيل مبادئه

استلزم املوت الذي ال مفر منه فإن ذلك بأن الصرب وإن   يوضح

ال يضري، ألن اجلميع سيلقى املوت شاء ذلك أم أبى )كل حي 

 مصريه لشعوب(.

 النيب  ةوحياطويوصي احلمزة أيضًا بصدق العزمية 

 ، فيقول:الصادق بالدعوة احلقة

  وحط من أتى باحلق من عند ربه
   
 بصدق عزم ال تكن محز كافرا      
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  : :متهيد

لكل شخص ظاهر وباطن ، ظاهره يعرف من خالل كلماته 

وتصرفاته مع الناس ، فأقواله وافعاله تكشف يف االعم االغلب عن 

والراسخون يف ال اهلل إما واقع شخصيته فال يعلم به أشخصيته ، 

 . ن يطلعوا على بعض خفايا االنسانأالذين ارتضى اهلل تعاىل العلم 

قال تعاىل   ذلك يف شأن عيسىوقد اخرب احلق تعاىل عن 

 لَُّكْم َلآَيًة ِلَكَوُأَنبُِّئُكم ِبَما َتْأُكُلونَ َوَما َتدَِّخُروَن ِفي ُبُيوِتُكْم  ِإنَّ ِفي َذ )

يعلم بأمور مضمرة وغري   فهو 49اآلية  -آل عمران  ( مُّْؤِمِننَي ُكنُتم ِإن

ألن اهلل تعاىل اطلعه على ذلك واذن له به برهانا لنبوته ظاهرة 

، وقد اعطى احلق تبارك ودليال قاطعا على رسالته عليه اإلسالم 

فهم عدل القرآن كما   وألهل بيته وتعاىل ذلك حملمد 

جاء يف حديث الثقلني وهم املطهرون كما اخرب بذلك الذكر 

ُيِريُد اللَُّه ِلُيْذِهَب َعنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت ِإنََّما  احلكيم قال تعاىل )

وقال تعاىل يف التدليل على علمهم  33اآلية  -األحزاب  ( َوُيَطهَِّرُكْم َتْطِهرًيا

 79اآلية  -الواقعة ( اْلُمَطهَُّروَن  َيَمسُُّه ِإالَّ الَّ) لكل املعارف بالكتاب اجلامع 

أي ال حييط بعلمه اال من اجتباهم اهلل وطهرهم وهلذا يكون 
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م حجة يكشف عن الواقع الذي قد ال يدرك من خالل الظاهر اخباره

ألصحاب ، وقد كشفت لنا الروايات عن بعض املقامات املعنوية 

، روي ) سلمان منا   وأصحاب االئمة من اهل البيت النيب 

وهذه املنزلة غاية  (2)سلمان خري من لقمان( ) وروي أن (1) اهل البيت (

عن االمام وهكذا ورد يف الرفعة تفصح عن قرب سلمان من اهلل تعاىل 

: ) إن اهلل يدفع البالء بك  يف زكريا بن آدم رمحه اهلل الرضا 

عن أهل قم كما يدفع البالء عن أهل بغداد بقرب موسى بن جعفر 

اليت كشف عنها الرضا وهذه املنزلة الرفيعة  (3) عليهما السالم (

 يستطيع غري املعصوم  ال  اذن هناك ان مييط اللثام عنها ،

كشفت عنها الروايات وقد مقامات معنوية لبعض الشخصيات 

له مقامات معنوية كبرية بينت يف روايات النيب  بوطالب أكان 

  هل البيت أواالئمة من  . 

  

 
 نبوةأخرجه الطبراني، والحاكم في "مستدركه"، وأبو نعيم األصبهاني في "معرفة الصَّحابة"، والبيهقي في "دالئل ال 1
 .٦بصائر الدرجات:  2
 220الصفحة  - 5٧ج  -العالمة المجلسي  -بحار األنوار  ٣
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          مقام حق اليقني يف االميان        األولاملقام: 

رمحه اهلل وغريه من  وهو مقام الصديقني الذي بلوره صدر املتأهلني

واالئمة من  احلكماء طبقا ملا جاء يف الروايات واالدعية للنيب 

 عن االمام زين العابدين   بي محزةأكدعاء  هل البيت أ

)ِبَك َعَرْفُتَك، َوَأْنَت َدَلْلَتِني َعَلْيَك وَدَعْوَتِني ِإَلْيَك، َوَلْوال َأْنَت َلْم 

) أيكون لغريك من  عن االمام احلسني ودعاء عرفه   َأْدِر ما َأْنَت (

متى غبت حتى حتتاج إىل دليل يدل لك .. .. الظهور ما ليس 

 يف بعض الروايات  وقد أوضح هذا املقام ألبي طالب  عليك (

لو وضع إميان أبي طالب يف كفة ميزان  ) : عن اإلمام الباقر ف

  (1) (وإميان هذا اخللق يف الكفة األخرى لرجح إميانه على إميانهم 

ه كتم ذلك لكون جره مرتنيأتاه آبينت أن اهلل تعاىل  ويف رواية أخرى

أنه  عن اإلمام الصادق ف  االميان للدفاع عن الدين و حياطته

أصحاب الكهف أسروا اإلميان وأظهروا إن مثل أبي طالب مثل  )قال: 

الرتبة هي اليت ولعل هذه  . (2)( الشرك فآتاهم اهلل أجرهم مرتني

ذكرت لإلفصاح عن مقامه بأنه مقام النبيني والصديقني والشهداء 

يونس بن نباتة: لخماطباً   روي عن االمام الصادق ، والصاحلني 

 
 ٦9الصفحة  -الشيخ األميني  -إيمان أبي طالب  1
 الطبع الثاني ٧ص  1٤و ج  1طبع  ٣12ص  ٣ابن ابي الحديد ج  -شرح نهج البالغة  - (2٤٤أصول الكافي )ص  2
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داء والصاحلني والصديقني والشهإن أبا طالب من رفقاء النبيني  )

 . (1)وحسن أولئك رفيقًا (

 

          مقام من باع نفسه على اهلل     ثاني   الاملقام : 

وهو مقام شامخ أبانه احلق تعاىل يف الذكر احلكيم قال تعاىل 

  اْلَجنََّة َلُهُم ِبَأنَّ َوَأْمَواَلُهم َأنُفَسُهْم اْلُمْؤِمِننَي ِمَنِإنَّ اللََّه اْشَتَرى )

ْوَراِة التَّ ِفي َحقًّا َعَلْيِه َوْعًدا  َوُيْقَتُلوَن َفَيْقُتُلوَن اللَِّه َسِبيِل ِفي ُيَقاِتُلوَن

 الَِّذي ِبَبْيِعُكُم َفاْسَتْبِشُروا اللَِّه ِمَن ِبَعْهِدِهَواْلِإجِنيلِ َواْلُقْرآنِ  َوَمنْ َأْوَفى 

وقد كشفت عن  111اآلية  -التوبة ( اْلَعِظيُم اْلَفْوُز ُهَو َوَذِلَك  ِبِه َباَيْعُتم

إن )  رواية وردت عن االمام العسكري  هذا املقام ألبي طالب 

اهلل تبارك وتعاىل أوحى إىل رسوله )ص( إني قد أيدتك بشيعتني: 

شيعة تنصرك سرًا، وشيعة تنصرك عالنية فأما اليت تنصرك سرا 

عمك أبو طالب، وأما اليت تنصرك عالنية فسيدهم وأفضلهم 

فسيدهم وأفضلهم ابنه علي بن أبي طالب )ع(. ثم قال: وإن أبا 

 
 111الصفحة  - ٣5ج  -المجلسي العالمة  -بحار األنوار  1
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توضح أنه الناصر ( والرواية يكتم إميانه  كمؤمن آل فرعون طالب

 .تسنم ذروة هذا املقامنه األفضل مبعنى أنه أالبائع نفسه على اهلل بل 

 

          النورانيةمقام      ثالث   الاملقام : 

ُنوُرُهْم َيْسَعى وقد بني هذا املقام يف القران الكريم قال تعاىل )

 ِإنََّك  َلَنا َواْغِفْر ُنوَرَنا َلَنا َأْتِمْم َربََّنا َيُقوُلوَن َوِبَأْيَماِنِهْم َأْيِديِهْم َبْيَن

املقام  بوطالب أوقد بلغ  8اآلية  -التحريم (  َقِديٌر َشْيٍء ُكلِّ َعَلى

ملا كانت الليلة جلابر  قال )  ففي خطاب النيب االمسى منه 

اليت أسري بي فيها إىل السماء انتهيت إىل العرش فرأيت أربعة أنوار 

هذا عبد املطلب  فقلت: إهلي ما هذه األنوار؟ فقال: يا حممد 

 . (1) ( وهذا عمك أبو طالب وهذا أبوك عبد اهلل وهذا أخوك طالب

وهناك بعض املقامات املعنوية اليت وردت على حنو االمجال ولعل يف 

ِإنَّ َأِبي حني )  ، روي عن علي  ذلك سر مل تفصح عنه الروايات

ٍء َأحبَّ ِإليَّ من فَأخربني فيه بشْي حضرُه املْوت شهدُه رسوُل اللَّه 

 . (2) ( الدُّْنَيا وما فيها

 
 ٨1 - ٧٦ص  1روضة الواعظين: ج  1
 (، وذكره الفتوني في ضياء العالمين2٣( )ص ٤رواه بإسناده السيد فخار بن معد في كتاب الحجة ) 2

https://ar.wikishia.net/view/%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86_%D8%A2%D9%84_%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86
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          مقام احلب هلل ولرسوله      رابع   الاملقام 

وهو مقام عظيم كشفت عنه آيات القرآن الكريم قال تعاىل 

َفَسْوَف َيْأِتي اللَُّه ِبَقْوٍم ُيِحبُُّهْم َوُيِحبُّوَنُه َأِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َأِعزٍَّة )

ُقْل ِإن ُكنُتْم ُتِحبُّوَن وقال تعاىل ) 54اآلية  -املائدة ( َعَلى اْلَكاِفِريَن

آل ( للَُّه َغُفوٌر رَِّحيٌمَوااللََّه َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اللَُّه َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم 

يف دعوته لعلي عليه السالم لفتح  . وروي عنه  31اآلية  -عمران 

ألعطني الراية غدا رجال حيب اهلل ورسوله وحيبه اهلل خيرب : )

 ونلحظ يف احلديث النبوي أنه  (1)( له، يفتح اهلل على يديهورسو

مما يدلل  لعلي  أعطى هذا الوسام وهو احلب هلل ولرسوله 

على عظمة هذا الوسام وكون املعطى قد بلغ الذروة يف كماله 

الروحي واملعنوي ، والشك أن احلب من املفاهيم املشككة وقد حاز 

قد حاز على مقام  مقاما ساميا كما أن أبا طالب  عقيل 

طالب أبو إذ أنه حيب من حيبه  سامق كشف عنه املصطفى 

  وذلك يعين أن أبا طالب حيب إال من حيبه اهلل ورسوله ال 

  إذن عندما يفصح النيب ، ( ِإنِّي ُأِحبَُّك ُحبَّْيِن ُحبًّا بقوله

 
  5و ج  1٨5و  99ص  1. مسند أحمد ج  195ص  5و ج  121و  122ص   ٧. صحيح مسلم ج  1٧1ص  5. صحيح البخاري ج 5٦المفيد، األمالي ص  1

 . ٦٣٨ص   5. سنن للترمذي ج  5٦ص  1.سنن ابن ماجة ج ٣5٨و  ٣5٣و  ٣٣٣ص 
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فذلك  (1)( ِلَقَراَبِتَك، َوُحبَّا ِلَما ُكْنُت َأْعَلُم ِمْن ُحبِّ َعمِّي ِإيَّاَك

يكشف أوال عن حب اهلل تعاىل له وثانيا عن كون ذلك احملبوب 

ال حيب إال من  إذا أن النيب  ، وله يتصف باحلب هلل ولرس

أحبه اهلل ، واحلديث من غرر االحاديث الكاشفة عن عظمة ابي طالب 

  وعن املكانة الرفيعة لعقيل . 

 

مع األنبياء فسالم على أبي طالب يوم ولد ويوم مات ويوم حيشر 

 . والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا

 حسني العايش

 هـ29/5/1442
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