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 سيدنا أبو طالب

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 عنَد لألنسيياِ  اإلسييا ِ  من الغايُة هي وما والشيينرِ؟  بالكفِر)ع(  طالب أباسيييندنا  اتَّهموا اذاَمِل

 احلاقدين 

 

 ناللا  األب والطَّعِن لألشللصاِ  الذَّمِّ أسلللوَ  -زالوا وما -الزَّمِن عرَب انتهجوا الباطِل أئمََّة إنَّ

 أيِّ دوَن قًّاح والباطَل باطاًل احلقَّ وَقَلبوا وعشللائريٍَّة  ومذهب ٍَّة وَقَبل ٍَّة شللصَّلل َّةٍ  لغاياٍت واألعراِض

 .الكاذبنَي بأولئَك واُقح وَل جيهلوَن  كانوا ما الضُّعفاء  على التبَس وهكذا دل ٍل 

( ع) الل ِ َمْلاع اللى النَّيبِّ سلل ِّدنا  بنوران َّة  وشللكَّكوا( ع) العذراء مريَم بطهارة  َطَعنوا فال هوُد

 .وافرتاءات هم همل كذب رغَم استمرَّت لكنَّها ا ح َّة  َماْل الرِّسالة  إلبطاِل

 وهو  )م( ََّّفاال مشعونالوصيِّ  مَبوالنا( ع) ما ِ اْلالنَّيبِّ  س ِّدنا صعود  بعَد َطَعنوا والنََّّلار  

النَّيبِّ  س ِّدناقد قال و  (ُبْطُرس)بل وُمَلقٌَّب( س ْمَعان) اإلجن ِل يف وامُسُه( ع) ما ِ س ِّدنا النَّيبِّ اْل وصيُّ

لكنَّ غايَة و(. ْ َهاَعَل َتْقَو  َلْن اْلَجح  ِم َوَأْبَواُ  كن اللي َأبين وعل َك الَّللَّصرُة أنَت: )له( ع) املالل ِ 

 يف لواقِعا التَّحريف  من الكثرُي هناَكو له  الوصللاية  كانت إبطاَل به وتشللك ك هم َطعن هم يف النََّّللار 

 أنلاَّابِق حبقِّ الوصيِّ يف القوِل ا العظ ِم الكالِم بقائل فك َف الوصيِّ  على حقَدهم ُتللللل ُيثب اإلجن ِل

 فانظروا( ل لنَّاِس َماللللل ب ك ْنَل ل لَّه  ب َما َتْهَتمُّ اَل أَلنََّك ل ي َمْعَثَرٌة َأْنَت شلَلْ َطاُن  َيا َعنِّي اْذَهْب: )له يقوَل

 ؟!احلقِّ الوصاية  إلبطاِل والََّّفا ا ِ َماْل على افرتاَءهم

  )م( يعلاإلماِم أمرِي املؤمننَي  موالنا ووصلاية  ( ع) حممٍَّدالنَّيبِّ  سل ِّدنا  برسلالة   اإلسلالمُ  وجاَء

 العر   فارُسو العلِم مدينة  باُ  فهو  )م( علي اإلماِم شللصَّلل َّة   من َينالوا أن أعداؤُه ياللتطْع ومل

 آالُف ف ناتك ال صلللفات ه  عدَّْدنا ولو كلُُّه  واإلمياُناألعظُم  والفاروُق األكرُب والَّلللِّدِّيُق احلقِّ وم زاُن

 ؟!منُه ينالوا أن ياتط عوَن فك َف الََّّفحات  

 وآكلة  ف انسلل أبي شللرك ُماْل ابُن معاويُة نافُقُماْل جاَء الرَّاشللديَّة  اخلالفة  زمِن انتهاء  بعَد لكْن

 وأعلَن  !!!لمٍةوما مالٍم ابُن مؤمننَي أمرُي أنَُّه علىالنَّاصل َبُة   تَّلوُِّرهُ  والذي ُعتبة  بنت هند األكباد 
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 شهٍر  ألف  ألكثر من جاريًة الفاسلقةُ  سُلنَُّتهُ  وبقَ ْت  )م( علي اإلماِمأمرِي املؤمنني  مالبَّةَ  آذِنَماْل على

 خيفَي أن عِنوالطَّ والشَّتِم الاُّبا   نهُج يالتطعْ  مل حنَي خجاًل فأوَقَفها العزيز عبد بن عمر جاَء حتَّى

 .أم ََّة لبين وهم َّة  مناقًبا َمَحلَّها وُيح لَّ )م( علي اهلامشيِّ املؤمننَي أمري مناقَب

 واففرَبك  (ع) طَّلبُماْل عبد بن مناف عبد طالب أبي الللل ِّدناب طعُنهم هو البديُل فكاَن

 أبو عذاًبا النَّاِر أهِل أهوُن: )مالم صح ِ  يف الوارد  شلبوه  َماْل وضلوعِ َماْل كاحلديث  كذوبَةَماْل األحاديَث

 يف امشلللرًك ماَت أنَُّه إثباَت ل حاولوا ذلك وكلُّ(!! دماُغُه منهما يغلي ب َنعلْ ِن ُمنَتع ٌل وهو طالب 

 !!مالًما ماَت سف ان ف ه أنَّ أبازعُموا  الذي الوقت 

 قَفو الذي هو)ع(  طالب أبوسلل ُِّدنا و  وأمثاَلُه احلديَث ذلَك(  ) للرَّسللوِل يناللبوَن ك َف

 الكفِر على رًّاَّ ُم)ع(  طالب أبوس ِّدنا  كان ولو قريَش  عتوِّ وجه  يف(  ) الرَّسلولِ سل ِّدنا   مع بشلدَّةٍ 

 !ه ؟طَِّصل  ادٍَّضُم خطٍّ يف ياريوا أن على أبناَءُه يشجُِّع فك ف  النَّاصبُة زعمت  كما والشِّرك 

 عنُه ول ُ ْبع َد  ( ) النَّيبِّ عن الدَّفاُع له نَّىللللللل َ َتَا إسالم ه  يف َتَاتََّر( ع) طالب اأبس ِّدنا  لكنَّ

 !!كافًرا كان طالب أبا أنَّ يزعموَن عل نا سالُمُه: ادقلللللالََّّ لإلماِم ق ل أنَُّه حتى  د فاع ه  يف التُّهمَة

 ؟(الُكُتب أولِّ يف ُخطَّ كموسى نب ًّا ....حممًَّدا وجْدنا أنَّا َتْعَلموا أَلم) :قال وقد كافًرا يكون ك َف: فقال

 الطعِن يفالنَّاصبة   طريِق على ساروا أنَّهم إالَّ( ع) طالب أبي سل ِّدنا  عنُمَقَّلِّلللللَرة   اْل دفاِع ورغَم

 ف هم  سل مبا وهمواتَّهُم(  ) اهلل  رسللولِ  ب ت  ألهل قرَّبنَيُماْل الَّلللَّحابة  من النَّ َل فحاولوا والقذف 

موالنا  اخترَبُه َمن وال انتَجَبُه َمن الافرتاءات هم  من َيالْلَلْم فلم الرَّديئَة  واألقاويَل األكاذيَب عل هم وافرَتوا

الُمُه عل نا سلل العاللكريُّاإلماُم  جعَلُه َمن وال عل نا سللالُمُه اإلماُم الَّللَّادُق شللرََّفُه َمن وال )م( اإلماُم علي

 وطعنوا َّري )ع( ُن بن حممَّد شع ب أبي لا ِّدنا وافرتاًء حقًداَرة  ُمَقَّلِّ اْل الشلِّ عة   كتُب فامتألْت حجًَّة 

 وَنرتدُّاْلُم َعوتاب والعرفاِن  بالعلِم جمارات ه  ياتط عوا مل )ع( حنَي اخلَّ يب محدان بن احلاني بال ِّدنا 

  موِنَماْل ابالل ِّدن للطَّعِن باألمِس وصلللوا حتى واالنتماء  باألناللا   الطَّعَن نهَجهم اخلونُة الذيَن انتهُجوا

 كلِّ وشرف  ناب ب واَ طعُنلدَّعنَي ُماْل العلماء  أشلباه   من الكاذبنَي أولئَك أمثاُليأتي  وال وَم الطَّربانيِّ )ق( 

 ب َأْفَواه ِهْم الّله  ُنوَر ُيْطف ُؤوْا َأن ُيِريُدوَن: )تعاىل لقوله نفَعَي لن َمكِرهم كلَّ ولكنَّ احلقِّ  نهِج عن مدافٍع

 (.اْلَكاف ُروَن َكِرَه َوَلْو ُنوَرُه ُيت مَّ َأن ِإالَّ الّلُه َوَيْأَبى

 نكتفي لعدم اإلطالة واهلل أعلم

 الباحث الديين العلوي الدكتور أمحد أديب أمحد


