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درآمد

پس از ظهور اسالم برخی از خویشان و نزدیکان رسولخدا

مانند حضرت حمزه مسلممان دلدند

اما برخی دیگر مانند عباس دیر مسممان ددند و برخی نیز مانند ابولهب نل ننهلا مسلممان نشلدند بمکل بلا
رسولخدا

ب مقابم برخاستند و زمین آزار و اذیت رسولخدا

و مسممانان را فلرام رردنلدد در

این میان ،برخی مانند حضرت حمزه ر مسممان میددند اسالم خود را آدکار میرردند ،اما برخی دیگلر
بل سللبب متللم تمایی رل ووللود دادللت اسللالم خلود را عمنللی نملیرردنلدد حضللرت ابوبالللب عمللو
رسولخدا

ر سالما مدید سرپرستی و رفالت آن حضرت را بل عهلده دادلت و از نزدیکتلرین

افراد ب آن حضرت ب دمار میآمد ،ببیعی بود ر خیملی زود اسلالم آورده بادلدد بل مملین سلبب از و
نوقع دادتند ر اگر دین اسالم را پذیرفت است آن را آدکار رند اما ابوبالب برا آن رل بتوانلد بل دلک
بهتر و مؤثرنر از رسولخدا

حمایت رند ،اسالم خود را آدکار نکردد مر چند و بل مناسلبتما

مختمللت نللاریخی و در حللواد متعللدد بللا سللرودن دللعر یللا بلل گونلل ما دیگللر اعتقللاد بلل دیللن
رسولخدا

را ابراز رردد ممین اظهار نکردن اسالم از سو و سبب دد نا برخی بگویند و ایملان
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نیاورده استد با این حال حمایتما مم وانب و بیدریغ حضرت ابوبالب از رسلول خلدا

 ،اظهلار

ناریخنگار مورد نوول قلرار گرفلت و در منلابع مختملت ادبلی ،نلاریخی ،نفسلیر و حلدیدی م لر دلدد
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ممچنین ممین موضوع سبب دد آثار متعدد مستقمی برا اثبات ایمان ابوبالب ندوین دلودد در حقیقلت

عالق و ب اسالم با سرودن دعر و برخی اقدامات دیگر ،بسیار را متقاعد ررد ر اسلالم آوردن ایشلان
را بپذیرندد اما برخی دیگر ممچنان بر این باور نادرست خود پافشار رردند و ایمان او را نپذیرفتنلدد در ایلن
میان برخی با استناد ب دوامد یا حواد ناریخی بر رافر بودن ابوبالب نأرید ررده و گفت انلد ابوباللب در
حالی از دنیا رفت ر مسممان نشدهبودد ممین باور غمط و انهام ب رفر ابوباللب سلبب ددهاسلت حل اب
نگاران ام سنت نیز ابوبالب را در دمار ح اب نیاورندد بر ممین اساس ،منابع ام سنت ب بور عملوم
بر این باورند ر ابوبالب ایمان نیلاوردد از ایلنرو ایملان ابوباللب و انکلار آن از مملان دورهملا نخسلتین

آنچ در این مقال ب آن پرداخت میدود اثبات ایمان ابوبالب نیست بمکل بررسلی ملوارد اسلت رل بل
عنوان دالی رفر ابوبالب م ر ددهاندد با این مم در این نودتار ،غیر قاب قبول بلودن ایلن ملوارد و در
نتیج نادرست بودن انهام رفر ابوبالب اثبات ددهاستد
 .1دالیل برخى بر کفر ابوطالب

رسانی ر ابوبالب را ب رفر مته رردهاند ،برا اثبات آن دالیمی آورده و گملان ملیرننلد ایلن دالیل
مینواند رافر بودن ابوبالب را اثبات رندد این افراد دالی خود را ب برخی از آیات قرآن ،پارها از روایلات و

بخشی از ناریخ مستند میرنند ر در اینجا ب اختتار ب برخی از آنها اداره میدود:
 .1-1اتهام کفر ابوطالب

و آیات قرآن

آی نخست :برخی از منابع ام سنت برا مته رردن ابوبالب ب رفر ،ب آی  113سوره نوبل اسلتناد
َ َّ ِّ َ َ َّ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ُ
رانوا ُأولي ُق ْربلی م ْ
لن َب ْعلد ملا َن َب َّلی َن َل ُهل ْ
رردهاند« :ما ران ِلمن ِبي و ال ِذین آمنوا أن یستغ ِفروا ِلممش ِر ِرین و لو
ِ
ِ
ِ
َ َّ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ
اب ال َج ِ ی ِ »؛ برا پیامبر و مؤمنان دایست نبود ر برا مشرران آمرزش بخوامند ،مرچنلد از
أنه أح
نزدیکانشان بادند ،پس از آن ر بر آنها رودن دد ر این گروه ام دوزخندد
و مومنلان مجلاز نیسلتند نلا بلرا مشلرران اسلتغفار رننلد ،حتلی اگلر آن

در این آی رسولخلدا

مشرران از خویشاوندان آنها بادندد در سبب نزول این آی در برخلی منلابع امل سلنت آملده اسلت رل بلر
اساس روایت سعید بن مسیب رسولخدا

ب منگام رحملت ابوباللب از او خواسلت نلا ال الل اال المل

بگوید نا بتواند نزد خداوند ب نفع او دهادت دمد اما او در اثر وسوس ابووهل و عبدالمل بلن ابلی امیل  ،ال
ال اال الم نگفت و رسولخدا

قس یاد ررد ر نا وقتی از استغفار منع نشود برا ابوباللب اسلتغفار

رند و این آی پس از آن نازل دد (بخار 98/2 :1401 ،؛ مسم  ،بینا)40/1 :د البت این نفسلیر و روایلت
1د نعبیر «ما ران» در این آی نهی نیست بمک نفی است یعنی از اساس استغفار برا مشرران دایسلت
و در دأن رسولخدا

نیست ن آن ر بخوامد آن حضرت را نهی رند و او را منع رندد

2د بر فرض ر این خبر درست بادد ،چون ابوبالب بل رسلولخلدا

گفتل اسلت «ملن بلر آیلین

عبدالم مب مست » ،نشان دمنده آن است ر و بر دین عبلدالم مب یعنلی مملان دیلن حنیلت و آیلین
حضرت ابرامی بوده ،پس مشرک نبودهاستد

بررسی اتهام کفر به حضرت ابوطالب

سعید بن مسیب ب چند دلی قاب قبول نیست:

3د این آی در مدین و در سوره نوب نازل ددهاست ر آخلرین سلوره بلود (ببلر 56/6 :1415 ،؛ ابلن
العربی ،بینلا)652/1 :د یلا دسلت رل در سلال نهل (ابلن ولوز  )443/2 :1418 ،یلا سلال آخلر عملر
رسولخدا
سللال پللی

نازل دد (بغو  ،بینا)504/1 :د این بدان معناست ر با نوول بل رحملت ابوباللب سل
از مجللرت (یعقللوبی ،بللینللا ،)35/2 :حللدود  12سللال پللس از رحمللت ایشللان خداونللد

را از استغفار برا او منع ررده استد مفهوم این سلخن آن اسلت رل رسلولخلدا
رسولخدا
ً
چندین سال برا ابوبالب استغفار میررده استد از سو دیگر رامال رودلن اسلت رل اسلتغفار و بملب
مغفرت برا مر رس ،نوعی دوست دادتن و اظهار م بت ب آن فرد م سوب میدود در حالی رل ایلن
َ َّ
َ ُ َ ً ْ
نوعی مخالفت با دستور خداوند است ر میفرماید« :ال ن ِجد ق ْوملا ُیؤ ِم ُنلون ِبالمل ِ َو
رفتار رسولخدا
ُ َ َْ ُ َ ْ َ ُ َ
َّ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َّ
ْال َی ْوم اْلْخر ُی ُّ
َ
ْ
ُ
َ
آباءم ْ أ ْو أب َ
وادون من حاد الم َو َرسول َو ل ْو رانوا َ
ناءم ْ أ ْو إخوانه ْ أ ْو ع َ
شیرنه ْ »؛ ملی قلومی
ِ
ِ ِ ِ

91

را ر ایمان ب خدا و روز رستاخیز دارند نمییابی رل بلا ددلمنان خلدا و رسلول

دوسلتی رننلد ،ملر چنلد

پدران یا فرزندان یا برادران یا خویشاوندانشان بادند (مجادل )22 /د ب ویلهه آن رل ایلن آیل در سلالما
ابتدایی مجرت و بنلا بلر نقملی در سلال دوم نلازل ددهاسلت (ببرانلی ،بلینلا155/1 :؛ ابلونعی :1407 ،
 )101/1در حالی ر آی مربوط ب منع از استغفار در سوره نوب  ،در سالما پایانی مجرت و حتی آخرین
نلا

سورها بود ر در مدین نازل دد (سیوبی)77/1 :1416 ،د این بدان معناست رل رسلولخلدا
چند سال پس از رحمت ابوبالب ب او اظهار م بت میررده و برا او استغفار میررده استد
4د بر اساس خبر یاد دده در سبب نزول آی  ،رسولخدا

برا بهرهمند ددن ابوبالب از دلهادت

ایشان نزد خداوند دربی قرار میدمند ر مملان گفلتن ال الل اال المل اسلتد ارنلون ایلن پرسل

پلی

میآید ر اگر ابوبالب ال الل اال المل را بلر زبلان آورده و بل دلرط رسلولخلدا

عمل رلرده اسلت،

مست ق عذاب نیست نا برا نجات خود نیاز ب دفاعت و دهادت رسلولخلدا

دادلت بادلد و اگلر

نگفت است ،یعنی ب درط عم نکرده است ،پس چگون رسولخدا

از درط خلود گذدلت و بلدون

است قاق ابوبالب ،برا او استغفار میررد؟
سال هفتم ،شمــاره سیزدهم ،پاییز و زمستان 1400
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گذدت از آی فوق ،آیات دیگر نیز از م بت و دوستی با رسانی ر ایمان ندارند ،منلع رردهانلد رل از
َ َ
َ َّ ْ ُ ْ ُ َ ْ
نین َو َم ْ
یاء م ْن ُدون ْال ُم ْؤم َ
رین أ ْول َ
لن
کاف
ال
مهمترین آنها مینوان ب این آیات اداره ررد« :الیت ِخ ِذ المؤ ِمنون
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
ّ
ّ
َ ََ
ْ
َ
ْ ْ
ْ
َ ْ ّ َ ْ َ َّ ُ ْ ُ ْ ُ ً
ُ
َ
قاة َو ُی َ ِّذ ُرر ُ الم ُ نف َس ُ َو إلی المل ِ ال َم ُ
تلیر»؛ افلراد
َیف َع ِذلک فم ْی َس ِم َن الم ِ فی دیء ِإال أن نتقوا ِمنه ن
ِ
با ایمان نباید ب وا مؤمنان ،رافران را دوست و سرپرست خلود انتخلاب رننلد؛ و ملر رلس چنلین رنلد،
می راب ا با خدا ندارد؛ مگر این ر از آنها بپرمیزیدد خداوند دما را از (نافرمانی) خود ،بر حذر ملیدارد
َ َ
َّ َ َ َّ ُ َ ْ
لن ُدون ْال ُم ْلؤم َ
یاء م ْ
رین أ ْول َ
نین
کاف
ِ
ِ ِ
و بازگشت (دما) ب سو خداست (آل عمران)28 /؛ «الذین یت ِخذون ال ِ
ِ
َ َ ُ َ َ ْ َ َ َّ ْ َ َّ
ً
أ َی ْبتغون ِع ْند ُم ُ ال ِع َّزة ف ِإن ال ِع َّزة ِلم ِ َومیعا»؛ آنان ر ب عوض مؤمنان از رلافران دوسلت ملیگیرنلد ،اینهلا
چ مدفی دارند ،آیا در وستجو علزت مسلتند ،پلس بداننلد رل علزت ممل اش از آن خداسلت (نسلاء/
ْ ُ ْ ُ ْ َ َُ ُ َ َ
َ
َ
ون أ ْن َن ْج َع ُملوا ل َّمل َع َم ْلی ُک ْ
)139؛ « َیا أ ُّی َها َّالذ َین َآم ُنوا َال َن َّتخ ُذوا ْال َکافر َین أ ْول َی َ
یلد
ر
ن
أ
ین
ن
م
لؤ
م
ال
ون
د
لن
م
لاء
ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
َْ ً
ُسم انا ُم ِب ًینا»؛ ا ام ایمان! رافران را ب وا مؤمنان ،سرپرسلت و یلار خلود مگیریلدد آیلا ملیخوامیلد
برا خدا بر ضد خودنان دلیمی آدکار [نسبت ب عذابتان در دنیا و آخرت] قرار دمید (نساء)144 /د
با ووود آیات متعدد در منع از دوستی با رافران آیا ملینلوان پلذیرفت رسلولخلدا

چنلد سلال بلر

خالف دستور خداوند عم میررده و برا ابوبالب ر ب گمان آنان رافر بوده استغفار ررده است؟
آی دوم :برخی با نق ممان روایت باال از سعید بن مسیب گفت اند پس از آن ر ابوبالب ال ال اال المل
َ ْ َ َْْ َ
َّ َ َ
لن َّالمل َ َی ْهلد َم ْ
لت َو لک َّ
لن َی ُ
شلاء» (قتل)56 //؛ نلو
نگفت و از دنیا رفت آیل « ِإنلک ال ن ْه ِلد ملن أحبب
ِ
ِ

نمینوانی رسی را ر دوست دار مدایت رنی؛ ولی خداوند مررس را بخوامد ،مدایت میرند؛ نلازل دلد
(ن اس ،)260/3 :1408 ،ر در اینجا نیز چند پرس

ب ووود میآید:

1د با آن ر این دو آی نازل دده و آن حضرت را از استغفار منع رردهاند با ایلن حلال آن حضلرت بلرا
ابوبالب استغفار میررده است بنابراین آیا این اقدام رسولخدا

مخالفلت حلریب بلا دسلتور خداونلد

نبودهاست؟
2د در آی فوق ب رسولخدا

گفت میدود رل نلو نملینلوانی رسلی را رل دوسلت دار ملدایت

رنید با نوو ب آن ر این آی پس از رحمت ابوبالب نازل ددهاسلت ،ملدایت رلردن ابوباللب رل در قیلد
حیات نیست چ معنایی دارد؟
3د برخی از مفسران ام سنت نیز داللت این آیل را بلر رفلر ابوباللب درسلت نملیداننلد (فخلر راز ،
بینا12/25 :؛ آلوسی)97/20 :1405 ،د
عالوه بر ادکاالنی ر م ر دد ،راو احمی روایت یلاد دلده دربلاره سلبب نلزول آیل منلع اسلتغفار،
مسیب است و سعید بن ّ
سعید بن ّ
مسیب از رسانی است ر درباره او اختالف نظر ووود دارد و مر چنلد او

نماز بخوانی ؟ پاسخ داد ما پشت سر بدنر از حجا م نماز میخوانی (ابن حلزم ،بلینلا)214/4 :؛ ثانیلا،
سعید را از مخالفان امیرالمؤمنین عمی

معرفی رردهاند (ابن ابی ال دیلد)101/4 :1378 ،د از ایلن رو

بسیار ببیعی است ر او روایانی بر ضد ابوبالب ،پدر امیرالمؤمنین عمی

نق ررده باددد

آی سوم :برخی از منابع ام سنت آی  26سوره انعام را در دأن ابوبالب دانست و آن را دلیل بلر رلافر
ُ ْ َ َ َْ ُ َْ َ َْ ُ ْ ْ ُ َ َ
لون إ ّال أ ْن ُف َس ُله ْ
َ ْ ْ
َ
َ ْ
بودن و میدانندد در این آی چنین آمده است« :و م ینهون عن و ینأون عن و ِإن یه ِمک ِ
ْ َ
َو ما َیش ُع ُرون:؛ آنان دیگران را از آن باز میدارند و خود نیلز از آن دور میرننلد ،آنلان ولز خلود را ملال
نمیرنند ،ولی نمیفهمندد ببر ب نظرات مختمت درباره دأن نزول این آی اداره رلرده و یلک بخل

از

این نظرات را مربوط ب رسانی دانست است ر گفت اند این آی دربلاره ابوباللب نلازل ددهاسلتد چلرا رل
و رفار را از آزار دادن ب رسولخدا

باز میدادت اما خودش ایمان نملیآورد (ببلر /7 :1415 ،

)229 – 228د ممچنان ر برخی در دأن نزول این آی گفت اند ،روز رسولخلدا

از سلو عبدالمل

بن زبعر و ابووه مورد آزار قرار گرفت و چلون آن حضلرت موضلوع را بل ابوباللب گفلت ،ابوباللب بل
ددت با آنان مقابم ب مد ررد و سپس این آی نازل دد (ابن ابلی حلان راز )370/12 :1424 ،د برخلی
دیگر نیز گفت اند ابوبالب رفار را از آزار دادن رسول خدا

باز میدادت اما خودش ایملان نملیآورد،

بررسی اتهام کفر به حضرت ابوطالب

را عال و فقی دانست اند ر روایات بسیار نق ررده است (ذمبی ،بینا)54/1 :د با این ممل اوال ،سلعید
چندان ام دقت در امور دینی و درعی نبود از این رو منگامی ر قتاده از او پرسید آیلا پشلت سلر َحجلا
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از این رو این آی درباره او نازل دد (ابن حجر عسقالنی ،بینا)216/8 :د
این گون بردادت از این آی و ارنباط آن با ابوبالب ب چند دلی قاب قبول نیست:
1د بیشتر مفسران از ومم فخر راز با آن ر ب نظرات یاد دده در باال نیلز ادلاره رردهانلد املا ارنبلاط
این آی را با ابوبالب درست نمیدانند (فخر راز  ،بینا)189/12 :د
2د ضمیر « ُم » در این آی ضمیر ومع است و نمینواند ب ابوبالب ر فرد اسلت برگلرددد بل ویلهه آن
ر در این آی قرین و بمک نتریب بر خالف آن ووود دارد ر آی مربوط ب ومع استد
3د برخی از مفسران گفت اند ضمیر «م » ب عموما و خویشان رسولخدا

برمیگردد ر مردم را

از آزار آن حضرت نهی میرردند در حالی ر خوددان از دعوت ایشان دور ملیرردنلد و بل آن حضلرت
ایمان نمیآوردندد متداق رودن آن ابوبالب بود ر از رسولخدا

دفاع میررد و اسالم را دین حق

می دانست اما اسالم را نپذیرفتد اما این گون ارواع ضمیر ب ابوبالب نیز پذیرفت نیست؛ زیلرا ایلن آیل در
ضمن آیانی قرار گرفت است ر از رفار و برخی از ویهگی آنان سخن ملیگوینلد؛ ماننلد رینل ورز و گلوش
دنوا ندادتن ،مجادل با رسول خلدا
سال هفتم ،شمــاره سیزدهم ،پاییز و زمستان 1400
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و نهملت زدن بل آن حضلرت ،در حلالی رل ملی یلک از ایلن

اوحاف در ابوبالب نبود پس چگون مینوان آی را درباره و دانست؟
4د از م توا آی برمیآید ر این آی درباره افراد نازل ددهاست رل در قیلد حیلات مسلتندد زیلرا در
این آی سخن از بازدادتن دیگران و دور رردن دیگران و ب مالرلت انلداختن خلود اسلت در حلالی رل در
این زمان حضرت ابوبالب از دنیا رفت بودد این آی یکی از آیات سوره انعام است و سوره انعام پلس از سلوره
قت /نازل ددهاست و ابوبالب حتی در زملان نلزول سلوره قتل /نیلز در قیلد حیلات نبودهاسلت پلس
چگون در زمان نزول سوره انعام در قید حیات بودهاست؟
 .2-1اتهام کفر ابوطالب

در گزارشهای تاریخی

برخی از ام سنت بلرا اثبلات رفلر ابوباللب بل گزارشملا نادرسلت و خبرملا وعملی و سسلت
ناریخی رو آوردهاند و نوو ندارند ر این اخبار آن چنان دچار نناقض و ادتباه مسلتند رل حتلی ممکلن
است گریبانگیر خود آنان دود و بخشی از عقاید خوددان را با مشک روبرو رندد در این بخل

بل برخلی

از این اخبار و پاسخ آنها اداره میدود:
 .1-2-1گزارش نخست :مسلمان نشدن پدر برخی از مهاجران

برخی از منابع ام سنت گفت اند پدر می یک از مهاوران ب وز پدر ابوبکر مسممان نشده بودنلد (ابلن
عسارر24/30 :1417 ،؛ ذمبی)106/3 :1410 ،د میدانی ر این یک دروغ بزرگ ناریخی است زیرا بر

اساس گزارشما ق عی ناریخی و چنان ر مشلهور اسلت دسلت رل پلدر عملار بلن یاسلر از نخسلتین
مسممانان بوده و عمار بن یاسر از مهاوران بودهاستد
برخی از منابع ام سنت نیز گفت اند پدر و مادر ابوبکر اسالم آوردند در حالی ر پلدر و ملادر ملی یلک
از مهاورین ب وز او اسالم نیاوردند (بغو  ،بینا167/4 :؛ ثعمبلی12/9 :1422 ،؛ م لب اللدین ببلر ،
)77 :1408د این نیز دروغ دیگر است ر ب دالی ذی قاب قبول نیست:
1د اگر منظور مسممان بودن پدر و مادر با م بادد ،پدر و مادر عملار بلن یاسلر از نخسلتین مسلممانانی
بودند ر با م مسممان بودند و در راه اسالم ب دهادت رسلیدند (ابلن قتیبل دینلور  ،بلینلا256 :؛ ابلن
عبدالبر)1864/4 :1412 ،د
2د در مسممان ددن پدر و مادر ابوبکر نردید ووود دارد (ردکد امینی )321 /7 :1397 ،و حداردر ایلن
اسللت رل او مشللت سللال پللس از مجللرت مهللاوران و بل منگللام فللتب مکل اسللالم آورده اسللت (حللار
نیشابور 46/3 :1406 ،؛ بیهقی ،)95/5 :1405 ،و در این حورت دست ر بل منگلام مجلرت ،پلدر و
مادر ابوبکر مسممان نبودهاندد
یک از مهاوران ب وز ابوبکر مسممان نشده بودندد بمک ب عکس ،از نظر ناریخی پلدر و ملادر نعلداد قابل
نووهی از مهاوران مسممان دده بودند و در ناریخ ثبت ددهاست (عالم امینی لیسلت بلی

از  30نفلر از

این مهاوران را ارائ ررده است ،ردکد امینی)312 – 310/7 :1397 ،د
 .2-2-1گزارش دوم :تجهیز و دفن ابوطالب

گزارش نادرست دیگر ر با آن ابوبالب را مته ب رفر رردهاند خبلر اسلت رل گفت انلد روز رل
ّ ّ
ّ
آملد و گفلتِ « :ان َع ّملک الضلال قلد
ابوبالب از دنیا رفت ،امیرالمؤمنین عمی نزد رسلولخلدا
مات»؛ عمو گمراه نو از دنیا رفت! پیامبر

م فرمود :بلرو او را بل خلاک بسلپار و او گفلت او را بل

خاک بسپارم در حالی ر او گمراه و رافر است؟ (ببرانلی )340/5 :1415 ،یلا فرملود :او را غسل بلده و
رفن رن و او را ب خلاک بسلپار (سرخسلی153/1 :1960 ،؛ و بلا انلدری نغییلر ،ابلن ابلی دلیب :1416 ،
)228/3د
ّ
ب نظر میرسد برخی از منابع با آوردن رمم «ضال؛ گمراه یا رافر» ،در این خبر ب دنبال انهام رفلر بل
ابوبالب بودهاند ،اما انفاقا این خبر ب چند دلی اثبات میرند ر ابوبالب رافر نبودهاست:
1د اگر ابوبالب رافر بود رسولخدا

بل امیرالملؤمنین عملی

دسلتور نملیداد بلرا نجهیلز،

غس  ،رفن و دفن ابوبالب اقدام رندد زیرا اقدام ب نجهیز رافر الزم نیستد چنان ر ام سلنت گفت انلد

بررسی اتهام کفر به حضرت ابوطالب

3د با نوو ب مسممان نبودن پدر و مادر ابوبکر ب منگام مجرت ،معنا ندارد ر گفت دود واللدین ملی
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رافر غس و رفن نیاز ندارد حتی اگر از خویشان نزدیک بادد (عبدالرزاق ،بینا)39/6 :د از نظر دیع نیلز
غس دادن رافر وایز نیست (م قق حمی)330/1 :1364 ،د
2د اظهار عالق و م بت دلدید رسلولخلدا
سازگار نداردد زیرا گفت اند منگامی ر رسولخدا

بل ابوباللب بل منگلام وفلات او بلا رلافر بلودن او
خبر وفات ابوبالب را دنید بر دل

سخت بيناب دد ،سپس وارد دد و پیشانی راست او را چهار بار و پیشانی چپ

گران آملد و

را سل بلار دسلت رشلید،

سپس گفت :ا عمو مرا در رودری پرورش داد و در یتیملی رفاللت رلرد و در بزرگلی یلار نملود ،
پس خدایت از من وزا خیر دمدد و نیز فرمود :در این روزما بر این امت دو متیبت وارد دد ر نمیلدان
و ابلو

ب ردام یك از آن دو بينابنرمد مقتودش از دو متیبت ،متیبت درگذدلت حضلرت خدیجل
ّ
بالب بودد از آن حضرت نق ددهاست ر فرمود :ممانا خدا عز و و مرا درباره چهلار نفلر وعلده داده

است :درباره پدرم و مادرم و عموی و برادر ر در واممیت دادت (یعقوبی ،بلینلا)35/2 :د بنلا بلر نقملی
رسولخدا

در مرگ ابوبالب بسیار گریل رلرد و نلا چنلد روز در خانل مانلد و بلرا و اسلتغفار رلرد

(سبط ابن الجلوز  ،بلینلا)19 :د ایلن ملوارد در حلالی اسلت رل اگلر ابوباللب رلافر بلود اظهلار م بلت
سال هفتم ،شمــاره سیزدهم ،پاییز و زمستان 1400
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رسولخدا

ب او نا این اندازه وایز نبود زیرا از نظر قرآن م بت ب رافر ممنوع است چنان رل پیشلتر

ب آیات آن اداره دد (نکد ب نوضی ات ذی آی نخست در این مقالل )د ممچنلان رل وعلده دادن بل آن
حضرت درباره چهار نفر از ومم ابوبالب و ممچنین استغفار چنلد روزه آن حضلرت بلرا او ،بلا نوول بل
رافر بودن و  ،معنا نداردد
 .3-2-1گزارش سوم :روایت ضحضاح

یکی دیگر از روایانی ر با آن ابوبالب را ب رفر مته رردهانلد ،روایلت مشلهور بل «روایلت ض ضلا »
استد بر اساس این روایت ر از چند بریلق و بل چنلد گونل نقل ددهاسلت عبلاس بلن عبلدالم مب بل
َْ َ
َُ ُ َ
َ
لک َو َی ْغ َض ُ
لب للک؛ قلال :ملو فلی
گفت است« :ما أغ َن ْیلت علن َع ِّملک فإنل رلان ی وب
رسولخدا
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ْ َ
َّ
َ
َّ
ْ
َ ْ
رک اْلسف ِ من الن ِار»؛ عمویلت از نلو سلود ُنبلرد؛ در حلالی رل از
ض ضا ٍ من ن ٍار ولوال أنا لکان فی الد ِ
دما دفاع ررد و ب دیگران ب خابر دما خشلمگین دلدد آن حضلرت فرملود :او در حوضلچ ا از آنل
میبادد و اگر من نبودم در پاییننرین درو وهن ب سر می ُبرد (بخار 247/4 :1401 ،؛ مسم  ،بلینلا:
)135/1د
این روایت عالوه بر ادکاالت متعدد رل در سلند ،رولال و م تلوا آن وولود دارد دارا ننلاقض و
نعارضمایی نیز مست ر ب رودلنی ادعلا نلاقالن آنلان را بابل ملیرنلدد در ادامل  ،بل برخلی از ایلن
ادکاالت اداره میدود:

1د از نظر آیات قرآن راست ددن از عذاب رافرانی ر وارد ّ
وهن می دوند پذیرفت نیستد چنان ر بلا
َ
َّ
ََ َ َ
َ ُ
َ ْ َ
َ َ َّ ُ
حراحت در این آی چنین آمده استَ « :و ال ِذ َین رف ُروا ل ُه ْ ن ُار َو َه َّن َ ال ُیقضلی َعم ْلی ِه ْ ف َی ُمونلوا َو ال ُیخفلت
ُ َّ َ ُ
َ َ َ َ َ
َع ْن ُه ْ ِم ْن َعذ ِاب َها رلذ ِلک ن ْج ِلز رل رفلور» (فلابر)36 /؛ و رسلانی رل رلافر دلدند ،آنل دوزى بلرا
آنهاست ،مرگز فرمان مرگشان حادر نمیدود نا بمیرند ،و چیز از علذاب آنلان نخفیلت داده نملیدلود،
این گون مر رفران رنندها را ریفر میدمی د در آی دیگر نیز نخفیلت در علذاب رلافران ایلنچنلین بلا
َّ َّ
ُ َّ ُ َ َ َ َ ُ
ََ
ْ َ َ
ُ
حراحت مردود اعالم ددهاستِ « :إن ال ِذ َین رف ُروا َو َمانوا َو ُم ْ رف ٌار أ ْول ِئک َعم ْی ِه ْ ل ْع َنلُ المل ِ َو ال َمال ِئک ِلُ َو
َّ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ ْ َ َ ُ َ
َ َ
اب َو ال ُم ْ ُینظ ُرون» (بقره)162-161 /؛ رسلانی رل
اس أوم ِعین * خ ِال ِدین ِفیها ال یخفت عنه العذ
الن ِ
حال رفر از دنیا رفتند ،لعنت خداوند و فردتگان و مم مردم بر آنها خوامد بلود! ممیشل
رافر ددند ،و در ِ
در آن [لعن و دور از رحمت پروردگار] باقی میمانند ن در عذاب آنان نخفیت داده میدود ،و نل مهمتلی
خوامند دادت!د پس چگون با ووود نتریب این آیات از عذاب ابوبالب راست دد؟

میگردد ،برا ستمکاران دوستی ووود ندارد ،و ن دفاعت رننلدها رل دلفاعت

پذیرفتل دلودد آیلات

دیگر نیز با این مضامین ووود داردد پس چگون با آن رل در ایلن آیلات نتلریب ددهاسلت رل دلفاعت
دام رافر و مشرک نمیدود اما ابوبالب مورد دفاعت قرار گرفت است؟
3د ادکال دیگر ب خبر ض ضا  ،نعارض در نق ما مختملت ایلن روایلت اسلتد زیلرا در نقملی آملده
ّ
است «لعمل ننفعل دلفاعتی»؛ دلاید دلفاعت ملن بلرا او سلود دادلت بادلد (احملد بلن حنبل  ،بلینلا:
 ،)50/3ر در این حورت سود دادتن دفاعت برا ابوبالب ق عی نیست و در نتیجل  ،بهلرهمنلد دلدن
و خار ددن از پاییننرین درو وهن مورد نردید است املا در نقملی
ابوبالب از دفاعت رسولخدا
َ
ْ
َ
َّ
ََ َْ َ َ َ
) نبلودم
رک اْل ْسف ِ من َّالن ِار»؛ یعنی اگر من (رسلولخلدا
دیگر آمده است ر «ولوال أنا لکان فی الد ِ
ابوبالب ممچنان در درو پایین وهن قرار دادت و نمینوانسلت نجلات یابلد (بخلار 247/4 :1401 ،؛
ً
مسم  ،بینا ،)135/1 :ر در این حورت ب معنلا آن اسلت رل ابوباللب ق علا از دلفاعت آن حضلرت
بهرهمند ددهاستد بر این اساس ،در نق این خبر نعارض آدلکار وولود دارد و ایلن نعلارض در نقل  ،از
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نبلود ابوباللب در پلاییننرین
2د از روایت ض ضا چنین برمیآید ر اگلر دلفاعت رسلولخلدا
ّ
درو وهن قرار دادت در حالی ر آیات قرآن مر نوع دفاعتی را نسلبت بل رفلار و مجرملانی رل داخل
ّ
َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُ َّ
الشللافع َ
دللفاعت
ین» (مللدثر)48 /؛
وهللن دللدهاند رد میرنللد و مللیفرمایللد« :فمللا نللنفعه دللفاعُ
ِ
ِِ
ََ ْ ُ ْ َْ َ ْ َ ْ
دفاعترنندگان ب حال آنان سود نداردد ممچنان ر در آی دیگر میفرماید« :وأ ِنذرم یوم اال ِزف ِلُ ِإذ
َ َ َّ
َ
ُُْ ُ َ َ ْ َ َ
لن َحملی َو َال َدلفیع ُی َ ُ
ین م ْ
َ
لاع» (غلافر)18 /؛ و آنهلا را از روز
لال ِم ِ
لاظ ِمین ملا ِلمظ ِ
ِ
لاو ِر ر ِ
ِ
القموب لد ال ن ِ
ّ
ددت وحشت دلما ب گموگاه میرسد و نملامی وولود آنهلا ّ
ممملو از انلدوه
نزدیک بترسان ،منگامی ر از
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بهترین دالی ساختگی بودن این گون از اخبار استد
4د اگر م توا خبر ض ضا پذیرفت دود باز م دلی بر رفر ابوبالب نیست بمک ب عکس دلی بلر
ایمان ابوبالب است زیلرا دلفاعت رسلولخلدا
دادهاند و عذاب او از درک اسف از آن

دلام حلال او ددهاسلت رل در علذاب او نخفیلت

و درو پایین وهن بل مرحمل مالیمتلر یعنلی ض ضلا از آنل

نقمی یافت است پس او رافر نبودهاست ر دفاعت دام حال او ددهاست زیرا دفاعت دام حال رلافر
نمیدودد پس بر اساس این خبر حداردر مینوان گفت ر ابوباللب گنلامی دادلت اسلت رل بلا دلفاعت
رسولخدا

گناه او بخشیده دده و از عذاب او راسلت ددهاسلت در حلالی رل اگلر رلافر بلود احلال

دفاعت برا او معنا ندادتد
5د این خبر از نظر لغت نیز ادکال دارد زیرا «ض ضا » ب معنا آب قمی است ر غرق نکند؛ یا آبلی
ر قعر آن نزدیک بادد و یا آبی اندک ر نا رعبین و نیمل سلاق بیایلد (ردکد دمخلدا :1372 ،ذیل لغلت
ض ضا )د بنابراین ،استعمال واژه آب برا آن

معمول نیست و اگر از باب استعاره بادد نیاز بل قرینل و

دامد دارد ر ب ظامر برا این گون از استعمال در لغت قرین و دامد دیده نشدهاستد
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6د راو احمی این خبر ر روایت راویان دیگر ب او میرسد مغیره بن دعب است رل حتلی بل اعتلراف
ام سنت ددمنی او نسبت ب بنیماد ب ویهه نسبت ب امیرالمؤمنین عمی

مشهور و معموم اسلت و

ماورا فساد و فسلق مغیلره چنلان اسلت رل نرسلی از نقل آن وولود نلدارد (ابلن ابلی ال دیلد:1378 ،
)70/14د مر چند برخی از راویان مه در سمسم نق این روایت یعنی سفیان ثور و عبدالممک بن عمیلر
نیز از رسانی مستند ر حتی از نظر روالیون ام سنت مورد نقد و نکذیب قرار گرفتل یلا نضلعیت دلده و
مته ب بیاعتماد ددهاندد چنان ر درباره سفیان ثور گفت اند ر او روایلت ضلعفا را نلدلیس ملیرلرد
(یعنی عیب روایات و ضعت سلند روایلات را ملیپودلاند) (ذمبلی)169/2 :1382 ،د اگلر راو بل منگلام
روایت ،ب گون ا روایت رند ر ظامر حدیث معتبر دود ،وللی واقعیلت را در ملورد سلند و اسلناد ،مخفلی
ّ
ِّ
َّ
نماید آن را «مدلس» و راو را «مدلس» گویندد ندلیس از ریش ظممت ملیبادلد؛ یعنلی راو ملدلس ،بلا
نق روایت نزیین دده ،دیگران را در ظممت وارد ملیرنلدد البتل نلدلیس نیلز اقسلامی دارد (بلرا ابلالع
بیشتر ،ردکد مؤدب)166 – 164 :1395 ،د دربلاره عبلدالممک بلن عمیلر نیلز گفت انلد رل حافظل خلوبی
ندادت و روایات اندری دارد و نضعیت ددهاست (ابن ابی حان )361/5 :1372 ،د
 .4-2-1گزارش چهارم :امید به تمام خیرها برای ابوطالب

بر اساس روایتی ،منگامی ر از رسول خدا

پرسیدند برا ابوبالب چ میخوامنلد؟ فرملود :نملام

خیرما را برا او امیلد دارم (ابلنولوز 251/5 :1407 ،؛ ابلن عسلارر)336/66 :1417 ،د چگونل ممکلن

است رسولخدا

برا رافر ر وعده عذاب داده ددهاست (در بخل

آیلات در ایلن مقالل بل برخلی از

این آیات اداره دلد) ،خیلر بخواملد؟ آیلا ایلن مخالفلت بلا برنامل و اراده خداونلد نیسلت؟ و آیلا ممکلن اسلت
رسولخدا

نمام خیرما را برا رسی بخوامد ر اسالم را بر او عرض ررده و او نپذیرفت است؟

نتیجه

ددمنان و مخالفان امیرالمؤمنین عمی

از حرب ما مختمفی برا ددمنی با آن حضرت اسلتفاده

رردهاندد یکی از این حرب ما زیر سؤال بردن ایمان حضرت ابوبالب و مته رردن او بل رفلر اسلتد آنلان
برا اثبات این انهام ،م از آیانی از قرآن استفاده رردهاند و م برخی از حواد و گزارشما نلاریخی را
دسللتاویز خللود قللرار دادهانللدد آیللانی دربللاره منللع از اسللتغفار ،عللدم امکللان مللدایت فللرد مللورد م بللت
رسولخدا

نوسط آن حضلرت و بازدادلتن دیگلران از آزار رسلولخلدا

و نپلذیرفتن دعلوت آن

حضرت از ومم مهمترین آیانی است رل بلا اسلتفاده از روایلانی نادرسلت ،گفت انلد دربلاره ابوباللب نلازل
ددهاستد در این نودت رودن دد ر ایلن آیلات مل از نظلر دلأن نلزول و مل از نظلر م تلوا رب لی بل
ابوبالب ندارند و سند و روال روایانی ر برا اثبات این آیلات دربلاره رفلر ابوباللب اسلتفاده دلدهاند نیلز
ابوبالب استفاده میدود یا ب ل اظ ناریخی قاب اثبات نیستند یا از نظر م تلوا قابل ان بلاق بلر مقتلود
ً
انهام زننده نیست و یا انفاقا نتیج ا عکس مقتود ناقالن این اخبار ب دست میدمدد در عرح حلواد
ناریخی نیز مسممان نبودن پدر و ملادر مهلاوران بل ولز ابلوبکر ،نجهیلز و دفلن ابوباللب ،روایتلی دربلاره
ض ضا آن

و امید دادتن رسولخدا

برا حاح دلدن نملام خیلرات بلرا ابوباللب از وممل

حواد و گزارشما ناریخی مستند ر انهام رفر ب ابوبالب را مردود و ایمان ایشان را اثبات میرنندد
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مشکالت متعدد دارندد ممچنین رودن دد ر برخی از حواد ناریخی ر از آنهلا بلرا انهلام رفلر بل
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