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در این متن . اهل تسنن هم اختالف است نیاست و در ب امبریبر موحد بودن اجداد پ یمبن عهیش یاجماع تمام علما

 میخواهیم این مهم را از منظر شیعه بررسی و به شبهات مربوطه پاسخ بدهیم.



 :یعقل لیدال (الف

  دیگویجهان اسالم [ م یعلما نی] از بزرگتر یحل عالمه

ا خاتم صلّى اللَّه علیه تامامیه بر آنند كه پیامبر از سالله پاك و نسل مطهر است و در میان پدران او از آدم 

 فرماید:میمشرك نبوده است. امیر المؤمنین  و آله هیچ كس

سپرد و در نیكوترین قرارگاه مستقر كرد. از پشتى به پشت پس آنان را در بهترین ودیعت جاى به امانت 

و عار. چون یكى از آنان درگذشت، دیگرى بی عیب بزرگوار و زهدانهایى پاك و  دیگرش داد، همگى

گشت، تا آنكه تشریف و بزرگوارى از سوى خداى بارى به  براى حمایت از دین برخاست و جانشین او

از درختى كه پیامبران خود را از آن  ندان و گرامیترین دودمان بركشید.محمد رسید و او را از بهترین خا

نیكوترین  جدا كرد و امینیان خویش را برگزید و بیرون آورد فرزندان او بهترین فرزندانند و خاندانش

 .1(ترجمه دكتر شهیدى ،11نهج البالغه، خطبه )خاندان و دودمان او بهترین دودمان 

 :دیگویم یطوس خیش

 نیآنان در ا لیكافر وجود نداشته است. و دل (امبریاجداد پ)آنان انیو در م دهیاصحاب ما به اثبات رس نزد

كه اجماع آنان به جهت دخول معصوم در  دیمسئله اجماع فرقه بر حقّ است. و در جاى خود به اثبات رس

 .2ستین هیامام نیمسئله اختالفى ب نیآنها حجّت است. و در ا نیب

 یز صلب و اجدادا توانندینم ،معصوم پس از او زدهیو معصوم است به عالوه س ایكه خاتم األنب یامبریپ نیقی به

بوده اند و  امبریپ كه قبل از ییچه آنها نیتمام مشرك .باشند كه طاهر و موحد نبوده و لعنت خداوند بر آنها است

را كه  یمام كافرانتاست كه خداوند  هیدو آ نی؛ گواه آن اددر قرآن مورد لعنت خداوند قرار دارن ،چه بعد از آن

 :شماردیم ینابخشودن یرفتند را لعنت كرده است و شرك را گناه ایبا كفر از دن

 سوره البقره (161) ن ی و  الْم الئِك هِ و  النّاسِ ا جْم عل عْن هُ اللّهِ هِمْیْك ف رُوا و  ماتُوا و  هُمْ كُفّارٌ اُولئِک  ع ل  ن یال ّذ اِن ّ

م بر آنها خواهد رفتند، لعنت خداوند و فرشتگان و همه مرد ایكه كافر شدند، و در حال كفر از دن كسانى

  .بود
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 وره نساءس (48) مًایبِاللَّهِ ف ق دِ افْت ر ى إِثْمًا ع ظِ شْرِكْیُو م نْ  ش اءُی م ا دُون  ذ لِک  لِم نْ  غْفِرُی بِهِ و  شْر ك یُأ نْ  غْفِرُی اللَّه  ل ا  إِنَّ

كس  و آن بخشدیكه بخواهد م یهر كس برای را آن از تربخشد وكم ی]هرگز[ شرك را نم خداوند

 .گناه شده است نتریقرار دهد مرتكب بزرگ یكیخدا شر یكه برا

نخواهند رفت  ایموحد نباشند لعنت خداوند و مالئكه بر آنها خواهد بود و طاهر از دن امبریاگر اجداد پ نیقیبه  پس

اند كه قرآن به كرات  نیاز جمله مشرك زیبت پرستان ن .شرك همراه آنان خواهد بود یعنیبزرگ  یدیچرا كه پل

 .آنان را مشرك خوانده است

.السالم( موحد باشند هیتا حضرت آدم )عل یهمگ امبریاجداد پ دیبا یاز نظر عقالن جهینت در



 :و رد شبهات ینقل لیدال (ب

 ،انیهودیو  انیحیو مس انیداشتند هماننده مندائ نیكه د ییبه جز آنها یكه همه اعراب جاهل دییممكن است بگو

 چیه رویبودند كه پ ینكسا زین امبریكامالً اشتباه است بلكه در همان زمان قبل از پ نیاما ا .بت پرست بودند هیبق

 :نمونه یبرا .بودند زاریو از بت ها ب دندیستپر یرا م كتای یخدا ینبوده ول انیاد نیاز ا کی

كه  «لینف»سر پ« عمرو»پسر  «دیز»كه  نروستیو از ا كردند،یم میرا تعظ «یعز»خاص  یبه نوع «شیقر» و

 :دیگویبتان را ترك گفته بود م گریو د «یعز»و پرستش  دهیگرو یبه خدا پرست یدر روزگار جاهل

 الجلد الصبور فعلیكذلک      عایجم یالالت و العز تركت

 غنم ازور یبن یو ال صنم     هایو ال ابنت نیأد یالعز فال

 ریصغ یالدهر إذ حلم یال هبال ازور و كان ربا     لنا ف و

 :آورد یم نیچن نیرا ا تیسه ب نیترجمه ا ،مترجم ،كتاب یپاورق در

 .بایكند مرد دالور و شك نیهر دو را واگذاشتم، و چن نیا یو عز الت

 كنم. یم ارتیغنم را ز یگروم، و نه به دو دخترش، و نه دو بت بن یم ینه به عز پس

 .3اندك داشتم یپروردگار ما بود، آن هنگام كه عقل ینه هبل را كه روزگار و

 انیهم در م یگرید كتاپرستانینبوده است و قطعا  یتازه ا زیاست كه موحد بودن چ نیانچه كه مسلم است ا پس

 .بودند یاعراب جاهل

نقل  امبریاز قول پ وبت پرست دانسته  زیرا ن امبریپ ،یهشام بن محمد در األصنام در قسمت مربوط به بت عز البته

 رادیا چند اام .گوسفند برده است یعز یبوده است برا شیاجداد خو نییآ رویكه پ یكه گقته است زمان كندیم

 :گفته وارد است نیمهم به ا

است كه ائمه در  نیچرا كه الزمه عصمت ا ،السالم( است هیعصمت ائمه )عل حیگفته نغض صر نیا :1

است و مسلم است كه  شدهیگناه محسوب م زیدر آن زمان ن یگناه نكرده باشند و بت پرست یزمان چیه

 چیتا ه گرداندپاك  یدیاست كه خداوند اراده كرده او را از هر پل نیا یمعصوم با انسان عاد نیفرق ب
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را بكند چطور ممكن است خود  هیكه بنا است شفاعت بق یكس .مرتكب نشود یزمان چیدر ه یگناه

 .گناهان است شده باشد؟ نیو بزرگتر نیمرتكب شرك كه از بد تر

باشد  امبریكه نه معصوم بوده و نه قرار بوده است كه پ دیچون عمرو بن ز یچطور ممكن است كس :2

عظمت و حكمت  نیاسالم با ا امبریا بفهمد و قبل از ظهور اسالم از آن دست بكشد اما پر یجهل بت پرست

 ؟.نه

در غار حرا به  ،كعبه كه بت خانه بود یكه قبل از مبعوث شدن بت پرست بوده است به جا امبریچرا پ :3

به ) دانستندیتر شدن به اهلل م کینزد یخود برا لهیبت ها را وس یاعراب جاهل .پرداخت ؟ یعبادت م

عبادت و  یاست چرا برا دهبو شیاجدا خو نییآ رویكه پ امبریپ نیحال ا (سوره زمر 3 هیعنوان نمونه آ

 .؟رها كرده و به غار پناه برده بودتقرب به خداوند بتها را 

 نیمربوط به ا یاتیو روا میاز قرآن كر هیآ نیا یباطن ریتفس است امبریبر موحد بودن اجداد پ یكه مبن یلیاز دال

 :میباشد هیآ

 سوره الشعراء (220) مُیالْع لِ عُی( إِنَّهُ هُو  السَّم219ِ) ن  یالسَّاجِدِ ی( و ت ق لُّب ک  ف218ِت قُومُ ) ن یحِ ر اك ی  یالَّذِ

 انی( و گردش و حركت تو را در م218) ند،یب یم ،یستیا یعبادت[ م یكه ]برا یهم او كه تو را هنگام

 (220) .او شنوا و داناست ناًیقی( 219ن )سجده كنندگا

 :بیان میشود نگونهیا ،است هیآ نیا ریكه در تفس ییاز قولها یكی نمونه ریتفس در

از آدم تا عبد اهلل همه تحت نظر لطف  امبرانیمنظور، نقل و انتقال رسول خدا ص در صلب پ نكهیا گرید

 یگرید امبریبه پ یموحد و ساجد امبریكه نطفه پاك تو از پ یهنگام یعنیپروردگار صورت گرفته، 

 .شد، خدا از همه آگاه بود یمنتقل م

 :آمده است نیچن «ن یالسَّاجِدِ یو ت ق لُّب ک  فِ»جمله  ریاز امام باقر )ع( در تفس میبن ابراه یعل ریتفس در

 نینور ثقل ریتفس] .كه درود خدا بر آنها باد امبرانیدر صلب پ یعنی همیصلوات اهلل عل نییاصالب النب یف

 [69صفحه  4جلد 

 :آمده است نیجمله از امام باقر )ع( و امام صادق )ع( چن نیهم حیدر توض "انیمجمع الب" ریدر تفس و



در »  یعنی :سفاح من لدن آدم ریعن نكاح غ هیاخرجه من صلب اب یحت ،یبعد نب ینب نییاصالب النب یف

 یب پدرش از ازدواجخداوند او را از صل نكهیتا ا گر،ید امبریبعد از پ یامبریقرار داشت، پ امبرانیصلب پ

 مورد بحث [ اتیآ لیذ انیالب مع]مج«. فرستاد  رونیاز زمان آدم به بعد، ب یپاك،و دور از هر گونه ناپاك

 امبرانیر و اجداد پدهد پد یكه نشان م میدر دست دار یآن دالئل ریفوق و تفس اتیقطع نظر از آ البته

 ی)برا افتندی افتندیتولد  یعفت یشرك و ب یهایپاك از آلودگ یطیخدا هرگز مشرك نبودند و در مح

 یرهایتفس ی( ولدیئسوره انعام مراجعه فرما 74 هیآ لیذ 305نمونه صفحه  ریتفس 5به جلد  شتریب حیتوض

 .4است هیفوق جزء بطون آ

 میحضرت ابراه ازر مشرك و بت پرست بوده است و ،است كه در قرآن نیا رندیگیكه مخالفان م یراداتیاز ا یكی

 رادیا نیا ،خواندیم (ستاپدر  شیمواقع معنا شتریدارد اما ب یمتعدد یكلمه معان نیالسالم( او را با لفظ أب )ا هی)عل

 :شودینمونه كامال پاسخ داده م ریاما در تفس

و  یادرمبر جد  یگاه ،دید میشود و چنان كه خواه یدر لغت عرب غالبا بر پدر اطالق م "اب" كلمه

فته شده گ زیاند ن دهیزحمت كش یانسان به نوع بیترت یكه برا یو معلم و كسان یمرب نیعمو و همچن

 "پدر" زیچ ردر كار نباشد قبل از ه یا نهیكلمه اگر قر نیكه به هنگام اطالق ا ستیشک ن یاست، ول

 .دیآ یبنظر م

 میدر ابراهپ: آن مرد بت پرست )آزر( دیگو یباال م هیآ یبراست ایكه آ دیآ یم شیسؤال پ نیا اكنون

 ایباشد؟ و آ اولوا العزم بوده امبریپ کیتواند پدر  یفرد بت پرست و بت ساز م کی ایبوده است؟ و آ

ؤال اول سبه  یسناز مفسران  یارد؟ جمعدر فرزند نخواهد گذ یانسان اثر نامطلوب اتیوراثت در روح

 عهینشمندان شكه تمام مفسران و دا یدانند، در حال یم میابراه یپاسخ مثبت گفته و آزر را پدر واقع

 .نسته انددا میابراه یاو را عمو یاریاو را پدر مادر و بس ینبود، بعض میمعتقدند آذر پدر ابراه

 :است زیكند چند چ یم دییرا تا عهیكه نظر دانشمندان ش یقرائن

نوشته اند،  "تارخ"شمرده نشده است، بلكه همه  "آزر" م،یاسم پدر ابراه یخیاز منابع تار کیچیدر ه :1

آزر بوده در  میكه اصرار دارند پدر ابراه یافراد نكهینام آمده است، جالب ا نیهم زین نیدر كتب عهد
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تارخ، و  میاسم پدر ابراه نكهیاز جمله ا ستیوجه قابل قبول ن چیدست زده اند كه به ه یهاتیبه توج نجایا

 ذكر نشده است. یخیدر منابع تار زیلقب ن نیكه ا یلقبش آزر بوده! در حال

 هیاحتمال با ظاهر آ نیكه ا یكرده است در حال یاو را پرستش م میبوده كه پدر ابراه یآزر بت نكهیا ای و

 ریدر تقد یكلمه ا ایجمله  نكهیمگر ا ست،یوجه سازگار ن چیپدرش آزر بود به ه دیگو یفوق كه م

 ،بخش تكلمه آن یابتدادر ترجمه األصنام و در  ،نمونه یبرا] .كه آن هم بر خالف ظاهر است میریبگ

به نام ازر حرف زده شده است كه پدر حضرت  یاز بت (،161صفحه ) ستیكه نوشته خود هشام بن محمد ن

 میگفته كه پدر حضرت ابراه نیا یبرا یسند چیپرده دار آن بوده است اما ه (تارخ)السالم(  هی)عل میابراه

 :است نیا؛ متن آن  شودیذكر نم ،پرده دار آن بوده است

« مجاهد»مفسران گفته اند، پرده دارش بود. و از  یبنابر آنچه كه برخ م،یبود كه تارخ پدر ابراه یبت :ازر

نبود،  میآزر پدر ابراه :شده است كه گفت تیروا 74 :6أتتخذ أصناماً : آذر یتعال یقول خدا ریدر تفس

 مینام پدر حضرت ابراه یخیتار منابعاست كه  نیا دیآ ی.. )تاج العروس( [ ]آنچه كه بر م.بود یبلكه بت

 [( را تارخ ذكر كرده اند و نه ازرالسالم هی)عل

آنها  كانیمشركان استغفار كنند اگر چه بستگان و نزد ی: مسلمانان حق ندارند برادیگو یم دیمج قرآن

و م ا  :دیگو یم نیقرار ندهد چن زیرا در باره آزر دستاو میاستغفار ابراه یكس نكهیا یبوده باشند، سپس برا

 مٌ یل أ وَّاهٌ ح لِ م یل هُ أ نَّهُ ع دُوٌّ لِّلَّهِ ت ب رَّأ  مِنْهُ إِنَّ إِبْر اهِ ن  یَّف ل مَّا ت ب  اهُ یَّو ع د ه ا إِ  إِلَّا ع ن مَّوْعِد هٍ هِیلِأ بِ م یك ان  اسْتِغْف ارُ إِبْر اهِ

آنجا )بود كه به او داده بود  یپدرش)آزر( فقط به خاطر وعده ا یبرا میاستغفار ابراه :( سوره توبه114)

 نكهیا دیبه ام "غفار خواهم كرد تو است یبرا یبزود ": یعنی 47 هیآ میمر - یس أ سْت غْفِرُ ل ک  ر بِّ :كه گفت

مصمم و لجوج  یكه او را در راه بت پرست یبرگردد( اما هنگام یوعده دلگرم شود و از بت پرست نیبا ا

 .دست از استغفار درباره او برداشت دید

او طلب  یبرا چگاهیه گریشدن از آزر د وسیبعد از ما میشود كه ابراه یاستفاده م یبه خوب هیآ نیا از

 یدر دوران جوان انیجر نیدهد ا یكند، و تمام قرائن نشان م نیهم نبود چن ستهیآمرزش نكرد و شا

 .و با بت پرستان مبارزه داشت ستیز یبود كه در شهر بابل م یو زمان میابراه

پدرش  یكعبه برا یبنا انیدر اواخر عمر خود و پس از پا میدهد كه ابراه یقرآن نشان م گرید اتیآ یول

نشده بلكه  "اب"به  ریچنان كه خواهد آمد از پدر تعب اتیآ نیالبته در ا)از خداوند طلب آمرزش كرد

 .(شده است رساند،یمفهوم پدر را م حایبه والد كه صر ریتعب



.. ر بَّن ا .الدُّع اءِ عُیل س مِ یو إِسْح اق  إِنَّ ر بِّ ل یالْكِب رِ إِسْم اعِ یع ل  یو ه ب  لِ یالْح مْدُ لِلَّهِ الَّذِ :دیفرما یكه م آنجا

 یبرا پاسحمد و س "[  41و  39 اتیآ میالْحِس ابُ  ] سوره ابراه قُومُ ی  وْم ی   ن  یو لِلْمُؤْمِنِ یَّو لِو الِد   یاغْفِرْ لِ

 كند، یم پروردگار من دعا را اجابت دهیو اسحاق را بخش لیبه من اسماع یریاست كه در پ ییخدا

 " امرزیب زیرا در روز رستاخ نیپروردگارا ! من و پدر و مادرم و مؤمن

را  میدارد و ابراه یمشركان بر حذر م یسوره توبه كه مسلمانان را از استغفار برا هیبه آ هیآ نیانضمام ا از

شمرد، به  یهدف مقدس، بركنار م کی یمدت محدود آن هم برا کی یجز برا یكار نیاز انجام چن

مانند  ایپدر مادر و  ایبلكه عمو  ست،یمورد بحث، پدر ن هیدر آ "اب"شود كه منظور از  یاستفاده م یخوب

 .صراحت ندارد "اب"كه  یپدر صراحت دارد، در حال یمعن انیدر ب "والد" گرید ریآن است و به تعب

أ مْ كُنْتُمْ شُه د اء   :سوره بقره 133 هیدر مورد عمو به كار رفته است مانند آ زین "اب"قرآن كلمه  اتیآ در

ل  یو إِسْم اعِ م یق الُوا ن عْبُدُ إِل ه ک  و إِل ه  آب ائِک  إِبْر اهِ یم ا ت ْعبُدُون  مِنْ ب عْدِ هِیالْم وْتُ إِذْ ق ال  لِب نِ عْقُوب ی إِذْ ح ض ر  

 :و إِسْح اق  إِل هًا و احِدًا و ن حْنُ ل هُ مُسْلِمُون 

و اسحاق، خداوند  لیو اسماع میبه او گفتند ما خداوند تو و خداوند پدران تو ابراه عقوبیزندان فر "

 .بود نه پدر او عقوبی یعمو لیكه اسماع میدان یرا م نیو ا " میپرست یرا م گانهی

 غمبریاز پ یمعروف ثیدر حد رایموضوع را استفاده كرد ز نیتوان ا یم زین یمختلف اسالم اتیاز روا - 3

 :اكرم )ص( نقل شده است

 یدنسنیعالمكم هذا لم  یف یاخرجن یارحام المطهرات حت یال نیاهلل من اصالب الطاهر ینقلنی زلی لم

ساخت، و  یهمواره خداوند مرا از صلب پدران پاك به رحم مادران پاك منتقل م " :هیبدنس الجاهل

 یاریرا بس تیروا نینمونه: ا ریتفس یاز پاورق] ."آلوده نساخت  تیدوران جاهل یهایهرگز مرا به آلودگ

غرائب القرآن و  ریدر تفس یشابوریو ن انیدر مجمع الب یو اهل تسنن مانند مرحوم طبرس عهیاز مفسران ش

 [.نقل كرده اند یروح المعان ریدر تفس یو آلوس ریكب ریدر تفس یفخر راز

كه آن را منحصر  یاست، و كسان یشرك و بت پرست تیدوران جاهل یآلودگ نیكه روشنتر ستین شک

إِنَّم ا الْمُشْرِكُون   دیگو یقرآن م نكهیبر گفته خود ندارند،بخصوص ا یلیدل چیزنا دانسته اند، ه یبه آلودگ

 ."[  28 هیمشركان آلوده و ناپاكند ] سوره توبه آ " :ن ج سٌ 

 



 ینقل م "مجاهد"از مفسر معروف  "انیجامع الب"خود  ریكه از دانشمندان اهل سنت است در تفس یطبر

 [ 158جلد هفتم صفحه  انی] جامع الب .نبود می: آزر پدر ابراهدیگویم حایكند كه او صر

: ندیگو ی:آنها كه مدیگو یم هیآ نیهم لیدر ذ یروح المعان ریاهل تسنن در تفس گریمفسر د یآلوس

از  یاریسب رایآنها است ز یاز كم اطالع ،هست عهیصوص شنبود مخ میآزر پدر ابراه نكهیاعتقاد به ا

 .[ 169 حهجلد هفتم صف یروح المعان ریبود ] تفس میابراه یدانشمندان معتقدند كه آزر اسم عمو

نقل  "لیاسرار التنز"در كتاب  یدر كتاب مسالک الحنفاء از فخر راز یدانشمند معروف سن «یوطیس»

 امبریر باال از پكه د یثیمشرك نبودند و به حد چگاهیاسالم )ص( ه امبریكند كه پدر و مادر و اجداد پ یم

 قتیقح نیا میانتو یكند كه ما م یاضافه م یوطیاستدالل نموده است، سپس خود س می)ص( نقل كرد

 :دیگو یكه م یاتینخست روا میاثبات كن یاسالم اتیرا با توجه به دو دسته از روا

 "یبخار حیصح"ز را ا ثیاحاد نیا)فرد زمان خود بوده اند نیتا آدم هر كدام بهتر امبریو اجداد پ پدران

 .(و مانند آن نقل نموده است یهقیب "دالئل النبوه"و 

كردن  مهیمضافراد موحد و خداپرست وجود داشته است با  ی: در هر عصر و زماندیگو یكه م یاتیروا و

]  .وده اندب( حتما موحد می)ص( از جمله )پدر ابراه برامیشود اجداد پ یثابت م اتیدو دسته روا نیا

 [ (بعد به 118صفحه  15جلد  دیبحار االنوار طبع جد ی)بنا بنقل پاورق 17مسالک الحنفاء صفحه 

است بر اساس قرائن  یریمورد بحث تفس هیآ یفوق برا ریشود كه تفس یتوجه به آنچه گفته شد معلوم م با

اهل سنت  نیاز متعصب یآن چنان كه بعض یبه را رینه تفس یمختلف اسالم اتیاز خود قرآن و روا یروشن

 .5گفته است "المنار" سندهیهمانند نو

( امبریدر بزرگ پپبن كالب )پدر پدر بزرگ  یاز فرزندان قص یكیچرا نام  ندیگویاست كه م نیا راداتیا گریاز د

 :و اما پاسخ ،عبد مناف است؟ یگریو نام د یعبد العز

 عبد مناف -الف

 :باشد تواندیم زیخداوند ن یمناف از نامها

 ،یو بلند مرتبگ یبزرگ گاهیجا یعنیمناف  ،و در اصطالح دیآ یاز مرتفع و بلند شدن م یاز نظر لغو مناف

 .خوانده شوند توانندیم زیاهلل ن یاز نامها ،.   لذا منافدهدیم زیاست ن نانیكه مشابه ا یگرید یالبته معان
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« نوف» طیالمعجم الوسفرهنگ مناف طبق  شهیر یاز نظر لغو .شودیم یبلند مرتبه معن یعبد مناف را بنده 

 :مناف و نوف یاست و حال معنا

 .دهیكوه بلند و مرتفع و سر به فلک كش :الم ناف( یِج ب ل عال) :ندیگو :الم ناف

 :هیكفتار حمله كرد )ناف( عل  :عبلند و مرتفع شد )نافت( الضب زیآن چ :ءینوفا( الش نوفی)ناف   :نوف

 .6دیپستان و امثال آن را مك رخواریكودك ش :و نحوه  یالثد عیمشرف بر آن شد )ناف( الرض

 :رایز .شودینم یعنم« بنده بت»عنوان به  چیاما عبد مناف به ه ،بوده است یاعراب جاهل یاز بتها یكیاسم  مناف

 :شودیدو حالت معنا م دیآ یم گرید یعبد به همراه كلمه ا یكه كلمه  یوقت یزبان عرب در

 .می= بنده كر میعبد الكر :كه صاحب اسم بنده كلمه بعد از عبد است نیا یبه معن :1

 .است میكه كر ی= بنده ا میعبد كر :شودیصفت صاحب اسم م ،كلمه بعد از عبد :2

تفاوت  کیرد دوم مورد اول با مو ،دی؟ خوب دقت كن دهدیرا م یمعان نیاز ا کیبه نظر شما عبد مناف كدام  حال

 کیكلمه به  آن یعنی دیآ یال م یوقت قتیدر حق ،بله .كلمه بعد از عبد است یبرا« ال»دارد و آن در وجود 

داللت  یزیچ ای یسبر ك تواندیعنوان نم چیبه ه یعنی نیا ستیال ن یاما وقت كندیاشاره م یمورد نظر زیچ ایشخص 

 .كه مناف است یبنده ا :شودیپس عبد مناف م ،داشته باشد

 یاسم دارا ینعیصدق كند و آن  تواندیباشد م یكه عهد ذهن فیال تعر ،كه درباره اسم ،بر چند نوع است «ال»

است كه مناف  نیهم یبرا .در ذهن مخاطب حاضر باشد و مخاطب نسبت به آن حضور ذهن داشته باشد «ال»

 .بر بت داشته باشد یداللت تواندیبدون ال نم

 :یعبد العز -ب

البته عالوه  ،مینیبب میتوانیم خیفقط درباره پدرش و برادرش در تار .ستین خیدر تار یاثر چیه یعبد العز نیا درباره

 :انده شده استموحد خو خیدر تار یكه قص مییبگو دیبا ،میذكر كرد امبریكه بر موحد بودن اجداد پ یلیبر دال

 یها خودداربت گریو د یداشت و از عبادت الت و عُزّ مانیا كتایبه پروردگار  یپدر عبد العز یقص

 .7داشتیباز م رخدایو مردم عرب را از پرستش غ كردیم
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اعراب  انیر مداست كه  نیسؤال ا نیرا بر فرزند خود بگذارد ؟ پاسخ ا یموحد نام عبد العز کی دیچرا با حال

نام را خود  نیا تواندیم ،مسئله نیعالوه ا یگذاشتند و درباره عبد العز یخود نمنامها را پدران بر فرزندان  شهیهم

ام را بر او گذاشته ن نیا یكه قص ستین خیدر تار یسند چیه (.نبوده است زیكه احتماالً موحد ن)انتخاب كرده باشد 

در  میكه گفت همان طور .خواندندینام م نیفرد را با ا نیا یكه از بچگ ستیهم ن یسند چیه یباشد و اصال حت

 دهوب یعبد العز ،بن كالب یاز فرزندان قص یكیكه نام  میدانیحد م نیو فقط در ا ستیفرد ن نیاز ا یاثر خیتار

 .باشد تواندینم زیچ چیه انگریاسم ب نیا نیبنابرا .نیهم ،است

و اما  ،است؟ یعز( عبد الامبریاز فرزندان عبد المطلب )پدر بزرگ پ یكیاست كه چرا نام  نیا راداتیا گریاز د

 :رادیا نیپاسخ ا

اش بوده و  هیب كنابوله ندیگویم یاز فرزندان عبد المطلب كه در قرآن با نام ابولهب آمده است برخ یكی درباره

او با نام  گرید یمتنها یاست كه هم در قرآن و هم  در برخ نیاما آنچه كه است ا .بوده است یاسم او عبد العز

اقعه نام او را عبد و نیبه خاطر ا ندیگویم ی. برخستین وا یبرا یاز نام عبد العز یابولهب خوانده شده است و اثر

 :ستیگذاشته اند كه البته دور از ذهن هم ن یالعز

 عبد»پسر  «هیأم»پسر « عاص»پسر « سعد»و او ) حهیدشوار آمد، چنان كه ابو أح «شیقر»بر  یامر بس نیا و

 یكرد، م ادتیاز او ع« ابو لهب»مرگ دچار شد، و  یماریاست( چون به ب« عبد مناف»پسر « شمس

و حال  یكن یه میاز مرگ گر ای؟ آ اندیگر یترا م زیچه چ حةیابو أح یا» :دیپرس« ابو لهب». ستیگر

ابو « »نشود. دهیبعد از من پرست «یعز»دارم كه  مینه، بلكه از آن ب» :گفت« ؟ ستیاز آن ن یآنكه چاره ا

خاطر تو پرستش نشده است، و پس از  یبرا زیتو ن اتیدر زمان ح «یعز»سوگند  یبه خدا» :گفت« لهب

اكنون دانستم كه مرا » :گفت حةیابو أح« مرگ تو هم پرستش او بعلت مرگ تو ترك نخواهد شد!

 .8به شگفت آمد «یعز»به پرستش « ابو لهب » یو از دلبستگ« باشد، یم ینیجانش

با نام  امبریپ یعمو زیام نو البته در األصن زندینم یفرد حرف نیو درباره نام ا كندیواقعه را نقل م نیفقط ا األصنام

 یواقعه فوق اما برخ از یجدا .ستیفرد در األصنام ن نیبه عنوان نام ا یاز عبد العز یو اثر شودیابولهب خوانده م

 کینزد تیبه واقع اریا بسمفرد اختالف است و به نظر  نیدر اسم ا نیبنابرا .دانندیاو را ابو لهب م هیهم نام و هم كن

 .ندگذاشته باش نیچن نیفوق نام او را ا یبه خاطر ماجرا ،باشد یاست كه اگر نام او هم عبد العز
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 یاهلل مرتض تیبزند [ به نام آ یحرف نیچن نیكه ا میدیرا جز او ند ی]كس انیعیش انینفر در م کیمورد فوق  درباره

عبد المطلب  مانیداشته اند كه ا دهی[ عق 65صفحه  1األعظم )ص( جلد  یالنب رهیمن س حی] در كتاب الصح یعامل

البته به  .شودیچون مشرك بوده است و بعدها موحد م شتهنام را بر فرزندش گذا نیبوده است و او ابتدا ا یجیتدر

كه  مینكته را متذكر شو نیا دیبا .كار را كرده باشند نیا ینام عبد العز هیصرف توج یاهلل عامل تیآ دیآ ینظر م

نام را  نیكه نشان دهد عبد المطلب ا ستین یمنبع و سند چیه زیدرباره ابولهب ن ،یفرزند قص یهماننده عبد العز

كه بنا به  نیا لیقط به دلف یاهلل عامل تیآ لیدل نیاست ؛ به هم شدهینام خوانده م نیبه ا یاز بچگ ایبر او گذاشته و 

به آن اشكال وارد  میكرد انیفرض را تصور كرده است كه همان طور كه ب نیبوده است ا ینام او عبد العز یقول

چون عبد المطلب كه پدرش موحد  یكس نهیزم نیو در ا ستیاستوار ن یخیمحكم تار لیدل یاست چرا كه بر مبنا

پرستان بوده  كتای زیدر زمان او ن كهیباشد ؟ در حال یجیتدر مانشیا تواندیم ایموحد است آ زیبوده است و خود او ن

 قرار تیدر اقل یاهلل عامل تیكه حرف آ نیبه عالوه ا میكرد انیرا كه ب یراداتیا نیا .اند من جمله پدر خودش

درباره نام  یآمده اند و به قول برخ یاهلل عامل تیآ یبه عبارت .كندیوارد م یخدشه جد شانیبه اعتبار قول ا ،دارد

نام را  نیگذاشتند كه عبد المطلب ا نی[ استناد كرده و بعد از آن فرض را هم بر ا گرید یابولهب ] برخالف قولها

و محل ابهام  فیگفته به شدت ضع نی[ ؛ ا ستیكار ن نیبر ا یسند چیه كهیاو انتخاب كرده است ] در حال یبرا

كه موحد شود به خواست خداوند از  یجهت كه فرد نیبه موحد بودن ندارد از ا یربط البته كه بازهم .است

بلكه  ستیاختالف ن نیكه ا ندیگویكتاب م یدر پاورق یاهلل عامل تیآ .شودیآمده و پاك و طاهر م رونینجاست ب

اهلل  تیخود آ قتیدر حق .كنندیذكر م یجیعبد المطلب را تدر مانیموحد بوده اند و سپس ا امبریاجداد پ امتم

 .ندارد عهیش یعلما گریبا اجماع د یتناقض ،مبحث نیوجه ا چیكه به ه كنندیم انیهم ب یعامل

 :تکلمه

؟ است امبریدال بر موحد بودن اجداد پ زین یگرید یتهایروا ایآ دییممكن است بگو ،دیرا خواند لیكه دال حال

موضوع است كه ما تابحال  نیالسالم( دال بر ا هی)عل یموثق و معتبر از امام عل یتیكه روا مییبگو دیدر پاسخ با

 است: نی. متن آن چناز آن استفاده كند یبحث موحد بودن كس نیدر ا میا دهیند

( بإسناده فی فراید 123روى شیخ االسالم أبو إسحاق إبراهیم بن سعد الدین ابن الحمویه )المترجم ص 

 قال: ول فی الباب الثامن والخمسین عن التابعی الكبیر سلیم بن قیس الهاللیالسمطین فی السمط األ

إن ابن عمی رسول اهلل )صلى اهلل علیه وسلم( قال: وإنی أهل بیتی كنا نورا یسعى بین یدی اهلل تعالى  و... 

م )علیه السالم( قبل أن یخلق اهلل عز وجل آدم )علیه السالم( بأربعة عشر ألف سنة، فلما خلق اهلل تعالى آد

وضع ذلک النور فی صلبه وأهبطه إلى األرض، ثم حمله فی السفینة فی صلب نوح )علیه السالم(، ثم قذف 



به فی النار فی صلب إبراهیم )علیه السالم(، ثم لم یزل اهلل عز وجل ینقلنا فی األصالب الكریمة إلى األرحام 

 .ح قطاألمهات لم یلق منهم على سفاالطاهرة من اآلباء و

 .9فقال أهل السابقة والقدمة وأهل بدر وأهل أحد: نعم قد سمعنا من رسول اهلل )صلى اهلل علیه وسلم(

 ترجمه:

باب  مط اولس نیالسمط دیبه اسنادش در فرا هیابن حمو نیبن سعد الد میاالسالم ابواسحاق، ابراه خیش

 :كه گفت ردهك تی[ رواعهیش یعلما نیتریمیاز قد] یهالل سیبن ق میبزرگ، سل یاز تابعپنجاه و هشتم 

اندانم چهارده خكه من و  یبدرست :رسول خدا فرمود می[ همانا پسر عموالسالم( گفت هی)عل یامام عل.. ].

. میبود یتعال یعظمت خدا شگاهیدر پ انینما ینور ند،یافریمتعال آدم را ب یاز آنكه خدا شیهزار سال پ

ا به صلب نوح فرود آورد. سپس نور م نینور را در صلب او نهاد و او را به زم نیآدم ا نشیپس از آفر

 یخدا وستهیاه پو در آتش افكنده شد. آنگ افتیانتقال  مینشست. بعد به صلب ابراه یمنتقل شد و در كشت

بود  یتیفیادران به كمانتقال از پدران و  نیمنتقل فرمود و ا زهیبه ارحام پاك یتوانا ما را از اصالب گرام

 .به دور و منزه بودند یدیو پل یاز هر ناپاك یكه همگ

ودند، گفتند: بداشتند و بدر و احد را درك كرده  یشیسبقت و پ گرانیآنان كه بر داین سخنان[ از  پس]

 میا دهیسخنان را از رسول خدا شن نیما ا ،یآر

هارده معصوم )ع( صراحتاً اجداد چ یعل امام دیبوده است و همان طور كه خواند عهیفوق مورد وثوق ش تیروا

گونه صفات بر تمام  نیا ی؛ حت گرددیاطالق نم نیجز بر مؤمن نیو ا خواندیو منزه م زهیرا كامال پاك (السالم همیعل)

بخواهند كل كتاب  نكهیها در مورد ا یو البته وهاب تسنناز اهل  یاما درباره برخ .شودیمسلمانان هم خوانده نم

 :كندیم آنرا اثبات سندهیكتاب و نو نیاعتبار ا نکیدو ل نیا ،ندازندیرا از اعتبار ب نیالسمط دیفرا
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دارند او را  یسع یالبته برخ ،بوده استاهل تسنن  یاز علما نیالسمط دیكتاب فرا سندهینو دیبدان جالب است

 .ادعا ندارند نیبر ا یمحكم لیجلوه دهند اما دل عهیش

 

 و السالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته

 عبداهلل سید محمد ناطقی
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