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 1يدهکچ

آیه خطاب به  سورۀ قصص از مباحث اختالفی میان مفسران فریقین است. خداوند در این 56شأن نزول آیۀ 

غالب مفسران . «إِنَّکَ التَهْدِی مَنْ أَحْبَبَْت وَ لکِنَّ اللّه یَهْدِی مَنْ یَشاءُ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالُْمهْتَدِینَ »فرماید: پیامبر می

و او تا آخرین لحظات حیات،  استبرخی روایات معتقدند که شأن نزول این آیه ابوطالب  ۀسنت بر پایاهل

بر ایمان آوردنش، شهادتین را به زبان نیاورد و به حال کفر از دنیا رفت. مفسران  |پیامبر ام شدیدبا وجود اهتم

کنند، ولی در شأن نزول آیه نوعاً و شواهد تاریخی، ایمان ابوطالب را اثبات می ^شیعه با استناد به روایات ائمه

رند. در مقاله حاضر این فرضیه دنبال شده داشت قومش و به ویژه اقاربش ایمان بیاودوست  |معتقدند پیامبر

در نهایت به حال کفر از دنیا رفت. جاعالن  ولی کرد،جهت ایمان آوردن ابولهب تالش مضاعفی  |که پیامبر

در شأن نزول این آیه دست برده و به جای  ×حدیث وابسته به دستگاه اموی به جهت کاستن از کرامت علی
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 طرح مسئله

سورۀ قصص صحابه و تابعین و مفسران اهل سنت معتقدند که این آیه در شأن ابوطالب  56 ۀدر شأن نزول آی

ل کفر از دنیا رفت. در آخرین لحظات حیات نیز ایمان نیاورد و به حا |نازل شده و وی با وجود اصرار پیامبر

دوست  |مفسران شیعه با تأکید بر ایمان ابوطالب، در شأن نزول این آیه غالباً معتقدند پیامبر ،از سوی دیگر

اشاره دارد که ایمان آوردن فرد « مَنْ أَحْبَبْتَ»داشت قوم و اقاربش ایمان بیاورند. این در حالی است که تعبیر 

ایمان نیاوردن وی بوده است.  سبببه  |ند در این آیه درصدد دلداری پیامبربوده و خداو |خاصی مد نظر پیامبر

ابوطالب نازل نشده، شأن نزول این آیه چه کسی  بارۀاگر این آیه در :بنابراین، سؤال این تحقیق این است

 است؟ 

سورۀ قصص  56 ۀتطبیقی، دیدگاه مفسران را دربارۀ آی ۀدر این پژوهش قصد دارند با روش مطالع نویسندگان

و  سازندهای تاریخی، ابعاد ناپیدای تفسیر آیه مورد نظر را روشن و با بررسی شواهد و گزارش کنندارزیابی 

 به متقن ترین دیدگاه در شأن نزول و مصداق نخستین این آیه دست یابند.

 56 ۀآی و ۀ قصص. گزارشی اجمالی از سور1

ر مصحف فعلی و چهل و نهمین سوره در ترتیب نزول دسورۀ قصص از سور مکی و بیست و هشتمین سوره 

 نویسد: عالمه طباطبایی دربارۀ غرض این سوره می .(91: 1381)معرفت، است 

ترین شرایط در سخت اندکى ۀن است که در مکه قبل از هجرت عداغرض این سوره وعده جمیل به مؤمن

دهد که به زودى بر مردند. خداوند وعده مىشقریش ایشان را ضعیف و ناچیز مى ۀبودند و مشرکین و فراعن

هایی از داستان موسى و فرعون و به همین منظور قسمت .دهدآنان منت نهاده و پیشوایان مردم قرارشان می

کند که همین سنت را سازد و تأکید میاسرائیل و غرق شدن فرعونیان را خاطرنشان میپیروزی موسی و بنی

کند از جانب شود که حکمت خدا اقتضا میهد کرد. آنگاه این نکته را متذکر میدر میان مسلمانان جارى خوا

خودش کتابى نازل کند و نیز علت ایمان نیاوردن مشرکان را متذکر شده و به منظور پاسخ آن، داستان قارون 

  .(48 /16 :1417سازد )طباطبایی، و فرو رفتنش در زمین را برایشان مجسم می

 

 



 گوید: می سوره این ۀقدمسید قطب نیز در م

شد تا  نازل سوره این قرار داشتند. و شکوه در قدرت بودند و مشرکان مستضعف اقلیتی در مکه مسلمانان

در این عالم،  را پایدار گرداند که حقیقت و این کند ها را تبییننیروها و ارزش حقیقی و معیارهای موازین

خدا با او باشد،  قدرت کهلذا کسی .است سبحان خدایمطلقه  قدرت هم دارد و آنوجود  قدرت فقط یک

 قدرت که کسی ،باشد بهرهباشد، هرچند از دیگر نیروها بیداشته  و هراس ترس دیگری نیروی نباید از هیچ

 باشند )سیدوی  پشتیبان زمینی هایقوت تمام آرامشی، هرچند که دارد و نه امنیتی باشد، نه وی خدا علیه

 .(2573 /5: 1412قطب، 

مشرکان لجوج از اهل مکه که هرچند  نیز سخن از دو گروه در میان است: گروهى 56در آیات قبل از آیۀ 

ها اصرار داشت، نور ایمان در قلبشان نفوذ نکرد و به عکس گروهى از اهل کتاب، هدایت بر هدایت آن |پیامبر

ا پذیرفتند و در راه اسالم پافشارى و ایثار کردند و از مخالفت بستگان و خویشاوندان نزدیک وحشتى الهى ر

توانی کسی را که هدایتش را تو نمی :فرمایدمی |رببه دل راه ندادند و به همین مناسبت در ادامه خطاب به پیام

در ایمان نیاوردن، یعنی ترس از اعراب دوست داری، هدایت کنی. در آیۀ بعد نیز بهانه و عذرتراشی کافران 

کند که قدرت حقیقی از آن موسی و فرعون بیان می ۀو با تأکید بر قص فرمایدمیو رانده شدن از مکه را بیان 

 کند.گرچه اسباب ظاهری در تعارض با آن باشد و به همین دلیل به داستان قارون اشاره می ،خداست

 «لکنَّ اللَّهَ یهْدِی مَنْ یشاءُ »و « مَنْ أَحْبَبْتَ إِنَّک ال تَهْدِی» ۀ. داللت آی2

عنایت ویژه و هدایت توفیقی و « إِنَّک ال تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ»مقصود از هدایت در  ،از دیدگاه غالب مفسران

اراده و قدرت الهی  ۀشود و این هدایت تنها در حیطها مىایصال به مطلوب است که شامل حال بعضی انسان

آن را « لکنَّ اللَّهَ یهْدِی مَنْ یشاءُ »کند و عبارت نفی می |این هدایت را از پیامبر« إِنَّک ال تَهْدِی»ت و عبارت اس

تو فقط ابالغ کامل دین است، اما پذیرش  ۀیفظدهد. بنابراین، مقصود این است که وبه خداوند اختصاص می

شود الهی است و این عنایت تنها شامل کسانی می ایمان از سوی دعوت شدگان، مستلزم عنایت و توجه خاص

ن هدایت و امستعد« مهتدین»و « منْ یشاءُ »مراد از َ .که در خود آمادگی این هدایت را ایجاد کرده باشند

رازی،  ؛406 /7: 1372)طبرسی، قبول هدایت را داشته باشند از مفسران شیعه نک به:  ۀاند که زمینکسانى

؛ مکارم 55 /16: 1417طباطبایی،  ؛85 /10 :1368قمی مشهدی، ؛ 178 /5: 1423 ،نیکاشا ؛147 /15 :1408

از مفسران اهل سنت:  .(392: 1419صادقی تهرانی، ؛ 404: 1423؛ حسینی شیرازی، 117 /16: 1425شیرازی، 



 /6: 1419، ؛ ابن کثیر304 /3: 1410؛ ابن عربی، 6 /25: 1420رازی، ؛ فخر350 /3: 1423)مقاتل بن سلیمان، 

؛ 80 /20تا: ؛ ابن عاشور، بی174 /7: 1412؛ مظهری، 19 /7تا: ؛ ابوالسعود، بی181 /4: 1418؛ بیضاوی، 222

 (. 839 /2: 1413( و )حجازی، 4099 /7: 1424 ؛ حوی،164 /4: 1419سبزواری نجفی، 

داللت بر این دارد که « نْ أَحْبَبْتَمَ»صرف نظر از این معنا، ظاهر آیه مورد بحث و سیاق آن از جمله تعبیر 

فرماید هرقدر که تو حریص باشی، می |پیامیر بر ایمان آوردن فردی اصرار داشته و از این رو خداوند به پیامبر

است. ظاهر آیه نوعی تسلیت و او ایمان نخواهد آورد، چون در خود زمینه پذیرش هدایت را ایجاد نکرده

 /16: 1371و مکارم شیرازی،  303 /10: 1415)آلوسی، باشد. یمان نیاوردن وی میدلداری به پیامبر دربارۀ ا

117). 

 . دیدگاه صحابه و تابعین در شأن نزول آیه 3

 . صحابه 3-1

و ( 16 /8تا، )طوسی، بی ابن عباس(، 350 /3: 1423)مقاتل بن سلیمان، برخی از صحابه از جمله ابوهریره 

معتقدند شأن نزول آیه، ابوطالب عموی  (4106 /7: 1424حوی،  ؛222 /6: 1419، )ابن کثیر عبداهلل بن عمر

اى محمد! تو ایمان عموی خود ابوطالب را دوست دارى و لکن ما »باشد و معناى آیه چنین است: پیامبر می

 «. پذیرش هدایت در او ایجاد نشده بود ۀچون زمین ،ایماو را هدایت نکرده

 ابوهریره

به عمویش گفت: ال اله اال اهلل بگو تا  |کند که پیامبرى بن سعید با اسناد از ابوهریره روایت مىطبری از یحی

جویى زنان قریش نبود که گویند از ترس مرگ روز قیامت برای تو شهادت دهم. او پاسخ داد: اگر بیم عیب

)طبری،  اورد( و آیه نازل شدکردم )و شهادتین را به زبان نیگفت، چشم تو را با گفتن آن روشن مى« اشهد»

1412 :20/ 60). 

 ابن عباس

دربارۀ ابوطالب نازل « إِنَّکَ التَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ»آیۀ  :است با سند خود از ابن عباس نقل کرده« ابن مردویه»

نزول این شأن  .(134 /5: 1404)سیوطی، به او اصرار کرد اسالم بیاورد، ولی او نپذیرفت  |شده است، پیامبر

 .)همان(از ابن عباس از طریق ابوصالح نیز نقل شده است 



 عبداهلل بن عمر

آیا در شأن ابوجهل و  :پرسیدم «إِنَّک ال تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ»گوید: از ابن عمر دربارۀ آیۀ سعید بن رافع می

 .(133 /5: 1404)سیوطی، ابوطالب نازل شده؟ گفت: بله 

 . تابعین3-2

حوی،  ؛222 /6 :774، )ابن کثیرمجاهد و شعبی  (،59 /20: 1412، )طبریسعید بن مسیب  عی،از مفسران تاب

 اند. این آیه در شأن ابوطالب دانسته (350 /3: 1423مقاتل بن سلیمان، )و مقاتل بن سلیمان ( 4106 /7: 1424

 سعید بن مسیب

بر بالین او رفت و  |ابوطالب پیامبر کند که زمان مرگطبری از سعید بن مسیب و او از پدرش روایت مى

بگو ال اله اال اهلل تا براى شفاعت تو نزد  امیه آنجا بودند. حضرت فرمود: ای عمو!ابوجهل و عبداللّه بن ابى

گردى؟ و آن خدا حجتى داشته باشم. ابوجهل و عبداللّه به ابوطالب گفتند: آیا از کیش عبدالمطلب بر مى

 :فرمود |االخره ابوطالب گفت: من بر آیین عبدالمطلبم و الاله اال اهلل نگفت. پیامبرگردید تا بسخنان تکرار 

انعام نازل شد و فرمود:  ۀسور 113تا آنکه آیۀ  ؛براى تو طلب آمرزش خواهم کرد مگر آنکه خدا منع کند

و دربارۀ « ندباش کچند خویشاوند نزدیمشرکان طلب آمرزش کنند، هر برایه و مؤمنان را نشاید ک |پیامبر»

 .(59 /20: 1412)طبری،  ابوطالب آیۀ مورد بحث نازل شد

 مجاهد

توحید شهادت بده تا در روز قیامت دربارۀ تو شفاعت کنم.  ۀبه عمویش گفت: به کلم |گوید پیامبرمجاهد می

 .(60 /20: 1412)طبری، باشم؛ پس این آیه نازل شد ابوطالب گفت: من بر آیین اجدادم می

 قتاده

 |در شأن ابوطالب نازل شده است. پیامبر «إِنَّک ال تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ»گوید: گفته شده که قول خداوند: قتاده می

توحید شهادت بده تا روز قیامت برای تو شفاعت کنم، اما ابوطالب ابا کرد )و ایمان  ۀبه عمویش گفت: به کلم

 .(133 /5: 1404)سیوطی،  نیاورد(

 ^صومان. روایات مع3-2



ذکر نشده، ولی روایاتی از ایشان در رد کفر  ^در تفاسیر روایی متقدم در بیان مصداق آیه، روایتی از معصومان

ابوطالب و اثبات ایمان ابوطالب نقل شده و این هنگامی بوده که تطبیق این آیه بر ابوطالب و استدالل بر کفر 

 ،ناامیرمؤمن ایگفت:  ×نقل شده مردی به علی ،وان مثالشده است. به عنایشان به عنوان قول مشهور تلقی می

فرمود: ساکت  ×تو دارای جایگاه بلندی هستى که خدا به تو داده، در حالی که پدر تو در آتش است! علی

که را هر گنهکار  شو! خدا دهان تو را بشکند! قسم به آن کسى که پیامبر را به نبوت مبعوث کرد، اگر پدر من

شفاعت او را در حق همه قبول فرماید. چگونه پدرم را در آتش  شفاعت کند، هر آینه خداونددر زمین است، 

 .(110 /35: 1383)مجلسی، عذاب نماید و حال آنکه پسر او قسیم نار است 

مثل ابوطالب، مثل اصحاب کهف است. هنگامى که ایمان را پنهان داشتند و شرک »فرمودند:  ×نیز امام صادق

 .(448 /1: 1362)کلینی،  «. پس خدا اجر ایشان را دو برابر عطا فرمودرا ظاهر کردند

در اسالم ابوطالب شک  نوشت: من ×ای به امام رضاهمچنین در روایتی نقل شده مردى از شیعیان در نامه

)مجلسی، باشد به ایمان ابوطالب اقرار نکنى، بازگشت تو به آتش مى اگر دارم! حضرت در پاسخ نوشتند:

1383: 35/ 110). 

دربارۀ ایمان ابوطالب نقل شده است. ظاهر  ^نااین روایات به تناسب سؤال شیعیان از معصومکه روشن است 

همواره به  ×تا امام رضا ×کفر ابوطالب، از زمان علی ۀدهد که مسئلروایات و سؤال سؤال کنندگان نشان می

علت برخی برای رفع این شبهه، حقیقت را از ای عمومی و قابل قبول مطرح بوده و به همین عنوان مسئله

 شدند.جویا می ^ائمه

 . دیدگاه مفسران فریقین 4

 . مفسران اهل سنت 4-1

در آیۀ شریفه را با استناد به نقل صحابه و « مَنْ أَحْبَبْتَ»شأن نزول آیه و مراد از  ،غالب مفسران اهل سنت

در آخرین لحظات، حاضر نشد شهادتین را به  نگام وفاتدانند و معتقدند ابوطالب در هتابعان، ابوطالب می

؛ 60 /20: 1412)طبری،  به ایمان آوردنش، از اظهار ایمان خودداری کرد |زبان بیاورد و با وجود اهتمام پیامبر

؛ 539 /3: 1420؛ بغوی، 388 /3: 1422؛ ابن جوزی، 254 /7: 1420؛ ثعلبی نیشابوری، 259 /4تا: ماوردی، بی

(و )ابن عاشور، 206 /4: 1414؛ شوکانی، 37 /6: 1999؛ نخجوانی، 395: تا؛ سیوطی، بی368 /3: 1415دی، بغدا

 /4: 1414شوکانی،  ؛422 /3: 1421)زمخشری، برخی به نقل از زجاج ادعای اجماع کردند  (.80 /20تا: بی



برخی هم اتفاق  .(529 /7: 1418سمی، )قا و معتقدند در نزول این آیه در شأن ابوطالب اختالفی نیست (206

گوید: قول صحیح این قرطبی می( 327 /3: 1383)دروزه، اند جمهور مسلمانان را بر این رای مدعی شده

 :1997طنطاوی،  ؛299 /13: 1364)قرطبی،  ن بر نزول آیه در شأن ابوطالب، اجماع دارندااست که اکثر مفسر

3/ 1929).  

حاتم در کنار ر، دیدگاه دیگری از دو تن از مفسران اهل سنت نقل شده است. ابن ابیدر مقابل دیدگاه مشهو

قیصر روم به من گفت: قیصر توسط  ۀکند: فرستادبن راشد نقل می نقل نزول آیه در شأن ابوطالب، از سعید

براهیم را بپذیری؟ فرمود: آیا حاضری دین پدرت ا |فرستاد. نامه را به ایشان دادم. محمد |ای به محمدمن نامه

خندید و خطاب به اصحاب  |ها بازگردم. محمدها هستم تا به سوی آنقوم خود و بر دین آن ۀگفتم: من فرستاد

: 1419)ابن ابی حاتم،  «مَنْ یشاءُ اِنَّک ال تَهْدِی مَنْ أَحْبَبَْت وَ لکنَّ اللَّهَ یهْدِی»خود این آیه را تالوت فرمود: 

وگوی این حدیث تنها تالوت این آیه را بعد از گفترسد البته به نظر می .(222 /6: 1419 ابن کثیر،؛ 2995 /9

وگو یا واقعه کند، نه نزول آیه را در شان او و از این موارد بسیار است که گفتقیصر بیان می ۀبا فرستاد |پیامبر

آن  و این بدان معنا نیست که لزوماًنمود آن آیه را تالوت می |ای مطابقت داشته و پیامبرای با مضمون آیه

 ماجرا، شأن نزول آن آیه باشد. 

 . مفسران شیعه4-2

 در بین مفسران شیعه سه دیدگاه وجود دارد:

 |قوم و اقارب پیامبر بارۀ. نزول آیه در4-2-1

عالمه  .(16 /8: تا)طوسی، بی هستند |قوم و اقارب پیامبر« مَنْ أَحْبَبْتَ»منظور از  ،از منظر بیشتر مفسران شیعه

گیری بندی و نتیجهجمع ۀبا استناد به سیاق آیات معتقد است این آیه دربارۀ قوم پیامبر و به منزل طباطبایی نیز

در روز احد دندان رباعی  هنگامی که اند:همچنین گفته .(55 /16: 1417)طباطبایی، از آیات پیشین است 

قومم را هدایت کن؛ زیرا آنان  ،بارخدایا»عرض کرد:  شکسته شد و صورتش با شمشیر شکافت، ’پیامبر

 .(314 /17: 1419اهلل، فضل ؛164 /4: 1424)حسینی شیرازی، ، در این موقع آیه نازل شد «نداهناآگا

 . نزول آیه در شأن ابوطالب4-2-2

 نویسد: یعلی بن ابراهیم قمی معتقد به نزول این آیه در شأن ابوطالب و البته ایمان وی است. او م



این آیه دربارۀ ابوطالب نازل گردیده. پیامبر به وى فرمود که الاله الّا اللّه را بر زبان جارى سازد تا در روز 

قیامت شفیع او شود. ابوطالب گفت: من به کار و احوال خود داناترم و وقتى که وفات یافت عباس شهادت 

ام بان جارى ساخت. پیامبر فرمود: من از او ذکر این کلمه را نشنیدهداد که هنگام وفات کلمه الاله الّا اللّه را بر ز

 .(142 /2 :1428)قمی،  و امیدوارم براى او در روز قیامت نافع باشم

 البته در متن این روایت به آیۀ مذکور اشاره نشده است.

 حارث بن نوفل بن عبدمناف بارۀ. نزول آیه در4-2-3

برخی  .(866: 1369)کاشفی سبزواری،  ارث بن نوفل بن عبدمناف استدیدگاه دیگر نزول آیه دربارۀ ح

ن حارث بن أرا در ش «مَعَک نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنا وَ قالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدى» سورۀ قصص 57مفسران شیعه آیۀ 

ق است، اما مانع دانیم که گفتار تو حرسید و گفت: ما مى |دانند. او خدمت پیامبرمی (1)نوفل بن عبدمناف

این آیه نازل شد. لذا شأن نزول  . سپسایمان ما، ترس از هجوم عرب است که ما را از سرزمینمان اخراج کنند

 باشد. نیز حارث بن نوفل می 56آیۀ 

 های مفسران فریقیندیدگاه . اشتراکات5

 آیه ۀ. داللت اولی5-1

اتفاق نظر دارند. از « وَ لکنَّ اللَّهَ یهْدِی مَنْ یشاءُ»و « نْ أَحْبَبْتَإِنَّک ال تَهْدِی مَ» ۀمفسران فریقین در داللت اولی

گیرد و هدایت صورت می |برنظر ایشان هدایت اول، ناظر به هدایت تشریعی است که توسط ابالغ و ارشاد پیام

 گردد.میعنایت الهی شامل حال بندگان خاص الهی  ۀدوم ناظر به هدایت پاداشی و توفیقی است که در سای

 «أَحْبَبْتَ در مَنْ أَحْبَبْتَ». متعلق 5-2

توانی کسی را که هدایت یعنی ای محمد تو نمی ،انددانسته« هدایته»را  «أَحْبَبْتَ»به غالب مفسران فریقین مفعول

طیه ؛ ابن ع163 /8تا: ؛ طوسی، بی614 /2تا: )سمرقندی، بیاو را ـ نه خود او را ـ دوست داری، هدایت کنی 

؛ ابن 368 /3: 1415؛ بغدادی، 299 /13: 1364؛ قرطبی، 539 /3: 1420؛ بغوی شافعی، 520 /1422اندلسی، 

به این معنا  ،«مَنْ أَحْبَبْتَ»در « لقرابته»به بودن و قول به مفعول (85 /4: 1416؛ جزایری، 80 /20: تا، بیعاشور

به عنوان یک وجه بدون تایید  ،«ه دوست داری، هدایت کنیتوانی کسی از اقوامت را کتو نمی ،ای محمد»که 

؛ ابن جوزی، 254 /7: 1422؛ ثعلبی نیشابوری، 520: 1422؛ ابن عطیه، 163 /8تا: )طوسی، بیمطرح شده است 



ایشان  (.174 /7: 1412 ،مظهرى؛ 178 /5: 1423؛ کاشانی، 539 /3: 1420؛ بغوی شافعی، 388 /3: 1422

خواه از خویشاوندان، خواه از  - تواند محبت انسان کافر را در دل داشته باشدنمی |که پیامبر معتقدند از آنجا

 ها.به هدایت افراد است، نه قرابت آن |مراد از این آیه تمایل پیامبر - غیر آنان

 های مفسران فریقیندیدگاه . افتراقات6

 . مورد نزول آیه 6-1

معتقد به  - قیصر روم ۀن فرستادأنظر از نزول آیه در شصرف –عموم مفسران اهل سنت  ،که گذشتچنان

نظر از قول تفسیر قمی و قول نزول آیه در شان . مفسران شیعه نیز ـ صرفاندنزول این آیه در شأن ابوطالب

و خاصه اقارب و خویشاوندان  |در آیه قوم پیامبر« من احببت»حارث بن نوفل بن عبدمناف ـ معتقدند مراد از 

 باشند، نه ابوطالب.میوی 

 عباس  بارۀدر «مَنْ یشاءُ». نزول 6-2

است  |عموی پیامبر« عباس« »وَ لکنَّ اللَّهَ یهْدِی مَنْ یشاءُ »در « مَنْ یشاءُ»در بعضی تفاسیر اهل سنت مراد از 

شیعه به این  یک از تفاسیرکه در هیچدر حالی .(4: 1422؛ ابن عطیه اندلسی، 2995 /9: 1419حاتم، ابی )ابن

هجری در جریان فتح مکه ایمان  هشتمدر سال  |شأن نزول اشاره نشده است. گفتنی است عباس عموی پیامبر

 آورد.

 . ایمان ابوطالب6-3

یکی از  ایمان ابوطالب است. احتماالً برانگیز بین مفسران اهل سنت و شیعهمهم، اختالفی و بحث ۀنکت

در مقابل  |تا شاید بتواند به پیامبرت که ابوطالب ایمان خود را آشکار نکرد این اس های پیدایش این شبههزمینه

مات فقها و علما و مورخان ایمان ابوطالب از مسلّ .(932 /2: 1418)فیض کاشانی، مشرکان بیشتر یاری برساند 

 ،سنتطبق تصریح برخی مفسران اهل  اما(، 407 /7: 1372طبرسی،  ؛163 /8تا: )طوسی، بی شیعه است

جزی، ؛ ابن293 /4: 1422؛ ابن عطیه اندلسی، 614 /2تا: )سمرقندی، بی ابوطالب به حال کفر از دنیا رفت

تا: ؛ طنطاوی، بی86 /2 :1999؛ نخجوانی، 304 /3: 1410عربی، ابن ؛263 /4: 1420 ؛ ابوحیان،116 /2: 1416

  (.839 /2: 1413حجازی، ؛ 85 /4: 1416؛ جزایری، 422 /10



)ابن خدا نبود  خاطربه جهت نسب و قرابتش با او بود و به  |ابن تیمیه نیز معتقد است دفاع ابوطالب از پیامبر

 .(304 /7: 1406 تیمیه،

 . نقد و بررسی دیدگاه فریقین 7

 . نقد دیدگاه صحابه و تابعین7-1

 اشکاالت متعددی بر این روایات صحابه و تابعین وارد است. 

 بودن حدیث . مرسل7-1-1

وگوی وفات ابوطالب خودشان شاهد گفت ۀکند راویان حدیث در لحظظاهر تعبیر احادیث مذکور اقتضا می

باشند، ولی چنین چیزی محقق نیست. ابن عباس، بدون واسطه این حدیث را نقل کرده، در  |ابوطالب با پیامبر

بنابراین،  .(99: تا)مدنی شیرازی، بیشد متولد  ،حالى که ابن عباس سال دهم بعثت، سه سال قبل از هجرت

  هنگام وفات ابوطالب در سال دهم بعثت، هنوز شیرخوار بوده است!

و سال هفتم هجری )سال فتح خیبر( اسالم  (44: 1965)ابوریه، ابوهریره نیز ساکن مکه نبوده و اهل یمن بود 

آیه را درک نکرده بود. بنابراین، روایت او در لذا وفات ابوطالب و نزول این  .(325 /4تا: )ابن سعد، بیآورد 

اگر هم گفته شود: ابن عباس و ابوهریره، خود شاهد این  .(328 /3: 1383)دروزه، واقع اجتهاد بوده است 

اند، شخصى که این روایت را بیان کرده، ناشناس و مجهول ماجرا نبوده و این داستان را از دیگرى شنیده

 مقطوع السند بوده و اعتبار ندارد. است. چنین حدیثى مرسل و

)ابن مسیب بن حزن مخزومی نیز بیش از نه سال بعد از وفات ابوطالب، در سال ششم هجرت ایمان آورده 

و زمان نزول آیه شاهد وفات او نبوده است. وی روایت را از پدرش نقل  (420 /3: 1328عسقالنی،  حجر

 تواند قابل قبول باشد.و روایت وی به سبب کفرش نمیست اکرده که در زمان وفات ابوطالب کافر بوده 

 . ضعف راویان حدیث7-1-2

ابوهریره به  .(123 /16: 1371)مکارم شیرازی،  در سند این روایات افراد مشکوک یا کذاب وجود دارند

ه سال آخر ابوهریره با اینکه تنها س .(207: 1965)ابوریه، گویی و جعل حدیث به نفع معاویه متهم است دروغ

حدیث نقل کرده و همین موجب شده او نخستین  |صحابه از پیامبر ۀرا درک کرده بود، بیش از هم |عمر پیامبر

، ۀشیخ المضیرابوریه فصلی را در کتاب  .(135: )همان گوترین راوی متهم به کذب به شمار آیدو دروغ



ضور نداشته، ولی دربارۀ آن حدیث نقل یا به به وقایعی اختصاص داده که ابوهریره در آن واقعه ح ،ۀابوهریر

نویسد: ابوطالب سال دهم عبارتی جعل کرده است. یکی از آن وقایع، شأن نزول مورد بحث است. او می

م هجرت ایمان تبعثت، ده سال پیش از آنکه ابوهریره ایمان بیاورد، وفات کرد، در اینکه ابوهریره سال هف

 .(12: )همانکند ست که او این حدیث را نقل میآورده، اجماع است. حال چگونه ا

که بنا به تصریح  (134 /5: 1404)سیوطی، در سند روایت ابن مردویه از ابن عباس نیز ابوسهل سرى قرار دارد 

عبدالقدوس  ،پردازان و جاعالن حدیث بود و نیز در طریق ابوصالح از ابن عباس، یکى از دروغالغدیرصاحب 

 .(20 /8 :1387)امینی نجفی، جود دارد که او نیز از کذابین است سعید دمشقى، وابى

 ۀدر وثاقت سعید بن مسیب هم اختالف نظر هست. شهید ثانی روش و مسلک او را مخالف روش و سیر

دح کرده و شیخ مفید خودداری وی را از خواندن نماز بر مداند. کشی او را ند ابوهریره میو مان ^بیتاهل

نیز او از جمله کسانی است که  .(140 - 139 :1410)خویی، داند مشهور می ×بن الحسینبدن مبارک علی 

: 1379الحدید، )ابن ابیدانست است و عمر بن علی وی را منافق می ×طالبمعروف به دشمنی با علی بن ابی

طالب بن ابی دشمنان علی رارسد این روایات لذا قول او حجت نیست. در مجموع به نظر می .(100 - 99 /4

 .(481 /2: 1413ی جامع، ب)ابن اد نباش کردهجعل 

 . ضعف محتوایی حدیث7-1-3

چون در  ،گیردخداوند قرار می ۀدر تعارض با اراد |پیامبر ۀدر صورت پذیرش نزول آیه در شأن ابوطالب، اراد

با  |جائز نیست که رسول خدااراده کرده و  |آن صورت خداوند اراده نکرده ابوطالب ایمان بیاورد، ولی پیامبر

 .(406 /7: 1372)طبرسی، اراده پروردگار مخالفت کند 

 . تعارض روایات ابن عباس7-1-4

درخواست معجزه کرد. حضرت نیز به درخت  |ابوطالب برای اثبات حقانیت پیامبر ،در نقل دیگر از ابن عباس

ل وی سجده کرد و سپس بازگشت. ابوطالب آمد و در مقاب |امر کرد و درخت به اذن خداوند به سمت پیامبر

در صورت تعارض دو روایت  ،بر اساس اصل کلی .(322 /5: 1428)زبیدی،  با دیدن این صحنه ایمان آورد

 با یکدیگر باید هردو روایت را کنار گذاشت.

 . نقد و بررسی دیدگاه مفسران اهل سنت7-2



 . عدم انعقاد اجماع7-2-1

. فخر رازى که اندکردهبرخی دیگر از مفسران اهل سنت خدشه  ،ن اهل سنتمفسرا ایناجماع ادعایی در 

کند: در ظاهر آیه، کمترین داللتى را بر نزول آیه دربارۀ ابوطالب نقل کرده، تصریح مى انانخود اجماعِ مسلم

ران بر گوید: ادعای اجماع مسلمانان و مفسآلوسی نیز می .(6 /25: 1420)فخررازی،بر کفر ابوطالب نیست 

ها معتقد چون از میان مسلمانان، شیعه و گروهی از مفسران آن ،اینکه آیه دربارۀ ابوطالب باشد، صحیح نیست

 .(313 /10: 1415)آلوسی،  اندبه اسالم ابوطالب

 ^. مخالفت با روایات ائمه7-2-2

ان تصریح شده است. به ایمان ابوطالب و کذب بودن ادعای کفر ایش ^نادر روایات معصوم ،که گذشتچنان

بنابراین، دیدگاه سه تن از صحابه و برخی از تابعین و مفسران اهل سنت که در تعارض با این دیدگاه قرار 

  .(57 /16: 1417)طباطبایی، دارد، مردود است 

رسد به نظر میسورۀ قصص با ابوطالب،  56با توجه به شواهد فوق و نیز عدم ارتباط آیات قبل و بعد آیۀ 

در  ×ایمان ابوطالب و ارتباط دادن آن با این آیه، پیوندی روشن با جایگاه سیاسی فرزندش علی ۀمسئل طرح

ای که فخرفروشی به عباس دارد. در جامعهامیه و بنیبنی ۀاسالم و رخدادهای پس از خالفتش در دو دور

ضعفی در  ۀنیای عباسیان، نقط امیه و عباس،ان از بنیینیاکان جایگاهی مهم داشت، دیر ایمان آوردن ابوسف

تدوین و نگارش حدیث، فضای مناسبی برای  ۀرو، در دوررفت. از اینطالب به شمار میو آل ابو ×برابر علی

امیه بنى ،رواز این .(121 /16: 1371)مکارم شیرازی،  تردید در ایمان ابوطالب و حتی نفی ایمان او پدید آمد

ویه و حتى پیش از آنکه به حکومت برسند، هرجا توانستند، به این فکر دامن ها در زمان معاو هواخواهان آن

 .(542 /3تا: )قبیسی، بیبکاهند  ×زدند تا از کرامت علی

 . نقد و بررسی دیدگاه مفسران شیعه7-2

 |قوم پیامبر ۀ. نقد نزول آیه دربار7-2-1

تواند تنها در معنای مفرد نیست و می ،«من احببت»در تعبیر  موصوله« من»گرچه طبق قواعد زبان عربی، 

به ایمان آوردن قومش را بیان  |پیامبر ۀآیه چیزی فراتر از عالق داللت بر شمول تعبیر بر قوم پیامبر کند، ظاهراً



به ایمان یک فرد بسیار اهتمام داشته و ایمان آوردن  |دهد پیامبرنشان می« مَنْ أَحْبَبْتَ»کند. سیاق آیه و تعبیر می

 حائز اهمیت بوده است و به همین دلیل مفسران اهل سنت آیه را بر ابوطالب تطبیق داده اند.  |برای پیامبر او

 . نقد دیدگاه قمی7-2-2

نیست، بلکه در تفسیر « روایت»دو اشکال به دیدگاه تفسیر قمی وارد است. اول اینکه این قول در تقسیر قمی، 

این قول بیان نشده است. دوم اینکه  ۀالب نازل شده و سند و گویندقمی نوشته شده که این آیه در شأن ابوط

در تعارض است. طبق نقل تفسیر قمی، ابوطالب شهادتین را در آخرین لحظه  ^نقل تفسیرقمی با روایات ائمه

 کهدر حالی ،نشنید و این یعنی ابوطالب در آن لحظه ایمان آورد |ای که پیامبربه زبان آورد؛ آن هم به گونه

طبق روایات، ابوطالب از ابتدا ایمان آورده و مسلمان بود، ولی از روی مصلحت ایمان خود را اظهار نکرده و 

 آورد.به زبان نمی

قمی موجود، نه در بردارندۀ تمام تفسیر علی بن ابراهیم است و نه تمام  دهد تفسیرچون شواهدی نشان می

 است ر که بیش از همه از تفسیر علی بن ابراهیم بهره گرفتهمنقوالتِ آن از وی، و کتابی است از مؤلفی دیگ

صحت انتساب نقل این روایت به علی بن ابراهیم قمی تردید وجود  در .(50 - 49: 1376)شبیری زنجانی، 

دارد و به احتمال زیاد این روایت نیز از اضافات علی بن حاتم قزوینی بوده و از منابع اهل سنت نقل شده 

 توان به صحت این نظر یقین پیدا کرد و مطابق با آن، این آیه را تفسیر نمود.لذا نمی .است

 حارث بن نوفل بن عبدمنافۀ . نقد نزول آیه دربار7-2-3

آورند و نوفل ایمان می |طبق گزارش ابن سعد از واقدی، در نهایت حارث همراه با پدرش نوفل به پیامبر

که در آیۀ مورد بحث، سخن از ایمان آوردن فردی از در حالی ،دشوکارگزار بعضی امور در زمان پیامبر می

آورد. عالوه بر اینکه ایمان آوردن وی چندان حائز اهمیت نبوده که است که هرگز ایمان نمی |خویشان پیامبر

 باشد. |خداوند در آیۀ شریفه به دلیل ایمان نیاوردن وی، در صدد تسلیت خاطر به پیامبر

 . دیدگاه منتخب 8

ای، گذرا و خالصه طرح و هایی که در شأن نزول این آیه در برخی تفاسیر به صورت بسیار حاشیهز دیدگاها

توان مستندات قرآنی و تاریخی برای تقویت و برجسته ساختن آن ذکر کرد، نزول این از آن عبور شده و می

از شیعه،  .(57 /2: 1355)ابن هشام،  است که به حال کفر از دنیا رفت |ن ابولهب دیگر عموی پیامبرأآیه در ش



 .(162 /4: 1413)شیبانی، هاشم که کافر بود، نازل شده است نویسد: این آیه برای کسی از بنیشیبانی می

« داشتپیامبر هدایت عمویش ابولهب و سایر اشراف قریش را دوست می»نویسد: حسینی شیرازی نیز می

نویسد: می «لکنَّ اللَّهَ یهْدِی مَنْ یشاءُ »ل سنت نیز جزایری در معنای از اه .(164 /4: 1424)حسینی شیرازی، 

مانند ابوطالب و  ،گرداندخداوند علم دارد که چه کسی طالب هدایت است و چه کسی از هدایت روی برمی

بعید دروزه نیز معتقد است که نزول این آیه اختصاصی به ابوطالب ندارد و  .(85 /4: 1416)جزایری، ابولهب 

دوست داشت  |نیست مراد از این آیه غیر از ابوطالب، سایر اشخاص و افراد سرشناس قریش باشند که پیامبر

 .(329 /3: 1383)دروزه،  مانند عمویش عباس و پسرانش و پسرعمویش عقیل و... ،آنان ایمان بیاورند

به عمویش ندارد تا بر مبنای آن متعلق  |اشاره به محبت غریزی و فطری پیامبر« مَنْ أَحْبَبْتَ»تعبیر همچنین 

طبق  .عمویش ابولهب را که کافر بوده، دوست داشته |این آیه ابوطالب باشد و یا گفته شود که چگونه پیامبر

محذوف است. در واقع ایمان آوردن آن « هدایته»، «مَنْ أَحْبَبْتَ»مشترک غالب مفسران فریقین، متعلق  ۀگفت

سخن در این  .به عمویش ابوطالب شکی نیست |پیامبر ۀبوده، نه خود آن فرد. در عالق |پیامبر ۀفرد، مورد عالق

ثر بوده ؤم |تبلیغ دین توسط پیامبر جهتمند بوده که ایمان وی در هبه ایمان آوردن فردی عالق |است که پیامبر

دامه خواهد آمد ـ تطبیق ـ که در ا |ابولهب در به انجام رساندن رسالت پیامبر ۀاست. توجه به نقش پیشگیران

مشتاق  |آید فردی که پیامبربه دست می« انک التهدی»از تعبیر  سازد. همچنینتر میآیه را بر ابولهب روشن

شواهدی  نیز رود.دهد ابولهب کافر از دنیا میمسد شهادت می ۀآورد. سوربوده او ایمان بیاورد، هرگز ایمان نمی

و یکی از بزرگان قریش، در اوایل بعثت پیامبر  |هب به عنوان عموی پیامبردهد ابولدر دست است که نشان می

بسیار دشوار بود، نقش مهمی  |که کار تبلیغ دین و اعالم رسالت و علنی کردن دعوت مردم به اسالم، بر پیامبر

ابولهب  ۀارنامبود. آنچه مورخان از ک |ر داشته و مانع بزرگی برای رسالت پیامبربهای پیامسازی تالشدر خنثی

فعال  |پیامبر برضدتشویش اذهان  ۀدهند این است که او از همان شروع دعوت عمومی در عرصگزارش می

تر از آزار دیگران بود. دشمنان دید، زیان بخشاز ابولهب در راه تبلیغ اسالم می |بود. آزارى که رسول خدا

ر مجلسی آن حضرت را استهزا کنند یا آزار هاشم و در هنداشتند که در حضور بنى ت و جسارتأدیگر جر

ت این کار را داشت و مخالفت و أبود، جر |دهند، ولى ابولهب چون خود فرزند عبدالمطلب و عموى پیامبر

های هایی از کارشکنینمونه .(77: 1374)رسولی محالتی، شد تکذیب ابولهب در عموم افراد مؤثر واقع مى

 ند از:ابارتابولهب در مسیر رسالت پیامبر ع



: 1966)ابن کثیر، شد  |مانع از صحبت پیامبر |االنذار با نسبت دادن تهمت جادوگری به پیامبروی در یوم. 1

3/ 39). 

پرستی ها را از بتو مردم جمع شدند و آن«. یاصَیاحا»بر فراز کوه صفا رفت و فریاد زد:  |روزی که پیامبر. 2

؛ هالک شدی! آیا فقط براى همین ما «تَبّا لَک اَما جَمَعْتَنا اِالّ لِهذا»: بازداشت، ابولهب سخت بر آشفت و گفت

 (.216 /2 :تا)طبرى، بیرا جمع کردى 

خواند. پشت سرش ابولهب با ها را به یگانگى خدا و رسالت خود مىقبیله |. در ایام حج در منا پیامبر3

به پایان  |چون سخن محمد ،کردخته بود، حرکت میهاى برافروخته و گیسوانى که از هر دو سوى او آویگونه

خواهد شما را از الت و ش نکنید که مىاسخن او را نپذیرید و پیروی ،فالنزد: اى بنىرسید، فریاد مىمى

)ابن او ابولهب بود  !کشاند، مبادا از او پیروى کنیدپیمانانتان باز دارد، او شما را به گمراهی میعزى و هم

 .(65: 1355هشام، 

تا رستگار شوید، و به دنبالش  «ال اله اال اهلل»گفت: ایها الناس بگویید: رفت و مىدر میان مردم راه می |. پیامبر4

)ابن کثیر، گو و منحرف است! سخنش را نپذیرید گفت: مردم او دروغریخت و مىابولهب خاک بر او می

1966 :3/ 41). 

های مله حاکمیت نظام قبیلگی و تعصبات قومی و نفوذ سران و شخصیتاز ج ،تحلیل شرایط اجتماعی آن زمان

آورد، دهد و اگر ابولهب در آن زمان ایمان میهای نخستین را نشان میدر سال |قبائل، دشواری رسالت پیامبر

تاریخ وقایعی در  ،شد. افزون بر آنتر میآسان حضرتبرداشته و امر رسالت بر  |مانع بزرگی از سر راه پیامبر

نویسد: روزی در دهد احتمال ایمان آوردن ابولهب وجود داشته است. ابن هشام میثبت شده که نشان می

برای بازگرداندن  (2)ابوطالب مسلمان و به او پناهنده شد. بنی مخزوم ۀزمان حیات ابوطالب، ابوسلمه خواهرزاد

آمیز به ابوطالب گفتند: تو از ا با لحنی اعتراضهرو شدند. آنهوی نزد ابوطالب رفتند، ولی با مخالفت وی روب

ات را رها کن. در حین مشاجره، ابولهب ناگهان به دفاع از ابوطالب کنی، خواهرزادهات محمد دفاع میبرادرزاده

خواهد، با او من نیز در هر آنچه او می ،از هجوم بر ابوطالب دست بردارید و در غیر این صورت :فریاد زد

ابوطالب به  ،خود منصرف شدند. در این زمان ۀمخزوم پس از شنیدن این سخنان، از خواستبنی خواهم بود.

ایمان بیاورد. در این باره حتی اشعاری از وی نقل شده  |ایمان ابولهب طمع کرد و امیدوار شد که او به پیامبر

اند قریش تصمیم گرفتهابوطالب شنید که همچنین نقل شده روزی  .(11 - 10 /2: 1355)ابن هشام، است 



ابولهب فرستاد و به او سفارش کرد که به ابولهب بگوید کسی که  ۀرا به خان ×را بکشند. ابوطالب علی |پیامبر

وقتی از ماجرا  ،جمیل، همسر ابولهبعمویش سرور و ساالر قریش باشد، خوار و ذلیل و کشته نخواهد شد. ام

و از خانه بیرون  شودخواری کرد تا مست هب را مشغول شرابشد، بساط شرابی فراهم کرد و ابولبا خبر 

پدرت  :رساند. ابولهب با وجود مستی از جای بلند شد و گفتسفارش ابوطالب را به ابولهب  ×نرود، اما علی

جمیل راه خواست شمشیرش را بیرون کشد و از خانه بیرون رود، امدرست گفته است. در همین حین که می

جمیل در اثر این ضربه تا آخر عمر دچار دوبینی ابولهب با غالف شمشیر به صورت او زد و ام او را سد کرد،

 ۀکه مست بود، به میان جمعیت رفت و خود را به صفوف قریش که قصد هجوم به خانشد. ابولهب در حالی

ورم! قریش علت این کار ایمان آ |خواهم به محمدمن می :کردرساند و با صدای بلند اعالم داشتند،  ×ابوطالب

خواهید با حبس کردن من پسر برادرم اید و میشدند، ابولهب پاسخ داد: شما مرا در خانه حبس کردهرا جویا 

 تقویت کرد. |چنین وقایعی امید ایمان آوردن ابولهب را در دل پیامبر .(211 /1 :تا)ابن سعد، بیرا بکشید 

از وفات ابوطالب، در  پسشود که با ابولهب آنجا بیشتر آشکار می سورۀ قصص 56ارتباط آیۀ  ،افزون بر این

هاشم رسید، حمایت خود را از اینکه به ریاست بنی پستغییری حاصل شد. ابولهب  |رفتار ابولهب با پیامبر

ه در خان |پیامبر ÷از فوت ابوطالب و خدیجه اند: پسکردهاعالم کرد. نقل  |در مقابل تعرض قریشیان از پیامبر

دادند. این موضوع به اطالع آمد و قریش هم سخت آن حضرت را آزار مى نشست و کمتر بیرون مى می

کردى، رفتار کن!  ابولهب رسید، نزد حضرت رفت و گفت به همان طریق که زمان زندگى ابوطالب رفتار مى

را دشنام داد و  |له پیامبرابن عیط سوگند به الت تا من زنده باشم، کسى بر تو دست نخواهد یافت. اتفاقاً

کشید: اى قریش، ابولهب گریخت، فریاد مىکه مىبه او حمله کرد. ابن عیطله در حالی |ابولهب به دفاع از پیامبر

ولى از  ،امشدند، ابولهب گفت: من از دین پدرانمان برنگشته از دین برگشته است. قریش دور ابولهب جمع

 210 /1: تا)ابن سعد، بیخواهد انجام دهد باید به او ستم شود و باید آنچه مى کنم و نبرادرزاده خود دفاع مى

کند و این زمانی از فوت ابوطالب ذکر می پسواقدی این ماجرا را  .(107 - 106 /3 :1966؛ ابن کثیر، 211 -

داده که ل احتمال میاز قب |رسد پیامبربه نظر می ،هابنابراین گزارش است که ابولهب به ریاست رسیده بود.

خواسته از این فرصت و فضای می |ابولهب، پیامبر ۀابولهب ایمان بیاورد. بعد از وفات ابوطالب و تغییر روی

بود و  |و تالش مضاعفی کند تا ابولهب ایمان بیاورد، به ویژه اینکه او عموی پیامبر نمایدایجاد شده، استفاده 

م عمویش ایمان بیاورد و هم از این راه مانع بزرگ دعوت و تبلیغ بسیار عالقه داشت که ه حضرت طبیعتاً

)ابن گردد ابولهب دوباره به حال سابق خود باز میو  رسداسالم نیز برطرف گردد، ولی این تالش به ثمر نمی

لذا خداوند از باب دلداری و تسلیت خاطر به  .ورزدو در کفر خود اصرار می( 211 - 210 /1 :تاسعد، بی



توانی عمویت ابولهب را که هدایتش را دوست ای محمد! تو نمی»فرماید: سورۀ قصص می 56در آیۀ  |امبرپی

اما  .«نیستکند و ابولهب جزء این گروه ن به هدایت را هدایت میاداری، هدایت کنی و خداوند تنها مستعد

و با مخفی داشتن  نداستفاده کرد امیه، از این آیه سوءن حدیث و عمال وابسته به دستگاه حکومتی بنیجاعال

و این  نمودندتطبیق  ×ن ابولهب عموی پیامبر، مضمون آیه را بر ابوطالب، پدر بزرگوار علیأنزول آیه در ش

و پدر و فرزندان  ×امیه با علیبنی ۀتوان در دشمنی سرسختاندیدگاه را گسترش دادند. علت این جعل را نیز می

ابوسفیان و فرزندانش از جمله معاویه تا آخرین  ،ان دانست. به شهادت تاریخعباس با علویاو و رقابت بنی

لحظه در برابر اسالم پایداری کردند و در فتح مکه به ظاهر اسالم آوردند و برادر معاویه و دایی او در جنگ 

این نیز  ×و حمزه کشته شدند. پس از قتل عثمان و ادعای خالفت معاویه و شهادت علی ×بدر توسط علی

امیه تا زمان به دستور معاویه و خلفای بنی .بلکه به منتهای شدت خود رسید ،خصومت همچنان ادامه داشت

در اسالم و  ×و اوالد او ادامه داشت. سبقت علی ×بن عبدالعزیز تبلیغات شدید و وسیعی علیه علی عمر

ل آشکار و غیرقابل ئ، جزء فضا|مبردریغ پدرش ابوطالب از پیاهای بیهای او در غزوات و حمایتفشانیجان

ادعا کردند ابوطالب اسالم نیاورد و کافر از دنیا رفت، ولی ابوسفیان پدر معاویه مسلمان  ،روانکار بود. از این

، |امیه با استفاده از نسبت یکسان ابولهب و ابوطالب با پیامبراز دنیا رفت. به احتمال قوی مبلغان خاندان بنی

ن ابولهب را به صورت اخبار پیش گفته جعل کردند، تا شاید به گمان خود أنزول آیه در شاخبار مربوط به 

بودند و به جای توجه به  فراوانلوح ها افراد سادهراه یابد. محدثان نیز که میان آن ×منقصتی به خاندان علی

را نقل و منتشر  محتوای احادیث و سنجش مضمون روایت، به ظاهر و سند آن توجه داشتند، این احادیث

همین امر در زمان حکومت عباسیان نیز بود. عباس عموی پیامبر  .(1004 /2: 1386)غیاثی کرمانی، ساختند 

اش بر اساس اشرافیت و شرافت در جنگ بدر در صف مشرکان بود و اسیر شد و این برای حکومتی که پایه

قصص در شأن ابوطالب  56علی نزول آیۀ روایت ج ،شد. به همین جهتنسب باشد، نقص بزرگی محسوب می

آن  ـ درانجام نداده بود  حضرتکار مهمی به نفع  |و روایات مربوط به فضیلت عباس ـ که در زمان پیامبر

که داللت بر  |بر عباس، عموی پیامبر« من یشاء»تطبیق عبارت  .(179: 1370)زریاب،  دوره نیز ترویج شد

 ی بر این مطلب است.هدایت یافتگی وی دارد، گواه روشن

 نتیجه 



سورۀ قصص، ابوطالب عموی  56برخی از صحابه و تابعین و مفسران اهل سنت معتقدند که شأن نزول آیۀ  -

اند. روایات منقول در این باره از جهت سند و محتوا باشد و به دنبال آن، کفر ایشان را نتیجه گرفتهمی |پیامبر

 قابل خدشه است.

 است. |اند و مفسران شیعه معتقدند منظور از این آیه قوم پیامبرکفر ابوطالب را رد کرده ^ناروایات معصوم -

ن حارث بن نوفل بن عبدمناف نازل شده و برخی نیز پذیرش أبعضی مفسران شیعه معتقدند که آیه در ش -

هادتین را به شوند ایشان در آخرین لحظات، شپذیرند، ولی مدعی مینزول این آیه در شأن ابوطالب را می

 شود.می هازبان آورد. اشکاالتی به این دو دیدگاه وارد است که مانع از پذیرش آن

ن ابولهب عموی پیامبر نازل شده و جاعالن حدیث از أدهد آیه در ششواهدی در دست است که نشان می -

، آیه را به ابوطالب ×ین و منزلت علأبه جهات خاصی از جمله کاستن از ش نداستفاده کرد این شأن نزول سوء

 و احادیث جعلی را در این زمینه منتشر ساختند. ندتطبیق داد |عموی بزرگوار پیامبر

 

 



 هانوشتیپ

  

پیامبر بود و همراه با پدرش به پیامبر  ۀحارث بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب قرشی هاشمی از صحاب(. 1)

بود و در زمان خلیفه دوم و سوم والی مکه شد و حدود سال اول در مکه  ۀن خلیفاایمان آورد. او از کارگزار

 .(57 - 56 /4 :تاهجری از دنیا رفت )ابن سعد، بی 70

 به اسالم برخاستند. |از قبائل با نفوذ و ثروتمند قریش که به مخالفت با دعوت پیامبر(. 2)
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Abstract 

The occasion in which verse 56 of chapter al-Qasas was revealed is one of contested 

issues because different exegetes have different opinions about it.  Allah, the Exalted, 

says in this verse: “Surely you cannot guide whom you love, but Allah guides whom He 

pleases, and He knows best the followers of the right way.”  Most of the Sunni exegetes 

relying on their traditions, maintain that this verse was revealed about Abu Talib since 

he, as they say, did not embrace Islam nor did he recite the Shahadatayn (Two 

Testimonies) in spite of the Prophet (S) urging him to do so. So he died a disbeliever.  

Shiite exegetes, however, relying on traditions narrated from the Infallible Imams (AS) 

as well as on historical evidence, prove that Abu Talib did embrace Islam. When it 

comes to the above verse, they believe that the Prophet (S) loved his clansmen 

especially his close relatives to submit to the will of Allah and accept Islam. In this 

study, the hypothesis that the Prophet (S) made tremendous efforts to convince Abu 

Lahab to embrace Islam but he died a disbeliever has been investigated and discussed. 

The fabricators of hadiths, who were affiliated to the Amavid dynasty, have tampered 

with the occasion of the revelation of this verse mentioning Abu Talib instead of Abu 

Lahab to diminish the virtue and merits of the Commander of the Faithful, Ali, peace 

be upon him.  
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