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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الطاهرینعلی سّيدنا محّمد و آلهالحمد لّله رّب العالمين و صّلی الله

 العلّی العظيمو لعنةالله علی أعدائهم أجمعين و الحول و القّوة إالبالله

گاه محیی الدین رعبی رحمهحضرت ابوطالب علیه  اهللالسالم از ن
 محمدحسن وکیلیشیخ حاج  نویسنده:

 1437شوّال  تاریخ:

 متن شبهه

الدین عربی درباره ای طرح ميشود، مسأله دیدگاه محيیمخالفان عرفان با تبليغات گستردهیکی از شبهاتی که در فضای 
 السالم است.حضرت أبوطالب عليه

 الدین نسبت می دهند:در این راستا معمواًل مخالفان دو مطلب را به محيی

_ نعوذ جهّنم شدند و عذابشان اهل  السالم مشرک از دنيا رفتند وه حضرت أبوطالب عليهالدین گفته است ک. محيی1
 د.شت که از حرارت آن مغز حضرت می جودر کفشهایشان آتشی اس_ در جهّنم چنين است که بالله

وسّلم در ایمان کسی اثر نداشت، و اگر وآلهعليهالله الدین در فصوص به صراحت گفته هّمت رسول خدا صّلی. محيی2
 کرد و سبب ميشد که ایشان اسالم بياورند که نشد.یداشت در اسالم عمویشان أبوطالب اثر ممی

 اند.داند و معتقد است که آن حضرت کافر از دنيا رفتهالدین حضرت أبوطالب را مسلمان نمیپس محيی

است و و اهل جهنم بوطالب را مسلمان نداند، منحرف و گمراه اند که هر کس أالسالم فرمودهاز دیگر سو اهل بيت عليهم
 از ما نيست.

او را صاحب  توانالدین شخصی منحرف و گمراه است و نمیباید بدانيم که محيیبر اساس این صغری و کبری، طبيعًة 
 کماالت و معارف معّرفی نمود و از وی تمجيد کرده و کتبش را به عنوان معارف الهی مطالعه نمود.
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شکال شده و به ا سيعی در آثار مخالفان معارف الهّيه مطرح  سطح و شبهه در  اند. تا جائيکه این به آن پرداختهگوناگون  این 
اند قرار ای برای فحش و ناسزززا گفتن به وی و ناسزززاگوئی به همه بزرگانی که وی را مدح کردهالدین را بهانهاعتقاد محيی

 ی به این بهانه چه هتک حرمتهائی که نشده است.ها و مجالت و فضای مجازاند و در سخنرانیادهد

 ههنقد و بررسی شب

آید که آن السالم از نظر شيعه امری مسّلم و قطعی است، بلکه از برخی روایات به دست میاسالم حضرت أبوطالب عليه
السالم و حضرت خدیجه سالم الله عليهما اسالم حضرت سّومين شخصی هستند که پس از حضرت أميرالمؤمنين عليه

سخن در اصل ایمان آن کردند؛ لذا خود را از مشرکين قریش کتمان میآوردند، و در عين حال با تقّيه زندگی کرده و ایمان 
 باشد.الدین در این مسأله میحضرت نيست، بلکه در دیدگاه محيی

عملی شخص است  وقبل از بررسی کبرای این شبهه و اینکه آیا چنين اعتقاد خطائی از نظر تاریخی دليل بر انحراف فکری 
الدین واقعًا چنين چيزی گفته است الدین بپردازیم و ببينيم آیا محيیر دو مورد نقل شده از محيییا نه؟ جا دارد به بررسی ه

 بر جعل و تحریف تاریخ مبتنی است. ،یا این شبهه نيز مانند غالب شبهات مخالفان عرفان از اصل

کنيم و در نهایت به نکاتی پيرامون  میدر اینجا اّول هر یک از دو عبارت باال را از منبعش به دّقت نقل و سپس نقد و بررسی 
 پردازیم بحول الله و قّوته.اصل این موضوع می

 منبع اول: رسائل محیی الدین عربی

د المتشززابه إلی المحکم من اایات القرآنية و ااحادی  ر»ایسززت با عنوان الدین عربی رسززالهدر مجموع رسززائل محيی
 :آمده استنين چابن عربی  دینال، در این رساله از زبان محيی«النبویة

سلم الحدی  الثاني:» سّلموآلهعليهاللهصّلیرسول الّله   رضي الّله عنه، قال: قالعن العباس  ما رواه م أهون »: و
 «.، أبو طالب، و أن في قدميه لنعلين یغلي منهما دماغهأهل النار عذاباً 

و  ته و نصرته و الذب عنه،و محبّ  وسّلموآلهعليهاللهصّلیو إنما خص بالنعلين، انه کان له قدم في تصدیق محمد 
 لکن کان ال یدین بدینه خوفا من سية العرب.

صيته صدیق في ا: »و لهذا قال لقریش عند الموت في و صيکم بمحمد خيرا، فإنه اامين في قریش، و ال لعرب، أو
ن سززلس سززبيله مو الّله أن »قال في آخر کالمه:  ثم «.و قد جاء بأمر قبله الجنان، و أنکره اللسززان، مخافة الشززن ن

 «رشد، و من أخذ بهدیه سعد
فانظر کيف کان له قدم صززدف في محبته، وقبول أمره، ولکنه انتقل فيه الخوف من الخلق، والرجاء لهم، فظهرت 

أال »الصززحيح: وأما الحکمة في کونهما یغلي منهما دماغه، فألن في . النار.. حقيقته له بعد الموت، بنعلين من
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أن أبا طالب کان أشززد الناس ومن المعلوم: أخبرکم برأس اامر وعموده، وذروة سززنامه؟ الجهاد في سززبيل الله..
سّبة،  شية من ال سلم، ولکنه لم یتدین بدینه، خ صلی الله عليه ]وآله[ و سول الله  فکان خوفه لغير الله جهادًا عن ر

حقيقة خوفه لغير الله، وهي نعله في النار، سززببًا بذابة دماغه، وهو  وهکذا تکونسززببًا بحباج جهاده، وإفسززاده..
 «(440-438، ص2جموعة رسائل ابن عربي، جم)«.لهب رأسه، وإحباطه بابذابة وابفساد

 نقد و بررسی

است.  «بویةلنرد المتشابه إلی المحکم من اایات القرآنية و ااحادی  ا»رسالۀ  همانطور که گذشت منبع این مطلب
شدیدی که مخالفان محيی ست علی رغم همه تبليغات  سی ظاهرًا نمایندالدین میولی باید دان شنا سب موازین کتاب  ، به ح

 الدین نسبت داده شده است.ط برخی به محيیالدین عربی نيست و به اشتباه توّس این رساله از محيی

صنيفها »در کتاب  صفحه « مؤلفات ابن عربی تاریخها و ت سوب  320در  صد و چهل و هفتمين کتاب من سي ه بدر معرفی 
 الدین گوید:محيی

 تاب رد معانی اایات المتشابهات إلی معانی اایات المحکمات.ک -(588) -347»
 ير.تفس -
حاولة لرفع التعارض الظاهری بين اایات المحکمة و اایات المتشزززابهة، و م -عنوانه کما یوحی به -لکتابا -

 من سورة آل عمران. 7محکم و متشابه مأخوذان من القرآن الکریم. راجع اایة رقم  هذان المصطلحان:
 ه، و لم یتعرض الناشر لذکر المخطوطات التی اعتمد عليها فی نشر النص. 1328بوع ببيروت سنة مط -
بن اللبان فس الکتاب، و بنفس العنوان منسززوب إلی أبی عبد الّله محمد بن أبی العباس الشززاذلی، الملقب بان -

 .64 -12 /1601(، انظر: کوبرولو 1349ه/  749)المتوفی سنة 
، و هو یعتمد علی طبعة بيروت، و قد فعل عواد 158 /800: 1کره بروکلمان، و نسززبه إلی ابن عربی: الملحق ذ -

 .1هامش  92ء: المستدرك نفس الشی
 نفس العنوان ینسبه بروکلمان إلی: -
، راجع بروکلمان، 41، 89ل أ، الموصزز 63 -أ 12 /1601: کوبرولو ؤمن بن اللبانمحمد بن أحمد بن عبد الم -1

 .8 /137: 2الملحق 
 .48 /988: 2، راجع بروکلمان، الملحق 370 ،677 (hل )محمد ابشبيلی الشافعی: بری -2
 «مشکوك فی نسبته. -

هيچ دليلی اند و نویسنده جمعی آن را به ابن اللبان نسبت دادهاز این عبارات روشن است که نسبت کتاب مشکوک بوده و 
ساب آن به محيی شر بيروتی کتاب آن را به محيی نيافتهالدین بر انت سبت داده امگر آنکه نا شر نيز الدین ن ست، ولی آن نا

سخی را که ب ست و لذا ندليلی بر مّدعای خود نياورده و حّتی ن سنده در پار آن اعتماد کرده ذکر ننموده ا درباره کتاب  ،یانوی
 «.مشکوك فی نسبته»نتيجه گرفته: 
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ز آثار کشززف الظنون نيز بدون تردید کتاب را به ابن اللبان نسززبت داده و ا( در 1067حاجی خليفه )م_ به همين شززکل 
 گوید: 536در جلد اول، ص ته است والدین ندانسمحيی

تسززع و  749بن اللبان ااشززعرا المصززرا المتوفي سززنة للشززيخ محمد بن أحمد « رد المتشززابه الی المحکم»
سبعمائة  صفاته»أوله: « من اایات القرآنية»أربعين و  شابهات الخ: ذ« أما بعد حمد الّله الواحد بذاته و  کر فيه مت

 «القرآن

 گوید: 375و نيز در جلد دّوم، ص

ن، ا الشززافعي الشززهير بابن اللباللشززيخ ابمام: شززمس الدین محمد بن عبد المؤمن المصززر« متشززابه القرآن»
 «أما بعد حمد الّله الواحد بذاته»تسع و أربعون و سبعمائة مختصر أوله  749المتوفي سنة 

شواهدیاگر بيشتر در این موضوع ت سناد کمی حقيق نمائيم به  الدین نفی کرده و به وضوح نشان تاب را به محيیرسيم که ا
 دهد که کتاب از ابن اللبان است.می

ای است از سال الدین نسخهکه سند وی در انتساب کتاب به محيی الدین گویدناشر این رساله در مجموعه رسائل محيی
الدین نسززبت داده اسززت، ولی حاجی خليفه نيز که معاصززر همين نسززخه اسززت آن را با که این رسززاله را به محيی 1031

شواهد  سبت داده و بلکه برخی  شان میاطمينان به ابن اللبان ن سال قبل از آنتاریخی ن صد و اندی  ساب این  ،دهد که  انت
سلمات در نزد  صان کتب محيیبرخی از کتاب به ابن اللبان از م ص صوفيه و متخ سوب میعلمای  ست. الدین مح شده ا

 :محقق رساله گوید

ذکر ؛ ا کنااعتقاد أن الّله معنا أینم المبح  الثامن في وجوب 1للشززعراني ج « اليواقيت و الجواهر»وجدنا في »
 الشعراني:

شيخ زک» شيخ بدر الدین العالئي الحنفي، و ال سعمائة بين ال سنة خمس و ت ریا، و عقد مجلس في الجامع اازهر 
شاذلي، قرر فيه الموا شيخ إبراهيم المواهبي ال شریف، و جماعة، و بين ال شيخ برهان الدین بن أبي  هبي اعتقاده ال

 بااسماء و الصفات، کما یقولون.في مسألة المعية، و انها بالذات ال 
سألوه عمن وافقه غير العالمة الغزنوا في  سفي»ف سالم ابن اللبان فقال:« شرح عقائد الن شيخ اب في قوله  ذکر 

ُروَن  تعالی: قيا، لی أقربيته تعالی من عبده قربا حقيان في هذه اایة دليال ع َو َنْحُن َأْقَرُب ِإَلْيِه ِمْنُکْم َو لِکْن ال ُتْبصززِ
 «.کما یليق بذاته، لتعاليه عن المکان

ها قدیم، و ذکر المواهبي کالما یقرب من کالم هذه الرسزالة، في مسزألة القرب، مما برهن لنا أن الشزس في نسزبت
سنة  ساج، بأنها البن اللبان من  ، أا 905ان هذا النص ألقی ظال من الشس في أنها کانت معروفة في بعض ااو

 (.324، ص: 2ج ،مجموعه رسائل ابن عربی)« مائة سنة و نيفقبل صاحب الکشف ب
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الدین است و جمعی دیگر از اهل کالم و عرفان، در اوائل از این عبارت استفاده ميشود که شعرانی که متخصص آثار محيی
شعرانی در این مسأله بسيار حائز اند و شهادت مثل نداشته نيزتأّملی و در آن  دانستهقرن دهم این کتاب را از ابن اللبان می

 اهّميت است.
الدین وجود ندارد و متخصززصززان فن چون در هر حال بجز عنوان برخی از نسززخ، دليلی بر انتسززاب این کتاب به محيی

1دانندشعرانی و حاجی خليفه آن را از ابن اللبان می . 
 الدین منتسب نماید.رساله را به جناب محيیمحتوای این  تواندبنا براین از جهت فن کتابشناسی هيچ کس نمی

السالم بيان نکرده، بلکه بگذریم از آنکه نویسنده رساله هر کس که باشد این مطلب را از سر عناد با حضرت أبوطالب عليه
 مانند هر سنی دیگری به استناد یکی از کتب صحاح چنين گفته است.

 منبع دوّم: فصوص الحکم

سک میقد محيیدّومين منبعی که برای ن صوص الحکمالدین بدان تم شریف ف صوص  کنند کتاب  ست. وی در ف در فص ا
 نگارد:به مناسبتی میحکمة ملکية فی کلمة لوطية 

صدقهم في الحال» سل و أعلم الخلق و أ َس » کما قال في حق أکمل الر هَ  َمْن َأْحَبْبَت  ال َتْهِدا ِإنَّ  َیْهِدا َو لِکنَّ اللَّ
شاءُ  ه عليه و  و لو کان للهمة أثر و ال بد،. «َمْن َی صلی اللَّ ه  سول اللَّ لم و ال أعلی و ال سلم یکن أحد أکمل من ر

ه، و فيه نزلت اایة التي ذکرناها: رْت في إسالم أبي طالب عمِّ  أقوی همة منه، و ما أثَّ
ی فو زاد . «ا َمْن َیشززاءُ َه َیْهِد َو لِکنَّ اللَّ  ُهداُهْم  َلْيَس َعَلْيَس » و لذلس قال في الرسززول إنه ما عليه إال البال ، و قال

صص أعيانهم الثابتة. فأثبت بأا بالذین أعطوه العلم بهدایتهم في حال عدمهم  «َأْعَلُم ِباْلُمْهَتِدیَن  َو ُهَو » سورة الق
و قد علم  أن العلم تابع للمعلوم. فمن کان مؤمنًا في ثبوت عينه و حال عدمه ظهر بتلس الصززورة في حال وجوده.

ه ذلس منه  (130ص)فصوص الحکم، « .«َو ُهَو َأْعَلُم ِباْلُمْهَتِدیَن » أنه هکذا یکون، فلذلس قال اللَّ

 نقد و بررسی

 ای کوتاهمقدّمه

الدین دوران تقيه شدید از رورد به بررسی این عبارت الزم است دانسته شود که بدون هيچ تردیدی دوران حيات محيیقبل 
 اکمان ایوبی به قتل عام شيعيان دست زده و به نقلی هفتادهزار شيعه را کشتند.شيعه در شامات بوده و ح

ضزای فتوّجه به این فضزای تاریخی ضزرورت تأمل هر چه بيشزتر در عبارات نویسزندگان آن دوران را روشزن ميکند. وقتی 
توان بارات مجمل نمیعنه فقط به رای کشززف عبارات یک نویسززنده، بای فضززای تقيه باشززد، حاکم بر عصززری  و منطقه

 ر سؤال ميرود.یبلکه حجيت ظواهر عبارات وی نيز ز؛ تمسک کرد

                                                           
الدین و قبل از ابن حمییالدین بر ابن اللبان، نقل شدن مطلبی از افراد بعد از الدین مؤیداتی را ذکر کرده؛ چون متقدم بودن حمیی. مصحح این رساله برای انتساب آن به حمیی1

 شن است که هیچ یک از جهت فن کتابشناسی قابل اعتماد نیست.اند( و ... ولی رو زیستهاللبان )یعنی از علمائی که در صد سال فاصله میان این دو می
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 با لطائف و زبان تقيه زبانی خاص اسززت و در آن فضززا باید در کلمات دّقت فراوانی نمود. اهل تقيه اعتقاد خود را معموالً 
شززان قرار ئی از عقيدهان خود رد پاکنند ولی در سززخند تصززریح نمیوظرائف نشززان ميدهند و در عين اینکه به عقيده خ

 دهند.می
سانی خوب می سنن زندگی نموده و یا خود به تقيه دچار بودهزبان تقيه را ک سند که در بالد اهل ت اند و یا افراد مبتال به شنا

اضی نور الله اند؛ مانند مرحوم قاضی نورالله تستری یا آیةالله سيد محسن عاملی. و به همين جهت است که قتقيه را دیده
2مؤرخين محققبرخی را   اند.شناس ) و نه شيعه تراش( ناميدهشيخ شيعه 

ده است که اکنون جائی برای توان مطالبی را در باب زبان تقيه بيان نموالدین در حد کتاب تشيع محيیدر مقدمات  نگارنده
 پرداختن به آن نيست. فعال فقط سخن در ضرورت دّقت در عبارات در فضای تقيه است.

سيّ اینکه مرحوم آیةالله العظم سر دی حاج  ضی قدس  در دفاع از عقائد الدین محيی اند که کلماتفرمودهه میعلی آقای قا
کرده، بلکه گاهی تقيه باب تقيه مطالب را خالف حق بيان میتقيه است، فقط بدین معنا نيست که وی از  از باباهل تسّنن 

نمونه ای از  که سبب می شود انسان حق را با کنایه و ابهام بيان کند تا هم مخالفين خوشحال شوند و هم حق پایمال نشود.
ر خوص که در اواین نوع تعابير در فصززا سززابقا بيان نمودیم. «يی الدین درباره خليفه رسززول اللهدیدگاه مح»مقاله آن را در 

 خورد.بيشتر به چشم میگویا مر ایشان نگاشته شده ع
 بررسی عبارت

 اکنون به بررسی این عبارت بپردازیم:
تواند دهد که عارف اگر بخواهد به هّمت خود کاری کند میتوضززيح میپيرامون این مطلب محيی الدین در فص لوطی 

سليم ا شودمانع می و عبودیتش معرفتکند چون را نمیولی این کار  ست ر خدمو لذا ت سپس میکه او چه با گوید خواهد.
اثر  مالسززالالله عليه وآله و سززلم در اسززالم حضززرت أبوطالب عليهصززّلیرسززول خدا همت اگر همت اثری داشززت باید 

ه أبوطالب اثر نگذاشت و آیۀ شریفه دربارت، ولی هّمت حضرت در اسالم گذاشت؛ چون کسی برتر از آن حضرت نيسمی
 .ه استل شدزاناین مطلب 
ه عليه و سززلم و ال أعلی و لو کان للهمة أثر و ال بد،» ه صززلی اللَّ و ال أقوی همة  لم یکن أحد أکمل من رسززول اللَّ

رْت في إ ه، و فيه نزلت اایة التي ذکرناها:منه، و ما أثَّ َس »] سززالم أبي طالب عمِّ هَ  َمْن َأْحَبْبَت  ال َتْهِدا ِإنَّ  َو لِکنَّ اللَّ
 [««َمْن َیشاءُ  َیْهِدا

ود این تمام مطلبی اسزت که در این عبارت آمده اسزت و در آن هيچ اثری از نسزبت کفر و شزرک به حضزرت أبوطالب وج
شت ولی آیا چيز دیگری موجب شان اثر نگذا کرم در ایمان ای سول أ ضرت ر ست که هّمت ح ست فقط این  ندارد. آنچه ه

 از آن ساکت است. ایمان آوردن ایشان شده است یا نه؟ عبارت
 توضیحی بیشتر

َس »ریفه رده که طبق روایات و تاریخ آیۀ شززدر این عبارت اشززاره ک الدینمحيی هَ  َمْن َأْحَبْبَت  ال َتْهِدا ِإنَّ َمْن  َیْهِدا َو لِکنَّ اللَّ
 مجامع شيعی نيز آمده است:ایمان حضرت أبوطالب نازل شده است. این روایت در  درباره «َیشاءُ 

 قمی در تفسير گوید:

                                                           
 شیخ رسول جعفراین در مقدمات کتاب ارزمشند اتریخ تشیع در ایران. لمنیس. جناب حجةاالسالم و امل 2
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ا َقْوُلُه: َس ال َتْهِدا َمْن َأْحَبْبَت  َو َأمَّ ِه  ِإنَّ َکاَن َیُقوُل َیا  وسلموآلهعليهاللهصلیَقاَل َنَزَلْت ِفي َأِبي َطاِلٍب ع َفِإنَّ َرُسوَل اللَّ
ُه ِباْلَجْهرِ  -َعمِّ  يَنَفَعَس ِبَها َیْوَم اْلِقَياَمِة َفَيُقوُل: َیا اْبَن َأِخي َأَنا أَ  -ُقْل اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَّ ي، ]َو َأُقوُل ِبَنْفسززِ ا ْعَلُم ِبَنْفسززِ [ َفَلمَّ

ِه  ِلِب ِعْنَد َرُسوِل اللَّ اُس ْبُن َعْبِد اْلُمطَّ َم ِبَها ِبَأْعَلی َصْوِتِه ِعْنَد اْلَمْوِت،  وسلموآلهعليهاللهصلیَماَت َشِهَد اْلَعبَّ ُه َتَکلَّ َأنَّ
ِه  لَّ وُل ال َقاَل َرسززُ لهصززلیَف يهال لهعل ْنهُ وسززلموآ َها ِم َمْع َنا َفَلْم َأسززْ ا َأ مَّ َمةِ َو  -: َأ َيا َعُه َیْوَم اْلِق َقاَل  ، َأْرُجو َأْن َتْنَف َو 

ي -َلْو ُقْمُت اْلَمَقاَم اْلَمْحُمودَ   وسززلموآلهعليهاللهصززلی ي َو َعمِّ َفْعُت ِفي َأِبي َو ُأمِّ َو َأٍخ َکاَن ِلي ُمَواِخيًا ِفي  -َلشززَ
ةِ  3.اْلَجاِهِليَّ  

برخی چون سززيد ابن اميه وجود دارد و قرائنی بر جعلی بودن آن به دسززت بنیالبته پذیرش این حدی  مشززکل اسززت و 
4اندطاووس به قرائن تاریخی اسناد آن را انکار کرده .  

 نه؟ ولی اکنون سخن در اینست که آیا بر فرض پذیرش حدی ، حدی  داللت بر ایمان نياوردن حضرت أبوطالب دارد یا
 فرماید:می« طالبایمان أبی»سيد فخار موسوی در کتاب گرانقدر 

ه اایة نزلت في أبي طالب فهي دالة علی فضل أبي طالب و علو مرتبته في ابیمان أنه إذا ثبت أن هذ الوجه الثال 
و الهدایة و ذلس أن هدایة أبي طالب کانت بالله تعالی دون غيره من خلقه و هو کان المتولي لها حتی سززبق بها 

سس بل الله ا سبقت الداعي له و کان تقدیره أن أبا طالب الذا تحبه لم تهده أنت یا محمد بنف لذا تولی هدایته ف
ید ما قدمناه من فسزززاد القول بالخبر و بطالن قول من زعم أن نبي  هدایته الدعوة له. فهذا یوضززح ما ذکرناه و یؤ

5کان یحب الکافرین مع النهي عن ذلس و بالله التوفيق وسلموآلهعليهاللهصلیالهدی   
که فرماید که رسززول خدا حضززرت أبوطالب را هدایت نکردند، ولی نمی فهماند کند که آیه حد اکثر میایشززان ادعا می

شد یا نه؟ بلکه از خارج می ست که هدایت أبوطالب هدایت  شان ا ضيلتی برای ای شدند و این ف دانيم که أبوطالب هدایت 
 وسلم نبوده بلکه به دست خود خداوند بوده است.وآلهعليهاللهایشان به دست رسول خدا صلی

ینکه رسول ابلکه اراده خود خداست و از دا نيست،محّبت رسول خ ،عنا سازگار است که مالک هدایتمظاهر آیه نيز با این 
 قًا هدایت نشدند.شود که آن حضرت مطلخدا حضرت أبوطالب را هدایت نکردند، فهميده نمی

شریفه  ضيح را برای آیه  صّحت حدی ( نظير همين تو صری )بر فرض  صوص قي شرح ف شيه  شتيانی در حا ستاد آ مرحوم ا
 اند و گویند:هآورد

ه  -و أما معنی اایة الکریمة سول اللَّ شأن عم ر سلملو وردت في  ه عليه و آله و  أا، لّما لم تکن للهمة  - صلی اللَّ
سالمه من  سالم، بل إ سالم أبی طالب، عليه ال سلم، في إ ه عليه و آله و  صلی اللَّ ه، لکمال أثر، ما أثرت همته،  اللَّ

ه: َس ال َتْهِدا َمْن َأْحَبْبَت.» خلوصززه و محبته لولده العزیز، کما قال اللَّ یعنی، إسززالمه ِمّنی، ال منس. فمراده  «ِإنَّ
ه. هکذا ینبغي أن یفهم اایة المبارکة.  6«ج»ليس أن همته ما أثرت في إسالمه و بقي کافرًا! العياذ باللَّ  

                                                           
 274، ص: 4الربهان يف تفسري القرآن، ج؛ و  95، ص4ج ؛ و رک: الصافی،142؛ ص 2تفسري القمي ؛ ج. 3
 306، ص: 1الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف، ج. 4
 162ص، لى الذاهب إىل كفر أيب طالب(إميان أيب طالب )احلجة ع. 5
 808ص ،حلكم)القیصرى(ص اصو شرح ف 6
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شود که در کالم محيیبا تو ساده معلوم مي ضيح  ضرت أبوطالب عليهّجه به این تو سالم الدین هيچ اثری از انکار ایمان ح ال
نقل شده و بزرگان شيعه نيز اشاره عبارتی آورده که در کتب حدیثی شيعی نيز بر اساس کتب حدی  عاّمه وجود ندارد، بلکه 

 اند که این عبارت دليل بر انکار ایمان آن حضرت نيست.کرده

 الدین تقیه نموده است؟آیا محیی

 و کسززی نمی تواند چينن نسززبتی به وی بدهد، ؛يسززتالدین اثری از انکار ایمان آن حضززرت نبه هر حال در عبارت محيی
 چيست؟عبارت ن الدین از ایولی غرض محيی

ست محيی ضرتممکن ا سأله تاریخیاعتقاد دا الدین واقعًا به ایمان نياوردن آن ح شد و در این م ضعف واقعاً  شته با ست م
شد،  ضرت أبا شد؛ زیرا وی در اول همين فص عبارتی در مدح ح ست این عبارت را از باب تقيه آورده با بوطالب و ممکن ا

ست و  صلی الله عليه گویدمیآورده ا سول اکرم  ضرت ر شان از ح شتيبانی ای سطه پ شر وآلهبه وا ضرت از  سلم آن ح قوم و
 :ماندند نخود در اما

ةً َلْو َأنَّ ِلي ِبُکْم » القبيلُة بالرکن الشدید: و المقاومة بقوله، و الذا قصد لوج عليه السالم» و هي الهمة هنا من  « ُقوَّ
ه عليه و سلم فمن ذلس الوقت ه صلی اللَّ  من الذا قال فيه عليه السالمیعني من الز -البشر خاصة. فقال رسول اللَّ

ه کأ بعد ذلس إال في منعة من قومه، فکان یحميه قبيله ما بع  نبي   «ُرْکٍن َشِدیٍد  َأْو آِوا ِإلی» بي طالب مع رسول اللَّ
ه   (127)فصوص الحکم، ص «عليه و سلم.صلی اللَّ

صل ش شاید آغاز نمودن این ف ضرت أبوطالب وی را واد شد ته با مدح ح سخنی نيز بر مذ که دربا اف عاّمه عبارتی دو پهلو 
 بگوید و خود را از دفاع از حضرت أبوطالب بری نشان دهد.

کيد دارد که به هر حال  الدین به ایمان نياوردن حضززرت سززندی بر اعتقاد محيیچه مهم اسزززت اینکه آنباز هم جای تأ
 طلب است.مشود خالی از این أبوطالب در فصوص وجود ندارد و عباراتی که بدان استدالل می

 چند نکته

 نکته اّول: منشأ اعتقاد اهل تسنّن به ایمان نیاوردن أبوطالب

 به دو شکل ممکن است:أبوطالب حضرت به ایمان نداشتن اعتقاد 

جعل  در این مورد یکه بني اميه بر همين اسززاس احادیثالف( از سززر عناد با حضززرت أمير المؤمنين عليه السززالم چنان
 اند.کرده

 روایت شده است. مسلّ واله والله عليه یلّ رسول الله ص از حضرتی که ب( به علت تعبد به روایات

 تی جعلی است که دراالسالم معتقدند، به خاطر مجموعه روایعموم اهل سّنت که به ایمان نياوردن حضرت أبوطالب عليه
ده است يسرتاریخ چنين به دست ایشان  تضعفند؛ چون واقعاً سميراث حدیثی ایشان نفوذ کرده است و لذا در این مسأله م

 نت این احادی  را جعل نموده اند.گناه آن بر عهده کسانی است که با شيطنت و خياو 
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سلس بوده  یدر فروع ظاهرعربی محيي الدین  شدیدو تعبّ م صحيح ید  سنت( دارد و به روایات  در  یتّ حه )به اعتقاد اهل 
سنت مطلقًا به قياس عمل نم فقه بر خالف مشهور وایات ر د بهتعبّ همين محصول  یاز آراء عجيب و یکند و بسياریاهل 

 است.

سوئی شدی از  ی اثار جا یدر جايل آن حضرت بر دیگر صحابه السالم و تفضعليهبه حضرت أمير المؤمنين  ید ومحبت 
 .فتوحات آشکار است وی چون

خصومت  به جهت تسليم در مقابل روایات است نه اینکه از سر باشدایمان حضرت ابوطالب را نپذیرفته بر فرض پس اگر 
 باشد.لسالم اعليهبا امير المؤمنين 

باشند عف میدر این باب مستض نابن اللبان نيز که عبارات وی سابقًا گذشت از این قاعده مستثنی نيست و عموم اهل تسنّ 
 ات صحاح سّتة راهی جز این ندارند.شناسی خود و پذیرش روایو بر اساس مبانی حدی 

 السالمنکر ایمان حضرت أبوطالب علیهمی بودن نکته دوم: معنای روایات جهنّم

شریکه م یروایات ضرت أبوطالب در جهنّ  کگوید معتقدین به  سان ،مندح ست که ب یناظر به ک گاها سالم به ا یا علم و آ
 ؛ نه افراد مستضعف.دارند یایشان یا از سر عناد چنين اعتقاد

 در روایت است: 

سالم أبی طالب. فکتب  کتب أبان بن محمود ألی علّی » شککت فی إ ی قد  سالم: جعلت فداک أِنّ ضاعليه ال سی الر بن مو
ن له الهدی  إليه: سول من بعد ما تبی َّ بع غير سبيل االمؤمنيو من یشاقق الر َّ ن . اایة. و بعدها إَنّک إن لم تقَرّ بایمان أبی و یَتّ

7طالب کان مصيرک إلی الّنار. » 

سخن در ست که  ست یمن بعد ما تبین له الهد این روایت درباره  معلوم ا شد؛ا شکار  سی که حق برای او آ ه و با یعنی ک
صّلی شاّقه میوآلهعليهاللهرسول خدا  سّلم م ضعف ازکند،و ست سنّ  نه افراد جاهل و م شدید به اهل ت ن که علی رغم محّبت 

ضرت أميرالمؤمنين عليه سالم از باب تبعيّ ح ضرتال شتن ح سالم معتقد  ت از روایات نبوی به ایمان ندا أبوطالب عليه ال
ستدالل به این روایات بر لعن و تکفير و او چه نباشد_  باشدآن حضرت  نالدین معتقد به ایمامحيی _ چهاین بربنا اند.شده

 اید با ایشان چون مستضعفين عمل نمود.توهين به بزرگان اهل تسّنن از جهت علمی صحيح نيست، بلکه ب

 :در حقيقت بزرگان اهل تسّنن که معاند نباشند در این مسأله مصداف این روایت هستند
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سالمليهَأِبي َجْعَفٍر عَعْن   اُه َو ِإْن َکاَن اْلَمْحُبوُب ِفي َقاَل  ال ِه ِإیَّ ُه َعَلی ُحبِّ َثاَبُه اللَّ
َ
ِه َا هِ  ِعْلِم  َلْو َأنَّ َرُجاًل َأَحبَّ َرُجاًل ِللَّ ِمْن َأْهِل  اللَّ

ُه َعَلی ُبْغ  َثاَبُه اللَّ
َ
ِه َا اِر َو َلْو َأنَّ َرُجاًل َأْبَغَض َرُجاًل ِللَّ اُه َو َلْو َکاَن اْلُمْبَغُض ِفيالنَّ هِ  ِعْلِم  ِضِه ِإیَّ ةِ  اللَّ 8ِمْن َأْهِل اْلَجنَّ  

که در  یکاربه حسب مداز علما کسی را  یجمعیخی و رجالی وجود داشته و دارد که رااز مسائل تنظير این نزاع در بسياری 
البته ورزند و می محّبتدانند و میاز اهل نجات را  جمعی ویکنند و از وی تبری میشمارند و یدست دارند از اهل آتش م

مانند اختالف نمایند و هر دو ان شززاء الله مثابند؛ خدا و نه از سززر بغض خداوند و اوليائش چنين میهر دو طائفه به خاطر 
ئمه ناسزا شمارند چون به ایم یناصب یحتمخالف و از ایشان را  یبرخ یاشيعه دربارة سادات بني الحسن که عده یعلما
ر نظاست معلوم  و اندتقيه و مانند آن مبتال بوده قد است که ایشان از خوبان بوده و بهاند و مرحوم سيد ابن طاووس معتگفته

 اند.بلکه از تاریخ چنين فهميده ،بودهسادات و ذریه اهل بيت ن د بااز سر عنا ،مشهور علما

 در فتوحات طالبأبیحضرت نکته سّوم: ایمان 

الدین در فتوحات نيز عبارتی کوتاه و گذرا در یک مسزززأله فقهی دارد که از آن نيز عدم ایمان آن حضززرت فهميده محيی
 شود. وی گوید:می

و القرابة قرابتان قرابة الدین و قرابة الطين فمن جمع بين القرابتين فهو أولی بالصززلة و إن انفرد أحدهما بالدین و 
ااخر بالطين فتقدم قرابة الدین علی قرابة الطين کما فعل الحق تعالی في الميراث فورث قرابة الدم و لم یورث 

ه و مات أحد ااخوین قرابة الطين إذا اختلفا في الدین فکان الواحد  مؤمنا بالله وحده و ااخ ااخر کافر بأحدیة اللَّ
لم یجعل له نصززيبا في ميراثه فقال ال یتوارث أهل ملتين و قد ذهب عقيل دون علي بن أبي طالب بمال أبيه لما 

ه ص طالب أبومات  9 وسّلموآلهعليهاللهّلیعم رسول اللَّ  
 .یخرقعيت تاایشان از وا یاطالعین عبارت نيز یا از باب تقّيه است و یا به واسطه بیبا توّجه به مطالب گذشته ا

 نکته چهارم: ظهور تقیه در داستان حضرت أبوطالب

ضرت أبوطالب ستان ایمان ح ست که  دا ستفادهریخ میبرای فهم تقّيه و تأثير آن در تااز آن از مطالبی ا شایتوان ا  انیهای 
 نمود.

 دادند؛خود را مشرک نشان میدر روایات شيعه آمده است که آن حضرت در باطن ایمان داشتند و در ظاهر 
ِه ع ْبن َعِلّي الکلينی عن  اِلٍم َعْن َأِبي َعْبِد اللَّ اِم ْبِن سززَ ِإنَّ  َقاَل: السززالمليهِإْبَراِهيَم َعْن َأِبيِه َعِن اْبِن َأِبي ُعَمْيٍر َعْن ِهشززَ

یَماَن َو  وا اْبِ ْرَك  َأْظَهُرواَمَثَل َأِبي َطاِلٍب َمَثُل َأْصَحاِب اْلَکْهِف َأَسرُّ هُ َف َتاُهُم  الشِّ َتْيِن  اللَّ 1َأْجَرُهْم َمرَّ 0 . 
رغم ا شخصی علیند چه بسفان عرفان بسيار راهگشاست که بدانالسالم برای مخالتأمل در داستان حضرت أبوطالب عليه

ر جهت مراعات ظاهر و حفظ برخی مصززالح اظهار کفر و شززرک نماید، چه رسززد به آنکه اظها اسززت ایمان باطنی مجبور
 دح خلفای غاصب بگوید.مبودن نموده و در البالی عباراتش گاهی سنی

                                                           
 265، ص1احملاسن،  ج. 8
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1  448، ص1. کافی، ج0

http://erfanvahekmat.com/
https://telegram.me/erfanvahekmat_com


 Erfanvahekmat.com    telegram.me/erfanvahekmat_com رعافن و حکمت رد رپتو رقآن و عترت

11 

 

تواند به این راحتی دیگران را مّتهم نموده و زبان به نصفی که در این ماجرا و نظائر آن در تاریخ تأمل کافی کند نمیانسانی م
 تفسيق و تکفير بگشاید.

 

 جمع بندی

لا  ست نيست. عبارت رسائل به حسکالدین به سند محکمی بر اعتقاد محيیاوَّ یخی راب قرائن تفر حضرت أبوطالب در د
 .از ابن اللبان است و عبارت فصوص داللتی بر این مسأله ندارد

 د.مقتضای تقيه باش تواندمیاین عبارات  ،مانند عبارت فتوحات ،انتساب چنين چيزیصّحز بر فرض ثانیاا 
صمت جناب محيیيچ کس ه ثالثاا  سّلمًا مّدعی ع ست و م سيمحيیالدین ني ضای الدین در ب اری از مطالب تحت تأثير ف

ن دیگر نظرات اشتباه در یک مسأله دليل بر اشتباه بود این مسأله نيز چنين باشد.ممکن است در خود بوده و  محيط تربيتی
 و کلمات شخص نيست.

ضرت أبوطالب درس  رابعاا  ستان ح سباید از دا ست وگرفته و فهميد دامنه تقيه چقدر گ ساليا ترده ا سی  شود ک سمي ال در ن 
 گری نمياد.تقيه به سر برده و اظهار کفر و شرک کند ولی در باطن مسلمان باشد، چه رسد به آنکه در ظاهر اظهار سنی
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