
 

 پرسش:

 آیا جناب عبد هللا و جناب عبدالمطلب مومن بودند یا خیر؟

 :پاسخ

 با سالم

سوره شعراء و دیگر آیات مطرر   912سوره انعام و آیه  47برخی از علمای تفسیر این مبحث را ذیل آیه 

 اند.کرده

ه ایرن بر ۱۵۱ترا  ۱۵۱صرفحه  ۱سید جعفر مرتضی عاملی در کتاب الصحيح من سيرة النبي األعظم جلد 

 بحث پرداخته است.

تمامی علماى شيعه و برخی از علمای اهل تسنن معتقد هستند كه اجداد پيامبر اسالم صلى هللا عليره و 

 آله خداپرست و موّحد بودند.

  74ص  -الشيخ المفيد  -أوائل المقاالت 

 ۲۶، ص ۱كشف الخفاء ، ج

 141ص    1رو  المعاني  ج 

 ۱۱۱، ص ۱۵بحار األنوار ، ج

 ای که برای این نظر مطر  شده است عبارتند از:هادل

 الف: دلیل عقلی

 صغری: پيامبر بايد از هر چيزى كه موجب تنفر و دورى مردم از او شود، پاك و مبرا باشد.

 شود.کبری: مشرک بودن اجداد پیامبر موجب تنفر و دوری مردم از پیامبر می

 ا باشند و موحد باشند.نتیجه: پس اجداد پیامبر باید از شرک پاک و مبر



 

 ب: آیات قرآن

 آیه اول:

 َالَّذى َيَريَك حيَن َتُقوُم َوَتُقلَُّبَك ِفى الّساِجدينَ 

 912و  912سوره شعراء، آیه 

 نگرد.بيند و حركت تو را در ميان سجده كنندگان مىخيزى تو را مىکسی که چون برمى

 گوید:شیخ مفید می

 يريد به تنقله في أصالب الموحدين

 112ص  -الشيخ المفيد  -تصحيح اعتقادات اإلمامية 

 منظور از این آیه منتقل کردن پیامبر در اصالب کسانی است که موحد بودند.

 گوید:فخر رازی ذیل معنای این آیه می

ومما يدل أيضًا على أن أحدًا من آباء محمد عليه السالم ما كان من المشركين قوله عليه السالم لم أزل 

أصالب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات وقال تعالى ِإنََّما اْلُمْشِرُكوَن َنَجٌس وذلك يوجب أن يقال إن أحدًا  أنقل من

 من أجداده ما كان من المشركين 

 11ص    11التفسير الكبير  ج 

کند بر این که اجداد پیرامبر صرلی هللا علیره و آلره مشررک نبودنرد ایرن از چیزهای دیگری که داللت می

فرمایرد: مشررک فرماید: از اصالب طاهر به ارحام طاهر منتقل شدم؛ چون خداوند میپیامبر است که می سخن

 شود که بگوییم هیچ کدام از اجداد پیامبر مشرک نبودند.نجس است؛ پس موجب می

 گوید:شیخ طوسی می



 

بد غير هللا تعالى لقوله آباء النبي صلى هللا عليه وآله كلهم كانوا مسلمين إلى آدم ولم يكن فيهم من يع

صلى هللا عليه وآله لم يزل هللا ينقلني من أصالب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات والكافر ال يوصف بالطهارة لقوله 

 تعالى إنما المشركون نجس

 192ص  4ج  -الشيخ الطوسي  -التبيان في تفسير القرآن 

ها کسی نبوده است که غیر خدا را بپرسرتد؛ آناجداد پیامبر تا حضرت آدم همه مسلمان بودند و در بین 

های پاک و طاهر منتقل کرده است های پاک و طاهر به رحمفرماید: دائما خداوند من را از صلبچون پیامبر می

 ها نجس هستند.فرماید: مشرکتواند طاهر باشد؛ چون خداوند میو چون کافر نمی

 آیه دوم:

 َعْل هَذا اْلَبَلَد آِمنًا َواْجُنْبنى وَبِنىَّ َأْن َنْعُبَد االْْصنامَ َوِإْذ قاَل ِإْبراهيُم َربِّ اْج 

 14سوره ابراهیم، آیه 

و ابراهيم گفت: اى پروردگار من، اين سرزمين را ايمن گردان و مرا و فرزندانم را از پرسرتش بتران دور 

 بدار.

حضررت ابرراهیم از بنری، فرزنردان شویم کره منظرور که در آیه آمده است، متوجه می به قرينه هذا البلد

 شود.اسماعيل و پدران پيامبر صلى هللا عليه و آله بود و این دعا فقط شامل فرزندان اسماعیل می

 در روایتی آمده است:

قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم أنا َدْعَوُة أبي إبراهيم قلنا يا رسول هللا وكيف ِصْرَت دعوة أبيك 

حى هللا عزَّ وجلَّ إلى إبراهيم ِإّني جاِعُلَك لِلّناِس ِإمامًا فاسَتَخفَّ إبراهيم الَفَرُ  قال يا َربِّ وِمرْن إبراهيم قال أو

ِتي أئّمة ِمْثلي فأوحى هللا إليه أن يا إبراهيم إني ال ُأعطيك عهدا ال أفي لك به قال يا رب ما العهد الذي ال تفي  يَّ ُذرِّ

تك قال إبراهيم عندها َفاْجُنْبِني وَبِنيَّ أن َنعُبد األْصناَم َربَّ إنَُّهنَّ أْضَلْلَن َكِثيرًا لي به قال ال أعطيك لظالم من  يَّ ُذرِّ



 

عوُة إَليَّ وإلى َعِلرّي لرم َيْسرُجْد أحرٌد مّنرا لَِصرَنم قرطُّ   ِمَن الّناِس قال النبّي صّلى هللا عليه وآله وسّلم َفاْنَتَهِت الدَّ

َخذني هللا َنبّيًا   واتَّخذ َعلّيًا َوِصّياً فاتَّ

 997ص  -ابن المغازلي  -مناقب علي بن أبي طالب ) ع ( 

پیامبر اکرم صلی هللا علیه و آله فرمود: من معنی و مصداق دعای حضرت ابراهیم هستم، عرض کردیم: 

پیشروای چگونه شما مصداق دعای ابراهیم هستید؟ حضرت فرمود: خداوند به ابراهیم خبر داد من ترو را امرام و 

مردم قرار دادم، ابراهیم شادمان شد و گفت: خدایا فرزندان من را هم امام قرار بده، خداوند به او فرمود: برا ترو 

بنردی؟ فرمرود: بره ترو نسربت بره بندم که به آن وفا نکنم، عرض کرد: در چه موردی با مرن عهرد نمیعهدی نمی

رسرند کدامنرد؟ ام که بره ایرن مقرام نمیا ستمگران ذّرّیهبندم. عرض کرد: خدایات عهدی نمیستمگران از ذّرّیه

امامت نیز نیست، ابراهیم عرض کرد: خدایا  پرستی کند هرگز او را امام نخواهم کرد و شایستهفرمود: هرکه بت

کررم انرد، پیرامبر اها گروه زیادی از مردم را گمرراه کردهمن و فرزندانم را از پرستیدن بت برکنار دار، خداوندا آن

ای کدام از ما لحظهصلی هللا علیه و آله فرمود: دعای ابراهیم منتهی به من و برادرم علی علیه السالم شد که هیچ

 برای بت سجده نکردیم، مرا پیامبر و علی را وصی قرار داد.

رم فرماید: دعای حضرت ابراهیم همین طور ادامه داشت تا این که به من و برادپیامبر در این روایت می

ای بت پرست نبودیم؛ همان طور که حضرت ابرراهیم چنرین امیرالمؤمنین علیه السالم منتهی شد و ما هم لحظه

 چیزی را برای فرزندان خود )فرزندان اسماعیل( از خدا خواسته بود.

کنرد کره بنری هاشرم در تفسیر عیاشی ذیل همین آیه در روایتی از امرام صرادق علیره السرالم نقرل می

 دند و بت پرست نبودند.مسلمان بو

 11ص  1ج  -محمد بن مسعود العياشي  -تفسير العياشي 

 گوید:در فتح القدیر ذیل آیه می

 



 

 وقيل أراد جميع ذريته ما تناسلوا ويؤيد ذلك ما قيل من أنه لم يعبد أحد من أوالد إبراهيم صنما

 119ص    1فتح القدير  ج 

است و مؤید این حرف این است از فرزندان ابرراهیم هریچ مراد از این آیه تمامی نسل حضرت ابراهیم 

 کدام بت نپرستیدند.

 آیه سوم:

 فرماید:خداوند در سوره زخرف در رابطه با داستان حضرت ابراهیم می

 َوَجَعَلَها َكِلَمًة َباِقَيًة ِفي َعِقِبِه َلَعلَُّهْم َيْرِجُعونَ 

 92سوره زخرف آیه 

 ن خود سخنى پاينده كرد، باشد كه به خدا باز گردند.و اين سخن را )توحید( در فرزندا

 کند:طبری در تفسیر خود ذیل این آیه نقل می

 عن قتادة وجعلها كلمة باقية في عقبه قال التوحيد واالخالص وال يزال في ذريته من يوحد هللا ويعبده

 21ص  94ج  -محمد بن جرير الطبري  -جامع البيان عن تأويل آي القرآن 

گوید: منظور از کلمره توحیرد و اخرالص اسرت و همیشره در ذریره حضررت در رابطه با این آیه میقتاده 

 کرده است.ابراهیم کسی وجود داشته است که موحد بوده است و خدا را عبادت می

 گوید:آیه می شیخ طبرسی در تفسیر این

هللا كلمة باقية في ذرية إبرراهيم وجعلها كلمة باقية في عقبه أي جعل كلمة التوحيد وهي قول ال إله إال 

 ونسله فلم يزل فيهم من يقولها

 41ص  2ج  -الشيخ الطبرسي  -تفسير مجمع البيان 



 

منظور از کلمه در این آیه کلمه توحید است که آن جمله ال اله اال هللا است که در فرزندان و نسل ابرراهیم 

گفتره اسرت و ود داشته است کره ایرن کلمره را میباقی ماند و همیشه در ذریه و نسل حضرت ابراهیم کسی وج

 موحد بوده است.

 روایات:

 طاهر بودن اجداد پیامبر:

كننرد کره برخی روایات هستند که بر طاهر بودن پدران و مادران پیامبر صلى هللا عليره و آلره داللرت مى

 ها یکی است:ها در کتب مختلف اختالفات بسیار کمی با هم دارند؛ اما مضمون همه آنالفاظ آن

 در کتاب المسترشد فی االمامه آمده است:

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم لم يمسني سفا  أهل الجاهلية ولم أزل أنقلرب مرن أصرالب 

الطاهرين إلى أرحام الطاهرات فليس ألحد أن يدعي الطهارة اال من جرى مع رسول هللا إلى عبد المطلب الذي 

 هو جده وجد أهل بيته

 421ص  -محمد بن جرير الطبري ) الشيعي (  -المسترشد 

 779ص  1ج  -الشيخ الكليني  -الكافي 

 121ص  -الشيخ الطوسي  -األمالي 

 49و  41ص  -الخزاز القمي  -كفاية األثر 

 71ص  -الشيخ المفيد  -أوائل المقاالت 

 97ص  9ج  -ابن شهر آشوب  -مناقب آل أبي طالب 

 714ص  9ج  -ن بن محمد الديلمي الحس -إرشاد القلوب 



 

ام و همیشره از فرمایرد: ارتبراو و تماسری برا فحشراء جاهلیرت نداشرتهپیامبر صلی هللا علیره و آلره می

تواند ادعای طهارت کند؛ مگر کسری کره های طاهر منتقل شدم؛ پس کسی نمیهای طاهر و پاکیزه به رحمصلب

 مطلب جد او و جد اهل بیت او باشد.مثل پیامبر از نسل عبد المطلب باشد و عبد ال

 گوید:شیخ طوسی در تصحیح این روایت می

 وهذا خبر ال خالف في صحته

 144ص  7ج  -الشيخ الطوسي  -التبيان في تفسير القرآن 

 این روایتی است که در صحت آن هیچ اختالفی وجود ندارد.

 همین روایت در کتب اهل سنت هم آمده است:

ء محمد صلى هللا عليه وسلم ما كانوا مشركين قوله عليه الصالة والسرالم لرم أزل ومما يدل على أن آبا

أنقل من أصالب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات وقال تعالى إنما المشركون نجس فوجب أن ال يكون أحد مرن 

 أجداده صلى هللا عليه وسلم مشركا

 941ص  1ج  -الصالحي الشامي  -سبل الهدى والرشاد 

 12ص  11ج  -فخر الدين الرازي  -ازي تفسير الر

 124ص  4ج  -اآللوسي  -تفسير اآللوسي 

 22ص  4ج  -جالل الدين السيوطي  -الدر المنثور في التفسير بالمأثور 

اند این سخن پیامبر صلی هللا علیره و کند بر این که اجداد پیامبر مشرک نبودهاز چیزهایی که داللت می

شردم و خداونرد هرا پراک و طراهر منتقرل میهای پاک و طاهر بره رحمیشه از صلبفرماید: همآله است که می

 فرماید: مشرکان نجس هستند؛ پس نباید هیچ یک از اجداد پیامبر مشرک باشد.می



 

دهد كه پدران همان طور که در روایت قبلی آمده بود، كلمه طاهرين و طاهرات در اين احاديث نشان مى

اند؛ چون مشرك طاهر نيست همان گونره كره قررآن  عليه و آله موّحد و خداپرست بودهو مادران پیامبر صلى هللا

 فرماید:می

 ِإنََّما اْلُمْشِرُكوَن َنَجٌس 

 92سوره توبه، آیه 

 همانا مشركان نجس هستند.

 اند.پس اجداد پیامبر صلى هللا عليه و آله موحد بوده

 طلب بخشش و شفاعت برای پدر پیامبر:

 کند:یات پیامبر برای پدر خودش طلب بخشش میدر برخی روا

عن أبي عبد هللا عليه السالم قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله إني مستوهب من ربري أربعرة وهرو 

واهبهم لي إن شاء هللا تعالى آمنة بنت وهب وعبد هللا بن عبد المطلب وأبو طالب بن عبد المطلرب ورجرل مرن 

 لحةاألنصار جرت بيني وبينه م

 41ص  -الحميري القمي  -قرب االسناد 

نفر را ببخشد و او آنها را خواهد بخشيد ان  7پیامبر صلى هللا عليه و آله فرمود: من از پروردگارم خواستم 

شاء هللا، آمنه دختر وهب، عبدالّله بن عبدالمطلب، ابوطالب بن عبدالمطلب و مردى از انصار كه بين من و او حر  

 مان( بود.)پي  نان و نمك

 گوید:عالمه مجلسی ذیل این روایت می

وهذا الخبر يدل على إيمان هؤالء فإن النبي صلى هللا عليه وآله ال يستوهب وال يشفع لكافر ، وقد نهى هللا 

 عن موادة الكفار والشفاعة لهم والدعاء لهم كما دلت عليه اآليات الكثيرة

 112ص  14ج  -العالمة المجلسي  -بحار األنوار 



 

کند؛ در کند بر ایمان این افراد؛ چون پیامبر برای کافر طلب بخشش و شفاعت نمیاین روایت داللت می

شان نهی فرموده است؛ همان طروری ها و دعا کردن برایحالی که خدا از دوست داشتن کفار و شفاعت برای آن

 کند.که آیات بسیاری بر این مطلب داللت می

 فرماید:خداوندد در سوره توبه می

ِبيِّ َوالَِّذيَن َآَمُنوا َأْن َيْسَتْغِفُروا لِْلُمْشِرِكيَن َوَلْو َكاُنوا ُأولِي ُقْرَبى ِمْن َبْعرِد َمرا  َن َلُهرْم َأنَُّهرْم َما َكاَن لِلنَّ َتَبريَّ

 َأْصَحاُب اْلَجِحيمِ 

 111سوره توبه آیه 

د از خويشراوندان باشرند پرس از آنكره اند برراى مشرركان هرر چنرنبايد پيامبر و كسانى كه ايمان آورده

 روند طلب آمرزش كنند.دانستند كه به جهنم می

فرمايد: پدر و مادرم و عمرویم ابرو طالرب را شرفاعت خرواهم كررد اين كه پیامبر صلى هللا عليه و آله مى

 اند.ها موّحد بودهدهد كه آننشان مى

 دلیل تاریخی:

 اند:کند اجداد پیامبر موحد بودهکه به ما ثابت میهایی در منابع تاریخی وجود دارد گزارش

 در تاریخ یعقوبی آمده است:

 فكانت قريش تقول عبد المطلب إبراهيم الثاني

 11ص  9ج  -اليعقوبي  -تاريخ اليعقوبي 

حضرت عبد المطلب جّد پيامبر صلى هللا عليه و آله به دليل عمل به آيين حنيرف ابراهيمرى بره ابرراهيم 

 شده بود. ثانى ملّقب

 کند:همچنین از حضرت عبد المطلب شعری نقل شده است که داللت بر موحد بودن ایشان می



 

 يا رب أنت األحد الفرد الصمد

 إن شئت ألهمت الصواب والرشد

 974ص  1ج  -اليعقوبي  -تاريخ اليعقوبي 

 كنى.مىاى پروردگار تو احد، فرد و صمد هستى اگر بخواهى راه راست و رستگارى را الهام 

از پدر پیامبر صلی هللا علیه و آله هم نقل شده است که روزي فاطمه خثعمي خود را بر حضررت عبرد هللا 

 شعر انشأ كرد: 9پدر پیامبر عرضه كرد او در پاسخ درخواست او 

 اما الحرام فالممات دونه

 وألحل ال حل فاستبينه

 فكيف باالمر الذي تبتغينه

 91ص  1ج  -آشوب  ابن شهر -مناقب آل أبي طالب 

 21ص    1الطبقات الكبرى  ج 

 17ص    1أنساب األشراف  ج 

 411ص    1تاريخ الطبري  ج 

مرگ بهتر از اجابت به درخواست حرام است، درخواسرت حاللري وجرود نردارد كره در آن بررسري كرنم، 

 چگونه خود را به درخواست تو آلوده كنم.

رسیم که اجداد پیامبر از حضرت آدم تا حضررت عبرد هللا می با توجه به مطالبی که گذشت به این نتیجه

 اند و موحد بودند.اند و هیچگاه به خداوند شرک نورزیدهعلی نبینا و آله و علیهم السالم همگی طاهر و پاک بوده

 موف  و مؤید باشید

 گروه پاسخ به شبهات

 مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر )عجل هللا تعالی فرجه الشریف(


