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 1چکيده
ه عدم توجه باز در برخی روایات فریقین درباره مصداق و معنای ابتر، خلط مفهومی صورت گرفته است و این مسئله 

توجه به این نکته حیاتی است که این آیه، تقابل دو  گیرد.نشأت می از رحلت پیامبر های بعد از نزول سوره و بعدجریان
های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در مقابل یکدیگر خواهد دهد که در همه عرصهجریان فکری در طول زمان می

 ایستاد. 
، خلط اطور در بیان معنای ابتر، اختالف زیادی دارند و برخی نیز بین مصداق و معنصداق ابتر و همینن در تعیین مامفسر

های این پژوهش در تعین مصداق ابتر، دو جور است. برخی روایات از افراد همچون عاص بن وائل یافته اند.مفهومی نموده
رسد هر دو نوع مصداق باهم تعارض ندارد اند. به نظر میسخن گفتهجای نام افراد، از صفت ه برند و برخی دیگر بنام می و...

 انست.د برای ابتر«به هدف نرسیدن » توان معنایهای مهم و نتیجه بحث را میباشد. از یافتهو قابل پذیرش برای ابتر می
ف روایت تصحیح و تضعی ،حدیث بر قرآن سامان یافته و طبق همین روش هروش تطبیقی و با توجه به عرض پژوهش حاضر با

 جای راوی شکل گرفته است.ه ب
 شانی، ابتر، روایات فریقین، دشمن رسالت، عاص بن وائل. ها:کلیدواژه
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 مقدمه
شود و علت این امر، عدم دقت الزم در روایات اختالف زیادی در روایات فریقین دیده می« ابتر» درباره واژه

مفسران شیعه و اهل سنت  باشد.عدم اعمال روش عرضه حدیث بر قرآن مینیز های تاریخی و اسباب نزول و جریان
اند. در روایات فریقین و در دیدگاه مفسران فریقین اختالفی ، ارائه نموده«ابتر»های گوناگونی را درباره واژه دیدگاه

، خلط مفهومی صورت «ابتر»بین مصداق و معنای واژه  امامیه و عامهشود. در منابع درباره کلمه شانی دیده نمی
رای تری بدرباره ابتر صورت گیرد تا معنای مطلوب ایجانبهگرفته است. لذا ضرورت دارد که بررسی جامع و همه

 با این کلمه به دست آید. توجه به این نکته الزم است که در خود این آیه، مصداق شانئ و دشمن پیامبر اکرم
توز سخن گفته است و طور مطلق از دشمن کینه اسم شخص خاص، بهصراحت بیان نشده است و آیه بدون بردن 

گیرد و توسعه مفهومی و مصداقی زمانی دربر می تری را در هرکه مصادیق گسترده باشد میاین از اعجاز بیانی قرآن 
 آیات قرآنی را به همراه دارد.

حیح قابل استناد است که از حیث متن ص که مطابق قانون عرض حدیث بر قرآن، روایاتی معتبر و داشتتوجه باید 
کند و آن عرضه نمودن متن دهد و تکلیفی را معین میباشند؛ زیرا قانون عرض حدیث بر قرآن، راهی را نشان می

نیامده است و سخن بر محوریت به میان حدیث بر محتوای قرآن کریم است و در این قانون سخنی از راوی حدیث 
باشد،  قوی یضعیف و متن یسند ، اگرطورسند قوی باشد، فایده ندارد و همین وضعیف متن حدیث است و اگر متن 

 طبق همین قانون آن حدیث صحیح و قابل پذیرش خواهد بود.

 معانی و مصادیق شانی
 (.212/ 3: 1995)طبری، است « عدوک»یا « مبغضک»به معنای « شانئک»توز یا دشمن است.معنای شانی، کینه

 ایههای دینی فعالیت منفی انجام دهد، در مقابل دستورارزش کلمه شانی، عام است و هر کس در طول زمان علیه دین و
انی طور مصداق شه ، از مصادیق شانی محسوب خواهد شد. اگر در برخی روایات از اسم فردی یاد شده، ببایستددینی 
 (.495: 1984)واحدی،  ع اهل سنت معرفی شده استهمچون عاص بن وائل که از مصادیق شانی در مناب ؛است
ها ها و زمانرا در همه مکان ی دارند و از حیث مصداقی همه دشمنان پیامبر اکرمینی و ابتر هر دو گسترش معناأش

در هر رنگ و لباسی  تا فهمیده شود که دشمن پیامبر اندهم آمدهگیرند و در آیه دو صفت شانی و ابتر در کنار دربر می
هرگز محقق نخواهد  کهرسد و هدف دشمن هم تنها خاموش کردن چراغ دین است باشد، ابتر است و هرگز به هدف نمی

 نوعی ضمانت به حضرت محمد .و مسلمین داده استخود را خداوند در این آیه به رسول  بزرگشد و این بشارت 
در طول زمان ؛ هرچند اهداف بدون هیچ توقفی ادامه خواهد یافتاین که  خوردچشم میه نسبت به دین و اهداف رسالت ب

ترین مفاهیم و معارف مختصرترین الفاظ، جامع دشمنان سرسختی هم در مقابل دین خواهند ایستاد.خداوند در این آیه با
رانجام هر دو جریان در این آیه نیز سو زمان  های باطل والحادی در هر دور وتقابل نظام دینی با نظام را بیان نموده است.

 بیان شده است.
 مصادیق ابتر 

که صفت ابتر مختص به یک  استدر این سوره، این « ابتر»عنوان مصداق  یکی از علل نام نبردن شخصی به
، بلکه هر کس، هر جریان و هر گروهی در هر زمان و مکانی با رهبر الهی زمان و نیستشخص، جریان یا گروهی 



 

ابتر خواهد بود. در زمان عصر نزول هم افرادی با تمام قوا و قدرت در  بوده واهدافش مبارزه کند، حامل این صفت 
گوش مردم نرسند و مردم از  به خداها توسط رسول گرفتند تا این پیامهای الهی قرار میمقابل رهبر الهی و پیام

 ! کنندخصومت نموده، با او مبارزه  دینی فرار کنند و یا با رسول خدا هایدستور
ید عنوان یک دین جدتنها توفیقی به دست نیاوردند، بلکه قضیه برعکس شد و اسالم به  اما آنان در این راه نه

دین برتر جهان شد. در منابع  کوتاهیمدت بسیار  درو به گوش عالم رسید  و هیدمرزهای مادی و معنوی را در نورد
 برخی تفاسیر به طور واضح افرادی را به عنوان مصداق ابتر :شودتفسیری فریقین دو نوع مصداق برای ابتر دیده می

ومی س برده و در این میان دستهعنوان مصداق ابتر نامجای اسم افراد، جماعتی را به ه برند، اما برخی دیگر باسم می
کند تا از این طریق مرز زمانی و هم پیدا شده که به جای اسم یا گروه خاص، صفت و ویژگی طرف مقابل را بیان می

ای تداعی نماید که در هر زمان و مکان، هر کس در مقابل مکانی نیز برای کلمه ابتر برداشته شود و یک معنای گسترده
جریانی با هر صفتی در مقابل اهداف دین قرار بگیرد، ابتر خواهد  یار گروه قرار گیرد، ابتر خواهد بود. ه دین پیامبر

 نخواهند رسید. و به مقصد و هدف شان )از بین بردن دین( ندبود. دشمنان دین با هر رنگ و لباس ابتر
ر د برند و از این حیث وجوه مشترکی دارند.اسم شخص خاصی را به عنوان ابتر نام می ،بیشتر روایات فریقین

 برده است که عبارتند از: روایات فریقین برای واژه ابتر، هر سه گونه مصادیق آمده و نام بعضی

 اسم افراد. 1
 . در منابع شیعه این قول به سعیدانددانستهبرخی منابع شیعه و اهل سنت مصداق ابتر را عاص بن وائل سهمی 

ابتر گفت که نسلی ندارد،  زیرا او به پیامبر ؛گفت: ابتر، عاص سهمی استاست که می داده شدهبن جبیر نسبت 
 (.398/ 10تا: )طوسی، بی (کسی که هر خیر از او بریده است)پس خداوند متعالی فرمود: یقینًا دشمن تو ابتر 

 ،نموده است بیاناشرف را  معیط و کعب بنچون: ولید بن مغیره، ابوجهل، عقبه بن ابیعالمه مصادیق دیگر را هم
 (.642، 20تا: )طباطبایی، بیداند عاص بن وائل را معتبر می مربوط به ابتر بودناما روایت 

 مراد از ابتر، عاص بن :شدهترین مصداق ابتر در منابع اهل سنت، عاص بن وائل است. از ابن عباس نقلمعروف
رسد که این روایت به جای معنای ابتر، مصداق توجه به این نکته الزم به نظر می (.212/  30: 1995)طبری، وائل است 

ترین آن عاص بن وائل مصداق ابتر هستند که یکی از شاخص معرفیصدد  گونه روایات درکند. اینآن را معرفی می
روایت از عملکرد مستمر  در این (.495: 1984)واحدی،  که عطا از ابن عباس روایت نقل نموده استچنان ؛بوده است

گفت: من دشمن تو هستم و تو از بین می ،گذشتمی از کنار رسول الله گاهدارد که او هرعاص بن وائل پرده بر می
[ ِإنَّ شاِنَئَك ]یعنی: العاَص »آیه:  ادبی او در مقابل نبی اکرممردم ابتر هستی! خداوند در پاسخ به گستاخی و بی

بریده از خیر دنیا و آخرت خود عاص است. در این روایت کرد؛ یعنی را نازل  «الدنیا واآلخرة ُهَو األبتر، من خیر
 هر دو را در این آیه آورده است.نیز عاص از دو واژه شنئ و ابتر استفاده نموده و خداوند 

 (.284/ 30تا: آلوسی، بی ؛618/ 4: 1346)رهنما، وجوه مشترک هر دو مکتب، عاص بن وائل مصداق ابتر است 
 داندمیر معتبناپذیرد و آن را عنوان ابتر نقل نموده، اما این قول را نمیعالمه در تفسیرش اسم ولید بن مغیره را به 

 (. 642 /20تا: )طباطبایی، بی
 .(70/ 2: 1938)ابن اثیر، انتخاب نمود  را برای آن حضرت «جادوگر»روزی قریش را جمع کرد و لقب 

: 1377)مدرسی، معیط، عقبه بن ابی (،445/ 2: 1367)قمی، عمرو بن عاص، ، (618/ 4: 1346)رهنما، طور ابوجهل همین



 

/ 32: 2001)هروی: ابولهب بن عبدالمطلب و  (313/ 10: 1422؛ ثعلبی، 445/ 24الله، )فضلکعب بن اشرف  (،368/ 18
 .اندبوده خداها به رسول زن همه از طعنه (375

بشارت ابتر بودن امثال او در این سوره، بر سنگین بود که خداوند عالوه  به حدی بر پیامبر ابولهبفشار روانی 
 (.5-1)مسد: در مذمت او و همسرش نازل نمود کامل یک سوره 

ی آن است. یک آیه ممکن است به چندین مصادیق مختلف اشاره یهای قرآن گستردگی معنایکی از ویژگی
ک از یگاهی و راز تازگی آن در همین نکته نهفته است.  رودبه شمار میداشته باشد و این از جنبه اعجازی قرآن 

ْت یدا ابی»مثاًل در آیه  ؛شوندمیآیه مسائل اعتقادی، اجتماعی، سیاسی و فقهی استخراج  )مسد:  «بَّ َلَهٍب َو تَ َتبَّ
 دهد که افراد آن بهها را نشان مییک نوع دعا برای ابولهب است، ولی از حیث اجتماعی، جامعه ضد ارزش ،(1

 کنند.بلکه با خشونت تمام، آن را سرکوب می ،دهندتنها حرف حریف را گوش نمی نهکه اند ی رسیدهیجا
کار و شریک مود و آن، مجازات خداوند برای سهولتاز همین آیه یک مسئله فقهی را هم استخراج ن شاید بتوان
 مجازات شود.باید کار نیز ، بلکه سهولتنیستمجازات در جامعه تنها برای مباشر  ؛ یعنیجرم آن است

دست سنگ را  در یکواقع دست ابولهب شکسته شود. در  تثنیه آمده است، یعنی دو، «یدا»در آیه کلمه 
قرآن  ، امادست، سهولت کار بود بنابراین یکنمود. پرتاب می سوی پیامبر دست دیگر آن را به باگرفت و می

اند و این به مسئله کار هر دو مجرمرا صادر کرد؛ یعنی مباشر و سهولت «تبت»برای هر دودست ابولهب، حکم 
 ؛کنایه از نابود شدن او است ،«لهبابیتبت یدا »قرآن است. البته مفهوم  هایظرافت از فقهی نیز اشاره دارد و این

دهد، وقتی دست نباشد، دیگر قادر به انجام هیچ کاری ها را با دو دست انجام میچون انسان همه نوع فعالیت
 شود.ترین ضرر در زندگی محسوب مینیست و این خود بزرگ

حیح و از حیث متن ص ندل استنادگونه روایات قاببا توجه به قانون عرض حدیث بر قرآن، اینبررسی روایات: 
ن کند و آن عرضه نمودن متقانون عرض حدیث بر قرآن برای ما یک تکلیف معین میکه باشند. باید توجه داشت می

 متن حدیث ،بلکه محور اصلی ،روایت بر محتوای قرآن کریم است و در این قانون سخنی از راوی حدیث نیست
طور اگر متن قوی باشد و سند ضعیف، طبق همین سند قوی باشد، فایده ندارد و همین واست و اگر متن ضعیف 

 آن حدیث صحیح و قابل پذیرش است. ،قانون

 اسم گروه. 2
ر مصداق خاص به عنوان مصداق ابتر، اطالق ابت بر تعیینیکی دیگر از وجوه مشترک فریقین درباره ابتر، عالوه 

 ع فریقین آمده است.بر گروه یا قومی است که در مناب
 قوم . الف

از  مجمع البیانصاحب  (.278/ 4: 1408)گنابادی، در برخی تفاسیر شیعه بر قوم قریش، ابتر اطالق شده است 
عقبی و اوالدی  و آن جواب قریش است که گفتند محمدندارد : ابتر آن است که عقبی و نسلی کندنقل میمجاهد 

زیرا کسی ندارد قائم مقام و جانشین او  ؛رودشویم و دینش کهنه شده و از بین میمیرد و از او راحت میمی .ندارد
 (.413 /10: 1372)طبرسی،  شودپس امر رسالت او منقطع می .سوی او دعوت کنده و ب گردد



 

 گروه. ب
این تفسیر ایرادی  (.142/ 2: 1412)مظهری، اند برخی مفسران اهل سنت مصداق ابتر را گروهی از قریش دانسته

های روحی و جسمی زیادی را مرتکب و اذیت دادندنسبت ابتر می اللهچون بسیاری از سران قریش به رسول ؛ندارد
 شده است.و مسلمانان نقل ها مورد درباره اذیت آنان به پیامبر اکرمشدند. در منابع تاریخی فریقین دهمی

 صفت. 3
اسم شخص و یا اسم قوم و یا گروه خاص، صفت عام هم نقل شده بر ریقین برای ابتر عالوه در برخی منابع ف

 است همچون: 
 عدوک . الف

استفاده شده است. در آنها ، «عدوک» مانند یدر برخی روایات فریقین به جای نقل اسم یا گروه خاص، از صفت
ین ویژگی و عام بودن آن داللت دارد و در طول زمان هر عنوان مصداق یا معنای ابتر ذکر شده و بر استمرار اصفت به 

 ، مصداق ابتر خواهد بود.نمایددشمنی کند یا با دین الهی مبارزه  کس با پیامبر اکرم
گفت:  چنیناو درباره معنای ابتر  و گونه روایت به ابن عباس منسوب شده استشیعه این منابع رواییدر برخی 

 دانستهابن عباس در این روایت صفت عدوک را به طور واضح معنای ابتر  (.398/ 10تا: بی)طوسی، « معناه عدوك»
 است.
 مبغضک . ب

 گونه روایات به جای بردن اسم شخص یا گروه. ایناست «مبغضک»یکی دیگر از وجوه مشترک فریقین، آمدن صفت 
 (.383 /5: 1415)فیض کاشانی،  اندبه عنوان ابتر مطرح نمودهخاص، صفت را 

 «مبغضک»به معنای  «شانئک»است.  آمدهرا « شانئک»، بلکه صفت نیامدهرا  در خود آیه نام دشمن پیامبر
 (.212/ 3: 1995، )طبریاست  «عدوک»یا 

 معانی ابتر
ی از آنان شده است که برخدر منابع لغوی، تفسیری، حدیثی و تاریخی فریقین، برای ابتر معانی مختلفی نقل

 تند از: عبار
یده: طع چیزی را به معنای ق قط «.ء بترابترت الشی»در لغت، ابتر از بتر، به معنای قطع و بریدن است:  دم بر

همچنین ابتر به  (.584 /2: 1407)جوهری، بریده و چیز بدون دنباله دانسته است پیش از پایان یافتن آن و ابتر را دم
: 1996هانی، )راغب اصفکه نسلی نداشته باشد تا جانشین شود  گویندیبریده، سپس به مناسبت به کسی محیوان دم
 ب،ت،ر(.

بریده در دم (.602 :1382کریمی حسینی،  ؛318 /7: 1386)بالغی،  بریده برای ابتر استاز وجوه مشترک فریقین معنای دم
در اصل به « ابتر»د: قابل توجه اینکه ننویسنیست. برخی درباره ابتر می اویعنی دیگر اثری از  ،نشان استاصل کنایه از بی

: 1374)مکارم شیرازی، است و انتخاب این تعبیر از سوی دشمنان اسالم به منظور هتك و توهین بود « بریدهحیوان دم» معنای
27/ 375.) 

بریده  یکسی که از هر نوع خیر (.597 /10: 1415)درویش، اند برخی مفسران اهل سنت نیز همین معنا را برگزیده



 

ء ن شیدم نباشد، از آ و زمانی کهیک تشبیه معقول به محسوس است. دم یعنی اثر در اصل  است.ابتر مصداق باشد، 
بریده است یعنی از همه نوع خیر منقطع و بریده است و در آن دیگر اثری از خیر و کسی که دم نخواهد بوداثری  هم

المقطوع الذنب و المعدم و الخاسر و کّل أمر منقطع من الخیر و من ال عقب و ال »یعنی:  باقی نیست. ابتر
 (.425 :تا)شریف کاشانی، بی« نسل له

عنای در برخی روایات شیعه برای ابتر م معانی مشترک برای ابتر از دیدگاه فریقین، ناقص است.یکی از ناقص: 
 (.72/ 1419)حجازی،  از صلوات ابتر منع شده است ف از پیامبر اکرمدر حدیثی معرو مثالً  ؛شود، دیده می«ناقص»

د: زیاد، نویسباره می این قرطبی در ؛ مثالً آمده است« ناقص ماندن»در برخی روایات اهل سنت نیز برای ابتر معنای 
داوند زیاد در آن خطبه حمد خشود، چون ناقص و ناتمام بود؛ زیرا گفته می، «خطبته البتراء»ای را خواند که به آن خطبه

)ابن حجر هیتمی،  یث دیگر از درود ناقص نهی نموده استددر ح !(223/ 21تا: )قرطبی، بی و درود بر پیامبر را رها نموده بود
1997 :2/ 430.) 

ا: تطوسی، بی) نیز برای ابتر نقل شده است« مقطوع الخیر»در برخی منابع تفسیری فریقین معنای منقطع از خیر: 
  .(277/ 4: 1362؛ طالقانی، 318/ 10

در این صورت  (.597/ 10: 1415)درویش، اند نموده بیانبرخی مفسران اهل سنت معنای انقطاع از خیر را برای ابتر 
مناسب رسد این معنا هم برای این واژه رود. به نظر میباقی خواهد ماند ولی اثرش دوام ندارد و از بین می یءوجود ش

شود. این با معنای محروم از خیر دنیا ولی خیری در آنها دیده نمی ،شان ادامه داردو دشمنی وجود دشمنان پیامبرباشد. 
 کند. و آخرت فرق می

یقا بتر الله عمره: »آمده است« کوتاه»در برخی روایات شیعه به معنای  «ابتر»واژهکوتاه:  )قرشی،  «من سد طر
کسی راه مردم را قطع کند، خداوند  اگر ؛ یعنیدر این روایت ماده بتر به کوتاهی عمر اطالق شده است (.22/ 5: 1371

 عمرش را کوتاه خواهد کرد.
الذکر نیز برای ابتر نقل شده است. برخی دانشمندان در برخی منابع تفسیری فریقین معنای مقطوع الذکر:مقطوع

)قرشی، رود و دیگر کسی از آنان یادی نخواهد نمود یعنی یادشان از بین میابترند  دشمنان پیامبر :اندگفتهشیعه 
پذیر است و مشکلی در این بابت دیده همه معانی مذکور برای ابتر قابل جمع و توجیه به هر حال (.375/ 12: 1377

 .استاعجاز کالم عرب  گویایشود و نمی
نام و یاد یعنی  ؛(1129: 1408آل سعدی،  ؛828/ 8: 1999)محمد شفیع، ، است «الذکرمقطوع»یکی از معانی ابتر

 ها زنده است. حضرت زینب کبریهمیشه در دل شود و ذکر پیامبردشمن پیامبر زود از اذهان مردم محو می
خدا سوگند ای به  (،215تا: )ابن طاووس، بی« والله ال تمحوذکرنا» :بود کردهدر درباره یزید به همین حقیقت اشاره 

. ابتر کسی است که بعد از مرگش بیرون ببریهای مردم و از دل یرا محو کن ذکر و نام ما توانیهرگز نمی ید تویز
 . اندرا برخی مفسران اهل سنت این معنا بیان نموده (.615/ 5: 1420)شوکانی،  باشدنشان  و نامبی وماند یادش باقی نمی

م چشبه معنای ابتر بریده از خیر دنیا و آخرت است. در منابع اهل سنت این معنا محروم از خیر دنیا و آخرت: 
  (.495: 1984)واحدی، خورد می

 بردر اصل این معنا  (.38/ 1414: 4)ابن منظور، « و األبتر: الخاسر  »ابتر به معنای خاسر هم آمده است: خاسر: 
 محرومیت تمام معنای دشمنان رسالت داللت دارد.



 

ع  »نویسد: که ابن منظور میچنان ؛شده است هم مطرح« بینوا»در لغت برای ابتر معنای  بینوا: م  و األبتر: الم  « دم
 البته این معنا در روایات دیده نشده است. .بینوا و مستمند یعنیابتر  ؛(38/ 4: 1414)ابن منظور، 

یست، ابتر به معنای مطلق قطع ن اند:گرفته هممعنای قطع  را به برخی دانشمندان شیعه ابتر قطع در مقابل اتمام:
 (.209/ 1: 1360)مصطفوی،  کند مادی باشد یا معنویبلکه قطع در مقابل اتمام است. و این قطع فرق نمی

شود که هیچ دینی ندارد. ابتر به کسی گفته می (.445 /2: 1367)قمی،  دین استمعنای دیگر کلمه ابتر، بی دین:بی
 ت کسی است که از دین بریده است. در اصل دشمن رسال

َو األبتر، یعنی»برای ابتر آمده است:  نیز نسبمعنای بی نسب:بی نداشتن  (.445/ 2: 1367)قمی، « ... و ال نسب ه 
دنیا آمده است. البته نسب یک معنای معنوی هم دارد و آن ارتباط ه های غیر اخالقی بنسب به این معنا است که از راه

اینجا نسب خونی  (.46 :)هودکسی که ارتباط ایمانی با نماینده خدا نداشته باشد، نسب معنوی ندارد  .ایمانی است
 (.36 :)ابراهیممنقطع نشده، اما نسب ایمانی از بین رفته است همان طور که قرآن کریم از زبان حضرت ابراهیم آورده 

 یناظر به چنین حقیقت (،81/ 23تا: )ابن عاشور، بی« بیتمنا اهل»بیت هم درباره برخی افراد آمده: در روایات اهل
 رسول اکرم دلیل دارد. به همین اشارههم به چنین انتسابی  .(837: 1395شهری، )ری« لیس منا»عبارت:  .است

ه»دیگر چنین آمده است: در روایت  .(837: همان)« تقی آل محمد کل  »فرمود:  أنه قیل له:  و روی عن رسول الل 
بیت قرآن مجید زن حضرت ابراهیم را از اهل (.51/ 1: 1993)سمرقندی، « إلی یوم القیامة تقی آلی کل  »من آلك؟ قال: 

حضرت  ایمان زن ه دلیلب امر این (.73 :)هودداند ابراهیم دانسته و آن زن را مستحق رحمت و برکات الهی می
 (.33 :)عنکبوت داندمی کند و مستحق عذاباست. اما همین قرآن زن حضرت لوط را بیگانه معرفی می ابراهیم

 نسب است.کسی که با حجت خدا در جامعه پیوند ندارد، بیپس 
ر برخی د از دیدگاه فریقین، یکی دیگر از معانی مشترک برای کلمه ابتر مقطوع النسل است.مقطوع النسل: 

مقطوع النسل یعنی کسی که  (.360/ 1382)کریمی حسینی،  تفاسیر شیعه برای ابتر معنای مقطوع النسل نقل شده است
الذکر دیگر اثری از او باقی نخواهد ماند! زیرا کسی نیست که او را یاد کند. از این حیث مقطوع النسل باعث مقطوع

 هم خواهد شد.
 (.398/ 10تا: )طوسی، بی« هوالذی ال عقب له»نویسند: می ،نباله دانستهدبرخی مفسران شیعه معنای ابتر را بی

ابتر کسی است که دنباله ندارد و از فرزند ذکور محروم است و از خود نسلی ندارد. برای عقب هفت تا معانی مختلف 
 : ع، ق، ب(.1931)دهخدا، ذکر شده است 

ابتر یعنی  ن قل شده:از قتاده  (.11/ 2: 1383)دروزه، اند دانسته النسلبرخی مفسران اهل سنت ابتر را به معنای مقطوع
ومان(. 212/ 3: 1995، )طبری «لیس له عقب» ، نسل ندارد، چون پیامبر (.495: 1984)واحدی،  گفته است نیز یزید بن ر 

فته طور استعاره به فرزند و نسل گ به که پس از فوتش یادش از بین خواهد رفت. عقب: )به فتح اول و کسر دوم( پاشنه
 مراد از عقبه، نسل است. (.28 :)زخرف« َو َجَعَلها َکِلَمًة باِقیًة ِفی َعِقِبهِ » :مثل (،22/ 5: 1371)قرشی، شود می

ور اذا مات اوالد الشخص الذک»شود. ابتر به کسی که پسر مرده باشد یا اصاًل پسری نداشته باشد، اطالق می
 (.213/ 3: 1375)طریحی، شود که از خود نسلی ندارد . گویا ابتر به کسی گفته می«اوالد ذکور اصلً او لیس له 

 ؛کشیم و دینش از بین خواهد رفتکردند که محمد نسلی ندارد و بعد از فوتش ما نفس راحتی میقریش، شادی می
 شود!می سوی دینش دعوت کند نخواهد بود؛ پس رسالتش قطع چون کسی که مردم را به



 

 : داردانقطاع نسل دو معنا 
 صورت واقعی که دیگر هیچ فردی از نسل او باقی نماند؛ به .الف

صورت حکمی، یعنی نسل او باقی است ولی هیچ انتسابی دیگر با او ندارد و تحقق آن با آوردن اسالم  به .ب
ایمان آوردند و بعد از ایمانشان دیگر هیچ نسبتی به  است، مثاًل پسران ابوجهل مسلمان شدند و به خدا و پیامبر

رود. آنان بعد از اسالم دیگر پدران کافرشان را از کلی از بین میابوجهل و امثال او ندارند، بلکه هدف و نام و یاد او به
 شود.شان نسل و یادشان منقطع میبرند و بعد از موتیاد می

بغض با پیامبر  خودزیرا  ؛«ان شانئک هواالبتر»فرمود: ، «واالبتران عدوک ه»خداوند در این آیه به جای 
 (.92 :)نساء ، خسارت است، گرچه علنًا دشمنی نکنداکرم

هر معنایی که دشمنان از گفتن ابتر اراده کرده باشند، درباره خودشان صادق است. خالصه  ،فخر رازیبه نظر 
ده، نسل ش بینیم که نسل آن کافران نابودکردند که او بدون فرزند است، میسخن او چنین است: اگر آنان گمان می

به هدف  ین بود که پیامبرگونه خواهد بود. اگر قصدشان اشود و تا قیامت اینتر میهرروز افزون حضرت
جا افراشته شد و آنها مغلوب و مقهور شدند. اگر مقصودشان نبود بینیم که پرچم اسالم در همهرسد، مینمی

بود، دروغ گفتند؛ چراکه خدا، جبرئیل و مؤمنان، یاور او بودند و کافران یاور نداشتند و اگر  مددکار برای پیامبر
 (.321/ 1981: 32)رازی، بود، خود، ذلیل و حقیر شدند  قصدشان حقارت و ذلت پیامبر

 ؛که پسر نداشت گفتندمی شخصی بهو  به کار رفته استاستعاره است که در عرف جامعه عرب جاهلی « ابتر»در اصل 
رحلت  ماند، آنجا که پسران رسول خداو از او چیزی باقی نمی نبودچون با مرگ شخص، دیگر از نسل و هدفش خبری 

ابتر  آنان به آن حضرت دلیلزودی دین اسالم از بین خواهد رفت! لذا به همین کردند و کفار قریش امیدوار شدند که به
 گفتند.می

نیز برای ابتر نقل شده است. برخی دانشمندان تفسیری « پسربی»در برخی منابع تفسیری فریقین معنای پسر: بی
؛ (418/ 10تا: ی)طوسی، ب« إنه أراد به انه ال ولدله علی الحقیقة»گویند: می ،دانسته پسر را معنای حقیقی ابترشیعه بی

از واژه ابتر، کسی است که پسر ندارد. در این صورت معانی دیگر به طور مجاز خواهند بود و معنای مراد در حقیقت 
این  ود و با فوت پسران پیامبرو این معنا که در فرهنگ عرب متعارف ب استپسر اصلی و حقیقی ابتر، همان بی

 .کار بردنده ب لفظ را برای رسول الله
: طبری قول عقبه بن اندپسر را برای ابتر پذیرفتهمفسران شیعه معنای بی مانندبرخی مفسران اهل سنت هم 

رزند ذکور برای نبود ف دلیلمعیط به عقبه بن ابی (.213/ 30: 1995، )طبری معیط را در این باره نقل نموده استابی
کلمه را  پسر یکی از معانی ثابت قرآنی برای ابتر است چون اینبیبنابراین پسر. گفت: ابتر یعنی بیپیامبر همواره می

و رسم عرب هم همین بود که  ندبردکار میه بدر مورد آن حضرت  پیامبر اکرم انپسرفوت و  دلیلمشرکان مکه به 
 .کنندهمین معنا را تقویت مینمود. روایات سبب نزول نیز پسر ابتر اطالق میبه شخص بی

در برخی روایات فریقین مطرح  ادانست. این معن« به هدف نرسیدن»توان معنای جدید ابتر را میبه هدف نرسیدن: 
)رازی، « ترالله فهو ابکّل امر ذی بال لم یبدأ فیه ببسم»ن آمده است: در روایات چنی« اللهبسم»که درباره شده است چنان

رسد و ابتر است. نشود به هدف نمی آغازبسم الله  باهر کار ارزشمندی که  ؛(50 /1: 1408ابوالفتوح رازی،  ؛183 /1: 1981
های فکری و اعتقادی جهان کند، دینش بر همه نظاموعده داده است که نسلش ادامه پیدا می خدا در این سوره به پیامبر



 

شد و دین رسند. آثار رسالت به همه جای دنیا دیده خواهد هر چه تالش کنند به هدف نمیاو و دشمنان  یابدمیغلبه 
 .گرددمیتر هر روز گسترش یافته، گسترده پیامبر

ترین گزینه باشد؛ زیرا ترین و جامعه هدف نرسیدن و ناقص ماندن برای ابتر مناسبرسد معنای ببه نظر می
گاه موفق نشدند و همه کار بردند و هیچه ها را برای از بین بردن اصل دین، بها همه گزینهدر طول سالدشمنان 

 روز نه فقط گسترش یافت، بلکه شرق و غرب عالم را در نورده جهانی شد. هاما دین الهی روزب .شان ناقص ماندتالش
از ابتر  مراد مشرکان (؛2945/ 3: 1991)زحیلی،  معنای به هدف نرسیدن از قول حسن بصری نیز قابل استنباط است

 اما خداوند عزوجل در اینجا روشن ماند، ناکام شخود برسند، دعوت نهایی هدفبه  کهاز آن قبل ایشان بود که بودنش این
 .ماندند و نشان نامو بی دشمنانش ناکام که ساخت

 ارزیابی کلی
، معانی گوناگون نقل شد. بسیاری از معانی مذکور مشترکند و «ابتر»در روایات و منابع فریقین برای واژه 

دانشمندان تنها برخی معانی را تنها دانشمندان شیعه و برخی دیگر را  هرچند ،انددانشمندان فریقین آنها را نقل نموده
در یک مصداق قابل جمع هستند و این آنها شود، بلکه همه اند. در این معانی تضادی دیده نمیاهل سنت نقل نموده

ر دارد و ن بیشتیقرا «پسربه هدف نرسیدن و بی»این معانی،  از میانمراه دارد. ه جامعیت لفظ ابتر از حیث معنا را به
 ترین معنا برای ابتر باشد.همین دو معنا متقنظاهرًا 

ین کنند و نفس هممحروم بودن ابتر از خیر و اثر خیر داللت میبر معانی مذکور،  :خالصه کالم درباره واژه ابتر
ی نشان و رهبر الهی واکنش منفالعاده و پیامد مثبت برای جامعه دارد که نباید در مقابل دین ، اهمیت بسیار فوقمسئله

 طرف خواهد بود.خود آن بود زیرا نتیجه چنین عملی موجب ابتر داد؛
قرآن زنده است و در هر زمان هم چون ماه و خورشید، در جریان است و  همند. کوثر و ابتر دو جریان متقابل

/ 3: 1419بحرانی، ) قرآن فرموده است درباره جاویدانی برای هر نسل تازگی و پیام نو به همراه دارد. امام صادق
شود مثل جریان شب و روز و مثل جریان خورشید و میرد و جاری میای است که نمیدرستی که قرآن زندهه ب :(231

 شود بر اولین نفر از ما.طوری که جاری میبیت(، همانکند بر آخرین نفر از ما )اهلماه و جریان پیدا می
 (.11/ 1تا: )عیاشی، بی همین حقیقت اشاره نموده استبه در روایتی  پیامبر اکرم

 روایت آورده که گفت:  جابر از امام باقر
ء فی تفسیر القرآن فأجابنی، ثم سألته ثانیة فأجابنی بجواب آخر فقلت: جعلت فداك کنت أجبت فی عن شی سألت أبا جعفر

عقول الرجال  منء أبعد ی: یا جابر إن للقرآن بطنا و للبطن ظهرا، یا جابر و لیس شیل هذه المسألة بجواب غیر هذا قبل الیوم فقال
 (.12/ 1تا: )عیاشی، بی .ء و هو کالم متصل یتصرف علی وجوهء و آخرها فی شیمن تفسیر القرآن، إن اآلیة لتکون أولها فی شی

عن ظهر القرآن و بطنه فقال: ظهره الذین نزل فیهم القرآن و  سألت أبا جعفر»: شدناز حمران بن اعین روایت 
 (.73، 3تا: )طباطبایی، بی« بطنه الذین عملوا بأعمالهم، یجری فیهم مانزل فی أولئك

 به خیثمه فرمود:  طور در روایت دیگر آمده است که امام باقرهمین
ی فیا خیثمة، القرآن نزل أثالثا ثلث فینا و فی أحبائنا و ثلث فی أعدائنا و عدو من کان قبلنا و ثلث سنة و مثل و لو أن اآلیة إذا نزلت 

ض  قوم ثم مات أولئك القوم ماتت اآلیة لما بقی من القرآن شی ر 
َ ماوات  َو األ  کل و ل ء و لکن القرآن یجری أوله علی آخره ما داَمتم السَّ

 (.10/ 1تا: )عیاشی، بیقوم آیة یتلونها ]و[ هم منها من خیر أو شر 



 

طن اهر و بابا توجه به جاودانگی آیات قرآن و جنبه هدایتی بودن آن، مطالعه دقیق برخی روایات وارده درباره ظ
در هر زمان  .رگذارندتأثیآید که کوثر و ابتر دو جریانی هستند که تا قیامت در حیات انسانی آیات قرآن، به دست می

د. نایستمیصورت حق و باطل در مقابل یکدیگر  ای، این دو جریان بهشود و در هر قضیهمصداق کوثر و ابتر پیدا می
 ادامه دارد و همه امان این دو جریان با یکدیگر تا ظهور نسل کوثر، منجی عالم بشریت حضرت مهدیمبارزه بی

برای من اسوه حسنه است  که فرمود دختر رسول الله دهد! سخن امام مهدیجهان را تحت تأثیر خود قرار می
، آشکارکننده چنین حقیقتی باشد. همه جریانات خیر به منتهای خیر یعنی کوثر، اتصال (180/ 53تا: )مجلسی، بی

ریشه در  - جریانات نفاق و ارتداد و منحرفان از مسیر والیت و طهارت مانند -کند و همه شرور معنوی پیدا می
 وجو نمود.توان کل تاریخ و جریانات گوناگون در بستر زمان را از همین باب جستمی ، به هر حالابتریت دارند

ل است که سا امروز قیادت معنوی همه نوع جریانات دینی را کوثر قرآن به عهده دارد. بیش از هزار و چهار صد
اند، ولی چیزی جز رسوایی به دست ، فرزندان و محبانش وارد نمودهدشمنان رسالت انواع ستم را بر فاطمه

این درگیری ادامه خواهد داشت و عالم گیرد و تا ظهور منجی اند. مبارزه کوثر و ابتر هرروز شدت بیشتری مینیاورده
 الله خواهد بود.امت حزب جهان شاهد ابتریت بیشتر دشمنان رسالت و پیروزی

 وترسند و برای از بین بردن دین و آثار آن شب و روز تالش از ادامه و عزت دین می ودشمنان رسالت خواب ندارند 
اما دین الهی ثابت و  ،آورندوجود آورده و میه ها را در طول زمان ب. داعشپردازندمیکنند، و هزینه می ریزیبرنامه

اد وجود تبلیغات منفی زی . بابینیممیاین همان وعده ابتریت دشمن است که هر روز در گوشه و کنار جهان  .پابرجاست
دهد. کوثر د میدشمن را نوی بودن دین و دینداری، گرایش بیشتر جوانان به سوی دین و ایمان، سرپرستی کوثر و ابتر ضدبر 

 همین رمز کوثر است.  .وی ظهور در حرکتندسه ب و، ادامه یافته یعنی نسل، دین و آثار پیامبر
. پیروزی کوثر بر ابتر کنندمیهای بیداری تا ظهور ادامه دارد و جامعه را با ظهور متصل ها و نهضتاین حرکت

دید. در اصل کوثر و ابتر،  لذا جهان برخی آثار آن را در لبنان، عراق، شام، ایران و... .از سنت قطعی خداوند است
آورند و در طول تاریخ نقش خود را ایفا وجود میه ناپذیرند و هر دو آثار فراون خیر و شر را باست که توقفدو جریان 

  کنند.می

 تفسير آیه
نَّ »آیه  َئَك  إم َو  َشانم کید بیشتر، پیامبر اک .سومین و آخرین آیه از سوره کوثر است« األبتر ه   رمخداوند در این آیه با تأ

ن دهد و ایدشمن می بودن در این آیه خبر از ابترقرآن دشمن تو ابتر است.  . یقیناً و فرمودهرا مورد خطاب قرار داده 
اف ادبانه دشمنان، دست از اهدرفتار و گفتار بی دلیلدر برابر دشمنان است که نباید به  خود نوعی تسلی به پیامبر

 یشک ای پیامبر! تو به هدف خواهیوس نشود. بیألیغ دین را ادامه دهد و مرسالت خود بر دارد، بلکه با کمال قوت، تب
 یوس خواهند شد.أشما نتیجه خواهد داشت و دشمنان تو م رسید و زحمات

 جسمی و معنوی رسول خدا هین، ذرییشود که اهداف و افکار، دین و آدر این آیه نوعی ضمانت دیده می
نامراد و شکست خواهند خورد و به هدف نهایی خود  نیزوجدان و کوردل استمرار پیدا خواهند نمود و دشمنان بی
زبان زخم در این آیه است. آنان که به پیامبر خداوند به پیامبر اکرم های)نابودی دین(، نخواهند رسید. این وعده

و استمرار آثار نبوت  خالف این سخن، تداوم نسل پیامبرزدند، خودشان آثار خیری نخواهند داشت. مفهوم ممی



 

 دو نوع رفتار داشتند:  آید که مشرکان با پیامبر اکرماست. با توجه به مطالعات آیات دیگر قرآن کریم به دست می
شاید  (.43 :)فصلتداشتند  با پیامبر نیزن در طول تاریخ با همه انبیا داشتند، مشرکان ارفتاری که معاندهمان 
 خواهد آمد. از اقوام گذشته داشتند که بحث آن در ذیل مبحث دفاع خدا از پیامبر رفتاری شدیدترکفار مکه 

ابولهب  افرادی مانند کینه و دشنام بوده است. با همراه به رسول خدااست مشرکان مکه  و آزار و اذیترفتاری بد
اذیت عالوه  (.5-1 :)مسد کردره را در مذمت آنان نازل که خداوند کل یک سو جزء همین بودندجمیله و همسرش ام

بود، لذا خداوند مستقیمًا از رسول خود دفاع نقابل تحمل  ، فشارهای روحی دشمنان نیز بر رسول خداجسمی
نزول سوره کوثر نیز در همین راستا  (،95 :)حجرنازل کرده است  حمایت و دلجویی از ویو آیات متعددی را در  کرده

 شود. ارزیابی می
شکست خوردند و عاجز ماندند، پروژه  بخش پیامبر اکرمهای حیاتمشرکان مکه در مقابل برنامهوقتی 

ترین دادند. آنان با گفتن ابتر، بزرگ های خود قراررا سرلوحه برنامه آن حضرتتخریب شخصیت و ترور شخصیتی 
 ،خوردهنسبت به آزار و اذیت دشمنان قسم آن حضرتوارد کردند. خود  ا بر پیکر رسول خداضربه اجتماعی ر

وِذَی »چنین فرمود: 
ُ
وِذیُت  ِمْثَل  َنِبی   َما أ

ُ
 (.134/ 4: 1981)رازی، « َما أ

اد های نصرت الهی اعتمو به وعده کنندمیمردی مردان خدا در شرایط بحرانی به جای تسلیم، استقامت و جوان
گرمی اهل حق است. جامعه های الهی برای سرگرمی نیست، بلکه مایه دل. وعدهکنندمینموده، به ذات الهی توکل 

گاهی  .(38 :)حج این اصل را سرلوحه خود قرار دهد که خداوند شخصًا حمایت از مؤمنان را به عهده گرفته استباید 
پاسخ آن را با  خداوند گاهی با عمل است که کند، امامبرا میزند و خداوند مؤمن را از آن تهمت دشمن تهمت می

 ،گونه دفاعدهد و اینمیپاسخ از طریق هر دو  خداوند، تهمت گاهی با قول و عمل هر دو است و . بلهدهدعمل می
 دهد.نهایت توجه خداوند نسبت به بنده را نشان می

عهده دارد. آثار برکات این کتاب در سرتاسر ه ن را بهدایت اندیشه و عمل انسا وقرآن کریم کتاب هدایت است 
عالم در جریان است. باید به آیات قرآن کریم، نگاه آموزشی داشته باشیم و برای زندگی خودمان یک برنامه درازمدت 

، قآید، این است که انسان در مسیر حاز آن به دست آوریم. درسی که از تدبر در آیات نورانی سوره کوثر به دست می
و از  سرد شوددلنباید بر اثر فشارها، تهدیدها و جنگ روانی دشمن نیز نباید انتظار همکاری از دشمن داشته باشد و 

هدف مقدس و خداپسند خود دست بردارد! چون آثار و برکات آن هدف دائمی است و با عبور از کانال دنیا به آخرت 
  کند.مینیز سرایت 

سی چون پشتیبان چنین ک ؛یاوران بترسد کمینباید از نداشتن و یا دیگر اگر هدف انسان پاک و مقدس باشد، 
 خود خداوند است. 

وا » فرماید:باره می این در حضرت علی َتَمع  اَس اج  نَّ النَّ هم َفإم لم ةم َأه 
لَّ قم َدی لم ه  یقم ال  ی َطرم وا فم

ش  حم َتو  اس  اَل َتس  َأیَها النَّ
یلَعلَ  َها َطوم وع  یٌر َو ج  َها َقصم َبع  َدٍة شم در این کالم نورانی یک ضابطه کلی و اصول  (!261/ 10تا: الحدید، بی)ابن ابی« ی َمائم

ر راه د دهد کهتشخیص  ؛ یعنی انسان بایدشناختی و اصول فرا زمانی و فرا مکانی، برای همه مردم جهان استجامعه
ون چ ؛های باطل هراسی ندارد. انسان سالک به راه خدا از نیرویورزدر آن استقامت هدایت قرار دارد یا خیر. سپس ب

 (.3 :)طالق داندکند و وظیفه خود را، عمل به تکلیف میدر چنین شرایطی نتیجه عمل خود را به خدا واگذار می
ن نیست، دست روی دست گذاشت معطل ماندن و ،اعتماد به خدا باشد. مفهوم این کالم بایدهای زندگی در بحران



 

 :)انفال رسد، چون کار برای خدا است خودش به آن میبه خدا  بسپاردباید سعی انسان مستمر باشد، و نتیجه کار را  بلکه
و همان برای ما کفایت  (14 :)علق بیندهمه نوع افکار و عمل را میاو چون در محضر خدا هستیم و  ؛است کافیخدا  (،62
 (.36 :)زمر کندمی

ین جهان در ا کرد کهتوجه باید های تکامل را فتح نماید. به این نکته نیز تواند قلهانسان با کمك هدایت الهی می
توان آغاز اسالم را شده و به اوج خود رسیده است. در این بابت می بسیاری از کارهای مهم از جای کوچکی شروع

: 1402)هیثمی، سه نفر شروع شد  باترین انقالب جهان یعنی نهضت جهانی اسالم در مکه در مکه مثال بزنیم: بزرگ
خورده و تهاجم های فراوان دشمنان قسموجود کارشکنی را فراگرفت و با منطقهو در اندک زمانی سراسر  (126/ 9

 امان شان، از جلوگیری گسترش پیام نورانی آن در جهان نامراد و ابتر ماندند. بی
ای وقفه برهم چون داعش، استفاده کرده، سعی بی یهای منطقه از ابزارهای ابترمروز استکبار جهانی و طاغوتا

اند. آنان مزدوران خودشان را در سراسر جهان استخدام نموده تا از این طریق چهره از بین بردن اصل اسالم نموده
های بسیار ضعیف از بین ببرند، ولی نور خدا را از راهخواهند آنان می (،8 :صف( دینورانی اسالم را مخدوش نمای

این است که نور خود و دین خود را  برتر خواهد شد. اراده خداوند گردد و اسالم گستردهکیدشان به خودشان برمی
انون قیک  کامل کند و اراده کافران از بین بردن آن است. اما بقای نور الهی و از بین بردن مکر و کید دشمنان، این

 (. 43 :)فاطر اجتماعی الهی است تغییرناپذیر
آنان که پیوند با والیت و امام زمان خود را دارند، همیشه رشد و نموی معنوی دارند و محصول خوب خواهند داد و 

کار  هر کس محصول و بریده و منقطع از رشد و نمو و همه خیرات خواهند بود.کسانی که این پیوند را بریده باشند، بی
عمل، استمرار  تر ازاما نباید از هدف خود دست بکشد و در این راه مهم ،ها باشدمنتظر انواع تهمت ،فرهنگی انجام دهد

و در مرحله دوم باید پایداری و  جست از غیر خدااول باید  :کنداین آیه به دو مرحله اشاره می (.30 :)فصلتآن است 
شوند امداد غیبی سرازیر می دگی انسان و جامعه تحقق یابد، دیگر نصرت الهی واستمرار عمل باشد. اگر این شرط در زن

در مقابل سران شرک،  ها پیروز خواهد شد. سبب نزول سوره کوثر نیز همین استقامت پیامبرو انسان در همه میدان
تماعی، فرد و جامعه را در در زندگی فردی و اج هاکارگیری آنهای الهی و بهکفر و نفاق بوده است. پاس داشتن ارزش

فالحی است که همه رستگاری و  بخشد و این همان دارد و توفیق عمل خداپسندانه را به آن دو میمسیر حق مصون می
  شان را مصرف نمودند.راه تحقق آن کوشیدند و عمر بابرکت اولیای الهی در
کنند و حمالت سنگین اد، دشمنی خود را آشکار میهای سوره کوثر این است که در جامعه بسیاری از افریکی از پیام

 ،در این راه را از دست ندهدخود شوند و اگر مردم استقامت و صبر کنند و از یکدیگر جدا میروحی و فشار روانی را وارد می
انعام ویژه و عنایت خود را به  عالوه بر آن،  بلکه ،کندرا در هیچ حالی رها نمی ها خواهد بود و آنها»آخداوند ناصر و مدافع 

 دهد.اختصاص می آنها

 نتيجه
َو األبتر»آیه  َئَك ه  نَّ َشانم و کسی که کوثر  ندابترآنان است که در اصل  اکرم پاسخ خداوند به مخالفان پیامبر« إم

و  خواهد بودحاصل بیآنها دین دارد که تالش کند را تهدید میاین آیه مخالفان  هیچ وجه ابتر نخواهد بود. بهدارد 
ست و این کار رفته اه نی بأکلمه ش ،نتیجه دست بکشند. به جای اسم در این آیههای بیگونه فعالیتاز اینباید آنان 



 

ه اما ابتر خواهند بود و از اینجا ب ،خود داللت بر این دارد که دشمنان رسالت در طول زمان وجود خواهند داشت
تقابل دو  و همچنینصاحب اوالد هستند  وگرنه اینها ،همان به هدف نرسیدن استآید که معنای ابتر، دست می

 جریان کوثر و ابتر تا قیامت ادامه دارد.
  :شوددرباره مصداق ابتر در منابع شیعه و اهل سنت سه نوع روایات دیده می

کید بیشتری اوبرخی روایات فریقین اسم شخص خاصی را به عنوان ابتر معرفی نموده و بر ابتریت   ؛دارند تأ
 . همچون عاص بن وائل، عمرو بن عاص، ولید بن مغیره و...

روایات فریقین به جای بردن اسم خاص، عنوان ابتر را بر گروه خاص همچون قریش و یا گروهی دیگر از برخی 
 تر را بر صفت خاصروایات فریقین به جای بردن اسم یا گروه خاص، عنوان اب از اند. در برخیاز قریش، حمل نموده

که ابتر را چه اسم شخص بدانیم و  به هر حال  باید توجه داشت. «مبغضک»یا « عدوک»مانند  ؛اندحمل نموده
کنند و آن هدف، چه گروه و چه بیان صفت، هر سه امر بر دشمنی داللت دارند و هر سه یک هدف را دنبال می

مؤمنان تا روز قیامت  کننده بهیک خبر غیبی و دلگرم است و این به جامعه و ابتریت آنان شناساندن دشمنان پیامبر
رسانند که یک لفظ بر مصادیق گونه مصادیق در اصل به جای اختالف، وسعت معنایی و جامعیت آن را میاست. این

 شود. مختلف اطالق می
نبودند، بلکه از  امبراز بعثت، دشمن پی پیش ابولهب و باید توجه داشت که افرادی همچون: عاص بن وائل

در برخی منابع اهل سنت آمده است که یکی نمودند. لذا میآن حضرت اظهار محبت و رفاقت به کسانی بودند که 
را در مذمت او و همسرش نازل کامل همچون ابولهب که خداوند یک سوره  رسول الله ترین دشمناناز سرسخت

؛بخاری، 149/ 1: 1405)بیهقی،  ی زیاد، اوخوشحال ازرا به او داد،  وقتی کنیزش خبر تولد پیامبر (،5 - 1 :)مسد نمود
فإذا کان »نویسد: بن جزری از بزرگان اهل سنت بعد از نقل حکایت فوق میا (.89/ 1تا: ؛قسطالنی، بی1961/ 5: 1407

یم أن ید ، )قسطالنی« خله بفضله العمیم جنات النعیمهذا ابولهب الكافر، ... انما یكون جزاؤه من الله الكر
 (.9/ 2 :نا)یعقوبی، بیشده است  نقل منابع چنین خوابی از خود پیامبر اکرماز در برخی  (.89/ 1تا: بی

نبودند، بلکه آنان دشمن منصب،  آید که ابولهب و امثال او دشمن شخص حضرت محمداز اینجا به دست می
کسی نیست که  کردند دیگرچون فکر می ؛خوشحال شدند لذا آنان از مرگ پسران پیامبر .هدف و آیین او بودند

در پاسخ به چنین زخم  حال .مانددیگر یادی از او باقی نمی و محمد ابتر شد :اهداف او را دنبال کند. لذا گفتند
که بعد از فوت پدر به پسر  دانستندی میموروثنازل شد. آنان رسالت را ، «ُهَو األبترِإنَّ َشاِنَئَك »هایی آیه: زبان
عد معنوی آن منصب الهی  ولی غافل از اینکهرسد، می  .استنبوت و ب 
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