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 هلئسم نایب

 رددر مااو برائاات ةسور اتیدر سال نهم هجرت چون آ ن ی ق یفر ن ی خماء و موربه نقل عل
توبااه،   ةسااور  ن یآغاااز  اتیپس از نازل شدن آ  د،ی رد  نازل  ن ی ت مشرکمذمو    یهد شکن ع

اول دادنااد کااه بااه مکالااه باارده و در   ةف ی لبه خت را  برائ  ةاوائل سور  اتیاکرم  ص( آرسول  
 لیاا راه رفت، جبرئ یبه راه افتاد و قدر یه واز آنک  پس   د،یابعغ نما  ن ی به مشرک  موسم حب

 ال﴿ دیاا فرماینااد ماا کاارد: خداو ص( عاارض  غمبری پ د بهنم خداوابعغ سع نازل شد و ضمن 
 ایاا مگاار خااودت  دیاا سااالت ننمااداء رنب تااو جا  از  یکس   ﴾ٌل مِنََْ اَوْ رَجُاِلّا اَنْتَعَنََْ    یؤَدّی

و فرمود شتر مرا سوار   دی  ع( را ّلب   یعل  راًرسول خدا  ص( فو  دت باشد(.که از خو  یمرد
 یو بااه مکالااه بباار و باارا ریاا را از او بگ اتیاا آ یدی بااه او رساا هر کجااا    شو و دنبال ابوبکر برو

را از   اتیو آ  دی بکر رسفورا حرکت کرد و در راه به ابو  ری قرائت کن، حضرت ام  ن ی مشرک
اماار   ن یاا کااه از ا  یدر حااال  ومراجعت نمااود    غمبری خدمت پ  او  رفته و به مکه برد و ابوبکر

نازل شده؟ حضاارت   یزی ه من چارمگر درب  رسول اهلل  ایممزون و متکسف بود عرض کرد:  
 تیاا ورکمم ن یا که است خداوند دستور داده « مَنّیال و لکن ال یَبلُغُ عَنّی إال أنَا أو رَجُل ود: »رمف

 .(309ن35  ار،بمار االنو  ،ی ر.ک؛ مجلس  تو(شنصى همانند  ایخودت انجام بده  ایرا  

 لی، تبداست   ع(  ن ی رالمونی امضائل  از ف  گرید  یکی  انگری از آنجا که ب  ینیواقعه تار  ن یا
 ت،یروا  ن یا  ّبق  بر  چراکه  است؛شده  یافرقه  ن ی از مباحث پر چالش در منازعات ب  یکیبه  
 اساات؛ت بااودهآن حضاارکاماال    عی خدا و مط  امبری شنص به پ  ن یترکیزد( ن ع  ؤمنانمری ام

( 36نمی هرااباا    ﴾یمِنُِّه  إِنَّفَ  یتَبِعَن  فَمَنْ﴿  :دیفرما ع( مى  می ابراه  حضرت  زبان  زا  خداوند  چنانچه
 ﴾نالاله ا مِو أنَالال  یبها اال رَجٌُل مِنّالال   ُْذهَیَ  الَ﴿  :فرمود  خدا  رسول  که  استآمده  زی ن  تیروا  ن یو در ا

 از من است و من ازمگر شنصى که    د؛را کسى انجام ده  تیمکمور  ن یکه ا  ستی ن  ستهیشا 
 ص(  برمایاا پ  ع( جان رمؤمنانی ام  نکهیا  عنىی  ن ی( و ا331ن1ابن حنبل، مسند،    ؛ ر.ک  (میاو

 مباهلااه، یااةدر آّورى کااه خداونااد روح در دو بدن هستند؛ همان  کی  قتی حق   است و در
 .استخوانده  امبر« ی پ ا »جان( ر ع رمؤمنانی ام
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نبااوده و   ژ ااىیو  ن ی ناا اول داراى چ  ةفاا ی که خل  دهدینشان م  تیروا  ن یا  گر،یّرف د  از
 ن ی ک به هماا با تمسال انی عی ش ن ی مچن ود. هشىنم شانیاشامل حال  « ی»فمن تبعنى فإناله من   ةقاعد

 کااهچرا  انااد،کاارده  دیاا  ص( ترد  امبریاا پ  ین ی جانشاا   یاول باارا  فااهی خل  یسااتگی زارش در شا
ندانااد،  سااتهیشااهر شا  کیدر    هیابعغ چند آ  یرا برا  یکس  خداوند  که  است  ممکن   چگونه
 یاسااعم یم شااهرهاتااا بااا احکااام قاارآن در تمااا  ناادیبر ز  غمبااری پ  ین ی جانش  یرا برا  اما همو
(، 184-161ن9  زان،یاا الم  ،ّباّبااائی ر.ک؛    انی عی ش  دهی به عق   ن،یبر ا! ععوه  د؟یت نماخعف

او،  ی ع( بااه جااا یو نصااب علاا  ینثااا ةدر وهل  یعزل و  ل واو  ةر وهلاعزام جناب ابوبکر د
 ر از اول آن حضرت بااه ا رای ع( بود، ز یعل یستگیو شا تلی اثبات و نشان دادن فض  یبرا
 یتاا ی و چندان اهم  کردیجلوه م  یعاد  یامر  تیمامور  ن یا  شد،یب ممنصو  یت یمکمور  ن ی چن 

 ن یاا ان ساامت  مااارده شااد، بدا   ع(  یس علاول به راه افتاد و سپ   فهی خل  یوقت   ینداشت، ول
 .و انجام وظائف او است غمبری پ  ین ی جانش ی ع( برا  یعل  یستگیو شا  لتی بر فض لی امر دل

 و اساات رفتااهار  ورد مناقشه قاارسنت ماز اهل    یبرخ  نباج  از  ها زارش  ن یرو ا  ن یا  از
است که   یاجهی نت   لی حادثه به دل  ن یا  تی اهم.  اندکرده  دیداللت آنها ترد  ایاصالت و    ةدربار

 ین ی جانشاا  ع( باار    یعلاا   تی حادثااه افضاال  ن یاا از ا  نای عی از آن  رفت و لذاست که ش  توانیم
 کننااد تااا لیاا تمل یاگونهرا ب قعهوا کنندیم یسع سنت اهل و اند رفته جهی  ص( را نت   امبری پ

 .واقعه برداشت شود  ن یاز ا ع(   یعل  تی اول کاسته شود و نه افضل  فهی کن خلنه از ش

 پژوهش روش

درباااره   یاهل سنت،  زارش هااا  ینیو تار  یری تفس  ،یث یآثار حد  ةاثر، با مطالع  ن یادر  
 و سااپس شااده  یناادو دسااته ب یسوره برائاات  ااردآور  ن یآغاز  اتیزول آدث بعد از نحوا
 اناادکاارده  یمصنفات اهل سنت( سع  تی با ممور  اتیروا  ن یا  دی اناس  یابیان با ارزارند نگ
ر از شااهرت برخااوردا یدر منابع ساان  یع است و حت وقوال یه قطعحادث  ن یا  که  دهند  نشان  تا

اند. سپس نگارنااد ان بااه کرده یتلق  حی آن را صم زی ناز بزر ان اهل سنت   ارىی است و بس
 زارشااات  ن یاا ا کااه شااده داده نشااان و اناادپرداخته رشات زا ن یا یوامت م  لی ملت  و  هیتجز
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 شااانیا  یارند و حتاا ( د ص  امبری پ  ین ی  ع( به منظور تصاحب جانش  یعل  تی از افضل  تیحکا
ت شااده تااا شاابها یسااع زیاا نو در انتهااا   شانندیبه منزله نفس ا  آن حضرت  ص( و بلکه  ن ی ام

 .ردی ر  قرا یو بررس  یکاووارد مو  ینیاررشات تزا   ن یا  یمطرح شده در رابطه با ممتوا

 ه برائتورس اتیگفتار عالمان اهل سنت درباره ابالغ آ. ۱

اتفاااا   تیاا ف ی ک  ن یاا پذیرفته اند این داستان بااه ا  هان علماءکى از بزر در ابتدا به نام برخ
 :کنیمداده است، اشاره مى

 ن ی چناا ن عباااس بخود از ادر مسند  ی: و331ن1( در مسند، ۲41احمد بن حنبل  م .1-1
ردم بااه اد تا بااه ماا ( فعن شنص را فرستاد و سوره توبه را به او د ص  امبری کند که پنقل مى

او  رفاات و فرمااود  را به دنبال او فرسااتاد و آن را از  (پس على  عغ کند، سهنگام حب ابع 
اساات کااه پیااامبر   آمده  تابمان کدر ه  گرید  یت ی«. در رواإِلَّا رَجٌُل مِنِّی وَ أَنَا مِنُْه  اهَلَا یَْذهَ ْ بِ»
عم کنااد، بعااد از آن اد کااه اعاا سوى اهل مکه فرساات   کرم  ص( سوره برائت را با ابوبکر بها

ه صورت عریان و برهنااه، ه خدا را ندارد و هیچ کس نباید بخانکى حق حب  ل هیچ مشرسا
راه  در وساا   . سپس پیامبر  ص( به على  ع( فرمااود: خااود را بااه ابااوبکر  ندک  ّواف خانه

علااى برائت را ابعغ کن،   ةبه سوى من باز ردان و خودت سور  نه( برسان، او راو مدیمکه  
 یا چیزى بر ضد من نازل شده که ماان : آکندال مىابوبکر سؤچنین کرد و هنگامى که   ع(  

«. همااو ل مِنّیأُمرت أن ال یُبَلّغه إالّ أنَا أو رَجُفرمایند: » ص( مىر نباید سوره را ابعغ کنم؟ پیامب 
د، امااا  ص( سااوره برائاات را بااا ابااوبکر فرسااتا امبریاا کند کااه پمى نقل زی بن مالک ن  ز انس ا

 د،ی قاارار دارد( رساا   نااهیفرساانى مد  کیاا ر  جره کااه د مسجد ش  هف ی هنگامى که به ذى المل
ى عل از گرید یدسن  با ن ی مچن «. هفَبَعَثَ بِهَا م  عَلّ   تِ یاَو رَجُل مِن اهِل بَ  ااِلّا اَنَ  بَلّغُهَایُال  ود: »رمف

 ع( عاارض   تاد علااى ص( هنگامى که سوره برائت را با او فرساا   امبری کند که پ ع( نقل مى
کااه  ساات،ی ن ن یجز ااى فرمود: چاره امبری پ ستم،ی و سننور ن بی خط خدا! من   رامب ی کرد: اى پ

(  ص غمبااری باارم، پاست من مااى ن ی تو، على  ع(  فت: اکنون که چن   ای  رمب ب  دیمن آنرا با  ای
 .کندمى  تیادارد و قلب تو را هدو را ثابت مىکه خداوند زبان تبرو  رمود:ف
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را از   ثیخااود حااد  حی صاامر  د  ی: بنااار۲0۲ن5( در صمیح خود،  ۲56 م  یاربن.  ۲-1
ّااواف  ن ی : مشاارکدیرفته و بگو یذن داده شده که به من به ابوبکر ا نقل کرده که  رهیهر  یاب

 ع(  ّالاابیاباا ن باا  یاکرم  ص(، عل  ینب   ن یاز اعد  ، بنکنندّواف    انیعر  ن ی نکنند، و همچن 
 .ندیومطلب را بگ ن یرا فرستادند تا ا

: پیااامبر  ص( سااوره برائاات را بااا ۲۷5ن5  ش،یخو( در کتاب سنن  ۲۷9ترمذى  م  .3-1
»سزاوار نیست براى احدى که این سااوره را اد، سپس او را فرا خواند و فرمود:  ابوبکر فرست 

اند و سوره را به او داد«. سپس ولى  ع( را فرا خسپس عدانم،  انخ  ردى ازابعغ کند، مگر م
تر نقاال ر و مفصلتى مشروحعباس درباره همین موضوع، ول  بن رمذى حدیث دیگرى از ات

هالالذا  ویااد: »ران مااىد یااا دیگاا مام هر دو حدیث، از قول خوده و جالب اینکه بعد از اتکر

و نااه   کناادمااى  انیاا ز آن بقباال احادیااث  ا  رهه دربااا«. ولى این تعبیر را نحدیث حسن و غری 
هر حاادیثى کااه فضاایلت فااوا   ویىدیث بعد از آن، و این خود از مسائل غریب است.  ح
 !غریب است شانیکند از دید اه انقل مى على  ع(ا درباره  اى رعادهال

نقاال  ن ی از على  ع( چناا  عی بن سب  دیاز ز زی : او ن53ن1صائص، ( در خ303نسائى  م .4-1
ه فرسااتاد، سااپس او علااى ابوبکر به سوى اهل مک  برائت را باسوره   ص(    امبری ه پد ککن مى

و به سوى مکه برو، على  ع( در راه بااه   ری از او بگ  دنبالش فرستاد و  فت: نامه را   ع( را به
 ایاا : آعاارض کاارد امبریاا پمماازون باز شاات و بااه    از او  رفت، ابااوبکر  امهو ن  دی کر رسابوب

 ص( فرمااود: نااه، ماان  امبریاا ؟ پکار عاازل کااردى ن یاا از رده که منازل ش  ىاهیدرباره من آ
از عبااد اهلل  گاارید ه سندنم. همو بمردى از خاندا ایکنم را ابعغ خودم آن  ایمامور شدم که 

نگااامى کااه با ابااوبکر فرسااتاد، ه ص( سوره برائت را    امبری پ  کند کهنقل مى  ن ی ابن ارقم چن 
آنرا با خود  بااه مکااه(   را از او  رفت و  سوره  اد وفرست را     ع(  على  مود،ی از راه را پ  قسمتى

 امبریاا . پ ص( آمااد(  امبریاا اس کرد  و خاادمت پاحتى احسنوع نار  کیبرد و ابوبکر در دل  
 .«  رَجُل مِنّ ال یؤدّی عنّی إالّ أنَا أوفرمود: »
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 ن یاا ا ص( ابااابکر را مااکمور قرائاات  امبریاا : پ306ن6،  ر جامع البیان( د310ّبری  م.  5-1
و به اهل   ردی را از ابا بکر بگ  اتیرا مکمور کرد تا آ  یسپس علکردند،    کهل ماه  یبرا  اتیآ
اهل مکااه بنوانااد.  یبابکر  رفت تا برااز ارا   اتیآ   ع( رفت و  یحضرت علکه بنواند،  م

در ماان وجااود  یزیاا  شاات و  فاات: مگاار چباز   ص(  امبری حضرت پ  زدابابکر ن  ن یاز ابعد  
خباار را آورد  ن یشد و انازل  لی جبرئ یول  ؟یارند  یزی چ  ری و جز خدارد؟ حضرت فرمود: ت

 .قرائت کند دیاز خودم با یردم ایخودم و  ایدستور را    ن یکه ا

اند. اما بعااد واقعه پرداخته  ن یبه نقل ا  یبودند که در سده سوم هجر  یمنابع  یهمگ  نهایا
ا ر  قعااهوا  ن یاا ا  زی نت نل ساه  ینیو تار  یری تفس  ،یث یمتون حد  گریاز د  یاری منابع، بس  ن یاز ا

: اباان هشااام می کناا یاختصار، صرفا به ذکر نام آنهااا بساانده ماا   تیرعا  یبرا  هک  انددهنقل کر
أباای حاااتم،  (، تفساایر اباان 3۲۷ م ؛ اباان اباای حاااتم رازی190ن4 ه،یاا النبو رهی (، الساا ۲18 م
 یشااابوری ؛ واحاادى ن51ن3الصاامیمین:  ی(، مستدرک عل405 م یشابوری ؛ حاکم ن1۷49ن6
؛ اباان ۲43-۲3۲ن1(، شواهد التنزیاال، 490؛ حاکم حسکانی  م18۲،  نزولب الاسبا(،  468 م

؛ اباان 1۷۲ن۲کشاااف،  (،  538 م  یرنش؛ زم۲51ناقب علی بن أبی ّالب،  (، م498ه ممردوی
؛ 348ن4۲،  خ مدینااه دمشااق(، تاری5۷1 م  ؛ ابن عساکر451ن۲آن،  (، احکام القر543عربی م
 ریاا ؛ ابن اث4۲۲ن4 ب،ی الغ حی ات(، مف 606 م زى؛ فنر را۲۲1ن۲  ،ی(، تفسیر نسف 6 م سده  نسفى
(، 694م؛ ّباارى  91ن8(، تفساایر قرّبااى،  6۷1؛ قرّبااى  م34۲ن5(، جامع االصااول، 630 م
 ساایدلان حیااان؛ ابو36ن10غرائب القرآن،  (،۷۲8 م بعد از  یشابوری ؛ ن3۲۲ن1بى، العق   رائذخ
 ؛90ن4 و 345ن۲ یم،عظاا ال قاارآنلا تفساایر ،(۷۷4م  کثیاار اباان  ؛9ن5 المماای ، بماار ،(۷45م 
: ۲40ن8، تح الباااری(، فاا 85۲ م ی؛ اباان حجاار عسااقعن۲9ن۷(، مجمع الزوائد،  80۷ م  یثمی ه

؛ ۲3۲ن1المهمااه،  (، الفصول855 م یابن صباغ مالک  ؛۲60ن18  ی،قارال  ، عمده(855 م  عینی
؛ 334ن۲(، فااتح القاادیر، 1۲55 م  ی؛ شااوکان3۷8ن3و  ۲09ن3ر المنثااور،  (، الد911 م  یوّی س
 ؛ البااانی16ن۲(، ینااابیع المااوده،  1۲94؛ قناادوزی م44ن10  ،ینروح المعااا  (،1۲۷0 م  یوسآل

 .. و .. 300ن4ارواء الغلیل،  صر(، معا
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اهل مِنْکَ« از منابع    تَ أَوْ رَجُلٌعَنکَ إالّ أَنْ  یُّؤَدِیُ»ال    تیروا  یسند  یرسبر.  ۲
 سنت

رَا: قَالال قَالالالَ  ٌ،یوَکِنَا ثَحََدّبا سند » تیروا  ن یاز منابع، ا  یاری در بس  .1-۲ : قَالالالَ أَبُالالو ُلیتِالَ إِسالالْ

 یأباا   ؛331ن1  مسااند،  حنباال،  اباان   ؛ک.ر   اساات« آماادهبَکْالالرٍ  یعَنْ أَبِ   ٍ،یْثَیُبْنِ    ِدیْإِسْحَاقَ: عَنْ  َ
جااامع   ،یوّی ، ساا 348ن4۲دمشااق،    نةیمد  خی؛ ابن عساکر، تار100ن1  ،یعلی  یمسند أب  ،یعلی

 .(159ن13  ث،یاالحاد

علم رجال اهل ساانت موثااق  د اهیاز د  انیو تمام راو  حی مع صکام  زی ن  تیروا  ن یا  سند
بااه علاام و   یاساات. وصااماح سااته    ریمسلم و ساااات بنارى،  ح از روبن جرا  عی هستند. وک

 ،ی ر.ک؛ عسقعن  ( و موثق، حافظ و عابد بود350ن۲ف،  الکاش  ،یفضل مشهور  .ک؛ ذهب 
 .(581ن1  ب،یالتهذ  بیتقر

ت. او ثقااه و از سااته اساا صااماح  ریساالم و سااارى، مبنااا رواتاز  زی ن ونس یبن    لی اسرائ
 بی، تقرر عسقعنى؛ ابن حج۲41ن1الکاشف،    ،یب ؛ ذه ر.ک  قوى برخوردار بود  یاحافظه
د. او سته بااوصماح  ریاز روات بنارى، مسلم و سا زی ن یعی (. أبوإسماا سب 104ن1  ب،یالتهذ
 بیاا عسقعنى، تقرحجر  بن ؛ ا8۲ن۲اشف،  لکا  ،ی ر.ک؛ ذهب   و اهل عبادت بود  هیالروا  ری کث 
؛ اباان 419ن1الکاشااف،    ،یذهباا   ک؛.ر   استشده  قی توث  زی ن  عی ث یبن    دی(. ز4۲3ن1  ب،یهذلت ا

و تمااام   حی کااامع صاام  تیارو  ن یسند ا  ن ی(. بنابرا۲۲5ن1  ب،یالتهذ  بیتقر  عسقعنى،  حجر
( ۲39ن3وائااد، مجمااع الز ،یثمی  ر.ک؛ ه ثمىی مثل ه یستند؛ چنانچه برخوثق هآن م  انیراو
 .اندکرده حیتصر مطلب ن ی( به ا331ن3ر، مسند أحمد،  ر.ک؛ احمدشاک  اکرحمد شو أ

 عیاا ث یباان    دیاا وجود ز  لی دارند تا به دل  یر سعمعاص  مسلک  یاز ممققان وهاب  یبرخ  هبت ال
ن حنباال، مسااند أحمااد باان حنباال، د باا احماا    ر.ک؛  کننااد  فی آن را تضااع  ت،یاا روا  ن یدر ا
 قیاا او را توث  یدعالمااان متعااد  نکااهیاحااال    رشااد(.ل معادنؤوطناألر  بی : شعقی ، تمق 183ن1

 او را تیاا ارو مقدسااى چنانکااه اساات؛نشااده نقاالدرباااره او  زیاا ن فىی تضااع چی انااد و هاا کرده
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 زیاا و حتااى البااانى وهااابى ن (85ن۲ة،  المنتااار  ثیاا األحاد  ،ی ر.ک؛ مقدساا   دانسااته  ح« ی »صم
 ،مةی صااملة السلساا ال  ،ینباااال  ک؛.ر   اسااتکاارده  قیاا و خااود او را توث  حی او را تصم  تیوار
ساات؛ چاارا کااه ی عالمانه ن زی منقطع است ن تیروا ن یند ااألرنؤوط که س  یادعا  ن ی(. ا3۲3ن۲

بااوبکر و کاارده کااه او از ا حیتصر زی « بوده و ذهبى ننضرمو »مکه ا کرده حیابن حجر تصر
 .و متعصبانه است  رعالمانهی غ یری  نوع موضع  ن یا ا. لذاستدهی شن  تیاابوذر رو

سَلَمََۀ، عَالالنْ نا عَفَّانُ، نا حَمَّادُ بْنُ  ،یٌّحََدّثَنَا عَلِ»با سند   تیروا  ن یا  ،زی ع ناز مناب  یدر برخ  .۲-۲

 .(1031ن3  ،یعرابمعجم ابن األ  ،یاألعراب  ابن  ک؛.ر   استشدهقل  « نأَنَ ٍسِمَاكٍ، عَنْ  

 بیاا  ر.ک؛ اباان حجاار؛ تقر  ثقااه اساات  بن سهل  یاست. عل  حی صم  زی ن  تیروا  ن یا  سند
 از روات بنااارى،  زیاا فان باان مساالم ن(. ع45۷ن۲0،  الکمال  بیتهذ  ؛یمز  ؛40۲ن1  ،بیالتهذ

؛ اباان ۲۷ن۲الکاشااف،    ،یذهباا   ک؛.ر   اسااتشااده  قیاا ح سته اساات و توثماص  ریمسلم و سا
صااماح  ریارى، مسلم و ساز روات بنا زی ن(. حماد بن سلمه 393ن1  ب،یالتهذ  بیحجر، تقر

 بیاا تقر  ؛ اباان حجاار،349ن1،  الکاشااف  ،ی؛ ذهباا .ک ر  موثااق و عابااد بااود  یسته اساات. و
صماح سااته اساات.  ریم و سااز روات بنارى، مسل زی (. سماک بن حرب ن1۷8ن1  ب،یالتهذ

الااک (. أنس بن م۲45ن5أععم النبعء،  ری س ،ی ر.ک؛ ذهب  بزرگ بود ییشوای پظ و حاف  یو
 .اهل سنت »کُلُهُم عُدول« است  یر ّبق مبناصمابى و ب زی ن

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّالالٍد، قَالالالَ: »   زارش را با سند  ن یا  زی ن  اهل سنت  از منابع  یبرخ.  3-۲

إِسْحَاقَ، عَنْ   یأَبِإِسْحَاقَ، عَنْ    یبْنِ أَبِ  ونُ َیُنِ بْنُ غَزْوَانَ قُرَادٌ، عَنْ  الرَّحْمَُه عَبُْدَدّثَنَا أَبُو نُوحٍ وَ اسْمُحَ

 ،ی؛ نسااائ9۲ن1  رمؤمنااان،ی مخصااائص ا  ،ینسااائ  ک؛.ر   اناادل کردهق ن  « یٍّلِعَنْ عَ   ٍ،یْثَیُبْنِ    ِدیْ َ
 .(۲16ن9شرح مشکل اآلثار،   ،ی؛ ّماو1۲8ن5السنن الکبرى،  

 فاات: عباااس باان   دیاا با  اتشانیروا  رشیاز جهت پذ  تیروا  ن یا  انیروا  تی وضع  ةاردرب
 ب،یالتهااذ بیاا ؛ اباان حجاار، تقر536ن1الکاشااف،  ،ی ر.ک؛ ذهباا  ستمممد ثقه و حافظ ا

صااماح سااته اساات و علااى باان  ریو سا  ت بنارىاز روا  زی بن غزوان نرحمن  (. عبدال۲94ن1
 بیاا حجاار، تقر  ؛ اباان 639ن1الکاشااف،    ،یذهباا   ک؛.ر   اسااتکاارده  قیاا ا توثاو ر  زی ن  نىیمد
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 ریمساالم و سااا حی از روات صاام زیاا ن یعی باان أبوإسااماا سااب  ونس یاا (. 348ن1 ب،یالتهااذ
انااد؛ امااا کرده فی عضاا ت را او  ساانت،  اهاال  علماااى  از  تعاادادى  ا رچااه  و  اساات  سااتهماحص

 هیاا کلاام فدر کتاب »ذکر من ت   رفته و نام او را  دهیرا ناد  فاتی تضع  ن یا  ذهبى،  ن یدلاشمس 
 ن ی باان معاا   ىی می( و  ۲04ن1و هو موثق،    هی ذهبى، ذکر من تکلم ف  رده  ر.ک؛موثق« آو  ووه

( 613ن1  ب،یذالتهاا   بی ر.ک؛ ابن حجر، تقر  ( و ابن حجر40۲ن۲الکاشف،    ،ی ر.ک؛ ذهب 
 .اندکرده  قی توث  او را زی ن

 تیاا وثاقاات او کفااثبااات  براى    ن ی مسلم است و هم  حی صم  انیاز راو  شانیهر حال، ا  به
 اسااتلم آوردهمااد باان علااى اصاافهانى نااام او را در کتاااب رجااال مساا چنانچااه احکند؛  مى
 اتیاا روا  زیاا (. حتااى البااانى وهااابى مساالک ن368ن۲مسلم،    حی مصرجال    ،یإصبهان  ک؛.ر 
 ،ی؛ ألبااان۲3۷ن1  ل،یاا إرواء الغل  ،یألبااان  ک؛.ر   استکرده  حی تصم  اا راى إسمأب  بن   ونس ی

باان   دیاا و ز  یعی وثاقت أبوإسماا سب   .(۲50ن۲ة،  ظعل الجن   ،ی؛ ألبان۲59ن1  ود،ادیأب  حی صم
آن   انیاا و تمااام راو  حی کااامع صاام  زیاا ن  تیوار  ن یسند ا  ن،یبررسى شد. بنابرا  شتری پ  زی ن  عی ث ی

 .موثقند

بْالالنُ  ُدیسَعِحََدّثَنَا  ل،یحََدّثَنَا مُحَمَُّد بْنُ إِسْمَاعِ»با سند    تیروا  ن یا  زی بع ناز منا  یاپاره  رد.  4-۲

وٍ، عَالالنِ ابْالالنِ   بََۀ،یْنِ عُتَبْ  وِعَنِ الْحَکَ  نٍ،یْبْنُ حُسَ  انُیَدُ بْنُ الْعَوَّامِ، حََدّثَنَا سُفْبَّانَا عَثَحََدّ  مَانَ،یْسُلَ عَنْ مِقْسالالَ

 .(۲۷5ن5 ،یسنن الترمذ ،یترمذ  ؛ک.ر   استشده آورده  « بَّاسٍعَ

مَاعِفاات   دیبا  زی ن  تیروا  ن یا  انیاحوال راو  ةدربار اب صاااحب کتاا   لی : مُمَمَالاادُ بْااُن إِسااْ
 حافظ، حجت و سرآمد همگااان در فقااه  ،شوای اهل سنت، پ  د اهیبر ّبق د  ،یبنار  حی صم
 ،یذهباا ک؛  ر. دوند بااوداخ روی و پو با تقوا   ن یجهان، و با د  هاىگانهیو مجتهد،    ثیو حد

ع468ِن1  ب،یالتهااذ  بیاا تقر  ،ر؛ ابن حجاا 156ن۲الکاشف،   از روات   زیاا ن  مَانَْیلَبْااُن سااُ   دُی (. سااَ
 ثقااه و حااافظ بااود صااماح سااته اساات. او اسااتاد بنااارى و ابااوداود،  ریامسلم و ساا   بنارى،

از  زی ن عَوَالامِبُْن الْ(. عََبالادُ  ۲3۷ن1  ب،یالتهذ  بی؛ ابن حجر، تقر438ن1ف،  الکاش  ،ی ر.ک؛ ذهب 
 قیاا وثاساات. او اسااتاد احمااد باان حنباال بااود و ت  سااتهصااماح    ریو سااا  روات بنارى، مسلم
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بُْن   انَُی(. سُْف۲90ن1  ب،یالتهذ  بیحجر، تقر  ؛ ابن 531ن1شف،  الکا  ،یذهب   ک؛.ر   استشده
 صماح سته است. ذهبااى نااام او را در کتاااب »ذکاار ماان   ریو سااز روات بنارى    زی ن  ٍنْیحُسَ

( و 89ن1و هااو موثااق،   هیاا فذکر من تکلاام    ،یذهب   ک؛.ر   استآوردهوثق«  و هو م  هی تلکم ف
ده، به اتفاا علمااا مااورد نقل کرزهرى   ری غکه از    اتىیکرده که او در روا  حیابن حجر تصر
از روات   زیاا ن  َبااةَْی. حَکَاامِ بْااِن عَُت(۲44ن1  ب،یالتهااذ  بیاا ک؛ ابن حجاار، تقراعتماد است  ر.
 ک؛.ر  اسااتشااده حیتصرو ه وثاقت و فقاهت ات و به اسح ست صما  ریسابنارى، مسلم و  

از روات  زیاا ة نبن بُجْر (. مِْقسَم1۷5ن1  ب،یالتهذ  بیقر؛ ابن حجر، ت344ن1الکاشف،    ،یذهب 
 بیاا تقر حجاار، ن اباا  ک؛.ر  استودهمعزم ابن عباس ب  صماح سته است. او  ریبنارى و سا

 یحجاار، اإلصااابة فاا  ؛ اباان اند  ر.کدانسااته یبرخااى او را صااماب ی( و حت 545ن1  ب،یالتهذ
از  انش یاا راواساات و تمااام  حی کااامع صاام  زیاا ن  تیروا  ن ی(. لذا سند ا۲04ن6الصمابة،    زیی تم

 .اندرىبنا  حی صم  روات

نااا أبااو أبااو عَوَانَااةَ ث بن حَمَالادٍ ثنااا ىی میثنا با سند » تیروا ن یا زی از منابع ن  یدر برخ.  5-۲
 و  685ن۲  الصاامابة،  فضااائل  حنباال،  اباان   ک؛.ر   تساا ادهده شآور  « ونٍمُْیبَلْبٍ ثنا عَمْرُو بن مَ

؛ 338ن۷  ة،یاا و النها  ةیاا البدا  ر،یاا کث   ، اباان 101ن4۲  شااق،دم  نةیمد  خیتار  عساکر،  ابن   ؛3053ن1
 رمؤمنااان،ی مخصااائص ا ،ی؛ نسااائ603ن۲الساانة،  ،یناب ی ؛ شاا 98ن1۲ ر،یاا المعجاام الکب  ،یّبراناا 

 .(113ن5السنن الکبرى،   ،ی، نسائ49ن1

اح باان عبااداهلل از روات بُوعَ: أَمیی  ااویماا   زی ن  تیروا  ن یسند ا  یابیارز  ةدربار وَانَااةَ، وضااال
( و اباان 349ن۲الکاشااف،  ،ی؛ ذهباا .ک ر صماح سته اساات و ذهبااى  ریو سابنارى، مسلم  

 أَبِااوبَلْبٍ،. اناادکرده حیرتص ی( به وثاقت و580ن1 ب،یالتهذ بی ر.ک؛ ابن حجر، تقر  حجر
 ،یهباا ذ ؛16۲ن3الکمااال،  بیذتهاا  ،ی ر.ک؛ مااز اساات شااده قیاا توث زیاا ن می باان ساال ىیاا می

رى، ات بنااارو  از  زی ن  مُونٍْیعَمْرِو بِْن مَ(.  43۲ن۷  زان،ی ؛ ابن حجر، لسان الم414ن۲الکاشف،  
 ی(. و89ن۲الکاشااف،    ،یذهباا   ک؛.ر   تاساا شااده  قیاا صماح سته است و توث  ریلم و سامس
 ب،یذالتهاا  بیاا رحجاار، تق  باان رم، مشهور، مورد اعتماااد و اهاال عبااادت بااود  ر.ک؛ انضم
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 ن یاا ا انیتمام راوذا . لقی از توث  ازی ن  یالقدر است و ب  لی از صمابى جل  زی  ن(. ابِن عََبالاس4۲۷ٍن1
 .اندثقه  تیروا

 ابرجاا  ره،یاز ابااوهر گاارىید  دی نبا اسا ع(«    رمؤمنانی »اععن برائت توس  ام  اتیروا  هالبت 
 ساات؛ امااا بااهشااده انقاال    زی نة و ...  حبشى بن جناد  عبداهلل انصارى، سعد بن أبى وقاص،  بن 

 یبس  ی. جاستی ن  گریهاى دبه بررسى سند  ازىی کند و نمى  تیپنب سند، کفا  ن ی هم  یبررس
را   ثىیا آن احااادقسمت، تنهاا   ن یمربوط به ا  ثیاحاد  انی نار از ملما  سندهینوتعجب است که  
ن ت فباااره  اارولى در  د،ی ونظارت ابوبکر بر مراسم حب سنن مى  ةررباه دک  انتناب کرده

 اریاا  ص( درباااره علااى  ع( فرمودنااد سااکوت اخت  غمبری و  فتارى که پ  یاز و  برائتسوره  
از   یبرخاا   فی صرفا به تضااع  ،یبه بمث سند  ختن پردا  المنار با  سندهینو  ن ی همچن !  تساکرده
را احصاء کند.   اتیرو  ن یّرا ا  گریست تا دنکرده ا  یسع  و  پرداخته  ها زارش  ن یا  دی اسان
 است! فی ضع  قیچند ّر  ن ی هم  رد  رمصمن   فق   اه زارش  ن یکه ا  یی و

ابااالغ سااوره   ۀدربااار  یهاااداللت گزارش  ۀشبهات دربار  یپاسخ به برخ  .۳
 ئتبرا

 ن یاا داللاات ا یابیاا و ارز ن ی ی بود. اکنون به تب  اتیروا  ن یا  یسند  یابیز ارزسنن ا  نجایتا ا
 شااانیا یسااتگیو شا انرگاا ی ع( بر د  یامام عل  یبرتر  بر  آنها  داللت  و  ها،زارشو    اتیروا
 درباااره  یهااا اازارش  نکااهیبااه رغاام ا  ،ی. بارشودیپرداخته ممنصب خعفت    یتصد  یراب

مکتااب خلفااا  روانیاا پ  انیاا در م  ییبااه ساازا  یشااهرتت از  برائاا   ةبعااد از اعااعن سااورحوادث  
 هااانقاال  ن یاا نقادانه نساابت بااه ا  یکردیت، رواز متفکران اهل سن   یر است، اما برخبرخوردا
از  یبااه برخاا  نجااایه دهند. در ارا کمرن  جلو لتی فض ن یتا ا کنندیم  یسع  زی ن   اه  و  دارند

 :شودیموارد اشاره م  ن یا
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 یل الهمظهر جما و ابوبکر ی)ع( مظهر جالل اله یعل. ۱-۳

 وید: این خبر به مى  دکن مى که این حدیث را ذکر مىآلوسى در »روح المعانى« هنگا
دارد و هاایچ  خاادا  ص( ولرس به شانیا یکینزد ّور خعصه داللت بر فضیلت على  ع( و

ر تاا مر خعفت شایسااتهت که او در ال بر این نیسلى هر ز دلی کند، ومومنى آن را انکار نمى
کر به نصب ابوب  دراى  ر اینجا نکته: بعضى از اهل سنت دافزایدىسپس م  یکر بود! واز ابوب

عهااد نقاا     در زمینااهت برائاات  بااعغ آیاااعنوان امیر المار و نصااب علااى  ع( بااه عنااوان ا
ز ایاان رو جمااال بااود؛ ا  اند و آن اینکه: ابوبکر مظهر صفت رحماات ومشرکان، ذکر کرده

سااداهلل و کرد، ولى على  ع( چااون ا   ذاره او واورد امت بن را در ممبر  ص( امر مسلمی پیا
ر ، ابااعغ نقاا  عهااد کااافران را کااه از آثااار جااعل و صاافات قهاا ا بااودمظهر »جااعل« خااد

ه جوشااان بودنااد کااه از یکااى صاافت و آنها همچون دو چشاام ر کردا ذااو وبه    است،خد
ملیاال ید: این ت وسنن مىآلوسى بعد از این  ى صفت جعل!  ید و از دیگرجوشجمال مى

از خاناادانم بایااد آن را کااى ر  ص( بیان فرمااود  ماان یااا یاست ا ر علتى را که پیامب   بىخو
 .(4۷ن10، عانىالم  روح  ،یوسآلداشت  ر.ک؛ ابعغ کند( وجود نمى

پیااامبر  با  فتااار خااودآخر سنن خود  فته است، این تملیل   وسى درکه آل   ونههمان
 وید: جبرئیل از سوى خاادا بااراى ماان ما مىصری  ص( یکه وساز ار نیست، چرا  ص(  

ا خود ماان یااا کسااى از ماان انجااام دهااد، یعنااى کسااى کااه ستور آورده که باید این کار رد
دانیم پیااامبر اشد و مىافراد به او بو نزدیکترین    اىویژه  صفاتو داراى  مبر  ص(  همانند پیا
بااه نقاال از   وذر غفااارىکااه از اباا   ن ساانن را بااا حاادیثىجعل بود. ایاا جامع جمال و   ص(  

( فرمود: »على منى و انا من على و  وید: پیامبر  صىدهیم، او مل« پایان مى»مطالب السوو
على از من است و ماان از (  348ن6  لغدیر،ا  ،ین ی ز امبه نقل ا«  ر.ک؛  ال یودى اال انا او على
از   یاتیو روا  تیارو  ن ی(. اتواند ادا کندنمىیا على  ع(    الت را جز من على هستم و این رس

 ص(  امبری اصماب پ  گری ع( نسبت به د  یعل  یو برتر  لتی دست، آشکارا سنن از فض  ن یا
  .شوندی رفته م دهیناد  اما به ّرا منتلف آورند،یبر زبان م
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 از خانواده یتوسط شخص مانیرسم ابالغ پ. ۲-۳

بندنااد و آن را ن راه عقاادى بوده کاا   ن یز عادت عرب اا  ند کها:  فتهسدینومى  هی می ابن ت
خاادا  ص( علااى  ع( را   مردى از خانواده او. پس رسول  ایمگر خود شنص و    فسخ نکند،

 ر.ک؛ اباان   گااریکااار دبااراى  ه  سااتاد ناا داشاات، فرکه با مشرکان    ىیى فسخ عهدهاتنها برا
دن فرسااتا  لیاا : درباااره دلساادینومى  زی رازى ن  ن یفنرالد  (.493ن5  ه،یمنهار السنة النبو  ه،ی می ت

 بب س  که  اند فته  است،ختعف شدهرسالت، ا  ن یا  غی سوره و تبل  ن یراى خواندن ا( ب ع  على
مگاار شود، دار ندهآن را عهبوده که عرب عادت داشته است که بستن عهد و نق    ن یا  آن

رکان فاات، روا بااود کااه مشاا  رمى هاادهشنص؛ پس ابااوبکر آن را بااه ع  کانیمردى از نزد
 قبااول  دیشااا  م؛ی شناساا مى  هامانی شکستن پ  ةدربار  است که ما  زىی خعف آن چ  ن یا  ندیبگو
 حی مفااات  ،یرفاات  ر.ک؛ راز  ن ی فرسااتادن علااى  ع( از باا ا با  هآن  لی دل  ن یکردند؛ پس انمى
 اناادکاارده رادیاا مشااابه را ا ی فتااار زیاا از عالمان اهل ساانت ن گرید ی(. برخ1۷5ن15  ب،ی الغ

 ،ی، اباان جااوز38۷ن8  ،یاألحوذفة  تم  ،ی؛ مبارکفور3۲1ن8  ،یارالب   فتح  ،ی ر.ک؛ عسقعن
 .(68ن8الجامع ألحکام القرآن،  ،ی، قرّب ۲۲ن1کشف المشکل، 

 :کردرهه اشاد نکت چن  به دیاز بزر ان اهل سنت با  یاشکال برخ  ن یپاسخ به ا  در

 ریاا ارسااال ام  لیاا ا  ص( دلنقاال شااده، رسااول خااد  حی مسند صاا   که با  اتىیدر روا  (الف
 عنااىی «؛یأَوْ رَجٌُل مِنِّالال إِلَّا أَنَا،  بَلِّغَُهیُلَا کااه: » فرمودنداععم  نهنگوی ع( و عزل ابوبکر را انان  مؤم
 .باشد  شنصى که همانند من  ایرا خودم انجام دهم،    تیمکمور ن یا دیبا

ساانن  ،یترمااذ ر.ک؛  یکه توس  برخ « یتِیِْل بَوْ رَجٌُل مِنْ أَهْأُبَلِّغَُه أَنَا، أَ»جمله  ظاهرا    (ب
 ایو    دهش  فیتمر  ی( نقل شده، عبارت9۲ن1  رمؤمنان،ی ص امخصائ  ،یائ، نس۲۷5ن5  ،یالترمذ

ان هماا   زیاا است که نقاال مشااهور ن  « یرجل من   و اصل آن جمله »أنا أونقل به معنا شده است  
 .است
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قاارآن  حینبوده؛ بلکه به نااص صاار مانی کستن پ ع(، نق  و ش رمؤمنانی ام  تیمکمور  (ر
 یااةمدتش ممترم اساات؛ چنانچااه در آ  انیتا پادارد،    مانىی عهد و پ  امبری با پهر کس    م،یکر

 رُواْاهِظَیُ  وَ لَوْ  ایًشَ  وْنقُصُوکُیَلَوْ    ثوُ  نَیعَاهَدتُّو مِّنَ الْمُشْرِکِ  نَیالَِّذ  إِلَّا﴿  استبه آمدهچهارم سوره تو

 (.4نتوبه  ﴾نیالْمُتَّقِ حُ ُّیتهِوْ إِنَّ اللََّه مَُدّ عَهَْدهُوْ إِل َ هِوْیْا فَأَتِمُّواْ إِلَحًَدأَ کُوْیْعَلَ

حالى که خود ه است؛ در   ع( دانست   رمؤمنانی ارسال ام  لی عادت عرب را دل  هی می ابن ت  (د
 توساا   شااده،  ابااعغ  حضرت  آن  فرّ  از  که  آنچه  اممت:  استبه نقل از خطابى آورده  یو
 فرسااتاد تااا مااردم را نهیرا به مداو بوده؛ پس رسول خدا  ص( اسعد بن زراره   تی اهل ب  ری غ

 دهااد، عااعء باان   ادیاا را بااه آنهااا    ن یو د  اموزدی انصار قرآن ب  بهکند و    سعم دعوتبه سوى ا
 ماان ی  ه سوىسى را بوذ و ابومکار. معا  ن ی فرستاد براى هم  ن یرسوى مردم بمحضرمى را به  

کااه  را به سوى مااردم مکااه فرسااتاد؛ پااس کجاساات شاااهد کسااانى  دی أسعتاب بن    فرستاد،
 ه،یاا می او؟  ر.ک؛ اباان ت  تی ب  هلت مگر مردى از ارانب آن حضنکند از ج  غی : تبلندی ومى

کتاااب خااود، صااراحتا ادعااا   گریر دد  هی می جالب است که ابن ت  (.63ن5  ة،یمنهار السنة النبو
 اسااتساافر، ابااوبکر بااه عهااده داشااته  ن یاا را در ا  مااانی و پ  عهد  نق   تی، مکمورکرده است

که عااادت عاارب   زی ن  موضوع  ن یا(. براى اصل  36۷ن6  ح،ی الصمواب  الج  ه،ی می ت  ابن   ک؛.ر 
 ن ی حاادس و تنماا رسد که  ىبه نظر م  ن ی نشده و چن   رکى ذکر ونه مدچی ه  است،بوده  ن ی چن 

 .ستی ن  ش ی و  مانى ب

 ن یاا بااراى ماان ا لیاا  ص( فرمودنااد: جبرئ رغمباا ی پشااده کااه   حیدى تصردر ّرا متعد  (ه
 ثیاا داحا  ن یاا ا ااز ّر  گریام و در بعضى دکرده  دای پ  تىیمامور  ن ی چن   ایدستور را آورده، و  

کااار را   ن یاا ا  د: ا اار تااو ص( به علااى  ع( فرمااو  امبری که پ  می خوان که در باال ذکر شد( مى
از  گاارید کااىی ایاا  غمبااری مااوى پع مگاار عباااسکار کاانم!   ن یااقدام به    دینکنى من خودم با

 امبریاا شاانص پ  دیاا د، بامسلمانان وجود نداشتند کااه ا اار علااى  ع( ناارو  انی او در مبستگان  
 ند.ر ککا ن یبه ا ص( اقدام 
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 ( و على)ع(در یکى بودن نفس پیامبر)ص خدشه. ۳-۳

ت نى« که در روایت سدى آمااده، در روایاااست: جمله »او رجل مصاحب المنار  فته ا
شده، چون در آن روایات آمده: »او رجل   اند تفسیرران نقل کردهو دیگکه ّبرى  دیگرى  

انااد: ده و  فتااهى« کاارکلمااه »منالاا یعیان از ه این نص صریح، تاویلى را که شمن اهل بیتى« ک
ه  ص( است و على مثاال او بااوده و از که »نفس على مثل نفس رسول اللَال  معنایش این است

 نکااهی(. حااال ا164ن10المنااار،  درضااا،ی ؛ رش ر.ک سازدىم  ّلست« باسایر صمابه افضل ا
 :پاسخ داد دیبا

آمااده  وایات ساادىتنها در رادعا کرده که    ى« آن ّور که وىجمله »او رجل من   (الف
زیاارا اصاال و ریشااه آن   امااده؛ی ، تنها در روایااات ساادى نآن را هم ضعیف دانسته، نیست  و

ت؛ و عبااده روایتااى را ده اساا ثبات نموآن را ا  عبارت وحى است که معظم روایات صمیح
به ّرا متعدد نقل   ایوده که  ذکر کر  یا ونهبه  اعبارت »من اهل بیتى« در آن است ر  که
ه تازه در نقل دیگاارى است، آن هم روایت انس است ک روایت کنکه فق  یده، حال آش

 .استن اهل بیتى«، »من اهلى« آمده»مبه جاى 

ه در آن الفاااظى کاا   یصااف بناااّر بعضاا ایاان وشده، با  به معنا  روایت مذکور نقل    (ب
شیعه و ساانى درباااره عبااارت وحااى   ست صعحیت ندارد تا معظم روایات صمیمى را کها

ل یح باشااد کااه عبااارت »اَو رَجُاا فسیر کرد. به عااعوه، ا اار صاامآن ت  ةیلند، به وساتفاا دار
ن اَهلِ بَیتااى« کااه ل مَرَجُارت »با عب ده نک« و یا »اَو رَجُل مَنِّى« را که در معظم روایات آممِ

اشااد ایاان دو دسااته چاارا صاامیح نب ک روایت آن هم به یک نقل آمااده تفساایر کاارد،  در ی
تفساایر « نتَعَنّ  اِلّا اَنَا اَو اَیا عَل  اِنّه ال یُؤدِى »  که داشت:عید خدرى  یات ابى سروایات به روا

مِن اَهل ، اِلّالالا   جُل مِنََ، اِلّا رَجُل ا رَ ، اِلّنلجُل مِاِلّا رَن تعبیرات  ینمود؛ و چرا نگوئیم که همه ا

 .ص على  ع( است( کنایه از شنرَجُل مِن اَهل بَیت 
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 ص( ین معنا کااه علااى  ع( بااه منزلااه نفااس رسااول خاادا  ا  ه استفادهوى  مان کرد  ر(
« آن  اه پاایش خااود  فتااه: صاارف رَجُل مِنالىکه فرمود: »  است، مستند به صرف این است

د بر اینکه فعنى در همه شؤون به منزله از من است« داللت ندار  فعنىبگوید: »نکه کسى  ای
اتباع میان من و او هساات.   ال وک نوع اتصرساند که یمىبیش از این را ن  نفس او است، و

ؤدِى عَنااک ک« یا »رَجُل مِنى« با قرینااه »ال یُاا از مجموع جمله »رَجُل مِن ن را  ما آ  نکهیحال ا
رف پیروى بود، ابوبکر هم در خطاب وه بر این، ا ر منظور ص. عع ده کردیمت« استفااِال اَن

او بگیاارد و بااه علااى از  برائاات را  نداشت آیات    اص( بود، دیگر معن پیروى از رسول خدا  
ابااعغ  یا مردى از پیااروانم آن را »دستور آمده که جز خودم، و ید: ع( وا ذار کند و بفرما

 .« نکند

 بعد  که  آمده  است،هبن عبد الرحمن نقل کرد  مصعب  را از  آنکه حاکم  در روایتى    (د
اساات   اوم به دساات  کسى که جان  به  »قسم:  فرمود  ئفاّ  اهل  به(  ص   اکرم  پیغمبر  آنکه  از

ودم  یااا چااون جااان پردازید یااا اینکااه مااردى را از خاا دارید و زکات را مىنماز را به پا مى
نکااه ر انداختند  به  مااان ایمر نظبکر یا ع  به ابو  «. مردمدارمخودم( به سوى شما  سیل مى

و فرمااود: دست علااى را  رفاات    (مراد پیغمبر  ص( یکى از آن دو است( پس پیغمبر  ص
(. ۲3۷-۲35ن9المیاازان،    ،ّباّبااائی ر.ک؛    را که پیش آمده بود رفع کنااددى  ؛ تا تردیاین 

 .تممتوا اس  ن ی بر هم  یدیی تا زی  عبارت »انفسنا و انفسکم«( ن  مباهله یةآ  ن ی همچن 

 غ برائت!اول، مأمور ابال  ۀفیخل. 4-۳

 اه دیاا ى که نقل و صمت آنهااا از دسندال  حی فراوان و صم  اتیبر خعف روا  هی می ابن ت
ابااوبکر بااوده و   اریاا ر در اخت آخاا   تااا  تیاا مکمور  ن یا  که  استت شد، ادعا کردهنت ثاباهل س

در سال بوبکر آمده: ا یو اواىت ف مجموع در.  استابوبکر در مراسم حب اععم برائت کرده
م حااب انجااامشاارکى  چی زد: از امسااال بااه بعااد هاا مااى  ادیفر  مپس در موس  تاده شد؛نهم فرس

و هاى باادون زمااان، شکسااته شااده کند، عهاادرا ّواف نخانه خدا    انیندهد، به صورت عر
رى ّوماند؛ همانار تا زمانى که ّرف معاهده به آن وفادار باشد، باقى مىدعهدهاى مدت
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 ة،یاا می اباان ت  یرسااائل و فتاااو  وکتب    ه،ی می ت  ابن   ک؛.ر   استور دادهآن دست اوند به  که خد
 .(۲۷6ن۲1و  ۲0ن19

او  ژهیاا سفر، از فضائل و  ن یابوبکر در ا  تید که والکن ا مىدعا  زی در »منهار السنة« ن  یو
 .اسااتاو بااوده تی ابوبکر و جزء رع تیسفر تمت وال ن یّالب ع( در ااست و على بن أبى

قاارار نااداد؛  ریاا  ص( احدى را ام امبری پ رایزاوست؛  ژ ىیبکر از وبوا  تیال: »وسدیونیم  او
قاارار  ن ی نداد؛ همانند جانش از قرارش در نمودخ  ن ی ابوبکر، کسى را جانش  نکرد  ری همانند ام

ابوبکر بود؛ چاارا کااه او بااه ابااوبکر ملمااق شااد؛ پااس   تی حب رع  ن یر، على در ادادن ابوبک
مکمور هسااتم. علااى  ع( بااه على  ع(  فت: بلکه ور؛ مکم ایهستى   ری د: تو امابوبکر سؤال کر

؛ چنانچااه کااردمى  و اّاعتا  مرخواند، از اوانماز مى  ربوبکمسلمانان پشت سر ا  ریاه ساهمر
حااب بااه همااراه   ن یکردند؛ على در اودند به اوامر او  وش مىمسلمانان که همراه او ب  ریسا
منهااار   ه،یاا می کاارد(«  ر.ک؛ اباان تت مىم برائاا اد  اعع دندا مىمردم به دستور ابوبکر    ریسا

ول خاادا ( که رسیلح   فته رافضى  ععمه  ن ی: »ادیاافزی( و در ادامه م490ن5  ة،یالسنة النبو
، دروغ د و پس از ّى سااه مناازل دوباااره بر ردانااد ص( ابوبکر را براى اععم برائت فرستا

را بااراى حااب بااوبکر  ا وقتااى ارسااول خااد  دروغ است؛ چاارا کااه  هی قض  ن یآشکارى است، ا
مااردم اقامااه   ىباارا  سال که سال نهاام بااود  ن ی براى انجام آن رفت، حب را در همفرستاد، او  
ول خاادا دسااتور رساند و هر آنچه کااه رساا   انیتا حب را به پاگشت  برن  نهیمدى  کرد، به سو
 کاارد،عم  ا اعله رمسک  ن یسال به دستور رسول خدا ا  ن یانجام داد. پس ابوبکر در ا  داده بود،

مطالااب را در موساام   ن ی نى بود که تمت فرمان ابوبکر هماا ن أبى ّالب از جمله کساعلى ب
ص( علااى  ع( را بااه دنبااال او سااول خاادا  ارر شااد، رولى وقتى ابااوبکر خاا   کرد؛مىعم  اع

 .(493ن5  ه،یمنهار السنة النبو  ه،ی می را با مشرکان اععم کند«  ابن ت هامانی پ انیا پافرستاد ت

 ،یحنبلاا  ک؛.ر   اندبر زبان آورده  ا رامدع  ن ی مشابه هم  زی ن  یو  نمفکرااز ه  گرید  یبرخ
ادعااا بااا   ن یاا ا  نکااهی(. حال ا5ن3  ة،یلراب انص  ،یلعی؛ ز396ن۲  ق،ی التعل  ثیدأحا  قی تمق   حی تنق 
نقل شده، در تضاد کاماال اساات   حی هاى صمنابع اهل سنت با سندکه در م  فراوانى  اتیروا
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برائت به   ةسور  می از تسل  ایو  برنگشته باشد  ر ابوبکر  ا   لذاو    میکرد  شارها اآنهبه    شتری و ما پ
بااه دسااتور شااد، ّبعااا ت کاارده بار مکه اععم برائکرده باشد و د ع( خوددارى    رمؤمنانی ام

 ابااوبکر ا ر که استکرده حیتصر وّىی س که لذاست.  استدن ننهادهرسول خدا  ص(  ر
خااود  ش ی پ که از ن ی ع( بوده، نه ا نانؤمرمی از ام ابتی ن هب کرده، برائت اععم حب  مراسم  در
 (.156ن1  ،یللفتاو یاوالم  ،یوّی  ر.ک؛ س  کارى انجام داده باشد  ن ی چن 

 الحاج ریأم نی، اولبکرابو. ۵-۳

 یظهار داشته اند که علاا ا اتیاز روا یابا استناد به پارهاز متفکران اهل سنت   یالبته برخ
 مانااد یقچنااان باار عهااده ابااابکر باااحااب هم و امارت  رائت بود ع( فق  مکمور ابعغ سوره ب

 ،یجوز  ؛ ابن 1۷5ن15  ب،ی الغ  حی مفات  ،یز؛ فنر را155ن10المنار،    ری تفس  درضا،ی  ر.ک؛ رش
بااه   دیاا پناادار با  ن یاا (. در نقااد ا38۷ن8  ،یتمفة األحوذ  ،یمبارکفور  ؛۲۲ن1لمشکل،  ف اکش

 :چند نکته اشاره کرد

ساانن   ن یاا رد، کااه بااا اد داوجااو  عهی ش  ییرواو مآخذ    در منابع اهل سنت  یاتیروا  (الف
راتن  ۷3ماجرا را از   ن یا  زی ن  ین ی  ارند و در ابتدا به آنها اشاره شد و ععالمه امناساز ن از مفسااال

(. از 338ن6  ر،یالغااد  ،ین ی ام  ک؛.ر   استردهنقل ک  یجزئ  ین اهل سنت با اختعفاتاو مورالخ
 ع( به اّعع   یعل    امام ص( توس  رسول خدا  امی که پس از آنکه پ  دیآیم  رب  اتیروا  ن یا

 امبریاا پ نکااهیا ،یشود. از ّرفاا  ایباز شت تا علالت عزل خود را جو نهیاو به مد  د،ی کر رسابوب
و  رالماااری بااه عنااوان ام یکاا ی؛ به حب اعزام کرده باشااد  ندهیدو نما  یماکم اسع عنوان حه  ب
ا از ابتدا ، چربود  هدن ینمادو  ر اعزام  . ا ر بنا بدینمایم  دی بع  ئت،ابعغ سوره برا  یبرا  یگرید

 امیاا بود و هم مااکمور ابااعغ پ رالماری هم ام شد،یاعزام نشد؟ ا ر ابوبکر عزل نم  ندهیدو نما
 .ده شد ع( نها  یبر عهده عل  تی شد، هر دو مسؤول ه عزلحال کئت، برا

 انجام حااب در آن زمااان  قتی در آن سال اصع مسلمانان حب انجام ندادند و در حق   (ب
مشاارکان ّبااق رسااومى   رایباشد؛ ز  انی حاجر  ب  ری ه است تا ابوبکر امع نبودها مشروبراى آن
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 ر.ک؛  هیاا می اباان ت یو حتاا  -دنااد ه برپا کررا در آن سال، در ماه ذى القعدکه داشتند، حب  
عااون  ،یآباااد می ممققان آنها  ر.ک؛ عظ گری( و د۲۲3ن۲الفقه،  یة فالعمدشرح    ه،ی می ابن ت

؛ جصاص، 435ن3  ر،ی لمسزاد ا  ،ی؛ ابن جوز۲۷6ن۲  ن،قرآرالی تفس  ،یصنعان  ؛۲95ن5المعبود،  
 ع( را  نااانؤمرمی ام خدا رسول و - استکرده حیامر تصر ن یبه ا زی ( ن306ن4أحکام القرآن،  

 ن یاا ها بنوانااد و ابرائت را براى آن  ةسور  دهند،انجام مى  ها حبفرستاد تا در زمانى که آن
رسااتى مانان در آن سااال بااه سرپ اار مساالا د. حااالاععم کناا ها سال حب آن  ن یسال را آخر

رتکب باشند، عمل کفار و مشرکان را مابوبکر مراسم حب را به همراه مشرکان به جا آوره  
الکفاار« خوانااده اساات  یفاا  ادةیاا ا »زذى المجااه ر  ریاا خداوند انجام حااب در غ  رایاند؛ زشده
ل ان سااؤافااراو  عجاابا تسااد، باا رمى  هی قضاا   ن یاا ا  وقتااى بااه  هقىی (. جالب است که ب3۷ توبهن
 یو  اساات؟ا که خداونااد آن را کفاار دانسااته، مرتکااب شاادهعملى ر  ابوبکر  ایکند که آمى
 جاااجابااه  که  استسوره آمده  ن یشد و در ابکر نازل  از حب ابو: »سوره برائت قبل  دی ویم

ساام که ابوبکر مرا  است  زیجا  ایدر کفر است. پس آ  شىی، افزاهاى حرامماه  ری تکخ  و  کردن
 ن یاا حال آن که خداوند خبر داده است که ارب انجام داده باشد؟ و  ى حب عنابر مب   حب را

 (.166ن5رى،  الکب   یهق ی سنن الب   ،یهق ی  ب  ست؟« کار آنها کفر ا

 ن یاا ابوبکر در ا  تیمکمور  م،یابت کردکه بررسى و صمت آن را ث  تىیّبق پنب روا  (ر
در   گاارىید  تیاا مورو مکبااود  مشرکان    عم برائت ازتوبه و اع  ةسور  اتیسفر تنها خواندن آ

 قَالالالَ ... ثُوَّ   مَکََّۀثَُه بِبَرَا ٌَۀ لِأَهِْلبَعَ  )ص(  یَّأَنَّ النَّبِاول آمده بود: »  تیروا  در  مثع   ؛استکار نبوده

دوم »بَعَالالثَ  تیواو در رعََل«؛ الَ: فَفَأَبَابَکْرٍ، وَ بَلِّغْهَا أَنْتَ، قَ  یَّنُْه: الْحَقُْه، فَرُدَّ عَلَعَالَ  عَاللَُّه تَ  یَرَضِ  یٍّلِعَلِ
فَالالدَعَا   ،یمِنْ أَهْلِالال بَلِّغَ هََذا إِلَّا رَجٌُل  یُنْ  ٍد أَأَحَلِ  ینْبَغِیَلَا    ُه، فَقَالَ:ثُوَّ دَعَا  بَکْرٍی)ص( بِبَرَا ٌَۀ مَ َ أَبِ  یُّبِالنَّ
بَکْرٍ، ثُوَّ اتَّبَعَالالُه  یأَبِ   أَهِْل مَکََّۀ مَ ََۀ إِلَبَرَا َبَعَثَ بِ»أَنّ رَسُولَ اللَِّه )ص(    یو در سوم  اهَا«یَّفَأَعْطَاُه إِ  ایًّعَلِ
غَناً بسورۀ التَّوْبَِۀ  بَعَثَ فُارم: »ثُوَّچه  تیمَکََّۀ« و در روا  أَهِْللَ    بِِه إِ الْکِتَابَ، فَامْضِلَُه: خُِذفَقَالَ    ،یٍّبِعَلِ

بِهَؤُلَالالا ِ  یَنَالالادِیُنْ  وَ أَمَالالرَُه أَ)ص( أَبَالالابَکْرٍ  یُّبِالال لنَّثَ ابَعَالال »  یماا و در پنج«  خَلْفَُه فَأَخََذهَا منالاله   ایًّفَبَعَثَ عَلِ

 .تآمده اس « ایًّلِتِ، ثُوَّ أَتْبَعَُه عَالْکَلِمَا
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را از ابااوبکر پااس  رفاات و او را   تیاا ورمکم  ن یا اوقتى رسول خد  ات،یروا  ن یّبق ا  (د
 هی قضاا   ن یاا از ا  ست، اوندانکان  مشر  انی مسوره توبه در    اتیابعغ برائت و خواندن آ  ستهیشا

رَفَ ابالالوبک»  چهارم آمده  تیکرد. در روا  هیو  ر  ناراحت شد  ایَالال فَقَالالالَ:   ٌ،یالال ر، وَ هُالالوَ کَئِفَانْصالالَ

)ص( أَبُوبَکْرٍ بَکَالال ، قَالالالَ:  یِّفَلَمَّا قَِدمَ عَلَ  النَّبِ: »زی اول ن تیاو ّبق رو  «  ٌیْشَ  یَّأُنْزِلَ فِ  للَِّه،لَ ارَسُو

بالاله شالالدت  ت،یالال سالالات ، ابالالوبکر پالال  ا  عالالزل ا  مأمورنقل ن و طبق  ٌ«یْشَ  یَّثَ فِ، حََداللَِّه  رَسُولَ  ایَ

ِه  یبَالالرَا ََۀ ... فَوَجَالالَد ابالالوبکر فِالال بِ  کْرٍابَ )ص( أَبَالال ثَ رَسُولُ اللَِّهاحت شد»»بَعَنار  ،ی«  ر.ک؛ نسااائنَفْسالالِ
 (.1۲9ن5السنن الکبرى،   ،ی، نسائ93ن1 رمؤمنان،ی خصائص ام

ا و رسااولش از دساات او کااه خاادکرد    الی خ  ینقل کرده، و  برانىکه ّ  تىیّبق روا  (ه
او ثاباات  هیاا نقاال و  ر ن یاا (. ا98ن1۲ ر،یاا المعجاام الکب  ،یاند  ر.ک؛ ّبراناا شااده ن ی خشاامگ

تااار عالمااان زلاات مهمااى را از او  رفتااه و ا اار  ف کند که رسول خاادا  ص( مقااام و من مى
هسااتند،   ن ی ز او خشمگسولش ار  خدا و  دار کهپن ن  یو ناراحتى و ا  هیدرست بود،  ر  ن ی شی پ

 .ا نداشتمعن 

ماااجرا نقااش اساسااى دارد،  قااتی از مسااائلى کااه در روشاان شاادن حق  گاارید کااىی (و
راه بااا ناااراحتى   انااهی از ماو    م،یاا کااه آورد  اتىیاا راه است. ّبااق روا  انهی ز مابوبکر ا  باز شت

د. کاار انیاا ب ى خود راو اشک ناراحت  هیبا  ر د،ی رسول خدا  ص( رس ش ی بر شت و وقتى پ
 یداد کااه وبااود، رسااول خاادا دسااتور نمااى  زیاا ن  ارتابعغ، اماا   او ععوه بر  فهی ا ر وظ  حال

 دهد که ابوبکر را بر ااردان ودستور مى  رمؤمنانی مدا به ارسول خ  یت یدر روا  یبر ردد. حت 
رٍ، أَبَا بَکْالال  یَّدَّ عَلَ، فَرُلْحَقُْهنُْه: االلَُّه تَعَالَ  عَ یَرَضِ یٍّقَالَ لِعَلِابوبکر بر شت: » کرد و ن ی چن   ن یا  زی او ن

 .« کَ وبکر بَ)ص( اب یِّلَمَّا قَِدمَ عَلَ  النَّبِأَنْتَ، قَالَ: فَفَعََل، قَالَ: فَ غْهَاوَ بَلِّ

 حااب مراساام انجااام از بعد بلکه برنگشت، فورى  ابوبکر  هک  اندادعا کرده  زی ن  یبرخ  البته
 ر،یاا آمااد  ر.ک؛ اباان کث خدا  رسول ش ی د، پبو ادهرار دآن ق  ری ام  را  او(  ص   خدا  رسول  که
 ،یاألحااوذ  ،تمفااةی؛ مبارکفور3۲0ن8  ،یالبار  ،فتحی؛ عسقعن334ن۲  م،ی القرآن العظ  ری تفس
نقاال شااده   حی ند صاامم که با ساا اول و دو  تیخصوصا با روا  هی ن قضیا  نکهیحال ا  (؛386ن8
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ده، نقاال شاا  محی صاا  ا سااندکه باا  زی در کتاب مسند ابوبکر ن  ن ی است، ساز ارى ندارد. همچن 
حااب  تا آن را در مراسماو را به همراه سوره برائت فرستاد  ول خدا  ص(ده است که رسآم

خدا  ص( على  ع( را فرسااتاد و   لپس رسو  افتاد؛  دىیاا جدبراى مردم بنواند؛ سپس اتف 
 و خودت براى مااردم بنااوان. ری ن، سوره برائت را از او بگفرمود: خودت را به ابوبکر برسا

ت و به رسااول خاادا  فاات: اى رسااول بوبکر بر شرا  رفت و ا   ع( آن: على  دیراوى  و
ور داده ساات ماان دبااه  ر،یاا خ ازل شده؟ آن حضرت فرمااود:ه من ندربار  زىی ه شده، چخدا چ

بکاار  یمسااند أباا  ،یخودم هست، انجام دهد  مااروزکه از مردى  ایخودم   ایشده که آن را  
ا در  ع( ابوبکر ر  رمؤمنانی ما  که  تاسآمده  زی حنبل ناحمد بن    تی(. در روا198ن1  ق،یالصد

 .(1۲96ن1بل، مسند أحمد بن حنبل،  قات کرد و او را پس فرستاد  ر.ک؛ ابن حن جمفه مع 

( بااراى 38۷ن8 ،یألحااوذتمفااة ا  ،یلمااان اهاال ساانت  ر.ک؛ مبااارکفوراز عا  یبرخ  (ز
 باز شتر هنگام  ول خدا داند که رسرا نقل کرده  اتىیالمار« بودن ابوبکر روا  ری اثبات »ام

مکه   که مشرکان هنوز در  ن یجام دهد؛ اما به خاّر اکه حب ان  قصد داشت  ن،ی از جن  حن 
 کردند، از انجام حااب صاارف نظااربر زار مىجاهلى    ه با رسومحب را همرا  بودند و مراسم

 ریاا مکند کااه ابااوبکر همچنااان اداللت مى  هی قض  ن یالمار« قرار داد. ا  ری کرد و ابوبکر را »ام
 ی رفته شد. البتااه ا رچااه  زارشااات  ائت از اوابعغ بر  تیکه مکمور  ن یس از اى په، حت ماند
اباان  حی صاام ،یماا ی ، تم36۲ن4 ،هماا یاباان خز حی صاام مااة،یوجود دارد  ابن خز  نهی زم  ن یدر ا

المااار« در آن سااال  سااال هشااتم   ریاا »ام  رایاا ز  رفت؛یآنها را پااذ  توانینم(، اما  ۲1ن9حبان،  
از خود نه تنهااا باار  ند ىی ص( او را به نمال خدا وست و رسبوده ا  دی هجرى( عتاب بن أس

کنااد مى حیصرت ده،بو هی قض ن یکه متوجه ا ری کث  اد. ابن قرار د  ر« ی که بر کل مکه »ام  انی حاج
بااوده اساات  ر.ک؛  دی حب، عتاب بن أساا  ری ال امآن سدر  رایاست؛ ز بیغر تیروا ن یکه ا

 (.333ن۲  م،ی القرآن العظ  ری تفس  ر،ی ابن کث 

 ن یاا از ا  شااهی شر مشاارکان را بااراى هم  کرد و  هشتم، مکه را فتحر سال  خدا د  ولرس  (ح
واجب الهى را دو سال   ن یار نکرد و  را بر زا  ر همان سال، مراسم حبشهر دفع نمود، اما د
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اند کااه چااون در آن سااال مشاارکان رابطه  فته  ن یت در المان اهل سن انداخت. عا  ری به تکخ
دا را خانااه خاا   انیاا ، بااه صااورت عرکردناادرى مى اازابر  ىجاااهلمراسم حب را ّبق رسوم  

دارى و اسم حب در آن سااال خااودص( از بر زار کردن مرکردند، رسول خدا  واف مىّ
(. در عااوض در 341ن4  ،نایاا أضااواء الب   ،یطی ول کردنااد  ر.ک؛ شاانق ل بعد موکرا به سا  آن

م کان اعااع بااراى مشاارسااال حااب    ن ی ع( را فرستاد تا آن سال را آخاار  رمؤمنانی سال نهم ام
 شاارکت در ایده باشد؟ آسال حب انجام دا  ن یابوبکر، در ا  لذا چگونه ممکن است که  کند.

کردنااد، بااراى خانه خدا را ّااواف مى  انیربه صورت عکه زنان و مردان مشرک  مراسمى  
کااه مساالمانان بااه همااراه   رفتیپااذ  دیبا  ای  ن،یبود؟ بنابرا  زیجا  یدا حرام و براى ورسول خ
خانااه خاادا را   انیه صورت عراند که زن و مرد مشرک بکرده  سمى شرکت، در مراابوبکر

رکت راساام حااب شاا سااال در م ن یاا ها اصااع در اار کرد که آنقرا  دیبا  ایاند، و  ردهّواف ک
سوره برائت را خوانده و از مشاارکان اعااعم   اتیشدند و آنداشته؛ بلکه تنها در منى حاضر  

 .کردند  زارىی ب

( ص  خاادا رسااول هکاا  اناادکاارده انیاا ب زیاا نت ناهل ساا   از علماىاى  عده  نها،یبر ا  ععوه
کااار  ن یاا و بااا ا اناادسااتاد تااا پشاات ساار او نماااز بنو ع( را بااه دنبااال ابااوبکر فر رمؤمنااانی ام
 ر.ک؛    ع( ثاباات کنااد  رمؤمنااانی او را بر ام  برترى ابوبکر و امامت  قتی خواست در حق مى

 نکااهی(. حااال ا38۷ن8  ،یاألحااوذتمفااة    ،ی؛ مبااارکفور1۷5ن15  ب،یاا الغ  حی مفات  ،یفنر راز
 .نقل نشده است  نهی زم  ن یدر ا زی ن تیارو کی  یحت 

بااه عهااده  فااهی وظ ن یکه ا شرکان بودسفر، برائت از م  ن یا  تیمورا مکتنه  گر،یّرف د  از
 نماااز او ساار پشاات کسااى کااه استو امام نبوده ری اصع ام لذا ابوبکر  ع( بوده و  رمؤمنانی ام

اى اهاال ّبااق مبناا کااه باار    شااودیماا   انی ب  یالح  ب درمطل  ن یا  نکه،یا  رتبی عج.  باشد  خوانده
 ن ی مااکمومکنااد کااه او باار  ت نمىشود و ثابممسوب نمى  لتی سنت، امام جماعت بودن، فض

 هاار ساار پشاات نماز خواندن  که  اند فته  سنت  اهل  بزر ان  اکثر  کهبرترى دارد؛ چنان  ودخ
اره مااوه ف،ساا ویار باان شت ساار حجاا است؛ چنانچه عبداهلل بن عمر پ زیجا فاجرى و  فاسق
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(. عااعوه 353ن۲3 ة،یاا می ابن ت یوکتب و رسائل و فتا  ه،ی می  .ک؛ ابن ت  ستخوانده انماز مى
 فااهیحذ یاباا  یدر موارد متعدد پشت سر افرادى مثاال سااالم مااول زی اول ن فهی خود خل ن،یبر ا

 اسااتدالل،  ن یاا ( و لذا بر ّبق ا۲6۲5ن6  ،یالبنار  حی صم  ،ی ر.ک؛ بنار  نماز خوانده است
 .ابوبکرو نه   شدمى  فهی خدا خل  ز رسولبعد ا دیاو با

 گیرینتیجه

 رکجناب ابااوببر اعزام سوره برائت، مشتمل   ن ی ننست   اتیمربوط به اععن آ  اتیروا .1
 انی مشهور در م یت یاو، روا ی ع( به جا  یو نصب عل  یندر وهله ثا  یدر وهله اول و عزل و

 حی صاام یدی از اسااان نااهی زم ن یاا ت در ا زارشاااز ا یاری و اهاال ساانت اساات و بساا  هیاا امام
 .اندنقل شده  زی نت نل ساه  ینیو تار  یری تفس  ،ییمتون روا  ن یو در معتبرتردارند  برخور
ل از سااوى خاادا  ویااد: »جبرئیاا  ص( صریما مى  امبری  زارشات پ  ن یاز ا  یبرخدر   .۲

یااامبر همانند پآورده که باید این کار را خود من یا کسى از من  کسى که  براى من دستور
خااود   ن یاا یکترین افااراد بااه او باشااد( انجااام دهااد.« و ااى و نزدراى صفات ویژه( و دا ص
 . ص( دارد امبری اصماب پ گریه دب   ع( نسبت یعل یرو برت  لتی از فض  تیرا حکاآشکا
که نقل مشااهور اساات، جملااه  « یعبارت »أنا أو رجل من  یجا به ها،از نقل یدر برخ .3

عبااارت اول را در اثبااات   یی، کااه رسااارفتااه اسااتبااه کااار    « یتِیْهِْل بَمِنْ أَ  رَجٌُل  ا، أَوْأُبَلِّغَُه أَنَ»
و   فیاا حاصاال تمر  رسدینظر مه  و ب  ندارد ص(    امبری اصماب پ  گری ع( بر د  یعل  لتی فض
 ص(  امبریاا کااه پ می خااوانمى ثیاحاد ن یاز ّرا ا گریدر بعضى د یشد. حت نقل به معنا با  ای

 ن یاا کااار کاانم« و ا ن یبه ا اقدام دیم بانى، من خودنکرا  کار  ن یا  »ا ر تو  به على  ع( فرمود:
 .ستی درست ن  « یت ی که نقل »اهل ب  دهدینشان م
اسااتنباط  نتااوایمباهلااه، ماا  هیبه انضمام آ زی و ن اتیروا رگیهمچون د  تیروا  ن یاز ا .4

ل کرد که نفس على  ع( مثل نفس رسااول اللَالااه  ص( اساات و علااى از سااایر صاامابه افضاا 
 .است
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او اساات و علااى باان   ژهیاا ساافر، از فضااائل و  ن یاا ابوبکر در ا  تیه والت کداشبر  ن یا .5
و   رشیده است؛ فاقد پذبو  او  تی رع  ء زابوبکر و ج  تیسفر تمت وال  ن یاّالب  ع( در  أبى

 .استوارد شده  نهی زم ن یاست که در ا  یمی رشات مشهور و صمدر تضاد کامل با  زا
برائاات بااود و امااارت حااب   غ سااورهبااع مور اقاا  مااک( ف ع  یکه عل  زی برداشت ن  ن یا .6

رسول خاادا   امی که پس از آنکه پماند، خعف واقع است؛ چرا  یهمچنان بر عهده ابابکر باق
باز شت تا علالت عاازل خااود   نهیاو به مد  د،ی  ع( به اّعع ابوبکر رس  یم علماص( توس  ا 

ل سا  آن  در  ن ی مچن ست. هت اداشبر  ن ی بر هم  یدیاو خود مو  هیشود؛ و اندوه و  ر  ایرا جو
فااار نامناسب آنجا از لما  پوشش ک  تی رکان در مکه و وضعر مشحضو  لی ن به دلمسلمانا

 .ادندمسائل، حب انجام ند گریو د

 و مآخذ بعنام

 .ویقرآن کر
و السالب   ویالقالرآن العظال ریروح المعانی فی تفسالا.(. 1415.  مممود بن عبااداهلل  ،یآلوس

 .هی العلم  : دارالکتبروتی . بالمثانی
 ،یمعجالو ابالن اوعرابال(.  تااای باا   باان بشاار.  ادید بن زأحمد بن ممم  دی أبو سع  ،یابعراأل  ابن 
 .هی : دارالکتب العلمروتی ب
. حی المساا   ن یاا لماان باادل د  حی (. الجواب الصاامتایالسعم بن عبداهلل.  ببدع  ،یحران  ةی می ت  ابن 

 .یمصر: مطبعة المدن
مصاار:   .ۀیالوسالنۀ النبهالاج النم  ا.(.1406     .می ابوالعباس أحمد عبااد الملاا   ،یحران  هی می ت  ابن 

 .ة قرّبهمؤسس
: اضیاا . رالفقاله  یعمالدۀ فالشرح الا.(.  1413   .________________________

 .کانی ب مکتب الع
اإلسالغم   خیش  یتل و فتاو کت  و رسا(.  تای ب  ._________________________

 .هی می : مکتبة ابن تاضی. رهیمیابن ت
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 یفال ریمسالال  ادا.(. 1404.  یبن علاا  دالرحمن ر عب الفرابو ن یدلاجمال ،یحنبل یجوز  ابن 

 .ی: المکتب اإلسعمروتی . بریعلو التفس
کشالالالالالالال  ا.(. 1418   .____________________________________

 .الوّن ار : داضی. رنیحیالصح ثیالمشکل من حد
: روتیاا . بمالهیابالن خز حیصالح(. 1390.  مااهیابوبکر مممد بن إسماا باان خز  مه،یخز  ابن 

 .یعمإلسکتب االم
 .. قم: دار المدیثفصول المهمه فی معرفه اتمه  ا.(.14۲۲بن مممد.    یصباغ، عل  ن با

 .. القاهره: مطبعه السعادهم القرآنکااح  (.1331مممد بن عبداهلل.   ،یعرب  ابن 
دمشالق و  کالر  نالۀیمد خیتالارا.(. 1415بن المساان.   یعل القاسمیأب ،یمشق کر دعسا  ابن 

 .: دار الفکرروتی . بلاوماث ها منحل من ۀیتسمفضلها و 
 .: دار الفکرروتی . بلرسوال ثیجام  االصول الحاد(. 141۷مبارک بن مممد.    ر،ی اث  ابن 
. ویالقالرآن العظال  ریتفسال.  ا.(1401.  یبن عمر القرشاا   لی ابوالفداء إسماع  ،یدمشق   ری ث ک  ابن 
 .: دار الفکرروتی ب

: روتیاا . بهیالهاالنو   ۀیابدالا.(.  1404   ._____________________________
 .مکتبه المعارف

مالن طالال )ع( و مالا نالزل  مناق  علی بن أبالی  ا.(.  14۲۲مردویه، احمد بن موسی.    ن اب

 .قم: دارالمدیث. علی)ع( القرآن فی
 .: دارالمعرفهروتی . بهیالنبو رهیالس   (.تای بهشام، عبدالملک بن هشام.   ابن 
 .العلمیهدارالکتب بیروت: . یطالمحبحر  (. ا1413حیان اندلُسی، مممد.   ابو
. دمشااق: دار یعلی یمسند أبا.(. 1404.  یبن المثناا  یأحمد بن عل  ،یمی تم  یلصمو  یعلیأبو

 .راثالمکمون للت 
 .: دارالمعرفهروتی . بمسلو حیرجال صحا.(. 140۷. یابوبکر أحمد بن عل  ،یانإصبه
. لیلسالبمنالار ا ثیالأحاد  جیتخالر  یفال  لیإروا  الغل  ا.(.  1405.  ن یمممد ناصاارالد  ،یألبان
 .ی: المکتب اإلسعمروتی ب
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 .یسعمتب اإل: المکروتی . بظغل الجنها.(. 1413   .______________
 .: مؤسسة غراستیکو .داود یأب حیصح (.ا.14۲3   .______________
 .: مکتبه المعارفاضیر .حهیالصح ثیسلسلۀ االحاد(.  تای ب  .______________

 .ریتهران: الغد .کتاب و السنّته و اودب فی ال الغدیر   (.تایب   .ن ی لمسعبدا  ،ین ی ام
ره: . قاااهقالرآنالجالام  وحکالام ال    (.تااایمااد.  باا ابوعبد اهلل مممد باان أح  ،یقرّب   یأنصار
 .ارالشعبد
: دار اباان روتیاا . بیالبخار حیصحا.(. 14۷.  لی ن إسااماعابوعبداهلل مممد ب ،یجعف   یبنار
 .ری کث 

 .ار الباز. مکه: مکتبة دالکبر یهقیسنن الب  ا.(.1414.  یعلبن   ن ی حسأحمد بن    ،یهق ی ب
اکر : أحمد مممد شاا قی . تمق یالترمذن سن ا.(. 1406.  یسی مممد بن ع  یسی ابوع  ،یترمذ

 .یالتراث العرب  اء ی : دار إحروتی بون. و آخر
 : مؤسسااةروتیاا . بابن بلبان  یابن حبان بترت  حیصحا.(.  1414مممد بن حبااان.    ،یمی تم

 .هالرسال
 اء یاا : دار إحروتیاا . بآنالقالر  أحکالام    .ا. (1405.  یر أحمد باان علاا وبکاب  ،یازر  جصاص

 .یالتراث العرب
القالرآن  ضالاحیإ یفال انیالالبأضالوا   (.  .ا1415باان مممااد.    ن ی مممد أماا   ،یطی شنق   یجکن 

 .الفکر: دار  روتی . ببالقرآن
: روتیاا ب .نیحیحلصالا یعلالمستدرك  ا.(.  14۲0مممد بن عبااداهلل.    ،یشابوری بن ن  حاکم

 .هیالعصر  المکتبه
النا له  ت ایاال یف لیلقواعد التفض لیشواهد التنزا.(.  1411.  عبیداهلل بن عبداهلل  حسکانی،

 .ین  و ارشاد اسعمرهف : وزارت. تهرانتیاهل الب یف
: روتیاا . بقیالالتعل  ثیأحاد  قیتحق  حیتنقا.(.  1998د.  بن أحممممد    ن یالدشمس   ،یحنبل

 .هی علمدار الکتب ال
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معرفالۀ مالن  یالکاش  فا.(. 1413ابوعبد اهلل مممد بن أحمد.   ن یالدشمس   ،یشافع  یب هذ

 .جده: دار القبله. الکت  السته یف ۀیله روا
: روتیاا ب  .أعغم النبغ   ریسا.(.  1413   ._____________________________

 .مؤسسه الرساله
و  هیالتکلالو ف  ما  من کر اس.  (تااای ب  .______________________________

 .انیجا: بی. بهو موثق
 حیأو مفالات  ریالالکب  ریسالتفالا.(.  14۲1.  یماا ی مممااد باان عماار التم  ن یفنرالد  ،یشافع  یراز

 .هی الکتب العلمار : دروتی ب . یالغ
 .: المکتبه العصریهدای . صتفسیر ابن أبی حاتوا. (. 1408حاتم.    یابن اب  ،یراز
 .: دار الفکرتروی . برالمنا(. ا.140۷  رضا، مممد.  دی رش

بااه . مصاار: مکت کشاف عن حقاتق التنزیل و عیون االقاویالل.(.  ا1966جاااراهلل.    ،یزمنشر
 .حلبیالبابی  

 .ثیددار الم. مصر: هیهداال ثیوحاد ۀینص  الرا(. 135۷.  وسفی بن  عبداهلل  ،یلعیز
 ریغلصالام  ا)الج  ثیداالحا  م جاا.(.  1414.  بکریعبدالرحمن بن أب  ن یالدجعل  ،یوّی س

 .دارالفکر :روتی . ب(ریو  واتده و الجام  الکب
الفقه و علالوم   یف  یللفتاو   یالحاو (.  ا.14۲1   .________________________

: دار الکتااب روتیاا . بونو سالاتر الفنالو االصول و النحو و االعالراب  ثیحدو ال  ریفسالت
 .هی العلم

. بالمالأثور  ریسالفال  التفور  المنثالالالدر  .   (تای ب  .________________________
 .بیروت: دار المعرفه

الروایالۀ و الدرایالۀ مالن  فتح القدیر الجام  بین فنیا.(. 1414مممد بن علاای.    ،یشوکان

 .کثیرار ابن ق: ددمش .فسیرالت علو
: مؤسسااة روتیاا . بمسند أحمالد بالن حنباللا.(. 1416ن حنباال.  ابوعبد اهلل أحمد ب  ،یبانی ش

 .الرسالة
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 .: مؤسسة الرسالهروتی . بفضاتل الصحابه.(. ا1403   .__________________
 .ی: المکتب اإلسعمروتی . بالسنها.(. 1400عاصم ضماک.   یعمرو بن أب  ،یبانی ش

 .: مکتبة الرشداضی. رالقرآن ریتفسا.(. 1410بن همام.  بدالرزاا  ابوبکر ع  ،یصنعان
ات تاار انتشااارم: دفقاا   .لقالرآنا  تفسالیر  المیزان فا.(.  141۷سیدمممد حسین.    ّباّبایى،

 .مدرسین   اسعمى جامعه
 .. موصل: مکتبة الزهراء ریالمعجو الکبا.(. 1404بن أحمد.    مانی ابوالقاسم سل  ،یّبران
مالن مصالادر  یالقربالیمناقال   و  یف ی خاتر العقبش.(. 1386 عبااداهلل. احمد بن    ،یّبر

 .ی. قم: موسسه دار الکتاب االسعمکت  اهل السنه
 .: دار الفکرروتی ب .القرآن یآ لیتاو  یف انیجام  البا.(. 1408.  ریجرمممدبن   ،یّبر

سسااة : مؤروتیاا ب .شرح مشکل اآلثار. ا.(1408.  ابوجعفر أحمد بن مممااد  ،یحنف   یّماو
 .الرساله

: موسسااة روتیاا . بزانیاللسالان المش.(.   1390   حجاار.بن    یأحمد بن عل  ،یشافع  یعسقعن
 .یاالعم

 .دی . دمشق: دار الرش یالتهذ  یتقر ا.(.1406   .______________________
. یرالبخالا  حیشالرح صالح  یفتح البارا.(.  1406   .______________________

 .: دار المعرفهروتی ب
: دار روتی . بالصحابۀ  زییتم  یاإلصابۀ فا.(.  141۲   .______________________

 .لی الج
: روتیاا . بداوود  ینن أبسود شرح  ن المعبوعم.(.  1995مممد شمس المق.    ،یآباد  می عظ

 .ةی رالکتب العلمدا
: دار روتی . ببخاریعمده القاری شرح صحیح ال(. تایمود بن أحمد.  بدین ممبدرال  عینی،

 .یث العربإحیاء الترا
 .. قم: اسوهالقرب  یالمودۀ لذو   ینابیا.(. 14۲۲.  می بن ابراه مانی سل  ،قندوزى
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ح جالالام  بشالالر یتحفالالۀ اوحالالو ا.(. 140۷ حمن. د عباادالرأبااوالعع ممماا  ،یمبااارکفور

 .هی لعلملکتب ا: داراروتی . بیالترمذ
تااب لمک: اروتیاا . بقیبکالر الصالد یمسالند أبالا.(. 1404.  یابوبکر أحمد باان علاا   ،یمروز
 .یسعماإل

 .: مؤسسة الرسالهروتی . بالکمال  یتهذ ا.(1400.  یبن زک وسفیابوالمجار   ،یمز
. مکااه: المختالاره  ثیالاوحادا.(.  1410احااد.  عبدالو  ن  ممماادبابوعبااداهلل  ،یحنبل  یمقدس

 .ثهیه المدمکتبة النهض
 یبالبالن أ  یعلال  رمؤمنالانیخصالات  ام.(.  ا1406.  بی ابوعبدالرحمن أحمد بن شع  ،ینسائ

 .: مکتبة المعع تیو.کطال 
: دار الکتااب روتیاا . بالسالالنن الکبالالرىا.(.  1411  .______________________

 .هی العلم
 .هی ربالکتب الع اء ی . قاهره: دار االحیالنسف ریتفس .ا.(1330  .ن احمداهلل ببدع  ،ینسف 
ت: یاارو. ب  القرآن و رغاتال  الفرقالانات غر(.  تای ب  حسن بن مممد.  ن ینظام الد  ،یشابوری ن

 .العلمیه  الکتب  دار
 .هی : دار الکتب العلمروتی . باسباب النزول  (.ا.1361على بن احمد.    واحدى،

 : دارروتیاا . بمجم  الزواتد و منب  الفواتدا.(. 140۷.  کاارب یبن أب یمسن علابوال  ،یثمی ه
 .انیالر


