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چکیده
با نزول آیات آغازین سوره توباه ،پیاامبر ص) آیاات را باه اباوبکر دادناد تاا در موسام حاب باه
مشرکین ابعغ نماید ،اما پس از آنکه ابوبکر به راه افتاد ،جبرئیل نازل شد و عارض کارد خداوناد
ل مِنََْ﴾ و لذا رسول خادا ص) ایان ماموریات را باه
میفرماید﴿ :ال یؤَدّی عَنََْ اِلّا اَنْتَ اَوْ رَجُ ٌ
علی ع) وا ذار کردند .این واقعه از آنجا کاه در آن شاواهدی دالال بار فضایلت علای ع) بارای
جانشینی پیامبر ص) بر دیگران است ،اه تنطئه و انکار شده و یا ممتوای آن به ونهای تفسایر
شده که فضیلتی بر فضائل علی ع) نیفزاید و یا دالال بار فضایلتی بارای خلیفاه اول باشاد! بناابراین
نویسند ان در این پژوهش به تجزیه و تملیل زارشهای در این زمینه پرداختاه و نشاان دادهاناد
که زارشهای درباره این رویداد در منابع اهل سنت از شهرت و صمت برخوردارند و بر اساس
آنها ،علی ع) شایستهترین فرد بعد از رسول خدا ص) برای جانشینی ایشان است.

واژگان کلیدی :ابالغ آیات آغازین سوره برائت ،افضلیت عل ی (ع) ب ر جانش ینی
پیامبر (ص) ،ال یؤدیها عنک اال انت او رجل منک.

)نویسندۀ مسئول( E_mail: j.shakor@yahoo.com
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بیان مسئله
به نقل علماء و مورخین فریقین در سال نهم هجرت چون آیات سورة برائاات در مااورد
عهد شکنی و مذمت مشرکین نازل ردید ،پس از نازل شدن آیات آغااازین سااورة توبااه،
رسول اکرم ص) آیات اوائل سورة برائت را به خلیفة اول دادنااد کااه بااه مکالااه باارده و در
موسم حب به مشرکین ابعغ نماید ،پس از آنکه وی به راه افتاد و قدری راه رفت ،جبرئیال
نازل شد و ضمن ابعغ سعم خداوند به پیغمبر ص) عاارض کاارد :خداونااد مایفرمایاد ﴿ال
ل مِنََْ﴾ کسی از جانب تااو اداء رسااالت ننمایاد مگاار خااودت یاا
یؤَدّی عَنََْ اِلّا اَنْتَ اَوْ رَجُ ٌ
مردی که از خودت باشد) .رسول خدا ص) فوراً علی ع) را ّلبید و فرمود شتر مرا سوار
شو و دنبال ابوبکر برو هر کجااا بااه او رسایدی آیاات را از او بگیار و بااه مکالااه بباار و باارای
مشرکین قرائت کن ،حضرت امیر فورا حرکت کرد و در راه به ابوبکر رسید و آیات را از
او رفته و به مکه برد و ابوبکر خدمت پیغمبر مراجعت نمااود و در حااالی کااه از ایان اماار
ممزون و متکسف بود عرض کرد :یا رسول اهلل مگر درباره من چیزی نازل شده؟ حضاارت
فرمود« :ال و لکن ال یَبلُغُ عَنّی إال أنَا أو رَجُل مَنّی» خداوند دستور دادهاست که این مکموریات
را یا خودت انجام بده یا شنصى همانند تو) ر.ک؛ مجلسی ،بمار االنوار35 ،ن.)309
این واقعه تارینی از آنجا که بیانگر یکی دیگر از فضائل امیرالمونین ع) است ،تبدیل
به یکی از مباحث پر چالش در منازعات بین فرقهای شدهاست؛ چراکه بر ّبق این روایت،
امیرمؤمنان ع) نزدیکترین شنص به پیامبر خدا و مطیع کاماال آن حضاارت بااودهاساات؛
چنانچه خداوند از زبان حضرت ابراهیم ع) مىفرماید﴿ :فَمَنْ تَبِعَنی فَإِنَّ ُه مِنِّی﴾ اباراهیمن)36
ل مِنّالالی و أنَالالا مِنالاله﴾
ذهَ ُ بها اال رَجُ ٌ
و در این روایت نیز آمدهاست که رسول خدا فرمود﴿ :الَ یَ ْ
شایسته نیست که این مکموریت را کسى انجام دهد؛ مگر شنصى که از من است و من از
اویم) ر.ک؛ ابن حنبل ،مسند1 ،ن )331و این یعنى اینکه امیرمؤمنان ع) جان پیاامبر ص)
است و در حقیقت یک روح در دو بدن هستند؛ همانّورى کااه خداونااد در آیااة مباهلااه،
امیرمؤمنان ع) را «جان پیامبر» خواندهاست.
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از ّرف دیگر ،این روایت نشان میدهد که خلیفاة اول داراى چناین ویژ ااى نبااوده و
قاعدة «فمن تبعنى فإناله منی» شامل حال ایشان نمىشود .همچنین شیعیان با تمسالک به هماین
زارش در شایسااتگی خلیفااه اول باارای جانشاینی پیاامبر ص) تردیاد کااردهانااد ،چراکااه
چگونه ممکن است که خداوند کسی را برای ابعغ چند آیه در یک شااهر شایسااته ندانااد،
اما همو را برای جانشینی پیغمباار بر زینااد تااا بااا احکااام قاارآن در تمااام شااهرهای اسااعمی
خعفت نماید؟! ععوه بر این ،به عقیده شیعیان ر.ک؛ ّباّبااائی ،المیازان9 ،ن،)184-161
اعزام جناب ابوبکر در وهلة اول و عزل وی در وهلة ثااانی و نصااب علای ع) بااه جااای او،
برای اثبات و نشان دادن فضیلت و شایستگی علی ع) بود ،زیرا ا ر از اول آن حضرت بااه
چنین مکموریتی منصوب میشد ،این ماموریت امری عادی جلوه میکرد و چندان اهمیتای
نداشت ،ولی وقتی خلیفه اول به راه افتاد و سپس علی ع) بدان ساامت مااارده شااد ،ایان
امر دلیل بر فضیلت و شایستگی علی ع) برای جانشینی پیغمبر و انجام وظائف او است.
از این رو این زارشها از جانب برخی از اهل سنت مورد مناقشه قاارار رفتااهاساات و
دربارة اصالت و یا داللت آنها تردید کردهاند .اهمیت این حادثه به دلیل نتیجهای است که
میتوان از آن رفت و لذاست که شیعیان از ایان حادثااه افضاالیت علای ع) باار جانشاینی
پیامبر ص) را نتیجه رفتهاند و اهل سنت سعی میکنند واقعه را بگونهای تملیال کننااد تااا
نه از شکن خلیفه اول کاسته شود و نه افضلیت علی ع) از این واقعه برداشت شود.

روش پژوهش
در این اثر ،با مطالعة آثار حدیثی ،تفسیری و تارینی اهل سنت ،زارش هااای درباااره
حوادث بعد از نزول آیات آغازین سوره برائاات ااردآوری و دسااته بناادی شااده و سااپس
نگارند ان با ارزیابی اسانید این روایات با مموریت مصنفات اهل سنت) سعی کااردهانااد
تا نشان دهند که این حادثه قطعی الوقوع است و حتی در منابع ساانی از شااهرت برخااوردار
است و بسیارى از بزر ان اهل سنت نیز آن را صمیح تلقی کردهاند .سپس نگارنااد ان بااه
تجزیه و تملیل ممتوای این زارشات پرداختهانااد و نشااان داده شااده کااه ایان زارشااات
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حکایت از افضلیت علی ع) به منظور تصاحب جانشینی پیامبر ص) دارند و حتای ایشااان
امین آن حضرت ص) و بلکه به منزله نفس ایشانند و در انتهااا نیاز سااعی شااده تااا شاابهات
مطرح شده در رابطه با ممتوای این زارشات تارینی مورد واکاوی و بررسی قرار یرد.

 .۱گفتار عالمان اهل سنت درباره ابالغ آیات سوره برائت
در ابتدا به نام برخى از بزر ان علماءکه پذیرفته اند این داستان بااه ایان کیفیات اتفاااا
داده است ،اشاره مىکنیم:
 .1-1احمد بن حنبل م )۲41در مسند1 ،ن :331وی در مسند خود از ابن عباااس چناین
نقل مىکند که پیامبر ص) فعن شنص را فرستاد و سوره توبه را به او داد تا بااه ماردم بااه
هنگام حب ابعغ کند ،سپس على ع) را به دنبال او فرسااتاد و آن را از او رفاات و فرمااود
ل مِنِّی وَ أَنَا مِنْ ُه» .در روایتی دیگر در همان کتاب آمده اساات کااه پیااامبر
ذهَ ْ بِهَا إِلَّا رَجُ ٌ
«لَا یَ ْ
اکرم ص) سوره برائت را با ابوبکر به سوى اهل مکه فرسااتاد کااه اعاعم کنااد ،بعااد از آن
سال هیچ مشرکى حق حب خانه خدا را ندارد و هیچ کس نباید به صورت عریان و برهنااه،
ّواف خانه کند .سپس پیامبر ص) به على ع) فرمااود :خااود را بااه ابااوبکر در وسا راه
مکه و مدینه) برسان ،او را به سوى من باز ردان و خودت سورة برائت را ابعغ کن ،علااى
ع) چنین کرد و هنگامى که ابوبکر سؤال مىکند :آیا چیزى بر ضد من نازل شده که ماان
نباید سوره را ابعغ کنم؟ پیامبر ص) مىفرمایند« :أُمرت أن ال یُبَلّغه إالّ أنَا أو رَجُل مِنّی» .همااو
از انس بن مالک نیز نقل مىکند کااه پیاامبر ص) سااوره برائاات را بااا ابااوبکر فرسااتاد ،امااا
هنگامى که به ذى الملیفه مسجد شجره کااه در یاک فرساانى مدینااه قاارار دارد) رساید،
ل بَی ِت فَبَعَثَ بِهَا م عَلّ » .همچنین با سندی دیگر از على
فرمود« :ال یُبَلّغُهَا اِلّا اَنَا اَو رَجُل مِن اه ِ
ع) نقل مىکند که پیامبر ص) هنگامى که سوره برائت را با او فرساتاد علااى ع) عاارض
کرد :اى پیامبر خدا! من خطیب و سننور نیستم ،پیامبر فرمود :چارهاى جز این نیساات ،کااه
یا من آنرا باید ببرم یا تو ،على ع) فت :اکنون که چنین است من مااىباارم ،پیغمباار ص)
فرمود :برو که خداوند زبان تو را ثابت مىدارد و قلب تو را هدایت مىکند.
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 .۲-1بناری م )۲56در صمیح خود5 ،ن :۲0۲بناااری در صاامیح خااود حاادیث را از
ابی هریره نقل کرده که به ابوبکر اذن داده شده که به منی رفته و بگوید :مشاارکین ّااواف
نکنند ،و همچنین عریان ّواف نکنند ،بعد از این نبی اکرم ص) ،علی بان ابایّالااب ع)
را فرستادند تا این مطلب را بگویند.
 .3-1ترمذى م )۲۷9در کتاب سنن خویش5 ،ن :۲۷5پیااامبر ص) سااوره برائاات را بااا
ابوبکر فرستاد ،سپس او را فرا خواند و فرمود« :سزاوار نیست براى احدى که این سااوره را
ابعغ کند ،مگر مردى از خاندانم ،سپس على ع) را فرا خواند و سوره را به او داد» .سپس
ترمذى حدیث دیگرى از ابن عباس درباره همین موضوع ،ولى مشروحتر و مفصلتر نقاال
کرده و جالب اینکه بعد از اتمام هر دو حدیث ،از قول خود یااا دیگاران مااى ویااد« :هالالذا
حدیث حسن و غری

» .ولى این تعبیر را نه درباااره احادیااث قباال از آن بیاان مااىکنااد و نااه

حدیث بعد از آن ،و این خود از مسائل غریب است .ویى هر حاادیثى کااه فضاایلت فااوا
العادهاى را درباره على ع) نقل مىکند از دید اه ایشان غریب است!
 .4-1نسائى م )303در خصائص1 ،ن :53او نیز از زید بن سبیع از على ع) چناین نقاال
مىکند که پیامبر ص) سوره برائت را با ابوبکر به سوى اهل مکه فرسااتاد ،سااپس او علااى
ع) را به دنبالش فرستاد و فت :نامه را از او بگیر و به سوى مکه برو ،على ع) در راه بااه
ابوبکر رسید و نامه از او رفت ،ابااوبکر مماازون باز شاات و بااه پیاامبر عاارض کاارد :آیاا
درباره من آیهاى نازل شده که مرا از این کار عاازل کااردى؟ پیاامبر ص) فرمااود :نااه ،ماان
مامور شدم که یا خودم آن را ابعغ کنم یا مردى از خاندانم .همو به سند دیگاار از عبااد اهلل
ابن ارقم چنین نقل مىکند که پیامبر ص) سوره برائت را با ابااوبکر فرسااتاد ،هنگااامى کااه
قسمتى از راه را پیمود ،على ع) را فرستاد و سوره را از او رفت و آنرا با خود بااه مکااه)
برد و ابوبکر در دل یک نوع ناراحتى احساس کرد و خاادمت پیاامبر ص) آمااد) .پیاامبر
فرمود« :ال یؤدّی عنّی إالّ أنَا أو رَجُل مِنّ ».
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ّ .5-1بری م )310در جامع البیان6 ،ن :306پیاامبر ص) ابااابکر را مااکمور قرائاات ایان
آیات برای اهل مکه کردند ،سپس علی را مکمور کرد تا آیات را از ابا بکر بگیرد و به اهل
مکه بنواند ،حضرت علی ع) رفت و آیات را از ابابکر رفت تا برای اهل مکااه بنوانااد.
بعد از این ابابکر نزد حضرت پیامبر ص) باز شاات و فاات :مگاار چیازی در ماان وجااود
دارد؟ حضرت فرمود :تو جز خیر چیزی نداری؟ ولی جبرئیل نازل شد و این خباار را آورد
که این دستور را یا خودم و یا مردی از خودم باید قرائت کند.
اینها همگی منابعی بودند که در سده سوم هجری به نقل این واقعه پرداختهاند .اما بعااد
از این منابع ،بسیاری از دیگر متون حدیثی ،تفسیری و تارینی اهل سنت نیز ایان واقعااه را
نقل کردهاند که برای رعایت اختصار ،صرفا به ذکر نام آنهااا بساانده مایکنایم :اباان هشااام
م ،)۲18الس ایره النبوی اه4 ،ن190؛ اباان اباای حاااتم رازی م ،)3۲۷تفساایر اباان أباای حاااتم،
6ن1۷49؛ حاکم نیشابوری م ،)405مستدرک علی الصاامیمین3 :ن51؛ واحاادى نیشااابوری
م ،)468اسباب النزول18۲ ،؛ حاکم حسکانی م ،)490شواهد التنزیاال1 ،ن۲43-۲3۲؛ اباان
مردویه م ،)498مناقب علی بن أبی ّالب۲51 ،؛ زمنشری م ،)538کشاااف۲ ،ن1۷۲؛ اباان
عربی م ،)543احکام القرآن۲ ،ن451؛ ابن عساکر م ،)5۷1تاریخ مدینااه دمشااق4۲ ،ن348؛
نسفى م سده ،)6تفسیر نسفی۲ ،ن۲۲1؛ فنر رازى م ،)606مفاتیح الغیب4 ،ن4۲۲؛ ابن اثیار
م ،)630جامع االصااول5 ،ن34۲؛ قرّبااى م ،)6۷1تفساایر قرّبااى8 ،ن91؛ ّباارى م،)694
ذخائر العقبى1 ،ن3۲۲؛ نیشابوری م بعد از  ،)۷۲8غرائب القرآن10 ،ن36؛ ابوحیااان اندلساای
م ،)۷45بماار المماای 5 ،ن9؛ اباان کثیاار م ،)۷۷4تفساایر القاارآن العظ ایم۲ ،ن 345و 4ن90؛
هیثمی م ،)80۷مجمع الزوائد۷ ،ن۲9؛ اباان حجاار عسااقعنی م ،)85۲فاتح الباااری8 ،ن:۲40
عینی م ،)855عمده القاری18 ،ن۲60؛ ابن صباغ مالکی م ،)855الفصول المهمااه1 ،ن۲3۲؛
سیوّی م ،)911الدر المنثااور3 ،ن۲09و 3ن3۷8؛ شااوکانی م ،)1۲55فااتح القاادیر۲ ،ن334؛
آلوسی م ،)1۲۷0روح المعااانی10 ،ن44؛ قناادوزی م ،)1۲94ینااابیع المااوده۲ ،ن16؛ البااانی
معاصر) ،ارواء الغلیل4 ،ن 300و . ...
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 .۲بررسی سندی روایت «ال یُؤَدِیُّ عَنکَ إالّ أَنْتَ أَوْ رَجُلٌ مِنْکَ» از منابع اهل
سنت
ل :قَالالالَ أَبُالالو
دثَنَا وَکِی ٌ ،قَالالالَ :قَالالالَ إ ِْسالالرَاتِی ُ
 .1-۲در بسیاری از منابع ،این روایت با سند «حَ َّ
د بْنِ یُثَیْ
إِسْحَاقَ :عَنْ َیْ ِ

ٍ ،عَنْ أَبِی بَکْالالرٍ» آماادهاساات ر.ک؛ اباان حنباال ،مسااند1 ،ن331؛ أبای

یعلی ،مسند أبی یعلی1 ،ن100؛ ابن عساکر ،تاریخ مدینة دمشااق4۲ ،ن ،348سایوّی ،جااامع
االحادیث13 ،ن.)159
سند این روایت نیز کامع صمیح و تمام راویان از دید اه علم رجال اهل ساانت موثااق
هستند .وکیع بن جراح از روات بنارى ،مسلم و سااایر صااماح سااته اساات .وی بااه علاام و
فضل مشهور .ک؛ ذهبی ،الکاشف۲ ،ن )350و موثق ،حافظ و عابد بود ر.ک؛ عسقعنی،
تقریب التهذیب1 ،ن.)581
اسرائیل بن یونس نیز از روات بنااارى ،مساالم و سااایر صااماح سااته اسات .او ثقااه و از
حافظهای قوى برخوردار بود ر.ک؛ ذهبی ،الکاشف1 ،ن۲41؛ ابن حجر عسقعنى ،تقریب
التهذیب1 ،ن .)104أبوإسماا سبیعی نیز از روات بنارى ،مسلم و سایر صماح سته بااود .او
کثیر الروایه و اهل عبادت بود ر.ک؛ ذهبی ،الکاشف۲ ،ن8۲؛ ابن حجر عسقعنى ،تقریاب
التهذیب1 ،ن .)4۲3زید بن یثیع نیز توثیق شدهاست ر.ک؛ ذهبای ،الکاشااف1 ،ن419؛ اباان
حجر عسقعنى ،تقریب التهذیب1 ،ن .)۲۲5بنابراین سند این روایت کااامع صاامیح و تمااام
راویان آن موثق هستند؛ چنانچه برخی مثل هیثمى ر.ک؛ هیثمی ،مجمااع الزوائااد3 ،ن)۲39
و أحمد شاکر ر.ک؛ احمدشاکر ،مسند أحمد3 ،ن )331به این مطلب تصریح کردهاند.
البته برخی از ممققان وهابی مسلک معاصر سعی دارند تا به دلیل وجود زیاد باان یثیاع
در این روایات ،آن را تضااعیف کننااد ر.ک؛ احماد بان حنباال ،مسااند أحمااد باان حنباال،
1ن ،183تمقیق :شعیب األرنؤوطنعادل مرشااد) .حااال اینکااه عالمااان متعااددی او را توثیاق
کردهانااد و هایچ تضااعیفى نیاز درباااره او نقاال نشاادهاساات؛ چنانکااه مقدسااى روایات او را
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«صمیح» دانسااته ر.ک؛ مقدسای ،األحادیاث المنتااارة۲ ،ن )85و حتااى البااانى وهااابى نیاز
روایت او را تصمیح و خااود او را توثیاق کااردهاساات ر.ک؛ البااانی ،السلسالة الصاامیمة،
۲ن .)3۲3این ادعای األرنؤوط که سند این روایت منقطع است نیز عالمانه نیساات؛ چاارا کااه
ابن حجر تصریح کرده که او «منضرم» بوده و ذهبى نیز تصریح کاارده کااه او از ابااوبکر و
ابوذر روایت شنیدهاست .لذا این نوع موضع یری غیرعالمانه و متعصبانه است.
دثَنَا عَلِیٌّ ،نا عَفَّانُ ،نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَۀَ ،عَالالنْ
 .۲-۲در برخی از منابع نیز ،این روایت با سند «حَ َّ
سِمَاكٍ ،عَنْ أَنَ

ٍ» نقل شدهاست ر.ک؛ ابن األعرابی ،معجم ابن األعرابی3 ،ن.)1031

سند این روایت نیز صمیح است .علی بن سهل ثقااه اساات ر.ک؛ اباان حجاار؛ تقریاب
التهذیب1 ،ن40۲؛ مزی؛ تهذیب الکمال۲0 ،ن .)45۷عفان باان مساالم نیاز از روات بنااارى،
مسلم و سایر صماح سته اساات و توثیاق شاادهاساات ر.ک؛ ذهبای ،الکاشااف۲ ،ن۲۷؛ اباان
حجر ،تقریب التهذیب1 ،ن .)393حماد بن سلمه نیز از روات بنارى ،مسلم و سایر صااماح
سته اساات .وی موثااق و عابااد بااود ر.ک؛ ذهبای ،الکاشااف1 ،ن349؛ اباان حجاار ،تقریاب
التهذیب1 ،ن .)1۷8سماک بن حرب نیز از روات بنارى ،مسلم و سایر صماح سااته اساات.
وی حافظ و پیشوایی بزرگ بود ر.ک؛ ذهبی ،سیر أععم النبعء5 ،ن .)۲45أنس بن مالااک
نیز صمابى و بر ّبق مبنای اهل سنت «کُلُهُم عُدول» است.
 .3-۲برخی از منابع اهل سنت نیز این

زارش را با سند «أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّالالدٍ ،قَالالالَ:

دالرَّحْمَنِ بْنُ غَزْوَانَ قُرَادٌ ،عَنْ یُونُ
دثَنَا أَبُو نُوحٍ وَ اسْمُ ُه عَبْ ُ
حَ َّ
د بْنِ یُثَیْ
َیْ ِ

َ بْنِ أَبِی إِسْحَاقَ ،عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ ،عَنْ

ٍ ،عَنْ عَلِیٍّ» نقل کردهانااد ر.ک؛ نسااائی ،خصااائص امیرمؤمنااان1 ،ن9۲؛ نسااائی،

السنن الکبرى5 ،ن1۲8؛ ّماوی ،شرح مشکل اآلثار9 ،ن.)۲16
دربارة وضعیت روایان این روایت از جهت پذیرش روایاتشان بایاد فاات :عباااس باان
مممد ثقه و حافظ است ر.ک؛ ذهبای ،الکاشااف1 ،ن536؛ اباان حجاار ،تقریاب التهااذیب،
1ن .)۲94عبدالرحمن بن غزوان نیز از روات بنارى و سایر صااماح سااته اساات و علااى باان
مدینى نیز او را توثیاق کااردهاساات ر.ک؛ ذهبای ،الکاشااف1 ،ن639؛ اباان حجاار ،تقریاب
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التهااذیب1 ،ن .)348یااونس باان أبوإسااماا ساابیعی نیااز از روات صاامیح مساالم و سااایر
صماحسااته اساات و ا رچااه تعاادادى از علماااى اهاال ساانت ،او را تضاعیف کردهانااد؛ امااا
شمسالدین ذهبى ،این تضعیفات را نادیده رفته و نام او را در کتاب «ذکر من تکلاام فیاه
وهو موثق» آورده ر.ک؛ ذهبى ،ذکر من تکلم فیه و هو موثق1 ،ن )۲04و یمیى باان معاین
ر.ک؛ ذهبی ،الکاشف۲ ،ن )40۲و ابن حجر ر.ک؛ ابن حجر ،تقریب التهاذیب1 ،ن)613
نیز او را توثیق کردهاند.
به هر حال ،ایشان از راویان صمیح مسلم است و همین براى اثبااات وثاقاات او کفایات
مىکند؛ چنانچااه احمااد باان علااى اصاافهانى نااام او را در کتاااب رجااال مسالم آوردهاساات
ر.ک؛ إصبهانی ،رجال صمیح مسلم۲ ،ن .)368حتااى البااانى وهااابى مساالک نیاز روایاات
یونس بن أبى إسماا را تصمیح کردهاست ر.ک؛ ألبااانی ،إرواء الغلیال1 ،ن۲3۷؛ ألبااانی،
صمیح أبیداود1 ،ن۲59؛ ألبانی ،ظعل الجنة۲ ،ن .)۲50وثاقت أبوإسماا سبیعی و زیاد باان
یثیع نیز پیشتر بررسى شد .بنابراین ،سند این روایت نیاز کااامع صاامیح و تمااام راویاان آن
موثقند.
د بْالالنُ
دثَنَا سَعِی ُ
د بْنُ إِسْمَاعِیل ،حَ َّ
دثَنَا مُحَمَّ ُ
 .4-۲در پارهای از منابع نیز این روایت با سند «حَ َّ
دثَنَا سُفْیَانُ بْنُ حُسَیْنٍ ،عَنِ الْحَکَوِ بْنِ عُتَیْبَۀَ ،عَنْ مِق َْسالالوٍ ،عَالالنِ ابْالالنِ
دثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ،حَ َّ
سُلَیْمَانَ ،حَ َّ

عَبَّاسٍ» آورده شدهاست ر.ک؛ ترمذی ،سنن الترمذی5 ،ن.)۲۷5
ن إ ِْسامَاعِیل صاااحب کتااب
دربارة احوال راویان این روایت نیز باید فاات :مُمَمَالادُ بْا ُ
صمیح بناری ،بر ّبق دید اه اهل سنت ،پیشوا ،حافظ ،حجت و سرآمد همگااان در فقااه
و حدیث و مجتهد ،یگانههاى جهان ،و با دین و با تقوا و پیرو خداوند بااود ر.ک؛ ذهبای،
ن ُسالَ ْیمَانَ نیاز از روات
الکاشف۲ ،ن156؛ ابن حجار ،تقریاب التهااذیب1 ،نَ .)468ساعِیدُ بْا ُ
بنارى ،مسلم و ساایر صااماح سااته اساات .او اسااتاد بنااارى و ابااوداود ،ثقااه و حااافظ بااود
ن الْعَوَالامِ نیز از
ر.ک؛ ذهبی ،الکاشف1 ،ن438؛ ابن حجر ،تقریب التهذیب1 ،ن .)۲3۷عَ َبالادُ بْ ُ
روات بنارى ،مسلم و سااایر صااماح سااته اساات .او اسااتاد احمااد باان حنباال بااود و توثیاق
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شدهاست ر.ک؛ ذهبی ،الکاشف1 ،ن531؛ ابن حجر ،تقریب التهذیب1 ،ن .)۲90سُ ْف َیانُ بْ ُ
ن نیز از روات بنارى و سایر صماح سته است .ذهبااى نااام او را در کتاااب «ذکاار ماان
حُسَ ْی ٍ
تلکم فیه و هو موثق» آوردهاست ر.ک؛ ذهبی ،ذکر من تکلاام فیاه و هااو موثااق1 ،ن )89و
ابن حجر تصریح کرده که او در روایاتى که از غیر زهرى نقل کرده ،به اتفاا علمااا مااورد
ن عُ َت ْی َباةَ نیاز از روات
اعتماد است ر.ک؛ ابن حجاار ،تقریاب التهااذیب1 ،ن .)۲44حَکَامِ بْا ِ
بنارى ،مسلم و سایر صماح سته است و به وثاقت و فقاهت او تصریح شاادهاساات ر.ک؛
ذهبی ،الکاشف1 ،ن344؛ ابن حجر ،تقریب التهذیب1 ،ن .)1۷5مِ ْقسَم بن بُجْرة نیاز از روات
بنارى و سایر صماح سته است .او معزم ابن عباس بودهاست ر.ک؛ ابان حجاار ،تقریاب
التهذیب1 ،ن )545و حتی برخااى او را صاامابی دانسااتهاند ر.ک؛ اباان حجاار ،اإلصااابة فای
تمییز الصمابة6 ،ن .)۲04لذا سند این روایت نیاز کااامع صاامیح اساات و تمااام راویاانش از
روات صمیح بنارىاند.
 .5-۲در برخی از منابع نیز این روایت با سند «ثنا یمیى بن حَمَالادٍ ثنااا أبااو عَوَانَاةَ ثنااا أبااو
بَلْبٍ ثنا عَمْرُو بن مَ ْیمُونٍ» آورده شدهاسات ر.ک؛ اباان حنباال ،فضااائل الصاامابة۲ ،ن 685و
1ن3053؛ ابن عساکر ،تاریخ مدینة دمشااق4۲ ،ن ،101اباان کثیار ،البدایاة و النهایاة۷ ،ن338؛
ّبرانای ،المعجاام الکبیار1۲ ،ن98؛ شایبانی ،الساانة۲ ،ن603؛ نسااائی ،خصااائص امیرمؤمنااان،
1ن ،49نسائی ،السنن الکبرى5 ،ن.)113
وضااح باان عبااداهلل از روات
دربارة ارزیابی سند این روایت نیز مای ااوییم :أَبُوعَوَانَاةَ ،ال
بنارى ،مسلم و سایر صماح سته اساات و ذهبااى ر.ک؛ ذهبای ،الکاشااف۲ ،ن )349و اباان
حجر ر.ک؛ ابن حجر ،تقریب التهذیب1 ،ن )580به وثاقت وی تصریح کردهانااد .أَبِااوبَلْبٍ،
یمیاى باان ساالیم نی از توثی اق شااده اساات ر.ک؛ ماازی ،ته اذیب الکمااال3 ،ن16۲؛ ذهب ای،
ن مَ ْیمُونٍ نیز از روات بنااارى،
الکاشف۲ ،ن414؛ ابن حجر ،لسان المیزان۷ ،ن .)43۲عَمْرِو بْ ِ
مسلم و سایر صماح سته است و توثیاق شاادهاسات ر.ک؛ ذهبای ،الکاشااف۲ ،ن .)89وی
منضرم ،مشهور ،مورد اعتماااد و اهاال عبااادت بااود ر.ک؛ اباان حجاار ،تقریاب التهاذیب،
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ن عَ َبالاسٍ نیز از صمابى جلیل القدر است و بی نیاز از توثیق .لذا تمام راویان ایان
1ن .)4۲۷اب ِ
روایت ثقهاند.
البته روایات «اععن برائت توس امیرمؤمنان ع)» با اسانید دیگاارى از ابااوهریره ،جاابر
بن عبداهلل انصارى ،سعد بن أبى وقاص ،حبشى بن جنادة و  ...نیز نقاال شااده اساات؛ امااا بااه
بررسی همین پنب سند ،کفایت مىکند و نیازى به بررسى سندهاى دیگر نیست .جای بسی
تعجب است که نویسنده المنار از میان احادیث مربوط به این قسمت ،تنهاا آن احااادیثى را
انتناب کرده که دربارة نظارت ابوبکر بر مراسم حب سنن مى وید ،ولى درباااره اارفتن
سوره برائت از وی و فتارى که پیغمبر ص) درباااره علااى ع) فرمودنااد سااکوت اختیاار
کردهاست! همچنین نویسنده المنار با پرداختن به بمث سندی ،صرفا به تضااعیف برخای از
اسانید این زارشها پرداخته و سعی نکرده است تا دیگر ّرا این رویات را احصاء کند.
ویی که این زارشها فق منمصر در همین چند ّریق ضعیف است!

 .۳پاسخ به برخی شبهات دربارۀ داللت گزارشهااای دربااارۀ ابااالغ سااوره
برائت
تا اینجا سنن از ارزیابی سندی این روایات بود .اکنون به تبیین و ارزیاابی داللاات ایان
روایات و زارشها ،و داللت آنها بر برتری امام علی ع) بر دیگاران و شایسااتگی ایشااان
برای تصدی منصب خعفت پرداخته میشود .باری ،بااه رغاام اینکااه اازارشهااای درباااره
حوادث بعااد از اعااعن سااورة برائات از شااهرتی بااه ساازایی در میاان پیاروان مکتااب خلفااا
برخوردار است ،اما برخی از متفکران اهل سنت ،رویکردی نقادانه نساابت بااه ایان نقاالهااا
دارند و اه نیز سعی میکنند تا این فضیلت را کمرن جلوه دهند .در اینجااا بااه برخای از
این موارد اشاره میشود:
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 .۱-۳علی (ع) مظهر جالل الهی و ابوبکر مظهر جمال الهی
آلوسى در «روح المعانى» هنگامى که این حدیث را ذکر مىکند مى وید :این خبر به
ّور خعصه داللت بر فضیلت على ع) و نزدیکی ایشان به رسول خاادا ص) دارد و هاایچ
مومنى آن را انکار نمىکند ،ولى هر ز دلیل بر این نیست که او در امر خعفت شایسااتهتار
از ابوبکر بود! وی سپس مىافزاید :بعضى از اهل سنت در اینجا نکتهاى در نصب ابوبکر به
عنوان امیر المار و نصااب علااى ع) بااه عنااوان ابااعغ آیااات برائاات در زمینااه نقا عهااد
مشرکان ،ذکر کردهاند و آن اینکه :ابوبکر مظهر صفت رحماات و جمااال بااود؛ از ایاان رو
پیامبر ص) امر مسلمین را در مورد امت به او وا ذار کرد ،ولى على ع) چااون اسااداهلل و
مظهر «جااعل» خاادا بااود ،ابااعغ نقا عهااد کااافران را کااه از آثااار جااعل و صاافات قهار
خداست ،به او وا ذار کرد و آنها همچون دو چشاامه جوشااان بودنااد کااه از یکااى صاافت
جمال مىجوشید و از دیگرى صفت جعل! آلوسى بعد از این سنن مى وید :این تملیاال
خوبى است ا ر علتى را که پیامبر ص) بیان فرمااود ماان یااا یکااى از خاناادانم بایااد آن را
ابعغ کند) وجود نمىداشت ر.ک؛ آلوسی ،روح المعانى10 ،ن.)4۷
همان ونه که آلوسى در آخر سنن خود فته است ،این تملیل با فتااار خااود پیااامبر
ص) ساز ار نیست ،چرا که وی ص) صریما مى وید :جبرئیل از سوى خاادا بااراى ماان
دستور آورده که باید این کار را خود ماان یااا کسااى از ماان انجااام دهااد ،یعنااى کسااى کااه
همانند پیامبر ص) و داراى صفات ویژهاى و نزدیکترین افراد به او باشد و مىدانیم پیااامبر
ص) جامع جمال و جعل بود .ایان ساانن را بااا حاادیثى کااه از اباوذر غفااارى بااه نقاال از
«مطالب السوول» پایان مىدهیم ،او مى وید :پیامبر ص) فرمود« :على منى و انا من على و
ال یودى اال انا او على» ر.ک؛ به نقل از امینی ،الغدیر6 ،ن )348على از من است و ماان از
على هستم و این رسالت را جز من یا على ع) نمىتواند ادا کند) .این روایت و روایاتی از
این دست ،آشکارا سنن از فضیلت و برتری علی ع) نسبت به دیگر اصماب پیامبر ص)
بر زبان میآورند ،اما به ّرا منتلف نادیده رفته میشوند.
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 .۲-۳رسم ابالغ پیمان توسط شخصی از خانواده
ابن تیمیه مىنویسد :فتهاند که از عادت عرب این بوده کاه عقاادى را نبندنااد و آن را
فسخ نکند ،مگر خود شنص و یا مردى از خانواده او .پس رسول خاادا ص) علااى ع) را
تنها براى فسخ عهدهایى که با مشرکان داشاات ،فرسااتاد ناه بااراى کااار دیگاار ر.ک؛ اباان
تیمیه ،منهار السنة النبویه5 ،ن .)493فنرالدین رازى نیز مىنویسااد :درباااره دلیال فرسااتادن
على ع) براى خواندن این سوره و تبلیغ این رسالت ،اختعف شدهاست ،فتهاند که سبب
آن این بوده که عرب عادت داشته است که بستن عهد و نق آن را عهدهدار نشود ،مگاار
مردى از نزدیکان شنص؛ پس ابااوبکر آن را بااه عهااده مى رفاات ،روا بااود کااه مشارکان
بگویند این خعف آن چیزى است که ما دربارة شکستن پیمانها مىشناسایم؛ شاااید قبااول
نمىکردند؛ پس این دلیل آنها با فرسااتادن علااى ع) از باین رفاات ر.ک؛ رازی ،مفاااتیح
الغیب15 ،ن .)1۷5برخی دیگر از عالمان اهل ساانت نیاز فتاااری مشااابه را ایاراد کااردهانااد
ر.ک؛ عسقعنی ،فتح الباری8 ،ن3۲1؛ مبارکفوری ،تمفة األحوذی8 ،ن ،38۷اباان جااوزی،

کشف المشکل1 ،ن ،۲۲قرّبی ،الجامع ألحکام القرآن8 ،ن.)68

در پاسخ به این اشکال برخی از بزر ان اهل سنت باید به چند نکته اشارهکرد:
الف) در روایاتى که با سند صامیح نقاال شااده ،رسااول خاادا ص) دلیال ارسااال امیار
ل مِنِّالالی»؛ یعنااى
مؤمنان ع) و عزل ابوبکر را اینگونه اععم فرمودند کااه« :لَا یُبَلِّغَ ُه إِلَّا أَنَا ،أَوْ رَجُ ٌ
باید این مکموریت را خودم انجام دهم ،یا شنصى که همانند من باشد.
ل بَیْتِی» که توس برخی ر.ک؛ ترمااذی ،ساانن
ل مِنْ أَهْ ِ
ب) ظاهرا جمله «أُبَلِّغَ ُه أَنَا ،أَوْ رَجُ ٌ
الترمذی5 ،ن ،۲۷5نسائی ،خصائص امیرمؤمنان1 ،ن )9۲نقل شده ،عبارتی تمریف شده و یا
نقل به معنا شده است و اصل آن جمله «أنا أو رجل منی» است که نقاال مشااهور نیاز هماان
است.
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ر) مکموریت امیرمؤمنان ع) ،نق

و شکستن پیمان نبوده؛ بلکه به نااص صااریح قاارآن

کریم ،هر کس با پیامبر عهد و پیمانى دارد ،تا پایان مدتش ممترم اساات؛ چنانچااه در آیااة

ذینَ عَاهَدتُّو مِّنَ الْمُشْرِکِینَ ثوُ لَوْ یَنقُصُوکُوْ شَیًا وَ لَوْ یُظَاهِرُواْ
چهارم سوره توبه آمدهاست ﴿إِلَّا الَّ ِ
دتهِوْ إِنَّ اللَّ َه یحُ
دهُوْ إِل َ مُ َّ
دا فَأَتِمُّواْ إِلَیْهِوْ عَهْ َ
عَلَیْکُوْ أَحَ ً

ُّ الْمُتَّقِین﴾ توبهن.)4

د) ابن تیمیه عادت عرب را دلیل ارسال امیرمؤمنان ع) دانسته است؛ در حالى که خود
وی به نقل از خطابى آوردهاست :تمام آنچه که از ّرف آن حضرت ابااعغ شااده ،توسا
غیر اهل بیت او بوده؛ پس رسول خدا ص) اسعد بن زراره را به مدینه فرسااتاد تااا مااردم را
به سوى اسعم دعوت کند و به انصار قرآن بیاموزد و دین را بااه آنهااا یااد دهااد ،عااعء باان
حضرمى را به سوى مردم بمرین فرستاد براى همین کار .معاذ و ابوموسى را به سوى یماان
فرستاد ،عتاب بن أسید را به سوى مااردم مکااه فرسااتاد؛ پااس کجاساات شاااهد کسااانى کااه
مى ویند :تبلیغ نکند از جانب آن حضرت مگر مردى از اهل بیت او؟ ر.ک؛ اباان تیمیاه،
منهار السنة النبویة5 ،ن .)63جالب است که ابن تیمیه در دیگر کتاااب خااود ،صااراحتا ادعااا
کرده است ،مکموریت نق

عهد و پیمااان را در ایان ساافر ،ابااوبکر بااه عهااده داشااتهاساات

ر.ک؛ ابن تیمیه ،الجواب الصمیح6 ،ن .)36۷براى اصل این موضوع نیز که عااادت عاارب
چنین بودهاست ،هیچ ونه مدرکى ذکر نشده و چنین به نظر مىرسد که حاادس و تنماین
و مانى بیش نیست.
ه) در ّرا متعددى تصریح شااده کااه پیغمبار ص) فرمودنااد :جبرئیال بااراى ماان ایان
دستور را آورده ،و یا چنین ماموریتى پیدا کردهام و در بعضى دیگر از ّرا ایان احادیاث
که در باال ذکر شد) مىخوانیم که پیامبر ص) به علااى ع) فرمااود :ا اار تااو ایان کااار را
نکنى من خودم باید اقدام به این کار کاانم! مگاار عباااس عمااوى پیغمباار یاا یکااى دیگاار از
بستگان او در میان مسلمانان وجود نداشتند کااه ا اار علااى ع) ناارود ،بایاد شاانص پیاامبر
ص) اقدام به این کار کند.
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 .۳-۳خدشه در یکى بودن نفس پیامبر(ص) و على(ع)
صاحب المنار فته است :جمله «او رجل منى» که در روایت سدى آمااده ،در روایااات
دیگرى که ّبرى و دیگران نقل کردهاند تفسیر شده ،چون در آن روایات آمده« :او رجل
من اهل بیتى» که این نص صریح ،تاویلى را که شیعیان از کلمااه «م الناى» کاارده و فتااهانااد:
معنایش این است که «نفس على مثل نفس رسول اللَاله ص) است و على مثاال او بااوده و از
سایر صمابه افضل است» باّل مىسازد ر.ک؛ رشیدرضااا ،المنااار10 ،ن .)164حااال اینکااه
باید پاسخ داد:
الف) جمله «او رجل منى» آن ّور که وى ادعا کرده که تنها در روایات ساادى آمااده
و آن را هم ضعیف دانسته ،نیست ،تنها در روایااات ساادى نیامااده؛ زیاارا اصاال و ریشااه آن
عبارت وحى است که معظم روایات صمیح آن را اثبات نموده اسات؛ و عبااده روایتااى را
که عبارت «من اهل بیتى» در آن است را به ونهای ذکر کرده که ویا به ّرا متعدد نقل
شده ،حال آنکه فق یک روایت است ،آن هم روایت انس است که تازه در نقل دیگاارى
به جاى «من اهل بیتى»« ،من اهلى» آمدهاست.
ب) روایت مذکور نقل به معنا شده ،با ایاان وصااف بناااّر بعضای الفاااظى کاه در آن
است صعحیت ندارد تا معظم روایات صمیمى را که شیعه و ساانى درباااره عبااارت وحااى
اتفاا دارند ،به وسیلة آن تفسیر کرد .به عااعوه ،ا اار صاامیح باشااد کااه عبااارت «اَو رَجُال
مِنک» و یا «اَو رَجُل مَنِّى» را که در معظم روایات آمده با عبارت «رَجُل مَن اَهلِ بَیتااى» کااه
در یک روایت آن هم به یک نقل آمااده تفساایر کاارد ،چاارا صاامیح نباشااد ایاان دو دسااته
روایات به روایات ابى سعید خدرى که داشت« :یا عَل اِنّه ال یُؤدِى عَنّ اِلّا اَنَا اَو اَنتَ» تفساایر
نمود؛ و چرا نگوئیم که همه این تعبیرات اِلّا رَجُل مِنل  ،اِلّا رَجُل مِنََ ،اِلّا رَجُل مِن اَهل  ،اِلّالالا
رَجُل مِن اَهل بَیت

) کنایه از شنص على ع) است.
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ر) وى مان کرده استفاده این معنا کااه علااى ع) بااه منزلااه نفااس رسااول خاادا ص)
است ،مستند به صرف این است که فرمود« :رَجُل مِنالى» آن اه پاایش خااود فتااه :صاارف
اینکه کسى بگوید« :فعنى از من است» داللت ندارد بر اینکه فعنى در همه شؤون به منزله
نفس او است ،و بیش از این را نمىرساند که یک نوع اتصال و اتباع میان من و او هساات.
حال اینکه ما آن را از مجموع جمله «رَجُل مِنک» یا «رَجُل مِنى» با قرینااه «ال یُاؤدِى عَنااک
اِال اَنت» استفاده کردیم .ععوه بر این ،ا ر منظور صرف پیروى بود ،ابوبکر هم در خطاب
پیروى از رسول خدا ص) بود ،دیگر معنا نداشت آیات برائاات را از او بگیاارد و بااه علااى
ع) وا ذار کند و بفرماید« :دستور آمده که جز خودم ،و یا مردى از پیااروانم آن را ابااعغ
نکند».
د) در روایتى که حاکم آن را از مصعب بن عبد الرحمن نقل کردهاست ،آمده که بعد
از آنکه پیغمبر اکرم ص) به اهل ّائف فرمود« :قسم به کسى که جانم به دساات او اساات
نماز را به پا مىدارید و زکات را مىپردازید یااا اینکااه مااردى را از خاودم یااا چااون جااان
خودم) به سوى شما سیل مىدارم» .مردم به ابو بکر یا عمر نظر انداختند به مااان اینکااه
مراد پیغمبر ص) یکى از آن دو است) پس پیغمبر ص) دست علااى را رفاات و فرمااود:
این؛ تا تردیدى را که پیش آمده بود رفع کنااد ر.ک؛ ّباّبااائی ،المیاازان9 ،ن.)۲35-۲3۷
همچنین آیة مباهله عبارت «انفسنا و انفسکم») نیز تاییدی بر همین ممتوا است.

 .4-۳خلیفۀ اول ،مأمور ابالغ برائت!
ابن تیمیه بر خعف روایات فراوان و صمیح السندى که نقل و صمت آنهااا از دیاد اه
اهل سنت ثابت شد ،ادعا کردهاست که این مکموریات تااا آخار در اختیاار ابااوبکر بااوده و
ابوبکر در مراسم حب اععم برائت کردهاست .در مجموع فتاواى وی آمده :ابوبکر در سال
نهم فرستاده شد؛ پس در موسم فریاد مااىزد :از امسااال بااه بعااد هایچ مشاارکى حااب انجااام
ندهد ،به صورت عریان خانه خدا را ّواف نکند ،عهاادهاى باادون زمااان ،شکسااته شااده و
عهدهاى مدتدار تا زمانى که ّرف معاهده به آن وفادار باشد ،باقى مىماند؛ همانّورى
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که خداوند به آن دستور دادهاست ر.ک؛ ابن تیمیه ،کتب و رسااائل و فتاااوی اباان تیمیاة،
19ن ۲0و ۲1ن.)۲۷6
وی در «منهار السنة» نیز ادعا مىکند که والیت ابوبکر در این سفر ،از فضائل ویاژه او
است و على بن أبىّالب ع) در این سفر تمت والیت ابوبکر و جزء رعیت او بااودهاساات.
او مینویسد« :والیت ابوبکر از ویژ ى اوست؛ زیرا پیامبر ص) احدى را امیار قاارار نااداد؛
همانند امیر کردن ابوبکر ،کسى را جانشین خودش در نماز قرار نداد؛ همانند جانشین قاارار
دادن ابوبکر ،على در این حب رعیت ابوبکر بود؛ چاارا کااه او بااه ابااوبکر ملمااق شااد؛ پااس
ابوبکر سؤال کرد :تو امیر هستى یا مکمور؛ على ع) فت :بلکه مکمور هسااتم .علااى ع) بااه
همراه سایر مسلمانان پشت سر ابوبکر نماز مىخواند ،از اوامر او اّاعت مىکاارد؛ چنانچااه
سایر مسلمانان که همراه او بودند به اوامر او وش مىکردند؛ على در این حااب بااه همااراه
سایر مردم به دستور ابوبکر ندا مىداد اععم برائات مىکاارد)» ر.ک؛ اباان تیمیاه ،منهااار
السنة النبویة5 ،ن )490و در ادامه میافزاید« :این فته رافضى ععمه حلی) که رسول خاادا
ص) ابوبکر را براى اععم برائت فرستاد و پس از ّى سااه مناازل دوباااره بر ردانااد ،دروغ
آشکارى است ،این قضیه دروغ است؛ چاارا کااه رسااول خاادا وقتااى ابااوبکر را بااراى حااب
فرستاد ،او براى انجام آن رفت ،حب را در همین سال که سال نهاام بااود بااراى مااردم اقامااه
کرد ،به سوى مدینه برنگشت تا حب را به پایان رساند و هر آنچه کااه رساول خاادا دسااتور
داده بود ،انجام داد .پس ابوبکر در این سال به دستور رسول خدا این مسکله را اععم کاارد،
على بن أبى ّالب از جمله کسانى بود که تمت فرمان ابوبکر هماین مطالااب را در موساام
اععم مىکرد؛ ولى وقتى ابااوبکر خاارر شااد ،رسااول خاادا ص) علااى ع) را بااه دنبااال او
فرستاد تا پایان پیمانها را با مشرکان اععم کند» ابن تیمیه ،منهار السنة النبویه5 ،ن.)493
برخی دیگر از همفکران وی نیز مشابه همین مدعا را بر زبان آوردهاند ر.ک؛ حنبلای،
تنقیح تمقیق أحادیث التعلیق۲ ،ن396؛ زیلعی ،نصب الرایة3 ،ن .)5حال اینکااه ایان ادعااا بااا
روایات فراوانى که در منابع اهل سنت با سندهاى صمیح نقل شده ،در تضاد کاماال اساات
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و ما پیشتر به آنها اشاره کردیم و لذا ا ر ابوبکر برنگشته باشد و یا از تسلیم سورة برائت به
امیرمؤمنان ع) خوددارى کرده باشد و در مکه اععم برائت کاارده باشاادّ ،بعااا بااه دسااتور
رسول خدا ص) ردن ننهادهاست .لذاست که سیوّى تصریح کردهاست که ا ر ابااوبکر
در مراسم حب اععم برائت کرده ،به نیابت از امیرمؤمنان ع) بوده ،نه این که از پیش خااود
چنین کارى انجام داده باشد ر.ک؛ سیوّی ،الماوی للفتاوی1 ،ن.)156

 .۵-۳ابوبکر ،اولین أمیر الحاج
البته برخی از متفکران اهل سنت با استناد به پارهای از روایات اظهار داشته اند که علای
ع) فق مکمور ابعغ سوره برائت بود و امارت حااب همچنااان باار عهااده ابااابکر باااقی مانااد
ر.ک؛ رشیدرضا ،تفسیر المنار10 ،ن155؛ فنر رازی ،مفاتیح الغیب15 ،ن1۷5؛ ابن جوزی،
کشف المشکل1 ،ن۲۲؛ مبارکفوری ،تمفة األحوذی8 ،ن .)38۷در نقااد ایان پناادار بایاد بااه
چند نکته اشاره کرد:
الف) روایاتی در منابع اهل سنت و مآخذ روایی شیعه وجااود دارد ،کااه بااا ایان ساانن
مفساران
ناساز ارند و در ابتدا به آنها اشاره شد و ععالمه امینی نیز این ماجرا را از  ۷3تن از ال
و مورالخان اهل سنت با اختعفاتی جزئی نقل کردهاست ر.ک؛ امینی ،الغاادیر6 ،ن .)338از
این روایات بر میآید که پس از آنکه پیام رسول خدا ص) توس امام علی ع) به اّعع
ابوبکر رسید ،او به مدینه باز شت تا علالت عزل خود را جویا شود .از ّرفای ،اینکااه پیاامبر
به عنوان حاکم اسعمی دو نماینده به حب اعزام کرده باشااد؛ یکای بااه عنااوان امیرالمااار و
دیگری برای ابعغ سوره برائت ،بعید مینماید .ا ر بنا بر اعزام دو نماینده بود ،چرا از ابتدا
دو نماینده اعزام نشد؟ ا ر ابوبکر عزل نمیشد ،هم امیرالمار بود و هم مااکمور ابااعغ پیاام
برائت ،حال که عزل شد ،هر دو مسؤولیت بر عهده علی ع) نهاده شد.
ب) در آن سال اصع مسلمانان حب انجام ندادند و در حقیقت انجام حااب در آن زمااان
براى آنها مشروع نبوده است تا ابوبکر امیر بر حاجیان باشد؛ زیرا مشاارکان ّبااق رسااومى
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که داشتند ،حب را در آن سال ،در ماه ذى القعده برپا کردنااد  -و حتای اباان تیمیاه ر.ک؛
ابن تیمیه ،شرح العمدة فی الفقه۲ ،ن )۲۲3و دیگر ممققان آنها ر.ک؛ عظیم آبااادی ،عااون
المعبود5 ،ن۲95؛ صنعانی ،تفسیرالقرآن۲ ،ن۲۷6؛ ابن جوزی ،زاد المسیر3 ،ن435؛ جصاص،
أحکام القرآن4 ،ن )306نیز به این امر تصریح کردهاست  -و رسول خدا امیرمؤمنااان ع) را
فرستاد تا در زمانى که آنها حب انجام مىدهند ،سورة برائت را براى آنها بنوانااد و ایان
سال را آخرین سال حب آنها اععم کناد .حااال ا اار مساالمانان در آن سااال بااه سرپرسااتى
ابوبکر مراسم حب را به همراه مشرکان به جا آوره باشند ،عمل کفار و مشرکان را مرتکب
شدهاند؛ زیرا خداوند انجام حااب در غیار ذى المجااه را «زیاادة فای الکفاار» خوانااده اساات
توبهن .)3۷جالب است که بیهقى وقتااى بااه ایان قضایه مىرسااد ،باا تعجااب فااراوان سااؤال
مىکند که آیا ابوبکر عملى را که خداونااد آن را کفاار دانسااته ،مرتکااب شاادهاساات؟ وی
می وید« :سوره برائت قبل از حب ابوبکر نازل شد و در این سوره آمدهاست که جابااهجااا
کردن و تکخیر ماههاى حرام ،افزایشى در کفر است .پس آیا جایز است که ابوبکر مراساام
حب را بر مبناى حب عرب انجام داده باشد؟ و حال آن که خداوند خبر داده است که ایان
کار آنها کفر است؟» بیهقی ،سنن البیهقی الکبرى5 ،ن.)166
ر) ّبق پنب روایتى که بررسى و صمت آن را ثابت کردیم ،مکموریت ابوبکر در ایان
سفر تنها خواندن آیات سورة توبه و اععم برائت از مشرکان بااود و مکموریات دیگاارى در
ل مَکَّ َۀ  ...ثُوَّ قَالالالَ
کار نبودهاست؛ مثع در روایت اول آمده بود« :أَنَّ النَّبِیَّ (ص) بَعَثَ ُه بِبَرَا َ ٌۀ لِأَهْ ِ
لِعَلِیٍّ رَضِیَ اللَّ ُه تَعَالَ عَنْهُ :الْحَقْهُ ،فَرُدَّ عَلَیَّ أَبَابَکْرٍ ،وَ بَلِّغْهَا أَنْتَ ،قَالَ :فَفَعَلَ»؛ و در روایت دوم «بَعَالالثَ
دعَا
ل مِنْ أَهْلِالالی ،فَالال َ
د أَنْ یُبَلِّغَ هَذَا إِلَّا رَجُ ٌ
النَّبِیُّ (ص) بِبَرَا َ ٌۀ مَ َ أَبِیبَکْرٍ ثُوَّ دَعَاهُ ،فَقَالَ :لَا یَنْبَغِی لِأَحَ ٍ
ل مَکَّ َۀ مَ َ أَبِی بَکْرٍ ،ثُوَّ اتَّبَعَالال ُه
عَلِیًّا فَأَعْطَا ُه إِیَّاهَا» و در سومی «أَنّ رَسُولَ اللَّ ِه (ص) بَعَثَ بِبَرَا َ َۀ إِلَ أَهْ ِ
ل مَکَّۀَ» و در روایت چهارم« :ثُوَّ بَعَثَ فُغَناً بسورۀ التَّوْبَ ِۀ
ذ الْکِتَابَ ،فَامْضِ بِ ِه إِلَ أَهْ ِ
بِعَلِیٍّ ،فَقَالَ لَهُ :خُ ِ
ذهَا منالاله» و در پنجمای «بَعَالالثَ النَّبِالالیُّ (ص) أَبَالالابَکْرٍ وَ أَمَالالرَ ُه أَنْ یُنَالالادِیَ بِهَؤُلَالالا ِ
فَبَعَثَ عَلِیًّا خَلْفَ ُه فَأَخَ َ

الْکَلِمَاتِ ،ثُوَّ أَتْبَعَ ُه عَلِیًّا» آمده است.
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د) ّبق این روایات ،وقتى رسول خدا این مکموریات را از ابااوبکر پااس رفاات و او را
شایسته ابعغ برائت و خواندن آیات سوره توبه در میان مشرکان ندانست ،او از ایان قضایه
ناراحت شد و

ْصالالرَفَ ابالالوبکر ،وَ هُالالوَ کَئِیالال ٌ ،فَقَالالالَ :یَالالا
ریه کرد .در روایت چهارم آمده «فَان َ

دمَ عَلَ
رَسُولَ اللَّهِ ،أُنْزِلَ فِیَّ شَیْ ٌ» و ّبق روایت اول نیز« :فَلَمَّا قَ ِ
دثَ فِیَّ شَیْ ٌ» و طبق نقل نسالالات  ،ابالالوبکر پالال
یَا رَسُولَ اللَّ ِه ،حَ َ
ناراحت شد««بَعَثَ رَسُولُ اللَّ ِه (ص) أَبَالالابَکْرٍ بِبَالالرَا

النَّبِیِّ (ص) أَبُوبَکْرٍ بَکَالال  ،قَالالالَ:

ا عالالزل ا مأموریالالت ،بالاله شالالدت

َ َۀ  ...فَوَجَالال َد ابالالوبکر فِالالی نَف ِْسالال ِه» ر.ک؛ نسااائی،

خصائص امیرمؤمنان1 ،ن ،93نسائی ،السنن الکبرى5 ،ن.)1۲9
ه) ّبق روایتى که ّبرانى نقل کرده ،وی خیال کرد کااه خاادا و رسااولش از دساات او
خشاامگین شاادهاند ر.ک؛ ّبرانای ،المعجاام الکبیار1۲ ،ن .)98ایان نقاال و ریاه او ثاباات
مىکند که رسول خاادا ص) مقااام و منزلاات مهمااى را از او رفتااه و ا اار فتااار عالمااان
پیشین درست بود ،ریه و ناراحتى و این پندار که خدا و رسولش از او خشمگین هسااتند،
معنا نداشت.
و) یکااى دیگاار از مسااائلى کااه در روشاان شاادن حقیقاات ماااجرا نقااش اساسااى دارد،
باز شت ابوبکر از میانه راه استّ .بااق روایااتى کااه آوردیام ،او از میانااه راه بااا ناااراحتى
بر شت و وقتى پیش رسول خدا ص) رسید ،با ریه و اشک ناراحتى خود را بیاان کاارد.
حال ا ر وظیفه او ععوه بر ابعغ ،اماارت نیاز بااود ،رسااول خاادا دسااتور نمااىداد کااه وی
بر ردد .حتی در روایتی رسول خدا به امیرمؤمنان دستور مىدهد که ابوبکر را بر ااردان و
او نیز این چنین کرد و ابوبکر بر شت« :قَالَ لِعَلِیٍّ رَضِیَ اللَّ ُه تَعَالَ عَنْهُ :الْحَقْ ُه ،فَرُدَّ عَلَیَّ أَبَا بَکْالالرٍ،
دمَ عَلَ
وَ بَلِّغْهَا أَنْتَ ،قَالَ :فَفَعَلَ ،قَالَ :فَلَمَّا قَ ِ

النَّبِیِّ (ص) ابوبکر بَ َک

».

البته برخی نیز ادعا کردهاند که ابوبکر فورى برنگشت ،بلکه بعد از انجااام مراساام حااب
که رسول خدا ص) او را امیر آن قرار داده بود ،پیش رسول خدا آمااد ر.ک؛ اباان کثیار،
تفسیر القرآن العظیم۲ ،ن334؛ عسقعنی،فتح الباری8 ،ن3۲0؛ مبارکفوری،تمفااة األحااوذی،
8ن)386؛ حال اینکه این قضیه خصوصا با روایت اول و دوم که با ساند صاامیح نقاال شااده
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است ،ساز ارى ندارد .همچنین در کتاب مسند ابوبکر نیز که باا سااند صایمح نقاال شاده،
آمده است که رسول خدا ص) او را به همراه سوره برائت فرستاد تا آن را در مراسم حااب
براى مردم بنواند؛ سپس اتفاا جدیدى افتاد؛ پس رسول خدا ص) على ع) را فرسااتاد و
فرمود :خودت را به ابوبکر برسان ،سوره برائت را از او بگیر و خودت براى مااردم بنااوان.
راوى وید :على ع) آن را رفت و ابوبکر بر شت و به رسااول خاادا فاات :اى رسااول
خدا چه شده ،چیزى درباره من نازل شده؟ آن حضرت فرمااود :خیار ،بااه ماان دسااتور داده
شده که آن را یا خودم یا مردى که از خودم هست ،انجام دهد مااروزی ،مسااند أبای بکاار
الصدیق1 ،ن .)198در روایت احمد بن حنبل نیز آمدهاست که امیرمؤمنان ع) ابوبکر را در
جمفه معقات کرد و او را پس فرستاد ر.ک؛ ابن حنبل ،مسند أحمد بن حنبل1 ،ن.)1۲96
ز) برخی از عالمااان اهاال ساانت ر.ک؛ مبااارکفوری ،تمفااة األحااوذی8 ،ن )38۷بااراى
اثبات «امیر المار» بودن ابوبکر روایاتى را نقل کردهاند که رسول خدا در هنگام باز شت
از جن

حنین ،قصد داشت که حب انجام دهد؛ اما به خاّر این که مشرکان هنوز در مکه

بودند و مراسم حب را همراه با رسوم جاهلى بر زار مىکردند ،از انجام حااب صاارف نظاار
کرد و ابوبکر را «امیر المار» قرار داد .این قضیه داللت مىکند کااه ابااوبکر همچنااان امیار
مانده ،حتى پس از این که مکموریت ابعغ برائت از او رفته شد .البتااه ا رچااه زارشاااتی
در این زمینه وجود دارد ابن خزیمااة ،صاامیح اباان خزیماه4 ،ن ،36۲تمیمای ،صاامیح اباان
حبان9 ،ن ،)۲1اما نمیتوان آنها را پااذیرفت؛ زیارا «امیار المااار» در آن سااال سااال هشااتم
هجرى) عتاب بن أسید بوده است و رسول خدا ص) او را به نمایند ى از خود نه تنهااا باار
حاجیان که بر کل مکه «امیر» قرار داد .ابن کثیر که متوجه این قضیه بوده ،تصریح مىکنااد
که این روایت غریب است؛ زیرا در آن سال امیر حب ،عتاب بن أساید بااوده اساات ر.ک؛
ابن کثیر ،تفسیر القرآن العظیم۲ ،ن.)333
ح) رسول خدا در سال هشتم ،مکه را فتح کرد و شر مشاارکان را بااراى همیشااه از ایان
شهر دفع نمود ،اما در همان سال ،مراسم حب را بر زار نکرد و این واجب الهى را دو سال
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به تکخیر انداخت .عالمان اهل سنت در این رابطه فتهاند کااه چااون در آن سااال مشاارکان
مراسم حب را ّبق رسوم جاااهلى بر اازارى مىکردنااد ،بااه صااورت عریاان خانااه خادا را
ّواف مىکردند ،رسول خدا ص) از بر زار کردن مراسم حب در آن سااال خااوددارى و
آن را به سال بعد موکول کردنااد ر.ک؛ شاانقیطی ،أضااواء البیاان4 ،ن .)341در عااوض در
سال نهم امیرمؤمنان ع) را فرستاد تا آن سال را آخاارین سااال حااب بااراى مشاارکان اعااعم
کند .لذا چگونه ممکن است که ابوبکر ،در این سال حب انجام داده باشد؟ آیا شاارکت در
مراسمى که زنان و مردان مشرک به صورت عریان خانه خدا را ّااواف مىکردنااد ،بااراى
رسول خدا حرام و براى وی جایز بود؟ بنابراین ،یا باید پااذیرفت کااه مساالمانان بااه همااراه
ابوبکر ،در مراسمى شرکت کردهاند که زن و مرد مشرک به صورت عریان خانااه خاادا را
ّواف کردهاند ،و یا باید اقرار کرد که آنها اصااع در ایان سااال در مراساام حااب شارکت
نداشته؛ بلکه تنها در منى حاضر شدند و آیات سوره برائت را خوانده و از مشاارکان اعااعم
بیزارى کردند.
ععوه بر اینها ،عدهاى از علماى اهل سانت نیاز بیاان کااردهانااد کاه رسااول خاادا ص)
امیرمؤمنااان ع) را بااه دنبااال ابااوبکر فرسااتاد تااا پشاات ساار او نماااز بنوانااد و بااا ایان کااار
مىخواست در حقیقت برترى ابوبکر و امامت او را بر امیرمؤمنااان ع) ثاباات کنااد ر.ک؛
فنر رازی ،مفاتیح الغیاب15 ،ن1۷5؛ مبااارکفوری ،تمفااة األحااوذی8 ،ن .)38۷حااال اینکااه
حتی یک روایت نیز در این زمینه نقل نشده است.
از ّرف دیگر ،تنها مکموریت این سفر ،برائت از مشرکان بود که این وظیفااه بااه عهااده
امیرمؤمنان ع) بوده و لذا ابوبکر اصع امیر و امام نبودهاست کااه کسااى پشاات ساار او نماااز
خوانده باشد .عجیبتر اینکه ،این مطلب در حالی بیان مایشااود کااه باار ّبااق مبنااى اهاال
سنت ،امام جماعت بودن ،فضیلت ممسوب نمىشود و ثابت نمىکنااد کااه او باار مااکمومین
خود برترى دارد؛ چنانکه اکثر بزر ان اهل سنت فتهاند که خواندن نماز پشاات ساار هاار
فاسق و فاجرى جایز است؛ چنانچه عبداهلل بن عمر پشت ساار حجاار باان یوساف ،همااواره
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نماز مىخوانده است .ک؛ ابن تیمیه ،کتب و رسائل و فتاوی ابن تیمیاة۲3 ،ن .)353عااعوه
بر این ،خود خلیفه اول نیز در موارد متعدد پشت سر افرادى مثاال سااالم مااولی ابای حذیفااه
نماز خوانده است ر.ک؛ بناری ،صمیح البناری6 ،ن )۲6۲5و لذا بر ّبق ایان اسااتدالل،
او باید بعد از رسول خدا خلیفه مىشد و نه ابوبکر.

نتیجهگیری
 .1روایات مربوط به اععن آیات ننستین سوره برائت ،مشتمل بر اعزام جناب ابااوبکر
در وهله اول و عزل وی در وهله ثانی و نصب علی ع) به جای او ،روایتی مشهور در میان
امامی اه و اهاال ساانت اساات و بس ایاری از زارشااات در ای ان زمینااه از اسااانیدی صاامیح
برخوردارند و در معتبرترین متون روایی ،تفسیری و تارینی اهل سنت نیز نقل شدهاند.
 .۲در برخی از این زارشات پیامبر ص) صریما مى ویااد« :جبرئیال از سااوى خاادا
براى من دستور آورده که باید این کار را خود من یا کسى از من کسى که همانند پیااامبر
ص) و داراى صفات ویژهاى و نزدیکترین افااراد بااه او باشااد) انجااام دهااد ».و ایان خااود
آشکارا حکایت از فضیلت و برتری علی ع) نسبت به دیگر اصماب پیامبر ص) دارد.
 .3در برخی از نقلها ،به جای عبارت «أنا أو رجل منی» که نقل مشااهور اساات ،جملااه
ل بَیْتِی» بااه کااار رفتااه اساات ،کااه رسااایی عبااارت اول را در اثبااات
ل مِنْ أَهْ ِ
«أُبَلِّغَ ُه أَنَا ،أَوْ رَجُ ٌ
فضیلت علی ع) بر دیگر اصماب پیامبر ص) ندارد و به نظر میرسد حاصاال تمریاف و
یا نقل به معنا باشد .حتی در بعضى دیگر از ّرا این احادیث مىخااوانیم کااه پیاامبر ص)
به على ع) فرمود« :ا ر تو این کار را نکنى ،من خودم باید اقدام به این کااار کاانم» و ایان
نشان میدهد که نقل «اهل بیتی» درست نیست.
 .4از این روایت همچون دیگر روایات و نیز به انضمام آیه مباهلااه ،مایتااوان اسااتنباط
کرد که نفس على ع) مثل نفس رسااول اللَالااه ص) اساات و علااى از سااایر صاامابه افضال
است.
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 .5این برداشت که والیت ابوبکر در ایان ساافر ،از فضااائل ویاژه او اساات و علااى باان
أبىّالب ع) در این سفر تمت والیت ابوبکر و جزء رعیت او بوده است؛ فاقد پذیرش و
در تضاد کامل با زارشات مشهور و صمیمی است که در این زمینه وارد شدهاست.
 .6این برداشت نیز که علی ع) فقا مااکمور ابااعغ سااوره برائاات بااود و امااارت حااب
همچنان بر عهده ابابکر باقی ماند ،خعف واقع است؛ چراکه پس از آنکه پیام رسول خاادا
ص) توس امام علی ع) به اّعع ابوبکر رسید ،او به مدینه باز شت تا علالت عاازل خااود
را جویا شود؛ و اندوه و ریه او خود مویدی بر همین برداشت است .همچنین در آن سال
مسلمانان به دلیل حضور مشرکان در مکه و وضعیت نامناسب آنجا از لما پوشش کفااار
و دیگر مسائل ،حب انجام ندادند.

منابع و مآخذ
قرآن کریو.

آلوسی ،مممود بن عبااداهلل1415 .ا .).روح المعانی فی تفسالیر القالرآن العظالیو و السالب

المثانی .بیروت :دارالکتب العلمیه.
ابن األعرابی ،أبو سعید أحمد بن مممد بن زیاد باان بشاار .بایتااا) .معجالو ابالن اوعرابالی،
بیروت :دارالکتب العلمیه.
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_________________________ .بیتا) .کت
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و رساتل و فتاوی شیخ اإلسالغم
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ابن عساکر دمشقی ،أبیالقاسم علی بن المساان1415 .ا .).تالاریخ مدینالۀ دمشالق و کالر
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بیروت :دار الفکر.
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ابن مردویه ،احمد بن موسی14۲۲ .ا .).مناق
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أبویعلی موصلی تمیمی ،أحمد بن علی بن المثنای1404 .ا .).مسند أبی یعلی .دمشااق :دار
المکمون للتراث.
إصبهانی ،ابوبکر أحمد بن علی140۷ .ا .).رجال صحیح مسلو .بیروت :دارالمعرفه.
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______________1413 .ا .).ظغل الجنه .بیروت :المکتب اإلسعمی.
______________14۲3 .ا .).صحیح أبی داود .کویت :مؤسسة غراس.
______________ .بیتا) .سلسلۀ االحادیث الصحیحه .ریاض :مکتبه المعارف.
امینی ،عبدالمسین .بیتا) .الغدیر فی الکتاب و السنّته و اودب .تهران :الغدیر.
أنصاری قرّبی ،ابوعبد اهلل مممد باان أحمااد .بایتااا) .الجالام وحکالام القالرآن .قاااهره:
دارالشعب.
بناری جعفی ،ابوعبداهلل مممد بن إسااماعیل14۷ .ا .).صحیح البخاری .بیاروت :دار اباان
کثیر.
بیهقی ،أحمد بن حسین بن علی1414 .ا .).سنن البیهقی الکبر .مکه :مکتبة دار الباز.
ترمذی ،ابوعیسی مممد بن عیسی1406 .ا .).سنن الترمذی .تمقیق :أحمد مممد شااکر
و آخرون .بیروت :دار إحیاء التراث العربی.
تمیمی ،مممد بن حبااان1414 .ا .).صحیح ابن حبان بترتی

ابن بلبان .بیاروت :مؤسسااة

الرساله.
جصاص رازی ،ابوبکر أحمد باان علای1405 .ا .) .أحکالام القالرآن .بیاروت :دار إحیااء
التراث العربی.
جکنی شنقیطی ،مممد أماین باان مممااد1415 .ا .).أضالوا البیالان فالی إیضالاح القالرآن
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المکتبه العصریه.
حسکانی ،عبیداهلل بن عبداهلل1411 .ا .).شواهد التنزیل لقواعد التفضیل فی االیات النا له
فی اهل البیت .تهران :وزارت فرهن و ارشاد اسعمی.
حنبلی ،شمسالدین مممد بن أحمد1998 .ا .).تنقیح تحقیق أحادیث التعلیالق .بیاروت:
دار الکتب العلمیه.
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ذهبی شافعی ،شمسالدین ابوعبد اهلل مممد بن أحمد1413 .ا .).الکاش
له روایۀ فی الکت

فی معرفالۀ مالن

السته .جده :دار القبله.

_____________________________1413 .ا .).سیر أعغم النبغ  .بیاروت:
مؤسسه الرساله.
______________________________ .بیتااا) .کر اسما من تکلالو فیاله و

هو موثق .بیجا :بینا.
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الغی  .بیروت :دار الکتب العلمیه.
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مزی ،ابوالمجار یوسف بن زکی1400 .ا ).تهذی

الکمال .بیروت :مؤسسة الرساله.
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نیشابوری ،نظام الدین حسن بن مممد .بیتا) .غرات
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