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 ۱۳۹۷، پاییز و زمستان ۴ی حدیثی، سال دوم، شمارۀ هاآموزه

 نگاهی تطبیقی به اعالم نزول سورۀ برائت 
 در احادیث و رویکردهای مفّسران فریقین

 ١آتنا بهادری           
  ٢فیروزیان شبیر  

 چکیده
ابـوبکر را مـأمور ابـالغ بـر مشـرکان مکـه  پیـامبراکرم، پس از نزول سوره برائت

لـذا . حضرت یا مردی از خودش را ملزم بـه اجـرای حکـم کـرد آن، حیاما و ؛ نمود
 علـی د و ابـالغ فرمـان الهـی را بـه حضـرتایشان به مأمورش دستور بازگشت دا

در جزئیـات احادیـث ، نظر علمای فریقین در اصل وقوع ماجرا رغم اتفاق علی. سپرد
ۀ تفسیر نادرسـت ارائ، اختالفاتی وارد است که به محدودیت حکم به موضوع برائت

بـه تبعیـت  طالـب أبـی بـن تقلیـل علـت انتخـاب علـی، »رجٌل ِمنِّی«از عبارت 
الحـاج تـا پایـان  اصرار بر عدم عزل ابوبکر از امیـراز یک سنّت جاهلی و  پیامبر

تحلیلی اختالف دیـدگاه دانشـمندان -این مقاله با روش توصیفی. مناسک منجر شد
توجه به دالیـل ، ا دقّت در نکات ادبی روایات واردهشیعه و سنّی را بررسی نموده و ب

در برابـر  توجـه بـه شـأن رسـالت پیـامبر، نسبت بـه پیـامبر نفسّیت علی
، در ابـالغ ایـن مأموریـتعلـی های امام گرایی و شهادت تاریخ بر ویژگی قومّیت

 .  افزوده است برگی دیگر بر کتاب أفضلیت امیرمؤمنان
 .  شبهات أفضلیت امام، روایات شأن نزول، سوره برائت، علی نینامیرالمؤم واژگان کلیدی:

                                                 
 .۲۳/۰۵/۱۳۹۸تاریخ پذیرش:  - ۰۹/۱۱/۱۳۹۷تاریخ دریافت:  
 )a.bahadori@alzahra.ac.ir) (نویسنده مسئول) (س( استادیار گروه معارف دانشگاه الزهراء. ١
 )firuziyan62@gmail.com( دانشجوی دکتری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم .٢ 



 

وزه
آم

 
ان 

مست
و ز

یز 
 پای

ی/
دیث

ي ح
ها

13
97

 
رة 

شما
 /

٤

۸۶ 

 مقدمه
از سـوی شـیعه و سـنی بـه طـرق ، روایت اعالم سوره برائت توسط امیرالمـؤمنین

کـه آیـات  فتح مکه در سال نهم هجری هنگـامی پس از«: متعدد چنین نقل شده است
مـأمور  پیـامبر، که بـودجاکه خطاب به مشرکان م ازآن، ابتدای سوره برائت نازل شد

حضرت در ابتدا ابوبکر را برای این وظیفه مأمور کرد تـا در  آن. ابالغ آیات به ایشان شد
. آیات ابتدایی سوره و چند حکم دیگـر را بـر مشـرکین مکـه قرائـت کنـد، مراسم حج
نازل شد و  خدا جبرئیل بر رسول، که ابوبکر بخشی از مسیر را طی کرده بود هنگامی
ایـن امـر را جـز خـودت یـا فـردی از ( »َعنك إّال أنـَت أو َرُجـٌل ِمنـَك  یَؤدّ یُ ال «: گفت
را فراخواند و فرمـود تـا  طالب أبی بن علی، پیامبر ).رساند به انجام نمی، خودت

خودش را به ابوبکر برساند و آیات و احکام را از وی بگیرد و در مراسم حج بر مشرکین 
بازگشـت و  ابـوبکر نـزد پیـامبر. ئولیت را انجـام دادنیز این مسـ علی. ابالغ کند

نـه! ولـی خداونـد امـر «: فرمـود پیـامبر» آیا دربارۀ من چیزی نازل شده؟«: پرسید
 :۱۳۸۰، عیاشـی؛ ۱/۲۸۱  :۱۴۰۴، قمـی: ک. ر( .»اّال أنـا أو رجـٌل مّنـی یال یؤّدی عنّ «: فرمود

؛ ۳/۲۰۹  :۱۴۱۴، یوطیسـ؛ ۴/۸۹  :۱۴۱۹، ثیرک ابن؛ ۵/۶ :۱۳۷۲، طبرسی؛ ۱۰/۴۱  :۱۴۱۲، طبری؛ ۲/۷۳ 
  .)۹/۱۶۱  :۱۴۱۷، طباطبایی

اما شیعه و سنی در تحلیـل مـاجرا و ، سان است اصل داستان در روایات فریقین یک
طـرح شـبهات در مـاجرای اعـالم نـزول سـورۀ . اختالفاتی دارنـد، نتایج برخاسته از آن

 های محّوله از سوی پیـامبر ئولیتاّدی جلوه دادن تغییر در مسگاه سعی در ع، برائت
دانـد و  هـای جـاهلی مـی را تابع سّنت خدا گاه رسول، به هر یک از اصحابشان دارد

امـا بررسـی . دهـد جلوه می را تنها یکی از خویشاوندان پیامبر علی گاه حضرت
در امـر  علـی جاکه أفضـیلت حضـرت ازآن، روایات این ماجرا و پاسخ به این مطالب

 . نماید ضروری می، ا هدف قرار داده استخالفت ر 

 روایات فریقین از ماجرای نزول سورۀ برائت. ۱
نت بـا انـدک تفـاوتی یـک معنـا را سـ ل سورۀ توبه در منابع شیعه و اهلماجرای نزو 
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در  بـرای پیـامبر علی شوب برکناری ابوبکر و نیابت حضرتشهرآ ابن. رساند می
، فسـران و مکتـوب در کتـب افـرادی نظیـر طبـریابالغ سورۀ برائت را مـورد اجمـاع م

، سـمعانی، قشـیری، قرطبـی، واحـدی، ثعلبی، ُسّدی، شعبی، واقدی، ترمذی، بالذری
رب ح بن سّماک، أعمش، ابویعلی موصلی، اسحاق محمدبن، بّطه ابن، حنبل احمدبن

، یـعنف زیدبن، ابورافع، مالک بن أنس، أبوهریره، زبیر دانسته است که از طریق عروةبن
  .)۱/۳۹۱ :۱۳۷۶، شهرآشوب ابن( عباس روایت شده است عمر و ابن ابن

 : آورده است صادق تفسیر قمی از قول امام
ن  یإلی أب الله ِمن أّوِل َبراءة َدَفَعها رسوُل اُت یفلّما َنَزَلت اآل 

َ
َمَرُه أ

َ
خُرَج إلی یَ بکٍر و أ

ها َعَلـی الّنـاِس ِبِمنـی یَ مّکَة و 
َ
ُل َعلـی یـَفَلّمـا َخـَرَج أبـوبکٍر َنـَزَل جبرئ، حـرِ وَم النَّ َیـقَرأ

د ال ی«: فقال الله رسوِل   اللـه َفَبَعَث رسـوُل ، »َعنك إّال َرُجٌل ِمنَك  یَؤّد یُ ا ُمَحمَّ
َخــَذ منــُه اآل  یفــ نیَرالمــؤمنیأم

َ
وَحــاء َفأ ــِه َفَلِحَقــُه ِبالرَّ ات َفَرَجــَع أبــوبکٍر إلــی یــَطَلِب

نَزَل اللُه فِ ا ا رسولی«: فقال الله رسول
َ
 أ
َ
َمَرنـ، ال«: قال» ٌء؟ یَش  یَّ لله أ

َ
ن  یِإنَّ اللـه أ

َ
أ

  .)۱/۲۸۱ :۱۴۰۴، قمی( »یِإّال أنا أو َرُجٌل ِمنّ  یَعنّ  یَؤدِّ یُ ال 

 : آورده است علی حنبل نیز از قول حضرت مسند ابن
هـا یَ ه ِبهـا لِ أبـابکٍر َفَبَعَثـ دعا النبـی یات ِمن َبراءة علی النبیَلّما َنَزَلت َعشَر آ

َ
قَرأ

ُثما َلِحقُته َفُخِذ الکتاَب یأدرك أبابکر فَح «: یفقال ل النبی یَعَلی أهِل مکَة ثمَّ َدعان
ُه علیهم

َ
فَلِحقُتُه بالُجحفـة فأخـذُت الکتـاَب منـه و ، »ِمنه فاذَهب به إلی أهل مکَة فاقَرأ

ال ولکـن «: قـال؛ »؟ءٌ یشـ یَّ اللـه َنـَزَل ِفـ ا رسـولی«: فقال رجع أبوبکٍر إلی النبی
 :۱۳۱۳، حنبـل ابـن( » ؤّدی َعنـَك إّال أنـَت أو َرُجـٌل منـَك ُیـلـن «: فقال یُل جاَءنیجبر 

۱/۱۵۱(.  

مأمور به اعالم سه یا ، افزون بر ابالغ برائت از مشرکین علی در این ماجرا حضرت
؛ ۲/۲۴۳  :۱۴۰۷، زمخشـری؛ ۴۶ــ۱۰/۴۵  :۱۴۱۲، طبـری: ک. ر( چهار حکم قرآنی دیگر هم بـود

 : که عبارتند از .)۵/۲۴۰  :۱۴۱۵،  یآلوس؛ ۳/۲۰۹  :۱۴۱۴، یوطیس
هرکس از مشرکین عهدی با مسلمانان دارد که محدود به مدتی است تا سررسـید آن  -۱

عهدش معتبر است و اگر محدود به مدتی نیست تا چهار ماه عهـدش معتبـر ، مدت
 . خواهد بود

 . هنه در اطراف کعبه طواف کندکس حق ندارد از این به بعد بر  هیچ -۲
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 . بعد از این هیچ مشرکی حق ندارد به طواف یا زیارت خانۀ خدا بیاید -۳
 . شود داخل بهشت/ کعبه نمی، کس جز مسلمان هیچ -۴

پـذیرد و عادتـًا محـال  را نمـی» بهشـت«تعبیر ، عالمه طباطبایی دربارۀ حکم چهارم
ده باشـد و محتـاج تـذکر یوش مـردم رسـن معنا بـه گـیداند که تا سال نهم هجری ا می

پذیرد و حکم  را به شرط صّحت روایاتش می» کعبه«ولی تعبیر ؛ باشند علی حضرت
 دانـد ی مـییحکمـی ابتـدا، ن از طـوافیت مشـرکیرا همانند حکم ممنوع مستفاد از آن

   .)۹/۱۶۵: ۱۴۱۷، طباطبایی(

 ها سخ آنه از اعالم سورۀ برائت و پاشبهاتی نسبت به برداشت شیع. ۲
دانند کـه  این ماجرا را دارای اشکاالتی می باور شیعه در، سنت برخی از علمای اهل
 . پردازیم ها می در ادامه به بررسی آن

   علی اغراق در افضلیت امام .۲-۱
را یک رخداد  علی برائت به مشرکان مکه از سوی حضرترشیدرضا ابالغ سورۀ 

 .اند را فضیلتی برای امام جلوه داده عه با اغراق آنیداند که ش معمولی می
شامد ساده را برحسب عادتی که دارنـد بـزرگ کـرده و ین پیعه ایش«: آورد وی می 
ای  ل منطقـییحی برطبق آن وارد شده و نه دلیت صحیگری را هم که نه روایزهای د یچ
انـد  هاز ابـوبکر گرفتـه و گفتـت علـی یل بر افضـلیبر آن افزوده و دل، کند د میییرا تأ آن

غام آورده بود یل پیچون جبرئ، غ برائت عزل کردیت تبلیابوبکر را از مأمور  خدا رسول
ل را شـامل تمـامی یـام جبرئیـعه پا را فراتـر نهـاده و پیش. ستیح نیکه رفتن ابوبکر صح

ن و یـغ احکام و جهـاد در راه دفـاع از د یکه اخبار داّل بر تبل نیبا ا؛ اند ن گرفتهیاحکام د 
ن یـغ احکـام د یر همۀ مسلمانان به حّد استفاضه است و داللت دارند که تبلوجوب آن ب

در حجةالوداع که در برابـر هـزاران  جمله کالم پیامبر از آن. لتیضه است نه فضیفر 
ر آن یح بخاری و مسلم و غیکالم در صح نیو ا .»بُلِغ الشاهُد الغائَب یَ أال َفل«: نفر فرمود
ی کـه جـان مـن در دسـت یبـه آن خـدا«: اس گفـتعب ت شده است و ابنیمکرر روا
 اکـرم همچنـین رسـول. »...حضرت به امت خود بـود ت آنین کالم وصیا، اوست
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ُغوا َعّنی و َلو آ«: فرمود شد و مردم  ن سفارشاتی صادر نمیین بود و چنیر ایاگر غ .»ةً یَبلِّ
 »افـتی انتشـار نمـی، ا منتشـر شـدهیطورکه اکنون در دن نیاسالم ا، غ نبودندیمأمور به تبل

  .)۱۰/۱۵۷ :۱۹۸۰، رشیدرضا(
ئـت از اول اینکـه اخـذ مأموریـت اعـالم سـورۀ برا: اشکال این مفسر دو وجـه دارد

هـای محولـه از  را تغییـری عـادی در مسـئولیت علی ابوبکر و اعطای آن به حضرت
بـالغ که ابـالغ ایـن پیـام را ا داند و دوم این به هر یک از اصحابشان می سوی پیامبر

نـه ، کنـد کـه وظیفـۀ همـۀ مسـلمانان اسـت قلمداد می امری عاّم نظیر دیگر احکام دین
 . حکمی مخصوص شأن رسالت

 پاسخ شبهه با دقت در نکات ادبی روایت .۲-۲
هـم بـا چنـین اهمیـت  آن، وجه اول اشکال این مفّسر نیازمند اثبات در مـوارد مشـابه

کـه  مطلب مهمی. به وجه دوم استاصل اشکال مربوط . خاّصی در مناسک حج است
توجه به اطالق یا تقییـد حکـم ، گشا است برای رفع اختالفات فریقین در این جریان راه

 . صادره از خداوند متعال است
و َرُجٌل ِمنَك  یَؤدّ یُ إّنه ال «فرماِن 

َ
د بـه ّیـمق، اتیـك از روایـ چیدر ه .» َعنَك إّال أنَت أ

لـی وجـود نـدارد کـه یه عقیدۀ عالمه طباطبایی دلا شکستن عهد نشده است و بیبرائت 
در  .)۹/۱۶۵ :۱۴۱۷، طباطبـایی( مید کنییات را تقین روایاطالق ا، نیاری از مفسر یمانند بس

عهد  ا نقضیا کسی از تو برائت یجز تو ، خدا ای رسول«امده که ییک از روایات ن چیه
ن یـو بـه تمـام معنـا در ا و فرمان وارد شده بـه خـودی خـود» رساند! ن نمییرا به مشرک

ه فۀ رسولیمطلب ظهور دارد که هرچه رساندنش وظ ست کسی جز یز نیجا، است اللَّ
ن امـر در مـورد برائـت خـدا از یـچـه ا؛ را برسـاند آن، ا مردی از خاندانشیحضرت  آن

 فۀ شخص پیامبریگری که رساندنش وظیمشرکین باشد و چه در مورد احکام الهی د 
این . ن در سال بعدیگزاردن مشرک ان و نهی از حجیطواف با بدن عر  نظیر نهی از، است
فـۀ یغ نکـرده و وظیـآنهـا را تبل خـدا زمان رسول ام الهی و ابتدایی بودند و تا آناحک

؛ ده بـودینرسـان، دیـکه با آنها انجام نداده بود و به کسانینبوت و رسالت خود را دربارۀ 
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ن و زّوار مکه یتوانست آنها را به مشرک ی نمیا فردی از خودش کسیبنابراین جز خودش 
  .)۱۶۹ :همان( برساند

بیـان » مصـونیت تبلیـغ دسـت اول« عالمه عسگری این مطلب را تحت عنوان اصل
اولـین ، تبلیغ اولیۀ قرآن و هر حکم الهی شأن خاّص معصوم اسـت و مخاطبـان. دارد می

 کند که مأموران غیبـی تصریح میکریم  قرآن. را از زبان یک معصوم بشنوند بار باید آن
م تبلیـغ رسـاالت الهـی همۀ جوانـب و ابعـاد صـاحبان رسـالت را در هنگـا )،فرشتگان(

کنند تا بدون اشتباه و لغزش انجام گیرد و حقایق آسمانی در کمال درستی  نگاهبانی می
ایشان در عین حال معتقدند بعـد  .)۱/۶۹ :۱۳۸۶، عسـگری( و سالمت به دست مردم برسد

تواند و باید به دیگران  می، درستی آموخت هر مسلمان غیرمعصوم احکام را به که ز اینا
بگویـد و اصـوًال چنـین حّقـی بـرای ، توانـد بـدون نقـل از واسـطه البته نمی؛ تبلیغ نماید

، ایشان سپس مخاطب آیات برائت را نه مردم مدینه .)۷۱ :همـان( غیرمعصوم وجود ندارد
وسـیلۀ مقـام  جز بهایشان دانستند که خواندن چنین آیاتی بر که بلکه اختصاصًا مشرکان م

  .)همان( جایز نبود، عصمت
ه اعالم حکم ابتدایی را تأیید بررسی روایت اعالم نزول سورۀ برائت از نظر ادبی مسأل

و َرُجٌل ِمنَك  یَؤدّ یُ ال «که جملۀ  صورت بدین؛ کند می
َ
» َعنـَك «با لفظ  .» َعنَك إّال أنَت أ

ا مردی از خاندان تو ین رسالت را کسی جز تو و ییعنی ا؛ رساند در رسالت را می اشتراك
سـتگان از یی را کـه همـۀ شایر ابتـدایهای غ رسالت» ِمنَك «رساند و با لفظ  به مردم نمی

گونه  طورمسلم این  که به درحالی؛ گرفت دربرمی، دار آن شوند توانستند عهده ن مییمؤمن
ها نظیر ارسال نامـه بـه ملـوك و  این رسالت خدا رسول. ستها منظور نبوده ا رسالت

هـا و  هـا و بـه عهـده گـرفتن حکومـت تیـن بـه مأمور یا فرستادن برخی از مـؤمنیاقوام 
رسـانده بـود و بـا تعبیـر ، توانستند ابالغ کنند ها را به اشخاص مختلفی که می فرماندهی

بان برسانند ولی مسألۀ برائت یاضران به غافرمود که ح می .»بُلِغ الشاهُد ِمنُکم الغائَب یَ َفل«
بـه پیـامبرش فرمـود در امـور رسـالت  »َعنَك  یَؤدّ یُ ال «تفاوت داشت و خداوند با تعبیر 

 تواند جایگزین شود مردی از خاندانش می، د مباشر آن باشدیی که کسی جز او نبایابتدا
   .)۹/۱۶۹  :۱۴۱۷، طباطبایی(

ت تبلیغ احکام ابتدایی کـه شـأن خـاص معصـوم بنابراین اطالق حکم مزبور و تفاو 
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ی َعنـَک «با احکام غیـر ابتـدایی و تفـاوت بـین دو تعبیـر ، است ی «و » ال ُیـَؤدِّ ال ُیـَؤدِّ
خاّص اعالم برائت از مشرکین برای نخستین بار ، دهد که پیام جبرئیل نشان می .»ِمنَک 

کننده  که تغییر فرد ابالغ ایننه ، ها نبود است که ابوبکر مجاز به انجام آن و دیگر اموری
 . عاّدی و قابل تعمیم به هر یک از اصحاب باشد

 نسبت تبعیت از سنت جاهلی به پیامبرخدا .۲-۳
بـا مطـرح نمـودن اجـرای یـک سـّنت ، مفّسر مشهور سّنی در قرن سـیزدهم، آلوسی

نـه ، را در ابالغ سورۀ توبـه علی مأموریت خطیر حضرت، جاهلی از سوی پیامبر
وی بیـان . دهـد زمان جلوه مـی سوم عرب آنبلکه برای رعایت یکی از ر ، امر الهی یک
ا فـردی از یـکـرد  را نقض می ا خود آنی، خواست عهدی بشکند دارد وقتی عرب می می

حکـم برائـت را از ابـوبکر گرفتـه و بـه  خدا  ن معنا باعث شد رسولیهم. خاندانش
 رد تا سـنت عـرب را حفـظ کـرده باشـداش بود بسپا که داماد و پسر عّم  دست علی

)۱۴۱۵:  ۵/۲۴۱(.  

 های نقضی و حّلی بر این شبهه پاسخ. ۳
ده یهای آنان اثری د  خ عرب و جنگیك از توار ی چیچرا در ه، ن رسم شایع بودیاگر ا -۱

 :۱۴۱۹، کثیـر ابـن( را به علما نسبت داده ر که در بحث برائت آنیکث شود و جز ابن نمی
  ن اشاره نکرده است؟کسی به آ .)۴/۹۰
کـی از سـنن یهـر روز  اسالم و پیامبرخدا، گونه بود فرض که سنت عرب این هب -۲

کردند و اتفاقًا  کی از عادات قومی عرب مبارزه میینمودند و با  ت را نقض مییجاهل
اگر اّدعا شـود . نقض سنت جاهلی طواف با بدن عریان رخ داده است، در این واقعه

دهـیم کـه  پاسخ مـی، کی از سنن اخالقی مورد پذیرش اسالم بودهیکه سّنت مزبور 
من تمامی سنن جاهلی «: در روز فتح مکه در کنار خانۀ کعبه فرمود خدا رسول

، اثیـر ابـن( »ن دو پـای خـود نهـادمیر ایت حاّج را ز یدداری خانۀ خدا و سقایمگر کل
۱۳۶۷:۱/۳۸۰(.   

ده و خداونـد در قالـب حکـم شـرعی بـه ت این سنت با وحی الهی بو یا لزوم رعایآ -۳
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ك یـا یـتش نشکند یب کی از اهلیا یامر کرده بود که عهدی را جز خودش  امبریپ
چه حکمت معقولی در آن نهفته اسـت؟ ، حکم اخالقی بوده است؟ در صورت اول

، ن باشـدیتش وقتی الزم اسـت کـه قـدرت در دسـت مشـرکیرعا، و در صورت دوم
، طباطبـایی( .بـود قدرت در دست پیـامبر، ن حادثهیع اکه در روزهای وقو  درحالی

۱۴۱۷:  ۹/۱۷۰(.   

 دفاعی نادرست با بیان مصلحتی پر اشکال.۳-۱
 البالغـه پـس از بیـان نظـر قاضـی عبـدالجبار معتزلـی الحدید در شـرح نهـج أبی ابن

نظر هر  )،عدم صالحیت ابوبکر( و پاسخ سید مرتضی به او) رعایت رسم عرب جاهلی(
را مصــلحتی از ســوی  کنــد و احالــۀ مأموریــت ابــالغ برائــت بــه علــی رّد مــیدو را 
عبـدمناف  فردی شجاع از بنـی چون علی«: داند که شاید چنین باشد می پیامبر

بود و در دل قریش هیبت شدیدی از او وجود داشت و پسرعموهایش با عّزت و حمّیت 
لـذا ؛ شدند جاتش جمع میبرای سالمتی و ن، و قدرت بودند و در صورت حمله قریش

 :۱۴۰۴، الحدیـد أبی ابن( ».شد حاصل می، مقصود اصلی که همان نقض عهد مشرکین بود
۱۷/۲۰۰(.   

 علی تاریخ بر کینه قریش نسبت به حضرتشهادت  .۳-۱-۱
الحدید به  أبی که ابن ر برابر آن باید گفت اوًال کسانید. چنین دفاعی نادرست است

اتفاقـًا از بزرگتـرین ، بـر حملـۀ احتمـالی مشـرکین نـام بـردهدر برا عنوان حامی علـی
ثانیـًا اگـر قـرار بـه رعایـت چنـین  .)۳۰/۴۲۴ :۱۴۰۳، مجلسـی( حضـرت بودنـد دشمنان آن

هاشـم بـرای ابـالغ  ه عّباس عموی پیامبر یا دیگر بنـیتر آن بود ک مناسب، مصلحتی بود
م بیشتر بودنـد و هـم نسـبت بـه تر و مورد احترا چراکه هم باتجربه؛ برائت فرستاده شوند

که مشرکان بیشترین کینه را نسبت به  نه علی؛ ایشان حساسیت کمتری وجود داشت
 . او داشتند

 بـرای رسـول علـی هـای امیرالمـؤمنین اریخ صدر اسالم مشـحون از فـداکاریت 
حضـرت در پاسـخ عـالمی  آن. در حفظ و تثبیت اسالم در جزیرةالعرب است اکرم

کنـد کـه خداونـد بـرای  اشـاره مـی ت امر الهی در زمان حیات پیامبریهودی به هف
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هـا همـین مسـألۀ  یکـی از آن. امتحان او در نظر گرفته بود و از همه سربلند بیـرون آمـد
ضمن بیـان آن در توصـیف اهـل مکـه ایشان . اعالم سورۀ برائت برای مشرکین مکه بود

 : فرماید می
توانست بـدن مـرا  میکه اگر  دامشان نیست جز آنک هیچ، شناسید که آنها را می کسانی
 حتی اگر جان و؛ کرد این کار را می، تکه کند و هر تکه را بر سر کوهی قرار دهد تکه

. را به آنها رساندم غمبریداد! با این حال من نامه پ خاندان و مالش را در این راه می
توزی کردنـد و زن و  نهیکد به من جواب دادند و اظهار دشمنی و ید و وعیهمه با تهد

 :۱۳۶۲، صدوق(»داری کردمید پایدان یچه م ولی من چنان؛ ن شدندیمردشان به من بدب
  .)۳۸/۱۶۷ :۱۴۰۳، مجلسی؛ ۳۱۸ :۱۴۰۹، طاووس ابن؛ ۱۶۴ :۱۴۱۳، مفید؛ ۲/۳۶۴

نقل است که مشرکین احکام اعالم شـده را نپذیرفتنـد و خـداش و ، باقر از امام
: را تهدید به مبارزۀ رودررو کردند و گفتند امیرمؤمنان ،)عبدود برادر عمروبن( سعید

اگر بخواهی ابتدا از . بین ما و پسرعمویت جز شمشیر و نیزه چیزی حکم نخواهد کرد«
پـیش «: بلکـه فرمـود، ای ترس به دل راه نداد نه تنها ذره و علی» کنیم تو شروع می

   .)۲/۷۳۸  :۱۳۷۴، بحرانی؛ ۳۲۰ :۱۴۰۹، طاووس ابن( »آیید!
د بـا تهدیـد کفـار را در حالـت در برخـور  متقیان شجاعت موالی، برخی روایات

 :۱۳۸۰، عیاشـی( کنند توصیف می، حضرت که شمشیر از نیام کشیده بود خوانی آن خطبه
گفتـه  »ِفهیْ ُثـمَّ َلَمـَع ِبَسـ«العـرب در معنـی  صاحب لسان .)۳۵/۲۸۷ :۱۴۰۳، مجلسـی؛ ۲/۷۴

شاَر ِلِإلنْ «: است
َ
   .)۸/۳۲۴  :۱۴۱۴، منظور ابن( »ذارأ

سیاسـی و فرهنگـی احکـام قرائـت شـدۀ ، تبعـات اقتصـادی، تأمل در روایتی دیگر
: دهد که ایشـان شـدیدًا جـزع و فـزع نمودنـد و گفتنـد برای قریش را نشان می علی

 :۱۴۰۴، قمـی( »خـراب شـدیم مـان ضـایع شـد و خانـه خـانواده، تجارتمان از بین رفت«
را در کـالم  علـی دیرین قریش نسبت به حضرتهای  د دیگر برای کینهشاه .)۱/۲۸۴

من چیسـت کـه  گناه«: حضرت گفت توان دید که بعد از خالفت به آن خلیفۀ سوم می
را کــه صورتشــان چــون مــاه  تــو هفتــاد نفــر از آنــان؛ دارنــد قــریش تــو را دوســت نمــی

  .)۲/۱۴۴ :۱۳۸۳، جعفریان( »ای کشته، درخشید می
در ابالغ سورۀ برائت وقتـی قابـل  اکرم نبّی  و امتثال امر رمؤمنانشجاعت امی
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سـتنکاف دیگـر صـحابه از فرمـان از ا، تـر ست که تاریخ در شرایط بسـیار سـادهدرک ا
نظیر بیم خلیفۀ دوم برای عزیمت نزد اهل مکه در ماجرای ، دهد خبر می خدا رسول

روز حتی  ا آنکه ت درحالی .)۳۵/۲۸۷ :۱۴۰۳، مجلسـی؛ ۳۱۸ :۱۴۰۹، طاووس ابن( صلح حدیبیه
نـه ابـالغ پیـامی ، یک نفر از مشرکان را نکشته بود و قرار بـود بـرای ابـالغ صـلح بـرود

را  موالیمـان علـی، حـال«: گویـد طاووس پس از ذکر ماجرا می سیدبن. تهدیدآمیز
، دکن اشاره می الله او در هرچه رسول. بنگر در مقایسه با کسی که بر او تقّدم جست

، طـاووس ابـن( »دارد! گونه جـانش را مقـّدم مـیکند و غیر او چ یی میچگونه خود را فدا
۱۴۰۹: ۳۱۹(.   

کرد که  رسید کدام مصلحت دنیایی ایجاب میالحدید پ أبی با این تفاسیر باید از ابن
به دل دشـمنی بفرسـتد ، را برای اعالم آیات و احکامی شدیداللحن علی، پیامبر

، که چنین تصمیمی تنها و تنها ند؟ آیا غیر از این استی از او در دل داشتا که چنین کینه
 ناشی از تدبیر و حکم الهی است؟!

 اّدعای امیرالحاج ماندن ابوبکر تا عید قربان .۳-۱-۲
 جرای سـورۀ برائـت تنهـا وظیفـۀ حضـرتدر نقـل مـا، صاحب تفسیر القرآن العظیم

چنـان  ابـوبکر را هـم، نمـوده کـه پیـامبرات برائت دانسته و بیان یرا اعالم آ علی
گونـه توجیـه  را این» برگشتن ابوبکر نزد پیامبر«وی تصریح به . امیرالحاج باقی نهاد

نه بالفاصله پـس از تحویـل ، رجوع پس از مراسم حج است، کند که منظور روایات می
  .)۴/۹۳ :۱۴۱۹، کثیر ابن( دادن آیات به علی

 بر حجاج علی امیری امامکثیر و دالیل  پاسخ ابن. ۴
، دهد و از طرف دیگـر لیلی برای برداشت خویش ارائه نمیکثیر د  ابن، طرف از یک

ۀ السند تنها به مسئولیت ابالغ آیات سورۀ برائت بسنده کرده و وارد مسأل احادیث صحیح
دنبـال ابـالغ  اکثریت شیعه ایـن منصـب را بـه. اند امارت حج در سال نهم هجری نشده

، سـنت برخـی داننـد ولـی علمـای اهـل می طالب بیأ بن متعّلق به علی، رائتآیات ب
پور  حسین( اند ابوبکر را امیرالحاج دانسته، اند و برخی دیگر متعّرض بحث امیرالحاج نشده
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آخرین تحقیقات حکایت از عـدم وجـود ایـن منصـب در آن  .)۲۹-۲۷ :۱۳۹۵، و همکاران
کثیـر بـرای رّد  ت امثال ابـنرصدد است از مستندانوشتار حاضر د .)۲۹ :همان( سال دارد

 . اّدعای ایشان استفاده کند
پـس از ، سـنت صـراحت در برگشـتن ابـوبکر نـزد پیـامبر برخی از احادیث اهل -۱

حنبل از  احمدبن بن نظیر روایاتی که عبدالله؛ دارد تحویل آیات و احکام به علی
ا رسـوَل اللـِه ی: فقاَل  یٍر إلی النبَرَجَع أبوبک«کند و تعبیر  نقل می علی حضرت
 :۱۴۱۹، کثیــر ابــن؛ ۳/۲۰۹ :۱۴۱۴، ســیوطی( در آن لحــاظ شــده اســت» ٌء؟یشــ یَّ َنــَزَل ِفــ

نـزد » بالفاصـله«کـه ابـوبکر  ایـن، آید دست می چه از ظاهر این روایات به آن .)۴/۹۳ 
تـا پایـان کثیـر را در تـأخیر  ای وجود ندارد تـا توجیـه ابـن بازگشت و قرینه پیامبر

 . مراسم حّج بپذیریم
راه  ئت را در همـان مدینـه و قبـل از بـهآیات برا، دارد پیامبر روایاتی که بیان می -۲

 بن مردویه از انس نظیر نقل ابن؛ داد افتادن سوی مکه از ابوبکر گرفت و به علی
ن که عالمـه مجلسـی پـس از نقـل آ اثیر از انس و ابن .)۳/۲۰۹  :۱۴۱۴، سیوطی( مالک
َفَقا َفاْنَطَلَقا«اثیر عبارت  که ابن این: گوید می زین بر این روایـت را از زیادات َر  »ُثمَّ اتَّ

 »لۀ رفتن به مکه بـرای خـود وی هـم ثابـت نشـده بـودئدهد که مس نشان می، دانسته
   .)۳۰/۴۱۶ :۱۴۰۳، مجلسی(
له پـس از با صراحت بیشتری ایـن معنـا را کـه ابـوبکر بالفاصـ، برخی روایات شیعه -۳

نظیـر نقـل شـیخ ؛ انـد مطرح نموده، بازگشت نزد پیامبر، تحویل آیات به علی
مانـدن و همراهـی بـا «کنـد بـین  ابوبکر را مخّیـر مـی مفید در اإلرشاد که پیامبر

 علـی از طریق دستوری کـه بـه حضـرت» دینهبرگشتن به م«و » در سفر علی
َباَبْکٍر بَ یِّ َخ «: دهد می

َ
ْن یْ ْر أ

َ
ْو یِس یَ َن أ

َ
و او دومـی را انتخـاب  .»یَّ ْرِجَع ِإَلـیَ َر َمَع رَِکاِبَك أ

م خـدمتی مـأمور الله مرا برای انجا یا رسول«گشاید که  کند و زبان به اعتراض می می
و وقتـی بـه انجـام آن اقـدام ؛ ده شـده بـودیها در برابر آن کشـ داشتی که همۀ گردن

، ۱/۶۵ :۱۴۱۳، مفیـد( »چـه بـوده اسـت؟سبب ؛ اش محروم داشتی مرا از خاتمه، کردم
   .)۲۱/۲۷۵ :۱۴۰۳، مجلسی

و ؛ معنایی جز برکناری او از امیری حجاج ندارد مخّیر کردن ابابکر توسط پیامبر
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دیگـر ، رفـت بـه مکـه مـی کرد و همراه با علـی حتی اگر وی راه اول را انتخاب می
 . نبود» امیرالحاج«
 وجود دارد در این سفر علی و داوری حضرت یقین مبنی بر قضاوتروایاتی از فر  -۴

» تقضـاو «لۀ ئمسـ .)۲/۷۳۱  :۱۳۷۴، بحرانـی؛ ۳/۲۱۰  :۱۴۱۴، سـیوطی؛ ۲/۷۵  :۱۳۸۰، عیاشی(
زیـرا هـر دو از مناصـب ؛ بیشتر سـازگاری دارد» امیرالحاج بودن«چیزی است که با 

 . ی نبوداز مناصب حکومت، ای الهی بود اند ولی اعالم سوره هرچند وظیفه حکومتی
تصـحیفی روی داده و  علـی حضـرت» قضـاوت«سـنت از  ت اهلالبته در روای

امـا عالمـه  .)۳/۲۱۰  :۱۴۱۴، یوطیسـ( حضرت را به سرزمین یمن بیان کرده اسـت سفر آن
ـاِس ﴿ه یاز واضحات الفاظ آ«: گوید طباطبایی می ِه َو َرُسـوِلِه ِإَلـی النَّ ذاٌن ِمَن اللَّ

َ
ْوَم َیـَو أ

 
َ
َه َبرِ اْلَحجِّ اْأل نَّ اللَّ

َ
روز «د در یـآن اسـت کـه با .)۳توبه/( ﴾َن َو َرُسوُلهیٌء ِمَن اْلُمْشرِکِ  یْکَبِر أ

مـن و اهـل آن کجـا؟ یمکه کجا؟ ، حال. در مکه بر مردم مکه خوانده شود» حّج اکبر
کـه مشـتمل بـر داسـتان قضـاوت  نیبوده و برای ا» به سوی مکه«، تیا عبارت روایگو 
به سـوی «ش یرا برداشته و به جا» به سوی مکه«ح کنند و یرا تصح اند آن خواسته، بوده

   .)۹/۱۶۶  :۱۴۱۷، طباطبایی( اند گذاشته» منی
دخـالتی در اثبـات فضـیلتی کـه ، که چه کسی در آن سال امیرالحاج بـود اصوًال این
و َرُجٌل ِمنک«اصل حدیث 

َ
نَت أ

َ
ی َعنک إال أ ، دکنـ ثابـت مـی بـرای علـی .»ال ُیَؤدِّ

در دســت خــود  خــدا امــور اجتمــاعی در زمــان رســولچراکــه دخالــت در ؛ نــدارد
روزی ، کـرد را به امارت حـاج منصـوب مـی ا علییك روز ابوبکر ی؛ حضرت بود آن

مکتوم را با وجود افراد بـاالتر  اّم  ك روز ابنیو ، دیگردان ر بر ابوبکر مییگر اسامه را امید 
گـری را والـی یکی را والی مکـه و د یو بعد از فتح مکه ؛ داد ر قرار میینه امیاز او در مد

عرفطـه  بـن ا سـباعیـابو دجانۀ سـاعدی ؛ کرد من و سومی را متصّدی امر صدقات میی
. نـه قـرار دادیوالی بر مد) نه ماندیکه ابوبکر در مد نیبا ا( غفاری را در سال حجةالوداع

اشخاص نامبرده را برای تصّدی  رن داللت دارد که پیامبیها تنها بر ا گونه انتصاب نیا
داری به صالح و فسـاد کـار وارد بـوده  و در زمام؛ داده ص مییصالح تشخ، فالن پست

در آن حّق  خدا نه رسول، ع استیاما وحی آسمانی که متضّمن معارف و شرا؛ است
و به تعبیـر شـهید مطهـری  .)۹/۱۷۳  :۱۴۱۷، طباطبایی( ر اویای داشت و نه کسی غ مداخله
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بیشـتر ثابـت  فضیلت علی، رفته باشد ]عنوان امیرالحاج به حج به[حتی اگر ابوبکر «
، مطهـری( ».صـالحیت ابـالغ ایـن سـوره را نـدارد، شود که با وجود حضور ابـوبکر می

۱۳۷۹: ۳/۲۱۲(.   

 »َرُجٌل ِمّنی«تفسیر نادرست عبارت  .  ۵
ـی رجـٌل «تفسیر تعبیر ، لۀ دیگری که موجب اختالف علما استئمس در پاسـخ » ِمنِّ
َمَرن«: که ایشان فرمود عتراض ابوبکر استبه ا پیامبر

َ
ن ال  یِإنَّ الله أ

َ
ِإّال  یَعّنـ یَؤدِّ ُیـأ

ی«جملۀ : گوید صاحب المنار می .»یأنا أو َرُجٌل ِمنّ  ی یـکه در روا »أو رجٌل مِنّ ت ُسـِدّ
در . ر شده اسـتیتفس، اند گران از انس نقل کردهیگر که طبری و د یات د یدر روا، آمده
ان از یعیلی را کـه شـیتـأو ، حین نّص صر یکه ا »ِتییأو رجٌل ِمن أهِل بَ «ات آمده یآن روا
ـه مثل نفس رسـول، نفس علی«: اند اند و معنا را چنین دانسته کرده »ِمّنی«کلمۀ   اللَّ

  .)۱۹۸۰:۱۰/۱۶۴، رشیدرضا( سازد باطل می، »ر اصحاب استیاست و او أفضل از سا
، »منـک«مقصود صاحب المنـار ایـن اسـت کـه منظـور خداونـد از تعبیـر در واقع 
حـال ایـن ؛ بـوده بیـت پیـامبر کسـی از اهـل، بلکـه منظـور، نیست شخِص علی

در نتیجه فضیلتی . هاشم د باشد و هم هر فرد دیگری از بنیتوان می هم علی، شخص
 . کند ثابت نمی را برای علی

 فًا خویشاوند اونه صر  الله نفس رسول، علی .۵-۱
ذکر نمـوده و بـه بررسـی ، در پاسخ رشیدرضا ابتدا روایاتی را که به آنها استناد کرده

 . پردازیم ها می دقیق آن
: فـِة قـالیبکٍر فلّما َبَلَغ ذا الحل یَبَعَثُه ِببراءة َمَع أب الّله أنَّ رسوَل ) الف: روایت انس

، کثیـر ابـن( طالـب یأبـ بن یفبعث بها مع عل، »یتیبُلُغها إّال أنا أو َرُجٌل ِمن أهِل بَ یَ ال «
۱۴۱۹:  ۴/۹۲(.   
بِ ) ب بِ  یُّ َبَعَث النَّ

َ
ْن  یْنَبغِ یَ َال «: ُثمَّ َدَعاُه َفَقاَل ، َبْکرٍ  یِبَبَراَءَة َمَع أ

َ
َغ هـذا ِإالَّ یُ ِألَحٍد أ َبلِّ

   .)۵/۲۴۰  :۱۴۱۵، آلوسی؛ ۳/۲۰۹  :۱۴۱۴، سیوطی( »یَرُجٌل ِمن أهل
مـع  الله َبَعَث ِبِهّن رسوُل ، ةً یَن آیاُت إلی رأِس أربعیلّما َنَزَلت َهِذه اآل : ّدیروایت ُس 
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فأَخـَذها  ّی فِة أتَبَعُه بعلـیالحل یفلّما ساَر َفَبَلَغ الّشجرَة ِمن ذِ ، بکٍر و أَمَرُه علی الحجِّ  یأب
ٌء؟  یش یَشأنِ  یأنزل فِ  یأنَت و أمّ  یالله بأب ا رسوَل ی: فقال، یفَرَجَع أبوبکٍر إلی النب، منه
  .)۱۰/۴۷ :۱۴۱۲، طبری( »یأو َرُجٌل ِمنّ  یرِ یَغ  یبُلُغ َعنّ یَ و لکن ال ، ال«: قال

ناشـی از ، »تـییِمـن أهـِل بَ «و » ِمن أهلی«اوًال تفاوت در روایات منقول از انس در 
کـرده که رشیدرضا ادعـا » یأو َرُجٌل ِمنّ «ثانیًا جملۀ . معنای راویان حدیث است به نقل

عبارت وحی ، شۀ آنیرا اصل و ر یز ؛ ستین، ف استیات سّدی آمده و ضعیتنها در روا
ح باشـد کـه یثالثـًا اگـر صـح. انـد را اثبـات نمـوده ح آنیات صحیاست که اکثریت روا

ر یتفسـ »یتـیَرُجـٌل ِمـن أهـِل بَ «را با عبارت  »أو َرُجٌل ِمّنی«ا ی »أو َرُجٌل ِمنک«عبارت 
یا علی إّنه ال «د خدری یات أبوسعیات را به رواین دو دسته روایا ح نباشدیچرا صح، کرد

م کـه همـۀ یر نمـود؟ چـرا نگـوییتفس .)۳/۲۰۹  :۱۴۱۴، سـیوطی( »اّال أنا أو أنَت  ییؤّدی عنّ 
، نفس علـی«: شود رابعًا وقتی گفته می. دارد طالب أبی بن ه از علییرات کنایتعب

ه مثل نفس رسول . در حـدیث نیسـت» َرُجـٌل ِمّنـی«د به تعبیـر تنها مستن، »است اللَّ
اسـت کـه طبـق نقـل شـیعه و سـنی مـراد از  )۶۱: عمـران آل( مستند قرآنی ما آیۀ مباهله

، طبرسی؛ ۱/۳۶۸ :۱۴۰۷، زمخشری؛ ۱/۱۷۷ :۱۳۸۰، عیاشی( است» علی«در آن » أنُفَسکم«
ــن؛ ۲/۷۶۴ :۱۳۷۲ ــر اب ــیوطی؛ ۲/۴۷ :۱۴۱۹، کثی ــی؛ ۲/۳۹ :۱۴۱۴، س ــ؛ ۱/۶۳۰ :۱۳۷۴، بحران ،  یآلوس
غمبـر ییکی از مسـتندات روایـی مـا نیـز سـخن پ .)۳/۲۲۳ :۱۴۱۷، طباطبـایی؛ ۲/۱۸۱ :۱۴۱۵
کـه جـانم در دسـت  قسـم بـه کسـی«: که فرمـود خطاب به اهل طائف است اکرم
چون جـان  یا–پردازید و یا کسی از خودم  دارید و زکات را می یا نماز را برپا می، اوست
ا عمر یدر این هنگام مردم به ابوبکر ؛ فرستم تا با شما بجنگد شما میرا به سوی  -خودم

 غمبـریپـس پ -کـی از آن دو اسـتی غمبـریکه مراد پ نیگمان ا به–نظر انداختند 
، مجلسـی؛ ۲۰۱ :۱۴۱۳، مفیـد؛ ۵۷۹ :۱۴۱۴، طوسی( »»نیا«: را گرفت و فرمود دست علی

خامسًا در بسیاری از آیات و . دیفع نماش آمده بود ر یدی را که پیتا ترد  .)۲۱/۱۸۰ :۱۴۰۳
بلکه ناظر به ، به کار نرفته است» خویشاوندی«به معنای ، »ِمّنی«تعابیری مانند ، روایات

 ابــراهیم کــه قــرآن کــریم از قــول حضــرت چنــان؛ اســت» جایگــاه و مقــام بلنــدی«
ُه ِمّنی«: فرماید می ح دارد که هرکس به دنبال آیۀ فوق تصری .)۳۶ابراهیم/( »َفَمن َتِبَعنی َفِإنَّ

روایــت  .)۱۳۷۹:۳/۲۱۱، مطهــری( مــن گــام بــردارد از مــن اســت و از مــن جــدایی نــدارد
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 :۱۴۰۴، صـدوق( »َسلماُن ِمّنا أهَل الَبیت«: دربارۀ سلمان نیز مؤید سخن ماست پیامبر
  ).دبیت است و از ما جدایی ندار  سلمان جزء ما اهل( .)۳/۵۹۸ :تا بی، حاکم نیشابوری؛ ۱/۷۰

 : چنین است، روایت دیگری که مؤّید سخن ماست
ا َوَقَع ِمْنهُ « ُحـدٍ یَ َما َوَقَع  َلمَّ

ُ
ـُد ِإنَّ َهـِذِه َلِهـَیـُل یـَقـاَل َجْبَرئِ ، ْوَم أ . اْلُمَواَسـاةُ  َی ا ُمَحمَّ

ُه ِمنِّ  َفَقاَل  َنا ِمْنهُ  یِإنَّ
َ
َنا ِمْنُکَما«: لیَفَقاَل َجْبَرئِ . َو أ

َ
ی وقت( .)۳۰/۴۲۶ :۱۴۰۳، مجلسی( »»َو أ

 ای رسول«: فرمود، را دید برای پیامبر های علی جبرئیل در جنگ ُاُحد فداکاری
او از مـن «: فرمـود پیـامبر. »مواسات اوست با شما های علی خدا این فداکاری
 . »من هم از شمایم«: و جبرئیل نیز عرض کرد. »است و من از اویم

معنـای  مـین قطعـًا بـها و جبرئیـل علـی، در این روایت اشتراک میـان پیـامبر
اشتراک در تبلیـغ رسـالت الهـی  تنها نسبت جبرئیل با پیامبر. نیست» خویشاوندی«

از جبرئیل  هم رساند و پیامبر می او از خداوند وحی را دریافته و به پیامبر. است
ُه ِمنِّ «پس جمالت . رساند دریافته و به مردم می َنا ِمْنهُ  یِإنَّ

َ
َنا ِمْنُکَما«و  »َو أ

َ
بـه ایـن  .»َو أ
و ایـن برابـری تـا ؛ معنی است که ما سه نفر در مقام تبلیـغ بـا یکـدیگر اشـتراک داریـم

  .)۱/۷۶ :۱۳۸۶، عسگری( ای از وجود هم هستند جاست که گویی این سه تن پاره آن

 دفع اختالفات آینده نشد؟!، چرا با ارسال اولیۀ علی .۵-۲
این پرسش را ، در جریان این ماجرا میان فریقین به وجود آمد توجه به اختالفاتی که

از همـان ابتـدا فـرد شایسـتۀ ایـن امـر را  اکـرم سازد که چرا رسول به ذهن متبادر می
این مسئولیت را به دست گیرد و ، ارسال نفرمود؟ چرا اجازه داد تا فرد دیگری تا نیمۀ راه

 سپس وی را برکنار نماید؟
کـه  اند که خداوند متعـال قبـل از ایـن ادهگونه پاسخ د ن سؤال اینعلمای شیعه به ای

دانست که او مناسب این کـار نیسـت و از روی  می، ابوبکر را روانۀ مکه کند پیامبر
وحی را پس از فرستادن ابوبکر نازل کرد تا برکنـاری و عـدم صـالحیت او را بـر ، عمد

دانسته و  ظهور فضل و مرتبۀ علی سید مرتضی فائدۀ این امر را. همگان آشکار نماید
مری کـه برخـی او را در آن صـالح برای ا، که مردی که سوره از دست او خارج شد این
شـد  باید بر همگان آشکار می .)۱۷/۱۹۸ :۱۴۰۴، دیالحد أبی ابن( صالحیت ندارد، دانند می



 

وزه
آم

 
ان 

مست
و ز

یز 
 پای

ی/
دیث

ي ح
ها

13
97

 
رة 

شما
 /

٤

۱۰۰ 

یـک چگونه برای ادارۀ ، که کسی که صالحیت امری جزئی از امور حکومتی را ندارد
حکومت شایستگی داشته باشد؟! و کسی که صالحیت ابالغ آیات و احکام خداوند به 

خداونـد  چگونه صـالحیت اجـرای احکـام، گروهی از مردم و برای یک شهر را ندارد
 :۱۴۰۹، طـاوس ابن( تواند داشته باشد؟! های جهان اسالم را می برای همۀ مردم و همۀ شهر

   .)۳۰/۴۱۱ :۱۴۰۳، مجلسی؛ ۳۲۲
خاتمـۀ ، الحدید در شرح نهـج البالغـه آورده أبی ه ابنانتها حدیث قابل تأملی ک در

 : است علی اختالفات در أفضلیت حضرت
َثنا أبوز   یألماِشـ یإنّ : عباٍس قال شبة بإسناٍد َرَفَعه إلی ابِن  ٍد ُعَمُربُن یقال أبوبکٍر و َحدَّ

عباٍس َما أظنُّ صاِحُبَك إّال  ا ابَن ی«: فقال، یدِ یَ  یَدُه فِ یَ نِة یَسکة ِمن َسَکِك المد یُعَمر فِ 
ِه یـَن! َفـارُدد إلیَرالمؤمنیا أمی«: فُقلُت . »بها یسِبُقنِ یَ َواللِه َال «: یَنفِس  یفُقلُت فِ . »َمظلوماً 
 ا ابـَن یـ«: یفقـال لـ، همهم ساعًة ُثمَّ َوَقَف َفَلِحقُتـهُ یُثمَّ َمرَّ  یدِ یَ َدُه ِمن یَ َفانَتَزَع » َظالَمَتُه!

ُهُم اسَتصَغروهُ  هـذه «: یَنفِسـ یفُقلُت ِفـ. »عباٍس ما أُظنُّ القوَم َمَنَعُهم ِمن صاِحِبك إّال أنَّ
 یأُخَذ سوَرَة َبراءة ِمـن أبـیَ َن أَمَرُه أن یَو اللِه َما اسَتصَغَرُه اللُه ح«: فُقلُت . »َشرٌّ ِمن األولی

ای از  بـا عمـر در کوچـه: نـدک عبـاس نقـل مـی ابن( .)۶/۴۵ :۱۴۰۴، الحدید أبی ابن( »بکرٍ 
منظـور ( عبـاس رفیقـت ابـن«: گفـت. رفتـیم مـی، دسـت در دسـت، های مدینه کوچه

او در این اعتقاد قسم به خدا که «: با خودم گفتم ».دانم را مظلوم می) علی حضرت
» یا امیرالمؤمنین! حّقش را بـه او بـازگردان!«: لذا به وی گفتم؛ »گیرد از من پیشی نمی

: گفـت. بـه او ملحـق شـدم. ساعتی بعد ایسـتاد. از دستم خارج کرد و رفتدستش را 
: بـا خـودم گفـتم. »عباس! مردم او را از حقش منع کردند کـه کـوچکش کننـد ابن«
قسم به خدا که خـدا او را وقتـی امـر نمـود کـه «: لذا گفتم. »که بدتر از اول شد این«

  .)»کوچکش نکرد، سورۀ برائت را از ابوبکر بگیرد

 گیری تیجهن
 ات ابالغ سورۀ برائت از سوی حضرتشبهات مفّسران عاّمه بر برداشت شیعه از روای

 : بندی و نقدند در پنج بخش قابل دسته علی
و  علـی گویی برای اثبـات افضـلیت حضـرت شیعیان را متهم به اغراق، رشیدرضا. ۱
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او بـه . ین نموده استتعمیم حکم تغییر مبّلغ مسألۀ برائت به تغییر مبّلغ همۀ احکام د 
و َرُجٌل ِمنَك  یَؤدّ یُ إّنه ال «اطالق تعبیر 

َ
در فرمان الهی دقت نکـرده  .» َعنَك إّال أنَت أ

جـایز نیسـت کسـی جـز ، اسـت اللـه چـه رسـاندنش وظیفـۀ رسـول هر آن. است
، »مصـونیت تبلیـغ دسـت اول«اصل . را برساند آن، حضرت حضرت یا از خود آن آن

داند و مشرکان مکـه اول بـار  عصوم میو احکام الهی را شأن خاّص متبلیغ اولیۀ قرآن 
از سـوی دیگـر اگـر در کـالم . شـنیدند کم برائت الهی را از یک معصوم میباید ح
نگـاری بـا  نظیر نامه( های غیرابتدایی رسالت، بود» ِمنَك «تعبیر » َعنَك «جای  هنبوی ب

 . گرفت که چنین نشد م در بر میرا ه) ملوک و اقوام دیگر و فرماندهی سپاه و بالد

ی«چنین سعی نموده که عبارت  این مفّسر هم. ۲  را به خویشاوندان پیـامبر» رجٌل ِمنِّ
» جـان«را  کـه غیـر از آیـۀ مباهلـه کـه علـی درحـالی؛ هاشم تعمـیم دهـد از بنی
را صــرفًا  بیــت پیــامبر کنــد و روایــات متــواتری کــه اهــل معرفــی مــی پیــامبر

را نـاظر بـه » ِمـن«آیات و روایاتی وجود دارند که کلمـۀ ، دارد م میاعال خمسۀطیبه
 . داند نه خویشاوندان جایگاه رفیع می

از  بلکه تبعیت پیـامبر، را نه أفضلیت ایشان علی علت انتخاب حضرت، آلوسی. ۳
خـودش یـا یکـی از بایـد ، عهد کند خواست نقض آن سّنت جاهلی که اگر کسی می

عهـد  لۀ برائت قصـد نقـضئمس در دانسته است! و پیامبر، ردک خاندانش اعالم می
، کثیـر تأییـد نکـرده اسـت ین رسم عرب را هیچ مـوّرخی جـز ابـنا. با مشرکان داشت

همۀ سنن جاهلیت جز کلیـدداری کعبـه و سـقایت حـاّج را رّد  که پیامبر ضمن آن
 کرده باشد؟!خود را به یک سلیقۀ قومی ملتزم ، حال چگونه در این امر مهم، نمود

؛ دانـد ای مـی را بر اساس مصلحت عشـیره علی انتخاب حضرت الحدید أبی ابن. ۴
عبدمناف بود و پسرعموهایش در برابر  را فرستاد چون از بنی علی، یعنی پیامبر

البالغـه دفـاع  ایـن شـارح نهـج. کردنـد حتمالی مشرکان مکـه از او دفـاع مـیحملۀ ا
پیـدا  اطراف پیـامبر، تر از علی دشمن ردی کمآیا ف. است داده نادرستی انجام

شد؟! او که تاریخ مشحون اسـت از حـوادث متعـددی کـه عامـل کینـۀ قـریش  نمی
 . نسبت به اوست

بـر اتمـام ، کثیر که نتوانسته منکر برکنـاری ابـوبکر از اعـالم سـورۀ برائـت شـود ابن. ۵
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اوًال باید . رار داردبرای او اص، منصب امارت حجاج تا پایان مناسک سال نهم هجری
شود و  ورۀ برائت فضیلت خاّصی محسوب نمیگفت امیری حجاج در برابر اعالم س

را  صراحت بازگشت فوری ابوبکر نزد پیـامبر روایات به، ثانیًا اگر که چنین باشد
قبـل از بـه بیان نموده است و این غیر از روایاتی است که ابالغ امر نبوی به ایشـان را 

 . داند سوی مکه میراه افتادن 

کننـدۀ  که خداوند متعال از تغییـر اعـالم دنبال هدفی بود نه بهدر نهایت باید منصفا
 علـی ور فضل و مرتبۀ واالی امیرمؤمنانهم ظه و آن؛ آیات برائت مّدنظر داشته است

 . کند را غصب می که در آینده خالفت پیامبر در برابر کسی است

 نامه کتاب
 .قرآن کریم .۱
 اللـه مکتبـة آیـت ،قم ،محمد ابوالفضل ابراهیم ،محقق ،شرح نهج البالغه ، دیعبدالحم، دیالحد بیأ ابن .۲

 . ۱۴۰۴،نجفی مرعشی
 . ۱۳۶۷،اسماعیلیان ،قم ،محمود محمد طناحی ،محقق ،النهایه ،  ، مبارکاثیرجزری ابن .۳
 . ۱۳۱۳،دار صادر ،بیروت ،مسند احمد، احمد، حنبل ابن .۴
 . ۱۳۷۶،مکتبة حیدریة ،نجف ،طالب مناقب آل أبی، یعل محمدبن، شهرآشوب ابن .۵
 . ۱۴۰۹،دار الکتب اإلسالمیه ،تهران ،األعمال  إقبال ،جعفر بن موسی بن ، علیطاووس ابن .۶
دار  ،بیـروت ،الـدین محمدحسـین شـمس ،محقـق م،یر القـرآن العظـیتفس ،عمرو بن ، اسماعیلکثیر ابن .۷

 .  ۱۴۱۹،الکتب العلمیه
 . ۱۴۱۴، ۳چ، دار صادر ،بیروت ،العرب  لسان ،رممک ، محمدبنمنظور ابن .۸
 .  ۱۴۱۵،العلمیه  دار الکتب ، روتیب ، یالمعان  روح ،محمود،  یآلوس .۹
 . ۱۳۷۴،مؤسسة البعثة ،قم ،ر القرآنیتفس یالبرهان ف، مانیسل بن دهاشمیس، بحرانی .۱۰
 . ۱۳۸۳، ۳چ، دلیل ما ،قم ،تاریخ سیاسی اسالم ،رسول، جعفریان .۱۱
 ،یلیوسف عبدالرحمن مرعش ،محقق ،المستدرک علی الصحیحین، عبدالله محمدبن، یحاکم نیشابور .۱۲

 . تا بی ،دار المعرفة ،بیروت
ل منصـب بررسـی و تحلیـ،حامـد، مقـدم منتظـری ،سیدعلی، پور حسین ،سیدمحمدمهدی، پور حسین .۱۳

 ،۴۱-۲۵صـص، ۴۱شـماره، ۱۳سـال ،تاریخ اسـالم در آیینـه پـژوهش.  امارت حج در سال نهم هجری
۱۳۹۵  . 

 . ۱۹۸۰، ۲چ، دار الفکر ،روتیب ،ر المناریتفس ،سیدمحمد، رشیدرضا .۱۴
 . ۱۴۰۷، ۳چ، دار الکتب العربی ،بیروت ،الکشاف ،محمود، زمخشری .۱۵
 . ۱۴۱۴، دار الفکر ،بیروت ،الدّر المنثور ،نیالد جالل، یوطیس .۱۶
 . ۱۳۶۲،جامعه مدرسین ،قم ،اکبر غفاری علی ،محقق ،الخصال ،علی بن ، محمدصدوق .۱۷
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 . ۱۴۰۴،مؤسسة األعلمی للمطبوعات ،بیروت ،عیون أخبار الرضا، ــــــــ  .۱۸
 . ۱۴۱۷،دفتر انتشارات اسالمی ،قم ،المیزان ،نیسیدمحمدحس، ییطباطبا .۱۹
 . ۱۳۷۲،ناصرخسرو ،تهران ،مجمع البیان ،حسن بن ، فضلطبرسی .۲۰
 . ۱۴۱۲ه،رفدار المع ،بیروت ، انیالب  جامع ، ریجر  محمدبن، یطبر .۲۱
 . ۱۴۱۴،دار الثقافة ،قم ی،األمال ، حسن ، محمدبنطوسی .۲۲
 . ۳،۱۳۸۶چ، منیر ،تهران ،نقش ائمه در احیای دین ، سیدمرتضی، عسگری .۲۳
چاپخانــه  ،تهــران ،محالتــی رســولی سیدهاشــم ،محقــق ،کتــاب التفســیر ،مســعود ، محمــدبنعیاشــی .۲۴

 . ۱۳۸۰،علمیه
 . ۳،۱۴۰۴چ، دار الکتاب ،قم ی،ر القمیتفس ،میابراه بن ، علیقمی .۲۵
 . ۱۴۰۳، یالعرب اءالتراثیدارإح ،روتیب ،بحاراألنوارر، ، محمدباقمجلسی .۲۶
 . ۳،۱۳۷۹ج، صدرا ،تهران ،آشنایی با قرآن ، مرتضی، مطهری .۲۷
کنگـره  ،قم ،زرندی اکبر غفاری و محمود محرمی علی ،محقق ،اإلختصاص، محمد بن ، محمدمفید .۲۸

 . ۱۴۱۳،دیخ مفیهزاره ش
 . ۱۴۱۳،دیخ مفیکنگره هزاره ش ،قم ،اداإلرش، محمد بن ، محمدمفید .۲۹




