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An Examining the Narrations of the Two Major Islamic Sects 

Concerning the First Verses of Surah Bara’ah
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Abstract 

The first verses of Surah Bara’ah were revealed to express the hatred of God and His 

Messenger for the polytheists and to clarify their situation in the new-established 

Islamic society and to inform to purifying the Divine house and the great hajj congress 

from the veils and ornaments of polytheism. The Prophet of Islam (P) first gave these 

verses to Abu Bakr along with other instructions to convey to the polytheists on the day 

of the great hajj; But with divine revelation, the message is taken back from him and the 

supervision of the pilgrims and the declaration of hatred is bestowed to Imam Ali (A.S). 

Although both major Islamic sects accept this story itself, there are different 

perspectives and perceptions in the occurrence itself and its limitation to Surah Bara’ah, 

as well as the interpretation of “rajulun minni” (a man on behalf of me) and reasons for 

this occurrence. This article, with a descriptive-analytical method and based on massive 

narrational documents in interpretive, historical, and narrational books of both sects, 

seeks to prove that Imam Ali (A.S), who was as the divine revelation testifies the soul 

and spirit of the Prophet (P) has acquired mission to communicate the first verses of 

Surah Tawbah. The phrase “rajulun minka” (a man from you) means that if the only 

familial kinship was the reason for superiority, then Abbas, the uncle of the Prophet (P), 

should have been the one to be sent on the mission. This shows that “being from the 

Prophet (P)” in this narration is not a kind of familial and relative kinship but rather, it 

is a kind of spiritual affinities and positions. The change of the messenger of the verses 

of Bara’ah by the divine order and the sending down the angel of revelation, on the one 

hand, declares the superiority of Imam Ali (A.S) over the other companions, and on the 

other hand, prepares and the minds of the society and provides the ground to accept the 

guardianship and succession of Imam Al (A.S). 

Keywords: Quran, Imam Ali (A.S), Surah Tawbah, Communication of Hatred, 

Comparative Exegesis. 
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  **بررسیروایاتفریقیندربارۀآیاتآغازینسورۀبرائتبررسیروایاتفریقیندربارۀآیاتآغازینسورۀبرائت
 محمدجواد دشتی  **مهدی رستم نژاد

چکیده

هـا در  شدن وضـعیت آن آیات آغازین سورۀ برائت برای اعالم بیزاری خدا و رسول او از مشرکان و روشن
های شـرک نـازل شـد. پیـامبر   پیرایـهجامعه نوپای اسالمی و پیراستن خانه خدا و کنگره عظـیم حـ  از 

همراه دستورهای دیگر به ابوبکر داده تا در روز حـ  اکبـر بـه مشـرکان  نخست این آیات را به اسالم
 ابالغ کند؛ اما با وحی الهی از او بازستانده و سرپرستی حجاج و اعالم برائـت بـر عهـده امـام علـی

های متفـاوتی در اصـل   استان، زاویه دیدها و برداشترغم اتفاق فریقین در اصل د شود. علی گذاشته می
و چرایی این اتفاق وجود دارد. ایـن « رجل منی»این ماجرا و محدودبودن آن به سورۀ برائت و نیز تفسیر 

های تفسیری، تـاریخی و   تابکتحلیلی و بر اساس مستندات روایی متواتر در  –نوشتار با روش توصیفی 
کـه بـه شـهادت وحـی اتهـی، نفـس و جـان  ت تا اثبات کند امام علیروایی فریقین، در صدد اس

رساند کـه  می« رجل منک»بود، مأموریت یافت آیات آغازین سورۀ توبه را ابالغ کند. عبارت  پیامبر
کـه مـأمور ایـن ابـالغ  بایست عباس عموی پیـامبر اگر تنها قرابت فامیلی، دلیل بر افضلیت بود، می

های فـامیلی و  در این روایت از جنس قرابت« بودن    از پیامبر»گر آن است که  انشد. این امر نمای می
ها و مناصب معنوی است. تغییر مأمور ابالغ آیات برائـت بـا دسـتور  نسبی نیست؛ بلکه از جنس قرابت

بر دیگر صحابه را دارد و از طر  دیگر  الهی و نزول فرشته وحی، از سویی اعالم افضلیت امام علی
 است.  سازی اذهان جامعه برای پذیرش وتیت و جانشینی حضرت امیر چینی و آماده  نب  زمینهج

 
 ، سورۀ توبه، ابالغ برائت، تفسیر تطبیقی.امام علی قرآن، روایات، واژگان کلیدی:
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مقدمه
جا  هتوانستند فریض  ح  را ببار در سال نهم می و مسلمانان پس از فتح مکه برای نخستین پیامبر

پرستان گردیده بود کـه آورند؛ اما از سویی این یادگار آیین ابراهیمی، دچار انحرافات زیادی از سوی بت
بایست در گام نخست آن انحرافات مثل در این موسم ممکن نبود و می ها، حضور پیامبر  با وجود آن

ا زمینه حـ  صـحیح و شد ت( زدوده می0/787 : 0768؛ مشهدی، 0/180 : 0763طوا  عریان )قمی، 
هـای ها در سـال فراهم گردد. از سوی دیگر حضور مشرکان در مکه و تعامل با آن حضور رسول خدا

کننده بود. کارگردان عالم هستی در ضمن نزول سورۀ برائت و  بسیار نگران واپسین عمر شریف پیامبر
و موسـم حـ  از انحـرا ، بـه ، دربارۀ مشرکان و پیراسـتن خانـه خـدا ساختن نگرانی پیامبر برطر 

ای باشـد بـرای اعـالم وتیـت و  پـردازد تـا ایـن سـوره، زمینـه نیز می دغدغه جانشینی پس از پیامبر
 جانشینی در آخرین سوره یعنی سوره مائده که محور آن وتیت است. 

حـاکی که نازل شد  بخشی به پیامبرآیات آغازین سورۀ توبه و دستورهای چهارگانه برای اطمینان 
از مشرکان بود تا در اجتماع بزرگ ح  به مشرکان اعـالم گـردد کـه وضـع  از بیزاری خدا و پیامبرش

خود را تا چهارماه دیگر روشن کنند؛ چنانچه به آیین توحید بگروند از مزایای مادی و معنوی اسالم بهره
 اید آماده نبرد شوند.مند خواهند شد؛ اما اگر بر لجاجت و عناد خود بمانند، پس از چهار ماه ب

دستور الهی پس از نصبی معنادار، ایـن مأموریـت را بـه  به اند که پیامبر  دانشمندان فریقین آورده
خوردن برگی از فضائل آن حضرت، اشارتی بر جانشینی ایشان پـس  سپرد که افزون بر ورق امام علی
 نیز باشد. از پیامبر

هـای تـاریخی در ذیل آیات آغازین سـورۀ توبـه و کتـابهای تفسیری اجتهادی و روایی هم  کتاب
اند. از آنجا که شـأن نـزول ایـن آیـات، حوادث سال نهم و منابع روایی و کالمی به این موضوع پرداخته

 کند و حاوی انتقال مأموریت پس از عزل ابوبکر به امام علیاثبات می فضیلتی را برای امام علی
سـّنت و  مه امینی در الغدیر و آقابزرگ تهرانی در الذریعه و مفسـران اهلاست، عالمان فریقین مانند عال

باشد یا توجیهی برای چرایـی  یاند تا بیان فضیلت امام علبسیاری از نویسندگان دیگر به آن پرداخته
ای بـا عنـوان  ای که منقصتی برای خلیفه اول نداشته باشد. پیش از این مقاله گونه تغییر شخه مأمور، به

به رشـته تحریـر « نگاهی تطبیقی به اعالم نزول سورۀ برائت در احادیث و رویکردهای مفسران فریقین»
درآمده و به برخی از زوایای این واقعه پرداخته است؛ اما این مقاله افزون بر بررسی این روایت در منابع 
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 ای رسیده است.  فریقین ابعاد دیگری را نیز واکاوی کرده و به نتای  ویژه
انـد کـه از   فریقین روایات بسیاری دربارۀ چگونگی ابالغ آیات برائـت و اتفاقـات پیرامـونی آن آورده

حیث دتلی و سندی نیازمند بررسی و کنکاش و دقت است. نوشتار پیشع رو روایات فریقین در موضوع 
 کند. مزبور را از حیث سندی و دتلی جداگانه بررسی می

 یقینالف.بررسیسندیروایاتفر
سنت درباره ابالغ آیات برائت با سندهای مختلفی ذکر شده که این کثرت سند،  روایات شیعه و اهل

سّنت مورد  دارد اما برای نمونه دو سند از شیعه و دو سند از اهل ما را از تحقیق در صحت سند معا  می
 گیرد. بررسی قرار می

 روایات شیعه .1

 از:اند  دو روایت از منابع شیعه عبارت
 روایت اول: گزارش ابوالصالح از امام صادق

کنـد:  نقـل می نانی از امام صادقک  الصباح   علی بن ابراهیم از پدرش از محمد بن فضیل از ابی 
ها را به ابوبکر سپرد و از او خواست تا  آن هنگامی که آیات آغازین سورۀ برائت نازل شد پیامبر اسالم

وز عید قربان برای مردم بخواند. هنگامی که ابوبکر به قصد مکه از مدینـه سوی مکه عازم شود و در ر به
إؤ رجع   کیعا ىممع: ؤیع عن  نع»فرود آمد که  با این پیغام بر پیامبر اسالم خارج شد، جبرئیل

شود مگر آنکه خودت یا مردی کـه  مأموریت تبلیغ آیات برائت از سوی تو ادا نمی ای محمد  ؛«کىن
در  دنبال ابـوبکر فرسـتاد. علـی را بـه امیرمؤمنان را ابالغ کند. پس از آن پیامبر از تو باشد آن

برگشـت و بـه ایشـان  سرزمینی به نام روحاء به او رسید و آیات را از ابوبکر گرفت. ابوبکر نزد پیامبر
، إن الله ؤ»فرمود:  آیا خدا دربارۀ من چیزی نازل کرده است؟ پیامبر ای پیامبر خدا  عرضه داشت:

؛ نه جز آنکه خداوند به من دستور داد کـه ایـن مأموریـت از «أىرن  أن ؤ ی عن  ن  إؤ أنا أو رج  ىن 
؛ 0/180 : 0763شود مگر آنکه خودم یا مردی که از من است آن را ابالغ کنـد )قمـی،  سوی من ادا نمی

 (.1/707 : 0000کاشانی،  فیز
 بازشناسی رجال سند
 گردد:  شرح ذیل ارائه می ها به یت مزبور و توصیف آنراویان در سند روا

ق( محدث ۷۰۳قمی )م.   ابراهیم  بن   قمی از تفاسیر کهن شیعی، نوشته علی  ابراهیم: تفسیر بن   علی
و از اسـاتید و مشـایخ کلینـی اسـت )طوسـی،  و امام عسکری و فقیه نامدار، معاصر امام هادی
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؛ ۰۶۰: 0760)نجاشـی،  ین مصـادر تفسـیر روایـی شـیعه اسـتتـر (. این کتـاب از مهم۷87: 0000
البیـان،   و مأخذ بسیاری از منابع و متون پس از خـود ماننـد کتـب اربعـه، مجمع( ۲۵۰: 0003طوسی، 

هزار حدیث از او نقـل کـرده  باشد. کلینی بیش از هفت الشیعه، بحاراتنوار و... می  تفسیرصافی، وسائل
ابـراهیم را شخصـیتی مـورد اطمینـان در نقـل  بـن   شناسان، علی رجال(. ۰۸۷: 0007است )سبحانی، 

ــت و اســتوار می ــد )قمــی،  روایــات، دارای ایمــانی ثاب ــان وثاقــت او۲/8 : 0763دانن  (. نجاشــی در بی
( و 165: 0760)نجاشـی، « ثرکثقة ف  الم:یث، ثبت، ىعتمع:، حعمیا المع سم سعم  فعا»نویسد:  می

قولویه روایات او را در  ( و ابن087: 0003الحدیث دانسته )عالمه حلی،  عالمه حلی او را ثقة و صحیح
 (. 01/107: 0007کامل الزیارات نقل کرده است )خویی، 

هاشـم از عالمـان اواخـر قـرن دوم هجـری، فقیـه و  بـن   قمی: ابواسحاق ابـراهیم  هاشم  بن   ابراهیم
شر کرد. وی از مشایخ اجـازه، راوی حـدیث و بار احادیث کوفیان را در قم منت محدثی است که نخستین

الله خوئی نام ابراهیم بن هاشـم در سـند  ( و به گزارش آیت7 - 0/8 : 0763از بزرگان شیعه بوده )قمی، 
قمی  فرزند ایشان در ابتدای تفسیر روایت آمده است و هیچ شکی در وثاقت او وجود ندارد؛ زیرا 6000

: 0056طـاووس،  )ابنو سید بن طاووس ( 7 - 0/8 : 0763)قمی،  به وثاقت تمام راویانش شهادت داده
 (. 170و  ۲/۰۹۰: 0007)خویی،  بر وثاقتش ادعای اجماع کرده است( 008

اسـت )تفرشـی،  صـیرفی از اصـحاب امـام رضـا  الفضـیل امزدی   فضیل: محمد بن   محمد بن 
شـمرده )خـویی،  امـام کـاظمو  الله خوئی او را از اصحاب امـام صـادق  (. آیت0/178: 0008
(؛ امـا بسـیاری دیگـر 087: 0000طوسی وی را متهم به غلو دانسته )طوسی،   ( و شیخ08/000: 0007

فضـیل  بـن   قاسـم بـن   کنـد همـان محمـد الصباح روایت نقـل می  فضیل که از ابی بن   گویند محمد می
رو روایـاتش صـحیح و  ه اسـت؛ ازایـنباشد که ثقه بوده و شیخ صدوق روایات زیادی از او نقل کرد می

الله خویی پـس از نقـل اقـوالی  ( آیت1/087: 0057؛ اردبیلی: 0/77: 0008شود )تفرشی،  پذیرفته می
داند و یکی از ادله وثاقت او، وجود نامش در سلسله راویان  دربارۀ وثاقت محمد بن فضیل، او را ثقه می

 (.  08/000: 0007کامل الزیارت دانسته است )خویی، 
(. کشـی او را ثقـه 037تـا،   شهرآشوب، بی  نعیم عبدی است )ابن بن   نانی: او ابراهیمکال  الصباح   ابی
را نقـل  داود حلی در برای وثاقت او، روایت امام صـادق  ( و نجاشی و ابن10: 0767شی، کدانسته )

(. شیخ طوسی نیـز 70: 0771داود،   ؛ ابن07: 0760)نجاشی، « أنت میزان ت عین»کنند که فرمود:  می
(. نام او در سلسله سـند کامـل 006: 0000برشمرده است )طوسی،  او را در زمره راویان امام صادق

 (.130؛ 075؛ 080؛ 0706/063امل الزیارات، کقولویه قمی،  الزیارات نیز وجود دارد )ابن
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یز از امام صادق  روایت دوم: گزارش حر
ابوبکر را بـا آیـات برائـت بـه حـ   کند: پیامبر اسالم نقل می عیاشی از حریز از امام صادق

نازل شد و این پیغام را از سوی خداونـد  فرستاد تا در آن موسم برای مردم بخواند. پس از آن جبرئیل
تواند جایگزین تو در ابالغ این آیـات باشـد.  کسی نمی ؛ جز علی«إؤ  ل  کؤ یبلغ  ن»آورد: 
بـه نـام  را نزد خود خواند و از او خواست تا سوار بر شتر شخصی پیامبر لی، عرو پیامبر ازاین

غضباء شده و خود را به ابوبکر برساند و آیات برائت را از او بگیرد و خودش ایـن آیـات را در مکـه و در 
رسید و عرضه داشـت آیـا ایـن  موسم ح  قرائت کند. ابوبکر پس از برگشت به مدینه خدمت پیامبر

ؤ، إؤ أنعه أنعزل »از روی غضب بوده و از سوی خدا عقوبتی نازل شده اسـت ـ حضـرت فرمـود: تغییر 
تواند  دستور یافت که جز مردی که از او باشد نمی ؛ نه، مگر اینکه پیامبر«ک لیه ؤ یبلغ إؤ رج  ىن

 ( 1/30 : 0785به جای ایشان این آیات را ابالغ کند. )عیاشی، تفسیرالعیاشی، 
 رجال سند بازشناسی

 گردد:  شرح ذیل ارائه می ها به راویان در سند روایت مزبور و توصیف آن
سـمرقندی )م.   سـلمی    محمـد عیاشـی   بـن     مسـعود   مسعود عیاشی: ابوالنضر محمد بـن  محمد بن 

: 0760ق( وی ابتدا سنی بود؛ اما پس از تحقیـق در آثـار شـیعی، تغییـر مـذهب داد. )نجاشـی، 715
داود،   ؛ ابـن700: 0760)نجاشـی، اند  ثقـة و صـدوق دانسـتهداوود و تفرشـی او را  جاشی و ابنن( ۷۵۰

و ( ۰/۷۵: 0057عصر با شیخ کلینی بود )تهرانـی،  (. عیاشی هم0/710: 0008؛ تفرشی، 770: 0771
: 0767طیالسی شـاگردی کـرده اسـت )کشـی،   خالد   محمد بن  فضال و عبدالله بن  نزد علی بن حسن 

عبـدالعزیز کشـی از شـاگردان اوسـت )نجاشـی،   عمـربن   محمد بن  (.۷/۸۰: 0008؛ تفرشی، 1/310 
 158های تـاریخ، فقـه و ادبیـات و تفسـیر و نجـوم،  او در حوزه (.۴۴۰: 0000؛ طوسی، ۷۳۰: 0760

 (.۰۳۳: 0777نـدیم، الفهرسـت،  ها تنها تفسیر عیاشی باقی مانـده اسـت )ابن کتاب دارد که از بین آن
ه از علمای پیشین کطباطبایی در مقدمه تفسیرعیاشی این کتاب را از بهترین تفسیرهایی برشمرده   عالمه 

اند  جا مانده است و در یازده قرنی که از نگارشش گذشته، احدی از فحول و بزرگان بر آن خرده نگرفته به
 (.1/768؛ ج0/075: 0785)عیاشی، 

اسـت و دارای  اتزدی، از طبقـه اصـحاب امـام صـادقعبدالله السجستانی: ابومحمـد  حریزبن
( و به باور کشی، فقهای 061: 0003داند )طوسی،  کتاب النوادر هستند. شیخ در فهرست وی را ثقه می

حلی وی را بـه سـبب اینکـه بـدون اذن امـام   اند. کشی، نجاشی و عالمه فراوانی از وی روایت نقل کرده
ــمرده ــذموم ش ــد، م ــی،   جنگی ــی، 1/685: 0767اند )کش ــه 000: 0760؛ نجاش ــا   (. آیةالل ــوئی ب خ
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رد و از عـدم کـدانـد؛ زیـرا وی توبـه  بودن او، مذمت حریز را مرتفـع می گذاشتن بر امامی و موثق صحه
گاهی نداشت و دوباره نزد امام رفت و اذن طلبید )خویی،  طور که   (. همان0/108: 0007رضایت امام آ

اشی به حریز حذ  شده است؛ اما با جستاری در روایاتی که کتـب روایـی پیش از این گفته شد سند عی
 شود: اند دو طریق وجود دارد که هر دوی آن بررسی می دیگر از عیاشی نقل کرده

زیـاد قـال  بن   نصیر قال حدثنا سهل  مسعود العیاشی قال حدثنا محمد بن   طریق نخست: محمد بن 
عیسـی عـن حریـز )صـدوق،   سهل عـن حمـاد بـن  بن   إسماعیل العباس قال حدثنا  حدثنی منصور بن 

0007 : 1/081  .) 
روایت نقل  و امام کاظم عیسی: محدث و فقیه امامی در قرن دوم که از امام صادق  حماد بن 

اند. از حماد، در منابع حدیثی،  نیز دانسته و امام جواد کرده است. برخی او را معاصر با امام رضا
القـدر و از اصـحاب   ثقـه، جلیلحدیث نقل شده که بیشتر مربوط به احکـام اسـت. او  ۲ ۵۰۰افزون بر 

 (.06: 0003حلی،   عالمه ؛ 006: 0003طوسی، اجماع است )
سهل الدهقان را یک  بن   سهل الکاتب یا اسماعیل بن   الله خوئی، اسماعیل سهل: آیت بن   اسماعیل 

گویـد  (. نجاشـی می0/03: 0007روایـت وجـود دارد )خـویی، داند که در اسناد بیش از سـی  نفر می
 ( 17: 0760اند. )نجاشی،   اصحاب او را ضعیف دانسته

 و امـام هـادی از اصحاب امام جواد  الرازی  العباس أبوالحسن    منصور بنعباس:    منصور بن
( و 007: 0760 دانسـته )نجاشـی،« مضطرب اممر»(؛ اما نجاشی او را 0/010: 0008است )تفرشی، 

خودش یک مفهوم نسبی است؛ یعنی نه نفی و نه اثبـات )خـویی، « أمر»گوید کلمه  الله خوئی می آیت
0007 :07/737.) 

اعتبـار در  . برخـی وی را بی شناسان اختال  اسـت زیاد اآلدمی: دربارۀ وی در کتب رجال بن   سهل
پژوهانی وی را از  ( و رجال783: 0000؛ طوسی، 080: 0760دریافت حدیث معرفی کردند )نجاشی، 

نظر، سـخن دوم بـه  (. به005 - 057: 0777اند )مهدوی،  اعتباری دور و وثاقتش را به اثبات رسانده بی
حدیث در کتب اربعه از وی نقل شـده اسـت )مهـدوی،  1755تر باشد؛ زیرا اوت: بیش از  واقع نزدیک

یحیـی  انـد؛ ماننـد: محمـد بـن  ی حدیث نقل کرده(؛ ثانیا: نگارندگان جوامع حدیثی از و077: 0777
(، محمـد بـن 005و  70: 0706قولویـه،   (، حسن بن متیل قمـی )ابن0/185: 0050العطار )صدوق، 

... ثالثا نام  (، و1/010: 0760(، علی بن ابراهیم قمی )کلینی، 8/05: 0760علی بن محبوب )طوسی،  
ــارات )ابن وی در سلســله راویــان کامل و...( و تفســیر قمــی  053و 00و 70و 08: 0706ولویــه، ق  الزی

از یاران امام   ( و005و007: 0777( است. رابعا وی شیخ اجازه )مهدوی، 700و  1/07: 0763)قمی، 
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(؛ اما هیچ قدح و لعـن و 1/873: 0767بود )کشی،  و امام حسن عسکری ، امام هادیجواد
 .   ده استدست ما نرسی ایرادی از جانب این سه امام به

شده و مطمئن در نقل حدیث اسـت   نصیر کشی، در کتب رجالی ستوده نصیر: محمد بن  محمد بن 
 (.005: 0000)طوسی، 

العبـاس بـن المغیـرة قـال حـدثنا الفضـل بـن شـاذان عـن  مسـعود عـن أبی طریق دوم: محمد بـن 
 (.7/168 : 0760)طوسی،  عمیر عن حماد عن حریز أبی ابن

 یش از این بررسی شد.حماد بن عیسی: پ 
ْزدی محدث امامیه و از اصحاب اجمـاع )کشـی،  ابی عمیر: محمد بن  ابی ابن عمیر زیاد بن عیسی ا 
را درک کـرده اسـت. بیشـتر  ( در قرن سوم قمری است که محضـر سـه امـام شـیعه1/875: 0767

المنزلت  القدر و عظیم لپذیرند. او دانشمندی جلی رجالیان روایات مرسل او را همانند روایات مسند می
 (. 016: 0771داود،   ابن ؛760: 0000( و ثقه است )طوسی، 713 : 0760)نجاشی، 

ْزدی  ق( در زمرۀ فقیهان درجـه یـک ۰۶۰نیشابوری )م.   فضل بن شاذان: فضل بن شاذان بن خلیل ا 
: 0000)طوسـی،  و امام حسن عسـکری و از اصحاب امام هادی( ۲۰۴: 0003امامی )طوسی، 

او تصـریح  توثیـق بـه نجاشـیامامیه قرار گرفتـه و  احادیث بسیاری از سلسله اسناد است. وی در( ۴۷۴
  (.۷۰۳: 0760کند )نجاشی،  یم

العبـاس بـن المغیـره  العباس بن المغیره: در روایات شیعه جز در این سند جای دیگری نـام ابی ابی 
العباس همان عباس بن المغیره بوده که به اشـتباه  الله خوئی برآن است که ظاهرا ابی رو آیت نیامده، ازاین

(. گـواه ایـن سـخن آنکـه 11/170؛ 08/176؛ 05/161: 0007العباس درج شده اسـت )خـویی، ابی
طوسی در سلسله سند یک روایت که دوبار در تهذیب آورده، در باب الزیادات، العباس بن المغیره   شیخ

( آورده 7/168 العبـاس بـن المغیـره )همـان: ( و در باب فضل المساجد، ابی7/156 : 0760)طوسی، 
العباس یا العباس بن المغیره در کتب رجـالی مجهـول بیای حال، ا  (. علی1/6: 0057است )اردبیلی: 

 اند.است و رجالیون از قدما به او نپرداخته
گونه که پیداست در سند روایت اول، روایان مورد اعتماد و وثوق خاصه وجود دارنـد  بنابراین، همان

جه به اینکـه عیاشـی و و متن آن هم با آنچه در کتب خاصه و عامه آمده موافق است. روایت دوم نیز با تو
اند مورد اعتماد است؛ لیکن اگر کشف شود طریق عیاشی به حریـز، طریـق دوم بـوده  حریز مورد وثوق

هیچ اشکالی بر آن وارد نیست؛ اما اگر طریق نخست باشد دو نفر در آن طریـق هسـتند کـه مجهولنـد؛ 
گر شهرت دتلی این روایت جابر لکن اعتماد صاحبان کتب اربعه در نقل روایت از این دو و از سوی دی
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 ضعف آن است.
ت روایات اهل. 2

ّ
 سن

 اند از: گیرد که عبارت سّنت نیز مورد بررسی قرار می دو روایت از منابع اهل
ید بن   رکیَثیع از ابوب  روایت اول: گزارش ز

ی اهل مکـه سو وی )ابوبکر( را با آیات برائت به کند: پیامبر اسالم زید بن یثبع از ابوبکر نقل می
جا آورد و هیچ کس نباید خانه خـدا  فرستاد تا اعالم کند پس از آن سال )نهم( هیچ مشرکی نباید ح  به

هـا و  را عریان طوا  کند و جز مسلمان وارد بهشت نخواهد شد. همچنین هرکس از مشرکان که بـین آن
است تنها تا زمان اجلـش اعتبـار دار  ها که تاریخ پیمانی وجود داشت دیگر اعتباری ندارد و آن پیامبر

دسـتور داد تـا  به علـی دارد؛ چراکه خدا و رسولش از مشرکان برئ هستند. پس از سه روز پیامبر
خود را به ابوبکر برساند و او را برگرداند و آیات برائت را خودش ابالغ کند. ابـوبکر پـس از برگشـت بـه 

؛ آیا دربارۀ مـن )ابـوبکر( «؟الله ح:ث ف  شئ یا رسول»رسید و عرضه داشت:  مدینه خدمت پیامبر
ىعا حع:ث »فرمودنـد:  اتفاقی رخ داده )از سوی خدا در مذمت من وحیی نازل شده( اسـت؟ پیـامبر

؛ دربارۀ شما اتفاقی نیافتاده )وحیی و ذمی نازل «ن أىرت ان ؤیبلغه إؤ أنا أو رج  ىن کإؤ ریر و ل کفی
ر یافتم آیات برائت را ابالغ نکند جز خودم یـا مـردی کـه از مـن نشده( جز اینکه خیر است؛ لکن دستو

  (.۲/۲۰۰تا،   ؛ موصلی، بی۲/۷تا،   باشد )شیبانی، بی
 بازشناسی رجالی سند

 گردد:  شرح ذیل ارائه می ها به راویان در سند روایت مزبور و توصیف آن
حجـر وی را موثـق در   نیع بن الجراح: از راویان بخاری، مسـلم و سـایر صـحاح سـته اسـت. ابکو

یــع را از کو ذهبــی، و( ۲/۵۸۲: 0000حجــر،   گانــه دانســته )ابن  روایــت، حــافظ و عابــد و از بزرگــان نه
راهویه و  بن   حنبل، اسحاق  رده و احمد بن که از هشام بن عروه و أعمش نقل روایت کداند   مشاهیری می

ثوری نیز بهتر خوانـد   زید او را از سفیان  نقل از حماد بن  بهاند و   ردهکعبدالله نیز از او روایت  بن   ابراهیم
  (.۰/۷۵۰: 0771)ذهبی، 

حجـر وی را ثقـه دانسـته   اسرائیل بن یونس: از راویان بخاری، مسلم و سایر صحاح سته است. ابن 
علـی  بن   عالقه و آدم  گوید: وی ناقل روایاتی از جدش و زیاد بن   و ذهبی می( ۲/۲۰۴: 0000حجر،   )ابن

عنوان  است و احمد او را ثقه و برخوردار از حافظه بسیار قوی و تعجب برانگیز دانست. ابوحاتم از او بـه
 (.۲/۰۴۲: 0771ترین شاگردان ابوسحاق یاد کرده است )ذهبی،  مطمئن

حجـر او را ثقـه   السبیعی: وی از راویان بخاری، مسـلم و سـایر صـحاح سـته اسـت. ابن ابواسحاق 
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  حازم و عدی   شمرد. او از جریر بن  و ذهبی وی را از سرشناسان برمی( ۲/۴۰۷: 0000حجر،   ه )ابندانست
عباس و افراد بسیار دیگری روایـت شـنیده و او ماننـد زهـری ناقـل روایـات   ارقم، ابن  حاتم، زید بن  بن 

  (۰/۸۰: 0771بسیاری است. )ذهبی، 
ر و ابـوذر ککنـد کـه از ابـوب  ای معرفی می  یق کرده و از صحابهیثیع را توث یثیع: ذهبی زید بن  زید بن 

گوید: زید، ثقه و مخضرم بـود. مخضـرم، بـه   حجر می  و ابن( ۲/۴۲: 0771روایت شنیده است )ذهبی، 
 (.۲/۰۰۵: 0000حجر،   رده باشد )ابنک که زمان جاهلیت و اسالم هر دو را درکشود   سی گفته میک

  حرب از پیامبر بن   کروایت دوم: گزارش سما 
سـوی اهـل مکـه فرسـتاد. پـس از آن  ابوبکر را با آیات برائـت به کند: پیامبر اسالم انس نقل می

؛ «ىا ل  أ انزل ف  شع ؟ »فرمود که ابوبکر را برگردانند. ابوبکر پس از برگشت به ایشان عرضه داشت: 
من چیزی )مـذمتی( از سـوی خـدا نـازل من چه عیب دارم که مرا از ماوریت کنار گذاشتی؟ آیا دربارۀ 

؛ نـه، و لکـن دسـتور «ؤ ولکن  اىرت ان ؤیبلغها اؤ انا او رجع  ىنع »فرمودند:  شده است؟ پیامبر
یافتم آیات برائت را ابالغ نکند جز من یا مردی که از من باشد. پس ابوبکر آیات برائـت را بـه علـی بـن 

 ( 753و  0/756: 0000حسکانی،   ؛ حاکم۷/۲۰۷۲: 0008اتعرابی،   سپرد )ابن طالب ابی
 بازشناسی رجالی سند

 گردد:  شرح ذیل ارائه می ها به راویان در سند روایت مزبور و توصیف آن
و مـزی از  (۲/۴۰۰: 0000حجـر،   حجـر وی را ثقـه دانسـته )ابنعلی بن سـهل بـن المغیـرة: ابـن

شد. دارقطنـی نیـز و شنیدن حدیث وی از ما قضا نمی نگاشتیم حاتم آورده که ما روایات او را می  ابی  ابن
 (.۰۰/۴۵۳: 0056آورد )مزی،  می« الثقات»تاب کحبان هم نام او را در   گفته: او موثق بود، ابن

حجـر وی را موثـق و اسـتوار عفان بن مسلم: از راویان بخاری، مسلم و بقیه صحاح سته است. ابن
حجـر،   کـرد )ابنمـی کرد، آن را ترکگر در حرفی از روایت تردید میمدینی آورده که او ا  دانسته و از ابن

هـا و همچنـین  طبقـه بـوده و آن نویسد: وی بـا هشـام دسـتوائی و همـام همذهبی می(. ۲/۷۹۷: 0000
 (.۰/۰۳: 0771اند )ذهبی، ردهکحربی، ابوزعه و جماعتی از او روایت نقل  بخاری، ابراهیم 

حجـر حمـاد را راویان بخاری، مسلم و سایر صـحاح سـته اسـت. ابـن سلمة بن دینار: از حماد بن 
و ذهبـی وی را از ( ۲/۲۳۸: 0000حجـر،   تـرین اشـخاص دانسـته )ابنراستگو در نقل روایت و از قـوی

عاصـم نیـز از حمـاد   رد. ابنکـمعین در مسلمانیع بدگوی حماد، باید تردید داند. به گفته ابن  مشاهیر می
 (.۲/۷۴۹: 0771خواند. )ذهبی،  و مورد اعتماد و راستگویش می دیث نگاشتههزار ح بیش از ده

را دانشـمندی  کبن حر: از راویان بخاری، مسلم و بقیه صـحاح سـته اسـت. ذهبـی، سـما کسما
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  (.۵/۰۴۵: 0007داند )ذهبی،   حافظ و پیشوای بزرگ معرفی می
 : از صحابیان جلیل القدر و معرو  است.کانس بن مال

بر پایه کتب رجالی عامه، روایت اول و دوم از روایـات صـحاح و قابـل اعتمادانـد و تمـام  ین،بنابرا
گویـد: بخشـی از ایـن روایـت را   شان از وثاقت برخوردارند؛ هیثمی بعد از نقـل روایـت اول می  راویان

: 0058 )هیثمـی، هسـتند رده و تمام راویان آن ثقـهکبخاری در صحیح آورده و احمد بن حنبل نیز نقل 
یثیـع،  السند است. زید بـن  نویسد: این روایت صحیحر، نیز در ذیل این روایت میکاحمدشا(. ۷/۰۷۹

  (۷/۷۷۲: 0006از تابعیان و موثق است. )شیبانی، 

ب.بررسیداللیروایاتفریقیندربارۀآیاتآغازینبرائت
بیر در متـون فـریقین، بیـانگر بررسی متن روایات، ذیل آیات آغازین برائت و دقت در گستردگی تعا

شود که تغییر مأمور ابالغ آیات برائت، عادی و کوچـک   مطالب غیر قابل انکاری است که مانع از آن می
های صریح روایـات بـر افضـلیت   جلوه داده شود و از آن به پیروی از سنت جاهلی تعبیر گردد یا دتلت

ها تنها پیوندهای خویشاندی خوانده   ه سبب عزل و نصبای از ارزش بیندازند ک  را به اندازه امام علی
ها را مـورد  شود. دقت در این روایات دتلت بر مطالب بسیاری دارد که این تحقیق برخی از این دتلت

 توجه قرار داده است.
 چیستی مأموریت و احکام صادر شده در آن . 1

ه افـزون بـر کـدن آیات برائت نبود؛ بل، تنها رسانرسالت سپرده شده به ابوبکر سپس به امام علی
خودت ابالغ کن یـا   پیام را»شدند:   شد که مشمول گفته جبرئیل میآن، چند حکم دیگر را هم شامل می

ام دیگر که رسانده شـدند کو هیچ دلیلی بر تقییدخوردن اطالق این جمله وجود ندارد. اح« مردی از تو
 اند از: عبارت

(؛ 05/06  : 0001؛ طبـری: 705و  0/777: 0057ار مـاه )ترمـذی، یکم. پایان عهدها پس از چهـ
هایی داشت که برخـی از مشـرکان در مدینه بود با برخی از قبائل مکه پیمان هایی که پیامبرطی سال

س عهدی با مسـلمان دارد و عهـدش محـدود بـه مـدتی کبودند، در این آیات آمده است: هر   نقز کرده
هدش معتبر است و اگر محدود به مدتی نیست تا چهارماه دیگـر عهـدش است، تا سررسید آن مدت ع

 معتبر خواهد بود. 
: 0057؛ ترمـذی، 1/060؛ 0/73: 0050دوم. ممنوعیت طوا  مشرکان پس از این موسم )بخاری، 

بود و مشـرکان از  سال از انتشار منطق اسالم در سرزمین حجاز گذشته (؛ بیش از بیست705و  0/777
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گاهی پیدا کرده و می  م دربارۀ بتدیدگاه اسال پرسـتی جـز تقلیـدی باطـل از نیاکـان دانستند که بـتها آ
نیست. در این میان صاحبان وجدان بیدار به یکتاپرستی گرویدند؛ ولـی گروهـی متعصـب، از عـادات 

 از جمله ایـن عـادات کردند کهزشت خود دست برنداشتند و از خرافات و اوهام و انحرافات پیروی می
های پایـانی عمـر شـریف ح  به سبک جاهلی بود. محوکردن این عادات و انحرافات از حجاز در سال

بودند که در طی این نامه اعـالم    ای برای آنهایی بود که ایشان درپی یافتن چارهیکی از دغدغه پیامبر
 ی حق طوا  و زیارت خانه خدا را ندارد. کشد که پس از این هیچ مشر

: 0057؛ ترمــذی، 0/000؛ ج0/67؛ ج1/060: 0050یــت طــوا  عریــان )بخــاری، ســوم. ممنوع
شـدند، بـا آن  ه مـیکـان در طوا ، اگر با لبـاس وارد مکزیارتی مشر  (؛ بر اساس سنت705 - 0/777

هایشان را از دست ندهنـد ه لباسکدادند. برای ایناش می  ردند و پس از طوا  صدقهک لباس، طوا  می
 کیافتنـد و تنهـا یـ ای نمـی  ای و اجـاره  ردند و اگر لباس عاریهک رایه میکسی عاریه یا پیش از طوا ، لبا

پرداختند. این حکم میان زنان و مـردان  لباس به همراه داشتند، ناچار برهنه و لخت مادرزاد به طوا  می
حق ندارد س ک ه هیچکرو ابالغ شد  (. ازاین1/318 : 0006؛ بحرانی، 0/180: 0763مشترک بود )قمی، 

 ند.کعبه طوا  کپس از این برهنه در اطرا  
(؛ برپایـه 05/06 : 0001؛ طبری: 705 - 0/777: 0057نبودن غیر مؤمن )ترمذی،  چهارم. بهشتی

شود مگـر  س داخل بهشت نمیک  هیچ»در روز ح  اکبر اعالم کرد:  مدلول برخی روایات، امام علی
عنا پیش از این در روایات و آیات بسیاری نازل شده بـود؛ پـس طباطبایی این م به اعتقاد عالمه «. مؤمن

ه تا سال نهم هجرت این معنا بـه گـوش مـردم نرسـیده باشـد )طباطبـائی، کرسد  نظر می عادتا محال به
0003 :7/060  .) 

افـزون بـر  شود کـه امـام علـیسیدجعفرمرتضی عاملی معتقد است که از روایات برداشت می
 (. 3/00: 0000ابالغ هشت دستور دیگر نیز مأمور بود )عاملی،  ابالغ آیات برائت به

 نصب امیرالمومنین. 2

آیـات  مفسران و مورخان و راویان فریقین اجماع دارند که پیش از موسم ح  سال نهـم، پیـامبر
یـن نخستین سورۀ برائت را ابتداء در اختیار ابوبکر قرار داد و به وی مأموریت داد تـا در روز حـ  اکبـر ا

؛ 7/101تـا،  بی آیات را به همگان ابالغ کند. پس از آنکه ابـوبکر بـه راه افتـاد در ذوالحلیفـه )شـیبانی،
حبـان،   ( یا ضـجنان )ابن0/78: 0053کثیر،   ؛ ابن0/000تا،  بی ( یا جحفه )شیبانی،0/8 : 0011ثعلبی، 

( 0/37: 0770کثیـر،   ؛ ابن1/66: 0707 ( یا عرج )دارمـی،7/070تا،  بی طبری،  ؛ محب00/07: 0000
( خدای وات، فرشته وحـی را فرسـتاد و 1/715: 0000کاشانی،  ؛ فیز0/181 : 0763یا روحاء )قمی، 
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بیان داشت که مأموریت ابالغ این آیات را باید خودش یا کسی که از او و به مثابه جان اوست بـه انجـام 
 برسانند.

 سپرد. سـپس علـی طالب  ا از ابابکر سلب و به علی بن ابیاین مأموریت ر رو پیامبر ازاین
را در حالی که سوار بر شتر ایشان بود در پی ابـابکر فرسـتاد تـا آیـات را از او بسـتاند و وظیفـه ابـالغ را 

و  7/101؛ ج000و  0/005تـا،  بی ؛ شـیبانی،001و  1/000تـا،  بی هشـام،  خودش به دوش بگیـرد )ابن
امینی  (. عالمــه07 - 05/01 : 0001؛ طبـری: 0/777: 0057؛ ترمــذی، 0/73؛ 0050، ؛ بخـاری107

انـد در الغـدیر  های عامه که این واقعه را نقل کـرده نفر از حافظان و راویان و طرق مختلفی از کتاب 37
 (. 701 - 6/778: 0773برشمرده است )امینی، 

 واکنش ابوبکر پس از نصب امام علی. 3

شدن ابوبکر از مأموریت بود برای ابوبکر بسیار گران آمد که  که مستلزم معا  اننصب امیرمؤمن
( 0/017: 0000)نسـائی، « ئیعمکو سو »و « وج: ف  نفسه»در روایات، از این ناراحتی با تعابیری مانند 

 یاد شده است.
مة ىعا اال الفاضع کتل»عباس نقل شده:  گفتنی است که نام دیگر سوره توبه، فاضحه است و از ابن

؛ این سوره رسواکننده نام گرفت؛ زیـرا آیـات )ایـن سـوره( پشـت «ینزل و ىنهم، حت  رفنا أؤ ت:ع أح:ا
از  که ما ترسـیدیم نـام هیچیـکشد تا جایی  کردن )برخی اهل مدینه و صحابه( نازل می سرهم در رسوا

رو ابوبکر ترس  (. ازاین0/7 : 0731البیان،   ؛ طبرسی، مجمع8/60 : 0760آنان را باقی نگذارد )قرطبی: 
ر کفرجع  أبعوب)»از او غضـبناک باشـند  ای دربارۀ او نازل شده و خـدا و رسـولش از آن داشت که آیه

ون قع: کعىخافعة أن ی کق: عرله ىعن للع»؛ 1/031: 0058خلدون،   ، ابن«ون نزل فیه قرآنکىشفقا ان ی
 (.1/30: 0785، عیاشی، «بوبکر أ سخطةفقال ا»؛ 100 - 101: 0010مردویه،   ، ابن«أنزل فیه ش ؟

تعبیر مختلف آمده اسـت کـه بـه مدینـه  00در منابع روایی و تاریخی دربارۀ نگرانی ابوبکر بالغ بر 
ر کأبعوب»انـد از:  تعـابیر عبارت   رسید و چرایی آن را جویا شد. برخـی از آن برگشت و خدمت پیامبر

الله انک اّسلتنع   یا رسول»(، 0/017: 0000)نسائی، « شیء أ نزل فی»(، 0/055تا،  بی )موصلی،«  کب
-0/60 : 0000)مفیـد،    «ؤىر طالت اؤ ناق فیه ال  فلما توجهت له رععتن   نه ىا لع  أ نعزل فعّ  قعرآن

شـیبانی، « حع:ث فع  شع ؟»(، 0/67: 0000؛ مفید، 0/075: 0786)صدوق، « ریف ف  ش ؟»(، 66
 0/016: 0005؛ شاشـی، 1/36تـا،  بی ؛ یعقـوبی،0/000تـا،  بی بانی،)شـی« نزل ف  ش ؟»(، 0/7تا،   بی

نیز ابوبکر را  (. پیامبر1/107 : 0053)زمخشری، « أش ؟ نزل ىن السما؟»(، 3/17: 0058هیثمی، 
 دستور خدای وات بود مطلع ساخت.  از سبب تصمیمش که به
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هـا  نقـل شـده اسـت کـه برخـی از آنتعبیر مختلف دربارۀ سـبب جـایگزینی  10در روایات عامه 
 اند از: عبارت

)شـیبانی، « کاؤ أنعت أو رجع  ىنع کجبری  جا؟ن  فقال لن ی عن  ن: »از زبان خدا به پیامبر 
حسـکانی،   )حاکم« إؤ أنت أو  ل  کإنه ؤی عن  ن»( و 0/750 : 0000حسکانی،   ؛ حاکم0/000تا،   بی

0000 :0/703 .) 
حبـان،   )ابن« یعا  لع  إّنعه ؤیع عن  ّنع  إّؤ أنعا أو أنعت: »مـام علـیبـرای ا از لسان پیـامبر

تـا،   )شـیبانی، بی« أن ألسم بها أنا أو أنعت کىاب: ىن لل»( و 7/157 : 0050؛ سیوطی، 0000:00/000
 (. 0/77 : 0007ثیر، ک  ؛ ابن00/000: 0000حبان،   ؛ ابن0/005

ؤی لن بهعا إؤ »(، 0/7تا،   )شیبانی، بی« نا أو رج  ىن أىرت ان ؤیبلغه]أ[ اؤ أ»در پاسخ به ابوبکر: 
: 0000حسـکانی،   ؛ حاکم0/777: 0057؛ ترمـذی، 1/36 تـا،  بی )یعقـوبی،«  بیت اس أنا أو رج  ىن 

إّنه ؤیع عن  ّنع  إّؤ أنعا أو »(، 0/753: 0000حسکانی،   )حاکم« ؤیبلغها إؤ رج  ىن قوى »(، 0/758 
: 0001)طبـری: « إّؤ أنا أو  ل »(، 0/700 : 0000حسکانی،   ؛ حاکم0/017: 0000، )نسائی« رج  ىّن 

ؤیع سم بهعا إؤ »( و 0/705: 0000حسـکانی،   )حاکم« ؤیخطم بها إؤ أنا أو رج  ىن أسلع »(، 05/06  
 (. 7/077تا،  بی نیشابوری،  ؛ حاکم0/001: 0000)نسائی، « رج  سو ىن  وأنا ىنه

: 0763تعبیر مختلف در روایات شیعه نیز آمده اسـت )قمـی،  08ن همین جمالت با مضمون یا عی
کاشـانی،  ؛ فیز0/66: 0000؛ مفیـد، 0/087 : 0786؛ صـدوق، 30 - 1/31 : 0785؛ عیاشی، 0/181

 و...(. 378 - 1/317 : 0006 ؛ بحرانی، 1/715 : 0000
 توجیهات نصب امیرمؤمنان. 4

شدن ابوبکر از مأموریت ابالغ را، نزول جبرائیـل  اتفاق، چرایی معا  مورخان و مفسران و راویان به
منزل  اوست باید به  یا کسی که به دانند که بیان داشت این مأموریت را یا خود پیامبردستور خدا می به

 عبارتند از: اند سرانجام برساند؛ اما دیگر دانشمندان اسالم، دتئل دیگری مطرح کرده
 ری عرب جاهلی یروی از سنت جاپ

کـه بـر  اند را رعایت سنت جاری عرب دانسـته سّنت دلیل این اقدام پیامبر بیشتر دانشمندان اهل
 پذیرفت و ات بایست توسط شخه متعاهد یا یکی از خاندان او صورت میها میپایه آن شکستن پیمان

انتخاب شد تا مشـرکان برای این کار  ماند؛ از این جهت حضرت علی پیمان به حالت خود باقی می
؛ 00/010 : 0015؛ فخررازی، 1/100: 0053؛ زمخشری، 0/8: 0011ثعلبی، ای نداشته باشند )بهانه

 (.و...0/100 : 0000آلوسی، 
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 در پاسخ این مطالب چند نکته قابل گفت وگو است: نقد و بررسی:
ی عن  لن»اند که فرمود:  دانسته  ی . در بسیاری از روایات در فریقین، دلیل این تغییر ابالغ را پیام اله0

(؛ جالب آنکـه ایـن 03 - 0/00: 0053کثیر،   ؛ ابن0/000تا،   )شیبانی، بی« کاؤ أنت أو رج  ىن ک ن
گران، قصـد  در موضوعی دیگر کـه فتنـه الوداع پیامبر  علت، منحصر در این داستان نیست و در حجة

)شیبانی، «  ل  ىن  وأنا ىنه وؤی عن  ن  اؤ أنا أو  ل » را داشتند نیز گفته شده بود: فتنه علیه امام
ؤیقضع  »کند که فرمـود:  یر افزون بر آن، نقل میکب ابی (. ابن7/077تا،  بی طبری،  ؛ محب0/060تا،   بی

دهـد ایـن تعلیـل  ( کـه نشـان مـی0/010: 0770کثیـر،  )ابن«  نه الله  ن  عین  اؤ أنعا أو  لع  رضع 
 است.عمومیت داشته 

 های ایام عرب اثری از چنین رسمی در عرب نیست. از منابع تاریخی و کتاب کی . در هیچ1
. بر فرض که در سنت عرب چنین عادتی بود، چه ربطـی بـه اسـالم دارد، در حـالی کـه اسـالم، 7
ه اعالم کدر روز فتح م رد و رسول خداک های جاهلی را نقز و با عادات قومی عرب مبارزه می سنت

 (.  7/60: 0783ها را زیر پا گذاشتند )طبری،  ردند که همه آنک
 س بـا پیـامبرکریم، هـرکه به نه قرآن ک، تنها نقز پیمان نبوده؛ بل. مأموریت امیرمؤمنان0

ِیَن : پیمانی داشت، تا پایان مدتش محترم دانسته شد؛ چنانچه در آی  چهارم سورۀ توبه آمده است إَِّلا اَّلا
ْشِ اعَهدت م م   و نَی ثمه ا لَمْ کَن الْمه صه واْ علَیکینقه تِممْ کْم َشیا َولَْم یَظاِهره ـدا ْم إِد مه واْ إَِهِمـْم عْمـَدهه تِم 

َ
ا ََـت َحـدا

َ
ُّ   ْم أ إِنا اللاَ حیـه

تاِقنی   (۴. )توبه/الْمه
 بایسـت غفلـت را بـه رسـولعـرب بـود، مـی  وهیدهکی از عادات غیرنک. اگر بپذیریم این سنت ی0

ل اعالی مکنسبت دهیم در حالی  خدا ث   ارم اخالق و رعایت احتیاط و حسن تدبیر بود.که ایشان م 
ه کـردند؟ بـا اینکردند، چرا یارانش یادآوری نک. بر فرض، آن حضرت چنین امر مهمی را فراموش 6

اشـتن ه بحسب عادت فراموش شود، زیرا غفلت از آن مانند غفلت مـرد جنگـی از بردکامری نبوده  کی
 (. 030 - 7/068 : 0003اسلحه است )طباطبائی، 

 بودن ابوبکر    امیر الحاج
ی کـالحاج باقی مانده و مأمور به اقامـه ی ر امارتکنویسد: در این سفر ابوبصاحب تفسیرالمنار می 
 مأمور به امر خاص ابالغ بود، تا سنت نامبرده رعایت شود؛ اما تـابع ان اجتماعی اسالم و علیکاز ار

نـان کارکرد و به ک تعیین  ر زمان انجام وظیفه را برای علیکه در نقل هست که ابوبکابوبکر بود چنان 
 (.  008 - 05/000: 0775نند )رشیدرضا، ک کمکگفت تا او را  خود 

 نقد و بررسی: در پاسخ به او باید گفت:
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ر پـس رسـیدن کیقین، ابوب. چنین مطلبی در تاریخ آورده است؛ بلکه به گواهی روایات و تاریخ فر0
: 0000مفیـد، ؛ 0/055تا،  بی ؛ موصلی،0/7تا،   از میانه راه به مدینه بازگشت )شیبانی، بی امیرمؤمنان

 (.0/6 : 0731؛ طبرسی، 0/60 
هـای ها مثل امـارت حـ ، از شـاخ و بـرگ دارای شئونات مختلفی بود که برخی از آن . پیامبر1

توانستند بـه دیگـران واگـذار کننـد. بـر همـین عنوان زمامدار می حضرتش بهوتیت عامه ایشان بود که 
ر و عمـوم کـب گذاشـتند؛ مـثال روزی اسـامه را امیـر بـر ابیاساس، امور اجتماعی را برعهده دیگران می 

ه و دیگری را والی یمـن و سـومی را متصـدی امـر کی را والی مکه یکگردانید و پس از فتح م مسلمانان 
( در سـال 1/650 تـا،  بی هشـام،  دند. ابادجانه ساعدی یـا سـباع بـن عرفطـه غفـاری را )ابنرک صدقات 

اشخاص نامبرده  ه رسول خداکها تنها دتلت دارند گونه انتخاب  الوداع والی مدینه قرار داد. این حجة
صـالح و  دادند، چون زمامدار بوده و بـه را در زمان خاص، برای تصدی پستی خاص، صالح تشخیه 

 ار خود وارد بوده است.کفساد 
گشـت،   اما در اختصاصات خاصه رسالی و اموری که به وحـی آسـمانی و معـار  و شـرایع بازمی

در این امـور اجـازه نداشـتند  هیچ نقشی جز ابالغ آن نداشتند و طبیعی است پیامبر پیامبر اسالم
مقید یا مقیدی را مطلق یا چیزی را نسخ یـا اراده شخصی خود را در آن دخالت دهند یا وحی مطلقی را 

های قومی و عادات جاری تطبیق دهند مگر آنکه امری از سـوی خـدا تعلـق مـی امضاء کنند یا با سنت
دستور خدای  جز به گرفت. سپردن ابالغ آیات برائت به همراه احکام جدید از قسم دوم بود که پیامبر

بینیم در روایات فریقین آمده است که جبرئیل از سـوی  رو می سبحان اجازه تصر  در آن نداشتند. ازاین
 «.ؤیوعن  نک اؤ انت او رج  ىنک»وحی کرد:  خداوند به پیامبر

توان در پاسخ امثال المنار یادآور شد اینست که در سـال نهـم اساسـا حجـی . نکته سومی که می7
. گویـا ایـن مطلـب سـاخته و پرداختـه برخـی بودند تا نیاز بـه امیـر الحـاج داشـته باشـند   جا نیاورده به

نویسندگان است و گرنه در هیچ کتاب تاریخی از کاروان ح  مسلمین در سال نهم خبری نیست؛ زیـرا 
ردنـد کح  آن سال را در مـاه ذی القعـده برپـا « نسیء»ان طبق سنت کبه تصریح دانشمندان عامه مشر

و انجـام حـ  در آن ( ۴/۷۰۶: 0050؛ جصـاص، ۰/۲۸۶: 0000سـعد،  ؛ ابن۰/۰۳۶تا،  بی )صنعانی،
 سال برای مسلمانان مشروع نبود است.

جا آورده  ان بـهکر مراسـم حـ  را بـه همـراه مشـرکحال اگر مسلمانان در آن سال به سرپرستی ابـوب
 اَدٌة ِف یـزِ الحجـه را  اند؛ زیرا خداوند انجام ح  در غیـر ذیب شدهکان را مرتکفار و مشرکباشند، عمل 

ه مسلمانان در این سال به سرپرسـتی کسّنت یا باید بپذیرند  خوانده است؛ پس اهل( ۷۳)توبه:  ْفرِ کالْ 
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ه مسلمانان کبوده، یا باید بپذیرند « ْفرِ کالْ  اَدٌة ِف یزِ »ها  ار آنکاند و این ب شدهکفار را مرتکر، عمل کابوب
و تنها وظیفه مسـلمانان حاضـر در آن جـا  ت نداشتندکان در مراسم ح  شرکدر این سال و همراه با مشر

 واگذار شده بود. ه این وظیفه هم طبق روایات به امیرمؤمنانکان بوده کاعالم برائت از مشر

 نتیجه

و برتری ایشان بر دیگران یکی از موضوعات تاریخی، حدیثی و قرآنـی اسـت  فضیلت امام علی
وضوح، هم بـر فضـیلت آن حضـرت، هـم بـر  رد که بهکه باید به آن بیشتر پرداخته شود. یکی از این موا

بـودن     جانشینی ایشان دتلت دارد، استدتل و شهادت الهی مبنی بر بـه مثابـه نفـس و جـان پیـامبر
به همراه دسـتور اتهـی و بیـان عمـومی آن  ایشان است. نزول آیات برائت و پس از آن نزول جبرئیل

هـای تـاریخی   اریکی بـاقی نگذاشـته اسـت. روایـات و نقلهیچ نقطه ابهام و تـ توسط پیامبر اعظم
فریقین در جو و شأن نـزول آیـات آغـازین سـورۀ برائـت و وقـایع پیرامـونی آن از حیـث گسـتردگی در 

ای زیاد است کـه هـیچ خواننـده و بیننـده   اندازه های روایی، تفسیری، سیره نبوی و تاریخ اسالم به  کتاب
 ندارد. ها را  منصفی توان انکار آن

گیری دربارۀ سند روایات فریقین این است که سلسله اسناد دو روایت از شیعه و دو روایـت از   نتیجه
ها بیان شده اسـت؛ در میـان بـاقی  سّنت در این تحقیق بررسی و صحت روایت و وثاقت روایان آن اهل

ها از رسـالت ایـن  روایات در این موضوع، روایات صحیحه بسیاری هست که بررسی تفصیلی اسناد آن
هـا در فـریقین جـای  نوشتار بیرون است؛ ولی گستردگی و کثرت این روایات و تواتر دتلی مضـمون آن

 .گذارد ای را باقی نمی شبهه
بررسی دتلی روایات فریقین نمایانگر آن است که مضمون این روایات تواتر داشـته و انکـار پـذیر  

 گامـه نـزول و اعـالم آیـات آغـازین سـوره برائـت، پیـامبرنیست. این روایات بیانگر آن است که هن
سپرد که فضیلتی آن حضرت و گواهی بـر  دستور اتهی امر ابالغ را از ابوبکر سلب و به امام علی به

کنـد  است. اعالم آیات برائت یکـی از مـواردی اسـت کـه اثبـات می مقام جانشینی او پس از پیامبر
چینی بـرای   اذهان جامعه و زمینه  کردن     ستین سورۀ توبه در حال آمادهخدای وات در ضمن نزول آیات نخ

کـه بـا وحـی اتهـی توسـط « رجـل منـک»است. عبارت  پذیرش وتیت و جانشینی حضرت امیر
اسـت. ایـن عبـارت  ابالغ شده به خوبی بیـانگر عظمـت جایگـاه امیرمؤمنـان جبرئیل به پیامبر

داند و از آنجـا کـه از حیـث قرابـت فـامیلی، عبـاس عمـوی  می امبررساند که خداوند او را از پی می
جای عمـوی خـویش، پسـر  بـه تر بوده است؛ ولی پیـامبر نزدیک نسبت به امیرمؤمنان پیامبر
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های فامیلی و  بودن از جنس قرابت   رساند که این از تو کند، می عمویش را برای این مأموریت انتخاب می
 ها و مناصب معنوی است.  س قرابتنسبی نیست؛ بلکه از جن
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