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 51/95/9911: ـ پذیرش91/80/9911دریافت: 

 چکيده

برانگيز تاريخ اسالم است. بسياري از انديشمندان شيعه و سنني بنر امارت حج در سال نهم هجري، از مسائل مهم و بحث

، الوداعةدر حجندر سال نهم هجري شخصي را متصدي اين منصب نموده و در سال بعند،  ند که پيامبر اکرمااين عقيده

را متصدي اين امر  ابوبکرسنت، ، و بيشتر اهلشخصاً اين مسئوليت را به عهده گرفته است. برخي شيعيان حضرت علي

  اند.در سال نهم هجري معرفي کرده

يق نظرهاي موجود، اثبنات شنده کنه بنر خنال  قنول دقبررسي  تفصيل بررسي شده و بادر اين پژوهش، اين مسئله به 

 ابنوبکرو ايشان فقط براي ابالغ آيات سوره برائت، ابتندا انتخاب نشده  امبريپ ياز سو ير الحاجين سال اميدر امشهور، 

اي خنود، بنه دلينل متعنددي اند. با اين حال، هر دو گروه بنراي مندعرا متصدي اين امر نموده و سپس حضرت علي

و داراي اشکالت مهمي اسنت ف يضعگروه هر دو  اند که پس از بررسي، در نهايت ثابت خواهد شد که دليلاستناد کرده

 کند.را ثابت ميموثق خال  آن  يخيتار يهاالسند و گزارهحيات صحياز روا ياريح بسينص صر، در مقابلو 

 تسنن.اهل، تيميهابن، ابوبکر، رمؤمنان عليامي، آيات برائتابالغ  ها:کليدواژه
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 مقدمه

در  ياما با ظهوور اسوالم ا اسواررار حکوموت اسوالمقبل از ظهور دين مبين اسالم دارد، شه در يامارت حج هرچند ر

اناخوا   شخصي را براي تصدي اين منصب خدااند که الزم بود پيامبر اري بر اين عريده، بسينه ا با فاح مکهيمد

را ماعلو  اند تا با اناسا  اين منصب به شخص موردنظر خود، فضويلت ا امايواز آن کند بدين لحاظ، فريرين کوشيده

 به اي سازند.

آيواتي خوانودن  يرا برا ابوبکرابادا  دارسول خي، در سال نهم هجرهاي موث  تاريخي تنها برآنند که گزارش

، راه رسويد يهابوه نيموهاي  ي؛ اموا اقاوندبه مکه فرسااد، خدا ا رسولش از مشرکان يبرائت ا اعالم بيزار ةسوراز 

خوود شوما ا هماننود  کوه از يدساور داد که اين سوره بايد توسط خود شوما يوا کسو جبرئيل نازل شد ا به پيامبر

را از سووره برائوت تا آيات  ندفرسااد ابوبکررا به دنبال  علي، حضرت پيامبر اکرم، پس از آن .شود ست ابالغشما

 .ابالغ نمايدرا برگرداند ا خود آن را موسم حج در مکه  ابوبکر ا اا بسااند

ن آ. آن را از پيوامبر پرسويد علوتبا چشمان گريان بازگشت ا ، که از اين قضيه به شدت ناراحت شده بود، ابوبکر

 1.همانند خودت يخدااند دساور داده است که اين مأموريت را يا خودت انجام بده يا شخص ند:حضرت فرمود

السند بسياري اجود دارد که به همين مردار بسنده کرده ا اارد مسئلة اموارت حوج در ايون سوال احاديث صحيح

 .  اندنشده

هاي دا گراه مبني بر خالفت، به اين مسوئله اداللشود که بدانيم برخي از اساهميت اين مسئله اقاي راشن مي

اند تا با اثبات امارت حج براي شخص مورد عالقوة خوود، خالفوت مرتبط شده است ا هر کدام از دا گراه سعي کرده

کس امارت حج را به عهده نداشاه است؛ زيرا اگر قايل شويم کوه که در اين سال، هيچرا نيز شايساه اا بدانند، درحالي

شود که در اين پوواهش، بودانها اشواره گير آن ميدر اين سال اجود داشاه است اشکاالت ماعددي دامن يرالحاجيام

تر ا تووان بسويار دقيو خواهيم کرد. از سوي ديگر، داليل بسياري در اين ااقعه اجود دارد که با اساناد بوه آنهوا، مي

براي خالفت را ثابت کورد  ابوبکرر مرابل، صالحيت نداشان را به اثبات رساند، ا د تر االيت ا خالفت عليمسادل

الي بحث به آن نيز اشاره خواهيم داشت. بنابراين، لزامي ندارد که بوا اثبوات اموارت حوج بوراي حضورت که در البه

 در سال نهم هجري، گرفاار اشکاالت آن شويم. در مان اين نوشاار، اشکاالت مزبور بيان خواهد شد. علي

، محرو  تواريا اسوالمانود. را انکوار کرده در سال نهم هجري ابوبکرپواهشگران معاصر نيز امارت حج برخي از 

ن امور مربوو  يودر کار نبوده است. ا «ت حجيمسئول»به نام  يزيهنوز چ، هامعارد است: در آن سال، انيرسول جعفر

مطلو  ورت مسوئله چنودان نوانيز گويوا بوراي اينکوه صو ابوبکرخصوص در است. خدا به پس از درگذشت رسول

 ___________________________________  

؛ احمودبن شوعيب 111، ص1، جيعليمسند ابييعلي، ؛ احمدبن علي ابي586، ص2، جفضائل الصحابة؛ همو، 3، ص1، جحمدامسند . احمدبن حنبل، 1

الرد س  الکرره ف فري ف رف ؛ شوهيد اال، 215، ص1، جل اآلثرا شرر  مکرك؛ احمدبن محمد طحااي، 121 -128، ص6، جالسنن الكبرينسائي، 

 .516، ص1، جاالمام ف
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ك يو) يدر سال دهوم هجور خدا مناسك حج برگرفاه شده از حج رسول. مطرح شده است« حاج يريام»، نباشد

 .استسال بعد از اعالم برائت( 

 1 کند.ين مطلب اشاره ميبه ابه طور ضمني،  تاريخ تحليلي اسالمز در ين يغرا يوسفياسااد 

اصولي در خصووص ايون مسوئله بوه طوور دقيو   دگاهيدا دمهم، الزم است تا به هر حال، براي رسيدن به اين 

 بررسي شود:

 عه(يت شيدگاه اول: )اکثريد

بوده است بنابراين، اين مسوئله از محول نوزاع « مسئول ابالغ آيات برائت» به اجماع علماي شيعه، اميرمؤمنان

دهود ها نشوان ميبودن اميرمؤمنان چيسوت  بررسوي« اميرالحاج»خارج است. اما بايد ديد اسادالل عالمان شيعي بر 

 اند:که در اين زمينه علماي شيعه دا گراه شده

 2.اندعياشي( اساناد کردهة برخي به رااياي مشخص )مرسل يک
 3.انداند که اصحا  ما چنين راايت کردهگفاها بدان اساناد به رااياي مشخص، گراهي در بياني کلي دو. 

 سنت(دگاه دوم: )اهليد

 اند:دساه شدهدا تسنن نيز در اين زمينه، اهل

ر کورده، را ذکو ابووبکراز  حث اخذ آيات سوورة برائوت توسوط حضورت علويتنها ببرخي با اساناد به راايات، 

د ا سه تون از آن راايوان را نام هفاا الغديرف يدر کاا  شر ينيمرحوم عالمه امشوند. ماعرض بحث امارت حج نمي

 5کند.ذکر مي

برائوت ا اينکه چه کسي مأمور ابالغ آيات سورة  بارهاما دراند، دهيش کشيرا پ ابوبکرگر بحث امارت حج يد يبرخ

ايون  .است ابوبکرآنها امارت حج ة مشارک همة ا نرط نظر دارنداخاالفجديد صادر شده دربارة مشرکان بوده، احکام 

 شوند:عده به شش گراه ترسيم مي

مشرکان بووده ة دربار امبريپ يشده از سود صادرياحکام جدة کنندابالغ رهيابوهرا  رالحاجيام ابوبکر  گراه اال:

 ___________________________________  

 به بعد. 521، ص5، جتا يخ تح   ي اسالم؛ محمدهادي يوسفي غراي، 568، صره  سول خدا سان، يجعفررسول . 1

بن جمعوه حوويزي، ؛ عبودعلي516، ص1ج ،الد س  الکره ف في ف رف االمام رف؛ شهيد اال، 45، ص2، جتفس ر الع اشي. محمدبن مسعود عياشي، 2

؛ 51-58، ص6، جمفلررص مرر مري بحراررري  لايررة المرررام؛ 255، ص21، جبحررا  االررروا ؛ محموودباقر مجلسووي، 181، ص2، جتفسرر ر رررو  الن لرر ن

 .155، ص1، جتفس ر الم زانسيدمحمدحسين طباطبائي، 

؛ احمودبن علوي طبرسوي، 151، ص6، جتفسر رال رننفى التب راني، )محمودبن حسون طوسو« راي اصحابنا ان النبي الي عليوا الموسوم ايضوا. »3

 .(8، ص6، جالب انمجمع

 .351-338، ص5، جالغدير. عبدالحسين اميني، 5
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ي، نسوائ 1ي، بخوار توان به، مين افرادياة برند. از جملنمي يعلحضرت از  ينام يحا، نان در کمال تعجبياست. ا
 اشاره نمود. 6يذهبا  5ابن قدامه 3ي، هريب 2

انود. از کننوده احکوام بوودههر سوه ابوالغ رهيابوهرا  ابوبکرا  بوده ا حضرت علي جرالحايام ابوبکر  گراه دام:

 د.کراشاره  5ينواتوان به ، مين افرادياة جمل

به مشورکان بووده ا حضورت  براميپ يد صادرشده از سوياحکام جدة کنندا ابالغ رالحاجيام ابوبکر  گراه سوم:

 .کرداشاره  4ابن عبدالبرتوان به ، مين افرادياة جملات برائت را قرائت کرده است. از يآ علي

ا خوانودن  امبريپ يد از سويابالغ احکام جد يعلبوده ا اظيفة حضرت  رالحاجيامتنها  ابوبکر  گراه چهارم:

در  يطبور، 11يبوالذر، 1ابون هشوام، 8يااقودتووان بوه ة اين گراه، مياز جمل مشرکان بوده است. يات برائت برايآ

 د.کراشاره  13د الناسيابن سا  12يحزم اندلسابن ،11خشيتار

مشورکان بووده اسوت. از  يات برائوت بورايوآ نخواندمأمور  بوده ا حضرت علي رالحاجيام ابوبکرگراه پنجم: 

ه يوابون عطا  18يهرويب، 14يبغوو، 15يشابورين يثعلب، 16نيابن زَمَنَ، 15رشيدر تفس يطبرتوان به ، مين افرادياة جمل

 ود.اشاره نم 11ياندلس

 ___________________________________  

 .213ا 116، ص6؛ ج155، ص2، جمح ص البخا ي. محمدبن اسماعيل بخاري، 1

 .235، ص6، جسنن النسائي. احمدبن شعيب نسائي، 2

 .155، ص6، جالكبريالسنن . احمدبن حسين بيهري، 3

 .318، ص3قدامه، شرح الکبير، ج؛ عبدالرحمان ابن311، ص3، جالمغنيقدامه، . عبدالرحمان ابن5

 .23، ص21؛ ج366، ص4الدين ذهبي، سير اعالم النبالء، ج؛ شمس234، ص35الدين ذهبي، تاريا االسالم، ج. شمس6

 .16، ص8نواي، المجموع شرح المهذ ، جالدين ؛ محيي115، ص1الدين نواي، شرح مسلم، ج. محيي5

 .1125-1123، ص3. ابن عبدالبر قرطبي، االسايعا ، ج4

 .1148-1144، ص2. محمدبن عمرا ااقدي، المغازي، ج8

 .656، ص2النبويه، ج ةهشام، السير. عبدالملك ابن1

 .512-511، ص1. جابربن يحيي بالذري، انسا  االشراف، ج11

 .123، ص3ا طبري، ج. محمدبن جرير طبري، تاري11

 .215حزم اندلسي، جوامع السيره النبويه، ص. ابن12

 .285، ص2. محمد ابن سيدالناس، عيون االثر، ج13

 .55، ص11. محمدبن جرير طبري، جامع البيان، ج15

 .113، ص2. محمد ابن زمنين، تفسير ابن زمنين، ج16

 .8، ص6ررآن، ج. احمدبن محمد ثعلبي نيشابوري، الکشف ا البيان عن تفسير ال15

 .335، ص2، جتفسير البغويبن مسعود بغوي، . حسين14

 .213، ص6. احمدبن حسين بيهري، دالئل النبوه، ج18

 .21، ص3عطيه اندلسي، المحرر الوجيز، ج. ابن11
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تووان بوه يمو، ن افرادياة برائت بوده است. از جملة ات سوريابالغ آ ا هم مأمور رالحاجيامهم  ابوبکرم: ششگراه 

 .کرداشاره  1يه حرانيميتابن

انود. نشوده رالحاجيامماعرض بحث  ا اصالًيبوده ا  رالحاجيام ابوبکرا گفاه شده که يسنت دگاه اهليدبنابراين، در 

 ند.هسا بودن حضرت علي رالحاجيامسنت منکر هلا، انيگر بيبه د

 هادگاهيد يابيارز

کوس چيهوقبول نيسوت، بلکوه در ايون سوال، از دا قول باال قابل  يكيچدهد که همينشان  شدههاي انجامبررسي

 بووبکرا يات سوره برائت به جايرا تنها مسئول ابالغ آ ، حضرت عليامبر اکرميامارت حج را به عهده نداشاه ا پ

زگشواه ا نوه بايان بوه مديوگر يا با حالا يبا ناراحا ابوبکرا  ندامکه شده يراه، ن امر مهميااي بر آن حضرت کرده ا

بور آن  ياشوکاالت ماعودد ،ن سواليودر ا رالحاجيامنداشاه است. در صورت قبول اجود هيچ مسئولياي در اين سال 

 د شد.در ذيل، برخي از آنها ذکر خواهمارتب خواهد شد که 

 دگاه اوليد رتأملي د

، بوود راه اال، که قولشوان جوامعم شده بودند که در صورت پاسا به گيگراه ترس داعه به يش يعلما، دگاه االيدر د

 م:يپردازهد شد. به بررسي نظر اين گراه ميداده خواديگر نيز ل قوجوا   عااًيطب

بووده ا هوم  رالحواجيامهوم  که حضرت علوي اندليقا يعالمه طباطبائا  د االيشهعه مانند يش يعلما يبرخ

 ة آيات سورة برائت.کنندابالغ

رپرسواي را سسزااار است هرگاه امام در موسم حوج حضوور نيابود، سد: ينوبراي اثبات مدعاي خود مي شهيد اال

ا بوه سواخت امر حوج  يرا ماول ي، حضرت عليدر سال نهم هجر امبر خدايکه پچنانبراي امر حج تعيين کند؛ 

به سرپرساي حجاج منصوو   را يگريد که قبالًيدرحال ،برائت را در موسم حج قرائت کندة دساور داد که سورايشان 

 2ن مرام عزل نمود.يبه دساور خدااند اا را از ا يالکرده بود؛ 

 هر ساله در موسوم حوج کند که حضرت مهدينرل مي ابن بابويهايشان در ادامه، رااياي را به نرل از 

شناسوند، الوي که ايشوان موردم را ميبينند، درحاليبينند ا مردم نيز ايشان را ميشوند ا مردم را ميحاضر مي

 3شناسند.آنها ايشان را نمي

 د گفت: يبا د االيشه در جوا 

 اسادالل نکرده است. يايچ راايبه ه، خود يمدعا يشان برايا، ااالً

 ___________________________________  

 .245، ص21؛ ج21ص 11تيميه، مجموع الفاااي، ج. احمدبن عبدالحليم ابن1

 .516، ص1اميه، ج. شهيد اال، الدراس الشرعيه في فره االم2

 .136، ص11بن حسن حر عاملي، اسائل الشيعه، ج؛ محمد551، ص2. محمدبن علي صداق، کمال الدين ا تمام النعمه، ج3
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ه بوود ا مسولمانان ن نشودييمسلمانان تب يهنوز احکام حج براهجري،  همدر سال ن اکرم امبريدر زمان پ، اًيثان

بلکه از سوال ، ن شودييآنها تع يبرا يرالحاجيامانجام دهند که الزم باشد  حجي مباني بر تعاليم اسالمي توانساندنمي

 يبورا حواجرالياملوزام اجوود ، امبر اکرميپة ليبه اس حجة الوداعدر احکام حج  يريادگيبا  ،دهم به بعد

اجوود نداشواه  يرالحواجياما پس از فواح مکوه، در سال هشام که گفاه شده است که ؛ چناناحساس شدمسلمانان 

دند ا اعمال حج را بوه جا آارحج را بهدر سال دهم،  رالحاجيامن يبه عنوان اال شخصاً امبر اکرميپراي، بدين1.است

هسواند. ايون مطلوب بوه  ابووبکرل به امارت حج يکه قا ،سنتاهل الباه در ادامه ا در ضمن جوا  بهمردم آموخاند )

 دقت بررسي خواهد شد(.

انجوام اعموال مور أن موانامسلم، ديدن حکم جديداشاه ا تا زمان رس يجير تدري: احکام سممکن است گفاه شود

حضورت بوودن  رالحاجيامبر لزام  يليدلپذيرش، فرض اين سخن، بر : توان گفتپاسا ميدر  اند.بر طب  گذشاه بوده

شاهد نشود قابل قبول است؛ اموا در که در آن آثار شرک به اضوح  ياعمالبارة ن مطلب درين ايهمچن. ستين علي

کوه چنوانقبوول نيسوت؛ قابول  ،شديز ا زشت از سوي مشرکان انجام ميآمموسم حج، که در آن انواع مسائل شرک

 :نويسدمي ( به نرل از امام صادق1)توبه: «اءَةٌ مِنَ اللَّفِ سَ  َسُولِفِبَر»ة در ذيل آي شتفسيردر  يم قميابراهبن يعل

رسوول  .نوازل گرديود، نهم هجرت اتفاق افاواد الکه در س، از جنگ تبوک خدااين آيه بعد از مراجعت رسول 

 يزيوارت يهوااز سونت نود.ن جلووگيري نفرمودازيوارت مشورک ازل، در آن سوا ند،بعد از آنکه مکه را فاح کرد خدا

ديگور ، کردنوديشدند ا با آن لباس دار خانه خدا طوواف مويمکه مشهر اين بود که اگر با لباس اارد  ين يکامشرک

قبول نود، هرا از دست ندهايشان اينکه لباس يبراراي، دادند. بدينميبايد آن را صدقه ح  پوشيدن آن را نداشاند ا 

اگور  ،در اين ميوان .گرداندندبه صاحبش برمي، کردند ا بعد از طوافيکرايه مرا از ديگران عاريه ا يا  يلباس، از طواف

آنکوه آن لبواس  يبرا، يافت ا خودش هم تنها يك دست لباس همراه داشتيبه لباس عاريه ا اجاره دست نم يکس

 2.پرداختيبه طواف م اشد يرا از دست ندهد ناچار برهنه م

گونوه نيون در کنوار ااناامارت حج را به عهده گرفاه ا با مسولم ليحضرت عرفت که يتوان پذمي حال چگونه

نود بود يت ناراضوين اضعيز از اينان از مشرک يبرخ يکه حايدر حال ه باشند،داافراد طواف کرده ا اعمال حج انجام د

کورد توبه را نازل ة که خدااند سور ن علت بوديا به هم 3ندده شويکمار درفاند تا ها به طواف ميا برخي از زنان شب

 آميز آنان برائت جويند.ن ا اعمال زشت ا شرکامور شد که از مشرکأم امبر اکرميا پ
 ___________________________________  

 .311ص،5مراج الذهب، جبن حسين مسعودي، . علي1

سى عاريه ا يا کرايه کند ليکن نيافوت، خواسوت بوا زنى رعنا ا زيبا از زنان عر  به زيارت حج آمد ا خواست تا لبا»باره در تاريا آمده است: . در اين2

دهى، گفت: من جز ايون لبواس نودارم، ا لوذا لخوت شود ا بوه طوواف  هگفاند: در اين صورت بايساى بعد از طواف لباست را صدق ،لباس طواف کند

دسوت ديگورش را بور عوورت پسوين گذاشوت ا به ناچار يك دست را بر عورت پيشين ا نيز هجوم آارده ا به تماشايش پرداخاند. اا مردم  .پرداخت

 (.281، ص1بن ابراهيم قمي، تفسير قمي، ج)علي« طواف را به آخر رساند

 .214، ص2کثير، تفسير ابن کثير، جبن عمرا ابن. اسماعيل3



  54 منصب امارت حج در سال نهم هجري بررسي و تحليل

الحواج را امير مروام يعه راايت کرده که رسول خوداش  سد:ينونيز براي اثبات مدعاي خود مي يعالمه طباطبائ

ا  مجمع البياا هم در  طبرسيا اين معنا را ، بود برائت ابالغ آياتمور أحامل ا مايشان داد ا نيز  يعلاميرمؤمنان به 

 1.اندجعفر راايت کردهابواز  هزرارهمچنين عياشي از 

 :گوييممي پاسادر 

ن يوبور ا يموا مبنو ياز علموا ياويکند راا، که تنها ذکر مييمرحوم طبرسبه کالم  يعالمه طباطبائاساناد  ،ااالً

ا  شوود يت بررسويون راايومعابر است کوه ا يبلکه زمان ،باشد يعا کافك مدياثبات  يتواند براينم ،مدعا اجود دارد

 ات خالف آن هم اجود نداشاه باشد.يآن محرز شده ا رااراايان ا اثاقت آن صحت ا سرم 

پيرا اين نظريوه عه يش يا تمام علما به آن اشاره کرده عياشيکالم با اساناد به  يعالمه طباطبائکه ثانياً، رااياي 

بودان اشواره  ينويعالموه امگونوه کوه ت است که آن هوم همانيك راايتنها ، اندسامسك خود قرار دادهرا مز آنين

ات که تنهوا بوه يگر از راايد ياريکه بساين در حالي است  2است. يمرسل بوده ا فاقد ارزش اسادالل يايراا ،کندمي

ن يوالسوند ا موثو  هسواند ا احيصوح ياتيورااانود، داشاه ا کالمي از امارت حج نبردهاشاره  3ات سوره برائتياخذ آ

 آيند.شمار ميبهمردم مرام تعارض با آن يك راايت مرسل،  ات دريراا

بوه  يااشارهات يکند که در تمام آن راااايت، به چند راايت ديگر نيز اشاره ميك ريدر مرابل آن  ياشيمرحوم ع

 نشده است. حضرت عليبودن  رالحاجيام

ار مخالوف ا ينه بسين زميات ا اقوال در اينکه راايبا ذکر ا ،بارهنيخود در ا ييبحث راا ير اناهاد عالمهرا، ازاين

اشوکاالت  ياقاو، «نسويء»پايان بحث، ذيل تفسير آيوة ز در يا ند، اندگيري را بسيار سخت مياست، نايجهماشات 

بوده اسوت، ا پيوامبر  آن جنا  ا به امضاي فر به امر رسول خداسد: فرط آن سينويم، نديبين مسئله را ميماعدد ا

مور أمو آن سفر، حضورت علوينکه در يبر ا يليچ دليهنايجه،  در5.کند، مگر به امر پراردگارهيچ عملي را امضا نمي

کوه چنانة برائوت بووده اسوت؛ ات سووريوابوالغ آ شد، اجود ندارد، بلکه تنها مأموربا رالحاجيامبه انجام حج به عنوان 

 نظر دارند.ن مردار اتفاقيبر ا يعه ا سنيش يعلمااز  ياريبس

 دگاه دومينقد د

دهد اين قضيه تنها مربو  به ابالغ سوره برائت بووده ا اصوالً سنت اجود دارد که نشان ميراايات بسياري در منابع اهل

شومرده « ندصوحيح السو»هواي راايوي آنوان حج در کار نبوده است. اين راايات، که بور اسواس مالک« امارت»بحث 
 ___________________________________  

 .155، ص1. سيدمحمدحسين طباطبائي، تفسير الميزان، ج1

 .358، ص5. عبدالحسين اميني، الغدير، ج2

؛ ابون 282-281، ص1بن ابوراهيم قموي، تفسوير الرموي، ج؛ علوي65؛ هموو، اموالي، ص56، ص1بن نعموان مفيود، االرشواد، ج. محمدبن محمود3

 .648؛ محمدبن علي صداق، الخصال، ص311، ص1طالب، جشهرآشو ، مناقب آل ابي

 .245، ص1. سيدمحمدحسين طباطبائي، تفسير الميزان، ج5
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هاي بوه نيموهاا اموا اقاوي را براي ابالغ آيات سورة برائت فرساادند،  ابوبکرابادا  شود، تصريح دارند بر اينکه پيامبرمي

اين سوره بايد توسط خود شوما يوا کسوي کوه از خوود شماسوت که  داددساور  ، جبرئيل نازل شد ا به پيامبررسيدراه 

 ابووبکر ا را از اا بسوااندسورة برائت تا آيات  ندرا به دنبال ابوبکر فرسااد حضرت علي، در نايجه، پيامبر .خوانده شود

در کوار نبووده ا ايون مطلوب از « اموارت حوج». بنابراين، اصالً بحث آن را موسم حج در مکه بخواند، را برگرداند ا خود

 آاريم:، سه نمونه از اين راايات را مياضافاتي است که بعدها با اهداف خاصي به راايات اضافه شده است. در اينجا

 گويود کوه رسوول خودايم ابووبکربه نرل از بن يثيع زيد :نويسندميدر مسند خود  ابويعليا  حنبلبن حمدا. 1

از ايون د: که در مکوه اعوالم کنو ندي فرمودا در ضمن توقيع ندرا به منظور خواندن آيات برائت به مکه فرسااد ابوبکر

مشرکان ح  ندارند به حج براند؛ نبايد با بدن برهنه به طواف خانه خودا برردازنود؛ جوز مسولمان کوس ، تاريا به بعد

قابل قبوول اسوت؛ ، سرآمد مدتتعهد اا تا پيش از ، دارد يتعهد راد؛ هر کس با رسول خدايبه بهشت نم يديگر

 !از مردم مشرک بيزارند شا خدا ا رسول

کوه  نوددسواور داد حضرت حضرت علويبه  ر نشده بود که رسول خدابيش از سه منزل از مدينه دا ابوبکر

 .اا را برگردان ا خودت آنها را به مردم مکه ابالغ کن ا (آيات برائت را از اا بگيرا )، برسان ابوبکرخودت را به 

نود. ام دادمأموريت را انجو ند،طور که پيامبر دساور داده بودا همان ندبا شاا  از مدينه بيران آمد حضرت علي

رخ داده اسوت   يالهئمون مسوة آيوا دربوار ،گريست ا گفت: يا رسوول اه، رسيد حضور رسول خدابه ابوبکراقاي 

به من دسواور داده شوده کوه آيوات برائوت را يوا  يال، ات رخ نداده استدرباره ي: جز خير چيز ديگرندحضرت فرمود

 1.استکه از خود من  يخودم بر مردم مکه بخوانم ا يا مرد

برائوت را از اا گرفوت ا ة رساند ا نامو ابوبکرخود را به ، به دساور رسول خدا حضرت علي، طب  اين راايت

 .  اا را به مدينه برگرداند

 2.موث  هساند ،سنتا تمام راايان از ديدگاه علم رجال اهلاست سند اين راايت کامال صحيح 

 د: نويسمي بن مالكأنس، به نرل از در معجم خود ابن األعرابي. 2

: نودبوه اا گفا سرس رسول خداند. اهل مکه فرسااد يبرائت به سو ةخواندن سور يابوبکر را برا رسول خدا

 اره مون نوازل شودهبدر يآيا چيز، است  من افااده يبرا يگفت: چه اتفاق ابوبکر. نيز برگرداند ابوبکر. را برگردان ياتآ

. کوه از مون اسوت يمگر خودم يوا مورد که آن را تبليغ نکند،است ر داده شده وبه من دسا يال، : خيرند  فرموداست

 3.ددندا طالبيبابن يپس آن را به عل
 ___________________________________  

دمشو ، مدينرة تواريا عسواکر، ؛ ابوالراسوم علوي ابن111، ص1بي يعلوي، جامسند يعلي، حمدبن علي ابي؛ ا3، ص1حمد، جا مسند. احمدبن حنبل، 1

 .161، ص13جامع االحاديث، جبکر سيوطي، بن ابي؛ عبدالرحمن358، ص52ج

احمودبن علوي ؛ 361ص ،2ج؛ 511ص ،1، جمعرفة مرن لرف  سايرة فري الكترت السرتةالکاشف في . براي بررسي صحت سند راايت، رک: ذهبي، 2

 .523ا 115ص ،1ج ،ترريب الاهذيبحجر عسرالني، ابن

 .1131، ص3معجم ابن األعرابي، جاعرابي، . احمدبن محمدبن 3
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 1.در آن نيست يصحيح است ا هيچ اشکال سند اين راايت نيز کامالً

 برخوي ديگور از علمواي ا المعجا  الببياردر  طبرانويا ، دخوو مساددا  فضائل الصحابهدر  بن حنبلاحمد. 3

 :نويسنديم تسنناهل

گفانود: يوا  نزد اا آمدند ا، گراه بودندنه افرادي که در . نشساه بودم بن عباسعبداللَّهگويد: با مي بن ميمونعمرا

 نابينوابينوا بوود ا هنووز  ابون عبواسزماني بود که  قضيهتنها گذاريد. اين  ابن عباسبرخيز ا با ما بيا ا يا شما ما را با 

گوو شودند. مون امشغول گفت ابن عباساي رفاند ا[ با ]آنان به گوشه .آيمگفت: من با شما مي عباسابن نشده بود. 

ريوزد  داد توا غبوارش فورادر حالي که لباسش را تکان مي بن عباسعبد اللَّهگويند. پس از مدتي فهميدم چه مينمي

 دارد.کنند که ده ايوگي جويي ميدهند ا از اا عيببه مردي دشنام مي. آمد ا گفت: اف ا تف بر آنان

را بوه دنبوال اا  يعلوحضورت سورس ، توبوه فرسواادة خواندن سور يرا برا يفالن گفت: رسول خدا گاهآن

از مون اسوت ا مون از اا که  يخواندن آن غير از کس ي: براندفرمود ا رسول خدا ندا سوره را از اا گرفا ندفرسااد

 2.ندارد يشايساگ يديگر هسام، کس

 3است. حيصح ت هم کامالًين راايند اس

بوه راايوت  اشواره شوده ا ابووبکربه صورت ااضح ا راشن به نام  نسائيا  عاصمأبيابن ا  طبرانيالباه در نرل 

ابووبکر  ند.را بوه دنبوال اا فرسوااد []يتوبه ا علوة خواندن سور يرا برا ابوبکرگونه آمده است:  ، اينترصورت کامل

: نودفرمود رسول خدا يال. : نهگفت []ياند  علخدا ا رسول اا از دست من خشمگين شده شايد، يعل يگفت: ا

 5.که از من است ا من از اايم يمگر مرد، شايساه نيست که اين مأموريت را از جانب من انجام دهد

 «امارت حج» و  ابوبکر

 يشايسواگناديگور سووي ا از  بووبکرارا بور  حضرت عليمطل   يبرتر، سوابالغ آيات سورة برائت از يك فضيلت

را نريصوه ايون  يبوه نحوواند توا کوشويدهسونت اهلراي، . بدينکنديثابت م ابوبکر را بر ابالغ فرمان رسول خدا

اموا ، بووده حضورت علوياند که درست است که امر تبليغ در اين سفر بر عهوده ادعا کردهراي، کنند. بدينجبران 

 .نيز امارت داشاه است حضرت علي بر خود يميرالحاج بوده ا حاا از طرف رسول خدا ابوبکر
 ___________________________________  

 ،تهوذيب الکموال؛ ابوحجاج يوسف موزي، 512ص ،1ج ،ترريب الاهذيبحجر عسرالني، بن ، ر.ک: احمدبن عليسند راايتصحت  بررسي. جهت 1

 .256ص ،6سير أعالم النبالء، جالدين ذهبي، ؛ شمس24ص ،2ج؛ 351ص ،1ج، الکاشفي، الدين ذهب؛ شمس564ص ،21ج

، 52دمشو ، ج مدينرةتواريا عساکر، ابوالراسم علي ابن ؛3163، ص1مسند أحمد، ج؛ احمدبن حنبل، 586، ص2، جالصحابةفضائل . احمدبن حنبل، 2

 .338، ص4، جالبداية سالنهايةکثير، بن عمرا ابن؛ اسماعيل111ص

؛ 515ص ،2ج ا 351ص ،2، جمعرفرة مرن لرف  سايرة فري الكترت السرتةالکاشف في الدين ذهبي، رک: شمس سند راايتصحت  . براي مالحظه3

بن علوي ؛ احمود152، ص33تهوذيب الکموال،ج؛ ابوحجواج يوسوف موزي، 681صا  524ص ،1ترريب الاهذيب،جحجر عسرالني، احمدبن علي ابن

 .532ص، 4ج ،زانلسان الميحجر عسرالني، ابن

 .113، ص6السنن الکبرى، ج؛ احمدبن شيعب نسائي،  513، ص2، جالسنةعاصم شيباني، ؛ ابوبکر بن ابي18، ص12المعجم الکبير، جبن احمد طبراني، . سليمان5
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 د:نويسيم جاحظبه نرل از  فخررازي
هـا   نيز بـه خـا ر پـار كـردن دل يبه عل، ابوبكر را سرپرست موسم قرار داد گفته شده كه چون رسول خدا

تبليـغ ایـن  يرا بـه دنبـال ا  بـرا يلگفته شده كه ابوبكر را امير موسم كرد   عد. مأموریت تبليغ دا، رعایت جوانب

 ر.بود بر امامت ابوبك يااشاره، ،   این قضيه در حقيقتپشت سر ابوبكر نماز بخواند يرسالت فرستاد تا عل

 نودرا امير بر حاجيان ا سرپرست موسم قورار داد ابوبکر گونه توضيح داده است که رسول خدااين معنا را اين جاحظ

 ابووبکر؛ موأموم يامام بود ا علو ابوبکرپس ند. توبه را بر مردم بخوانة از سور يتا آيات ندرا فرسااد يعلحضرت ا 

 1.چنين نبود يعل يال، پيشاهنگ ا امير آن بود، مراسم حجة برگزارکنند ابوبکر؛ شنونده يخطيب بود ا عل

در  ابووبکريون اسوت کوه کند ايکه اشکال را برطرف م يياز چيزهاد: نويسيم كشف المشبلدر ز ين ابن جوزي

 2.است بودهشنونده  يابوبکر خطيب ا عل؛ مأموم بوده يامام ا عل، اين حج

 ابووبکرتا پشوت سور  ندرا به اين مأموريت فرسااد يعل، گفاه شده که رسول خدانويسد: مينيز  يزمبارکفو

را اميور بور  ابووبکر، يورا آن حضورت؛ زبعود از رسوول خودا ابوبکربر امامت باشد  ياا اين قضيه اشاره نماز بخواند

اموام ا  ابووبکرپوس . برائت را بخوانودة را به دنبال اا فرسااد تا بر مردم سور يعل. حاجيان ا سرپرست موسم قرار داد

 يحج ا امير بور موردم بووده ا علو يسرپرست برگزار ابوبکر .شنونده بوده است يابوبکر خطيب ا عل؛ مأموم يعل

 .3يابوبکر بر عل يکند بر مردم بودن ا برتريين داللت مپس ا. چنين نبوده است

 در ايون سوفر ا اموارت اا بور ابووبکرالحاج بوودن امير»شده در فوق، که در اين نوشاار بررسي شد، ادعاي مطرح

 پردازيم:است که اکنون به بررسي ا نرد جوانب آن مي« حضرت علي

 و نقد يبررس
 قعدهذيماه حج در انجام . اول

مسلمانان حج انجام ندادند ا  اصالً، برد اين است که در آن سالرا زيرسؤال مي ابوبکربودن  الحاجمسائلي که اميرجمله از 

امير بر حاجيان باشد؛ زيرا مشرکان طبو  رسوومي کوه  ابوبکرتا  در حريرت، انجام حج در آن زمان، براي آنها مشراع نبود

تا در زماني که آنها حج  ندرا فرسااد ، حضرت عليه برپا کردند ا رسول خداقعدداشاند، حج را در آن سال، در ماه ذي

حال اگر مسلمانان در آن  5.ندنا اين سال را آخرين سال حج آنها اعالم ک د،نبرائت را براي آنها بخوانة دهند، سورانجام مي

اند؛ زيورا کفار ا مشرکان را مرتکب شوده ه باشند، عملدمراسم حج را به همراه مشرکان بجا آار ابوبکرسال به سرپرساي 
 ___________________________________  
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ءُ زِيادَة فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ إِرَّمَا النَّسي»د: فرمايخوانده است؛ آنجا که مي« في الکفر ةزياد»حجه را خدااند انجام حج در غير ذي

ما حَرَّمَ اللَّفُ فَ ُحِلُّوا ما حَرَّمَ اللَّفُ زُيِّنَ لَهُمْ سُروءُ ََهْمرالِهِمْ سَ اللَّرفُ بِفِ الَّذينَ كَفَرُسا يُحِلُّورَفُ هاماً سَ يُحَرِّمُورَفُ هاماً لِ ُواطِؤُا هِدَّةَ 

[، افزايشي در کفر )مشرکان( است کوه بوا آن، هاي حرامجا کردن ا تأخير ماهء ]جابهنسي؛ 1«ال يَهْدِي الْ َوْمَ الْكافِرين

هوايي کوه خداانود کنند، تا به مرودار مواهسال ديگر آن را حرام مي يك سال، آن را حالل، ا؛ شوندکافران گمراه مي

 اسوت، ه را خدا حرام کوردهچ، آنصورت، به پندارشان تکميل گردد( ا به اين حرام تحريم کرده بشود )ا عدد چهار ماه

 د.کنا خدااند کافران را هدايت نمياست شان در نظرشان زيبا جلوه داده شده حالل بشمرند. اعمال زشت

ر را مرتکوب عمول کفوا، ابوبکر ييا بايد برذيرند که مسلمانان در اين سال به سرپرسا، ابوبکرمدعيان امارت پس 

يوك از مسولمانان در ايون سوال ا هموراه بوا ، يا بايد برذيرند کوه هويچبوده« في الکفر ةزياد»ها اند ا اين کار آنشده

ان بووده جا اعالم برائوت از مشورکمسلمانان حاضر در آن ةاظيف ا تنها اندنداشاهمشرکان در انجام مراسم حج شرکت 

 .ااگذار شده است حضرت عليبه ، که اين اظيفه طب  راايات

را کوه  يعملو ابووبکرکنود کوه آيوا يبا تعجب فرااان سؤال م، رسديبه اين قضيه م ياقا بيهريجالب است که 

نازل شد ا در ايون سووره  ابوبکرسوره برائت قبل از حج  :سدينويم يا  است مرتکب شده، خدااند آن را کفر دانساه

در اين سووره آموده ا « در کفر )مشرکان( است يافزايش، [حرام يهاجا کردن ا تأخير ماهء ]جابهينس»آمده است که 

ج حو يمراسوم حوج را بور مبنوا ابوبکرپس آيا جايز است که . «، داازده ماه استها از ديدگاه خدااندتعداد ماه»است: 

 2ها کفر است که اين کار آنکه خدااند خبر داده عر  انجام داده باشد  ا حال آن

 د.کنيجوا  رها مييابد ا آن را بينم يآن پاسخ يبرا جنا  بيهريکه است  يسؤالاين 

بنواي در اين سال حجي انجام نداده ا اميرالحاج نبوده است، تا عمول اا بور م اصالً ابوبکر: ااضح است بيهريجوا  

بووده ا تحوت  حضرت علوي تابعاين سفر، از  به فرض عدم بازگشت ابوبکربلکه ، باشد« في الکفر ةزياد»عمل اعرا  

 د.را به گوش مشرکان برساند ا از آنها اعالم بيزاري کن حضرت عليفرمان آن حضرت، اظيفه داشاه است که سخنان 

 3اسوت.سنت به آن تصوريح شوده معابر اهل يهادر کاا ، دهبو قعدهدر آن سال، در ماه ذي ابوبکرج که حاما اين

کوه نآ؛ توا گزاردندميها حج در يکي از ماه، در هر دا سال اهل جاهليت :نويسدميدر تفسير خود  صنعاني، نمونهبراي 

 5.گرديدبرابر  حجهذيبا ماه  پس حج رسول خدا. ااقع شد قعدهذيدر ، در آخرين سال از دا سال ابوبکرحج 

 ___________________________________  

 .34ه: توب. 1

 .155، ص6ج سنن الکبرى، ، ال. احمدبن حسين بيهري2
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، 3عطيه اندلسي، المحورر الووجيز، ج؛ ابن613، ص2العربي، احکام الررآن، ج؛ محمدبن عبداه ابن211، ص2بن مسعود بغوي، تفسير البغوي، جحسين

 .341، ص2کثير، جکثير، تفسير ابنبن عمرا ابن؛ اسماعيل112، ص1جوزي، زاد المسير، ج؛ عبدالرحمان ابن31ص

 .245، ص2تفسير الررآن، جزاق بن همام صنعاني، . عبدالر5
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پوس حوج اا بوا مواه . دم برپوا کوردحج را با مور ابوبکر، اقاي سال نهم شد د:نويسمي نهاية األربدر نيز  نويري

برگشوت؛  هحجود ا حوج بوه زموان خوودش در مواه ذيدر سال بعد بوو سرس حج رسول خدا. برابر شد قعدهذي

 1د.که از اال اضع شده بوگونه همان

مراسم حج در سال قبول از »ا نوشاه است:  کرده تصريحيز به اين مطلب ن تيميهابنعالم ماعصبي همچون  يحا

 ه خدااند آن را در قورآنککردند؛ چنانجا ميها را جابههما ااقع شد؛ زيرا مردم جاهليت الوداع، در غير زمان خودحجة

 2«.است ء افزايشي در کفر )مشرکان(نسي»فرمايد: جا که ميذکر کرده است؛ آن

در سال آخر از دا سال ا در  ابوبکرکردند؛ تا اينکه حج اهل جاهليت، در هر دا سال، در يك ماه حج مياست: نيز نگاشاه 

 3.ااقع شد حجهپس حج آن حضرت در ماه ذي ند.حج خود را انجام دادسال بعد،  سرس رسول خدا. قعده ااقع شدماه ذي

 يدر آن سوال حجو ا مسلمانان اصالً مشراع نبود، انمراسم حج در آن سال ا به همراه مشرک برگزاريبنابراين، 

ايون بوود کوه از مشورکان ، که از مدينه رفاه بودند يمسلمانانة بلکه تنها اظيف، امير باشد آنهابر  ابوبکرانجام ندادند تا 

 ةهودبور ع، کوه گذشوت يقرار دهند که اين اظيفه طب  راايات آنهاکنند ا اين سال را آخرين سال حج  ياعالم بيزار

 .بوده است حضرت علي

تحوت  ، يا بايد ايون کوار رادهاعالم برائت در مکه حاضر بو يبرا ييا هر مسلمان ديگر ابوهريره، ابوبکرحال اگر 

کورده  يپيچسر از دساور رسول خدا آنهاسنت برذيرند که که بايد اهليا اين؛ انجام داده باشد حضرت علي فرمان

 .انداگذار نکردها حضرت علي ا مأموريت را به

 توبه ةابالغ برائت و خواندن آيات سور، مأموريت ابوبكردوم. 

توبوه ا اعوالم ة خوانودن آيوات سوور، در اين سفر ابوبکرابادايي مأموريت ، کرديم ا ذکر يکه بررس يراايا سهطب  

هموين اظيفوه ا فرشاة احي ده است ا بو« لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِک...»برائت از مشرکان ا فرياد زدن کلمات خاص 

 ااگذار کرد. حضرت علياز اا گرفت ا آن را به را مأموريت 

بوه  مأموريت ديگوريهمان اعالم برائت بود ا ، شديکه بايد در اين سفر انجام م يتنها مأموريا، به عبارت ديگر

 .مطلب تصريح شده استکه در هر سه حديث مذکور، به اين چنان ؛در کار نبوده «اميرالحاج»عنوان 

 ابوبكر ستنگريسوم. 

ابوالغ برائوت ا ة پس گرفت ا اا را شايسوا ابوبکررسول خدا اين مأموريت را از  ياقاذکر شد، که االي،  طب  راايت

 .اا از اين قضيه ناراحت شد ا گريه کرد، توبه در ميان مشرکان ندانستة خواندن آيات سور
 ___________________________________  

 .165، ص1، جرهاية األ ب في فنون األدب. احمدبن عبدالوها  نويري، 1
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آيوا  ،رسوول خودا يپس گفوت: ا. کرديکه گريه ميدرحال، از سفر منصرف شد ابوبکر :است گر آمدهيد يادر رااي

 1نازل شده است  يمن چيز ةدربار

، سونتاهول يا اگور طبو  ادعوا انود،را از اا گرفاه يمرام ا منزلت مهم کند که رسول خداياا ثابت مة گري

ي گورفان مروام بورا ا طبعواً بود يمرام باالتر يادارزيرا معنا نداشت؛ يش برا يگريه ا ناراحا، بود« اميرالحاج» ابوبکر

 .نبايد ناراحت شود ا گريه کند، ستکه زير نظر خود اا، ترپايين

 از مسير مكه بازگشت ابوبكرچهارم. 

که  االي طب  راايات. راه استة از ميان ابوبکريکي از مسائلي که در راشن شدن حريرت قضيه نرش اساسي دارد، بازگشت 

 .ناراحاي خود را بيان کرد، با گريه ا اشك، رسيد رسول خدا به حضورز ميانه راه با ناراحاي برگشت ا اقاي ، اا اذکر شد

 حضرت علياست که اظيفه اصلي اا ابالغ برائت از مشرکان بوده ا رسول خدا اا را عزل ا آن اين مطلب نشانگر 

 .برگردد ابوبکرکه  ندداددساور نمي ارت نيز بود، رسول خداام، اا عالاه بر ابالغة اگر اظيف. مأمور ابالغ کرده استرا 

گونوه اينعلوت عوزل اا را ، ا بعود از بازگشوت، د برگرددنخواهيم ابوبکراز  که رسول خداآمد در راايت سوم 

 «.دابالغ کن، که از من است يشايساه نيست که آن را جز خودم ا يا کس» :کنندبيان مي

بوه  رسوول خودا آمده است که اا سوه منوزل رفاوه بوود کوهنرل شده،  ابوبکران خود که از زب، در راايت اال

 .برگشت ابوبکر ا ا اا نيز چنين کرد، برگردان را ابوبکر ند:داددساور  حضرت علي

 ،شويبهابيابنانود. تصريح کرده ابوبکرهايشان به بازگشت تسنن نيز در نگاشاهعالاه بر راايات فوق، انديشمندان اهل

 2اند.از آن جمله سيوطيا  منظورابن، حاکم حسکاني، زمنينابن، طحااي، ابويعلي، نسائي، مرازي، احمد حنبل

تا ااقعيوت را بوه  اندتالش کرده (کثيرابنا پس از اا  تيميهابنتسنن )، دا تن از عالمان ماعصب اهلدر اين ميان

 کثيورابنا  3پس از انجوام مناسوك حوج بوه مدينوه بازگشوت رابوبکمدعي است:  تيميهابند. ناي ديگر جلوه دهگونه

بعود از  بلکوه، برگشاه باشود فوراً ابوبکرمرصود اين نيست که نويسد: مي، ابوبکرضمن تصريح به عدم بازگشت فوري 

 5.برگشت، اا را امير آن قرار داده بود انجام مناسك که رسول خدا

 دارد:ه همراه اما پذيرش اين سخن اشکاالت ماعدد ذيل را ب
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زمنوين، تفسوير ؛ محمد ابن215، ص1؛ احمدبن محمد طحااي، شرح مشکل اآلثار، ج512، ص6ي، ج؛ احمدبن علي ابويعلي، مسند ابويعل12، ص1ج

؛ 4، ص18منظوور، مخاصور تواريا دمشو ، ج؛ ابن316، ص1؛ عبيوداه بون عبوداه حواکم حسوکاني، شوواهد الانزيول، ج113، ص2زمنين، جابن

 .15، ص33عبدالرحمان سيوطي، جامع االحاديث، ج

 .513، ص6، جمنهاج السنة النبويفتيميه، حليم ابن. احمدبن عبدال3

 .335، ص2تفسير الررآن العظيم، جکثير، بن عمرا ابن. اسماعيل5
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بعود از انجوام مراسوم حوج  ابوبکراي به بازگشت تسنن ذکر شد، اشاره. در منابع ماعددي که به نرل از انديشمندان اهل1

 به مدينه دارد. ابوبکرنشده است، بلکه بعکس، الفاظ به کار رفاه در همة اين منابع، حکايت از بازگشت فوري 

طبو  ايون . سوازگاري نودارد، نرول شود ابووبکرکه با سند صحيح از خود ، يت االبا راا کثيرابنا  تيميهابنسخن . 2

 .علت عزل خود را سؤال کرد، گشت ا با حالت گريهازرس بسسه منزل به طرف مکه رفت ا  ابوبکر، راايت

 1د.گردازب خواست ابوبکرکه رسول خدا از است به صورت صريح آمده ، در راايت دام. 3

پوس از عوزل  ابووبکربه بازگشوت و  ح نرل شدهحيبا سند صتسنن اهلبر مبناي که  -نيز  برمسدد ابوبدر کاا  . 5

 2.اشاره شده است

ا  تيميوهابنکوه پوذيرفان سوخن هسوايم، درحالي ابووبکر. با توجه به مطالب فوق، معارد به بازگشت فوري 6

بوا  نگشواه باشود، طبعواًازب فووراً بکرابوواگر تبعات منفي ديگري را نيز به همراه دارد. براي نمونه،  کثيرابن

زيورا دسواور  3اسوت؛، گردن ننهواده اندمخالفت ا بر حکمي که خدا ا رسولش کرده دساور رسول خدا

شوده ا به مدينه، ظهور در اين دارد که اين بازگشت بايد فووري انجوام مي ابوبکربراي بازگشت  پيامبر

مدعي شده و اموري عوادي ا بودان توجوه بوه  تيميهابنه کبازگشت اا به مدينه پس از انجام حج و چنان

 فرمان حضرت بوده است.

تسنن مطرح نشوده يك از علماي اهلهاي اال تا هشام توسط هيچدر طول قرن کثيرابنا  تيميهابن. سخن 5

اده کنندگان اين نظر دانست. اگور ااقعواً چنوين کواري رخ دتوان آن دا را االين مطرحاست. در نايجه، مي

کردند ا در اين مودت طووالني، هويچ تسنن در طول هشت قرن درباره آن سکوت ميبود، آيا علماي اهل

 کردند اي به آن نمياشاره

 تناقض در گزارشپنجم: 

در هنگوام بازگشوت  اند که رسول خدارا جعل کرده يراايات، ابوبکري اثبات اميرالحاج بودن برا 4عامه يعلما برخي

که مشرکان هنوز در مکه بودند ا مراسم حج را هموراه بوا ؛ اما به خاطر اينبگزارندکه حج داشاند قصد ، از جنگ حنين

کوه  نودا به اا دساور داد ندرا اميرالحاج قرار داد ابوبکرا  ندنظر کرداز انجام حج صرف، کردنديبرگزار م يرسوم جاهل

 .به مشرکان اعالم کندمفاد آيات سورة توبه را 
 ___________________________________  

 «.مَعَ أَبِي بَکْرٍ ثُمَّ دَعَاهُ ةٌبِبَرَاءَ بَعَثَ النَّبِي. »1

 .118، ص1بکر الصدي ، جمسند أبي. احمدبن علي مرازي، 2

اَمَنْ لَمْ يحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّوهُ فَأُالئِوكَ »(؛ ا 55)مائده، « اَمَنْ لَمْ يحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُالئِكَ هُمُ الْکافِرُان»است:  . در نايجه مصداق اين آيات شده3

 (.54ائده، )م« اَمَنْ لَمْ يحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُالئِكَ هُمُ الْفاسِرُون»(؛ ا 56)مائده، « هُمُ الظَّالِمُون

تفسوير عمورا ابون کثيور،  بنا نيز ر.ک: اسوماعيل 384، ص8، جتحفة األحوذي؛ محمد مبارکفوزي، 331، ص3المصنف، جشيبه، . عبداه ابن ابي5

 .333، ص2الررآن العظيم، ج
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 ابووبکرکنود کوه ادعا کرده است که همين قضيه داللوت مي)با اساناد به راايت جعلي مزبور(  يزمبارکفو

ايون  حضورت علويمانده است؛ حاي پس از اينکه مأموريت ابالغ برائت از اا گرفاه شد ا « امير»همچنان 

 1.اظيفه را به عهده گرفت

آموده  شايبهبايامصادف ابا  ه است؛ از جملوه در نرل شد نسنتهاي اهلرااياتي نيز با اين مضمون در کاا  الباه

 ند،اقاوي از عموره فوارغ شود بسواند.جعرانه ا به منظور عمره، احورام  ةدر سال فاح مکه، از منطر رسول خدا»ت: اس

 که مناسك را به مردم ياد دهد ا در ميان موردم فريواد بزنود: ندا به اا دساور داد ندرا جانشين خود در مکه قرار داد ابوبکر

 2د.هيچ عرياني نبايد طواف کن؛ بعد از اين سال هيچ مشرکي نبايد حج کند. مان استاهر کس امسال حج کند، در 

رسوول ي، سال هشام هجر درکه فراموش کرده حديث ة است؛ زيرا سازند راشن بسياردراغ بودن اين قضيه اما 

 حاکم شهر مکه قرار دادند.را  دياسبن عاا  رسماً خدا

 3.کند که اين راايت غريب استيتصريح م است، که ماوجه اين قضيه بوده، يسلف دمشري کثيرابن

بوه  اصوالً نبووده ا رالحواجيامچ اجوه يبه هو ابوبکردر آن سال که گردد ، اثبات ميکه ذکر شد يبا توجه به نکات

ة ت مهوم ابوالغ سووريورموأم خداامبر ينده پين ا نمايبه عنوان جانشدر سال نهم  حضرت علينه برگشاه ا يمد

 اجود نداشاه است. يرالحاجيامداشاند ا در اين سال، برائت را به عهده 

 گيرينتيجه

نظر شديدي ميان مورخان ا علمواي شويعه در اينکه امارت حج را در سال نهم هجري چه کسي بر عهده داشاه، اخاالف

معرفوي  اميرالحاج اين سال ا مناخوب رسوول خودا را ابوبکراند که ا سني اجود دارد. اهل تسنن تالش بسياري کرده

بووده اسوت. در  حضورت علويکنند. در مرابل، برخي از علماي شيعه بر اين باارند که اميرالحاج سوال نهوم هجوري 

بررسي ا نرد سخن عالمان شيعه، مشخص شد که مسامسك آنان تنها يك راايت است که آن هم مرسول اسوت ا در 

 اللت بر آن دارد که تنها مأموريت اين قضيه، ابالغ آيات سورة برائت بوده است.مرابل، راايات بسياري د

تسنن نيز راشن شد که ااالً، تعداد زيادي از آنان تنها به بحث ابوالغ آيوات برائوت همچنين در بررسي منابع اهل

اند از اين نکاه غافول طرح کردهاند. ثانياً، آنان که بحث امارت حج را ماشاره نموده ا هرگز سخني از امارت حج نکرده

قعده انجام شده ا طب  آيات قرآن، انجام حج در اين ماه ا همراه با آدا  ا رسووم اند که حج آن سال در ماه ذيبوده

اميرالحواجي  اصوالًبوده است. در نهايت، اين مطلب ثابت شد کوه در ايون سوال، « في الکفر ةزياد»جاهلي، مصداق 

ا بوه ، تنهوابووبکربرائوت از ة ات سووريوپس گرفان آبازپس از  خداامبر يبه دساور پ ليحضرت عاجود نداشاه ا 

 سوره برائت به مکه رفاه است.ة کنندعنوان ابالغ
 ___________________________________  

 .384، ص8األحوذي، جتحفة . محمد مبارکفوزي، 1
 .331، ص3المصنف، جشيبه، .عبداه ابن ابي2
 .333، ص2تفسير الررآن العظيم، جبن عمرا ابن کثير، ل. اسماعي3
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 تا.ه، بيدارالکاب العلمي، بيرات، تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ،محمد عبدالرحمن، يمبارکفوز
 ق.1513، الوفاء ةسسؤم، راتيب، چ دام، بحاراالنوار، باقرمحمد، يمجلس
 تا.، بيسالميمکاب اال، راتيب، تحري  شعيب األرناؤا ، بكر الصديقمسند أبي، عليبن حمد، ايمراز
 .ق1511، هالرسال ةمؤسس، بيرات، بشار عواد معراف تحري ، تهذيب الكمال، الزکيبن يوسف، زيم

 .ق1511، دارالهجره، قم، به کوشش اسعد داغر، مروج الذهب، نيالحسبن يعل، مسعودي
 .ق1515، دارالمفيد، بيرات، رشاداالبن نعمان، محمدبن محمد، ديمف

 .ق1518، مؤسسه نشر اسالمي، قم، چ چهارم، اکبر غفاري ا اسااداليبه کوشش علي، االمالي  ووووو ،
 .ق1512، نشر اسالمي، قم، يهفقه االمام يف يهالشرعالدروس (، شهيد اال) بنمحمدمکي عاملي، 

 .ق1511ه، دارالکاب العلمي، بيرات، عبدالغفار سليمان البنداري تحري ، السنن الكبري، شعيببن حمد، اينسائ
 .ق1514، يدارالکاب العرب، اتريب، شرح مسلم، شرفبن ييحين يالدييمح، ينوا
 .ق1525ه، دارالکاب العلمي، بيرات، هجماع ا همفيد قمحي تحري ، نهاية األرب في فنون األدب، عبدالوها بن حمد، ايرينو

 .ق1511، اعلمي، بيرات، به کوشش مارسدن جونس، المغازي، عمربن محمد، ااقدي
 ق.1514، دارالکاا  العربي، بيرات، وائدمنبع الف مجمع الزوائد و، بکربيابن علي، هيثمي

 . ،1383زشي ا پواهشي امام خميني، چ چهارم، قم، مؤسسة آموتاريخ تحقيقي اسالم، محمدهادي، وسفي غرايي
 


