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 تحقیقی پیرامون حدیث قرطاس 

 معنی لغوي و اصطالحی قرطاس 
قراطیس و به معناي کاغذ است. هر دو لفظ (قرطاس و قراطیس) در قرطاس مفرد 

ۡ�َ  لَوۡ ﴿ اند قرآن مجید بکار رفته يۡ  فَلََمُسوهُ  َطاٖس قِرۡ  ِ�  ابٗ كَِ�ٰ  َك َعلَيۡ  انَزَّ
َ
ِينَ ٱ لََقاَل  ِديِهمۡ بِ� َّ� 

ْ َ�َفُروٓ  ٓ َ�ٰ  إِنۡ  ا بِ�ٞ  رٞ ِسحۡ  إِ�َّ  َذا بفرستیم در کاغذیکه آن را اگر ما کتابی « .]7[األنعام:  ﴾٧ مُّ

 .»بدست خود لمس کنند باز کافران گویند این نیست مگر سحري آشکار

ْ  َوَما﴿ َ ٱ قََدُروا ِ قَدۡ  َحقَّ  �َّ ْ  إِذۡ  ۦٓ رِه ٓ  قَالُوا نَزَل  َما
َ
ُ ٱ أ َّ�  ٰ نَزَل  َمنۡ  قُۡل  ءٖ� َ�ۡ  ّمِن �ََ�ٖ  َ�َ

َ
ِيٱ َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ َّ� 

 ٓ  .]92[األنعام:  ﴾�َكثِ�ٗ  ُفونَ َوُ�ۡ  ُدوَ�َهاُ�بۡ  قََراِطيَس  ۥَعلُونَهُ َ�ۡ  ّلِلنَّاِس�  ىَوُهدٗ  �نُورٗ  ُموَ�ٰ  ۦبِهِ  ءَ َجا
و آن کسانی که گفتند خدا بر هیچ از بشر کتابی نفرستاده، خدا را نشناختند. اي پیامبر بگو «

فرستاد؟ که به آنها کتابی را که موسی آورد و در آن نور هدایت براي مردم بود آنرا چه کسی 
 .»شما آیاتش را در اوراق نگاشتید بعضی را آشکار نمودید و بسیاري را پنهان نمودید

در مرض وفاتش هنگامی  Õشود که آنحضرت می حدیث قرطاس به حدیثی گفته
که اصحاب کرام گرداگرد او جمع شده بودند، به آنها فرمود: قلم و دوات بیاورید تا براي 
شما چیزي بنویسیم، که بعد از من گمراه نشوید. لهذا این حدیث به حدیث قرطاس 

 مشهور گردید. حدیث قرطاس با الفاظ ذیل روایت شده است.

ُّ �ُْن َ�بْ « نَا ىلَعِ َ� ْهِرىِّ َ�ْن َحدَّ نَا َمْعَمٌر َعِن الزُّ ْخرَبَ
َ
اِق أ زَّ نَا َ�بُْد الرَّ َ� ِ َحدَّ ِد ا�َّ

ِ بْ  ِ بِْن َ�بِْد ا�َّ ِ  قَاَل  Èِن ُ�تْبََة َعِن ابِْن َ�بَّاٍس ُ�بَيِْد ا�َّ ا ُحرِضَ رَُسوُل ا�َّ  لَمَّ
يْ  َ ْ�تُ  :ِت رَِجاٌل، َ�َقاَل انلَّىِبُّ َوِ� ابلْ

َ
وا أ ْعَدهُ. َ�َقاَل َهلُمُّ تَابًا الَ تَِضلُّوا �َ ْب لَُ�ْم كِ

 َ� ِ ِ  ْعُضُهْم إِنَّ رَُسوَل ا�َّ ُقْرآُن، َحْسبُنَا ِكتَاُب ا�َّ
ْ
 .1»قَْد َغلَبَُه الْوََجُع وَِعنَْدُ�ُم ال

                                           
 .2/638صحیح بخاري  -1
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ي  که بسیاري از فرصت طلبان بوسیله حدیث قرطاس یکی از احادیث اختالفی است
کرده و ایشان را مورد حمله و هدف اعتراضات خود قرار انتقاد  آن بر حضرت عمر

هاي  . و از آن استنباطاتی مطابق با فکر و اندیشه خود که در بعضی موارد برداشتاند داده
 Óسطحی و ظاهري از این حدیث، سبب نگرش بد نسبت به این بزرگوار (حضرت عمر

اعتراضات شدید  همچون تیجانی این شخصیت را آماج ها شده است) حتی که بعضی
و از این رو تصمیم بر  اند و عقیده صیح اهل سنت را خدشه دار نموده اند خودقرار داده

آن شد تا مجموعه برداشتهاي مختلف علما را در قالب اعتراضات بیان داشته و عقیده 
راسخ اهلسنت را نسبت به این نوع اتهامات روشن نموده وبه پاسخ و برداشت درست 

 شود. حدیث پرداخته

 مجموعه اعتراضات وارده بر حدیث قرطاس
 :اند مجموعه اعتراضاتی که بر حدیث قرطاس شده است به شرح ذیل

نسبت هذیان دادند و این توهینی است به  Õبه حضرت پیامبر حضرت عمر -1
شود لذا حضرت  می و هر کسی که به پیامبر توهین کند از دایره اسالم خارج Õپیامبر 

 (نعوذ باهللا) اسالم خارج است!!! از دایره عمر

ۡ ٱ َعنِ  يَنِطقُ  َوَما﴿: پیامبر همه اقوالش بنا به آیه -2  ﴾٤ يُوَ�ٰ  وَۡ�ٞ  إِ�َّ  ُهوَ  إِنۡ  ٣ َهَوىٰٓ ل
دستور دادند که قلم و دوات بیاور  شوند، به حضرت عمر می وحی شمرده .]3[النجم: 

وحی عمل نکردد و دستور آنحضرت ولی او در جواب پیامبر حسبنا کتاب اهللا گفته وبه 
را نادیده گرفته و با سر باز زدن از دستور پیمابر، سبب ایذاء آنحضرت را فراهم آورد و 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ مطابق با آیه: َ ٱ ذُونَ يُؤۡ  �َّ ُ ٱ لََعَنُهمُ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ �ۡ ٱ ِ�  �َّ َعدَّ  ِخَرةِ �ٱوَ  َيا�ُّ
َ
 اَعَذابٗ  لَُهمۡ  َوأ

ِهينٗ   گیرد. می مورد لعن و نفین خداوند قرار. ]57[األحزاب:  ﴾٥٧ امُّ
خواستند مسئله والیت و خالفت را با کتابت براي حضرت  Õپیامبر اکرم  -3
بیمه کنند و او را جانشین بالفصل خود معرفی نمایند، ولی حضرت عمر متوجه  Óعلی



 5 تحقیقی پیرامون حدیث قرطاس

 

 .شده مانع کتابت شد!!
بوسیله انکار و جلوگیري از آوردن قلم و دوات سبب تنازع عند  حضرت عمر -4

َهاَ�ٰٓ ﴿النبی شد و بنا به آیه:  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ َ�ُعوٓ تَرۡ  َ�  َءاَمُنوا ۡص  ا

َ
ٰ أ ْ َ�ۡ  َوَ�  �َِّ�ِّ ٱ تِ َصوۡ  َق فَوۡ  تَُ�مۡ َ�  ۥَ�ُ  َهُروا

 ِ ن ٍض ِ�َعۡ  ِضُ�مۡ َ�عۡ  رِ َكَجهۡ  لِ َقوۡ لۡ ٱب
َ
عۡ  َبَط َ�ۡ  أ

َ
نُتمۡ  لُُ�مۡ َ�ٰ أ

َ
اي « .]2[الحجرات:  ﴾٢ ُعُرونَ �َشۡ  َ�  َوأ

کند و بر او فریاد بر مکشید مانند فریاد کشیدن بعضی  اهل ایمان باالي صداي پیامبر صدا بلند می

. اعمال خود را حبط و »فهمید کند و شما نمی از شما که این کار، اعمال نیک تان را محو می
 برباد ساخت.

تلف کرد  مسلمین (تعیین خلیفه و جانشین بعد از پیغمبر) راحق  حضرت عمر -5
 و به مسلمین جهان (العیاذ باهللا) خیانت نمود.

در مقابل کالم رسول اهللا حسبنا اهللا گفتند و با این نظر خود، امت  حضرت عمر -6

ْ ﴿ اسالمی را از سنت برحذر داشتند و این قولش مخالف آیه: ِطيُعوا
َ
َ ٱ أ ِطيعُ  �َّ

َ
ْ َوأ  لرَُّسوَل ٱ وا

ْوِ� 
ُ
 ٱ َوأ

َ
است زیرا  .»طاعت خدا و رسول و فرمانداران را بکنیدا« .]59[النساء:  ﴾ِمنُ�مۡ  رِ مۡ ۡ�

ایشان از دستور و اطاعت پیامبر که همانا دستور خداوند است سرپیچی کردند و مشمول 

، َوَمْن َعَصاِ� َ�َقْد « حدیث: َ َطاَع ا�َّ
َ
َطاَعِ� َ�َقْد أ

َ
َ َمْن أ کسی که من از « .»َعىَص ا�َّ

من اطاعت کند از خداوند اطاعت کرده و کسی که نافرمانی من را کند نافرمانی خدا را کرده 
 گیرد. می قرار »است

بلکه این  اند علماي أهل سنت و جماعت در پاسخ به این اعتراضات ساکت ننشسته
ولی از آنجایی که اکثر این  اند هاي جالب و بجا جواب داده نوع اعتراضات را با پاسخ

توانند از آنها استفاده کنند،  نمی کتابها به زبان عربی و اردو هستند و برادران فارسی زبان
از پاسخ خدمت خوانندگان عزیز تقدیم گردد امید است اي  تصمیم بر آن شد تا مجموعه

 مورد اعتناي خوانندگان و دانشجویان گرامی قرار گیرد.
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 طاس به اعتبار سندتحقیق حدیث قر
از علماء بر این نظراند که حدیث قرطاس از نظر سند ضعیف و غیر معتبر اي  عده

دانند البته ناگفته نماند که این دسته از علما با تحقیق و  می است و آن را بطور کلی مردود
اس که خبر قلم و قرط اند ثابت کرده اند این روایت بعمل آوردهي  یی که در زمینهها بررسی

به هیچ وجه صحیح نیست (عالمه برقعی در  Õدر اساس موضوع و روایت آن از پیامبر
کتاب رهنمود سنت در رد اهل بدعت و شیخ عبد الرحیم خطیب در کتاب شیخین و 

. براي کسب اطالعات بیشتر به کتابهاي اند نویسنده کتاب سیماي فاروق اعظم بر این نظر
 .مذکور مراجعه شود)

گوید این خبر گرچه در کتب صحاح هم  می االسالم ةطه در کتاب مرآ چنانچه استاد

باشد  می روایت شده ولی متن و محتوا، طرق و القاءات آن مانع قبول صحت حدیث
 مجموعه دالیلی که این دسته از علماء براي ضعف و معلول قرار دادن حدیث استدالل

 کنند از قرار ذیل است: می
در جلسه حضور داشتند بغیر از عبد اهللا بن عباس هیچ همه صحابه که  از میان آن -1

تو� رسول «  فرماید: می کسی رواي حدیث قرطاس نیست و بنا به قول ابن عباس که
 معلوم .»آنحضرت در حالیکه من ده ساله بودم وفات کردند« »اهللا و انا ابن عرش سن�

لذا ابن عباس در جلسه حضور  اند شود که در آن جلسه افراد خردسال حضور نداشته می
 داشتند، حتماً صحابه دیگر آنرا روایت می نداشته و اگر پیامبر چنین سخنی را بیان

چنین سخنی را بیان نداشته  Õنمودند. عدم روایت دیگران بیانگر این است که پیامبر می
 است.
 خداوند در آیات متعددي آنحضرت را اُمی معرفی نموده است و اُمی به کسی -2
در آخرین  Õشود که سواد خواندن ونوشتن را ندارد. اگر بگوییم که پیامبر می گفته

دهند که قلم و کاغذ بیاورند تا براي شما چیزي بنویسم،  می اش دستور لحظات زندگی

ما كنت تتلوا من قبله من «فرماید:  می این مخالف صریح آیات و کالم خداوند است که
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و قبل از آن نتوانستی کتابی را بخوانی « .»مبطلونـرتاب الذا الإ كال ختطه بيمينكتاب و

 و یا اینکه در جاي دیگر .»و به خطی بنویسی تا بمادا مبطالن در نبوت تو شک کنند

ْ  َٔ َ� ﴿ فرماید: می ِ  اِمُنوا ِ ٱب  ٱ �َِّ�ِّ ٱ َورَُسوِ�ِ  �َّ
ُ
�ۡ ِّ ِيٱ ّ�ِ ِ  ِمنُ يُؤۡ  �َّ ِ ٱب  لََعلَُّ�مۡ  تَّبُِعوهُ ٱوَ  ۦتِهِ َوَ�َِ�ٰ  �َّ

پس ایمان بیاورید به خدا و رسولش پیغمبر امی، آن پیامبري که «. ]48[العنکبوت:  ﴾َتُدونَ َ�هۡ 

 .»فقط به خدا و سخنان خدا بگرود و شما باید پیرو او شوید تا هدایت یابید
آید که در طول  می از گفته فوق (تقاضاي کتابت توسط شخص پیامبر) چنین بر

توانسته است  می مدیدي قصه امی بودن آنحضرت یک قصه ساختگی بوده و ويسالهاي 
 (العیاذ باهللا) اند بنویسد و در پایان عمرش قصه امی بودن را برمال ساخته

کردند والفاظی که در حدیث است  می با لغت اهل حجاز صحبت Õپیامبر اکرم -3
باشد زیرا که  می ويبطور هلموا، صیغه جمع استعمال شده، مخالف با عادت و ورش 

کردند  می اهل حجاز کلمه هلم (صیغه مفرد) را براي تثنیه و جمع بطور یکسان استعمال
 ولی در حدیث صیغه هلموا که لغت بنی تمیم است بکار رفته است.

باشد، کسی که  می Õخالف عادت و اخالق آنحضرت» قوموا عنّی«لفظ  -4

ا ُكنَت  َولَوۡ ﴿فرماید:  می رحمت للعالمین است و خداوند در وصف وي  بِ َقلۡ لۡ ٱ َغلِيَظ  َ�ظًّ
 �َ ْ وا  کند. می چگونه اصحابش را از محفل خارج. ]159مران: ع [آل ﴾لَِك َحوۡ  ِمنۡ  نَفضُّ

دال بر ضعف حافظه راوي است و این  »نسيت الثالثة«گوید:  می نسیان راوي که -5

 جرحی دیگر بر راوي حدیث قرطاس است.
قلم و دوات بیاورید تا « فرمودند: Õکه آنحضرتدر این روایت آمده است  -6

نیز از مسئله قلم و دوات  Õگمراه نشوید و اصحاب، قلم و دوات نیاوردند و پیامبر
، Õآید که پیامبر می سکوت کردند و آنرا دیگر مطرح نساخت؛ از مفهوم این قضیه بر

 (نعوذ باهللا) اند خودش اسباب گمراهی امت را فراهم ساخته
ر اینکه اصحاب وقتی که قلم و دوات نیاوردند آیا گمراه شدند یا خیر؟ مسئله دیگ -7

یک از اهل بیت نیز از  هی همه صحابه باشیم در آنوقت هیچدر صورتیکه معتقد به گمرا
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شود که  می شود و مسئله ضاللت و گمراهی در حق آنها نیز ثابت نمی این قاعده استثناء
این  اند امت است و اگربگویم که گمراه نشده این خود مخالف آیات و احادیث و اجماع

تَابًا الَ « فرماید: می شود که می مخالف حدیث قرطاس ْ�تُُب لَُ�ْم كِ
َ
ا�ْتُوِ� بِِ�تَاٍب أ

بًَدا
َ
 .»تَِضلُّوا أ

 بنابر دالئل مذکوره، حدیث قرطاس حدیثی است ضعیف، و معلول که خبر واحد نیز
را مورد  ی جلیل القدري چون حضرت عمرتوانیم صحاب نمی باشد و بوسیله آن می

انتقاد و بازخواست قرار بدهیم. ولی تعدادي دیگري از علما و محققین (امام بخاري، امام 
وجواب  اند مسلم، عالمه بدر الدین عینی، عالمه ابن حجر و....) قایل به صحت حدیث

 پردازیم. می که در صفحات آینده به این جوابها اند اعتراضات را به نحوي دیگر بیان داشته

 صحیح است؟! آیا نسبت هذیان به پیامبر از طرف حضرت عمر
با کمال  اولین استنباطی که از این حدیث شده است اینست که: حضرت عمر

.باید »اهجر رسول اهللا«نسبت هذیان دادند و گفتند:  Õجرأت و گستاخی به پیامبر
. اند باشد که از این حدیث استنباط نموده اي می سطحی و بی پایه دانست که این اعتراض

کنند نیست بلکه معانی مختلفی دارد  می زیرا که معنی و مفهوم حدیث آنگونه که آنرا بیان
 :اند که علما آنرا اینگونه مطرح نموده

آید که هجر به معنی ترك  می مصدر هجر بر دو وزن فُعل و فَعل (هجر و هجر) -1
آید و در اینجا مراد از اَهجرَ همان معناي دوم (ترك کردن)  می و هجرت نمودنکردن 

 منظور بوده، چنانچه در تاج العروس این معنی آمده است لذا معنی جمله بدینگونه

. از آنحضرت »مرنا ب�تابة وصيةأاستفهموا رسول اهللا هل يفارقنا؟ حيث ي« باشد: می
 فرماید. می به نوشتن وصیت دستور نماید که می بپرسید آیا ما را ترك

از دیگران پرسید که از  این یک نوع استفهامی است که حضرت عمر
 پیوندد؟ می گوید و به دار باقی می بپرسید آیا دنیا را وداع Õآنحضرت
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جمله اهجر رسول اهللا استفهام انکاري است و به معناي لم یهجر رسول اهللا  -2
 آید. می گوید) نمی هذیان Õ(یعنی پیامبر

قول اهجر رسول اهللا توسط حضرت عمر گفته نشده بلکه این جمله از جانب  -3
 نقل شده است. ابن عباس

قال بعضهم اهجر رسول «ي حدیث قرطاس، لفظ ها در بسیاري از روایت -4
 .آمده است .1»اهللا

، بلکه اند این حرف را نگفته آید که تنها حضرت عمر می و از لفظ بعضهم چنین بر
. همچنین در حدیث، لفظ قالوا اهجر رسول اهللا آمده اند این حرف را بیان داشتهاي  عده

است و آنچه معلوم است، اینست که قالوا صیغه جمع مذکر است لذا قائلین قول اهجر 
. لذا اگر مراد از اهجر هذیان باشد دیگران نیز نه حضرت عمر اند رسول اهللا جمعی بوده

 بر د. در آنصورت اعتراض تنها به حضرت عمرشون می با حضرت عمر شریک
گردد بلکه جمع کثیري از اهل بیت حاضر در مجلس در این اعتراض داخل هستند.  نمی

از دو حالت خالی نیستند یا انکه جزو موافقین کتابت  در این صورت حضرت علی
 یا جزء مخالفین (عدم کتابت). اند بوده

شود به  می همان اعتراضی که به حضرت عمردر صورت اول که موافق باشند عیناً 
ذکر شود همان  گردد و همان جوابی که براي حضرت علی می نیز بر حضرت علی

 شود. می جواب در حق حضرت عمر نیز پذیرفته
مخالف باشد باز هم از دو حالت خالی نیست یا  در صورت ثانی که حضرت علی

و یا اینکه در اینجا  اند ا از این قول منع کردهو دیگران ر اند اینکه مخالفت را ظاهر کرده
 .اند سکوت کرده

و سبب  Õدر صورت اول که ایشان مخالف و مانع باشد این خود مایه رنجش پیامبر
 :است و مخالف آیه Õگردد، زیرا این تنازع و رفع صوت عند النبی می حبط اعمال

                                           
 .2/638، صحیح بخاري: 2/42صحیح مسلم:  -1



 تحقیقی پیرامون حدیث قرطاس  10

 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ َ�ُعوٓ تَرۡ  َ�  َءاَمُنوا ۡص  ا

َ
ٰ أ ْ َ�ۡ  َوَ�  �َِّ�ِّ ٱ تِ َصوۡ  َق فَوۡ  تَُ�مۡ َ� ِ  ۥَ�ُ  َهُروا  رِ َكَجهۡ  لِ َقوۡ لۡ ٱب

ن ٍض ِ�َعۡ  ِضُ�مۡ َ�عۡ 
َ
عۡ  َبَط َ�ۡ  أ

َ
نُتمۡ  لُُ�مۡ َ�ٰ أ

َ
 باشد. می .]2[الحجرات:  ﴾٢ ُعُرونَ �َشۡ  َ�  َوأ

شده، عیناً همان اعتراض  در این صورت همان اعتراضی که در حق حضرت عمر
پذیرفته شود  آید لذا هر جوابی که در حق علی می نیز صادق حضرت علیدر حق 

 شود. می پذیرفته همان جواب در حق حضرت عمر
در این مکانی که بر پیامبر توهین شده، سکوت  و اگر بگوییم که حضرت علی

اختیار کرده است و از او دفاع ننموده و حق را با سکوت خود پایمال کرده است، بر مقام 
 وفایی حضرت علی آیا این عمل او بر بی شود که: می اعتراض شامخ حضرت علی

قبوالند که نزداو که به شیر خدا  می شود و چگونه او به خود نمی نسبت به پیامبر حمل
ملقب است، بر پیامبر توهین شود و از ذوالفقارش کار نگیرد و در صورت توهین باز هم 

ترسیدند؟ آیا طرفداران حق و  می ا؟ آیا از مخالفینایشان سکوت کنند. سکوت دیگر چر
یکصدا شوند و علیه باطل شورش  حقیقت در این مجلس نبودند که با حضرت علی

کنند؟ اگر بودند چرا جلوي این همه فساد و توهین را نگرفتند؟ آیا مقام و جرأت 
نیستم که در گوید: من راضی  می به جرأت آن صحابی که در مقابل کفار حضرت علی

 رسد و آیا....؟ نمی خاري بخلد و به او توهین شود، Õپاي حضرت محمد

 Õو مخالفت با دستور آنحضرت حضرت عمر
دومین اعتراضی که بر حضرت عمر شده بود اینکه ایشان مخالف دستور آنحضرت 

 عمل کردند و کالم او را که وحی است زیر پا گذاشت.
شود بلکه  نمی وال و افعال آنحضرت به عنوان وحی تلقیاوالً: باید دانست که کلیه اق

ي امر ها در بعضی جاها امر و دستور ایشان جنبه استحبابی و مشورتی دارد، چنانچه صیغه
زیادي در احادیث وجود دارد که براي استحباب است و اگر کسی به آن عمل نکند 

ْ ۡص ٱفَ  ُتمۡ َحلَلۡ  �َذا﴿: شود همچون آیه نمی گنهکار که صید بعد از احرام  .]2: ة[المائد ﴾َطاُدوا
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توانیم این  نمی مستحب است نه واجب و کسی که صید نکند عاصی و گنهکار نیست و
 فرد را مخالف دستور خداوند قلمداد کنیم و او را از دایره اسالم خارج نماییم.

و مشورتی را که جنبه استحبابی  اند همانند این آیات، بسیاري از اقوال آنحضرت بوده
دارند لذا در اینجا که دستور به آوردن دوات و قلم نمودند امرشان براي استحباب بوده و 
جنبه اختیاري را دارد نه الزمی را؛ و اگر حضرت عمر بنا بر تشخیص بجاي خود حاالت 
 آنحضرت که در آوردن دوات و قلم سبب ایذاء او بود به این امر عمل نکند، گنهکار

 شود. نمی

 َوَما﴿: شود که وحی متلو باشد نه غیر متلو و مراد آیه می انیاً: آن کالمی، وحی تلقیث
ۡ ٱ َعنِ  يَنِطقُ  وحی متلو است نه غیر متلو  .]4-3[النجم:  ﴾٤ يُوَ�ٰ  وَۡ�ٞ  إِ�َّ  ُهوَ  إِنۡ  ٣ َهَوىٰٓ ل

 مذکور است. ﴾٥ ُقَوىٰ لۡ ٱ َشِديدُ  ۥَعلََّمهُ ﴿ بدلیل اینکه بعد از این آیه لفظ 
 Óثالثاً: اگر کلیه اقوال آنحضرت را واجب العمل بدانیم در اینصورت بر حضرت علی

شود. زیرا که آنها در بسیاري جاها به  می اعتراض وارد  بسیاري از صحابه جلیل القدر و
ي متعددي وجود دارد که در این ها و در این باره روایت اند دستور آنحضرت عمل نکرده

 شود. می عضی از آنها اشارهرساله به ب
هنگامیکه آنحضرت در صلح حدیبیه صلح نامه نوشتند و در پایان آن، دستور  -1

دادند که محمد رسول اهللا را بنویسد بعد از آن مشرکین اعتراض کردند که ما شما را 
به  Õدانیم، لذا رسول اهللا را حذف کنید و تنها محمد بنویسید، آنحضرت نمی رسول اهللا

(لفظ رسول اهللا را از پایان صلح نامه پاك  »امح رسول اهللا«فرمودند:  علی حضرت

قسم به خدا « »ابداً  كاهللا ال ا�وو«در جواب ایشان فرمودند:  کنید) اما حضرت علی

حتی مسئله به آنجا رسید که آنحضرت فرمودند: به من . 1»اسم شما را پاك نخواهم کرد
 لذا خودش آنرا پاك کرد.نشان بدهید تا آنرا پاك کنم. 

                                           
 .2/610صحیح بخاري:  -1
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اگر قرار باشد که کلیه اقوال آنحضرت واجب العمل باشد در این صورت آیا بر 
 واجب بود که لفظ رسول اهللا را پاك کند یا خیر؟ Óعلی

اگر واجب بود چرا به واجب عمل نکرد؟ اگر مستحب بوده در مسئله قلم و دوات نیز 
 مستحب بوده است.

تشریف آوردند و به  áبه منزل حضرت فاطمۀ الزهرا Õروزي آنحضرت -2
آمد هفت دینار را به او بده و بگو که  ایشان هفت دینار دادند و فرمودند: وقتی که علی

آمدند حضرت  تا براي اهلیه خود طعام بخرید. وقتی که حضرت علی اند پیامبر فرموده
مبر را نیز بیان داشتند. هفت دینار را به ایشان تحویل داده و دستور پیا áفاطمه

رفت، در بین راه به سائلی برخورد وهفت  می در حالیکه به طرف بازار حضرت علی
دینار را به او داد و براي اهلیه خود طعام نخرید. (محمد بن بابویه در امالی و دیلمی در 

 .)اند ارشاد القلوب این روایت را نقل کرده
واجب العمل باشد، در اینجا نیز آن  Õنحضرتاگر قرار باشد که اقوال و دستورات آ

به آن توجهی نکرد و به آن جامعه  شد ولی حضرت علی می دستور باید واجب االجرا
در عدم توجه به این دستور حتماً داراي یکی از  عمل نپوشاند. لذا حضرت علی

به استحباب و : یا اینکه معتقد به وجوب بودند و یا اینکه معتقد اند ي ذیل بودهها اندیشه
تواند  نمی درجه مشورتی مصلحتی را قائل بودند، بدون شک صورت اول (وجوب)

بعنوان اعتقاد حضرت علی معرفی گردد، زیرا که ایشان به آن عمل نکردند. اگر بگوییم 
شود که چرا شئ واجب  می که قائل به وجوب بودند در اینصورت بر آن اعتراض وارد

 ترك کردند. االجرا و واجب الدستور را
باشد و بر ترك آن بنابر  می دستور دوم (امر استحبابی) اذا اعتقاد حضرت علی

 شود. نمی مصلحتهایی هیچگونه گناه و اعتراضی مرتب
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همانند این دستور، امر به آوردن قلم و دوات نیز امر مشورتی و استحبابی است لذا 

نه مستحب أل«شود  نمی واردبه آن عمل نکند بر او هیچ اعتراضی  اگر حضرت عمر
 .»مصالحـمستحب لـال كن يرتأ�ستطيع و

حدیث تابیر نیز دلیلی واضح و روشنی براي اثبات مدعی است زیرا که  -3

دنيا�م  مورأعلم بأنتم أ«کند  می طی سخنانی به اصحابش خطاب Õآنحضرت
اینقرار است: آنحضرت قضیه حدیث تابیر از  .»شما در امور دنیا از من داناترید«. 1»م�

روزي نزد اصحابش تشریف آوردند و آنها را در حالت تلقیح درختان خرما دیدند از آنها 
کنید؟ صحابه در پاسخ عرض کردند ما گرد افشانی و عمل تلقیح  می پرسیدند شما چکار

 دهیم. می را انجام
 خرما فرمودند: اگر خدا بخواهد به شما خرما بدهد بدون عمل تلقیح Õآنحضرت

از قضا درختان دهد، لذا نیازي به این عمل نیست.صحابه نیز این عمل را ترك کردند،  می
بار و ثمر شدند پس از مدتی آنحضرت نزد اصحاب تشریف آوردند؛  خرما در آن سال بی

صحابه فرمودند: یا رسول اهللا شما گفتید این عمل را ترك کنید ما آنرا ترك کردیم ولی 
آیا عمل تلقیح فایده هم دارد؟ «دند.در اینجا بود که آنحضرت فرموند: درختان ثمري ندا

نتم أ«عرض کردند: آري یا رسول اهللا. آنحضرت دستور به عمل تلقیح دادند و فرمودند: 
دارد که کلیه سخنان  می آري، آنحضرت در طی این کالم بیان» دنيا�م م� مورأعلم بأ

در بعضی موارد منجمله مسائل دنیوي اقوال شما رود بلکه  نمی و کالم من وحی به شمار
؛ اذا درامور دنیوي شما به مسائل اند تر سر و کار دارید مقبول که بیشتر با مسائل دنیوي

 داناترید.

                                           
لعلی  مرفوعةـرسار الاإل، 2/417، الشفا للقاضی عیاض: 32182، کنز العمال: 141: الفضائلصحیح مسلم باب  -1
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 مورأعلم بأنتم أ«فرمایند:  می اگر کلیه اقوال آنحضرت وحی تلقی شود چگونه
توانند در مقابل وحی حجت  می اند؟ وتر و آیا اقوال مردم از وحی مقبول »دنيا�م م�

قرار بگیرند؟! پس چگونه آنحضرت نظر صحابه را بر نظریه خود ترجیح دادند و نظر آنها 
: آید که مراد از آیه می از مجموعه دالئل مذکوره چنین بر را بعنوان حجت پذیرفتند؟!

ۡ ٱ َعنِ  يَنِطقُ  َوَما﴿ به فرموده شاه عبد  .]4-3[النجم:  ﴾٤ يُوَ�ٰ  وَۡ�ٞ  إِ�َّ  ُهوَ  إِنۡ  ٣ َهَوىٰٓ ل
 وحی متلو است نه غیر متلو. /العزیز محدث دهلوي
 گویند پیامبر به حضرت عمر می ماند اعتراض دیگري که می اما در اینجا باقی

اوالً: از الفاظ وارده در  دستور دادند و ایشان سرپیچی کردند در اینمورد باید گفت:
بلکه  اند نبوده Õبتنهایی مخاطب آنحضرت عمر آید که حضرت می حدیث چنین بر

 زیرا که در احادیث الفاظی همچون  اند اهل مجلس واهل بیت نیز مخاطب بوده

 وارد است و الفاظ .2»�تب ل�م كتاباً أو هلّموا « .1»�تب ل�م كتاباً أائتو� «

وا«و » ائتونی« کنند. لذا  می و بر بیش از سه نفر داللت اند جمع مذکر مخاطب »هلمّ

این همان اعتراضی که بر اند، بنابر اهل بیت بوده مخاطبین آنحضرت جمعی از اصحاب و
 آید. در اینصورت آیا آنها را معذور می شده، براهل بیت نیز صادق حضرت عمر

دانید پس  نمی دانید؟ اگر آنها را مخالف می دانید و یا اینکه مخالف امر خدا و رسول می
را به عنوان مخالف دستور خدا و   دهید که حضرت عمر می جرأتچگونه به خود 

 .رسولش معرفی کنید!!
مخاطب باشد، در این صورت نیز  و بالفرض اگر بنا به بعضی روایات حضرت عمر

نقل شده و  /خوریم، زیرا که همین روایت در مسند امام احمد نمی به هیچ مشکلی بر
به من دستور دادند تا قلم و دوات بیاورم،  Õر فرماید: پیامب می در آنجا حضرت علی

                                           
 .5/247 البداية والنهاية، 2/638بخاري  -1
 .5/247: البداية والنهاية، 2/42صحیح مسلم:  -2
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ولی بنده بنابر شفقت وترحم به پیامبر آنرا ترك کردم. (به نقل از تکمله فتح الملهم 
 )11401، مسند احمد رقم الحدیث 2/138

بوده است. اگر بالفرض حضرت  Õنیز جزو مخاطبین پیامبر لذا حضرت علی
را نمودند پس چرا حضرت  Õسول اهللاکوتاهی کردند و مخالفت دستور ر عمر
مخالفت ورزیدند و قلم و دوات نیاوردند؟ مگر قادر براین کار نبود؟ اگر قادر بود  علی

با وجود قدرت جرا به آن عمل نکرد؟ آیا ترك دستور پیامبر، مخالفت با دستور خداوند 
را مخالف  نیست؟ اگر مخالفت با دستور خداونداست پس جرا حضرت علی

کنید،  می کنید؟! مگر غیر از این است که در آنجا توجیهاتی را بیان نمی ورالهی معرفیدست
 شوند. می پذیرفته لذا همان توجیهات، در حق حضرت عمر

مخاطب باشد، در اینصورت شی مأمور بالکتابۀ که آنحضرت  ثانیاً: اگر حضرت عمر
نیست یا اینکه امري است واجب که نباید   خواستند بنویسند از دو حالت خالی می  آنرا

ترك شود و یااینکه امري است مشورتی و استحبابی که نوشتن آن اولی است و ترك آن 
تواند قرار  نمی بدون شک صورت اول هیچگونه عتاب و سرزنشی را در بر نمیگیرد!!

 ترك شد، آنحضرت آنرا هیچوقت می بگیرد زیرا که اگر آن شئ ضروري و واجب الکتابۀ
کردند؛ ولی در اینجا آنحضرت کتابت را ترك نمودند و در این صورت که بگوییم  نمی

یکی از ضروریات و واجبات مهم دین باقیمانده و آنحضرت آنرا ننوشته، از این مسأله 
شود در حالیه خداوند چند روز جلوتر اعالم تکمیل دین را بیان  می نقصان دین فهمیده

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿ ی:. لقوله تعالاند داشته
َ
�ۡ  دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

َ
 َورَِضيُت  َمِ� نِعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َو�

َهاَ�ٰٓ ﴿: و همچنین این گفته مخالف آیه .]3: ة[المائد ﴾ادِينٗ  مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ لَُ�مُ  ُّ�
َ
ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ �  َما

نزَِل 
ُ
ّ�َِكۖ  ِمن َك إَِ�ۡ  أ ُ ٱوَ  ۥۚ رَِساَ�َهُ  َت بَلَّغۡ  َ�َما َعۡل َ�فۡ  لَّمۡ  �ن رَّ و  .]67: ة[المائد ﴾�َّاِس ٱ ِمنَ  ِصُمَك َ�عۡ  �َّ

 این از حاالت و قرائن چنین بربنابر . ]94[الحجر:  ﴾َمرُ تُؤۡ  بَِما َدعۡ ۡص ٱفَ ﴿: مخالف با آیه
خواند آنرا تاکید  می و هم اکنون اند آید که آنحضرت شئ مأمور را جلوتر بیان کرده می

کنند و اهمیتش را بیشتر جلوه گر سازند. لذا در اینصورت کتاب آن شئ مستحب و غیر 
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ضروري خواهد بود و امري که براي آن بکار رود نیز مستحب است و کسی که به شی 

 ُتمۡ َحلَلۡ  �ذَا﴿: گیرد، بدلیل آیه نمی مستحب عمل نکند مورد عتاب و سرزنش قرار
ْ ۡص ٱفَ   ﴾َطاُدوا

و ایشان معتقد بودند که پیامبر بعد از   ثالثاً: این اجتهاد و راي حضرت عمر است
روند و بعد از این  نمی کنند و با این بیماري از دنیا می ریشه کن ساختن منافقین، وفات

و اگر بخواهند امر ضروري و مهمی را بنویسند، در حالت صحت و  اند بیماري زنده
 کنند. می آنرا بیان  تندرستی

کرد  می بود حتماً آنرا رد نمی مورد پسند حضرت پیامبر رابعاً: اگر منع حضرت عمر
 نداشتند.اي  کس ترس و واهمه ذکر حق از هیچ و آنحضرت در بیان و

 قلم و دوات نیاوردند پس چرا حضرت علی، فاطمه و خامساً: اگر حضرت عمر
 نیاوردند؟ آیا آنها نیز از کسیبا او در این امر شریک شدند و قلم و دوات  Èعباس

از پیامبر مرتبط   آیا حدیث قرطاس با مسئله خالفت و جانشینی بعد ترسیدند؟! می
 Õگویند: پیامبر می ، اینست کهاند نموده سومین اعتراضی که بر حضرت عمر است؟!

دانستند پیامبر  می خواستند مسئله والیت و خالفت رامطرح کنند و حضرت عمر چون می
را براي حضرت علی مینویسند لهذا از آوردن قلم و دوات منع کرد و   والیت وجانشینی

بدینوسیله از اظهار والیت منع کرده و این تضییع حق مسلمین و پایمال کردن حقوق امت 
اسالمی و محمدي است!! و این ظلمی است بس بزرگ و نابخشودنی، زیرا که ایشان 

نوشت هیچ وقتی  می م ساختند اگر پیامبر این مسئله راسبب گمراهی امت اسالمی را فراه
دادند و ابوبکر را خلیفه آنحضرت  نمی کردند و شورا تشکیل نمی درباره خالفت اختالف

باید دانست که مسئله خالفت و والیت یکی از مسائل اختالفی و  کردند؟! نمی معرفی
، Óت(تفهیمات حضرت علیابحاثی است که در این باره کتابهاي متعددي نوشته شده اس

راز دلبران، باقیات صالحات، خالفت اسالمی و ...) ولی مختصرًا در جواب اشکال باید 
را بنویسند  خواستند والیت حضرت علی می اوالً: از کجا معلوم که آنحضرت گفت:
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گویید پیامبر در  می بنا به گفته خودتان که وآیا بر این گفته قرائن وشواهدي وجود دارد؟!
غدیر خم مسئله والیت را بیان داشتند هم اکنون چه ضرورتی وجود داشت که در حالت 

ي والیت در  اگر مسئله مریضی، قلم و دوات طلب کنند وخود را به زحمت بیندازند؟!
 غدیر بیان شده بود این بیان ثانی براي چیست؟! و آیا این بیان مستحب است یا واجب؟

 ب سبب تضییع حق و پایمال کردن حقوق مسلمیناگر مستحب است چگونه ترك مستح
 .تواند قرار بگیرد؟! می

خواست بنویسد و  می انگهی از کجا ثابت است که پیامبر خالفت را در حق علی و
کرد و یا اینکه  می ترسید و از ترس، آنرا ترك می شد آیا پیامبر از عمر می بالفرض اگر

اگر به خاطر عبادت بودنش سکوت کرد شما در سکوت آن عبادت بود که آنرا ترك کرد. 
نیز سکوت کنید و براي آن دلیل نیاورید واگر اولی باشد، این طعن فقط به حضرت 

 شود. می نیست بلکه طعن به پیامبر و شجاعت و دعوت و رسالتش عمر
اگر مقصود خالفت فرد غیر معین باشد در آن صورت ابوبکر برنده است چون 

ردند و پیامبر نیز او را در حج خلیفه گرفت و در نماز و ایام مرض او صحابه او را تایید ک
 شود. می جانشین بود، بنا بر این بعد از وفات نیز او خلیفه

خواست خالفت را در حق حضرت  می ثانیاً: بنا به اعتراض مطرح شده که پیامبر
یا خیر؟  به این قول اعتماد نموده است بنویسد باید گفت که آیا حضرت علی Óعلی

یا خیر؟ و اگر استدالل  اند و آیا یکبار از این مسئله براي والیت خویش استدالل کرده
لطفاً استدالل آنرا در یکی از کتب معتبر مذکور باشد را ذکر کنید؟!اگر واقعاً  اند نموده

بود چرا از حق خود دفاع ننمود و سکوت اختیار کرد مگر غیرت و  والیت، حق علی
که ادعاي میراث پیامبر نمودد کمتر بود؟! پس  áغیرت و جرأت فاطمه جرأت او از

 .چرا سکوت کردند؟!
 خواستند والیت و خالفت را در حق حضرت ابوبکر صدیق می ثالثاً: آنحضرت

. زیرا که در این باره احادیث متعددي وارد شده و بیانگر Óبنویسند نه در حق علی
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 در این مقاله مختصر فقط به بعضی از روایات اشارهخالفت ابوبکر بعد از پیامبر است که 
 شود: می

ً الَ ُ�ْتَلَُف «: Õقوله -1 تَابا ىِب بَْ�ٍر كِ
َ
ْ�تَُب أل

َ
ْو لَْوٍح َحىتَّ أ

َ
ائْتِِ� بَِ�تٍِف أ

ا َذَهَب َ�بُْد الرَّمْحَِن يِلَُقوَم قَاَل  ْن ُ�ْتَلََف َعلَيَْك يَا  :َعلَيِْه. فَلَمَّ
َ
ُ َوالُْمْؤِمنُوَن أ ىَب ا�َّ

َ
أ

بَا بَْ�رٍ 
َ
 .1»أ

اي را براي من بیاورید تا اینکه در حق  کتف یا لوح و تخته« فرمودند: Õآنحضرت 
رفتند تا  ابوبکر چیزي را بنویسم که بعد از آن مردم اختالف نکنند؛ هنگامی که عبد الرحمن

نحضرت فرمودند: اي ابوبکر خداوند مؤمنان ازاینکه مردم در باره خالفت قلم و کاغذ بیاورند آ
 .»ورزند شما اختالف کنند اباء می

ن ي�تبه قد جاء ىف أسالم لهذا اذلی اكن ير�د عليه او :قال ابن كث�« -2
مام �مد: حدثنا نه قال اإلإمراد منه فـحاديث الصحيحة اتلرص�ح ب�شف الاأل

ما اكن ـابن عمر و حدثنا ابن اىب مليكة عن اع�شة قالت: لمؤمل حدثنا نافع عن 
 أيبمر أ ال يطمع يف باب�ر وابنه ليكأ قبض فيه قال: ادعوا يلوجع رسول اهللا اذلی 

 .2»مؤمنون، مرت�ـوال كىب اهللا ذلأي :م قالثب�ر طامع وال يتمناه متمن 
تا آنرا در مرض وفاتش آنچه که آنحضرت اراده داشتند «فرمایند:  می /عالمه ابن کثیر

در روایتی از  /بنویسند در احادیث صحیح به صراحت وارد شده است. امام احمد بن حنبل
فرماید که ایشان فرمودند: ابوبکر و فرزندش را نزد من فرا خوانید تا فردا  حضرت عایشه می

نین انکار اشخاص طماع و مکاري خالفت را از آن خود ندانند پس دو بار فرمودند: خدا و مؤم

 .»کنند که بغیر از ابوبکر کسی دیگر خلیفه پیامبر گردد می
 عن مؤمل بن اسماعيل عن نافع عن ابن عمر ابن اىب مليكة عن اع�شة قالت: -۳

 ادىع يلمرضه اذلی قبض فيه اغ� عليه فلّما افاق قال:  مرض رسول اهللا يف ماـل«

                                           
 .5/248: البداية والنهاية -1
 .5/248: البداية والنهاية -2
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ال يتمّ� متمن قم قال ياىب اهللا ب�ر و ىبأمر أ كتب هل ال يطمع طامع يفباب�ر فالأ
 .1»ىبأن ي�ون أال أمؤمنون ثالثاً  قالت: فاىب اهللا ـالو كذل

فرمایند: وقتی پیامبر در مرض وفاتش بیهوش  روایت است که می áاز حضرت عایشه«
شدند و بعد از آن به هوش آمدند فرمودند: ابوبکر را نزد من بیاورید تا اینکه درباره خالفت او 

چیزي بنویسم که بعد از آن هیچ طماعی در امر وي طمع و آز نکند پس تا سه بار  برایش
ورزند. سپس حضرت عایشه  فرمودند: خدا و مؤمنین اختالف در امر ابوبکر را اباء می

 .»فرمایند: خواسته خداوند فقط به پدرم تعلق گرفت می
و در این باره  خود منکر والیت وخالفت بعد از پیامبر است رابعاً حضرت علی

 شود. می روایات متعددي است که به بعضی از آنها اشاره

ياماً ينادی أو ن رسول اهللا مرض يلايلأ« :يلع قال يل :عن قیس بن عبادة قال -1
ذا الصالة إبانلاس فلما قبض رسول اهللا نظرت ف باب�ر يص�أبالصالة فيقول: مروا 

اهللا دليننا فبايعنا   رسول من ريضسالم وقوام ادلين فرضينا دلنيانا َعلَم اإل
 .2»باب�رأ

به من فرمودند:  فرمایند حضرت علی از قیس بن عباده روایت است که ایشان می«
 فرمود: به ابوبکر شد می آنحضرت چند شبانه روزي که مریض بود و به نماز فراخوانده می

وفات کرد با خود اندیشیدم که نماز  Õدستور فرمایید تا نماز را برپا دارد هنگامیکه رسول اهللا 
اند سپس ما نیز راضی  پرچم و قوام دین است و پیامبر، ابوبکر را در امر دینمان بر ما برگزیده

 .»درامور دنیا (خالفت) نیز برگزیده شود، لذا با او بیعت کردیم شدیم که ابوبکر

ِ قال عباس لع�: « -2  رَُسوِل ا�َّ
َ

َهْب بِنَا إِىل ْمُر، إِْن  اذْ
َ
ُ ِ�يَمْن َهَذا األ هلْ

َ
فَلْنَْسأ

ِ لَنِئْ  ٌّ إِنَّا َوا�َّ ْوىَص بِنَا. َ�َقاَل ىلَعِ
َ
ْمنَاهُ فَأ نَا َعلِ لَِك، َو�ِْن اَكَن ىِف َ�ْ�ِ  اَكَن ِ�ينَا َعِلْمنَا ذَ

                                           
 .1/552: تاريخ اإلسالم -1
 .2/138: ملهمـتكملة فتح ال -2
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 ِ َاَها رَُسوَل ا�َّ
ْ

نل
َ
لَُها رَُسوَل َ�َمنََعنَاَها الَ ُ�ْعِطينَاَها انلَّاُس َ�ْعَدهُ، وَ  َسأ

َ
ْسأ

َ
ِ الَ أ �ِ�ِّ َوا�َّ

 ِ  .«1ا�َّ
گفت: مرا نزد رسول اهللا ببر تا از او بپرسیم که امر  به حضرت علی حضرت عباس«

دانیم و اگر در حق دیگران باشد به  خالفت در حق چه کسی است؟ اگر در بین ما باشد آنرا می
فرمود: اگر خالفت را  ت کند. حضرت علیکنیم که آنرا در حق ما وصی پیشنهاد می Õپیامبر

دهند همانا سوگند  داد و بعد از آن مردم، آنرا به ما نمی از آنحضرت تقاضا کنیم ما را از آن باز می

 .»تقاضا نکنم Õبه خدا که من خالفت را از آنحضرت

مره أسلمنا هللا رضينا عن اهللا قضائه و :٣٦نهج ابلالغة خطبة  يف قال يلع« -3
ول من كذب عليه أ�ون أول من صدقه فال أ�ذب ىلع رسول اهللا واهللا النا أاترا� 

 .»يعنىق لغ� ميثاق يفـذا ال� سبقت بيعت� ویذا طاعإمرنا فأ فذا نظرت يف
فرمایند: ما تسلیم قضا و قدر الهی هستیم آیا  حضرت علی در طی خطبه در نهج البالغۀ می«

دروغ ببندم؟ قسم به خدا من اولین کسی هستم که  Õ شما تا کنون دیده اید که بر رسول اهللا
گیرم، پس از مقدار تأملی اندیشیدم در امر  کنم و اولین تکذیب کننده قرار نمی او را تصدیق می

خالفت که طاعت من از بیعتم پیشی جسته است و میثاق و وفاي به عهد خالفت بر من الزم 

 .»شده است که از دیگران پیروي کنم

ل نلا قوًال و قاأيلنا رسول اهللا عهداً جلاد نلا عليه حىت نموت إلو عهد  يلعقال « -4
  .2»النفذناه ىلع رغمنا

بست  می فرمایند: اگر آنحضرت به ما در امر خالفت عهد و پیمانی می حضرت علی
 جنگیدیم و یا اینکه اگر به ما در این امر قولی می بخشید بر آن امر تا مرگ می و آنرا به ما

 کردیم. می گفت البته آنرا جاري یم

                                           
 .8/117، فتح الباري: 2/927صحیح بخاري:  -1
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5- » ِ ََمِل إِنَّ رَُسوَل ا�َّ
ْ
نَُّه قَاَل يَْوَم اجل

َ
� ٍّ ُخُذ بِِه ىِف  َ�ْن ىلَعِ

ْ
ً نَأ لَْم َ�ْعَهْد إِيَلْنَا َ�ْهدا

ىِب 
َ
ِ ىلَعَ أ بُو بَْ�ٍر رمَْحَُة ا�َّ

َ
مَّ اْستُْخِلَف أ ُفِسنَا �ُ ْ�

َ
ْ�نَاهُ ِمْن قِبَِل أ

َ
ٌء َرأ إَِماَرةٍ َولَِكنَُّه ىَشْ

ِ ىلَعَ �ُ  مَّ اْستُْخِلَف ُ�َمُر رمَْحَُة ا�َّ قَاَم َواْستََقاَم �ُ
َ
قَاَم َواْستََقاَم َحىتَّ بَْ�ٍر فَأ

َ
َمَر فَأ

َرانِهِ  يُن جِبِ َب ادلِّ  .1»رَضَ
روایت است که ایشان در جنگ جمل فرمودند: رسول اهللا در امر  ز حضرت علیا«

اند ولی این چیزي است که ما آنرا در دلمان  خالفت و امارت هیچگونه عهدي با ما نبسته
باد خلیفه شد و دین را برپا داشت پس عمر  احساس کردیم، پس ابوبکر که رحمت خدا بر او

که رحمت خدا بر او باد خلیفه شد، او نیز دین را برپا داشت تا اینکه آنرا به نقاط مختلف 

 .»رساند

بو��ر و بايعه انلاس قام ينادی أما بو�ع ـبو احلجاف قال: لأمنها ما رواه و« -6
 ً  كقدم كال �ستقيلو كال نقيل اهللااس قد اقلت�م بيعت�م فقال ىلع ويها انلأثالثا

 .2»؟كالصالة فما ذا يوخر رسول اهللا يف
کند: وقتی که با حضرت ابوبکر مردم بیعت کردند سه بار به مردم  ابو الحجاف روایت می«

توانید بیعت خود را فسخ کنید. حضرت علی  دانید می خطاب کردند اگر بیعت را درست نمی
کنیم و طلب فسخ را نداریم. رسول اهللا شما را در نماز  نمیفرمودند: قسم به خدا بیعت را فسخ 

 .»تواند شما را عقب بیندازد اند پس چیزي می مقدم کرده

ادلالئل عن  ابليهىق يفوصححه و كمستدرـال خرجه احلا�م يفأمنها ما و« -7
ائل قال قيل لع� اال �ستخلف علينا؟ قال ما استخلف رسول اهللا فاستخلف ىب وأ

ً فسيجمعهم بعدی ىلع خ�هم كما مجعهم بعد نبيهم ن يأول�ن  رد اهللا بانلاس خ�ا
 .3»ىلع خ�هم

                                           
 .مسند امحد كذا يف 2/138: تكملة فتح الـملهم -1

 .1/229: ة، ریاض النضر1/587نساب االشراف: أ -2
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اند که من  خلیفه نگرفته Õفرمایند: رسول اهللا امام حاکم در مستدرك روایتی نقل می«
خلیفه بگیرم ولی اگر خداوند بر مردم اراده خیري را داشته باشد آنها بعد از من بر بهترین مردم 

 .»کند همانگونه که آنها را بعد از پیامبر بر بهترینشان جمع کرد جمع می

ً  يف قاال لم يعهد انليب يلعو عن عمر« -8  .1»اخلالفة شيا
 .»فرمایند: پیامبر در امر خالفت چیزي را بیان نداشتند میحضرت عمر و علی «

خواست علی را خلیفه بگرداند چرا در رؤس االشهاد اعالم نکرد  خامساً: اگر پیامبر می
 خواست اعالم کند. را می و در جلسه خصوصی آن

 ؟!اند حبط و برباد شده آیا اعمال حضرت عمر
شده است، این است که ایشان با منع از  چهارمین اعتراضی که بر حضرت عمر

شدند و کسی که نزد آنحضرت  Õآوردن قلم و دوات سبب منازعه و جدال نزد پیامبر 

َهاَ�ٰٓ ﴿: منازعه کند این توهین به پیامبر و محفل اوست و بنا به آیه ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ  َ�  َءاَمُنوا

ْ َ�ُعوٓ تَرۡ  ۡص  ا
َ
ٰ أ ْ َ�ۡ  َوَ�  �َِّ�ِّ ٱ تِ َصوۡ  َق فَوۡ  تَُ�مۡ َ� ِ  ۥَ�ُ  َهُروا  ٱب

ن ٍض ِ�َعۡ  ِضُ�مۡ َ�عۡ  رِ َكَجهۡ  لِ َقوۡ لۡ
َ
 َبَط َ�ۡ  أ

عۡ 
َ
نُتمۡ  لُُ�مۡ َ�ٰ أ

َ
اي اهل ایمان باالي صداي پیامبر صدا بلند « .]2[الحجرات:  ﴾٢ ُعُرونَ �َشۡ  َ�  َوأ

نیکتان را محو مکنید و بر او فریاد مکشید مانند فریاد کشیدن بعضی از شما که این کار، اعمال 
 شود لهذا اعمال حضرت عمر می کلیه اعمال او حبط و برباد.»فهمید کند و شما نمی می

 .اند (العیاذ باهللا) حبط شده
 در پاسخ به این اعتراض باید گفت که:

ْ َ�ُعوٓ تَرۡ  َ� ﴿: زیرا که در آیه اند اوالً: الفاظ آیه با این نوع استدالل مخالف ۡص  ا
َ
ٰ أ  تَُ�مۡ َ�

با آنحضرت  Õفرموده و بیان داشته است که در مقابل حرف پیامبر ﴾�َِّ�ِّ ٱ تِ َصوۡ  َق فَوۡ 
منازعه نکیند و بااو درگیر نشوید نه اینکه با خود درگیر نشوید، اگر مراد آیه آنگونه که 
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َهاَ�ٰٓ ﴿: بود آیه به الفاظ می گوید می مشا ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ َ�ُعوٓ تَرۡ  َ�  َءاَمُنوا ۡص  ا

َ
ٰ أ  تِ َصوۡ  َق فَوۡ  مۡ تَ�ُ َ�

 شد. می نازل ﴾�َِّ�ِّ ٱ
شود در اینصورت اعمال اکثر صحابه و  می ثانیاً: اگر جهر عند النبی سبب حبط اعمال

آمدند باید حبط و برباد  می ي قومی نزد آنحضرتها کسانیکه براي منازعه و خصومت
همدیگر در مجلس  شود زیرا که براي بیان استدالل و توضیح قضایا در بسیاري صورتها با

کس نگفته است که اعمال آنها حبط و برباد شده  یچکردند ولی ه می آنحضرت منازعه
 شود. نمی حبط عمل است لهذا در این مسئله نیز عمل حضرت عمر

حبط شده است تنها عمل وي  ثالثاً: در اینصورت که بگوئیم عمل حضرت عمر
شود زیرا که منازعه در بین  می نیز بربادشود بلکه دیگران و از جمله اهل بیت  نمی حبط

 .اند مخالف بودهاي  دو گروه صورت گرفته است و عدهاي موافق وعده
از دو حالت خالی نیست یا اینکه با  دراینصورت اهل بیت و از جمله حضرت علی

 .اند و یا انکه با ایشان مخالف بوده اند موافق بوده حضرت عمر
شود بر  می کلیه اعتراضاتی که بر حضرت عمر در صورت اول که موافق باشد

گردد و اگر در صورت ثانی حضرت علی مخالف باشند در  میبر حضرت علی
مخالفتش را اعالم داشته  اینصورت نیز از دو حالت خالی نیست یا اینکه حضرت علی

: گردد و آیه می شود و سبب حبط اعمال می باشند، این خودمنازعه و اختالف عند النبی

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ َ�ُعوٓ تَرۡ  َ�  َءاَمُنوا ۡص  ا

َ
ٰ أ ْ َ�ۡ  َوَ�  �َِّ�ِّ ٱ تِ َصوۡ  َق فَوۡ  تَُ�مۡ َ� ِ  ۥَ�ُ  َهُروا  رِ َكَجهۡ  لِ َقوۡ لۡ ٱب

ن ٍض ِ�َعۡ  ِضُ�مۡ َ�عۡ 
َ
عۡ  َبَط َ�ۡ  أ

َ
نُتمۡ  لُُ�مۡ َ�ٰ أ

َ
اي اهل ایمان «. ]2[الحجرات:  ﴾٢ ُعُرونَ �َشۡ  َ�  َوأ

پیامبر صدا بلند مکنید و بر او فریاد مکشید مانند فریاد کشیدن بعضی از شما که باالي صداي 

 شود. می .او را شامل»فهمید کند و شما نمی این کار، اعمال نیکتان را محو می
و در صورت ثانی اگر ایشان سکوت کنند و هیچگونه عکس العملی از خود نشان 

ود؟ و آیا سکوت او در این لحظه مایه ش نمی ندهند آیا ان عمل بر بی وفائی وي حمل
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شود حضرت  می گردد؟ چرا در این مکان و زمانی که حق پایمال نمی پایمال شدن حق
 سکوت اختیار کنند؟ چرا از حق دفاع نکنند؟ و..... علی

 درست است؟! آیا نسبت تضییع حق مسلمین به حضرت عمر
تضییع  که: حضرت عمرشده است اینست  پنجمین اعتراضی که به حضرت عمر

حق مسلمین نمودند و با نیاوردن و منع قلم و دوات، حقوق مسلمین را پایمال کردند و 
 این بزرگترین خیانتی است که به جهان اسالم و مسلمین نمودند. (العیاذ باهللا)

با توجه به پاسخ اعتراضات گذشته، پاسخ این اعتراض خود به خود آشکار گشت، در 
حقی از حقوق مسلمین را پایمال نکرده، بلکه قصد اشفاق و  مرحقیقت حضرت ع

 ترحم بر پیامبر را داشته و خواستار راحتی ایشان بوده است.
تضییع حق مسلمین نموده است، این  در اینصورت اگر بگوئیم که حضرت عمر

گردد؛ اگر  می و اهل بیت نیز بر Õبلکه به پیامبر  اعتراض نه تنها به حضرت عمر
ورد آیا عدم کتابت و ترك آن به سبب منع حضرت  می ع کتابت تضییع حق بشمارمن

 رود. نمی تضییع حق به شمار عمر
در این لحظه پیامبر را وادار به تضییع حق کرده بود در لحظات و  اگر حضرت عمر

در آن جلسه تشریف نداشتند،  ساعات دیگر که پیامبر و یارانش بودند و حضرت عمر
ترسیدند؟ و آیا عدم  می ن لحظه این حق را بیان نداشتند؟ آیا از حضرت عمرچرا در آ

َهاَ�ٰٓ ﴿: بیان این حق مخالف با آیه ُّ�
َ
ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ � نزَِل  َما

ُ
ّ�َِكۖ  ِمن َك إَِ�ۡ  أ  َ�َما َعۡل َ�فۡ  لَّمۡ  �ن رَّ

ُ ٱوَ  ۥۚ رَِساَ�َهُ  َت بَلَّغۡ   .نیست؟! ]67: ة[المائد ﴾�َّاِس ٱ ِمنَ  ِصُمَك َ�عۡ  �َّ
دهیم که بگوئیم پیامبر از دنیا رفتند و حقی از حقوق مسلمین  می چگونه به خود اجازه

 .را بیان نداشتند!! و این حق تا قیامت پایمال شد!!
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 آیا حضرت عمر به حجیت حدیث معتقد بودند یا خیر؟!
مقابل دستور شده است اینست که ایشان در  ششمین اعتراضی که بر حضرت عمر

گفتند و تنها به کتاب اهللا اکتفا کردند و سنت را حجت » حسبنا کتاب اهللا«و سنت پیامبر 
اطاعت از خداونداست و همانگونه  Õقرار ندادند، در حالیکه اطاعت و پیروي از پیامبر

که پیروي از کتاب اهللا فرض و ضروري است پیروي از سنت نیز ضروري است و این 

َهاَ�ٰٓ ﴿: آیهقولشان مخالف  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  ا ِطيُعوا

َ
َ ٱ أ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱ َوأ

ُ
 ٱ َوأ

َ
 رِ مۡ ۡ�

َمْن «و مخالف حدیث  .»اطاعت خدا و رسول و فرمانداران رابکنید« .]59[النساء:  ﴾ِمنُ�مۡ 

َ َوَمْن َعَصاِ� َ�َقْد َعىَص ا�َّ  َطاَع ا�َّ
َ
َطاَعِ� َ�َقْد أ

َ
 باشد لذا حضرت عمر می .1»◌َ أ

 .اند العیاذ باهللا عاصی و نافرمان
در پاسخ این اعتراض باید گفت: اوالً حضرت عمر کالم حسبنا کتاب اهللا را بنا بر 

، زیرا اند بیان دشته Õذکاوت و درایتی که داشتند مطابق با آزمایش و امتحان آنحضرت 

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿: داشته بودند و آیهکه آن حضرت چند روز قبل، اکمال دین را بیان 
َ
 ُت َملۡ أ

�ۡ  دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ 
َ
را بر . ]3: ة[المائد ﴾ادِينٗ  مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ لَُ�مُ  َورَِضيُت  َمِ� نِعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َو�

خواستند از آنها امتحان بعمل بیاورند که آیا  می یارانش قرائت کرده بود و هم اکنون
و یا اینکه در انتظاراند تا براي  اند اکمال دین را فهمیدهاصحاب و یاران آنحضرت مفهوم 

آنها و براي تکمیل دین چیزي دیگر بیان شود لذا در این جلسه از آنها امتحان گرفتند و 
اشاره کردند که دین تکمیل شده است اذا چیزي » حسبنا کتاب اهللا«حضرت عمر با قول 

کند و  می همان اکمال دین ما را کفایتاز ضروریات و واجبات دین باقی نمانده است. و 

یعنی  »حسبنا كتاب اهللا«ثانیاً: حضرت عمر فرمود:  است. Õاین عین رضایت پیامبر
کند، مگر غیر از اینست که در کتاب اهللا  می آنچه در کتاب اهللا بیان شده ما را کفایت
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قرآن رهنماي  گویا با این قول اشاره دارند که اند اهمیت قرآن و سنت هر دو بیان شده
دارد و سنت شرح و تفصیل آنست و در قرآن  می کامل و مکملی است همه جهات را بیان

 از ضروریات و لوازم دین چیزي باقی نمانده است.
و در دوران خالفت راشده، سنت را  Õبعد از وفات پیامبر  ثالثاً: حضرت عمر

حسبنا «بگوییم که با قول توانیم  نمی مستدل و مورد اعتماد خود قرار داده است لذا
 با سنت مخالفت ورزیده است. »كتاب اهللا
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