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عمر بن خطاب را مورد  یعنیامبر یت قلم و قرطاس، پدر خانم پیان با توسل به روایعیش

ان یامبر گفته است كه او هذیند كه عمر به پیگوینه و بغض قرار داده اند و میتهمت و ك
داشت  یامبر عزم بر نوشتن كتابیشود. پیامبر اختالف و تنازع میان نزد پید. در آن جریگویم

از ندانست و آنها را از نزد خود یگر نوشتن نامه را نیاختالف و تنازع شد د متوجه یاما وقت
كند، یكه خود دوست دارد جمع م یزیز آنها را بر چیدانست كه خداوند نیرون كرد چون میب

ُه  یأب  یمعروف  یكند و جمله یابوبكر م یش نمازین بار مصرانه امر به پیآنجا كه چند اللَّ
الُمؤِمُنون  ِإّلَّ  كر  را تكرار مو 

ا ب  ب 
 
رد با یاختالف بعد از خود را بگ ینكه جلویا یامبر برایكرد. پی َ

ش نماز كردن ابوبكر به مردم فهماند كه بعد از من ابوبكر است كه امام شما خواهد بود. و یپ
رد. یع با سواد اعظم مسلمانان را بگیات تشیاختالف مدع یخواست آن را مكتوب كند تا جلو

كرد و با عمل ابوبكر را در  یت عملیننوشت در عوض وص یت كتبیامبر وصیاگر پ در واقع

 .ات خود امام امت قرار دادیح

 .میكنیم یث معروف به قلم و قرطاس را بررسینجا حدیما ا

ك دسته كه "قالوا" یشوند. یم میكه به قلم و قرطاس مشهور هستند به دو دسته تقس یاتیروا
 مثال یگر "قال" و "وجع" با هم آمده اند. براید یاند و دسته و "اهجر" همراه هم آمده 

بِ یبخار ُر ِإنَّ النَّ ال  ُعم  ق  لَّ  ی: ف  ل   یص  ُه ع  ل  یاللَّ ب  ع  ل  ْد غ  م  ق  لَّ س  ُع )یِه و  ج  ( عمر 5345و  5669ِه اْلو 
 افته استیه و سلم غلبه یالله عل یامبر صلیبر پ یماریگفت ب

ُر  ال  ُعم  ق  ِه  مسلم: ف  ُسول  اللَّ ل   ه وسلمیالله عل یصلِإنَّ ر  ب  ع  ل  ْد غ  ُع )یق  ج   (1637و4322ِه اْلو 

ه الوجع .. یقد غلب عل ه وسلم یالله عل یصل : فقال عمر إن رسول الله ینسائ یسنن كبر

ه وسلم قد غلب یالله عل یفقال عمر إن رسول الله صل (7516و  5852یث شماره ی)حد
ه وسلم قد یالله عل ی: فقال عمر: إن رسول الله صلیمصنف صنعان. (7516ه الوجع )یعل

 (9757ه الوجع )یغلب عل

ه الوجع یه وسلم قد غلب علیالله عل ی: فقال عمر: إن رسول الله صلیهقیدّلئل النبوه ب
ِه (3109) ُسول  اللَّ ُر ِإنَّ ر  ال  ُعم  ق  ْد غ   ه وسلمیالله عل یصلمسند احمد بن حنبل: ف  ل  ق  ب  ع  ِه یل 

ُع ) ج   (3111اْلو 
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: قالوا ما شأنه یبخار :مثال یات "قالوا" و "اهجر "امده است: برایدوم از روا یو در دسته 
سنن  (1637و 4319مسلم: قالوا ما شأنه َهجر استفهموه ) (4168و4431َهجر استفهموه )

ا مارا ترك یه است ا( گفتند او را چه شد5854: قالوا ما شأنه َهجر استفهموه )ینسائ یكبر

دّلئل  (9992به: قالوا ما شأنه َهجر استفهموه )یش یالمصنف ابن اب .دیكند؟ از او بپرسیم
 (3108: قالوا ما شأنه َهجر استفهموه )یهقیالنبوه ب

 

 :اتین روایا یروشن گرانه درباره  یچند نكته 

ن یبه ا یازید،چه نیگویان مین است كه او هذیالله عنه ا ید اگر منظور عمر رضیدقت كن -
گفت ید، و نمیگویان مین مرد هذیگفت كه اید؟ راحت مین را بگویا یدارد كه به حالت پرسش

 د؟ )اهجر؟یگویان میا هذیآ

 یبه صورت خبركه در آنها )قال( آمده از كلمه وجع  یگریات دید كه در روایدقت كن - 
ث یحد یعنیباشد. یما م ید حرفاییامده است كه باز تاین یاستفاده شده و به حالت پرسش

 .اورد وجود ندارد بلكه همه قالوا هستندیكه قال عمر و هجر را با هم ب یحیصح

ث امده قال ابُن یامبر است. در حدیالله عنهما به وجع آمدن پ یر خود ابن عباس رضیتعب -
م  وجُعه. پس یاللُه عل یِس؟! اشتدَّ برسوِل اللِه صلَّ یوُم الخمیِس، وما یُم الخمویعباس   ِه وسلَّ

 .مار استیت بیان وضعیست بلكه بین نیوجع گفتن توه

بِ  :دیگر دقت كنیك بار دی ُر ِإنَّ النَّ ال  ُعم  ا  -ه وسلم یالله عل یصل - یق  ن  ِعْند  ُع و  ج  ُه اْلو  ب  ل  غ 
ِه ح   اُب اللَّ اِكت   ان نداردیبه هذ یدنا عمر وجع را به كار برده اند كه ارتباطیس. ْسُبن 

فِهموه." دقت كن یآنجا كه حالت پرسش - ر؟ است  ج  د كه یدارد گفته شده"وقالوا: ما شأُنه؟ َه 
 یامده است. بلكه در همه یات، قال را )كه مخاطبش عمر قرار دهند( نیك از روایچ یدر ه

 .ز آمده استیبدون استثناء قالوا نكه اهجر آمده  یاتیروا

 یامبر صلیچ وجه نگفته است كه پیدنا عمر به هیم كه سیشویات متوجه مین روایاز جمع ا  -
افته )غلب یامبر غلبه یبر پ ید بلكه تنها گفته است درد و ناراحتیگویان میه و سلم هذیالله عل

فِهموه. از امده كه وقالوا: ما یات نیگر روایه الوجع( و در دیعل ر؟ است  ج  ز ین جمله نیشأُنه؟ َه 

 .امبر گفته شده استیبعد از تنازع نزد پ
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عه یو ش یم سنیر مستقیم و غیعه آن دو گروه تنازع كننده را خواه ناخواه، مستقیش -
فِهموه  یعه و با توجه به جمله ین فرض شیكرده است. با ا یمعرف ر؟ است  ج  وقالوا: ما شأُنه؟ َه 

و  یعل یعنیا از طرف موافقان كتابت یعه یاهجر از طرف ش ینده یود كه گوشیبرداشت م

 .باشدیموافقانش م

افته است، بعد یه و سلم درد بر او غلبه یالله عل یامبر صلید پیگوین است كه عمر میعلتش ا
ه و سلم ما را ترك یالله عل یامبر صلیا پیند كه آیگویشود و طرفداران كتابت میتنازع م

 .دید؟ از او سوال كنیگویان میامبر هذیا مگر پیا گفتند آید. و یازش سوال كن د؟یگویم

د درد بر یشود كه هم عمر بگوینم یعنیهر دو جمله را عمر قرار داد.  ینده یشود كه گوینم
گر هم باز همان یك طرف دیرون كه كتاب الله ما را بس است و ید بیافته و بریامبر غلبه یپ

 !! ... دیاورید قلم و قرطاس بید امكان ندارد، بریگویان میامبر هذیپ ا مگرید "ایعمر بگو

د، بلكه با حالت یگویان میه و سلم هذیالله عل یامبر صلینگفته كه پ یچ وجه كسیپس به ه
امبر ما را بدون یا پید؟ آیاور یگفته شده كه چطور كاغذ و قلم نم یو استفهام انكار یپرسش
ا یشود كه آین میاش ا یكنند باز معن یان معنیاهجر را به هذد؟ و اگر ینما یت ترك میوص

به كار برده شده است و  ید؟ در واقع اهجر به شكل استفهام انكاریگویان میامبر هذیمگر پ
 .باشد ید میگو یان نمیاو هذ یبه معن

ن جمله استفهام ی؟ ایكه نشسته ا ید: مگر ترسو هستیگویبه دوستش م یكیمثال  یبرا
امبر را چه یپ یعنی. و جمله و قالوا ما شانه اهجر یستینكه تو ترسو نیا یعنیست ا یانكار

 .دید تا بفهمید از او بپرسیگویان نمیشده است؟ او كه هذ

ر ممكن است حتما گفته شده كه ید غیك كفش قرار دهد و بگویش را در یعه هر دو پایاگر ش
امده است؟ چرا واضح نگفته  یلت سوالم كه چرا به حایپرسید از آنها میگویان میامبر هذیپ

گفته شده؟ و مهم تر از همه چرا قالوا  یو استفهام ید؟ چرا سوالیگویان میامبر هذیاند كه پ
 ن جمله را فقط به عمر نسبت داده است؟یعه ایامده؟ چرا ش

ر از طرف كسان ینده یشود كه گوین برداشت میپس از قرا ج  است كه  یما شأُنه؟ َه 
ا ما را ترك ینكه مطمئن بشنوند، گفتند چه شده است؟ ایا یبت بوده اند. و براخواستاركتا

 .دید تا مطمئن شوید؟ ازش سوال كنیگویم

عه یش یرساند. ولینكه موافقت عمر در كتابت را مینده اش عمر است اید گویعه بگویاگر ش
است، پس اگر و همراهانش  یعل یعنینده اش از طرف موافقان كتاب یخود قبول دارد كه گو
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و  یدنا علیس یعنیان را در واقع موافقان كتابت یكنند تهمت هذ یان معنیاهجر را به هذ
 موافقانش گفته اند.

 
 امده است یات بخاریگر از رواید یكیدر 

اهِ  ا ِإْبر  ن  ث  دَّ ر  ع   یُم ْبُن ُموس  یح 
ْعم  ْن م  اٌم ع  ا ِهش  ن  ر  ْخب 

 
ْهرِ َ ْن ُعب   یْن الزُّ ْن یع  ِه ع  ْبِد اللَّ ِه ْبِن ع  ِد اللَّ

بِ  ا ُحِضر  النَّ مَّ ال  ل  اس  ق  بَّ لَّ  یاْبِن ع  ل   یص  ُه ع  فِ یاللَّ ال  و  م  ق  لَّ س  اٌل فِ یاْلب   یِه و  ُر ْبُن یِت ِرج  ِهْم ُعم 
ِضلُّ  ْن ت  اًبا ل  ُكْم ِكت  ْكُتْب ل 

 
ُلمَّ َ ال  ه  اِب ق  طَّ بِ اْلخ  ُر ِإنَّ النَّ ال  ُعم  ُه ق  ْعد  لَّ  یوا ب  ل   یص  ُه ع  ُه یاللَّ ب  ل  م  غ  لَّ س  ِه و 

ْهُل اْلب  
 
ف  َ ل  اْخت  ِه و  اُب اللَّ ا ِكت  ْسُبن  ح  ُكْم اْلُقْرآُن ف  ِعْند  ُع و  ج  ْن یاْلو  ِمْنُهْم م  ُموا ف  ص  اْخت  ُبوا یِت و  رِّ ُقوُل ق 

هِ ی ُسوُل اللَّ ُكْم ر  لَّ  ْكُتْب ل  ل   یص  ُه ع  ْن یاللَّ ِمْنُهْم م  ُه و  ْعد  وا ب  ِضلُّ ْن ت  اًبا ل  م  ِكت  لَّ س  ُر یِه و  ال  ُعم  ا ق  ُقوُل م 
بِ  ف  ِعْند  النَّ اِّلْخِتال  ط  و  غ  ُروا اللَّ ْكث 

 
ا َ مَّ ل  لَّ  یف  ل   یص  ُه ع  نِّ یاللَّ ال  ُقوُموا ع  م  ق  لَّ س  ، یح بخاریصح« یِه و 

 .7366، ح 1266ة اّلختالف، ص یالكتاب و السنة، باب كراهكتاب اّلعتصام ب

ه صل یابن عباس گفت: وقت ه وآله وسلم در حال احتضار بود، و در خانه یالله عل یرسول اللَّ
ه صلین آنها عمر بن الخطاب نیبودند و در ب یامبر مردانیپ ی الله  یز حضور داشت، رسول اللَّ
د، عمر یكه بعد از آن گمراه نشو یشما نوشته ا یسم براید بنوییایه وآله وسلم فرمود: بیعل

ه صل ه وآله وسلم غلبه كرده و نزد شما قرآن هست، پس یالله عل یگفت: درد بر رسول اللَّ
كه در خانه بودند اختالف كردند، با هم خصومت و  یكند، و كسان یت میكتاب خدا ما را كفا

ه صلد تا ریاوریگفتند: بیم یكردند، پس برخ یدشمن  یه وآله وسلم كتابیالله عل یسول اللَّ
همهمه و سر و  یزدند، پس وقتیحرف عمر را م ید، و برخیسد، كه بعد از آن گمراه نشویبنو

ه صلیصدا را ز ه وآله وسلم یالله عل یاد كردند ونزد آن حضرت اختالف نمودند، رسول اللَّ
 «دیزیاز نزد من برخ»فرمود: 

 د داردت چند نكته وجوین روایدر ا

امبر یم كه چه گفته است. عمر گفته است درد بر پیشوینجا متوجه سخن عمر میا  -
بِ »غلبه كرده است  ُر ِإنَّ النَّ ال  ُعم  لَّ  یق  ل   یص  ُه ع  ُكْم اْلُقْرآُن یاللَّ ِعْند  ُع و  ج  ُه اْلو  ب  ل  م  غ  لَّ س  ِه و 

هِ  اُب اللَّ ا ِكت  ْسُبن  ح   «ف 
امبر یوفتد گفت كه پیامبر در مشقت نینكه پیامبر و ایبه حال پ و ترحم یعمر از باب دلسوز

 .بر او شدت گرفته و نزد ما قرآن وجود دارد یماریب

كه خواستار كتابت بودند اختالف و تنازع و سر و صدا رخ داد و  ین عمر و كسانیسپس ب -
ِمْنُهْم »و همراهانش گفتند  یعل یعنیكه موافق كتابت بودند  یدسته ا ْن ف  ُبوا یم  رِّ ُقوُل ق 
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لَّ ی ِه ص  ُسوُل اللَّ ُكْم ر  ل   یْكُتْب ل  ُه ع  هُ یاللَّ ْعد  وا ب  ِضلُّ ْن ت  اًبا ل  م  ِكت  لَّ س  ز گفتند یگر نید یو دسته « ِه و 
ْن » ِمْنُهْم م  ُر یو  ال  ُعم  ا ق   «ُقوُل م 

بت بوده اند كه م كه همان موافقان كتایشویت متوجه میگر روایت و جمع دین روایاز ا -
فِهموه" را گفته اند.  یجمله  ر؟ است  ج  خواستند یكه م ییهمانها یعنی" وقالوا: ما شأُنه؟ َه 

امبر درد بر او غلبه كرده است گفتند یسد در مقابل عمر كه گفته بود پیرا بنو یزیامبر چیپ
فِهموه. و با عقل جور در نم ر؟ است  ج  ر دو جمله عمر ه ینده ید كه گویا یكه ما شأُنه؟ َه 

د كه یامبر سوال كنید از پید بریگر بگوید حسبنا كتاب الله و طرف دیك طرف بگویباشد كه 
 كند؟یت ترك میا ما را بدون وصیا

ان یامبر تهمت هذیك از دو طرف به پیچ یم كه هیات موجود متوجه شدیروا ینجا با بررسیما ا
د؟؟ اما متاسفانه یان بگویامبر هم هذیود پشیرا نزده اند بلكه تنها گفته اند كه مگر م ییگو
د یان بگویامبر هم هذیشود پیمگر م یده است و از جمله یوان را دیل یع نصف خالیتش
چ وجه یات موجود به هیباشد. و طبق روایم یان گویامبر هذینطور برداشت كرده اند كه پیا
د عمر به یكه بگو یحیت صحید و روایگویان میامبر هذیامبر نگفته است كه پیدنا عمر به پیس
ا یكند یعه به آن استناد مید وجود ندارد و هر انچه كه شیگویان میامبر گفته است كه او هذیپ

ستند. و با یث نیگران كه داخل در متن حدیا قول و برداشت دیباشد یم یات ساختگیروا
از طرف  ما شانه اهجر یجمله  ینده یم كه گویات متوجه شدیق و فهم از روایدق یبررس

باشد نه یم یدنا علینده اش سین باشد گوین جمله توهیموافقان كتابت است. پس اگر ا
 .دنا عمریس

ن خود اعالم كند یرا جانش یتش علیامبر قصد داشته است كه در وصید كه پیگویان میعیش
ن باشد كه یت نوشتن ایامبر از وصینكه هدف پیست و فرض ایح نیصح یزین چیاما چن
 یامبر خالفت را برایم كه پیشویات وارده متوجه میگر و رواین دین كند از قرایین تعیجانش

 .كردیم ین خود معرفینوشت قطعا او را جانشیم یتین وصیده است و اگر چنیابوبكر پسند

لِ یفرمایامبر میمثال پ یبرا ا ع  ن  ث  دَّ كِ  ید: ح  ا و  ن  ث  دَّ ، ح  د  مَّ ُد یْبُن ُمح  مَّ ا ُمح  ن  ث  دَّ ح  ،  ٌع. ح و  ار 
شَّ ْبُن ب 

ا ُسفْ  ن  ث  دَّ : ح  اّل  ٌل، ق  مَّ ا ُمؤ  ن  ث  دَّ ِلِك ْبِن ُعم  یح  ْبِد اْلم  ْن ع  ْولً یاُن، ع  ْن م  ، ع  ْن  یِلِرْبعِ  یر  ، ع  اش  ْبِن جر 
ْن ُحذ   یِرْبعِ  ، ع  اش  ة  ْبِن الْ یْبِن جر  لَّ یف  ِه ص  ُسوُل اللَّ ال  ر  : ق  ال  اِن، ق  ل   یم  ُه ع  : " ِإنِّ  هِ یاللَّ م  لَّ س  ّل   یو 
ْدرِ 
 
ائِ  یَ ق  ْدُر ب  ا ق  ذ  یفِ  یم  ُدوا ِباللَّ اْقت  ْعدِ یُكْم، ف  ار  ِإل  یِن ِمْن ب  ش 

 
َ بِ  ی، و 

 
اب اْبُن  یَ . ِكت  ر  ُعم  ، و  ْكر 

ب 
هْ  اج  اُب فِ « م  ْبو 

 
ِه ...  یَ ُسوِل اللَّ اِب ر  ح  ص 

 
اِئِل َ ض  بِ « ف 

 
ْضِل َ اب ف  دِّ  یب  ْكر  الصِّ

ضِ  ِق یب  ُه  یر  -اللَّ
 ) 236و233/ 3) یحة از آلبانیث الصحی. و سلسلة األحاد94ثیحد
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 یرویكه پس از من هستند، پ یمانم؛ پس از دو نفر یان شما میدانم چه قدر درم یمن، نم
 .د و به ابوبكر و عمر اشاره كردندیكن

 

 .كندیم ابوبكر و عمر بعد از خود اشاره ینیامبر به جانشیح، پیت صحین روایدر ا

د یزید حدثنا ید الله بن سعیامده است: حدثنا عب 2387یح مسلم شماره ین در صحیهمچن
عن عروة عن عائشة  یسان عن الزهریم بن سعد حدثنا صالح بن كیبن هارون َخبرنا إبراه

 یَبا بكر َباك وَخاك حت یل یمرضه ادع یه وسلم فیالله عل یرسول الله صل یقالت قال ل
الله والمؤمنون إّلَبا بكر.  یأبیو یقول قائل َنا َولیمتمن و یتمنیَخاف َن  ینَكتب كتابا فإ

 الله عنه یق رضیبكر الصد یباب من فضائل َب« كتاب فضائل الصحابة« ح مسلمیصح

قول یبكر وابنه وَعهد َن  یَب یامده است: لقد هممت َو َردت َن َرسل ال یو باز در بخار
و یتمن  یالقائلون َو  المؤمنون.  یأبیدفع الله ویدفع المؤمنون، َو یالله و یأبین، ثم  قلت: المتمن 

 .7:218 یح البخاریصح

 یماریه وسلم در بیالله عل ید: رسول اكرم صلیگو یالله عنها م یقه رضیصد یشه ی: عایعنی
 پدرت ابوبكر و برادرت را به نزد من: »یعنیَبابكر .. (  یل یارتحال خود به من فرمودند: )َدع

خالفت در سر  یآرزو یترسم كه كس ین میسم؛ چراكه من از ایبنو یتیبخوان تا وص
كه  یخالفت سزاوارتر است؛ در حال یادعا كند كه برا یبپروراند و به آن طمع ورزد و كس

 «.پسندند یخالفت نم یخداوند متعال و مؤمنان، جز ابوبكر را برا

ه وسلم یالله عل یصل یالنب یت امرَة إله قال َتیالله عنه عن َب یر بن مطعم رضیعن جب
ه یالله عل یت إن جئت ولم َجدك كأنها تقول الموت قال صلیه قالت َرَیفأمرها َن ترجع إل
 3659ی، شماره ی(؛ بخار1857و1856/ 4َبا بكر مسلم ) یفأت ینیوسلم إن لم تجد

وسلم آمد؛  هیالله عل ینزد رسول اكرم صل ید: زنیگو یالله عنه م یر بن مطعم رضیجب
د. آن زن گفت: یایشان بیه وسلم به او امر فرمودند كه دوباره نزد ایالله عل یرسول اكرم صل

ه یالله عل ید(، چه كنم؟ رسول خدا صلیا رفته بودیافتم )و شما از دنیاگر آمدم و شما را ن
 «.رو، نزد ابوبكر بیافتیاگر مرا ن: »یعنیَبابكر(  یفأت ینیوسلم فرمودند: )إن لم تجد

 
را جز ابوبكر  یبود شخصیم ینیجانش یشد و درباره یت آن موقع نوشته میشك اگر وص یو ب

 .كردندیذكر نم
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امبر ین بعد از پیجانش یبود كه علیش نماز شدن ابوبكر امده است. و اگر قرار میچنانكه در پ
ات یدر روا یداد تا امام نماز جماعت شود ولیم یامبر دستور به علیسته بود كه پیشد شایم

 دانستیسته نمینكار شایا یرا جز ابوبكر برا یامبر كسیامده است كه پ

 :مثال یش نماز بودن ابوبكر را داشت. برایه وسلم تنها و تنها اصرار در پیالله عل یامبر صلیپ

ارسول الله إن یصل بالناس قالت: فقلت: یقال: مروا َبا بكر فل یتیلمادخل رسول الله )ص( ب
ن َو یبكر ... فراجعته مرت یر َبیملكدمعه، فلو َمرت غیق إذا قرَ القرآن ّل یل رقَبا بكر رج
. 114/ 2عوانة ج  یومسند َب 229وسف ".یصل بالناس َبو بكر فانكن صواحب یثالثا فقال: ل

/ 1ح مسلم ج ی/صح 6، ومسند َحمد ج 87/ 1كتاب اّلذان ج  87/ 1ج  یح البخاریوصح
 .خالف اّلمام لعذر، كتاب الصالة باب است313

شه ید تا امامت كند عاییالله عنه بگو یه وسلم گفت به ابوبكر رضیالله عل یامبر صلیپ یعنی
اشك  یتواند جلویخواند نمیقران م یاست وقت یرسول خدا ابوبكر مرد نرم دل یگفت ا

واست ن درخیسه بار ا ید .. دو الیگر را دستور بدهیك نفر دیابوبكر  یرد به جایش را بگیها
مردم امامت نماز را  ید كه براییشتر گفت به ابوبكر بگوید بیامبر با تاكیامبر كردم و پیرا از پ
 .بكند

 
امبر دوست یش نماز كن اما پیگر را پید یپدرم ابوبكر كس یا سه بار گفت به جایشه دو یعا

 ش نماز باشدید پید ابوبكر بایگوید هر بار میش نماز باشد و با تاكیداشت كه فقط ابوبكر پ

 
امبر چهار روز مانده به فوتشان یگر پیكند. به عبارت دیم یش نمازین روز را پیو ابوبكر چند

دهد یكنند و دستور م یش نمازیتوانند پیگر نمیشود و دینماز عشاء حالشان بد م یبرا
 .ش نماز باشدیابوبكر پ

 
د الله بن عبد الله یعائشة عن عب یبن َب یونس قال حدثنا زائدة عن موسیحدثنا َحمد بن 

ه و یالله عل یعن مرض رسول الله صل ینیعائشة فقلت َّل تحدث یبن عتبة قال دخلت عل
نتظرونك یالناس(. قلنا ّل هم  یه و سلم فقال )َصلیالله عل یصل یثقل النب یم؟ قالت بلسل

ه ثم َفاق یعل ینوء فأغمیالمخضب(. قالت ففعلنا فاغتسل فذهب ل یماء ف یقال )ضعوا ل
 یا رسول الله قال )ضعوا لینتظرونك یالناس(. قلنا ّل هم  یه و سلم )َصلیالله عل یفقال صل

 یه ثم َفاق فقال )َصلیعل ینوء فأغمیب(. قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب لالمخض یماء ف
المخضب(. فقعد فاغتسل ثم  یماء ف یا رسول الله قال )ضعوا لینتظرونك یالناس(. قلنا ّل هم 
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ا رسول الله ینتظرونك یالناس(. قلنا ّل هم  یه ثم َفاق فقال )َصلیعل ینوء فأغمیذهب ل
 یه السالم لصالة العشاء اآلخرة فأرسل النبیعل یرون النبنتظیالمسجد  یوالناس عكوف ف

 یبالناس فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صل یصلیبكر بأن  یَب یه و سلم إلیالله عل یصل
ا عمر صل بالناس یقا یبالناس فقال َبو بكر وكان رجال رق یأمرك َن تصلیه و سلم یالله عل

ؤتم به، یباب إنما جعل اإلمام ل یام بخاریر تلك األَبو بك یفقال له عمر َنت َحق بذلك فصل
ث یرهما حدیو مسلم باب استخالف اّلمام اذا عرض له عذر من مرض و سفر و غ 655ث یحد

963 

كه نتوانستند از  ین تر شد، به گونه ایآنحضرت سنگ یماری: به هنگام نماز عشاء، بیمعن
گفتند:  -ه وسلمیالله عل یصل-اكرم  یبد: نیشه گویند. عایرون شوند و به مسجددرآیخانه ب
رسول خدا، همه در انتظار  یم: نه، ایالناس؟( مردم نمازشان را گزاردند؟ گفت ی)َصل
د! چنان یزیمن در طشت بر یآب برا یالمخضب( قدر یماًء ف یند! فرمودند: )ضعوا لیشما
سپس به خود آمدند. م. غسل كردند. آنگاه به راه افتادند كه بروند؛ از هوش رفتند، و یكرد

بات یالناس؟( مردم نمازشان را گزاردند؟ دوباره و سه باره همان ترت یآنگاه گفتند: )َصل
شه گفت كه مردم یاتفاق افتاد. عا یاپیغسل كردن و از هوش رفتن به هنگام حركت كردن، پ

تادند تا با امبر بخوانند. آنحضرت دنبال ابوبكر فرسین نماز عشاء را با پیمنتظر بودند تا آخر
را با  -ه وسلمیالله عل یصل-امبراكرم یآخر عمر پ یز آن روزهایمردم نماز بگزارد. ابوبكر ن

 .مردم نماز گزارد

 
كه  ید و وقتیایخواهد به مسجد بیابد و می یامبرحالشان بهبود میك روز مانده به فوت، پیاما 
 .ند مردم در حال خواندن نماز ظهر هستدیبید میآ یم

 
ن یه و سلم وجد من نفسه خفة فخرج بیالله عل یصل یام ثم إن النبیبو بكر تلك األَ یفصل
تأخر فأومأ یبالناس فلما رآه َبو بكر ذهب ل یصلین َحدهما العباس لصالة الظهر وَبو بكر یرجل
جنب  یجنبه(. فأجلساه إل یإل یتأخر قال )َجلسانیه و سلم بأن ّل یالله عل یصل یه النبیإل
ه و سلم والناس بصالة یالله عل یصل یأتم بصالة النبیوهو  یصلیل فجعل َبو بكر بكر قا یَب
 655ث یؤتم به، حدیباب إنما جعل اإلمام ل یه و سلم قاعد بخاریالله عل یصل یبكر والنب یَب

 963ث یرهما حدیو مسلم باب استخالف اّلمام اذا عرض له عذر من مرض و سفر و غ

ه یالله عل یصل-اكرم  یكشنبه، نبیا روز یم نمار خواند روز شنبه ابوبكر آن روزها را با مرد
تًا آسوده گذاشته است؛ دو تن از یو درد ا یماریاحساس كردند كه ب -وسلم شان را موق 
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نماز ظهر به مسجد  یان گرفتند و برایاز آنها عباس بود آنحضرت را در م یكیصحابة كه 
د، كنار رفت كه یابوبكر آن حضرت را د یرد. وقتگزا یبردند. ابوبكر داشت با مردم نماز م

استد و یبه او اشاره كردند كه عقب ن -ه وسلمیالله عل یصل-ستد. رسول خدا یعقب تر با
د! آنحضرت را در كنار ابوبكر، سمت یجنبه( مرا در كنار ابوبكر بنشان یإل یفرمودند: )اجلسان

كرد، و  یاقتدا م -ه وسلمیالله عل یصل-ز به نماز رسول خدا یدند، ابوبكر نی، نشانیچِپ و
 .ه وسلم نشسته بودیالله عل یامبر صلیمردم به نماز ابوبكر. و پ

 
مار بودند امام نماز جماعت قرار داده یكه ب یه وسلم ابوبكر را در زمانیالله عل یامبر صلیپ

است كه  ین معنین به ایخواند. و ایپشت سر ابوبكر نماز م یز علین نماز ها نیبود و قطعا در ا
 شتر بود.یه بیخالفت بود و مقام و منزلت او از بق یسته تر برایابوبكر شا

 


