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 تحقيقي پيرامون حديث قرطاس 

 معني لغوي و اصطالحي قرطاس 
قرطاس مفرد قراطيس و به معناي كاغذ است. هر دو لفظ (قرطاس و قراطيس) در 

ۡ�َ  لَوۡ ﴿ اند قرآن مجيد بكار رفته َّ يۡ  فَلََمُسوهُ  َطاٖس قِرۡ  ِ�  ابٗ كَِ�ٰ  َك َعلَيۡ  اََ
َ
ِينَ ٱ لََقاَل  ِديِهمۡ بِ� َّ 

ْ َ�َفُروٓ  ٓ َ�ٰ  إِنۡ  ا َّ  َذا بِ�ٞ  رٞ ِسحۡ  إِ اگر ما كتابي بفرستيم در كاغذيكه آن را « .]7[األنعام:  ﴾٧ ُّ

 .»بدست خود لمس كنند باز كافران گويند اين نيست مگر سحري آشكار

ا﴿ َُ ْ  َو َ ٱ قََدُروا َّ  َّ ِ قَدۡ  ََ ْ  إِذۡ  ۦٓ رِه ٓ  قَالُوا ا َل  َُ ََ َ
َ
ُ ٱ أ َّ  ٰ ِن �ََ�ٖ  َ�َ نۡ  قُۡل  ءٖ� َ�ۡ  ُّ َل  َُ ََ َ

َ
ِيٱ َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ َّ 

 ٓ َّاِس�  ىَوُهدٗ  �َُورٗ  ُموَ�ٰ  ۦبِهِ  ءَ َجا  .]92[األنعام:  ﴾�َكثِ�ٗ  ُفونَ َوُ�ۡ  ُدوَ�َهاُ�بۡ  قََراِطيَس  ۥَعلُوََهُ َ�ۡ  ّلِل
از بشر كتابي نفرستاده، خدا را نشناختند. اي پيامبر بگو و آن كساني كه گفتند خدا بر هيچ «

به آنها كتابي را كه موسي آورد و در آن نور هدايت براي مردم بود آنرا چه كسي فرستاد؟ كه 

 .»شما آياتش را در اوراق نگاشتيد بعضي را آشكار نموديد و بسياري را پنهان نموديد
در مرض وفاتش هنگامي  صرتشود كه آنحض مي حديث قرطاس به حديثي گفته

كه اصحاب كرام گرداگرد او جمع شده بودند، به آنها فرمود: قلم و دوات بياوريد تا براي 
شما چيزي بنويسيم، كه بعد از من گمراه نشويد. لهذا اين حديث به حديث قرطاس 

 مشهور گرديد. حديث قرطاس با الفاظ ذيل روايت شده است.

ّ �ُْن �َ « ُ
ََ ََ َل  َن ِّ َ�ْن َّ

ُِ
ْْ ّّ ِع َنُن زُ اَل َعْمَر َ ََ ْب

َ
زُأ ْ قن ِن َُ زُ ََ َل َ�اْ َن َّ  ُ َُ زدن اْ

ُ بْ  َُ زدن ُ بُْن َ�اْ َُ زدن ََ َنُن زبُْن َ�انلٍس ُ�اَدْ ُ  قَلَل  بُن ُ�ْْاَ لُل زدن ُُ ََ  َ ُِ ُّ ل   َُرن
دْ  َ

ْ
ُِ زل ََ ّ ُِ

لَل زىن ََ ق َا للع ٌَ َُ  ُِ:  ْ�
َ
ُُّرلز ْ لَل َْ ََ . َا هُ ََ ْم ُّلز �َ ُِ َْلبال ََ ََ ُِ ْْ ُُ ََ ْْ ُْ

 َ� ُ لَل زدن ُُ ََ ّن  ْْ نُ ُم ُِ ُ  ْم ُُ زدن َْل ُِ ُُ َل  ْْ َّ ق  ُّ ن ِْ َُ ْ ُْ زَ ُُ ََ ُُ ََُن ْ ٌَ َْل ُُ زُ َُاَ ََ  َْ  .0F1»قَ

                                           
 .2/638صحيح بخاري  -1
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ي  كه بسياري از فرصت طلبان بوسيله حديث قرطاس يكي از احاديث اخت�في است
اد كرده و ايشان را مورد حمله و هدف اعتراضات خود قرار انتق آن بر حضرت عمر

هاي  . و از آن استنباطاتي مطابق با فكر و انديشه خود كه در بعضي موارد برداشتاند داده
 سسطحي و ظاهري از اين حديث، سبب نگرش بد نسبت به اين بزرگوار (حضرت عمر

ماج اعتراضات شديد همچون تيجاني اين شخصيت را آ ها شده است) حتي كه بعضي
و از اين رو تصميم بر  اند و عقيده صيح اهل سنت را خدشه دار نموده اند خودقرار داده

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

 خته شود.حديث پردا

 مجموعه اعتراضات وارده بر حديث قرطاس
 :اند مجموعه اعتراضاتي كه بر حديث قرطاس شده است به شرح ذيل

نسبت هذيان دادند و اين توهيني است به  صبه حضرت پيامبر حضرت عمر -1
شود لذا حضرت  مي و هر كسي كه به پيامبر توهين كند از دايره اس�م خارج صپيامبر 

 (نعوذ باهللا) يره اس�م خارج است!!!از دا عمر

ا﴿: پيامبر همه اقوالش بنا به آيه -2 َُ َُ  َو ۡ ٱ َعنِ  يََِط َّ  ُهوَ  إِنۡ  ٣ َهَوىٰ ل  ﴾٤ يُوَ�ٰ  وَۡ�ٞ  إِ
دستور دادند كه قلم و دوات بياور  شوند، به حضرت عمر مي وحي شمرده .]3[النجم: 

به وحي عمل نكردد و دستور آنحضرت ولي او در جواب پيامبر حسبنا كتاب اهللا گفته و
را ناديده گرفته و با سر باز زدن از دستور پيمابر، سبب ايذاء آنحضرت را فراهم آورد و 

ِينَ ٱ إِنّ ﴿ مطابق با آيه: َ ٱ ذُونَ يُؤۡ  َّ ََُهمُ  ۥَورَُسوَ�ُ  َّ ُ ٱ لََع �ۡ ٱ ِ�  َّ َعدّ  ِخَرةِ �ٱوَ  َياُّ
َ
 اَعَذابٗ  لَُهمۡ  َوأ

 گيرد. مي مورد لعن و نفين خداوند قرار. ]57[األحزاب:  ﴾٥ اَٗ ّمِهي
خواستند مسلله وليت و خ�فت را با كتابت براي حضرت  صپيامبر اكرم  -3
بيمه كنند و او را جانشين ب�فصل خود معرفي نمايند، ولي حضرت عمر متوجه  سعلي
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 .شده مانع كتابت شد!!
ي از آوردن قلم و دوات سبب تنازع عند بوسيله انكار و جلوگير حضرت عمر -4

ٰ ﴿النبي شد و بنا به آيه:  َهاََ ُّ ِينَ ٱ �َ َّ  ْ َُوا َُ ْ َ�ُعوٓ تَرۡ  ََ  َءا ۡص  ا
َ
ٰ أ ََ  �ِّ�ِّ ٱ تِ َصوۡ  َق فَوۡ  تَُ�مۡ َ� ْ َ�ۡ  َو  ۥَ�ُ  َهُروا

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

َ
َُتمۡ  لُُ�مۡ َ�ٰ أ

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

كند و بر او فرياد بر مكشيد مانند فرياد كشيدن بعضي  اهل ايمان بالي صداي پيامبر صدا بلند مي
. اعمال خود را حبط و »فهميد كند و شما نمي از شما كه اين كار، اعمال نيك تان را محو مي

 برباد ساخت.
تلف كرد  جانشين بعد از پيغمبر) را حق مسلمين (تعيين خليفه و حضرت عمر -5

 و به مسلمين جهان (العياذ باهللا) خيانت نمود.
در مقابل ك�م رسول اهللا حسبنا اهللا گفتند و با اين نظر خود، امت  حضرت عمر -6

ْ ﴿ اس�مي را از سنت برحذر داشتند و اين قولش مخالف آيه: ِطيُعوا
َ
َ ٱ أ َّ  ْ ِطيُعوا

َ
 لرُّسوَل ٱ َوأ

وْ 
ُ
 ٱ ِ� َوأ

َ
است زيرا  .»طاعت خدا و رسول و فرمانداران را بكنيدا« .]59[النساء:  ﴾َُُِ�مۡ  رِ مۡ ۡ�

ايشان از دستور و اطاعت پيامبر كه همانا دستور خداوند است سرپيچي كردند و مشمول 

َ « حديث: ََ زدن َْ َن ََ َعْن َنَالُ  َا ََ ق  َ َعلَا زدن
َ
ْ َْ ََ َعلَنُ� َا

َ
كه من از كسي « .»َعْن ْ

من اطاعت كند از خداوند اطاعت كرده و كسي كه نافرماني من را كند نافرماني خدا را كرده 

 گيرد. مي قرار »است
بلكه اين  اند علماي أهل سنت و جماعت در پاسخ به اين اعتراضات ساكت ننشسته

اين  ولي از آنجايي كه اكثر اند هاي جالب و بجا جواب داده نوع اعتراضات را با پاسخ
توانند از آنها استفاده كنند،  نمي كتابها به زبان عربي و اردو هستند و برادران فارسي زبان

از پاسخ خدمت خوانندگان عزيز تقديم گردد اميد است اي  تصميم بر آن شد تا مجموعه
 مورد اعتناي خوانندگان و دانشجويان گرامي قرار گيرد.

 
 



 تحقيقي پيرامون حديث قرطاس  6

 

 تحقيق حديث قرطاس به اعتبار سند
از علماء بر اين نظراند كه حديث قرطاس از نظر سند ضعيف و غير معتبر اي  عده

دانند البته ناگفته نماند كه اين دسته از علما با تحقيق و  مي است و آن را بطور كلي مردود
كه خبر قلم و قرطاس  اند ثابت كرده اند اين روايت بعمل آوردهي  يي كه در زمينهها بررسي

به هيچ وجه صحيح نيست (ع�مه برقعي در  صيت آن از پيامبردر اساس موضوع و روا
كتاب رهنمود سنت در رد اهل بدعت و شيخ عبد الرحيم خطيب در كتاب شيخين و 

. براي كسب اط�عات بيشتر به كتابهاي اند نويسنده كتاب سيماي فاروق اعظم بر اين نظر
 .مذكور مراجعه شود)

گويد اين خبر گرچه در كتب صحاح هم  مي مالس� ةچنانچه استاد طه در كتاب مرآ

باشد  مي روايت شده ولي متن و محتوا، طرق و القاءات آن مانع قبول صحت حديث
 مجموعه دليلي كه اين دسته از علماء براي ضعف و معلول قرار دادن حديث استدلل

 كنند از قرار ذيل است: مي
ير از عبد اهللا بن عباس هيچ همه صحابه كه در جلسه حضور داشتند بغ از ميان آن -1

لل «  فرمايد: مي كسي رواي حديث قرطاس نيست و بنا به قول ابن عباس كه َلِ َُ
 معلوم .»آنحضرت در حاليكه من ده ساله بودم وفات كردند« »ز  َ زال زبن نش ُن�

لذا ابن عباس در جلسه حضور  اند شود كه در آن جلسه افراد خردسال حضور نداشته مي
 داشتند، حتماً صحابه ديگر آنرا روايت مي اشته و اگر پيامبر چنين سخني را بيانند
چنين سخني را بيان نداشته  صنمودند. عدم روايت ديگران بيانگر اين است كه پيامبر مي

 است.
خداوند در آيات متعددي آنحضرت را اُمي معرفي نموده است و اُمي به كسي  -2
در آخرين  صنوشتن را ندارد. اگر بگوييم كه پيامبرشود كه سواد خواندن و مي گفته

دهند كه قلم و كاغذ بياورند تا براي شما چيزي بنويسم،  مي اش دستور لحظات زندگي

عل ِ ِ َُْلز عن قاُُ عن «فرمايد:  مي اين مخالف صريح آيات و ك�م خداوند است كه
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نتوانستي كتابي را بخواني  و قبل از آن« .»راطُلّـذز َََلُ زَن كَ تطُ بدرد ِْلُ َ

 و يا اينكه در جاي ديگر .»و به خطي بنويسي تا بمادا مبط�ن در نبوت تو شك كنند

ْ  َٔ َ� ﴿ فرمايد: مي َُوا ُِ ِ  ا ِ ٱب  ٱ �ِّ�ِّ ٱ َورَُسوِ�ِ  َّ
ُ
�ۡ ِّ ِيٱ ّ�ِ ِ  ُِنُ يُؤۡ  َّ ِ ٱب  لََعّلُ�مۡ  تّبُِعوهُ ٱوَ  ۦتِهِ َوَ�َِ�ٰ  َّ

پس ايمان بياوريد به خدا و رسولش پيغمبر امي، آن پيامبري كه «. ]48لعنكبوت: [ا ﴾َتُدونَ َ�هۡ 

 .»فقط به خدا و سخنان خدا بگرود و شما بايد پيرو او شويد تا هدايت يابيد
آيد كه در طول  مي از گفته فوق (تقاضاي كتابت توسط شخص پيامبر) چنين بر

توانسته است  مي ي بوده و ويسالهاي مديدي قصه امي بودن آنحضرت يك قصه ساختگ
 (العياذ باهللا) اند بنويسد و در پايان عمرش قصه امي بودن را برم� ساخته

كردند والفاظي كه در حديث است  مي با لغت اهل حجاز صحبت صپيامبر اكرم -3
باشد زيرا كه  مي بطور هلموا، صيغه جمع استعمال شده، مخالف با عادت و ورش وي

 كردند  مي (صيغه مفرد) را براي تثنيه و جمع بطور يكسان استعمالاهل حجاز كلمه هلم
 ولي در حديث صيغه هلموا كه لغت بني تميم است بكار رفته است.

باشد، كسي كه  مي صخ�ف عادت و اخ�ق آنحضرت» قوموا عنّي«لفظ  -4

ا ُكََت  َولَوۡ ﴿فرمايد:  مي رحمت للعالمين است و خداوند در وصف وي ًّ  بِ َقلۡ لۡ ٱ َغلِيَظ  َ�
 �َ ْ وۡ  ُِنۡ  ََفّضوا  كند. مي چگونه اصحابش را از محفل خارج. ]159مران: ع [آل ﴾لَِك ََ

دال بر ضعف حافظه راوي است و اين  »نسيت الثالثة«گويد:  مي نسيان راوي كه -5

 جرحي ديگر بر راوي حديث قرطاس است.
تا  قلم و دوات بياوريد« فرمودند: صدر اين روايت آمده است كه آنحضرت -6

نيز از مسلله قلم و دوات  صگمراه نشويد و اصحاب، قلم و دوات نياوردند و پيامبر
، صآيد كه پيامبر مي سكوت كردند و آنرا ديگر مطرح نساخت؛ از مفهوم اين قضيه بر

 (نعوذ باهللا) اند خودش اسباب گمراهي امت را فراهم ساخته
ند آيا گمراه شدند يا خير؟ مسلله ديگر اينكه اصحاب وقتي كه قلم و دوات نياورد -7
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يك از اهل بيت نيز از  هي همه صحابه باشيم در آنوقت هيچدر صورتيكه معتقد به گمرا
شود كه  مي شود و مسلله ض�لت و گمراهي در حق آنها نيز ثابت نمي اين قاعده استثناء

ين ا اند اين خود مخالف آيات و احاديث و اجماع امت است و اگربگويم كه گمراه نشده

َْلبال ََ « فرمايد: مي شود كه مي مخالف حديث قرطاس ُِ ْْ ُُ ََ ُْ ُْ�ْ
َ
ْ ٍُ َْل ُُ ز�ُْْلُ� بُ

ز َا بَ
َ
ُّلز ْ ُِ ََ«. 

 بنابر دلئل مذكوره، حديث قرطاس حديثي است ضعيف، و معلول كه خبر واحد نيز
را مورد  توانيم صحابي جليل القدري چون حضرت عمر نمي باشد و بوسيله آن مي
قاد و بازخواست قرار بدهيم. ولي تعدادي ديگري از علما و محققين (امام بخاري، امام انت

وجواب  اند مسلم، ع�مه بدر الدين عيني، ع�مه ابن حجر و....) قايل به صحت حديث
 پردازيم. مي كه در صفحات آينده به اين جوابها اند اعتراضات را به نحوي ديگر بيان داشته

 صحيح است؟! پيامبر از طرف حضرت عمر آيا نسبت هذيان به
با كمال  اولين استنباطي كه از اين حديث شده است اينست كه: حضرت عمر

لل ز «نسبت هذيان دادند و گفتند:  صجرأت و گستاخي به پيامبر .بايد »زْجِ َُ
. اند باشد كه از اين حديث استنباط نموده اي مي دانست كه اين اعتراض سطحي و بي پايه

كنند نيست بلكه معاني مختلفي دارد  مي يرا كه معني و مفهوم حديث آنگونه كه آنرا بيانز
 :اند كه علما آنرا اينگونه مطرح نموده

آيد كه هجر به معني ترك  مي مصدر هجر بر دو وزن فُعل و فَعل (هجر و هجر) -1
(ترك كردن)  آيد و در اينجا مراد از اَهجرَ همان معناي دوم مي كردن و هجرت نمودن

 منظور بوده، چنانچه در تاج العروس اين معني آمده است لذا معني جمله بدينگونه

لل ز  ْل يفلَق ل؟ ّدث ي« باشد: مي . از آنحضرت »مِال بُْلبَ َصدَأزُْفمرلز َُ
 فرمايد. مي نمايد كه به نوشتن وصيت دستور مي بپرسيد آيا ما را ترك
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از ديگران پرسيد كه از  ت عمراين يك نوع استفهامي است كه حضر
 پيوندد؟ مي گويد و به دار باقي مي بپرسيد آيا دنيا را وداع صآنحضرت

جمله اهجر رسول اهللا استفهام انكاري است و به معناي لم يهجر رسول اهللا  -2
 آيد. مي گويد) نمي هذيان ص(يعني پيامبر

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

لل «ي حديث قرطاس، لفظ ها در بسياري از روايت -4 قلل بمِمْ زْجِ َُ
 .آمده است .1F1»ز 

، بلكه اند اين حرف را نگفته آيد كه تنها حضرت عمر مي و از لفظ بعضهم چنين بر
هللا آمده . همچنين در حديث، لفظ قالوا اهجر رسول ااند اين حرف را بيان داشتهاي  عده

است و آنچه معلوم است، اينست كه قالوا صيغه جمع مذكر است لذا قائلين قول اهجر 
. لذا اگر مراد از اهجر هذيان باشد ديگران نيز نه حضرت عمر اند رسول اهللا جمعي بوده

 بر شوند. در آنصورت اعتراض تنها به حضرت عمر مي با حضرت عمر شريك
اهل بيت حاضر در مجلس در اين اعتراض داخل هستند. گردد بلكه جمع كثيري از  نمي

از دو حالت خالي نيستند يا انكه جزو موافقين كتابت  در اين صورت حضرت علي
 يا جزء مخالفين (عدم كتابت). اند بوده

شود به  مي در صورت اول كه موافق باشند عيناً همان اعتراضي كه به حضرت عمر
ذكر شود همان  ان جوابي كه براي حضرت عليگردد و هم مي نيز بر حضرت علي

 شود. مي جواب در حق حضرت عمر نيز پذيرفته
مخالف باشد باز هم از دو حالت خالي نيست يا  در صورت ثاني كه حضرت علي

و يا اينكه در اينجا  اند و ديگران را از اين قول منع كرده اند اينكه مخالفت را ظاهر كرده

                                           
 .2/638، صحيح بخاري: 2/42صحيح مسلم:  -1
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 .اند سكوت كرده
و سبب  صاول كه ايشان مخالف و مانع باشد اين خود مايه رنجش پيامبر در صورت

 :است و مخالف آيه صگردد، زيرا اين تنازع و رفع صوت عند النبي مي حبط اعمال

﴿ ٰ َهاََ ُّ ِينَ ٱ �َ َّ  ْ َُوا َُ ْ َ�ُعوٓ تَرۡ  ََ  َءا ۡص  ا
َ
ٰ أ ََ  �ِّ�ِّ ٱ تِ َصوۡ  َق فَوۡ  تَُ�مۡ َ� ْ َ�ۡ  َو ِ  ۥَ�ُ  َهُروا  رِ َكَجهۡ  لِ َقوۡ لۡ ٱب

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

َ
َُتمۡ  لُُ�مۡ َ�ٰ أ

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

شده، عيناً همان اعتراض  در اين صورت همان اعتراضي كه در حق حضرت عمر
پذيرفته شود  آيد لذا هر جوابي كه در حق علي مي نيز صادق در حق حضرت علي

 شود. مي پذيرفته ن جواب در حق حضرت عمرهما
در اين مكاني كه بر پيامبر توهين شده، سكوت  و اگر بگوييم كه حضرت علي

اختيار كرده است و از او دفاع ننموده و حق را با سكوت خود پايمال كرده است، بر مقام 
 وفايي حضرت علي آيا اين عمل او بر بي شود كه: مي اعتراض شامخ حضرت علي

قبولند كه نزداو كه به شير خدا  مي شود و چگونه او به خود نمي نسبت به پيامبر حمل
ملقب است، بر پيامبر توهين شود و از ذوالفقارش كار نگيرد و در صورت توهين باز هم 

ترسيدند؟ آيا طرفداران حق و  مي ايشان سكوت كنند. سكوت ديگر چرا؟ آيا از مخالفين
يكصدا شوند و عليه باطل شورش  ودند كه با حضرت عليحقيقت در اين مجلس نب

كنند؟ اگر بودند چرا جلوي اين همه فساد و توهين را نگرفتند؟ آيا مقام و جرأت 
گويد: من راضي نيستم كه در  مي به جرأت آن صحابي كه در مقابل كفار حضرت علي

 .؟رسد و آيا... نمي خاري بخلد و به او توهين شود، صپاي حضرت محمد

 صو مخالفت با دستور آنحضرت حضرت عمر
دومين اعتراضي كه بر حضرت عمر شده بود اينكه ايشان مخالف دستور آنحضرت 

 عمل كردند و ك�م او را كه وحي است زير پا گذاشت.
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شود بلكه  نمي اولً: بايد دانست كه كليه اقوال و افعال آنحضرت به عنوان وحي تلقي
ي امر ها ور ايشان جنبه استحبابي و مشورتي دارد، چنانچه صيغهدر بعضي جاها امر و دست

زيادي در احاديث وجود دارد كه براي استحباب است و اگر كسي به آن عمل نكند 

لَلۡ  �َذا﴿: شود همچون آيه نمي گنهكار ْ ۡص ٱفَ  ُتمۡ ََ كه صيد بعد از احرام  .]2: ة[المائد ﴾َطاُدوا
توانيم اين  نمي كند عاصي و گنهكار نيست ومستحب است نه واجب و كسي كه صيد ن

 فرد را مخالف دستور خداوند قلمداد كنيم و او را از دايره اس�م خارج نماييم.
كه جنبه استحبابي و مشورتي را  اند همانند اين آيات، بسياري از اقوال آنحضرت بوده

اي استحباب بوده و دارند لذا در اينجا كه دستور به آوردن دوات و قلم نمودند امرشان بر
جنبه اختياري را دارد نه لزمي را؛ و اگر حضرت عمر بنا بر تشخيص بجاي خود حالت 
 آنحضرت كه در آوردن دوات و قلم سبب ايذاء او بود به اين امر عمل نكند، گنهكار

 شود. نمي

ا﴿: شود كه وحي متلو باشد نه غير متلو و مراد آيه مي ثانياً: آن ك�مي، وحي تلقي َُ  َو
 َُ ۡ ٱ َعنِ  يََِط َّ  ُهوَ  إِنۡ  ٣ َهَوىٰ ل ِ وحي متلو است نه غير متلو  .]4-3[النجم:  ﴾٤ يُوَ�ٰ  وَۡ�ٞ  إ

 مذكور است. ﴾٥ ُقَوىٰ لۡ ٱ َشِديدُ  ۥَعّلَمهُ ﴿ بدليل اينكه بعد از اين آيه لفظ 
 سثالثاً: اگر كليه اقوال آنحضرت را واجب العمل بدانيم در اينصورت بر حضرت علي

شود. زيرا كه آنها در بسياري جاها به  مي اعتراض وارد  بسياري از صحابه جليل القدر و
ي متعددي وجود دارد كه در اين ها و در اين باره روايت اند دستور آنحضرت عمل نكرده
 شود. مي رساله به بعضي از آنها اشاره

آن، دستور  هنگاميكه آنحضرت در صلح حديبيه صلح نامه نوشتند و در پايان -1
دادند كه محمد رسول اهللا را بنويسد بعد از آن مشركين اعتراض كردند كه ما شما را 

به  صدانيم، لذا رسول اهللا را حذف كنيد و تنها محمد بنويسيد، آنحضرت نمي رسول اهللا

لل ز «فرمودند:  حضرت علي (لفظ رسول اهللا را از پايان صلح نامه پاك  »زعح َُ
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قسم به خدا « »زبَزا  كز  َ ز�لَ«در جواب ايشان فرمودند:  علي كنيد) اما حضرت

حتي مسلله به آنجا رسيد كه آنحضرت فرمودند: به من . 2F1»اسم شما را پاك نخواهم كرد
 نشان بدهيد تا آنرا پاك كنم. لذا خودش آنرا پاك كرد.

يا بر اگر قرار باشد كه كليه اقوال آنحضرت واجب العمل باشد در اين صورت آ
 واجب بود كه لفظ رسول اهللا را پاك كند يا خير؟ سعلي

اگر واجب بود چرا به واجب عمل نكرد؟ اگر مستحب بوده در مسلله قلم و دوات نيز 
 مستحب بوده است.

تشريف آوردند و به  لبه منزل حضرت فاطمإل الزهرا صروزي آنحضرت -2
هفت دينار را به او بده و بگو كه  آمد ايشان هفت دينار دادند و فرمودند: وقتي كه علي

آمدند حضرت  تا براي اهليه خود طعام بخريد. وقتي كه حضرت علي اند پيامبر فرموده
هفت دينار را به ايشان تحويل داده و دستور پيامبر را نيز بيان داشتند.  لفاطمه

ت رفت، در بين راه به سائلي برخورد وهف مي در حاليكه به طرف بازار حضرت علي
دينار را به او داد و براي اهليه خود طعام نخريد. (محمد بن بابويه در امالي و ديلمي در 

 .)اند ارشاد القلوب اين روايت را نقل كرده
واجب العمل باشد، در اينجا نيز آن  صاگر قرار باشد كه اقوال و دستورات آنحضرت

نكرد و به آن جامعه به آن توجهي  شد ولي حضرت علي مي دستور بايد واجب الجرا
در عدم توجه به اين دستور حتماً داراي يكي از  عمل نپوشاند. لذا حضرت علي

: يا اينكه معتقد به وجوب بودند و يا اينكه معتقد به استحباب و اند ي ذيل بودهها انديشه
تواند  نمي درجه مشورتي مصلحتي را قائل بودند، بدون شك صورت اول (وجوب)

حضرت علي معرفي گردد، زيرا كه ايشان به آن عمل نكردند. اگر بگوييم بعنوان اعتقاد 
شود كه چرا شئ واجب  مي كه قائل به وجوب بودند در اينصورت بر آن اعتراض وارد

 الجرا و واجب الدستور را ترك كردند.
                                           

 .2/610صحيح بخاري:  -1
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باشد و بر ترك آن بنابر  مي دستور دوم (امر استحبابي) اذا اعتقاد حضرت علي
 شود. نمي يچگونه گناه و اعتراضي مرتبمصلحتهايي ه

همانند اين دستور، امر به آوردن قلم و دوات نيز امر مشورتي و استحبابي است لذا 

اُ مْْحْ أل«شود  نمي به آن عمل نكند بر او هيچ اعتراضي وارد اگر حضرت عمر
 .»رالَحـرْْحْ َـزَ كّ يتْ�ْْطدُ َ

براي اثبات مدعي است زيرا كه حديث تابير نيز دليلي واضح و روشني  -3

دادلُْ  ملَأنُْ بْاْْ ْ«كند  مي طي سخناني به اصحابش خطاب صآنحضرت
قضيه حديث تابير از اينقرار است: آنحضرت  .»شما در امور دنيا از من داناتريد«. 3F1»ع�

روزي نزد اصحابش تشريف آوردند و آنها را در حالت تلقيح درختان خرما ديدند از آنها 
كنيد؟ صحابه در پاسخ عرض كردند ما گرد افشاني و عمل تلقيح  مي يدند شما چكارپرس

 دهيم. مي را انجام
 فرمودند: اگر خدا بخواهد به شما خرما بدهد بدون عمل تلقيح خرما صآنحضرت

از قضا درختان دهد، لذا نيازي به اين عمل نيست.صحابه نيز اين عمل را ترك كردند،  مي
بار و ثمر شدند پس از مدتي آنحضرت نزد اصحاب تشريف آوردند؛  يخرما در آن سال ب

صحابه فرمودند: يا رسول اهللا شما گفتيد اين عمل را ترك كنيد ما آنرا ترك كرديم ولي 
آيا عمل تلقيح فايده هم دارد؟ «درختان ثمري ندادند.در اينجا بود كه آنحضرت فرموند: 

اْْ ْ«ستور به عمل تلقيح دادند و فرمودند: عرض كردند: آري يا رسول اهللا. آنحضرت د
دارد كه كليه سخنان  مي آري، آنحضرت در طي اين ك�م بيان» دادلُْ ع� ملَأنُْ بْ

رود بلكه در بعضي موارد منجمله مسائل دنيوي اقوال شما  نمي و ك�م من وحي به شمار

                                           
لعلي  مرفوعةـار الرساإل، 2/417، الشفا للقاضي عياض: 32182، كنز العمال: 141: الفضائلصحيح مسلم باب  -1

 .455القاري: ص 
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مور دنيوي شما به مسائل ؛ اذا درااند تر سر و كار داريد مقبول كه بيشتر با مسائل دنيوي
 داناتريد.

 ملَأنُْ بْاْْ ْ«فرمايند:  مي اگر كليه اقوال آنحضرت وحي تلقي شود چگونه
توانند در مقابل وحي حجت  مي اند؟ وتر و آيا اقوال مردم از وحي مقبول »دادلُْ ع�

نها قرار بگيرند؟! پس چگونه آنحضرت نظر صحابه را بر نظريه خود ترجيح دادند و نظر آ
: آيد كه مراد از آيه مي از مجموعه دلئل مذكوره چنين بر را بعنوان حجت پذيرفتند؟!

ا﴿ َُ َُ  َو ۡ ٱ َعنِ  يََِط َّ  ُهوَ  إِنۡ  ٣ َهَوىٰ ل ِ به فرموده شاه عبد  .]4-3[النجم:  ﴾٤ يُوَ�ٰ  وَۡ�ٞ  إ
 وحي متلو است نه غير متلو. /العزيز محدث دهلوي
 گويند پيامبر به حضرت عمر مي اعتراض ديگري كهماند  مي اما در اينجا باقي

اولً: از الفاظ وارده در  دستور دادند و ايشان سرپيچي كردند در اينمورد بايد گفت:
بلكه  اند نبوده صبتنهايي مخاطب آنحضرت آيد كه حضرت عمر مي حديث چنين بر

 همچون زيرا كه در احاديث الفاظي  اند اهل مجلس واهل بيت نيز مخاطب بوده

 وارد است و الفاظ .5F2»�ْْ َُْ ِْلبلا َْ ُّْرلز « .4F1»�ْْ َُْ ِْلبلا ْزئْل� «

وا«َ » ائتونی« كنند. لذا  مي و بر بيش از سه نفر دللت اند جمع مذكر مخاطب »هلمّ

اين همان اعتراضي كه بر اند، بنابر اهل بيت بوده مخاطبين آنحضرت جمعي از اصحاب و
 آيد. در اينصورت آيا آنها را معذور مي يت نيز صادقشده، براهل ب حضرت عمر

دانيد پس  نمي دانيد؟ اگر آنها را مخالف مي دانيد و يا اينكه مخالف امر خدا و رسول مي
را به عنوان مخالف دستور خدا و   دهيد كه حضرت عمر مي چگونه به خود جرأت
 .رسولش معرفي كنيد!!

                                           
 .5/247 البداية والنهاية، 2/638بخاري  -1
 .5/247: البداية والنهاية، 2/42صحيح مسلم:  -2
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مخاطب باشد، در اين صورت نيز  و بالفرض اگر بنا به بعضي روايات حضرت عمر
نقل شده و  /خوريم، زيرا كه همين روايت در مسند امام احمد نمي به هيچ مشكلي بر

به من دستور دادند تا قلم و دوات بياورم،  صفرمايد: پيامبر  مي در آنجا حضرت علي
بر آنرا ترك كردم. (به نقل از تكمله فتح الملهم ولي بنده بنابر شفقت وترحم به پيام

 )11401، مسند احمد رقم الحديث 2/138
بوده است. اگر بالفرض حضرت  صنيز جزو مخاطبين پيامبر لذا حضرت علي

را نمودند پس چرا حضرت  صكوتاهي كردند و مخالفت دستور رسول اهللا عمر
ر قادر براين كار نبود؟ اگر قادر بود مخالفت ورزيدند و قلم و دوات نياوردند؟ مگ علي

با وجود قدرت جرا به آن عمل نكرد؟ آيا ترك دستور پيامبر، مخالفت با دستور خداوند 
را مخالف  نيست؟ اگر مخالفت با دستور خداونداست پس جرا حضرت علي

د، كني مي كنيد؟! مگر غير از اين است كه در آنجا توجيهاتي را بيان نمي دستورالهي معرفي
 شوند. مي پذيرفته لذا همان توجيهات، در حق حضرت عمر

مخاطب باشد، در اينصورت شي مأمور بالكتابإل كه آنحضرت  ثانياً: اگر حضرت عمر
نيست يا اينكه امري است واجب كه نبايد   خواستند بنويسند از دو حالت خالي مي  آنرا

شتن آن اولي است و ترك آن ترك شود و يااينكه امري است مشورتي و استحبابي كه نو
تواند قرار  نمي بدون شك صورت اول هيچگونه عتاب و سرزنشي را در بر نميگيرد!!

 شد، آنحضرت آنرا هيچوقت ترك مي بگيرد زيرا كه اگر آن شئ ضروري و واجب الكتابإل
كردند؛ ولي در اينجا آنحضرت كتابت را ترك نمودند و در اين صورت كه بگوييم  نمي

روريات و واجبات مهم دين باقيمانده و آنحضرت آنرا ننوشته، از اين مسأله يكي از ض
شود در حاليه خداوند چند روز جلوتر اع�م تكميل دين را بيان  مي نقصان دين فهميده

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿ . لقوله تعالي:اند داشته
َ
ََُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ �ۡ  دِي

َ
 َورَِضيُت  َمِ� َِعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َو�

َٗ  مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ ُ�مُ لَ  ٰ ﴿: و همچنين اين گفته مخالف آيه .]3: ة[المائد ﴾ادِي َهاََ ُّ ٓ  بَّلِغۡ  لّرُسوُل ٱ �َ ا َُ 
َََِل 

ُ
ُ ٱوَ  ۥۚ رَِساَ�َهُ  َت بَّلغۡ  َ�َما َعۡل َ�فۡ  ّلمۡ  �ن ّرّ�َِكۖ  ُِن َك إَِ�ۡ  أ عۡ  َّ و  .]67: ة[المائد ﴾�ّاِس ٱ ُِنَ  ِصُمَك َُ
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 اين از حالت و قرائن چنين بربنابر . ]94[الحجر:  ﴾َمرُ تُؤۡ  بَِما َدعۡ ۡص ٱفَ ﴿: مخالف با آيه
خواند آنرا تاكيد  مي و هم اكنون اند آيد كه آنحضرت شئ مأمور را جلوتر بيان كرده مي

كنند و اهميتش را بيشتر جلوه گر سازند. لذا در اينصورت كتاب آن شئ مستحب و غير 
براي آن بكار رود نيز مستحب است و كسي كه به شي  ضروري خواهد بود و امري كه

لَلۡ  �ذَا﴿: گيرد، بدليل آيه نمي مستحب عمل نكند مورد عتاب و سرزنش قرار  ُتمۡ ََ
ْ ۡص ٱفَ   ﴾َطاُدوا

و ايشان معتقد بودند كه پيامبر بعد از   ثالثاً: اين اجتهاد و راي حضرت عمر است
روند و بعد از اين  نمي ا اين بيماري از دنياكنند و ب مي ريشه كن ساختن منافقين، وفات

و اگر بخواهند امر ضروري و مهمي را بنويسند، در حالت صحت و  اند بيماري زنده
 كنند. مي آنرا بيان  تندرستي

كرد  مي بود حتماً آنرا رد نمي مورد پسند حضرت پيامبر رابعاً: اگر منع حضرت عمر
 نداشتند.اي  ترس و واهمه كس ذكر حق از هيچ و آنحضرت در بيان و

 قلم و دوات نياوردند پس چرا حضرت علي، فاطمه و خامساً: اگر حضرت عمر
 با او در اين امر شريك شدند و قلم و دوات نياوردند؟ آيا آنها نيز از كسي بعباس

از پيامبر مرتبط   آيا حديث قرطاس با مسلله خ�فت و جانشيني بعد ترسيدند؟! مي
 صگويند: پيامبر مي ، اينست كهاند نموده تراضي كه بر حضرت عمرسومين اع است؟!

دانستند پيامبر  مي خواستند مسلله وليت و خ�فت رامطرح كنند و حضرت عمر چون مي
را براي حضرت علي مينويسند لهذا از آوردن قلم و دوات منع كرد و   وليت وجانشيني

يع حق مسلمين و پايمال كردن حقوق امت بدينوسيله از اظهار وليت منع كرده و اين تضي
اس�مي و محمدي است!! و اين ظلمي است بس بزرگ و نابخشودني، زيرا كه ايشان 

نوشت هيچ وقتي  مي سبب گمراهي امت اس�مي را فراهم ساختند اگر پيامبر اين مسلله را
آنحضرت  دادند و ابوبكر را خليفه نمي كردند و شورا تشكيل نمي درباره خ�فت اخت�ف

بايد دانست كه مسلله خ�فت و وليت يكي از مسائل اخت�في و  كردند؟! نمي معرفي
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، سابحاثي است كه در اين باره كتابهاي متعددي نوشته شده است(تفهيمات حضرت علي
راز دلبران، باقيات صالحات، خ�فت اس�مي و ...) ولي مختصراً در جواب اشكال بايد 

را بنويسند  خواستند وليت حضرت علي مي لوم كه آنحضرتاولً: از كجا مع گفت:
گوييد پيامبر در  مي بنا به گفته خودتان كه وآيا بر اين گفته قرائن وشواهدي وجود دارد؟!

غدير خم مسلله وليت را بيان داشتند هم اكنون چه ضرورتي وجود داشت كه در حالت 
ي وليت در  اگر مسلله ندازند؟!مريضي، قلم و دوات طلب كنند وخود را به زحمت بي

 غدير بيان شده بود اين بيان ثاني براي چيست؟! و آيا اين بيان مستحب است يا واجب؟
 اگر مستحب است چگونه ترك مستحب سبب تضييع حق و پايمال كردن حقوق مسلمين

 .تواند قرار بگيرد؟! مي
خواست بنويسد و  مي انگهي از كجا ثابت است كه پيامبر خ�فت را در حق علي و

كرد و يا اينكه  مي ترسيد و از ترس، آنرا ترك مي شد آيا پيامبر از عمر مي بالفرض اگر
در سكوت آن عبادت بود كه آنرا ترك كرد. اگر به خاطر عبادت بودنش سكوت كرد شما 
نيز سكوت كنيد و براي آن دليل نياوريد واگر اولي باشد، اين طعن فقط به حضرت 

 شود. مي لكه طعن به پيامبر و شجاعت و دعوت و رسالتشنيست ب عمر
اگر مقصود خ�فت فرد غير معين باشد در آن صورت ابوبكر برنده است چون 
صحابه او را تاييد كردند و پيامبر نيز او را در حج خليفه گرفت و در نماز و ايام مرض او 

 شود. مي جانشين بود، بنا بر اين بعد از وفات نيز او خليفه
خواست خ�فت را در حق حضرت  مي ثانياً: بنا به اعتراض مطرح شده كه پيامبر

به اين قول اعتماد نموده است يا خير؟  بنويسد بايد گفت كه آيا حضرت علي سعلي
يا خير؟ و اگر استدلل  اند و آيا يكبار از اين مسلله براي وليت خويش استدلل كرده

يكي از كتب معتبر مذكور باشد را ذكر كنيد؟!اگر واقعاً لطفاً استدلل آنرا در  اند نموده
بود چرا از حق خود دفاع ننمود و سكوت اختيار كرد مگر غيرت و  وليت، حق علي
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كه ادعاي ميراث پيامبر نمودد كمتر بود؟! پس  لجرأت او از غيرت و جرأت فاطمه
 .چرا سكوت كردند؟!

 ا در حق حضرت ابوبكر صديقخواستند وليت و خ�فت ر مي ثالثاً: آنحضرت
. زيرا كه در اين باره احاديث متعددي وارد شده و بيانگر سبنويسند نه در حق علي

 خ�فت ابوبكر بعد از پيامبر است كه در اين مقاله مختصر فقط به بعضي از روايات اشاره
 شود: مي

ُب بَ «: صقوله -1
َ
َْ أل ُْ�ْ

َ
ّن ْ َّ َْ َُْلٍح  َ ٍُْأ ْ َُ ا ََ ُ�ََُُْْأ زئُُِْب بُ َْلبل ُِ ٍِ

ُْ

لَم قَلَل  َُ َُن ُلَ ْْ ِن َُ زُ َْ َ�اْ َْ ل َذ . مََُرن ُُ دْ
ّْ ُ�َََُْْأ َنَُدَْك يَل  :َنَُ

َ
ْ َّ زُُْرْؤُع ُل ََ  ُ َب زدن

َ
ْ

 ٍِ ُْ بَل بَ
َ
ْ«6F1. 

اي را براي من بياوريد تا اينكه در حق  كتف يا لوح و تخته« فرمودند: صآنحضرت 
رفتند تا  بنويسم كه بعد از آن مردم اخت�ف نكنند؛ هنگامي كه عبد الرحمنابوبكر چيزي را 

قلم و كاغذ بياورند آنحضرت فرمودند: اي ابوبكر خداوند مؤمنان ازاينكه مردم در باره خ�فت 
 .»ورزند شما اخت�ف كنند اباء مي

ّ يُْاُ قَ ٌل  ف ْْالم ُْ ز زی  كّ يِ�َ نُدُ زَ :قلل زبن ِث�« -2
علم �رَ: َّث ل اُ قلل زإلإرِزد ع ُ مـّلديث زُاحدحَ زرص�ح بُشأ زَزأل

رل كّ ـمؤمل َّث ل المُ نن زبن نرِ َ َّث ل زبن زب مُدةَ نن ع�شَ قلَِ: َ
لل ز  زی   َُ ُ  ْبمِ ْ َ يطرُ ف بلبُِ َزب ُ ُكْ قا  مدُ قلل: زدنلز لٌَ

 .7F2»رؤع لّق مَِ�ـَزَ ك ز  ذُبأي :ْ قللثبُِ علعُ ََ يْر له عْرن 
آنچه كه آنحضرت اراده داشتند تا آنرا در مرض وفاتش «فرمايند:  مي /ع�مه ابن كثير

در روايتي از  /بنويسند در احاديث صحيح به صراحت وارد شده است. امام احمد بن حنبل
خوانيد تا فردا  فرمايد كه ايشان فرمودند: ابوبكر و فرزندش را نزد من فرا حضرت عايشه مي

                                           
 .5/248: البداية والنهاية -1
 .5/248: البداية والنهاية -2
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اشخاص طماع و مكاري خ�فت را از آن خود ندانند پس دو بار فرمودند: خدا و مؤمنين انكار 
 .»كنند كه بغير از ابوبكر كسي ديگر خليفه پيامبر گردد مي

 نن مؤمل بن زُرلندل نن المُ نن زبن نرِ زبن زب مُدةَ نن ع�شَ قلَِ: -۳
لل ز  ف رلـَ«  زد  لقا  مدُ زَ� نُدُ مُّرل زملأ قلل:  مِهُ زی  مِ  َُ
َ يْرّب عْرن قْ قلل يلب ز  بُِ َ بْمِ ْ ِْْ   َ يطرُ علعُ فبلبُِ مالْ

 .8F1»بّْ يُلّ َْ ْرؤع لّ ثالثلا  قلَِ: ملب ز  ـزََ كذُ
فرمايند: وقتي پيامبر در مرض وفاتش بيهوش  روايت است كه مي لاز حضرت عايشه«

و بعد از آن به هوش آمدند فرمودند: ابوبكر را نزد من بياوريد تا اينكه درباره خ�فت او شدند 
برايش چيزي بنويسم كه بعد از آن هيچ طماعي در امر وي طمع و آز نكند پس تا سه بار 

ورزند. سپس حضرت عايشه  فرمودند: خدا و مؤمنين اخت�ف در امر ابوبكر را اباء مي

 .»ه خداوند فقط به پدرم تعلق گرفتفرمايند: خواست مي
خود منكر وليت وخ�فت بعد از پيامبر است و در اين باره  رابعاً حضرت علي

 شود. مي روايات متعددي است كه به بعضي از آنها اشاره

لل ز  مِ  لللْ« :ع قلل ل :نن قیس بن نالدة قلل -1 يلعلا ي لد  َْ ّ َُ
لل ز  اظِت م يا�بلبُِ ْبلُاالة مدَلل: مَِز  ذز زُاالة إبلىلس مُرل قا  َُ

لل ُالم َقلزم زنين مِهد ل نادلال عن َضَنَُْ زإل ز  نين ل ماليم ل   َُ
 .9F2»بلبُِْ

به من فرمودند:  فرمايند حضرت علي از قيس بن عباده روايت است كه ايشان مي«
 فرمود: به ابوبكر شد مي ه ميآنحضرت چند شبانه روزي كه مريض بود و به نماز فراخواند

وفات كرد با خود انديشيدم كه نماز  صدستور فرماييد تا نماز را برپا دارد هنگاميكه رسول اهللا 

                                           
 .1/552: تاريخ اإلسالم -1
 .2/138: ملهمـتكملة فتح ال -2
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اند سپس ما نيز راضي  پرچم و قوام دين است و پيامبر، ابوبكر را در امر دينمان بر ما برگزيده
 .»د، لذا با او بيعت كرديمدرامور دنيا (خ�فت) نيز برگزيده شو شديم كه ابوبكر

ُ قلل نالس َم�: « -2 لُل زدن ُُ ََ  
َ

 بُ َل نَُ
ْْ َْ ّْ  زذْ ق نُ ُِ ْم

َ
َ ز زأل َْ ُ ُادَرْن 

ْ
 
َ
أ ْْ مَُْنَ

ُ ََُئْ  زدن ََ ِ نُانل  ُ
ََ لَل  ََ  بُ َل. َا

ََ َْ َ أ ْر َلهُ مَ اَل َنُُ َّ ُف َاْ�ُ ّْ َك َُ ََ َُُكق  ْر َل ذَ ُُ َّ ُاد َل َن  َك
 
َ
أ َُ ُ لَل زدن ُُ ََ ل  َْ َل

ْ
لَل  ى ُُ ََ ل  َُُم

َ
أ ُْ

َ
ْ ََ ُ زدن ََ  ّّ

َُ ََ ق 
هُ ََ ل زىنلُس َ�ْم َْ ل ََ ُطْمُطد َل َْ َاَر ََم َل

 ُ  .«10F1زدن
گفت: مرا نزد رسول اهللا ببر تا از او بپرسيم كه امر  به حضرت علي حضرت عباس«

دانيم و اگر در حق ديگران باشد به  مي خ�فت در حق چه كسي است؟ اگر در بين ما باشد آنرا
فرمود: اگر خ�فت را  كنيم كه آنرا در حق ما وصيت كند. حضرت علي پيشنهاد مي صپيامبر

دهند همانا سوگند  داد و بعد از آن مردم، آنرا به ما نمي از آنحضرت تقاضا كنيم ما را از آن باز مي
 .»تقاضا نكنم صبه خدا كه من خ�فت را از آنحضرت

ِه ُُْر ل   َهد ل نن ز  قِلئُ َ :٣٦ام  زلالََ بطاَ  ف قلل ع« -3 م
لل ز  َز  َال ْزَِزّ  َل عن ِ ُ نُدُ ْ�لّ َْل عن صَقُ مال ْ� ُ َ َُ

 .»ين ق َغ� ردثلأ فـذز زََ ُاَِ بدمْب َیذز علنإمِال مْ م ز اظِت ف
فرمايند: ما تسليم قضا و قدر الهي هستيم آيا  يحضرت علي در طي خطبه در نهج الب�غإل م«

دروغ ببندم؟ قسم به خدا من اولين كسي هستم كه  صشما تا كنون ديده ايد كه بر رسول اهللا 
گيرم، پس از مقدار تأملي انديشيدم در امر  كنم و اولين تكذيب كننده قرار نمي او را تصديق مي

و ميثاق و وفاي به عهد خ�فت بر من لزم خ�فت كه طاعت من از بيعتم پيشي جسته است 

 .»شده است كه از ديگران پيروي كنم

لل ز  نمَزا دلد ىل نُدُ ّّ ارلت نُل نمَ  قلل ع« -4 َا َ قلْل ل َُ ل ىل قل
ر ل   .11F2»َاف اله َ ََ

                                           
 .8/117لباري: ، فتح ا2/927صحيح بخاري:  -1
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بست  مي فرمايند: اگر آنحضرت به ما در امر خ�فت عهد و پيماني مي حضرت علي
 جنگيديم و يا اينكه اگر به ما در اين امر قولي مي بخشيد بر آن امر تا مرگ مي ه ماو آنرا ب

 كرديم. مي گفت البته آنرا جاري مي

5- » ُ لَل زدن ُُ ََ ّن  ََرُل نُ
ْ
ُُ قَلَل يَْلَم زد ان

َ
ن ّ ُ

ََ ُُ ُف  َ�ْن  ُبُ  بُ
ْ
ا اَأ  نَُلْ َل َ�ْمَز

َْ ْْ َطْمَم َ ُ
ُُ َشْ  ََُة ن ََ ةٍ  ََ ُب نَُعل

َ
ْ َ ََ  ُ َُ زدن َ ْْ ََ  ٍِ

ُْ بُل بَ
َ
َأ ْ ُُ َْ ُْ ُْ ْن ز ُْ َل َُ ُف نْ

َ
ْط َلهُ ُعْن قُاَُل ْ

َ
ْ ََ  ع 

ّن  َّ لَم  ََ َْ ُْ ز ََ قَلَم 
َ
َِ مَأ َ ُ�َر ََ  ُ َُ زدن َ ْْ ََ  ُِ َُُأ ُ�َر َْ ُْ ُْ ْن ز لَم َُ ََ َْ ُْ ز ََ قَلَم 

َ
ٍِ مَأ

ُْ بَ
 ُُ زاُ َِ َُ زّنيُن ُبُ  .12F1»َبَ

روايت است كه ايشان در جنگ جمل فرمودند: رسول اهللا در امر  علي ز حضرتا«
اند ولي اين چيزي است كه ما آنرا در دلمان  خ�فت و امارت هيچگونه عهدي با ما نبسته

احساس كرديم، پس ابوبكر كه رحمت خدا بر او باد خليفه شد و دين را برپا داشت پس عمر 
نيز دين را برپا داشت تا اينكه آنرا به نقاط مختلف  كه رحمت خدا بر او باد خليفه شد، او

 .»رساند

بل�ُِ َ بليمُ زىلس قلم ي لد  ْرل بل�ُ ـبل زلجلف قلل: َْع مل عل ََزه َ« -6
ا   كقَم كَ �َْْدَُ كز  َ اَدُلس قَ زقُُْْ بدمُْْ مَلل َ َيمل زىْثالثل

لل ز  ف  .13F2»؟كزُاالة مرل ذز يلبِ َُ
كند: وقتي كه با حضرت ابوبكر مردم بيعت كردند سه بار به مردم  ف روايت ميابو الحجا«

توانيد بيعت خود را فسخ كنيد. حضرت علي  دانيد مي خطاب كردند اگر بيعت را درست نمي
كنيم و طلب فسخ را نداريم. رسول اهللا شما را در نماز  فرمودند: قسم به خدا بيعت را فسخ نمي

 .»تواند شما را عقب بيندازد ي مياند پس چيز مقدم كرده

ُ زللُْ فْع مل عل َ« -7 زنَئل نن  زلدمق فَصححُ َ كرََْْـزَ بٌِ
لل ز  ملَُُْأ ب َْ زئل قلل قدل َم� زَ �َُْْأ نُد ل؟ قلل عل زَُُْأ َُ

                                           
 .مسند امحد كذا يف 2/138: تكملة فتح الـملهم -1
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ا مْدجرممْ بمَ  َ ب�ْْ ِرل جممْ بمَ اُدمْ ََُْن  ّ يِد ز  بلىلس ب�ز
 .14F1»َ ب�ْْ

اند كه من  خليفه نگرفته صفرمايند: رسول اهللا امام حاكم در مستدرك روايتي نقل مي«
خليفه بگيرم ولي اگر خداوند بر مردم اراده خيري را داشته باشد آنها بعد از من بر بهترين مردم 

 .»كند همانگونه كه آنها را بعد از پيامبر بر بهترينشان جمع كرد جمع مي

ا  ف لَ ُْ يممَ زىبق عَ نن نرِ« -8  .15F2»زلالمَ شدل
 .»فرمايند: پيامبر در امر خ�فت چيزي را بيان نداشتند حضرت عمر و علي مي«

خواست علي را خليفه بگرداند چرا در رسس الشهاد اع�م نكرد  خامساً: اگر پيامبر مي
 خواست اع�م كند. را مي و در جلسه خصوصي آن

 ؟!اند رباد شدهحبط و ب آيا اعمال حضرت عمر
شده است، اين است كه ايشان با منع از  چهارمين اعتراضي كه بر حضرت عمر

شدند و كسي كه نزد آنحضرت  صآوردن قلم و دوات سبب منازعه و جدال نزد پيامبر 

ٰ ﴿: منازعه كند اين توهين به پيامبر و محفل اوست و بنا به آيه َهاََ ُّ ِينَ ٱ �َ َّ  ْ َُوا َُ  ََ  َءا
ْ َ�ُعوٓ تَرۡ  ۡص  ا

َ
ٰ أ ََ  �ِّ�ِّ ٱ تِ َصوۡ  َق فَوۡ  تَُ�مۡ َ� ْ َ�ۡ  َو ِ  ۥَ�ُ  َهُروا  ٱب

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

عۡ 
َ
َُتمۡ  لُُ�مۡ َ�ٰ أ

َ
اي اهل ايمان بالي صداي پيامبر صدا بلند « .]2[الحجرات:  ﴾٢ ُعُرونَ �َشۡ  ََ  َوأ

فرياد كشيدن بعضي از شما كه اين كار، اعمال نيكتان را محو مكنيد و بر او فرياد مكشيد مانند 

 شود لهذا اعمال حضرت عمر مي كليه اعمال او حبط و برباد.»فهميد كند و شما نمي مي
 .اند (العياذ باهللا) حبط شده

 در پاسخ به اين اعتراض بايد گفت كه:

                                           
 .2/138: التكملة كذا يف، 3/230: حتفة االحوذی -1

 .2/138: تكملة فتح الـملهم -2
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ْ َ�ُعوٓ تَرۡ  ََ ﴿: هزيرا كه در آي اند اولً: الفاظ آيه با اين نوع استدلل مخالف ۡص  ا
َ
ٰ أ  تَُ�مۡ َ�

با آنحضرت  صفرموده و بيان داشته است كه در مقابل حرف پيامبر ﴾�ِّ�ِّ ٱ تِ َصوۡ  َق فَوۡ 
منازعه نكيند و بااو درگير نشويد نه اينكه با خود درگير نشويد، اگر مراد آيه آنگونه كه 

ٰ ﴿: بود آيه به الفاظ مي گويد مي مشا َهاََ ُّ ِ ٱ �َ ْ  ينَ َّ َُوا َُ ْ َ�ُعوٓ تَرۡ  ََ  َءا ۡص  ا
َ
ٰ أ  تِ َصوۡ  َق فَوۡ  تَُ�مۡ َ�

 شد. مي نازل ﴾�ِّ�ِّ ٱ
شود در اينصورت اعمال اكثر صحابه و  مي ثانياً: اگر جهر عند النبي سبب حبط اعمال

آمدند بايد حبط و برباد  مي ي قومي نزد آنحضرتها كسانيكه براي منازعه و خصومت
استدلل و توضيح قضايا در بسياري صورتها با همديگر در مجلس  شود زيرا كه براي بيان

كس نگفته است كه اعمال آنها حبط و برباد شده  يچكردند ولي ه مي آنحضرت منازعه
 شود. نمي حبط عمل است لهذا در اين مسلله نيز عمل حضرت عمر

حبط شده است تنها عمل وي  ثالثاً: در اينصورت كه بگوئيم عمل حضرت عمر
شود زيرا كه منازعه در بين  مي شود بلكه ديگران و از جمله اهل بيت نيز برباد نمي حبط

 .اند مخالف بودهاي  دو گروه صورت گرفته است و عدهاي موافق وعده
از دو حالت خالي نيست يا اينكه با  دراينصورت اهل بيت و از جمله حضرت علي

 .اند مخالف بوده و يا انكه با ايشان اند موافق بوده حضرت عمر
شود بر  مي در صورت اول كه موافق باشد كليه اعتراضاتي كه بر حضرت عمر

گردد و اگر در صورت ثاني حضرت علي مخالف باشند در  ميبر حضرت علي
مخالفتش را اع�م داشته  اينصورت نيز از دو حالت خالي نيست يا اينكه حضرت علي

: گردد و آيه مي شود و سبب حبط اعمال مي النبيباشند، اين خودمنازعه و اخت�ف عند 

﴿ ٰ َهاََ ُّ ِينَ ٱ �َ َّ  ْ َُوا َُ ْ َ�ُعوٓ تَرۡ  ََ  َءا ۡص  ا
َ
ٰ أ ََ  �ِّ�ِّ ٱ تِ َصوۡ  َق فَوۡ  تَُ�مۡ َ� ْ َ�ۡ  َو ِ  ۥَ�ُ  َهُروا  رِ َكَجهۡ  لِ َقوۡ لۡ ٱب

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

َ
َُتمۡ  لُُ�مۡ َ�ٰ أ

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

بالي صداي پيامبر صدا بلند مكنيد و بر او فرياد مكشيد مانند فرياد كشيدن بعضي از شما كه 

 شود. مي .او را شامل»فهميد كند و شما نمي اين كار، اعمال نيكتان را محو مي



 تحقيقي پيرامون حديث قرطاس  24

 

و در صورت ثاني اگر ايشان سكوت كنند و هيچگونه عكس العملي از خود نشان 
شود؟ و آيا سكوت او در اين لحظه مايه  نمي هند آيا ان عمل بر بي وفائي وي حملند

شود حضرت  مي گردد؟ چرا در اين مكان و زماني كه حق پايمال نمي پايمال شدن حق
 سكوت اختيار كنند؟ چرا از حق دفاع نكنند؟ و..... علي

 درست است؟! آيا نسبت تضييع حق مسلمين به حضرت عمر
تضييع  شده است اينست كه: حضرت عمر عتراضي كه به حضرت عمرپنجمين ا

حق مسلمين نمودند و با نياوردن و منع قلم و دوات، حقوق مسلمين را پايمال كردند و 
 اين بزرگترين خيانتي است كه به جهان اس�م و مسلمين نمودند. (العياذ باهللا)

خود به خود آشكار گشت، در با توجه به پاسخ اعتراضات گذشته، پاسخ اين اعتراض 
حقي از حقوق مسلمين را پايمال نكرده، بلكه قصد اشفاق و  حقيقت حضرت عمر

 ترحم بر پيامبر را داشته و خواستار راحتي ايشان بوده است.
تضييع حق مسلمين نموده است، اين  در اينصورت اگر بگوئيم كه حضرت عمر

گردد؛ اگر  مي و اهل بيت نيز بر صبر بلكه به پيام اعتراض نه تنها به حضرت عمر
ورد آيا عدم كتابت و ترك آن به سبب منع حضرت  مي منع كتابت تضييع حق بشمار

 رود. نمي تضييع حق به شمار عمر
در اين لحظه پيامبر را وادار به تضييع حق كرده بود در لحظات و  اگر حضرت عمر

در آن جلسه تشريف نداشتند،  رساعات ديگر كه پيامبر و يارانش بودند و حضرت عم
ترسيدند؟ و آيا عدم  مي چرا در آن لحظه اين حق را بيان نداشتند؟ آيا از حضرت عمر

ٰ ﴿: بيان اين حق مخالف با آيه َهاََ ُّ ٓ  بَّلِغۡ  لّرُسوُل ٱ �َ ا َََِل  َُ
ُ
 َ�َما َعۡل َ�فۡ  ّلمۡ  �ن ّرّ�َِكۖ  ُِن َك إَِ�ۡ  أ

ُ ٱوَ  ۥۚ رَِساَ�َهُ  َت بَّلغۡ  عۡ  َّ  .نيست؟! ]67: ة[المائد ﴾�ّاِس ٱ ُِنَ  ِصُمَك َُ
دهيم كه بگوئيم پيامبر از دنيا رفتند و حقي از حقوق مسلمين  مي چگونه به خود اجازه

 .را بيان نداشتند!! و اين حق تا قيامت پايمال شد!!
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 آيا حضرت عمر به حجيت حديث معتقد بودند يا خير؟!
شده است اينست كه ايشان در مقابل دستور  عمر ششمين اعتراضي كه بر حضرت

گفتند و تنها به كتاب اهللا اكتفا كردند و سنت را حجت » حسبنا كتاب اهللا«و سنت پيامبر 
اطاعت از خداونداست و همانگونه  صقرار ندادند، در حاليكه اطاعت و پيروي از پيامبر

يز ضروري است و اين كه پيروي از كتاب اهللا فرض و ضروري است پيروي از سنت ن

ٰ ﴿: قولشان مخالف آيه َهاََ ُّ ِينَ ٱ �َ َُوٓ  َّ َُ ْ َءا ْ  ا ِطيُعوا
َ
َ ٱ أ َّ  ْ ِطيُعوا

َ
ْوِ�  لّرُسوَل ٱ َوأ

ُ
 ٱ َوأ

َ
 رِ مۡ ۡ�

َعْن «و مخالف حديث  .»اطاعت خدا و رسول و فرمانداران رابكنيد« .]59[النساء:  ﴾َُُِ�مۡ 

عَ  ََ  َ َعلَا زدن
َ
ْ َْ ََ َعلَنُ� َا

َ
ََ زدن ْ َْ َن ََ  باشد لذا حضرت عمر مي .16F1»َْن َنَالُ  َا

 .اند العياذ باهللا عاصي و نافرمان
در پاسخ اين اعتراض بايد گفت: اولً حضرت عمر ك�م حسبنا كتاب اهللا را بنا بر 

، زيرا اند بيان دشته صذكاوت و درايتي كه داشتند مطابق با آزمايش و امتحان آنحضرت 

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿: چند روز قبل، اكمال دين را بيان داشته بودند و آيه كه آن حضرت
َ
 ُت َملۡ أ

ََُ�مۡ  لَُ�مۡ  �ۡ  دِي
َ
َٗ  مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ لَُ�مُ  َورَِضيُت  َمِ� َِعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َو� را بر . ]3: ة[المائد ﴾ادِي

آيا  خواستند از آنها امتحان بعمل بياورند كه مي يارانش قرائت كرده بود و هم اكنون
و يا اينكه در انتظاراند تا براي  اند اصحاب و ياران آنحضرت مفهوم اكمال دين را فهميده

آنها و براي تكميل دين چيزي ديگر بيان شود لذا در اين جلسه از آنها امتحان گرفتند و 
اشاره كردند كه دين تكميل شده است اذا چيزي » حسبنا كتاب اهللا«حضرت عمر با قول 

                                           
، مستدرك حاكم: 13/11، فتح الباري: 3/154ئي: ، سنن نسا32، صحيح مسلم: ص 77صحيح بخاري: ص [ -1
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كند و  مي و واجبات دين باقي نمانده است. و همان اكمال دين ما را كفايتاز ضروريات 

يعني  »ُّْ ل ِْلُ ز «ثانياً: حضرت عمر فرمود:  است. صاين عين رضايت پيامبر
كند، مگر غير از اينست كه در كتاب اهللا  مي آنچه در كتاب اهللا بيان شده ما را كفايت

گويا با اين قول اشاره دارند كه قرآن رهنماي  دان اهميت قرآن و سنت هر دو بيان شده
دارد و سنت شرح و تفصيل آنست و در قرآن  مي كامل و مكملي است همه جهات را بيان

 از ضروريات و لوازم دين چيزي باقي نمانده است.
و در دوران خ�فت راشده، سنت را  صبعد از وفات پيامبر  ثالثاً: حضرت عمر

ُّْ ل «توانيم بگوييم كه با قول  نمي ود قرار داده است لذامستدل و مورد اعتماد خ
 با سنت مخالفت ورزيده است. »ِْلُ ز 
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