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منابع روایی اهلسنت ،بهویژه صحیح بخاری و صحیح مسلم ،ماجرای تلـ واسسـیس سـفارش
سیامبر در آخریس سنجشنبۀ عمر شریفشان را گزارش کردهاند .عـدهای از حاضـران در صـحنه،
مانع از اجرای امر رسول خدا و نوشتس وصیتی شدند که میتوانست امـت را از گمراهـی بـاز
دارد .برخی از آنان به ایس هم بسنده نکرده و به حضرت نسبت «هجر» دادند .بـا اسـتناد بـه قـرایس
مختلف ،گویندۀ ایس نسبت ناورا به سیامبر خـدا نمایانـده شـده اسـت .برخـی شـارحان سـ ی
کردهاند سرسیچی از فرمان سیامبر اعظم الهی را توجیه کنند و نافرمانان را از ایـس کـردار زشـت
تبرئه کنند .سارهای نیز با کاه منزلت نبوی یا دگرگون نمـودن م نـای «هجـر» خواسـتهاند از
ناسسندی ایس نسبت بکاهند .ایس نوشتار کوشیده است با بازخوانی تحلیلی گزارشهـای ایـس واق ـۀ
ناگوار که از آن به «رزیة یوم الخمـی » نـام بـرده میشـود ،در دو منبـع از منـابع اصـلی احادیـ
اهلسنت ،رویکرد توجیهی شارحان آنها را به نقد کشد.
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صحیح بخاری و صحیح مسلم و دیگر منابع اهلسنت ،گزارشهایی نقل کردهاند که به «رزیـة
یوم الخمی » شناخته میشود .از دقت در مجموع گزارشها روشس میشود که سیامبر در بسـتر
بیماری بود و از سایان حیات خوی خبر داشت و بهطور طبی ی سی بینی میشد که وصایای خـود
را بیان کند .در آن ساعات حساس ،سیامبر دغدغهای داشت کـه مـیهراسـید نانوشـتهمانـدن آن
سبب گمراهی امت شود؛ به همیس دلیل برای آنکه وصیت بیکموکاست و بدون تصرف و برداشت
شخصی به دیگران برسد ،امر فرمود تا آن را بنگارند.
بر سایۀ ایس روایات ،سیامبر در آخریس سنجشنبۀ حیات خوی

کسانی که در کنار بسترش بودند ،خواست :لوح و قلم آورند تـا سـخنی از وی بنویسـند کـه هرگـز
گمراه نشوند؛ اما برخی از حاضران بهجای اینکه امر ایشان را از دلوجان فرمان برند ،برآشفتند و در
حضورش درایسباره با برخی دیگر به نزاع سرداختند .شگفتا که به ایس نیـز بسـنده نکـرده ،سـخس آن
حضرت را هذیان شمردند.
از بررسی مجموع گزارشهای موجود از ایس واق ه ،دو امر نـاگوار «سـرسیچی از فرمـان رسـول
خدا در نگارش وصیت» و «نسبت هجر به آن حضرت» رخ نشان میدهد؛
اکنون سرس

ایس است که محتوای وصیت نانوشـتۀ سیـامبر چـه بـود چـرا نگذاشـتند

واسسیس سفارش آخریس فرستاده خدا نگاشته شود مقصود از «هجر» در گفتار آن هـا چـه
بود چه کسانی به رسول خـدا نسـبت هـذیان گویی دادنـد و چـرا سیـامبر بـر نوشـتس
وصیت

سافشاری نکرد

از آنجا که بیشتر اهلسنت ،گزارشهای حدیثی دو کتاب صـحیح بخـاری و صـحیح مسـلم را
صحیح میدانند ،احادی مرتبط با ایس سژوه  ،فقط از ایس دو اثر ارائه و بررسی شدهاند؛ به همیس
دلیل از بررسی سندی احادی موجود در ایس دو اثر صرفنظر میشود.
با توجه به تصویر بسیار ناشایستی که س
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ـ چهار روز سی از رحلت ـ از

از مطال

ۀ ایس گزارشها از رفتار اطرافیـان سیـامبر

برای هر مسلمانی سدید میآید ،شارحان صحیح بخاری و صحیح مسلم در سی توجیه آن برآمدهاند.
نوشتار حاضر بر آن است که با تمرکز بر محتوای اخبار و بـا بـازخوانی و بهرهگیـری از قـرایس درون
متنی روایات موجود در ایس دو اثر و بررسی شرحهای آنها ،با رویکـردی نقادانـه ،بـه سرسـ های
مزبور ساس دهد و نادرستی توجیهات شارحان را بنمایاند.

الف) یوم الخمیس در صحیحین

ماجرای یوم الخمی را بخاری از زبان ابسعباس با هفت روایت و مسلم با سه روایت ،گـزارش
کردهاند .برای درک بهتر ماجرا ،ابتدا باید مـتس ایـس گزارشهـا نقـل و سـو واکـاوی شـوند .راوی
نخست همگی ایس ده روایت ،ابسعباس است .با توجه به ویژگیهای مشترک متنی ،میتوان آنها را
در دو دسته جای داد :دستۀ یکم ،شامل سنج روایت که راوی دوم همـۀ آنهـا «سـ ید بـس جبیـر بـس
هشام أسدی والبی» است .در ایس دسته جز حدی نخست ،در چهار حدی ب ـد ،راویـان سـوم و
چهارم نیز مشترکاند .دسته دوم نیز شامل سنج روایات که راوی دوم «عبید بس عبدالله بـس عتبـة بـس
مس ود هذلی» است .در ایس دسته نیز بیشتر راویان مشترکاند.
دستۀ یکم
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شروح بخاری و مسلم سرشمارند؛ اما همۀ شارحان به ایس سرس ها ،ساس های تـازه و متنـوعی
ندادهاند .آنچه در شرحهای متأخر آمده ،بیشتر تکرار ادله و توجیههای شـارحان سیشـیس اسـت؛ بـه
همیس سبب ،از میان آنها ،محتوای شروحی نقل میشود که عالوه بر در دسترسبودن ،نزد عالمـان
اهلسنت از ارزش و اعتبار بیشتری برخوردار باشند و تنها مباحثی طرح میشوند که جای بحـ و
نقد دارند و ما را در ساس به سرس های یاد شده ،یاری میکنند.
ایس سژوه در فهرستگان ذیل قلمفرسایی میکنـد :الـفی یـوم الخمـی در صـحیحیس؛ بی
محتوای وصیت نانوشته؛ جی مخالفت با امر بـه نگـارش؛ دی انتسـاب هجـر؛ هــی عـدم سافشـاری
سیامبر بر وصیت.
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َ
ُ ُ
وَ َو ق َت ْي َبة ْب ُن َس ِع ٍيد و أبرو بك ِرر برن أ ِبريشريبة و عمررو الن ِاقرد (و اللفر
َ .5ح َّدث َنا َس ِع ُيد ْب ُن َم ْن ُص
ٍ
َ ُ َ َّ َ َ ُ ْ َ ُ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ
ْ َُْ َ َ َ َ
رن َ
رال ْاب ُ
اْل ْح َرول َع ْ
رن َع َّ
راسَ :ي ْرو ُم
ب
ق
:
رال
ق
.
رر
ي
ب
ج
رن
ب
يد
رع
س
ِل َس ِع ٍيد) .قالوا :حدثنا سفيان عن سليمان
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
َ َ َ ْ ُ َْ
ْ
َ َ َْ ُ ْ َ
َْ
ُ َّ َ َ َ َّ َ َّ َ ْ ُ ُ َ َ
َ ُ ْ ُ َ ْ َ َ َّ
ريس؟
يس! ثم بك حت بل ُم َعه الحص  .فقل  :يا ابنعب ٍاس! و ما يروم الخ ِم ِ
يس! و ما يوم الخ ِم ِ
الخ ِم ِ
َّ
َ َ ْ
اللهَ و َج ُع ُهَ .ف َق َالْ « :ائ ُتوني أ ْك ُت ْب َل ُك ْم ك َت ًابرا َل َتض ُّرلوا َب ْعردي»َ .ف َت َن َ
راز ُعواَ .و َمرا
قال :اش َت َّد ِب َر ُس
ول ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َّ
ْ َ َ ََ ُ ٌ َ َ ُ َ َ ُُْ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ
َ
ََ
رالُ َُ « :
يره خ ْي ٌرر.
ف
را
ن
أ
ي
رذ
ال
ف
ي.
ن
رو
ع
َي ْن َب ِغي ِعند ن ِبيٍّ تنازع .و قالوا :ما شرأنه؟ أ هجرر؟ اسرتف ِهموه .ق
ِ ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
َ َ
ُ
ين م ْن َجز َيرة ْال َع َرب َو َأج ُيزوا ْال َو ْف َد ب َن ْحو َما ُك ْنر ُ أج ُ
يك ْم ب َث ََلثَ :أ ْخر ُجوا ْال ُم ْشرك َ
يرز ُه ْم» .قرالَ :و
وص
أ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ُ ِ
ِ
ِ
َّ َ َ َ َ َ
َ
َسك َ َع ْن الث ِالث ِة .أ ْو قال َها فأ ْن ِس ُيت َها (مسلم ،صحیحمسلم ،بیتا75/5 :ی.
دستۀ دوم

َ َ
َ
َ
َ
َ ْ ُ َّ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ
ون ُس ْ[بن َي َ
زيد] َع ْن ْاب ِن
َ .1ح َّدث َنا َي ْح َي ْب ُن ُسل ْي َم َان ،قالَ :ح َّدث ِني [عبد الل ِه] ابن وه ٍب ،قال :أخبر ِني ي
ِ
َ َ ْ
ش َهاب [ ُّالز ْهر ِّي] َع ْن ُع َب ْيدالله ْبن َع ْبدالله َع ْن ْابن َع َّباسَ ،ق َالَ :ل َّما ْاش َت َّد ب َّ
الن ِبيَِّ و َج ُع ُه قال« :ائ ُتو ِني
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ٍ
ِ ٍ
ِ
ِ
َ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ ً َ َ ُّ َ ْ َ ُ َ َ
َ ََ ُ َْ َ ُ َ ْ َ َ
َ
َّ
َ
ُ
َّ
ُ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
الله حسبنا،
اب أ كتب لكم ِكتابا ل ت ِضلوا بعده» ،قال عمرِ :إن الن ِبيَّ غلبه الوجع و ِعندنا ِكتاب ِ
ِب ِكت ٍ
َ
َ
ُ
َّ
ُ
َ
َ
َ
َّ َ ُ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ َّ َ ُ ُ َّ َّ َّ َ
ُ
ْ
ْ
ِّ
َ
َ 78ف ْاخ َت َل ُفوا َو كث َر اللغط ،قال« :ق ُ
وموا عني َو ل َين َب ِغي ِعن ِدي التنازع» .فخرج ابنعب ٍاس يقولِ :إن الر ِز ية
َ
ُ َّ
َّ
ول الل ِهَ و َب ْي َن ِك َت ِاب ِه (بخاری ،صحیح البخاری97/1 :1001 ،ی.
كل َّالر ِز َّي ِة َما َحال َب ْي َن ََ ُس
ِ
َ
َ َّ َ َ َ ْ ُ َ ْ َّ
اللهَ ،ح َّد َث َنا َع ْب ُد َّالر َّزاق ،أ ْخ َب َر َنا َم ْع َم ٌر َع ْن ُّالز ْهر ِّي َع ْن ُع َب ْيد ْ َ ْ
الله ْب ِن
الله ب ِن عب ِد ِ
ِ ِ
 .2حدثنا ع ِليُّ بن عب ِد ِ
ِ
ِ
ْ
َ َ َ
ٌ ََ َ
ُ َّ
ُع ْت َب َة َع ْن ْابن َع َّباس ر ََضيَ ُ
الله َع ْن ُه َمرا ر قرال :ل َّمرا ُح ِض َرر ََ ُسرول الل ِرهَ و ِفري ال َب ْير ِ َِ َجرال ،فقرال
ِ
ِ ٍ
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َ ُ ُّ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ً َ َ ُّ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ ُ َّ ُ َ َّ
َّ
اللهَ ق ْد َغ َل َب ُره ْال َو َج ُ
رع َو
الن ِبيُّ« :هلموا أ كتب لك ْم ِكتابا ل ت ِضلوا بعده» ،فقال بعضه ْمِ :إن ََسول ِ
َ
ْ َ ُ ْ ْ ُ ْ ُ َ ْ ُ َ َ ُ َّ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ُ َ ِّ ُ َ ْ ُ ُ َ ُ
رب لك ْرم
ِعندكم القرآن ،حسبنا ِكتاب الل ِه ،فاختلف أهل البي ِ و اختصموا ،ف ِمنهم مرن يقول:قربروا يكت
َ ً َ َ ُّ َ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َّ َ ْ َ ُ َّ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ُ َّ
ِكتابا ل ت ِضلوا بعده و ِمنهم من يقول غير ذ ِلك ،فلمرا أ كثرروا اللغرو و ِالخ ِرتَلف قرال َسرول الل ِره:
َّ
ُ ُ
َّ َّ َّ َ ُ َّ َّ َّ َ َ َ َ ْ َ َ ُ
َ َ ُ َ ْ ُ َّ َ َ َ َ ُ ُ ْ ُ َ َّ
ول الل ِرهَ و َب ْري َن
َ«قوموا» .قال عبيد الل ِه :فكان يقول ابنعب ٍاسِ :إن الر ِز ية كل الر ِز ية ما حال بين َس ِ
ْ َ ُْ َ َُ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ
ََ
اب ِلخ ِتَل ِف ِه ْم َو لغ ِط ِه ْم (بخاری ،صحیح البخاری197/0 :1001 ،و191ی.
أن يكتب لهم ذ ِلك ال ِكت
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ .9و َح َّدث ِني ُم َح َّم ُد ْب ُن ََ ِافع َو َع ْب ُد ْب ُن ُح َم ْي ٍد (قال َع ْب ٌد :أخ َب َرناَ .و قال ْاب ُن ََ ِافعَ :ح َّدث َنا َع ْب ُد َّالر َّز ِاق)،
َ َ ٍَ
ٍ
َ
ُ َّ
َ
ُْ َ َ
أ ْخ َب َر َنا َم ْع َم ٌر َع ْن ُّالز ْهر ِّي َع ْن ُع َب ْيد ْ َ ْ
الله ْب ِن عت َبة ع ْن ْاب ِنع َّب ٍاس ،قال :ل َّما ُح ِض َر ََ ُسول الل ِه
الله ب ِن عب ِد ِ
ِ ِ
ِ
ْ
َ ُ َّ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ ً َ َ ُّ َ َ ْ َ ُ َ َ َ
ََ َ
ٌ
ْ ُ َ ُ ْ ُ ْ َ َّ
َّ
اب .فقال الن ِبيُّ« :هلم أ كتب لكم ِكتابا لت ِضلون بعده» .فقال
َو ِفي ال َب ْي ِ َِ َجال ِف ِيهم عمر بن الخط
ِ
َ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ ْ ْ ُ ْ ُ َ ْ ُ َ َ ُ َّ َ ْ َ َ ُ ْ
َ َّ
اب الل ِه .فاخ َتل َف أ ْهل ال َب ْير ِ .
ُع َم ُرِ :إ َّن ََ ُسول الل ِه قد غلب علي ِه الوجع و ِعندكم القرآن .حسبنا ِكت
ُ ُ
َ َ ُّ
ُ َّ
ُ ُ َ
َ
ْ َ ُ
َ ْ
فاخ َت َص ُموا .ف ِم ْن ُه ْم َم ْن َيقول :ق ِّر ُبوا َيك ُت ْب لك ْم ََ ُسول الل ِهِ ك َت ًابا ل ْن ت ِضلوا َب ْع َد ُه َو ِم ْن ُه ْم َم ْن َيقرول َمرا
َ َ
َّ
َ َ ُ ُ َّ
َّ
َ َ ُ َ ُ َ َ َّ َ ْ َ ُ َّ
اللهُ « ق ُ
الل ْغ َو َو ال ْخت ََل َف ع ْن َد ََ ُ
وموا» .قال ُع َب ْي ُدالل ِه:
س
قال عمر .فلما أ كثروا
ِ
ول الل ِه قال ََسول ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ َ َ ْ ُ َ َّ َ ُ ُ
َّ
َّ
ُ
َ
َ َ ْ َ َ ْ َ ُْ َ َُ ْ َ َ
َّ
َ
َ
ُ
َ
َ
َّ
َّ
ْ َ
َّ
َّ
رول الل ِره و برين أن يكترب لهرم ذ ِلرك
فكان ابنعب ٍاس يقولِ :إن الر ِز ية كل الر ِز ي ِة مرا حرال برين َس ِ
ْ َ
ََ
ْالك َت َ
ابِ ،م ْن اخ ِتَل ِف ِه ْم َو لغ ِط ِه ْم (مسلم ،صحیحمسلم ،بیتا77/5 :ی.
ِ
َ َّ َ َ َ ٌ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ َ َّ َ َّ َ
َ َّ َ
ُ
َ
َ
َّ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
ُ
ْ
ُ
َّ
َ
الله بن محم ٍد ،حدثنا عبردالرز ِاق،
 .0حدثنا ِإبر ِاهيم بن موس  ،حدثنا ِهشام عن معم ٍر و حدث ِني عبد ِ
َ
ُ َ ْ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ َ ُ ُ
أ ْخ َب َر َنا َم ْع َم ٌر َع ْن ُّالز ْهر ِّي َع ْن ُع َب ْيد ْ َ ْ
الله َع ْن ْاب ِن َع َّب ٍاس ََ ِضيَ الله عنهما ،قال :لما ح ِضر َسول
الله ب ِن عب ِد ِ
ِ ِ
ِ
ْ
َ َ
َ ٌ
َ ُ َّ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ ً َ َ ُّ
َّ
ْ ُ َ ُ ْ ُ ْ َ َّ
َ
َّ
ْ
َ
ُ
اب قال الن ِبيُّ« :هلم أ كتب لكم ِكتابا ل ت ِضلوا بعده»،
الل ِهَ و ِفي ال َب ْي ِ َِجال ِف ِيهم عمر بن الخط
ِ
َ
َ َ َ ُ َ َّ َّ
َ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ ْ ْ ُ ُ َ ْ ُ َ َ ُ َّ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ
فقال عم ُرِ :إن الن ِبيَّ قد غلب علي ِه الوجع و ِعندكم الق ْرآن ،حسبنا ِكتاب الل ِه ،فاختلف أهرل البير ِ
َ َ
َ ً َ ْ َ ُّ َ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ
ْ ُ ْ َ ْ َُ ُ
َ ْ
ولَ :ق ِّر ُبوا َي ْك ُت ْب َل ُك ْم َّ
رن َيقول َ:مرا قرال
الن ِبيُِّ كتابا لن ت ِضلوا بعده و ِمرنهم م
فاخ َت َص ُمواِ ،منهم من يق
َ َ ُ َ ْ ُ َّ
َ َ ُ ُ َّ
ُ َ َ َ َّ َ ْ َ
َّ ْ َ ْ َ َ ْ َ َّ
اللرهَ :ف َك َ
ُ ُ
ران
عم ُر ،فلما أ كث ُروا اللغ َو و ِالخ ِتَلف ِعند الن ِبيِّ قال ََسول الل ِه« :قوموا» .قال عبيد ِ
َّ
اللهَ و َب ْي َن َأ ْن َي ْك ُت َب َل ُه ْم َذل َك ْالك َت َ
ْ ُ َ َّ َ ُ ُ َّ َّ َّ َ ُ َّ َّ َّ َ َ َ َ ْ َ َ ُ
اب ،م ْ
رن
ول ِ
ِ
ِ
ِ
ابنعب ٍاس يقولِ :إن الر ِز ية كل الر ِز ي ِة ما حال بين َس ِ
ْ َ
ََ
اخ ِتَل ِف ِه ْم َو لغ ِط ِه ْم (بخاری ،صحیح البخاری1/7 :1001 ،ی.
َ .5ح َّد َث َنا إ ْب َراه ُيم ْب ُن ُم َ
رن ُع َب ْيداللره ْبرن َع ْبداللره َع ْ
رن ُّالز ْهرر ِّي َع ْ
وس َ ،أ ْخ َب َر َنا ه َش ٌام َع ْن َم ْع َمر َع ْ
رن
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
َ
ْابن َع َّباس َق َالَ :ل َّما ُحض َر َّ
النبيَُّ ق َال َو ِفي ْال َب ْي َ َج ٌال ِفيه ْم ُع َم ُر ْب ُن ْال َخ َّطاب َق َالَ « :ه ُل َّم أ ْك ُت ْب َل ُكرمْ
ِ
ِ ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ك َت ًابا َل ْن َتض ُّلوا َب ْع َد ُه»َ ،ق َال ُع َم ُر :إ َّن َّ
اب الله َو ْاخ َت َلفَ
النبيََّ غ َل َب ُه ْال َو َج ُع َو ع ْن َد ُك ْم ْال ُق ْر ُآن َف َح ْس ُب َنا ك َت ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ُ َ ِّ ُ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ ُ َّ
الله ك َت ًابا َل ْن َتض ُّلوا َب ْع َد ُه َو م ْن ُه ْم َمنْ
أهل البي ِ و اختصموا ف ِمنهم من يقول :قر بوا يكتب لكم َسول ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ َ ُ َ ْ ُ َّ
َ ُ ُ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َّ َ ْ َ ُ َّ
ُ
الل َغ َط َو ال ْخت ََل َف ع ْن َد َّ
النبيَِّ قال« :ق ُ
وموا َع ِّنري» .قرال عبيدالل ِره:
يقول :ما قال عمر ،فلما أ كثروا
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َّ
َّ
ُ
َ
اللهَ و َب ْي َن َأ ْن َي ْك ُت َب َل ُه ْم َذل َك ْالك َتابَ
َّ َّ َ َ َ ْ َ َ ُ
َ َ َ ْ ُ َ َّ َ ُ ُ َّ َّ َّ
ول ِ
ِ
ِ
فكان ابنعب ٍاس يقولِ :إن الر ِز ية كل الر ِز ي ِة ما حال بين َس ِ
ْ َ
ََ
ِم ْن اخ ِتَل ِف ِه ْم َو لغ ِط ِه ْم (بخاری ،صحیح البخاری171/1 :1001 ،ی.
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ایس روایات ،تقریرهای متنوع از رویداد یک جلسه است که هـر کـدام جنبـههایی را برجسـته و
گزارش کرده است .ازایسرو باید سذیرفت ،ایس گزارشها همسوشانی دارند و در توصیف یـک مـاجرا
مکمل و مبیس یکدیگرند .با توجه به گزارش ماجرا از زبان ابسعباس و روایت آن از سـوی دو تـس از
راویان ،بهنظر میرسد ابسعباس آن را در دو زمان جداگانه برای س ید بس جبیر و عبیـد بـس عبداللـه
بیان کرده است .طب ا از همسوشانی دو گزارش میتوان به نکات بیان نشده در هر یـک از آنهـا سـی
برد و از م ادلسازی برخی ت ابیر با واژگان دیگر از همسانی آنها آگاهی یافت.
همچنیس ممکس است ،تفاوت برخی ت ابیر در هر یک از گزارشها به خود ابسعبـاس بـازگردد؛
به عبارت دیگر رواست ایسگونه تصور کنیم که ابسعباس در هر نوبت با مراعات برخی مالحظـات،
شیوۀ بیان خود را تغییر داده و از واژگانی متفاوت برای بیان ماجرا بهـره بـرده اسـت؛ بنـابرایس شـاید
بتوان از دگوگونی ت بیر«هجر» در دستۀ اول به «قد غلب عليه الوجع» در دستۀ دوم و «ُعوني فالرذي
انا فيه خير مما تدعوني إليه» در دستۀ اول به «قوموا عن » در دستۀ دوم ،نوعی همم نـایی در نظـر
ابسعباس استفاده کرد .اما نسبتدادن تفاوت برخی از ت ابیر در گزارشها به خود ابسعباس صحیح
نیست و بهناچار تغییرات رخداده را باید به راویان طبقات ب دی باز گرداند؛ همان طور کـه در یکـی
ا
از گزارشهای گروه اول آمده است« :هذا من قول سليمان ،هرذا مرن قرول سرليمان» ،کـامال آشـکار
میسازد که راویان طبقات ب دی در سارهای تغییرات دست داشتهاند.
از سوی دیگر ،تفاوت ت بیر «ائتون بكتاب» بـا ت بیـر «ائترون بكترف» را میشـود تصـحیف
رخداده در گزارش حدی در متون نوشتاری ب دی بهشـمار آورد؛ امـا در گزارشهـای دسـتۀ یکـم،
اختالف «فقالوا :إن َسول الله يهجر» و «فقالوا :هجر َسول الله »با «فقالوا :ما شأنه؟ أ هجرر؟
استفهموه» را به هیچ روی نمیتوان به عواملی از ایس دست واگذارد؛ بلکـه بیشـتر بـه دسـتکـاری
شتابزده و همراه با سریشانی گزارشگر میماند .سیداست که دگرگون کردن «هجر» از گونـۀ خخبـاری
آن به شکل استفهامی ،برای گریز از سیامدهای منفی آن روی داده است.
در روایات گروه دوم نیز ،در دو گزارش بهروشنی نام «خليفۀ ُوم» حذف شده اسـت .از شـواهد
چنیس برمیآید که ایس نقصان را نیز باید از ابتکارات راویان ب دی بهشمار آورد؛ بهخصـو کـه در
 78یکی از آنها آگاهانه و از روی عمد ،بهجای «فقال عمر»« ،فقال بعضهم» نقـل شـده اسـت .همـان
روایت در ادامه بهجای «و منهم من يقول ما قال عمر» ،آورده است« :و منهم من يقرول غيرر ذلرك».
اگرچه آشکارا نمی توان فهمید ایس رفتار غیر قابل سذیرش از کدامیک از راویان سر زده؛ اما بـهیقـیس
نشاندهندۀ سرهیز وی از گزارش آن چیزی است که در نزد مخاطبان ناسسند تلقی میشود.

دنبالۀ روایات

در ادامۀ چهار روایت از دستۀ یکم ،سه سفارش از سیـامبر نقـل شـده اسـت؛ یکـی از آنهـا
بیرونراندن مشرکان از جزیرة ال رب و دیگری اجازهدادن ورود به هیئتهای واردشونده به مدینه بـه
همان شیوه که سیامبر عمل میفرموده است .گزارشگر در بارۀ سومیس سفارش خاموشی گزیده یـا
آن را فراموش کرده است.
شارحان ،مضمون سومیس سـفارش را وصـیت بـه قـرآن ،تجهیـز و حرکـت سـواه اسـامه ،بـت
قرارندادن قبر حضرت  ،توصیه به نماز و سفارش بردگان گمان بردهاند (ابسحجر ،فـتح البـاری،
109/1 :1971ی .ابسبطال احتمال سواه اسامه را ترجیح میدهد (ابسبطال ،شرحصحیح البخـاری،
215/5 :1029ی .با اتکاء به ایس گمانهها روشس میشود که محتوای ایس سه سفارش ،به احتمـاالت
مطرحشده دربارۀ وصیتی که قرار بود نوشته شود ،ربطی ندارد؛ مگر آنکه احتمال قابلطرح دیگـری
وجود داشته و ایس حدسها از سایه نادرست باشد.
در سیوست وصیت سهگانه ،روایات روز سنجشنبه جای درنگ اسـت؛ زیـرا فضـای صـدور ایـس
روایات ،بهطور طبی ی ،اجازۀ چنیس سیوستی را نمیدهد .چگونه ممکس است سیـامبر بـه کسـانی
که حضرت را به هجر خواندند و با جلوگیری از تحقق امرش به خشم آوردند ،در همـان مجلـ ،
دوباره به سه چیز دیگر و بیارتباط با دغدغۀ اصلیاش ،امر کند .البته منظور برساخته انگاشتس ایـس
سفارشها نیست؛ بلکه سخس در سیوست نابجای آنهاست .نبود ایس سه سفارش در روایت نخست
از روایات دستۀ یکم و در همۀ روایات دستۀ دوم را میشود نشانۀ دیگری بـر الحـا آن بـه گـزارش
ماجرای روز سنجشنبه دانست.

بازخوانی تحلیلی روایات «یوم الخمیس» در صحیحین و شروح آنها

در مجموع با تأمل در متس هر دو دسته روایات ،بهنظر میرسد ابسعباس در دسـته یکـم ضـمس
حذف گویندۀ «هجر» ،با مالحظۀ کمتری مـاجرا را شـرح داده و بیسردهتـر سـخس گفتـه اسـت .در
همیس دسته ،گزارش تأثر و گریه شدید ابسعباس دیده میشود؛ اما در دستۀ دوم به دلیل اشاره به نـام
گوینده ،ناچار ت بیر از «هجر» مالئم تر بایس شده است .شاید بشود علت ایس دگرسانی را سدیدآمده
از تفاوت س ید بس جبیر با عبید بس عبدالله دانست .س ید بس جبیر از بزرگان تاب ان ،کوفی األصل و
ا
مأویگز یدۀ مکه بود .احتماال مفسربودن وی سبب ارتباط بیشتر و تنگاتنگ او بـا ابسعبـاس شـده و
تفکر کوفی وی در گرای به أمیرمؤمنان در سذیرش روایـت صـحیح ایـس مـاجرا بیتـأثیر نبـوده
است .مهمتر آن که در منابع رجالی شی ه ،شی طوسی او را از اصحاب امام سـجاد بـر شـمرده
(طوسی ،رجال الطوسی110 :1015 ،ی و کشـی او را از سـنج صـحابی برجسـتۀ آغـاز امامـت امـام
چهارم نام برده (طوسی ،اختیارم رفة الرجال992/1 :1000 ،ی و از امـام صـاد  در مـدح وی،
روایتی نقل کرده است (همان995/1 :ی.
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ایس احتمال دور از ذهس نیست که سیامبر ایس سه سفارش را س یا سـی از ایـس مـاجرا و در
زمانی دیگر فرموده باشند و یکی از راویان آن را به ایس روایات ضمیمه کرده باشد .ت بیـر «و أوصـی
عند موته بثالث» در یکی از روایات ،شاهد خوبی برای ایس احتمال است .در ایس صـورت ممکـس
است ایس سه سفارش با انگیزۀ بازنمایی فضایی تلطیفشده از مصیبت روز سنجشنبه و س از بـروز
نشانههای خشم رسول خدا سیوست شده باشد .بهویژه که در همگی روایات مشتمل بر سیوسـت،
ت بیر «هجر» آمده است.
در روایت چهارم ،تأکید سفیان بر«هذا مس قول سلیمان ،هذا مس قول سـلیمان» بـر حساسـیت
َّ َ ُ َ
َ َ َ
َ َ
ماجرا افزوده است؛ زیرا سفیان ،میگوید ایس سـخس « َو الث ِالثرة ِ،إ َّما أ ْن َسرك َع ْن َهرا َو ِإ َّمرا أ ْن قال َهرا
َ
ف َن ِس ُيت َها» از سلیمان أحول است؛ ی نی سلیمان گفته :یا س ید بس جبیـر از گفـتس سـومیس سـفارش
خاموش ماند یا اینکه آن را گفت و مس فراموش کردهام .در گزارس حمیدی به ایس برداشت تصـریح
شده است (حمیدی ،مسند الحمیدی201/1 :1001 ،ـ202ی؛ بنابرایس ،احتمال ایسکـه ابسعبـاس،
خود ،از گفتس سومیس سفارش خاموش مانده باشد ،سست میشود.
با نگاهی ژرف و سختگیرانه ،سذیرش اینکه خاموشی از بازگو یی سفارش سوم یـا اظهـار نسـیان
آن عمدی نباشد ،دشوار است .بهاحتمال ،انگیـزۀ گزارشـگر از اصـل سیوسـت و بیـان ایسگونـۀ آن،
کمک به سذیرش صدور اوامر سه گانۀ سیامبر در همان مجل بوده؛ بهویـژه کـه ایـس سیوسـت در
روایت طلحة بس مصرف از س ید بس جبیر نیامده است.
ب) محتوای وصیت نانوشته

سیبردن به محتوای وصیتی که سیامبر قصد داشت آن را بنگارد ،برای تحلیـل روایـات و فهـم
تناسب شرحها ،ساس ها و توجیهها ،بسیار مهم است؛ بنابرایس سزاواراست به ایس مطالب بیشـتر و
دادهانا..

توجهکرد .شارحان دربارۀ مضمون وصیتپیاامرر احتمااتت

پیشتر از دیگر مباح

شرحهادرطرحدو احتمال مشترکن1 :.ی سفارش به احکـام مهـم؛ 2ی بیـان نـام جانشـیس تـا
بیشتر 
.درادامهنمونههای ازاقوالشارحانم آی:.

اختالفی سی نیاید
خطابی(م911ی ت ییس امام س از خود برای آن که فتنههای بزرگی چـون جمـل و صـفیس روی
 78ندهد و بیان احکام مهم با هدف اتفا نظر بر آنها را مطرح کرده است (عینی ،عمدة القاری ،بیتا:
172/2ی .مازری (م597ی نیز از قول برخی عالمانی که احتمال نص بر امامت را اظهـر دانسـتهاند،
آورده است که خواست سیامبر نگاشتس اسـامی جانشـینان بـرای سی گیـری از سیآمـد فتنـههای
سهمگینی چون صفیس و جمل بود (مازری ،الم ْ لـم بفوائـد مسـلم957/2 :1111 ،ی .ابسجـوزی
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(م517ی نیز یکی از دو احتمال «نص بر خلیفه ب د از خود» و «برجایگذاردن نوشتهای در احکـام
که برطرفکننده اختالف باشد» ،محتمـل دانسـته اسـت (ابسالجـوزی ،کشـف المشـکل:1011 ،
910/2ـ915ی؛ البته او احتمال نخست را اظهر میداند.
قرطبی (م757ی با عباراتی مشابه همیس دو احتمال را گفته و بیان امر جانشینی و ت یـیس خلیفـه
را ترجیح داده است (قرطبی ،المفهم ،بیتا551/0 :ی .نووی(م )676نیزدربیانایناحتماات و
ترجیحباقرطر همرأیاست(نووی ،المنهاج)11/11 :1912،؛اماابسحجر(م152ی س از طرح
ایس دو گمان ،احتمالبیاناحکامرا به قرینۀگفتۀ عمر بـس الخطـابیعنا «حسارنا کتاا اللاه»،
ظاهرتر میداند (ابسحجر ،فتح الباری201/1 :1971 ،ی.
ال ینی (م115ی س از نقل دو احتمال خطابی ،قول سفیان بس عیینه را آورده که« :أراد أن یـنص
علی أسامي الخلفاء ب ده حتی ال یقع منهم االختالف» .ال ینی نوشته است :قول سـفیان را روایـت
عائشه تأیید میکند (عینی ،عمدة القاری ،بیتا172/2 :ی .سیوطی (م 111ی نیز سـخس نـووی را بـاز
گفته است (سیوطی ،الدیباج291/0 :1017 ،ـ299ی.
به هر روی ،بیشترشارحان ،ایس احتمال که پیاامررم خواساتجانشاینخاودرا نـام بـرد،
برتری دادهاند .گذشته از ایس ترجیح ،روشس است که بیان احکام هرگز نمیتوانـد کشـمک و نـزاع
رخداده در آن جلسه را توجیه کند.
از سوی دیگر با استناد به قرینهای در مـتس خبـر میتـوان مقصـود رسـول خـدا را دریافـت.
سیامبر هدف از نوشتس وصیت را «لس تضلوا ب ده ابدا» ،بیان فرمودهاند .ایس مشابه همان عبارتی
است که در روایات ثقلیس آمده است (برای نمونه ،أحمد بـس حنبـل ،مسـند أحمـد ،بیتـا51/9 :؛
ترمــذی ،ســنس الترمــذی 9170/921-927/5 :1009 ،و 9177ی .در ایــس روایــات ،سیــامبر
مسلمانان را امر میکند به کتاب خدا و عترت سیامبرش تمسک جویند تا هرگز گمراه نشوند .آیـا
م نای ایس همسانی در ت بیر ،جز آن است که سیامبر میخواهد در واسسیس ساعات عمر خـوی
بر سیروی همان چیزی تأکید کند که بارها به آن سـفارش فرمـوده اسـت روایـات ثقلـیس در منـابع
مت دد صحیح شمرده شده است (بـرای نمونـه ،ابسحجـر ال سـقالنی ،المطالـب ال الیـة:1007 ،
117/0؛ ألبانی ،صحیح و ض یف سنس الترمذی9711/211 ،9717/217/1 :1020 ،ی.
رخدادهای تاریخی و حوادث س از رحلت سیـامبر نیـز قرینـۀ دیگـر تقویـت احتمـال دوم
است .اینکه هنوز بدن رسول خدا به خاک سورده نشده ،عدهای به سقیفه م شتابن .وپس از نزاع
و کشمکشهای لفظی ،سرانجام با یکی از صحابه بی ت میکنند و سو بـرای قبوالنـدن خالفـت
نشاانه

وی به اجبار و ارعاب روی میآورن( .طبری ،تاری األمم و الملوک ،بیتا 051/2 :ـ051ی،
دیگریبر درست این احتمال است.
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با برتری و سذیرش احتمال ت ییس جانشیس در ایس وصیت ،اغلب شاارحان صایییینمیتاوای ناماۀ
نانوشته پیامرر را چنانکه قسطالنی(م129ی آورده،نص بر جانشین خلیفـۀ نخسـت م داننا ..آنهـا
کردهان .1 :.روایت عائشه.2جانشین اودراقامۀنماز.
برای ادعای خود به دو نشانه تکیه 
 )1روایت عائشه
پژوهشنامهعلومحدیثتطبیقی» ،سال هفتم ،شماره دوازدهم ،بهار و تابستان 1933ش

«

بیشتر شارحان و کسانی که بر باور نص بر جانشینی ابوبکر هستند ،گزارش مسـلم از عائشـه از
سیامبر را آوردهاند که در آن آمده است:
«ابوبکر و برادرت را به نزدم بخوان تا نامهای بنویسم؛ زیرا میهراسم آرزو کنندهای آرزو کند یـا
گویندهای بگوید مس شایسته ترم؛ در حالی که خدا و مؤمنان جـز ابـوبکر را نمیسذیرنـد» (مسـلم،
صحیح مسلم ،بیتا110/7 :ی.
قسطالنی م تقد است رسول خدا ،نوشتس نامه را تنها با تکیه بر ایس واگذاشت که جز چنـیس
رخ نمیدهـد (قسـطالنی ،خرشـاد السـاری171/5 :1929 ،؛دمـامینی ،مصـابیح الجـامع:1091 ،
977/7ی .او گزارش ابسبزار(م212ی را متس روشنی در اثبات مدعای خود میدانـد کـه در آن آمـده
است :چون درد بر سیامبر شدت گرفت ،فرمود:
َ
دوات و کتفی یا کاغذی آورید تا برای ابوبکر نامهای بنویسم که مردم بر سر آن اختالف نکننـد.
سو گفت :سنـاه بـه خـدا کـه مـردم دربـارۀ ابـوبکر اخـتالف کننـد (بـزار ،مسـند البـزار:1090 ،
225/11ی.
استناد به روایت عائشه برای بازنمایی مضون وصیت ،به ادلۀ زیر ناکارآمد است:
اگر ایس گزارش صحیح بود باید در روز سقیفه به آن استدالل میشد؛
 .1بر فرض درستی ایس گـزارش ،وی حـق نداشـت بـر خـالف خواسـت آن حضـرت امـر
جانشینی را به دیگران سیشنهاد کند و به گردآمدگان در سقیفه بگویـد کـه بـا عمـر بـس الخطـاب یـا
ابوعبیــدۀ جـراح ،هــر یــک کــه خواســتند ،بی ــت کننــد (جــوهری ،الســقیفة و فــدک71 :1019 ،؛
ابسأبیالحدید ،شرح نهج البالغه ،بیتا91/2 :؛ طبری ،تاری األمم و الملوک ،بیتا007/2 :ی؛
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 .2س از رحلت سیامبر عمر بس الخطاب به ابوعبیده گفت :دستت را دراز کس تا با تو بی ـت
کنم (ابسس د ،الطبقات الکبری111/9 :1011 ،ی .اگر برخالفت وی نصـی بـود ،بیگمـان صـحابۀ
نزدیک به رسول خدا بهخصو

عمر بس الخطاب به آن آگاهتر بود و روا نبود کسی جز ابوبکر را

به جانشینی بخواند (سید مرتضی ،الشافی فی االمامة110/2 :1010 ،ـ117ی؛

 .9چگونه می توان به ایس گزارش اعتماد کرد ،در حالی که ابوبکر خود در هنگام وفـات گفـت:
دوست داشتم از سیامبر بورسم امر خالفت از آن کیست تا کسی با او نستیزد .دوست داشـتم از
سیامبر میسرسیدم آیا در ایس امر ،برای انصار بهرهای هست (طبـری ،تـاری األمـم و الملـوک،
بیتا250/9 :؛ جوهری ،السقیفة و فدک09 :1019 ،ی؛
َ ً
 .0به گفته عمر بس الخطاب ،خالفت ابوبکر«،ف َلتة» ی نی ناگهانی و بیاندیشه رخ داد (ابسأبیشـیبة،
المصنف715/7 :1111 ،؛ أحمد بس حنبل ،مسند أحمد ،بیتا55/1 :ی ،با فـرض درسـتی ایـس گـزارش،
چگونه میشود جانشینی ابوبکر را که به نص سیامبر بوده است ،ناگهانی خواند
دربارۀ جانشینی ابوبکر برای نماز ،هنگام بیماری سیامبر در منابع حدیثی اهلسنت روایـاتی
رسیده است که جای درنگ دارد .سارهای از آنها دچار ض ف در سندند و برخی در محتـوا اشـکال
دارند و گاه با یکدیگر ناسازوارند (سید بس طاووس ،الطرائف227 :1911 ،ـ297ی .با وجـود ایـس،
شایستۀ است استنادکنندگان به ایس روایات ،دست کم در دو نکتۀ زیر تأمل کنند:
 .1بر فرض درستی جانشینی وی در نماز ،ایس امر بر درستی خالفت او داللـت نمیکنـد؛ زیـرا
امامت جماعت با امامت امت ارتباطی ندارد .همان گونه که نصب عبدالله بـس مکتـوم بـه امامـت
نمازگزاران از سوی سیامبر در هنگام ترک مدینه ،بر شایستگی وی بر خالفت داللت ندارد؛
 .2چگونه میشود سیامبر به او امر کرده باشد با مردم نماز بگزارد؛ بـا اینکـه سی تـر بـه او و
دیگر مهاجران و انصار امر کرده بود که در بیرون از مدینه ،به سواه اسامه بویوندند؛ وانگهی نه تنها از
امر خود بازنگشته ،بلکه بر آن تأکید و تخلفکنندگان از سواه اسامه را ل س کـرده اسـت (جـوهری،
السقیفة و فدک77 :1019 ،ی.

بازخوانی تحلیلی روایات «یوم الخمیس» در صحیحین و شروح آنها

 )2جانشینی در نماز

ج) مخالفت با امر به نگارش

فرمان رسول خدا« :ائتوني اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا» امر و اطاعت واجب بود؛ سـ
چرا ابتدا عمر بس الخطاب و در سی او دستهای از حاضران با آن مخالفت کردند عبارت «لن تضرلوا
بعرده» (قرطبی ،المفهم ،بیتا551/0 :ی که سیامبر آن را در واسسیس ساعات زنـدگی و هراسـان از
سرنوشت امت بر زبان جاری کرد ،روشستریس سند وجوب امر آن حضرت بود.
ابسحزم(م057ی ایس اقدام خلیفۀ دوم و یاریکنندگان را لغزشی بزرگ دانسته است؛ اگرچـه او
م تقد است ایشان قصد خیر داشتهاند بههمیس دلیل م ذور و مأجورند؛ اما آنها را به دلیـل دسـتور
سیامبر به خروج از جلسه و کشـم در حضـور آن جنـاب ،شایسـتۀ عقـاب میدانـد .ابسحـزم
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اختالف سی آمده در میان امت را از سیامدهای منفی منع نگـارش وصـیت ارزیـابی میکنـد و بـه
همیس دلیل میگوید« :و هذه زلة عالم ،نعني قول عمر َضي الله عنه يومئرذ» (ابسحـزم ،اححکـام،
بیتا1057/1 :ی.
خطابی(م991ی مخالفت خلیفۀ دوم با سیامبر را توهم و گمان دانسته ،کوشیده اسـت ت لیـل
وی (حسبنا کتاب اللهی را توجیه کند و بـا عبـاراتی ابهـامآمیز و بـه تلـویح ،امکـان هجـر را نیـز بـه
مخاطب بقبوالند (خطابی ،أعالمالحدی 229/1 :1001 ،ـ220ی .بیشتر شارحان در ایـس مرحلـه
از اصلیتریس دستاویز مخالفت امر سیامبر؛ ی نی «هجر» به آسانی گذشـتهاند .آنهـا در توجیـه
چرایی نافرمانی از امر سیامبر ،با اشاره به بسندگی کتاب خدا ،برای درستی ت لیل خلیفـۀ دوم بـه
َْ ْ َ َ ْ َ ْ
َ
ْ َ
آیات َّ ما فَ َّر ْط َنا ِف الك َِتاب مِن َ ْ
ِيونك ْ ( مائـدة9 :ی،
وْ أكملو لكو د
َشء( أن ام91 :ی و اْل
ِ
استناد کردهاند (ابسبطال ،شرح صحیح البخاری111/1 :1029 ،ی.
در ایس ت لیل چند خطا دیده میشود:
 .1قرآن کریم ما را به تسلیم در برابر سیامبر و سیروی از او دستور میدهد .چگونه میشـود بـا
«حسبنا کتاب اهلل» از فرمان حضرت سر برتافت (آل عمـران92 :و ،192احـزاب ،97 :نسـاء:
 ،75حشر7 :ی؛
 .2الزمۀ سذیرش ایس ت لیـل ،نسـبت جهـل یـا خطـا بـه سیـامبر اسـت؛ زیـرا سیـامبر یـا
نمیدانست که کتاب خدا برای نگاهداشت امت از گمراهی ب اسـت یـا میدانسـت ،در صـورت
نخست ـ م اذ الله ـ جاهل به کتاب و در صورت دوم مرتکب کار بیهوده و اشتباه شده است؛
 .9ایس ت لیل با احتمال ایسکه قصد سیامبر در نوشتس وصیت ،بیان احکـام بـوده ،هماهنـگ
است که بیشتر شارحان ایس احتمال را نوذیرفتهاند .احتمال دوم ی نی ت ییس جانشـیس بـه نـام نیـز در
قرآن نیامده است .حتی اگر محتوای وصیت ،بیان احکام بوده باشد ،آیاتاالحکـام بسـیار نیسـت و
جزئیات و فروعات بیشتر آنها از آیات قرآن استنباط نمیشود و بـه بیـان سیـامبر و وحـی تبینـی
نیازمند است؛
 .0ب بودن کتاب ،مشروط به همراهی عتـرت اسـت وگرنـه سیـامبر بـه آن تأکیـد نمیکـرد

77

(ترمذی ،سنس الترمذی921/5 :1009 ،؛ ابسأبیشـیبة ،المصـنف011/7 :1111 ،ی .کتـاب خـدا
مبیس و مفسر میخواهد و اگر کتاب خدا ب بود؛ برخی در ساس بـه مسـائل شـرعی و حـل آنهـا
درنمیماندنــد و اق ـرار نمــیکردنــد زنــان حجلهنشــیس از آنهــا داناترنــد (ابسأب ـیالحدیــد ،شــرح
نهجالبالغه ،بیتا112/1 :ی.

برخی شارحان ماننـد ابسبطـال مخالفـت و ت لیـل خلیفـۀ دوم را نشـانۀ فقـه و فضـل وی دانسـتهاند
(ابسبطال ،شرح صحیح البخاری111/1 :1029 ،ی .نووی نیز م تقد است؛ عالمان در شرح ایـس حـدی
همنظرند که ایس گفتار نشانۀ فقه ،فضل و نازکبینی عمر است (نووی ،المنهاج.)10/11 :1912،
در نقد ایس ادعا نیز گفته میشود:
 .1چنیس سنداری ،مستلزم افقهسنداشتس او از رسول خدا است؛
 .2چگونه مخالفت با رسول خدا نشانۀ فقه و فضل است؛ در حـالی کـه قـرآن بـدون هـیچ
شرطی به سیروی از دستور سیامبر فرمان میدهد (نساء10:ی؛
است که برخی مانند ابسحزم آن را خطائی بزرگ شمردهاند (ابسحزم ،اححکام ،بیتا1057/1 :ی.
توجیهات

شارحان برای مخالفت در برابر امر سیامبر توجیههایی آوردهاند .بهنظر میرسد ایس توجیهات
بیشتر برای ترمیم چهره مخدوش مخالفان کتابت بیان شده باشد.
یک .آسایش و راحتی

بی تر شارحان ،اقدام خلیفۀ دوم در قبال کتابت را برای ترفیه (آسودگیی و راحتی سیـامبر در
شدت بیماری دانستهاند (ابسبطال ،شرح صحیح البخاری111/1 :1029 ،ی .ایس توجیه به ادله زیـر
نادرست است:
 .1طبی ی است واسسیس سفارش محتضر ،چکیده و جان سخس وی است و او وقتی با راحتـی و
خرسندی جان میسوارد که وصیت شنیده و به آن عمل شـود؛ بـهویژه اگـر وصـیت نبـی بـرای
نگاهداشت امت از گمراهی باشد؛

بازخوانی تحلیلی روایات «یوم الخمیس» در صحیحین و شروح آنها

 .9ادعای اتفا عالمان در صورتی است که کسی بر خالف آن سـخس نگفتـه باشـد؛ ایـس در حـالی

 .2اگر ایس توجیه درست باشد ،سیامبر نباید از اختالف و نزاع ناخرسند میشد و مخالفان را
از نزد خود میراند؛ بلکه میبایسـت آنهـا را بـرای ایـس نافرمـانی میسـتود و دیگـران را سـرزن
میکرد؛ در حالی که موافقان را بر نافرمانان برتری داد (طبرانی ،الم جم األوسـط211/5 :1015 ،؛
ابسس د ،الطبقات الکبری209/2 :1011 ،ـ200ی.
 .9اگر مخالفان خواستار آرام و آسای سیامبر بودند ،چـرا بـا کشـم و نـزاع در نـزد آن
حضرت سبب ناراحتی و ناخشنودی ایشان شدند چگونه میتوان سذیرفت کسـی بـه دنبـال
آرام مریض باشد؛ اما در مقابل او را به خشم آورد
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ابسحجر بهنقل از ابسجوزی آورده است :خلیفۀ دوم ترسید آنچه سیامبر مینویسد در حالت
چیرگی بیماری بر او باشد؛ در نتیجه منافقان راهی برای عیبناککردن نامـه بیابنـد (ابسحجـر ،فـتح
الباری117/1 :1971 ،؛ نیز ،ابسالجوزی ،کشـف المشـکل915/2 :1011 ،ی .خطـابی نیـز نوشـته
است :با نگاشته شدن نامه ،بیم آن بود که منافقان راهی برای نیرنگ در ماهیت دیس بیابند (خطـابی،
أعالم الحدی 220/1 :1001 ،ی .مراد ایس دو صاحبنظر آن است که ،عمر بس الخطاب با نگارش
وصیت در حالت چیرگی بیماری بر سیامبر ،از سوء استفاده منافقان برای اشکال در نامـه و حتـی
ضربه زدن بر سایههای اسالم ،نگران بود .در نقد ایس توجیه باید گفت:
 .1آیا سذیرفتنی است ،او از چنیس سیامدی آگاه باشد و سیامبر ـ م اذالله ـ ناآگاه!
 .2گفتهاند وی از آسیب منافقان بیمناک بود؛ اما بـهگواه مـتس صـریح حـدی  ،ضـرر نانوشـته
ماندن سفارش سیامبر ی نی ضاللت امت ،تحقق مییافت؛
 .9بر فرض که ایس سی بینی رخ میداد ،آیا آن چیزی جز نتیجۀ نسبت «هجـر» و مخالفـت بـا
امر رسول خدا بود کاری که برخی حاضران مرتکب آن شدند.
سه .هراس از نوشتن امور بیرون از توان

ا
برخی گفتهاند :سبب مخالفت با نوشتس وصیت ،ترس از بیان اموری بود که احتماال مسـلمانان
از انجام آن ناتوان بودند و به ایس سبب مستحق عقاب میشدند؛ افزون بر ایس ،با وجود نص ،امکان
اجتهاد نیز از میان میرفت (ابسبطال ،شرح صحیح البخاری111/1 :1029 ،ی .در نقد ایـس توجیـه
باید گفت:
 .1بیشتر شارحان اعتراف کردهاند مضمون نامۀ سیامبر از سن احکام نبوده است؛
 .2علت بیمناکی مخالفان روشس نیست تا وقتی سیامبر مقصود خوی از نگارش وصـیت
را بیان نفرموده ،چرا آنها احتمال دادند که قرار است احکامی واجب شود ،آن هم احکام یا امـوری
فراتر از توان مسلمانان
 .9ایس توجیه با قصد سیامبر از نوشتس نامه که فرمود« :لن تضلوا بعدي» هماهنگ نیست؛
 .0اسالم به «الحنفية السمحة» (بخاری ،صحیح البخاری15/1 :1001 ،ی وصف شده و خدای
 78ت الی فرموده است :يريد اهلل بك اليرس و ال يريد بك العرس( بقره115 :ی؛بنابرایس ،سـذیرش
ایس توجیه بهم نای تکذیب قرآن کریم است.
 .5سیامبر برای جهانیان رحمت است (انبیاء107 :ی .آنچه مردمان را بـه رنـج افکنـد ،بـر او
گران آید و به مؤمنان رئوف مهربان است (توبه121 :ی .چگونه میشود سذیرفت که برخی حاضـران
از خدا و رسول بر امت مهربانتر و دلسوزتر باشد!

چهار .انسداد باب اجتهاد
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بستهشدن باب اجتهاد و در نتیجه از میان رفتس فضیلت عالمان وجه دیگری است که شـارحانی
چون خطابی آوردهاند (ابسحجر ،فتح الباری117/1 :1971 ،ی .دمامینی نگاشته است که اگر رسول
خدا بر احکام ،به گونۀ م یس ،مطلبی مینوشت ،سخس آن حضرت برتری مییافت و اجتهاد
از میان میرفت و همۀ مردمان بـا یکـدیگر برابـر میشـدند (دمـامینی ،مصـابیح الجـامع:1091 ،
210/1ی .ابسبطال نیز نوشته است :از انصراف سیامبر از نگاشتس نامه ،مباحبودن اجتهاد فهمیـده
میشود؛ چون سیامبر آنها را به خود و اجتهادشان واگذاشت (ابسبطال ،شرح صحیح البخاری،
110/1 :1029ی .نووی ،ایس مخالفت را از ادلۀ فقه ،برتری و نازکبینی عمر دانسته است؛ زیـرا چـه
بسا مسلمانان با نصی مواجه میشدند که مجالی برای اجتهاد در آن نبود (نووی ،المنهـاج:1912،
 .)11/11در نقد ایس سخنان جا دارد گفته شود:
 .1ایس توجیه مبتنی بر سذیرش احتمال دوم ،ی نی قصـد سیـامبر بـر بیـان احکـام اسـت ،کـه
سی تر رد شد؛
 .2ایسکه رسول خدا از آنها خواست ابزار نوشتس آورند تا برای ایشـان چیـزی بنویسـد کـه
گمراه نشوند و آنها مخالفت کردند ،چگونه به فضیلت یا اباحۀ اجتهاد مرتبط میشـود در حـالی
که انصراف آن حضرت به اختیار خودش نبود؛ بلکه در واکن به مخالفت و کشمک برخی از
حاضران رخ داده است.
 .9وجود نص بر احکامی چند ،هرگز اجتهاد را بهطور کلی باطـل نمیکنـد؛ زیـرا رویـدادها و
سیشامدها برای اجتهاد ،بسیار فراتر از شمارش است (همان)؛
 .0سذیرش ایس توجیه بهم نـای برتـری رأی عمـر بـس الخطـاب بـر رأی رسـول خـدا اسـت
(ابسالجوزی ،کشف المشکل910/2 :1011 ،ی؛
 .5وی از کجا میدانست نامه سیامبر همـۀ احکـام و رویـدادها را در برمیگیـرد تـا نیـاز بـه
اجتهاد نباشد
پنج .آزمایش اصحاب

امر سیامبر تنها برای آزمودن اصـحاب بـوده کـه عمـر بـس الخطـاب آن را دریافـت؛ امـا بـر
ابسعباس راوی ایس ماجرا سوشیده ماند (دمامینی ،مصابیح الجـامع210/1 :1091 ،ی .در نقـد ایـس
توجیه گوییم:
 .1هیچ نشانهای از آزمونیبودن امر سیامبر در روایات یوم الخمی دیده نمیشـود؛ بلکـه بـا
توجه به ناخرسندی سیامبر از ایس عمل ،خالف آن فهمیده میشود.
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 .2اگر مراد از آزمون ایس بوده که برای مردم روشس شـود کـدام یـک از صـحابه درمییابـد «بـا
وجود اکمال دیس ،امـر سیـامبر بیجـا اسـت» تـا از ایـس راه آشـکار شـود چـه کسـی فهمیـده و
دیسشناستر است؛ چنیس سخنی با توجه به حال سیامبر بیشتر بـه شـوخی ناشایسـت بـا مقـام و
منزلت رسول اعظم میماند تا آزمون؛
 .9اقتضای امر آزمونی ،تشویق کسانی است که با مقصـود امرکننـده هماهنـگتر عمـل کـرده
باشد؛ نه خشمگینی و طرد ایشان .اگر امر سیامبر برای آزمودن حاضران بـوده ،سـ چـرا ب ـد از
مخالفت برخی و قبولی در امتحان ،سیامبر ایشان را تشو یق نکرد؛ بلکه در عوض آنها را بهسبب
مخالفت و نزاع ،بیرون راند؛
شش .غیرقطعی بودن امر

برخی مانند خطابی ،امر سیامبر را غیرقط ی دانستهاند؛ زیرا اگر حتمی و واجب بود ،به یقیس
خدای ت الی آن را میگذراند و عملی میکرد؛ س م لوم میشود که فرمان سیامبر با قصد جدی
صادر نشده است (خطابی ،أعالم الحدی 225/1 :1001 ،ی .همچنیس خطـابی بـر واجـبنبـودن
اطاعت امر به کتابت ،چنیس استدالل کرده است که گاه سیـامبر رأی خـود را در قالـب امـر بیـان
میکرد؛ آنگاه یاران سی از فرمانگزاری به ایشان مراج ه میکردند تا خدا آن را واجب کند.
وی با دو نمونه بر مدعای خود شاهد مـیآورد و میگویـد؛ در مـاجرای صـلح حدیبیـه کـه میـان
سیامبر و قری نوشته شد ،اصحاب مخالف بودند و به ایشان مراج ه کردند و س از صـلح نیـز در
فرمان تراشیدن موی سرشان ،سی از طواف خانه خدا ،دست نگه داشتند و به سوی ایشان واگشتند تـا
ببینند آیا ایس امر ،قط ی و واجب است یا نه (خطابی ،أعالم الحدی 220/1 :1001 ،ـ225ی نـووی
نیز افزوده است :هرگاه سیامبر به چیزی ،بهگونۀ قط ی فرمان مـیداد ،کسـی از اصـحاب بـه ایشـان
رجوع نمیکرد (نووی ،المنهاج .)11/11 :1912،در نقد ایس توجیه نیز گفته میشود:
 .1در ماجرای صلح حدیبیه ،درست است که در آغاز و بهویژه س از بی ـت رضـوان ،بهسـبب
سوشیدگی امتیازات و نتایج صلح ،بسیاری از صـحابه بـا آن مخـالف بودنـد؛ امـا سـ از موافقـت
سیامبر ،از مخالفت دست شستند؛ زیـرا جـز ایـس بـا اخـال ورزی و فرمانسـذیری صـحابه از
سیامبر که بخاری آ ن را از نگاه و زبان عروة بس مس ود ،فرستادۀ قری گزارش میکند ،همخـوان
 78نیست (بخاری ،صحیح البخاری110/9 :1001 ،ـ111ی؛
 .2نج حادثۀ سنجشنبۀ اندوهبار مدینه با آنچه در حدیبیه رخ داد ،نادرست است؛ زیرا در امـر
سیامبر به آوردن لوح و قلم ،هنوز دستور ایشان تمام نشده بود که برخی مخالفت کردنـد؛ امـا در
حدیبیه ،سیامبر طبق رؤیای به مسلمانان خبر داده بود ـ بدون ت ییس زمان دقیق ـ بهزودی ،خانه

هفت .ارشادی بودن امر

برخی ،امر سیامبر را ارشادی دانستهاند .قسطالنی نوشته است:
امر در«ائتوني» بهدلیل قرینهای که امر را از ایجاب به ندب گردانده ،برای وجـوب نبـوده و تنهـا
ارشاد به کار شایستهتر است .وگرنه جائز نبود عمر به امر سیامبر اعتـراض کنـد؛ بـهعـالوه اینکـه
سیامبر عمر را وانزد ،دلیل بر درستی کار اوست .س بازایستادن عمر در انجام امر ،درسـت بـوده
است؛ بهویژه که در قرآن تبیان هر چیزی هست و ازایسرو عمر گفت :کتاب خـدا مـا را بـ اسـت
(قسطالنی ،خرشاد الساری207/1 :1929 ،ی.
قرطبی نیز «ائتوني» در سخس سیامبر را امر و طلب از حاضـران دانسـته کـه بایـد فرمـانبری
ُّ
میکردند ،بهخصو که با «التضلون ب ده» همراه شده بود؛ با وجود ایس ،وی بر سـخن اسـتوار
نمانده و در ادامه آورده است:
اما برای عمر و گروهی که با وی بودند ،ظاهر گشت که ایس امر برای وجوب نیست و بـا وجـود
اینکه آنچه در کتاب خدا است به هر چیزی راه مینماید؛ همچنان کـه خـدای ت ـالی گفتـه اسـت:
ً
تبينا للک َشء و با بیماریی که در وجود سیـامبر خـدا بـود ،ایـس امـر از بـاب ارشـاد بـه کـار

شایستهتر است؛ س عمر خوش نداشت سیامبر را با آنچه که بـرای او مشـقت داشـت و سـنگیس
بود ،به رنج افکند .در نتیجه بـرای عمـر و همراهـان آشـکار شـد ،شایسـته ایـس اسـت کـه آنچـه
سیامبر میخواهد ،نوشته نشود (قرطبی ،المفهم ،بیتا551/0 :ی.
در مانند ایس سخنان چند اشکال است:
 .1او تنها در فرمانگزاری سیامبر بازنایستاد؛ بلکه بهصراحت با آن مخالفت و از عمـل بـه آن
ممان ت کرد (ابسأبیالحدید ،شرح نهجالبالغه ،بیتا20/12 :ـ21ی.
 .2آیا امری که نتیجهاش نگاهداشت امت از گمراهی تا ابد است ،ارزش فرمانبرداری ندارد!
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خدا را زیارت خواهند کرد؛ بنابرایس مسلمانان انتظار داشتند رؤیای سیامبر در همیس سفر محقـق
شود (عینی ،عمدة القاری ،بیتا10/10 :ی .در مقابل ،مشرکان راه خانۀ خـدا را بـه روی سیـامبر و
همراهان بستند که خالف انتظار مسلمانان بود .در آن ماجرا مخالفان بسـیار اندکشـمار بودنـد.
برابر با اسناد تاریخی در ایس ماجرا ،نق خلیفـۀ دوم نیـز برجسـته بـوده اسـت (بخـاری ،صـحیح
البخاری170/7 ،70/0 ،112/9 :؛ مسلم ،صحیح مسلم ،بیتا175/5 :و177ی؛
 .9بر اساس قول خطابی ممکس است اوامر سیامبر حتی در امور وابسته به دیـس نیـز از سـی
ْ َ ْ
ْ
ْ
خود ایشان باشد؛ نه از جانب خدا .ایس با آیات َ و ما َینطق عس ال َهوی * خن ه َـو خال َوحـي یـوحی
(نجم9:و0ی ،ناسازوار است.
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 .9اگر امر ارشادی بوده ایس همه قیلوقال حاضران در محضر سیامبر برای چه بـود آیـا جـز
ایس است که آنان از امر سیامبر برداشـت متفـاوتی داشـتند درسـت بـه همـیس دلیـل اسـت کـه
ابسبطـال بـهطـور مفصـل بـهبیـان دیـدگاههای عالمـان دربـارۀ م نـای امـر میسـردازد (ابسبطـال،
شرحصحیحالبخاری919/10 :1029 ،ـ917ی؛
 .0بر فرض که امر ارشادی باشد؛ امر ارشادی ی نی :امر به کاری که عقل بدان حکم میکنـد و
بهحتم چیزی که عقل به انجام آن حکم کند ،رجحان دارد؛ س چه فضیلتی برای ترککننـدگان امـر
راجح و مان ان آن است ابسحجر در توضیح سخس سیامبر« :الینبغي عندي التنازع» میگویـد:
در آن آگهی است به اینکه شایستهتر ،فرمـانگزاری بـوده اسـت (ابسحجـر ،فـتح البـاری:1971 ،
117/1ی؛
 .5چه دلیلی در روایات یوم الخمی هست که سیامبر کار عمر بس الخطـاب را انکـار نکـرده و
زشت نشمرده باشد چه انکاری روشستر از اینکه با گفتس «قوموا عن » کـه ال ینـی آن را بـه «قومروا
مبعدين عن » (عینی ،عمدة القاری ،بیتا170/2 :ی ،م نا کرده ،آنها را از سی خـود رانـد (ابسحـزم،
اححکام ،بیتا1057/1 :ی و یـا اینکـه فرمـود« :مـرا واگذاریـد کـه آنچـه در آنـم ،از آنچـه مـرا بـه آن
میخوانید ،بهتر است» (بخاری ،صحیح البخـاری197/5 :1001 ،ی .در گزارشهـای دیگـر نیـز کـه
آمده« :هن خير منكم» ،سیامبر زنان موافق نگاشتس آن نامه را بهتر از مخالفان م رفی کرده است.
د) انتساب هجر

« َهجرر» در اصل ضد وصل بـهم نـای جـدا و دور شـدن اسـت (جـوهری ،الصـحاح:1007 ،
151/2ی .راغب ،هجر و هجران را جدا شدن آدمی از دیگری چه با بدن یا زبان و یـا بـا دل میدانـد
(راغب ،المفردات597 :1000 ،یَ .هذی و هذیان نیـز از م ـانی اسـت مالی هجـر اسـت .هـذیان
بهم نی سخس ناعاقالنهای است که در بیماری و غیر آن گفته میشـود؛ ماننـد سـخس کسـی کـه بـه
کمخردی گرفتار آمده است (خلیل ،ال یس11/0 :1010 ،ی.
هذیانگویی بیمار را هجر گفتهاند؛ چون چنیس کالمی شایسته اسـت از سـاحت سـخس دور و
متروک باشد .دربارۀ او میگویندَ « :ه َج َر المرري ُ »؛ زیـرا او کالمـی گفتـه کـه سـزاوار تـرک اسـت
( 78طوسی ،التبیان201/2 :1001 ،ی یا ازآنرو که بیرون از حالت طبی ی گفته شده و یا به ایـس سـبب
که در آن حالت ،تنفرزا و دورکننده انسان است (فیومی ،المصـباحالمنیـر ،بیتـا790/2 :ی .ناگفتـه
َ ُْ َ
ََ ُ
َ َ ْ
نماند که سفیان ثوری در گزارشی ،هجر را هذیان م نا کرده است« :فقالوا َما شأن ُه أ َه َج َر قال ُسف َي ُان؛
َي ْعني َه َذى ْاس َت ْفه ُم ُ
وه» (أحمد بس حنبل ،مسند أحمد ،بیتا222/1 :ی.
ِ
ِ

نسبتدهندۀ هجر

هجر بهخودیخود واژهای ناشایست است و چون به رسول خدا نسبت داده شود ،به مراتـب
بر زشتی آن افزوده می شود؛س مهم است که شناخته شود ،چه کسی آن را دربـارۀ سیـامبر خـدا
بهکار برده است آیاتی چونَ  :وموا َي ْنطِو َعون ال ْ َهوْ * إ ْن ه َ
وْ إِالا َو ْ ي
ح يوْى( نجـم :آیـۀ9و0ی
ِ
ِ
َْ َ َ
َ َ ْ َ ْ َْ
ْ
بهروشنی میگوید :همه سخس سیامبر وحی بوده و بر سایـۀ آیـۀ :ومون لو َيكو بِموا أنوَ اهلل ه
ْ
َ
َ
َ
ون( مائده00 :ی نوذیرفتس وحی ،کفر است.
فأوئل ِك ه الاكف ِر
از مقایسۀ روایات ،آشکار میشود که نخستیس گویندۀ هجر یکی است .در چهار روایت از سنج
ت بیر از «هجر» به «قد غلبه الوجع» دگرگون شده است .جوهری مینویسد :عمر کلمهای گفت کـه
م نای

ایس است« :قرد غلبره الوجرع» (جـوهری ،السـقیفة و فـدک 75 :1019 ،ـ77ی .از سـخس

جوهری فهمیده میشود که ایس گفته ،با ت بیر دیگری بیان شده بود و به قرینۀ روایات دستۀ یکـم ،آن
ت بیر چیزی جز «هجر» نیست .کرمانی «قد غلبه الوجع» را ت بیـری کنـایی میدانـد؛ زیـرا هـذیان
بیمار ،مالزم با شدت درد است؛ س در روایات دستۀ دوم ،ملزوم (قد غلبه الوجعی گـزارش شـده و
الزم (هذیانی اراده شده است (کرمانی ،الکواکبالدراری225/17 :1001 ،ی.
با چشمسوشی از متس روایات ،برخی از عالمان مانند ابساثیر و امام محمد غزالی بهنام عمـر بـس
الخطاب تصریح کردهاند (ابساألثیر ،النهایة205/5 :1970 ،ـ207؛ غزالی ،سر ال ـالمیس:1020 ،
11ی .اعتراف او در گفتگو با ابسعباس هم مؤید دیگری بـر درسـتی ایـس سـخس اسـت .در گـزارش
ابسأبیالحدید آمده است:
عمر گفت :از سیامبر خدا دربارۀ علی سخنی است که هیچ دلیلی را ثابـت و هـیچ عـذری را
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روایات دستۀ دوم ،نام کسی جز خلیفۀ دوم بهصراحت برده نشده که سخس گفته باشد؛ البته در آنها

برطرف نمیکند .سیامبر در امر خالفت زمانی را منتظر مانـد و بـه قطـع در هنگـام بیمـاریاش
خواست نام

را بهروشنی ب برد؛ س مس از بـاب دلسـوزی و حفـس اسـالم از آن جلـوگیری کـردم

(ابسأبیالحدید ،شرح نهجالبالغه ،بیتا20/12 :ـ21ی.
توجیهات هجر

نسبت هجر به م نای هـذیان ،شـارحان را درمانـده کـرده اسـت؛چون سـذیرش آن ،شایسـتگی
گویندهاش و عدالت برخی صحابه را مخدوش میکنـد .ازایـسرو ،گزیـری ندیدهانـد جـز آنکـه در
کماالت نبی اکرم یا در م نای هجر دست برند.
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برخی از شارحان به عصمتی حداقلی برای رسول خدا روی آوردهانـد .خطـابی بـا عبـاراتی
مبهم و به تلویح امکان هجر را در حق برگزیدۀ خدا ،دور از ذهس ندانسته است (خطابی ،أعـالم
الحدی 229/1 :1001 ،ـ220ی .برخی از شارحان مانند مازری (مازری ،الم ْ لـم بفوائـد مسـلم،
957/2 :1111؛ قاضــی عیــاض ،خکمــال الم ْ لــم971/5 :1011 ،؛ نــووی ،المنهــاج:1912،
10/11ـ11ی سارهای عوارض ناشی از بیماریها را در حق سیامبر سذیرفتهاند؛ البته تا جایی کـه بـه
رسالت و شری ت ایشان آسیبی نرساند .روشس است که مقصود آنـان از برخـی عـوارض بیمـاری،
امکان وقوع هجر است که برای آسانسذیریاش از انگارۀ اثربخشی سحر بر وجود سیامبر کمـک
گرفته شده است؛ انگارهای که برآمده از روایات آحاد و بر سایـۀ گـزارش عائشـه (بخـاری ،صـحیح
البخاری21/7 :و90؛ مسلم ،صحیح مسلم ،بیتا10/7 :ی است .در نقد ایس توجیه باید گفت:
 .1ایس دیدگاه با آیۀ واهلل يعصمک من انلاس( مائده77 :ی ،در سـتیز اسـت (أبوریـة ،أضـواء
علی السـنة المحمدیـة ،بیتـا 900 :ـ905ی .آیـهای کـه مـردم سـاحر و آنچـه انجـام میدهنـد را
دربرمیگیرد .همچنیس آیات دیگر (یوسف ،20 :حجـر19 : ،00 :ی کـه چیرگـی شـیطان را بـر
َ
سیامبران که عباد مخلص خدایند ،آن را نفی میکنند .س هم ساحران و هم دسـتیاران جنیشـان از
تأثیر بر رسول اعظم ناتوانند.
 .2سذیرش ایس روایات ،بهنوعی تأیید سخس باطل کفار است کـه سیـامبر خـدا را سحرشـده،
َ ْ َ َّ َ َّ
ً
َّ
ً ْ
ْ َ
ْن إِال َرجل َمسحْرا( خسراء ،07 :نیز ،فرقان1 :ی.
میشمردند :إِذ يقْ الظال ِمْن إِن تتبِع
 .9با اینکه حضرت به مسجد میآمد ،به امامت نمـازگزاران میایسـتاد ،بـه سرسـ های آنـان
ساس میداد و با هیئتهایی که از دور و نزدیک میآمدند ،به گفتوگو میسرداخت ،چگونه ممکس
است سحرشدن سیامبر را تنها عائشه دریافته و گزارش کرده باشد؛ نه دیگر همسران آن حضرت و
نه هیچ یک از اصحاب ایشان!
 .0اگر هجر و سحر سیامبر را گرفتار میکرد ،چگونه دیـس و رسـالت از آثـار آن دو در امـان
ماند بر فرض سیامبر تنها در حوزۀ رسالت و ابالغ ،م صوم بود؛ نه امور دنیـایی (عینـی ،عمـدة
القاری ،بیتا210/21 :ی ،آیا هجر و سحر از منزلت ایشان نمیکاست آیـا مخاطبـان میسذیرفتنـد
 78آنچه سیامبر در آن حالت با نام وحی بیان میکند ،وحی حقیقی است؛ نه خیالی
دو .تغییر در برداشت از هجر

دیگر تالش شارحان دربارۀ هجر و توجیه ایس رخداد ،دگرگوننمودن م نای هجر یـا مـراد از آن
است تا از زشتی آن بکاهند .مهمتریس آنها عبارتند از:

 .2حتی اگر همانند نووی و دیگران (صالحی ،سبلالهـدیوالرشـاد201/12 :1010 ،؛ عینـی،
عمدةالقاری ،بیتا211/10 :ـ211ی بر ایس باور باشیم که صدور هجـر از سیـامبر خـدا صـحیح
نیست ،ایس سبب نمیشود گزارشهایی که قول برخـی از حاضـران بـه هجـر سیـامبر را بـهگونـۀ
سرسشی آوردهاند ،صحیحتر بدانیم.
 .9با فرض سذیرش استفهام انکاری ،ایس سرس باید از سوی موافقـان نوشـتس وصـیت مطـرح
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الفی هجر با همزۀ استفهام و به م نای استفهام انکاری است؛ بنابرایس مراد از آن م نای دیگری
است .نووی در ایس باره میگوید:
َ
/ي ُ
«أهجر؟» که به گونۀ سرسشی در صحیح مسلم و غیر آن آمده ،صحیحتر از روایت «ه َج َر َ
هج ُر»
است؛ زیرا به کلی نادرست است که هجر بهم نای «هذى» از سیامبر سر زده باشد .ایـس سرسـ
به کسی که در برابر امر سیامبر گفته است؛ ننویسید ،از باب استفهام خنکـاری بیـان شـده اسـت؛
ی نی :أمر رسول الله را وانگذارید و آن را مانند امر کسی قرار ندهید که در کالم هذیان گفتـه
است؛ زیرا سیامبر هـذیان نمیگویـد (نـووی ،المنهـاج 12/11 :1912،ـ19؛ نیـز ،دمـامینی،
مصابیح الجامع971/1 :1091 ،ی.
در نقد ایس توجیه میگوییم:
/ي ُ
 .1به چه دلیلی روایت حاوی ت بیر « َأه َج َر؟» از روایات دیگر مشتمل بر « َه َج َر َ
هج ُر» صحیحتر
است روشس است ایس درستترانگاری به لحاظ سندی نیست؛ زیـرا همگـی شـارحان بخـاری و
مسلم ،روایات یوم الخمی را گزارههایی با اسنادی صحیح میداننـد .روشـس اسـت کـه اگـر ایـس
روایات ،اقدام برخی از صحابه را در مخالفت با امر رسول خدا و نسبت هجر به ایشان ،روایـت
کرده باشند ،از صحت آنها نمیکاهد .ترجیح به لحاظ محتوایی نیز به شاهد و قرینه نیـاز دارد کـه
در ایس باره توضیحی داده نشده است؛

شده باشد .ایس درحالی است که فضای کلی تمامی روایات به سمت گزارش قول مخالفان متمایـل
است .در ایس صورت آن را باید سرسشی از روی مخالفت و رد درخواست سیامبر تفسیر کـرد کـه
با انکاری بودن استفهام ناهماهنگ است.
 .0با توجه به ایسکه راوی در همـۀ اخبـار ابسعبـاس اسـت ،از همسوشـانی مفـاد اخبـار چنـیس

/ي ُ
برمیآید که نقل قول در آنها باید به نوعی م ادل هم باشـد .جـایگزینی « َه َج َر َ
هج ُرر»« ،مرا شرأنه

أهجر استفهموه»« ،ما له أهجر اسرتفهموه» بـا «غلبره الوجرع»« ،قرد غلرب عليره الوجرع» در مقـام
مخالفت است؛ بنابرایس انکاری بودن سرس قابل سذیرش نیست.
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 .5همانگونه که در ابتدای بح آمد ،احتمال نقل به م نا و تغییر ت ابیر از سوی برخی راویـان
قابل توجه به نظر میرسد؛ بنابرایس چه بسا اذهان نقاد ،ماجرا را به ایس سو برند که عبارت درسـتتر
/ي ُ
« َه َج َر َ
هج ُر» بوده است که سو به «ما له أهجر استفهموه»« ،ما شأنه أهجرر اسرتفهموه» و «غلبره
الوجع» دگرگون شد؛ بهویژه که در دیگر منابع مهم حدیثی و از طر دیگر واژگان موجود در حدی
بدون استفهام گزارش شده است .همچنیس انگیزه تغییر آنهـا بـه شـکل سرسشـی و عبـارت مشـابه
وجود داشته است.
َ ََ
بی هجر بهم نای ترک دنیا است .کرمانی نوشته است :هجر ی نی دنیا را تـرک کـرد و چـون در
وجود سیامبر نشانه های هجرت از سرای نیستی را دیدند ،آن را به لفـس گذشـته بـه کـار بردهانـد
(کرمانی ،الکواکب الدراری ،50/19 :1001 ،نیز225/17 ،ی .ایس توجیه نیز جای نقد دارد:
 .1بازگرداندن «هجر» از م نای است مالی آن (هذیی به گوهر م ناییاش (ضـد وصـلت تـرکی
دلیل میخواهد و ما در روایات مزبور نشانهای برای آن نمییابیم؛
 .2اگر هجر بهم نای ترک است؛ چرا تنها هنگام امر به کتابت گفته شـد و در اوقـاتی دیگـر کـه
مناسبت بیشتری داشت؛ مانند وقتی که سیامبر از حال رفتند یـا هنگـامی کـه جـان میسـوردند،
کسی نگفتَ « :ه َجر َسول الله»؛
 .9ایس توجیه ،سبب دوم مخالفت با امـر سیـامبر؛ ی نـی بسـندگی بـه کتـاب خـدا را کـه در
روایات دستۀ دوم آمده ،دربرنمیگیرد.
جی هجر ،بدون تحقیق و ندانسته در سی بهت و حیرتی که از دیدن بزرگی مصیبت حـال وفـات
سیامبر سی آمده ،گفته شده است .سیوطی بهسیروی از نووی (نـووی ،المنهـاج)19/11 :1912،
آورده است:
َ
َ
اگر روایات در بردارندۀ «هج َرر» صـحیح باشـد ،بـدون تحقیـق و بهسـبب اشـتباه و لغزشـی از
گویندهاش صادر شده که با دیدن سترگی حالی چنیس که بر وفات سیامبر داللت دارد ،به شگفتی
و سرگشتگی دچار شده است (سیوطی ،الدیباج291/0 :1017 ،ـ292ی.
در نقد ایس قول گوییم:
 .1ایس توجیه با طبی ت بشر همخوان نیست .اگر جم ی ،یکی از عزیزان یا دوستان خود را مشرف
 77به مرگ بینند و از دیدن آن به حیرت و دهشت افتند ،آیا ناخودآگاه نسبت زشتی چون هجر بر زبانشـان
جاری میشود یا واژگانی که از شگفتی و سرگشتگی نشان دارد در آن حالت اگر بیمار چیزی بگویـد
یا از اطرافیان خواستهای داشـته باشـد ،آیـا بهصـراحت بـا او مخالفـت میکننـد و کالمـ را هـذیان
میشمردند یا آن که با مهربانی سخن را میشنوند و اگر صواب و ممکس بود به آن همت میگمارند

هـ) عدم پافشاری پیامبر بر وصیت

بسیاری از اندیشوران اهلسنت گفتهاند اگر نوشتس نامـه واجـب بـود ،سیـامبر آن را بهسـبب
اختالف اصحاب فرو نمیگذاشت؛ زیرا سی تر در سارهای اوامر اختالف کرده بودند؛ اما سیـامبر
بهسبب مخالفت اصحاب ،اوامرش را ترک نکرد .آنها خودداری سیامبر از تدارک امر به کتابت را
دلیل بر درستی کار مخالفان گرفتهاند (قسطالنی ،خرشاد الساری207/1 :1929 ،؛ ابسحجـر ،فـتح
الباری117/1 :1971 ،ی.
برخی شارحان درایسباره تقدیر االهی را سی کشیدهاند .سفیان بس عیینـه از دانشـوران سـی از
خود حکایت کـرده اسـت کـه سیـامبر خواسـت جانشـینی ابـوبکر را بنویسـد؛ سـو آن را بـه
سشتگرمی آنچه از تقدیر خدای ت الی میدانست ،واگذاشـت(نـووی ،المنهـاج.)10/11 :1912،
عثمان ال ثیمیس از شارحان همروزگار ما نیز ننوشتس وصیت را از رحمت الهـی میدانـد کـه مقـدر
فرمود تا عمر مخالفت کند و گزین ابوبکرـ با ایسکـه سیـامبر بـدان اشـاره کـرده ـ بـه رضـایت
صحابه باشد (عثیمیس ،شرحصحیحبخاری ،بیتا221/1 :ـ222ی.
بهنظر میرسد در ایس باره ،سخس نووی استوارتر و به صواب نزدیکتر است .او میگوید:
وقتی که بر سیامبر آشکار شد که مصلحت است یا به او وحی شد ،آهنگ نوشتس نامـه کـرد؛
سو آشکار شد یا به او وحی شـد کـه مصـلحت واگذاشـتس آن اسـت (نـووی ،المنهـاج:1912،
10/11؛ سیوطی ،الدیباج291/0 :1017 ،ی.
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 .2ایس توجیه با ت لیل دیگر مخالفت با امر رسول خدا ی نی قرآن بسندگی ناهماهنگ است؛
 .9اگر هجری که به سیامبر نسبت داده شد ،تنها بهسبب بهت و حیرت بود و مخالفت با امـر
ایشان نبود؛ کسانی چون خطابی و مازری برای اثبات امکان آن دلیل نمیآوردند.
دی هجر به ایس م نا است که در نظر مخاطبان آمده ،سیامبر امرش را با قصد و جدی نفرموده
است (مازری ،الم ْ لم بفوائد مسلم957/2 :1111 ،ی .در نقد ایس سخس باید گفت:
 .1کسانی که نسبت هجر دادند ،چگونه دریافتنـد امـر سیـامبر جـدی و قط ـی نیسـت آیـا
نشانهای در گفتار یا رفتار آن حضرت بود که آنهـا را بـه ایـس نتیجـه رسـاند آیـا بـا شـتابی کـه در
مخالفت و نسبت هجر به خرج دادند ،برای خود مجالی گذاشتند که بدانند مراد سیامبر از امر به
آوردن نوشتافزار چه بوده است
 .2قرایس سسینی ،مانند نزاعی که در میان حاضران درگرفت و ناخرسندی سیـامبر ،بـا درسـتی
ایس م نا برای هجر قابل جمع نیست؛
 .9سذیرش ایس توجیه با سذیرفتس م نای هذیان برای هجر ،در انجام ،برابر است.
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آری ،مصلحت در نانوشته ماندن وصیت بود؛ زیرا اگر سیامبر در حـالی کـه بـه آن حضـرت
نسبت هجر داده شد ،آن را می نگاشـت ،مخالفـان مـاجرا را در میـان مسـلمانان ایـسگونـه انتشـار
می دادند که ایشان نامه را در حال شـدت درد یـا هـذیانگویی نوشـتهاند؛ آنگـاه نـه تنهـا آن نوشـته
بیاعتبار میشد که حتی حجیت نبوت ایشان نیز از دست میرفت.
سافشاری سیامبر بر نوشتس ،نتیجهای جز دو سارهشدن امت در حیات آن حضـرت و سـ از آن
را بـا اکثریـت مخالفـان روبـهرو میکـرد و برخـی
نداشت .در ایس صـورت چـه بسـا عتـرت
تازهمسلمانان را به بازگشت از اسالم وامیداشت (علی محمـد فـتح الـدیس ،فلـک النجـاة:1011 ،
150ی .در چنیس وض یتی سیامبر از نوشتس منصـرف شـد و بـا رانـدن مخالفـان از نـزد خـوی ،
اعتراض خود را اعالن کرد .عالمه شرف الدیس در ایس باره نوشته است:
اگر سای میفشرد و نامه را مینوشت ،در حرفشان (هجری اصرار میکردنـد و سیروانشـان را ـ
ال یاذ بالله ـ برای اثبات هذیانگویی سیامبر وارد میکردند و افسـانههای خـود را مینگاشـتند و
طومارهایشان را در رد ایس نامه و کسانی کـه بـه آن احتجـاج میکننـد ،میانباشـتند .بـرای همـیس،
حکمت کامل سیامبر حکم کرد که از آن نامه روی گرداند و درگذرد تا ایس مخالفان ،بابی را بـرای
ط س دربارۀ نبوت ـ ن وذ بالله و نستجیر به ـ نگشایند (شرف الدیس ،المراج ات957 :1002 ،ی.
نتیجه

ا
َ
ماجرای روز سنجشنبه ،مصیبتی جانگزا است که در وقوع آن شکی نیست .ظاهرا در ایـس میـان،
برخی از نزدیکان و حاضران در مجل آن صحنهگردانی کردهاند .از مجموع اقوال شـارحان چنـیس
بهدست میآید که بیشتر آنها محتـوای وصـیت نانوشـتۀ سیـامبر را ت یـیس خلیفـۀ سـ از خـود
دانستهاند .اگر چه برخی آن را بر جانشینی ابـوبکر تطبیـق دادهانـد؛ امـا فهـم برخـی از حاضـران و
سافشاری آن ها در نانوشته ماندن وصیت ،با فهم ایس شارحان هماهنگ نیست .ایس در حـالی اسـت
که همانها با فاصلهای اندک ،ماجرای خالفت را تحقق بخشیدند.
بهنظر میرسد سی فرض عدالت صحابه ،شارحان را به توجیه ایس ماجرا واداشته است؛ حتی اگـر
به فروکاستس مقام عصمت سیامبر اعظم بینجامد .آنها با توجیهات خود کوشیدهاند تا ایـس عمـل را
 888عادی جلوه دهند؛ البته عالمان اندکشماری نیز بودهاند که بر ایس کار خرده گرفتهاند.
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