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 مشخصات ظاهری کتاب و خریدن کتاب

 السالم علیک یا صمصام المنتقم 

مَنْ شکّ فی کُفْر   :مام صادق علیه السالم می فرمایندا

 .أعْدائنا و الظّالمین لنا فهو کافر

کسی که شک کند در کفر دشمنان ما و کسانی که 

 ، اعتقادات صدوق۵۴۳ ص ۸۲جوسائل الشیعه   .ظلم کردند به ما ، کافر است

 .۸۹جبحاراالنوار ،  ۲۸و ۹۷ص

به تمامی شیعیان و محبین مولی الموحدین علی  با عرض سالم

 بن ابی طالب صلوات اهلل علیه

عمر بن خطاب از دیدگاه غرض از این مکتوبه معرفی کتاب 

است که از قرار ذیل  فصل22بخش و 5که دارای . است  پیروانش

 .است 

اطاعت  -3به اسالم گرویدن وی  -2وم می دانیم چقدر از خلیفه د – 1

به خالفت رسیدن عمر              -5فاجعه سقیفه  -4نکردن از پیامبر 
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جهل عمر به  -8کراهت امیرالمومنین نسبت به عمر  -7لقب خلیفه  -6

جعلیات صحاح سته  – 11گوشه ای از خشونت های وی  -9احکام 

تقسیم بیت المال توسط عمر  -13کارگزاران عمر  -12علم عمر  -11

مطاعن عمر     – 16مرگ عمر  -15منع حدیث و تبعیض نژادی  -14

 –18غضب فاطمه، غضب پیامبر، غضب پیامبر غضب خداوند  – 17

تهدید به سوزاندن خانه حضرت زهرا سالم اهلل علیها توسط عمر         

 شهادت حضرت زهرا سالم اهلل -21آوردن وسایل آتش سوزی  -19

قضیه  -22ازدواج عمر با حضرت ام کلثوم  -21علیها توسط عمر  

 .فدک

که تمامی اسناد این کتاب از کتب معتبره و مشهوره علمای اهل سنت 

محمد امینی، مرتضی امینی ، مهدی است که با تحقیقات آقایان 

عزیزانی که تمایل به تهیه این کتاب . به ثمر رسیده است  مافی نژاد

 مشهد چهاراه شهدا پشت باغ نادری گنجینه: ند به آدرسدارند می توان

 .تماس حاصل فرمایند 2223232و یا با شماره . مراجعه کنند کتاب

 با در ضمن ارتباط با یکی از نویسندگان کتاب جناب آقای محمد امینی

mohammadamini1000@gmail.com   تماس حاصل

درصد  02بیش از صد جلد کتاب از تخفیف  و در صورت خریدفرمایند 

 .تومان است 2022قیمت کتاب به روی جلد . حاصل شوند
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 :تقدیم به
« سلم و لهآصلی اهلل علیه و»محمد مصطفی رسول بشارت، چکیده خلقت،

دو  و مالادر « علیه السالالم »علی موال امیرالمومنین ،امام رستگاران عالم و
امالام  کریم اهالل بیالت   و « سالم اهلل علیها»زهرا ةطاهره، فاطم عالم صدیقه
 حال  را آشالکار،   امامی که حلم حکیمانه اش،« علیه السالم»حسن مجتبی

   . ریخته شدن خون مساللمانان جلالوگیری نمالود    باطل را رسوا و از بیهوده
 . «علیه السالم»رت امام حسینو ساالر شهیدان حض

 :تقدیم به و
 «علیه السالم»الرضا یموال علی بن موس، به روح مطهر ولی نعمتمان

 :تقدیم به و
به خصوص یگانه منجی عالم بشریت حضرت ولی عصالر   و سالله پاکش،

 .  «ءارواحناله الفدا»
 

 الرضا علیه السالم یسموبن آستان علی درگاه  گان پناهنده
 

 مهدی مافی نژاد  -محمد امینی مرتضی و 
 



 طاببن خ عمر هشناس :بخش اول
 چقدر از خليفه دوم مي دانيد؟ :فصل اول

 او سبِنَ
العزى بن ریاح بن عبد اهلل بالن قالر     الخطاب بن نفیل بن عبدعمر بن 

النضر بن  رزاح بن عدی بن کعب بن لؤی بن غالب بن فهر بن مالک بن بن
 1.کنانة

فیل بن عبد العزى بن ریاح بن عبد اهلل بالن قالر    عمر بن الخطاب بن ن
 2.بن زراح بن عدی بن کعب

عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزى بن ریاح بن عبد اهلل بالن قالر    
 3.بن رزاح بن عدی بن کعب بن لؤی

عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزى بن ریاح بن عبد اهلل بالن قالر    
  4.فصبن رزاح بن عدی بن کعب ویکنى أبا ح

                              
 دارالدرایة للطباعة والنشر والتوزیع ط 222ص2ج اآلحاد والمثانی الضحاك -2
       دانیية ابين عسياکر   األربعيین البل  22ص 44ابن عساکر ج تاریخ مدینة دمشق232ص پاورقى 2ج الثعالبی تفسیر الثعالبی -2
مسيند ببيی داود    8ص 44ج تياریخ مدینية دمشيق  ابين عسياکر      دارصادر 20ص 0ج محمد بن سعد الطبقات الکبرى 44ص

معرفة السينن   طبعة مزیدة بفهارس لألحادیث النبویة الشریفة لبنان تدارالمعرفة بیرو 4ص سلیمان بن داود الطیالسی الطیالسی
 ر الکتب العلمیةدا248ص 0ج البیهقی واآلثار

     األربعيین البلدانیية    05ص یحیى بن شرف النيووی  ریاض الصالحین دارالفکر 22ص 44ج تاریخ مدینة دمشق ابن عساکر -3
 مرکز جمعة الماجد للثقافة والتراث 44ابن عساکرص

تياریخ مدینية    الوفياء  دار 23ابن حبان ص مشاهیر علماء األمصار2204ص 3ج والتجریح سلیمان بن خلف الباجی التعدیل -4
دار  52ص 9الهیثمی ج مجمع الزوائد مؤسسة األعلمی 22ص من ذیل المذیل الطبری المنتخب 22ص 44ج ابن عساکر دمشق

 دار إحیاء التراث العربی 54ص 2الطبرانی ج المعجم الکبیر الکتب العلمیة
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 شسال تولد
 3.«سال بعد از عام الفیل33» الث عشرة سنةثولد بعد الفیل ب

 ويمادر 
گروهی از روایات که بیانگر این هستند که او فرزند هاشم بن المغیالره  

 .بوده است
بالمدینة  بمه حنتمة بنت هاشم بن المغیرة بن عبد اهلل بن عمر بن مخزوم استشهد"

 2."بباحفص ذی الحجة یکنىفی آخر سنة ثالث وعشرین فی 
 اوكنيه 

 3.داده اند «ابا حفص» طب  نقل مشهور بزرگان اهل سنت به ایشان کنیه
 عمر بن خطاب از لحاظ قيافه و هيكل

او قد بلندی داشته است؛ بدنی نیرومند : از نظر ظاهری گفته شده است
: مورخین می گوینالد . های بزرگی داشته است و شانه هایی کشیده؛ چشم

ن دوران؛ شالراب مالی نوشالیده    آزمان جاهلیت مانند بسیاری از مردم در 
 4.در اوایل جوانی ریخته است او مردی کچل بوده که موهای سرش. است

 نتسن خليفه دوم اهل زنان و فرزندااما 
زینب دختر مظعون را به زنالی   ،عمر در جاهلیت: هشام بن حکم گوید

       .را از او باله دنیالا آورد   گرفت که عبالداهلل و عبالدالرحمان اکبالر و حفصاله    
در جاهلیت ملیکه دختر جرول خزاعی را نیز به زنی : علی بن محمد گوید

                              
ابن حجر   اإلصابة دار الفکر 385ص 4ابن حجر ج تهذیب التهذیب دار الکتب العلمیة 202ص 5ج امتاع األسماع  المقریزی -2
 03ص 4اسدالغایه ج دار الکتب العلمیة 484ص 4ج

        دار الفکرتياریخ مدینية دمشيق     00ص خلیفة بن خیياط العصيفری   طبقات دارالجیل 2244ص 3ج ابن عبد البر االستیعاب -2
 90ص 2ج الضحاك حاد والمثانیاآل دار المعرفة 244ص 9ج ابن حجر فتح الباری 22ص 44ج ابن عساکر

 230ص 3االسيتیعاب فيی معرفيه االصيحاب ج     دارالکتب العلمیيه  238ص 4جبة اسدالغا 228ص تاریخ الخلفاء سیوطی -3
 54ص 2ج المعجم الکبیر دارالکتب العلمیه 480ص 4االصابه ج دارالکتب العلمیه 53ص2معرفه االصحابه ج دارالکتب العلمیه

 دارالفکر 05ص ریاض الصالحین دارالکتب العلمیه 52ص 9مجمع الزوائد ج دارالمعرفه 82ص 3ج یحاکم نیشابور المستدرك
 وزاره االوقاف و الشوون االسالمیه مراکش 2204ص 3و التجریح ج التعدیل دارالوفاء 23مشاهیر علماء االمصار ص

 29ص 44ج تاریخ مدینة دمشق  ابن عساکر 82ص 3الحاکم النیسابوری ج المستدرك -4
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گرفت که عبداهلل بن عمر را از او آورد و هنگام صلح از او جدا شد، و بعد 
 .وی را به زنی گرفت ،از عمر ابوالجهم بن حذیفه
ر جنگ صيفین در از  که د» مادر زید اصغر و عبیداهلل: محمد بن عمر گوید

و اسالالم   ام کلثوم دختر جرول بالن مالالک   «لشکریان معاویه بوده و کشته شد
      قریبالاله دختالالر : علالالی بالالن محمالالد گویالالد .و عمالالر جالالدایی آورد میالالان وی

ابوامیه مخزومی را نیز در جاهلیت به زنی گرفت که هنگام صلح از او جدا 
 .ه او را به زنی گرفتپس از او عبدالرحمان بن ابوبکر بن ابی قحاف. شد

ام حکیم دختر حارث بن هشام مخزومی را در اسالم باله زنالی   : گویند
لهیه را که زنی از مردم یمالن   .ورد و طالقش دادآگرفت که فاطمه را از او 

 .وردآبود به زنی گرفت و عبدالرحمان اصغر را از او 
ه واقدی کنیز بود و زینب را از آورد و به گفت فکیهه نیز زن عمر بود که
عاتکه بنت زید بن عمرو بن نفیل را به زنی  .کوچکترین فرزندان عمر بود

 1.گرفت که پیش از آن زن عبداهلل بن ابوبکر بوده
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 دار صادر 03ص 3ج خیالتار یف الکاملی دارالکتاب العرب 244ص 3االسالم ج خیتار دارالکتب العلمیه 050ص 2تاریخ الطبری ج -2
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 ر نبويصاب در عطعمر بن خ :بخش دوم
 گرويدن وي اسالم به :فصل اول

 عمر اسالم آوردند و كه قبل از ابوبكر كساني
      علالى بالن ابالى طالالب     : ابن عبد البرّ قرطبالى مالى گویالد   : نأوّلین مسلمانا

علیه السالم اولین مردى است که باله خالدا و رسالول خالدا ایمالان آورد و      
  1.خدیجه نخستین زنى است که به خدا و رسول او ایمان آوردحضرت 

مى  3و عبیدة بن الحارث 2جعفر و همسر او أسماء بنت عمیس و عقیل
 زبیر بن العوام و و بالل و 5و مصعب بن عمیر 4رثهباشند، سپس زید ابن حا

حاطالب  و 6خالد بن سعید بن العاص و همسر او امینة بنت خلف بن أسالعد 
و عبیدة بن الحارث  8و عتبة بن غزوان 7بن عمرو بن عبد شمس بن عبدود

و عتبالة بالن    10و أبوحذیفه مهشم بن عتبة بالن ربیعالة   9الحارث بن المطلب
و خالد و عامر و ایاس فرزندان بکیر بالن  11مسعود برادر عبداهلل بن مسعود

                              
 254و  253الوفاء باحوال المصطفى ص  294ص3جاالستیعاب  -2

 228ص  2عیون األثر ج -2

 24ص 2تاریخ یعقوبى ج 242ص 2سیر بعالم النّبالء ج -3
                             224ص 2النبالء جسیر بعالم  -4
 232ص 2تاریخ یعقوبى ج  52ص 2ج بلکامل ابن بثیر 229ص 2عیون األثر ج -0

 229ص 2عیون األثر ج -5
 22ص 2ج تاریخ یعقوبى -4
 244ص 2سیر بعالم النّبالء ج -8
 229ص 2ج عیون األثر -9

 229ص 2عیون األثر ج -22
 232ص 2ج عیون األثر -22
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و عمّار بالن یاسالر   3و أبوذر، جندب بن جناده2و ارقم بن ارقم   1عبد یالیل
برادرش  و و عبداهلل بن جحش 5خبّاب بن األرت وو پدر و مادر او 4عنسى

و خنیس بن حذافة بن  7و عبداهلل بن مسعود 6برادرش أبومحمّد بن جحش
و حاطب بن  10مر بن ربیعة عنزىو عا  9وعمرو بن عنبسة سلمى 8بن قیس

بن  و سائب بن عثمان 11بن الحرث بن معمر و همسر او فاطمه بنت المجلل
و أوّلین شهید در اسالم، سمیّه مادر عمّار بود، که او را به دو شتر  12مظعون

و  و همسالرش یاسالر را کشالتند    بستند و قلب او را با حربه اى شالکافتند، 
 .اسالم آوردند رعم و همگى این افراد قبل از أبوبکر

صلّى اهلل علیاله وآلاله   أبوبکر و عمر بعد از گذشت ده سال از بعثت پیامبر 
آوردند و هنگامى که بنالى هاشالم در محاصالره شالدید اقتصالادى و      اسالم 

 .سر مى بردنده اجتماعى بودند، آن دو، در صف کافران ب
 !!!لمان شدن او سم

 ،تاریخ االسالالم  کتب علمای اهل سنت و از جمله ذهبی در بسیاری از
محمد بن سعد در الطبقات الکبری و ابن عساکر در تاریخ دمشال ، اسالالم   

 : اند آوردن عمر را این گونه نقل کرده

                              
 244ص 2سیر بعالم النّبالء ج 245ص 4بلبدء والتّاریخ  ج 224ص 2ج عیون األثر -22

 240ص 2سیر بعالم النّبالء ج 229ص 2عیون األثر ج -2
 240ص 2سیر بعالم النّبالء ج 232ص2ج عیون األثر -2
 244ص 2سیر بعالم النّبالء ج 224ص 2ج عیون األثر -3
 244ص 2یر بعالم النّبالء جس 245ص 4بلبدء و التّاریخ بلمقدسى ج -4
 244ص 2سیر بعالم النّبالء  ج -0
 224ص 2ج عیون األثر -5
 233ص2نفحات األزهار ج 229ص 2عیون األثر ج -4
 224ص 2ج عیون األثر -8
 224ص 2عیون األثر ج -9

 244ص 2ج سیر بعالم النّبالء 224ص 2عیون األثر ج -22
 ىاالیات واحد 228ص 2بسباب نزول األثر ج -22
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خرج عمر رضی اهلل عنه متقلدا السیف فلقیاله رجالل مالن    : عن أنس بن مالک قال"
 مالن أمن کیف تال  و: قال! أرید أن أقتل محمدا: ؟ قالرأین تعمد یا عم: بنی زهرة فقال له

أفال أدلالک  : قال. اصبتما أراک إال قد : فقال بنی زهرة وقد قتلت محمدا؟ بنی هاشم و
عنالدهما   فمشی عمر فأتاهمالا و . ترکا دینک أختک قد صبآ و علی العجب إن ختنک و

کالانوا   مالا هالذه الهینمالة؟ و   : خباب فلما سمع بحس عمر تواری فی البیت فدخل فقال 
یالا  : فلعلکما قد صبأتما؟ فقال له ختنه: ا تحدثناه بیننا قالما عدا حدیث: یقرءون طه قاال

غیر دینک؟ فوثب علیه فوطئه وطئا شدیدا فجاءت أخته لتدفعاله   عمر إن کان الح  فی
وإن کان الح  فالی غیالر    :عن زوجها فنفحها نفحة بیده فدمی وجهها فقالت وهی غضبی

أعطونی الکتالاب  : له فقال عمردینک إنی أشهد أن ال إله إال اهلل وأن محمدا عبده ورسو
إنک رجس وإنه ال یمساله  : الذی هو عندکم فأقراه وکان عمر یقرأ الکتاب فقالت أخته 

حتالی انتهالی   ( طه) إال المطهرون فقم فاغتسل أو توضأ فقام فتوضأ ثم أخذ الکتاب فقرأ
ی علالی  دلالون : فقالال عمالر   (إننی أنا اهلل ال إله إال أنا فاعبدنی وأقم الصالة لذکری ) إلی

أبشر یا عمر فإنی أرجو أن تکالون دعالوة   : محمد فلما سمع خباب قول عمر خرج فقال
اللهم أعز اإلسالم بعمر بن الخطاب أو بعمرو : رسول اهلل صلی اهلل علیه لک لیلة الخمیس

فالانطل   . وکان رسول اهلل صلی اهلل علیه فی أصل الدار التی فی أصالل الصالفا  . بن هشام
هذا عمر إن یرد اهلل به : علی بابها حمزة وطلحة وناس فقال حمزةعمر حتی أتی الدار و

والنبی صاللی اهلل علیاله داخالل    : خیرا یسلم وإن یرد غیر ذلک یکن قتله علینا هینا قال
ما أنت بمنته : یوحی إلیه فخرج حتی أتی عمر فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل السیف فقال 

ا أنزل بالولید بن المغیرة؟ فهذا عمر اللهم والنکال م یا عمر حتی ینزل اهلل بک من الخزی
 1."رسوله أشهد أن ال إله إال اهلل وأنک عبداهلل و: أعز اإلسالم بعمر فقال عمر

کاله شمشالیر باله     از انس بن مالک روایت شده است که عمر در حالالی 
        همراه داشت از خانه بیرون شد؛ پالس شخصالی از بنالی زهالره او را دیالد     

 ! .می خواهم محمد را بکشم: د کجا داری؟ پاسخ دادای عمر، قص :گفت و

                              
دمشق ابن  نةیمد خیتار 509ص 4و ج 50ص 2ج یریابن شبةالنم نةیالمد خیتار 240و244ص 2جی الذهب اإلسالم خیتار -2

 4المنثور جاليدر  دارالفکر 88ص 2جی الکبر السنن 259و254 ص 3ج الکبرى محمد بن سعد لطبقاتا  34ص 44عساکر ج
سیره ابن هشيام   424ص 2تاریخ ابن خلدون ج 82ص3ایه جالبدایه و النه 288ص22انساب االشراف جدارالمعرفه  293ص
 344ص2ج
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به گمانم که تو نیالز دسالت از دیالن خالود برداشالته ای      : عمر پاسخ داد
آیا می خواهی تو را بر چیالزی شالگفت،   : آن شخص گفت ومسلمان شده

 ! .راهنمایی کنم؟ داماد تو و خواهرت نیز از دین خویش بیرون شده اند
   جالا بالود    د ایشان رفت؛ خباب نیز در آنپس عمر به راه افتاده و به نز

  ایالن  : و وقتی که آمدن عمر را احساس کرد در خانه پنهان شد؛ عمر گفت
: را تالوت می کردند پاسالخ دادنالد  ه سر و صداها چیست؟ ایشان سوره ط

و شالاید شالما از   : چیزی جز سخنانی که به هم می گفتیم نبود؛ عمر گفالت 
 ؟ .دین بیرون شدید
ای عمر؛ اگر ح  در غیر دین تو باشد چاله  : او پاسخ داد داماد عمر به

 .خواهی کرد
، پس خواهرش هم آمد تا از شوهرش زدعمر بر او جهیده و او را لگد 

دفاع کند اما عمر چنان با دست بر صورت او کوبید که صورت او خالونین  
اگر ح  در غیر دین تو باشد : شد؛ پس خواهرش در حال عصبانیت گفت

 ت می دهم که خدایی جز خدای یگانه نیست و محمد بنالده  پس من شهاد
کتابی را که در نالزد شماسالت باله مالن     : پس عمر گفت. و فرستاده اوست

تو کثیف هستی : بدهید عمر خواندن می دانست پس خواهرش به او گفت
و غیر از پاکیزگان نباید این کتاب را لمس کنند؛ برخیز و غسالل بنمالا یالا    

طه؛ تا باله ایالن   : رفت و کتاب را گرفته و خواندوضو بگیر؛ پس او وضو گ
  ."اننی انا اهلل ال اله اال انا فاعبدنی وبقم الصالة لذکری" جا رسید که
من را به نزد محمد ببرید؛ وقتی که خباب کالم عمر را شنید : عمر گفت

              بشالالارت بالالادت ای عمالالر؛ امیالالدوارم کالاله دعالالای رسالالول خالالدا   : گفالالت
خدایا اسالم را به وسيیله عمير   »:له در شب پنجشنبه که گفتندوآ صلی اهلل علیه

در مورد تو مستجاب شده باشالد؛ و در   «بن خطاب یا عمرو بن هشام عزیز بنما
 . این هنگام رسول خدا در خانه خویش در پای کوه صفا بودند
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پس عمر به راه افتاده و به در خانه رسول خدا رفت؛ و حمزه و طلحه 
این شخص عمر : خانه حضرت بودند؛ پس حمزه گفت رکنا ای نیز و عده

است که اگر خدا در مورد او خیر مقدر کرده باشد مسلمان می شود؛ و اگر 
غیر این را اراده کرده باشد کشتن او برای ما آسان است؛ رسول خالدا نیالز   

که به ایشان وحی صورت می گرفت؛ پس از خانه  در خانه بودند در حالی
کنار عمر رسیدند، پس او دست به کمر بند و محل بستن بیرون آمدند و به 

 نمی خواهی بس کنی؟ تا این !ای عمر: شمشیر برد؛ پس حضرت فرمودند
که خداوند همان ذلتی را که بر ولید بن مغیره وارد کرد، بر تالو نیالز فالرود    

شهادت می دهم که خالدایی  : آورد؟ این شخص عمر است، پس عمر گفت
 .ییکه تو بنده او اینجز خدای یگانه نیست و 

 !!!سابقه درخشان
أبوبکر و عمر کسانى نبودند که مانند سالایر مساللمانان شالکنجه دیالده     
باشند، بلکه عمر بن الخطّاب، قبل از اسالم آوردن ظاهری، خود مسلمانان 

شکنجه مى نمود، و در آزار رساندن به زنان مسلمان از مهارت خاصّى  را
ب در دوران جاهلیّت همواره با زنان مسلمان عمر بن الخطّا. برخوردار بود

ستیزه جوئى مى کرد، و شکنجه دادن زنان مؤمن ضعیفى را که یالاورى در  
 .دفاع از خویش نمى یافتند، به عهده داشت

     روزى أبوبکر به عمر برخورد نمود، در حالالى کاله وى کنیالز مساللمان    
زمالان   عمالر در آن را شکنجه مى داد تا دست از اسالم بردارد، 1،بنى مؤمّل

      مالن از تالو معالذرت   : مشرک بود و او را مى زد و چون خسته شالد گفالت  
  2.خاطر خستگى رهایت کردمه مى خواهم فقط ب

از کارهاى دیگر او در این میدان که نشالانگر سالر دسالته بالودن او در     
مسلمان  «حتنه»طومار شکنجه گران مسلمانان مى باشد این است که، چون

                              
 گروهى از بنى کعب بودند - 1
 284بلمحبر  322ص 2بلسّیرة الحلبیّه ج 339ص 2سیره ابن دحالن ج 222ص 2سیره ابن هشام ج - 2



 23........................................عمر بن الخطاب از دیدگاه پیروانش    

شدّت لگدکوب کرد، و چنان ضربه اى ه برد و او را ب سویش حملهه شد ب
و عمر از  1.به صورت خواهر مسلمانش زد که چهره او غرق در خون شد

ازاسالم دورى  : وضعیّت خود قبل از مسلمان شدن چنین پرده بر مى دارد
مى جستم و در جاهلیّت از شراب جدا نمى شدم و شراب را بسیار دوست 

  2.نشا  من بودداشتم و مایه سرور و 
 حتي بعد از اظهار اسالم شراب خواري عمر
 3خورند ابوبکر و عمر شراب می

سال فتح مکه و بعد » در سال هشتم! رفقا یک روز ابوبکر و عمر و دیگر
در منزل ابوطلحه زید بن سهل جمع شدند  «از تحریم و نزول آیه حرمت شراب

کر پس از خوردن ابوب. و مشروب خوردند و مجلس عیشی تشکیل دادند
شراب و مست شدن بر کشته های مشرکین جنگ بدر افسوس خورد و با 

 : اشعار کفر آمیز زیر برایشان نوحه نمود
 وهل لک بعد قومک من سالم                                      احیی ام بکر بالسالم

 یف حیاه اصل او هشامکو                                       یحدثنا الرسول بان سحتا
 بالف من رجال او سوام                                          ود بنو المغیره لو فدوه و

 من الشیزی یکلل بالسنام                                         کانی بالطوی طوی بدر
 ان و الحلل الکراممن الفتی                                      کانی بالطوی طوی بدر 

عمر نیز در آن مجلس مشروب خورد و مست کرد و همانند همکارش 
 :کفریات زیر را بر کشته های جنگ بدر نوحه سرایی نمود

 من الفتیان و العرب الکرام                                       و کائن بالقلب قلیب بدر
 و کیف حیاه اصداء وهام                                 ایوعدنی ابن کبشه ان سنحیی

 و ینشرنی اذا بلیت عظامی                                     ایعجز ان یرد الموت عنی

                              
 294ص 2جطبقات ابن سعد   - 1
 342ص 2ج سیره ابن دحالن - 2
       34رسيائل الجياحص ص   388ص 2حکام القيران ابيوبکر جصياص رازی حنفيی ج    ا 204ص 2ج کشف الغمه امام شعرانی - 3

 254ص  3شرح ابن ابی الحدید ج



 24........................................عمر بن الخطاب از دیدگاه پیروانش    

 بانی تارك شهر الصیام                                          اال من مبلغ الرحمن عنی
 و قل هلل یمنعنی طعامی                                              فقل هلل یمنعنی شرابی

له رسید حضالرت بسالیار   آوقتی خبر به حضرت پیامبر صلی اهلل علیه و
خشمگین شد و در حال غضب و ناراحتی در حالالی کاله ردای مبالارکش    

و چیالزی در دسالت    نالد جالا تشالریف برد   نآه شد ب روی زمین کشیده می
     متفالرق شالدند   هالا   داشت آن را بلند کرد که بر سر حضار مجلس زند آن

  1.خورمی و عمر گفت دیگر نم
ن مجلس یازده نفر بودند و ابن حجر ده نفر آنها را آمجموع حضار در 

 :در کتب دیگر آمدهزده ام آن یا نفر و: نام می برد به ترتیب زیر
 ابوبکربن ابی قحافه در سن پنجاه و هشت سالگی  -1
 عمربن الخطاب در سن چهل و پنج سالگی - 2
 در سن چهل و هشت سالگی  «گورکن مدینه» ابوعبیده جراح -3
 ال ابو طلحه زید بن سهل میزبان مجلس در سن چهل و چهار سالگی4
 سهل بن بیضاء  -5
 ابی بن کعب -6
 ابودجانه سماک بن خرشه -7
 ابو ایوب انصاری -8
 ابوبکر بن شغوب  -9
 2وچکترهمه کاز در سن هیجده سالگی ! مجلسانس بن مالک ساقی  -11
 

                              
البته عمر از شراب دست برنداشت و تا ساعت مرگش زمانی که ضربت خورد شراب می آشيامید نيوادر االصيول حکيیم       - 1

صحیح بخاری کتاب التفسیر سوره  32ص22ج فتح الباری 02ص 0مجمع الزوائد هیثمی ج 22ص 4االصابه ج 55ترمذی ص
 3مسند احمد ج 322ص 2تفسیر الدر المنثور سیوطی ج یه حرمت شراب صحیح مسلم کتاب االشربه باب حرمت شرابآمائده 
 4و ج 223ص 2ج و در تفسيیر طبيری  94و93ص 2تفسیر ابن کثیير ج  292و285ص 8سنن کبری بیهقی ج224و282ص
ن را تحریف و خیانت نموده است و درباره عمر نیز طبری بيه جيای عمير کلميه     آورده وآ "مردی"به جای نام ابوبکر 24ص
مردی آورده که به مصداق مثل معروف محبت آدمی را کر و کور میکند گویا شرم داشته از اینکه نيام خلفيای خيود را کيه     "

 .دیگران او را به نام آورده اند به قلم بیاورد
 323ص 22فتح الباری ابن حجر ج  -2
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ابن حجر او را از قلم انداخته و در آن هنگام بیست  معاذ بن جبل -11
 1.داشتو سه سال 
صحابه بعد از نزول آیه حرمالت شالراب در    بزرگان 2:گوید میآلوسی 

 سوره بقره باز هم می آشامیدند و دست بردار نبودند و بسیاری از حفالا   
یاله  آداننالد و   ت مییات حرمت شراب را در اوایل هجرآو مفسرین نزول 

 3.دسوره مائده جهت تشدید و تاکید حرمت بو
           به هالر حالال در نالزد هماله مساللم اسالت کاله ایالن دو خلیفاله شالراب           

خوردند و عجیب تر آنکه عمر نه فقط پالس از تحالریم شالراب از آن     می
. خالورد  دست بردار نبود بلکه تا ساعت آخر مرگش شراب انگور را مالی 

ساعتی که عمر ضربت کالارد باله شالکمش خالورد      :بن میمون گفت عمرو
کاله   5نیز آمالده اسالت   و 4.برایش شراب انگور تند آوردند و آن را آشامید

برای رفع حرمت : گفت او می. داشت عمر شراب تند را خیلی دوست می
برای هضم گوشت شالتر تنهالا   : گفت و نیز می! ریزیمشراب در آن آب می

یک روز عمر یک عربی را که : استو نیز آمده  6!.نگور مفید استاشراب 
حد شراب زد و ایالن اجالرای    ،مشروب خورده و غش کرده بود با تازیانه

                              
         2تفسير اليدر المنثيور ج    098ص 8القياری عینيی ج   ةعميد  02ص 0مجمع الزوائد هیثمی ج 24ص 4تفسیر ابن جریر ج - 1

 232ص 8شرح نووی در حاشیه ارشاد قسطالنی ج 322ص
 220ص 2آلوسی ج تفسیر روح المعانی - 2
االمتياع مقریيزی ص    232و 229ص 2تفسیر فخير رازی ج  52ص 3تفسیر قرطبی ج 382ص 2جصاص ج احکام القران - 3

عیون االثير   42ص 2تفسیر شوکانی ج 292ص 2سیره ابن هشام ج  82ص 22عمده القاری ج 24ص 22فتح الباری ج 293
 48ص 2ج ابن سید الناس

 205ص 5تاریخ بغداد خطیب بغدادی ج - 4
 292ص 2جامع مسانید ابوحنیفه ج -5
               جيامع مسيانید ابوحنیفيه    229ص 2کنيز العميال ج   329ص 2ج محاضيرات رابيب   299ص 8السنن الکبيری بیهقيی ج   - 6
 220و292ص 2ج
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حد بر او به جهت مسالتی او بالوده و ناله شالراب خالوردن یعنالی خالوردن        
 1 .مشروب تا مستی نیاورده مانعی ندارد

 : گویالد  مالی . کند این رابطه از عمر نقل می جصاص داستان جالبی در
عمر خواست او را بالا تازیاناله حالد    . که شراب خورده بودیک روز عربی 
عمالر  ! خالوری  من همان شرابی را خوردم که خودت می: بزند عرب گفت

هالر کالس در   : شراب خود را خواست و آن را با آب مخلو  نمود و گفت
گاه پالس   این موضوع شک کرد آب را داخل شراب نماید مانعی ندارد آن

و از این قبیالل  2!ودش شراب را نوشیدکه عرب را حد شراب زد خ از این
آب را داخل : و در همه آنها آمده که عمر می گفت 3.ها زیاد است داستان

در حالی که شراب با آب مخلو  شود ! شراب کنید و بخورید مانعی ندارد
هر چه را که : له فرمودآعلیه و  باز هم شراب است و پیامبر اکرم صلی اهلل

         باشالد خالواه مسالتی بیالاورد     ن نیز حرام میزیادی آن مستی آورد کمی آ
 4.یا نیاورد

و نیز آورده اند یک وقتی مردم شام از سالرما و سالنگینی آب و بالدی    
عمر به آنها اجازه داد که شالراب را  . محصول زمین نزد عمر شکایت بردند

 5.بجوشانند وقتی دو ثلث آن کم شد یک سوم باقیمانده را بیاشامند

                              
 425ص 3العقد الفرید ج -2
 050ص 2ن جآاحکام القر  -2

کتاب االثار قاضيی   325ص 8سنن نسائی ج 222ص 3کنز العمال ج 325ص 8حاشیه سنن کبری بیهقی ابن ترکمانی ج -3
 292ص 2ججامع مسانید ابوحنیفه  225ابویوسف ص

تاریخ خطیب بغدادی  54ص 2مصابیح السنه ج 295ص 8سنن بیهقی ج 322ص 8سنن نسائی ج 223ص 2سنن دارمی ج -4
 342ص 2صحیح ترمذی ج 324ص 3ج
        248ص 2سیرالوصيول ج فت222و229ص 3کنيز العميال ج   329ص 8سينن نسيائی ج   322و 322ص 8سنن بیهقيی ج  -0

 292ص 2جامع مسانید ابوحنیفه ج
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 بر يكي از مومنين اعتراض به نماز
          جلد چهالارم االصالابه، شالرح حالال ابالو عطیاله       ابن حجر عسقالنى در

صلّى اللّه علیه وآله، مردى وفات یافت، یکى  در محضر پیغمبر: مى نویسد
 !.بر او نماز مخوان! یا رسول اللّه: گفت یعنى عمر از اصحاب

ده اسالت کاله کالار    آیا کسى او را دیال : پیغمبرصلّى اللّه علیه وآله فرمود
در فالن شب و فالن شب با مالا، پاسالدارى   : مردى گفت نیکى انجام دهد؟

. و تا قبر، تشالییع کالرد   خواندبر وى نماز  پیغمبرصلّى اللّه علیه وآله .نمود
رفقایت گمان مى کنند که تو اهل دوزخ  :سپس از وى تمجید کرد و فرمود

گالاه باله عمالر     آن .مى باشى، ولى من گواهى مى دهم که تو بهشتى هستى
    فقط مالى خالواهى پشالت سالر      تو از اعمال مردم پرسش نمى کنى :فرمود
 1.ها غیبت نمایى آن

 ن در جنگ بدر توسط عمرركامدح و ستايش مش
کسی که دشمنان خدا را مدح و ستایش کند، چگونه ستایش کننالده و  

 :  گواه تاریخ سندی روشن بر این عمل است. مداح خدا می باشد
         :جنگ بالدر کشالته هالای مشالرکین را سالتایش کالرد و گفالت        عمر در

آیا پسر کبشاله  . چاه های بدر، جوانمردان و بزرگواران عرب افتاده اند در
به من وعده می دهد که زنالده خالواهم    «آلهیعنی پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و »

آیالا از اینکاله    شد چگونه ممکن است استخوانهای پوسیده زنالدگی کننالد؟  
 ها را آن را از من دفع کند ناتوان است اما وقتی استخوانهایم بپوسدمرگ 

بگوید که   «یعنی خداوند»چه کسی است که به رحمن !می تواند زنده سازد؟

                              
 252ص 2لمستطرف جا -1
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اند  وردهآهمچنین اهل سنت در کتب خود  1!من ماه روزه را ترک گفته ام
بر خدا که پیام .را ستودند «مشرکان»که ابوبکر و عمر در معرکه بدر قریش 
 .از آنان اعراض نمود و رو برگرداند

 !لهآشک عمر در نبوت پيامبر اكرم صلي اهلل عليه و 
در دین است لذا کسی که قرار است جانشین پیغمبر  شک نشانه تزلزل

  : گردد به یقین نبوی رسیده یا به قریب یقین برسد
   . له شالک مالی کالرد   آعمر مکرر در نبوت رسول خدا صلی اهلل علیه و 

ه بالود کاله حمیالدی در جمالع بالین      یاز جمله شک های وی در روز حدیب
 :الصحیحین اعتراف به آن کرده که عمر گفت

نی هرگز باله انالدازه   یع "!ما شککت فی نبوة محمد قط کشکی یوم الحدیبیة"
لاله کالردم   آصلی اهلل علیاله و  شکی که در روز حدیبیه در نبوت پیامبر اکرم

 .شک نکرده بودم
است که وی مادام و همیشاله در نبالوت    نشان دهنده این کالم وی خود

ولی شک وی در روز . له شک می کرده استآپیامبر اکرم صلی اهلل علیه و
علت شک عمالر آن بالود کاله    . حدیبیه با بقیه شک ها فرق می کرده است

له فرموده بودند که به مکه می رویم و اعمال آپیامبر اکرم صلی اهلل علیه و 
و به همین منظور به همراه جمع کثیری از اصحاب . دحج انجام خواهیم دا

ولی مشرکان که از طرفی نمالی خواسالتند کاله    . به سوی مکه به راه افتادند
مسلمانان به حج بیایند و از طرفی هم خود را قادر به مقابله و جنالگ بالا   
ایشان نمی دانستند تصمیم گرفتند که با پیامبر عظیم الشالان اسالالم صاللح    

ین مشرکان چندی از بزرگان خالود را پالیش پیالامبر اکالرم     برای هم.  کنند
لاله نیالز صالالح    آپیامبر اکرم صلی اهلل علیه و. له فرستادندآصلی اهلل علیه و

                              
 2سیره ابن دحالن ج 225ص 3دالئل النبوه ج 390و392ص 2سیره نبوی ابن کثیر ج 2424و2423ص 3مسلم جصحیح  - 1

 323ص
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که البتاله  . دیدند که به مدینه برگردند و به حج نروند و با ایشان صلح کنند
مفاد و شرو  این صلح منافع بسیاری بعدها بالرای مساللمانان باله وجالود     

گین شده بود به محضر پیامبر شمی عمر که از شرو  صلح نامه خول. آورد
له رسید و مثل همیشه با تندی و تالوهین بالا ایشالان    آاکرم صلی اهلل علیه و

 . سخن گفت
 صلي اهلل عليه و آله وسلمتوهين به رسول اهلل 

در چند سوره از قرآن خداوند متعال آنقدر برای پیغمبرش اهمیت قائل 
تور می دهد پیغمبر را با اسم نخوانیالد بلکاله آن را بالا    شده که به مردم دس

رسول اهلل خطاب کنید در جای دیگر اطاعت از ایشان را بی چون و چالرا  
ولی این گالواه   "قل اطیعو اهلل و اطیعو الرسول"کنار از اطاعت خود قرار داده 

    : تاریخی ننگین دل هر مسلمانی را به درد می آورد
 ر را در آخر کتاب شرو  صحیح خود  نقل بخارى ماجرای توهین عم

آیالا تالو پیغمبالر بالر حال ّ خالدا       : به پیغمبر گفتم: مى کند که عمر مى گوید
  ؟نیستى

 .چرا هستم: فرمود
 آیا ما بر ح ّ و دشمن ما بر باطل نیستند؟: گفتم
  چرا: فرمود
 پس چرا در دین خود پستى و خفت نشان دهیم؟: گفتم

من پیغمبر خدا هستم و : فرمود لّه علیه وآلهدر این هنگام پیغمبرصلّى ال
 .و خدا هم یاور من است! نافرمانى او را نخواهم کرد

مگر تو نمى گفتى که ما بزودى به خانه خدا : به پیغمبر گفتم: عمر گفت
 ؟.مى رسیم و آن را طواف مى کنیم

 .نه: گفتم چرا، ولى آیا گفتم امسال چنین خواهد شد؟: فرمود



 22........................................عمر بن الخطاب از دیدگاه پیروانش    

         را بدان که باله خاناله خالدا مالى آیالى و آن را طالواف        این پس: فرمود
 1.کنى مى

له خالود دلیالل   آاین نوع سخن گفتن وی با پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و
و به همین دلیالل  . واضح و روشنی است بر عدم اعتقاد وی به نبوت ایشان

دارد در روز حدیبیه عمر حقیقت درون خودش را بیان می کند و اظهار می
 .در نبوت پیامبر شک دارد و در واقع اصال عقیده ندارد که

 لهآعمر مبغوض پيغمبر اكرم صلي اهلل عليه و 
 :کسی که مبغوض پیغمبر است مبغوض خداست
هالایى از   عمالر پرسالش  : ابو موسى اشعرى روایت شده است که گفالت 

صاللّى اللّاله علیاله وآلاله گردیالد،       حتى رسول خدااپیغمبر کرد که باعث نار
آثار غضب را در چهالره پیغمبالر     ،طورى غضبناک شد که عمر حضرت به
 2.علیه وآله  مشاهد نمود صلّى اللّه

لاله را آزار  آست کسانی که خدا و رسول اکرم صلی اهلل علیه ونباید دا 
 : ن، لعنت شده و مستح  عذاب هستندآمی دهند به گفته خداوند در قر

   دا در دنیالا و آخالرت   آزارنالد، خال   طعاً آنان که خدا و پیامبرش را مالى ق
 3.کند، و براى آنان عذابى خوارکننده آماده کرده است شان مىا لعنت

 «قرطاس»قلم و دواتواقعيت شرم آور 
        اکالالرم  روز شالالهادت پیالالامبر دوشالالنبه از اصالالحاب صالالبح روز برخالالی
 . له گرد بستر آن حضرت جمع شدندآعلیه و صلی اهلل

                              
        205ص 3ط دار الکتيب العربیية بحاشيیة السيندی ج     222ص 2صحیح البخاری ك الشروط باب الشروط فی الجهياد ج  -2

 332ص 4ط مطابع الشعب مسند بحمد ج
  29الغضب فى الموعظة والتعلیم ص باب جلد اول باب ابواب کتاب العلم بخاریصحیح  -2
 04آیه احزاب -3
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اتونی بيدوات و قرطياس اکتيب     ":مودندله فرآپیامبر اکرم صلی اهلل علیه و
قلم و کاغذ بیاورید تا نامه ای برای شما : یعنی . "لکم کتابا لن تضلوا بعده ابدا

 :بنویسم که بعد از من هرگز گمراه نشوید عمر گفت
 1."ان النبی بلبه الوجع و عندکم کتاب اهلل، حسبنا کتاب اهلل"

ه از اینکه نمالی دانالد چاله    بیماری بر پیامبر غلبه کرده است کنای: یعنی
در روایت  .گوید و نزد شما کتاب خداست و کتاب خدا ما را بس استمی

نفر از حاضران  دیگر، در طبقات ابن سعد، آمده است که، در آن حال یک
"ان نبی اهلل لیهجر":گفت

 !.همانا پیامبر خدا هذیان می گوید: یعنی 2
ب اهلل و این قضیّه به حسبنا کتا :گوینده سخن همان بود که گفت! آری

قدرى درد آور بود که وقتى ابن عبّاس به یاد آن می افتاد اشک چشمانش 
 3.گشت همانند دانه هاى مروارید از گونه هایش سرازیر می

 اعتراف عمر به اين عمل ننگين 
 4.عمر خود به این امر اعتراف کرده است

 گرفالت،  یک روز طی مباحثه ای مفصل که میان ابن عباس و عمالر در 
 پیامبر تصمیم داشت که به هنگام بیماری اش، تصریح به نام او :عمر گفت

لاله آزرده  آپیامبر صلی اهلل علیه و. کند، ولی من نگذاشتم «علی ابن ابیطالب»
    پالس از ایالن گفتگالو    . دستور پیامبر را انجام دهید: دسته ای گفتند. گشتند

                              
کتاب المرضى باب قول المریض قوموا  9ص 4صحیح البخاری ج 22ص 2جالعلم من کتاب العلم  صحیح بخاری باب کتابه -2

  45ص 0ووفاته صحیح مسلم فى آخر کتاب الوصیّة جوآله  کتاب المغازی باب مرض النبی صلى اللّه علیه 234ص 0و ج عنّى

 .چاپ بیروت 244ص 2جطبقات ابن سعد   2992ح مسند احمد حنبل تحقیق احمد محمد شاکر

و باب اخراج الیهود 222ص 2جالجهاد چاپ بیروت صحیح بخاری باب جوائز الوفد من کتاب 242ص 2جطبقات ابن سعد -2

صحیح مسلم باب مين تيرك    "وآلهفقالوا هجر رسول اهلل صلی اهلل علیه "ده است بدین لفص آم 235ص 2ج من جزیره العرب

 .بدین عبارت آمده است ان رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم یهجر 293ص 3ج و تاریخ طبری 45ص 0جالوصیه 

قيال  : نظام اللؤلؤ قيال  عبّاس قال یوم الخمیس وما یوم الخمیس ثمّ جعل تسیل دموعه حتّى ربیت على خدّیه کأنّها  عن ابن -3

 0رسول اللّه ائتونى بالکتف والدواةاو اللوح والدواةاکتب لکم کتاباً لن تضلّوا بعده ببداً فقالوا إنّ رسول اللّه یهجرصحیح مسلم ج

 رکتاب الجهاد والسی  32ص 4کتاب الوصیّة باب ترك الوصیة لمن لیس عنده شی صحیح البخارى ج 45ص

 در شرح حال عمر 94ص 3ج رح نهج البالبهابن ابی الحدید در ش -4
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      :فرمودنالد  ورند، امالا پیالامبر  و مجادله، دیگران خواستند که قلم و کاغذ بیا
بعد از این گستاخی عمر، اگالر قلالم و    آیا پس از چه؟: یعنی 1او بعد ماذا؟
وصیت نامه ای می نوشت که در آن اسالم علالی     آوردند و پیامبر کاغذ می

ها شهادت بدهند که پیامبر  بود مخالفان می توانستند چند نفر بیاورند و آن
  .ذیان نوشته استاین وصیت نامه را در حال ه

 :در آن هنگام چون نزاعشان باال گرفت، پیامبر فرمودند
"قوموا عنی، ال ینبغی عند نبی تنيازع "

از نزد من برخیزید کاله در محضالر   2
 .نزاع کردن شایسته نیست پیامبر،

این سخنان و حرکات عمر آن قدر زشت و زننده بود کاله حتّالى زنالان    
مفکران عمر اعتراض کردند که با اهانت له نیز به هآپیامبر صلی اهلل علیه و

زنان از پشالت پالرده   : له مواجه شدندآعمر و دفاع رسول صلی اهلل علیه و
 ؟ .له را نمی شنویدآمگر سخن رسول گرامى صلی اهلل علیه و: صدا زدند

شما همانند دلباختگان یوسف هستید که به هنگام مریضالى  : عمر گفت
جارى می شود، و به وقالت سالالمتى    شما کله اشآپیامبر صلی اهلل علیه و

  .حضرت، برگردن او سوار می شوید
ها را  متعرّض آنان نشوید وآن: فرمود لهآرسول گرامى صلی اهلل علیه و

  3.به حال خود واگذارید، زیرا آنان از شما بهتر هستند
حال آنکه شارحان صحاح در شرح این حدیث تصریح کرده انالد کاله   

ی معصوم است و همیشه سخنش عالین حقیقالت   پیامبر در سالمت و بیمار
کاله مقصالود   : است از جمله ابن حجر عسقالنی از قرطبالی نقالل مالی کنالد    

                              
 چاپ بیروت 242ص 2ج طبقات ابن سعد - 1
قوموا : قال "به این لفص آمده است 22ص 2ج در صحیح بخاری باب کتابه العلم من کتاب العلم20ص 2جتاریخ ابی الفداء - 2

 "عنی و ال ینبغی عندی التنازع
فقلت إنّکنّ صواحبات یوسف إذا مرض رسول اللّه : قال عمر! یقول رسول اللّه؟فقالت النسوة من وراء الستر بال تسمعون ما  - 3

  244ص 2فقال رسول اللَّه  دعوهنّ فإنهنّ خیر منکم  الطبقات الکبرى البن سعد ج: قال! عصرتنّ بعینکنّ وإذا صحّ  رکبتنّ عنقه
 24233ح  544ص 0کنز العمال ج 34ص 9الزوائد للهیثمى الشافعى ج مجمع 288ص 0المعجم األوسط للطبرانی ج
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سخن آدم بیمار است که درست حرف نمی زند و لذا به حرف او  «هجير »از
وقوع چنین امالری از پیالامبر محالال    : سپس می افزاید. اعتنایی نمی شود 

صوم است به دلیل اینکاله  است زیرا آن حضرت در سالمت و بیماریش مع
از سر هوا و هوس سخن  «پیامبر»او  "ماینطق عن الهوی"خداوند می فرماید

مالن در حالال   : نمی گوید، و همچنین بدلیل اینکه خود پیامبر می فرمایالد 
     1.جز ح  نمی گویم «در هر حالی»خشم وخشنودی 

بدان : همچنین دانشمند معروف نووی در شرح صحیح مسلم می نویسد
ه یقینا پیامبر از سخن دروغ و ناروا و تغیر احکام شرعی چاله در حالال   ک

   2.صحت و چه در حال بیماری معصوم است
 االبصار خود قضاوت كنيد يا اولي

لاله از روى هالواى   آپیامبر اکرم صاللی اهلل علیاله و   : نآبه حکم قر: اوال
      سخن نمی گوید و تمالام سالخنان او بالر مبنالاى وحالى الهالى اسالت         نفس
 ! .س محال است نعوذباهلل ایشان هذیان بگویندپ .«سوره نجم 3آیه»

له فرمودند مطلبالی را مالی خواهنالد    آپیامبر اکرم صلی اهلل علیه و: ثانیا
ولی عمر مانع نوشالتن ایالن   . بنویسند که بعد از او هرگز مردم گمراه نشوند

غ لاله وعالده درو  آدانیم که پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و می. مطلب مهم شد
              آن مطلالالب مالالورد نظالالر پیالالامبر اکالالرم   یعنالالی اگالالر حقیقتالالا. نمالالی دهنالالد
له نوشته می شد همانطور که ایشان وعده داده بودند مردم آو صلی اهلل علیه

    پس باعث و بانی گمراهالی مالردم تالا باله امالروز      . هرگز گمراه نمی شدند
 کیست؟؟؟
ن باله  آبارها در خود قر که در حالی ."حسبنا کتياب اهلل ":عمر گفت: ثالثا

بایالد از   «نآقير »این مطلب اشاره شده است که همراه اطاعالت از کالالم اهلل  

                              
 442و439ص  4فتح الباری ج - 1
 204ص 4صحیح مسلم شرح نووی ج - 2
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و حتی خداونالد  . له نیز اطاعت کردآدستورات پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و
کسانی را که می خواهند بین اهلل و رسول فرق اندازند و یکی را قبول کنند 

یالا اولالی االبصالار    1.قی شمارده استو دیگری را ترک کنند را کافران حقی
   .قضاوت کنید

 حكم شرعي اين كالم چيست؟؟؟
هر کس یکى از صحابه را نکوهش کند و یا او را در : قرطبى مى گوید

روایتش مورد طعن قرار دهد، خداى متعال را رد کرده و شرایع مسلمانان 
 2.را باطل کرده است
 3."لیهجردعوا الرجل فانه : قال عمر":غزالى مى گوید

امام بخارى در هفت جا از کتاب خود و مساللم در ساله جالا از کتالاب     
خود آورده است که عمر بن الخطاب این تعبیر را نسبت به پیالامبر داشالته   

 4.است
حال با این گفتار جناب قرطبی طعنه و نکالوهش صالحابه مالذموم تالر     

 است یا حضرت رسول صلی اهلل علیه و آله ؟؟؟
 لهآليه و ترور پيغمبر صلي اهلل ع

سندی تکان دهنده که هر مسلمانی که خون او به ارقه مسلمانی رنگین 
چه کسانی هم پیمان قتل بهترین بنده خدا شدند واقعیالت  است می جوشد 

ولی می دانیم قرآن صادق است و فریاد خدا !!! شرم گین که ای کاش نبود
 :بر این گواه تاریخی بلند است
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لُوا وَ لَقَدْ قالُوا کَلِمَةَ الْکُفْرِ وَ کَفَرُوا بَعْدَ إِسْالمِهِمْ وَ هَمُّوا بِما لَمْ یَحْلِفُونَ بِاللَّهِ ما قا"
 یَنالُوا وَ ما نَقَمُوا إِالَّ بَنْ بَبْناهُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ یَتُوبُوا یَکُ خَیْراً لَهُيمْ وَ إِنْ 

عَذاباً بَلیماً فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ وَ ما لَهُمْ فِيی الْيأَرْضِ مِينْ وَلِيی  وَ ال     یَتَوَلَّوْا یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ 
 1."نَصیر

 «چنان نیست»کنند که چیز بدى نگفتند  منافقان به نام خدا سوگند یاد می
آنان سخنان کفرآمیز بر زبان آوردند و بعد از اسالم آوردن کالافر شالدند و   

سوء قصد بجان رسيول  »موف  به انجام آنها نشدند  تصمیماتى اتخاذ کردند که
آن ها به جاى آن که در برابر نعمت و ثروتى که به فضل و بخشالش   «خيدا 

ار باشند، در مقام کینه و دشمنى زخدا و پیامبرش نصیب آنها شده، سپاسگ
حال اگر توبه کنند براى آنهالا بسالیار بهتالر اسالت و اگالر       بر آمدند، با این
 دا آنها را در دنیالا و آخالرت باله عالذابى بالس دردنالاک      نافرمانى کنند، خ

مجازات خواهند کرد و در روى زمین هیچ دوست و یالاورى بالراى آنالان    
 . نخواهد بود

انالد   گفتاله  "وَ هَمُّوا بِما لَمْ یَنالُوا" بسیاری از مفسرین اهل سنت در تفسیر
که مراد کسانی هستند که قصد داشتند در بازگشت از جنگ تبوک رسالول  

چه سیوطی مفسالر مشالهور    صلی اهلل علیه وآله را ترور نمایند؛ چنان خدا
قال رجيع رسيول اهلل    فی الدالئل عن عروة وبخرج البیهقی »: نویسد اهل سنت می
قافال من تبوك إلى المدینية حتيى إذا کيان بيبعض الطریيق مکير        آلهصلى اهلل علیه و

بن یطرحيوه مين عقبية فيی      برسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم ناس من بصحابه فتآمروا
الطریق فلما بلغوا العقبة برادوا بن یسلکوها معه فلما بشیهم رسول اهلل صلى اهلل علیيه  
وسلم بخبر خبرهم فقال من شاء منکم بن یأخذ بطن اليوادی فإنيه بوسيع لکيم وبخيذ      

العقبة وبخذ الناس ببطن الوادی اال النفير اليذین مکيروا     آلهرسول اهلل صلى اهلل علیه و
لما سمعوا ذلک استعدوا وتلثموا وقد هموا بيأمر عظيیم    آلهبرسول اهلل صلى اهلل علیه و

بن الیمان وعمار بن یاسر فمشیا معه مشيیا   هحذیف آلهوبمر رسول اهلل صلى اهلل علیه و
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فامر عمارا بن یأخذ بزمام الناقة وبمر حذیفة یسيوقها فبینميا هيم یسيیرون إذ سيمعوا      
وبمر حذیفة بن  آلهد بشوه فغضب رسول اهلل صلى اهلل علیه ووکزة القوم من ورائهم ق

فرجيع ومعيه    آلهرضی اهلل عنه بضب رسول اهلل صلى اهلل علیه و هیردهم وببصر حذیف
محجن فاستقبل وجوه رواحلهم فضربها ضربا بالمحجن وببصر القيوم وهيم متلثميون ال    

رضی اهلل عنه وظنوا ان  هفیشعروا انما ذلک فعل المسافر فرعبهم اهلل حین ببصروا حذی
مکرهم قد ظهر علیه فأسرعوا حتى خالطوا الناس وبقبل حذیفية رضيی اهلل عنيه حتيى     

واميش   هفلما بدرکه قال اضرب الراحلة یا حذیفي  آلهبدرك رسول اهلل صلى اهلل علیه و
بنت یا عمار فأسرعوا حتى استووا بأعالها فخرجوا من العقبية ینتظيرون النياس فقيال     

مين هيؤالء اليرهط بحيدا قيال       ههل عرفت یا حذیفي  هلحذیف آلهى اهلل علیه والنبی صل
حذیفة عرفت راحلة فالن وفالن وقال کانت ظلمة اللیل وبشیتهم وهم متلثميون فقيال   

هل علمتم ما کان شأنهم وما برادوا قيالوا ال واهلل یيا رسيول     آلهالنبی صلى اهلل علیه و
إذا طلعت فی العقبة طرحونی منهيا قيالوا بفيال     اهلل قال فإنهم مکروا لیسیروا معی حتى

تأمر بهم یا رسول اهلل فنضرب بعناقهم قال بکره بن یتحدث الناس ویقوليوا ان محميدا   
 3."وضع یده فی بصحابه فسماهم لهما وقال اکتماهم

هنگالامى کاله   : روایت کرده که او گفالت  ةبیهقى در دالئل النبوة از عرو
و آله با مسلمین از تبوک مراجعت می کرد و در  رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه

داد، گروهى از اصحاب او اجتماعى کردند   سیر خود ادامه میبه مراه مدینه 
هاى بالین راه باله طالور     و تصمیم گرفتند که آن جناب را در یکى از گردنه

مخفیانه از بین ببرند، و در نظر داشتند که با آن حضرت از راه عقبه حرکت 
      بر اکرم صلی اهلل علیه وآله از ایالن تصالمیم خائناناله مطلالع شالد      پیغم. کنند

هر کس میل دارد از راه بیابان برود؛ زیرا که آن راه وسیع است و : و فرمود
جمعیت به آسانى از آن می گذرد، حضرت رسول صلی اهلل علیه وآله هالم  

چند نفالر   از راه عقبه که منطقه کوهستانى بود به راه خود ادامه داد، اما آن
که اراده قتل پیغمبر را داشتند براى این کار مهیا شالدند، و صالورت هالاى    
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   حضالرت رسالول امالر فرمالود،     . خود را پوشانیدند و جلالو راه را گرفتنالد  
: در خدمتش باشند، و باله عمالار فرمالود    بن یمان و عمار بن یاسر هحذیف

ه راه مهار شتر را بگیرد و حذیفه هم او را سوق دهالد، در ایالن هنگالام کال    
صداى دویدن آن جماعت را شالنیدند، کاله از پشالت سالر      رفتند ناگهان می

کنند و آنان حضرت رسول را در میان گرفتند و در نظر داشتند  حرکت می
قصد شوم خود را عملى کنند پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه وآله از این جهت 

اب و به حذیفه امر کرد که آن جماعت منالاف  را از آن جنال   به غضب آمد
دور کند، حذیفه به طرف آن ها حمله کرد و با عصائى که در دست داشت، 

ها  ها را هم مضروب کرد، و آن ها زد و خود آن هاى آن بر صورت مرکب
هالا   ها را مرعالوب نمالود و آن   را شناخت، پس از این جریان خداوند آن

فهمیدند که حذیفه آنان را شناخته و مکرشان آشکار شده است و با شتاب 
. ها داخالل شالدند   و عجله خودشان را به مسلمین رسانیدند و در میان آن

: ها حذیفه خدمت حضرت رسول رسید، و پیغمبالر فرمالود   بعد از رفتن آن
و با شتاب از عقبه خارج شالدند، و منتظالر بودنالد تالا مالردم       حرکت کنید،

اى حذیفه شما این افراد را شالناختید؟ عالرض   : برسند، پیغمبر اکرم فرمود
ها هالم    آن و چون شب تاریک بود، و مرکب فالن و فالن را شناختم: کرد

 . هاى خود را پوشیده بودند، از تشخیص آنها عاجز شدم صورت
ها چه قصدى داشتند و در نظر داشتند  فهمیدید که این: حضرت فرمود

این جماعت : مقصود آنان را ندانستیم، گفت: چه عملى انجام دهند؟ گفتند
        ه دنالد از تالاریکى شالب اسالتفاده کننالد و مالرا از کالوه بال        در نظر گرفته بو

هالا را   امر کنید تا مردم گردن آن! یا رسول اللَّه: زیر اندازند، عرض کردند
من دوست ندارم مردم بگویند که محمالد اصالحاب خالود را    : بزنند، فرمود
ها را معرفی کالرد و   کشد، سپس رسول خدا آن ها را می کند و آن متهم می
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اما این که این افراد . شما این موضوع را ندیده بگیرید و ابراز نکنید: فرمود
 . اند روشن نیست چه کسانی بوده

علمالی   رکانبرخی از علمای اهل سنت همانند ابن حزم اندلسی که از ا
وی در کتالاب  . ه اسالت درود نام ایالن افالراد را آور   اهل سنت به شمار می

سعد بن ببی وقاص برادوا  طلحة و عثمان و عمر و ان ببا بکر و":نویسد المحلی می
  1."وإلقاءه من العقبة فی تبوك آلهقتل النبی صلى اهلل علیه و

طبعة مصححة ومقابلة على عدة مخطوطات ونسخ معتمدة کما قوبليت  : توضیحات"
 . "على النسخة التی حققها األستاذ الشیخ بحمد محمد شاکر

وقالاص؛ قصالد کشالتن    ابوبکر، عمالر، عثمالان، طلحاله، سالعد بالن أبالی       
خواسالتند آن حضالرت را از    پیامبرصلی اهلل علیاله وآلاله را داشالتند و مالی    

 . ای در تبوک به پایین پرتاب کنند گردنه
کنالد، تنهالا اشالکالی کاله باله       البته ابن حزم، وقتی این حدیث را نقل می

روایت دارد، وجود ولید بن عبد اهلل بن جمیع در سلسله سالند آن اسالت و   
 . این روایت کذب است گوید که لذا می

   ما در این جا نظر علمای علم رجال و بزرگان اهالل سالنت را دربالاره    
کنیم تا ببنیم که نظر ابن حزم از نظالر علمالی چاله     ولید بن عبد اهلل نقل می

  ؟.ارزشی دارد و تا چه اندازه قابل قبول است
مالی بینالیم کاله      کنالیم،  های رجالی اهل سنت مراجعه می وقتی به کتاب

و او   یاری از  علمای اهل سنت، ولید بن عبداهلل بن جمیع را توثی  کردهبس
حالاف  علالی    ،چنانچاله ابالن حجالر عسالقالنی     اند؛ را صدوق و ثقه خوانده

  هالای علمالی اهالل سالنت در      اإلطالق اهل سنت و یکی دیگالر از اسالتوانه  
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المکی الولید بن عبد اهلل بن جمیع الزهری " :نویسد تقریب التهذیب درباره او می
 1."نزیل الکوفة صدوق

طبعة مقابلة على نسخة بخط المؤلف وعلى تهيذیب  : توضیحات التهذیب تقریب"
 . "التهذیب وتهذیب الکمال

الولید بن عبد اهلل بين  ":نویسد و همچنین ابن سعد در الطبقات الکبری می

 2."له بحادیث جمیع الخزاعی من بنفسهم وکان ثقة و
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 اطاعت نكردن از پيامبر :مفصل دو
 لهآاعتراض عمر به پيامبر اكرم صلي اهلل عليه و 

     طب  فرمایش خداوند متعال در قرآن کالریم هماله آنهالایی کاله گفتنالد      
محض از او و فرستاده به تبعیت و اطاعت الاله االاهلل باید بی چون و چرا 

 .ح  او پیغمبر خاتم کنند
کند عمر روایت مى بن از عبداللّه بخارى در صحیح خود با سلسله سند

! یالا رسالول اللّاله   : چون عبداللّه بن اُبى مرد، پسرش آمد و گفالت : که گفت
و بعد هم بالر او نمالاز بگالزار و    . پیراهنت را بده تا پدرم را در آن کفن کنم

  !.برایش طلب مغفرت کن
 وقتى از غسل و: پیغمبر صلّى اللّه علیه وآله نیز پیراهنش را داد و گفت

    چالون فراغالت یافالت و باله پیغمبالر      . کفن او فراغت یافتى به ما اطالع بده
 .صلّى اللّه علیه وآله  اطالع داد، حضرت آمد تا بر وى نماز بگزارد

عمر پیغمبر صلّى اللّه علیه وآلاله را گرفالت و گوشاله لبالاس پیالامبر را      
و باله   مگر خدا تو را از نماز گزاردن بر منافقین منع نکرده: و گفت !کشید

چه براى آنها آمرزش طلب کنى یا نکنى، اگر هفتاد بار : تو نگفته است که
 !.ها را نمى آمرزد براى آنها طلب آمرزش کنى، خداوند آن

پیغمبر اکرم  صلّى اللّه علیه وآله به اعتراض عمر اعتنا نکرد و با بردبارى 
ا امّال . عظیم و حکمت بالغه خویش، طب  عادت همیشگى خالود رفتالار نمالود   

چون عمر گستاخى را از حد گذراند، در مقابل حضرت ایستاده بود و از نماز 
نالاگزیر   .گزاردن حضرت ممانعت مى کرد و سخنانى گفت که به یالاد نالداریم  
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به من اطالع داده اند که براى آنها طلب ! کنار برو! اى عمر :حضرت فرمود
اهى، هرگالز  آمرزش بکنى یا نکنى، ولو هفتاد بار براى آنها آمالرزش بخالو  

هفتاد بار بالراى  بیش از  اگر مى دانستم چنانکه. خدا ایشان را نمى آمرزد
  عبداللّه ابى، آمرزش طلب کنم، خدا او را مى آمالرزد، ایالن کالار را انجالام     

 1.سپس نماز خواند و جنازه را تشییع کرد و بر قبرش ایستاد مى دادم
 2لهآاهلل عليه و اكرم صلي اعتراض به گفتار پيامبر

برو و هالر کالس را   : به ابوهریره فرمود پیغمبر اکرم صلّى اللّه علیه وآله
دیدى که گواهى به یگانگى خداوند مى دهد و از دل به خدا ایمالان دارد،  
به وى مژده بهشت بده قبل از همه، عمر به او برخورد و پرسالید موضالوع   

 ؟.چیست
 .پیغمبر چنین مأموریتى به من داده است: ابوهریره گفت

عمر با مشت چنان به سینه ام کوفت که با اسفل به : گوید هریره مىابو
من نزد پیغمبالر برگشالتم و   . اى ابوهریره برگرد: سپس گفت! زمین خوردم

 .سپس عمر نیز خدمت پیغمبر آمد. گریستم
 چرا گریه مى کنى؟ ابوهریره :حضرت فرمود

ه ام موضوعى را که فرمودى به عمر گفتم، ولى او چنان باله سالین  : گفتم
 .کوفت که با اسفل به زمین خوردم

 چرا چنین کردى؟! عمر: وآله  فرمود پیغمبرصلّى اللّه علیه

                              
التفسیر باب تفسیر سورة التوبة مسند بحمد عن عبداهلل بين عمير    تاباللباس صحیح البخاری بیضا ک تابلبخاری کصحیح ا -2

 .ط دار الکتاب العربی 299ص 2الکامل البن االثیر ج 222ص 8صحیح مسلم ك صفات المنافقین ج
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 ؟آیا تو به ابوهریره چنالین دسالتورى داده اى  ! یا رسول اللّه: عمر گفت
 .آرى: فرمود صلّى اللّه علیه وآله پیغمبر اکرم
آن،  چون من مى ترسم که مردم باله اتکالاى  ! این کار را نکن! نه: گفت

 !.بگذار بردارند: فرمود پیغمبرصلّى اللّه علیه وآله .دست از عمل بردارند
 1تخلف عمر از فرمان رفتن به مكه

له در سال آبه نوشته ابن هشام هنگامی که پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و
ششم از هجرت به قصد زیارت مکه معظمه با گروهی از صحابه و دیگالر  

یش وحشت زده شد که مبادا پیامبر به قصد جنگ مسلمانان به راه افتاد قر
و قتال راه مکه را پیش گرفته و چند نفر را هر یالک باله تنهالایی نالزد آن     

و از طرفالی درصالدد   . حضرت فرستادند تا از هدف اصلی او آگاه شالوند 
توطئه جلوگیری از آمدن پیامبر و مسلمانان بر آمدند کاله کالار باله صاللح     

 .بعد انجامیدحدیبیه و رفتن به مکه در سال 
له عمر را به پیش خواند تالا  آدر این موقع رسول خدا صلی اهلل علیه و

به مکه اعزام نماید و به اشراف مکه اطالع دهد کاله هالدف اصاللی پیالامبر     
 . چیزی جز زیارت خانه خدا نیست

   یا رسول اهلل من بر جان خالود از قالریش مالی ترسالم و از     : عمر گفت
کسی در مکه نیست که از اذیت و قصد جان  «قبیله عمر» بنی عدی بن کعب

من جلوگیری کند و بدین وسیله از اطاعت دستور پیامبر و رفتن به مکاله  
   عثمان را بفرسالت کاله از مالن در نالزد     : سرپیچی و شانه خالی کرد و گفت

 ! .ها عزیزتر است آن
 
 

                              
 . 329ص 3ج سیره ابن هشام  -2
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 كتک زدن اهل و عيال رسول اهلل 
با کتب اهالل تسالنن باشالد    اهل عیال رسول اهلل به تعبیری که متناسب 

امانت های پیغمبرند و نباید با ایشان هر برخوردی را داشت و نباید آنهالا  
را کتک زد حتی این رفتار در زمان خالفت امیر به ح  مومنان حضالرت  
   علی علیه السالم نسبت به مخالفت با خلیفه از جانب عایشه دیالده نشالده   

ه را در کنالف محافظالان و   احترام حضرت امیرالمالومنین عایشال  و در کمال 
  .مراقبان زن به مکه بازگرداندند

قيال  آليه  صيلى اهلل علیيه و  لما ماتت زینب بنيت رسيول اهلل   : عن ابن عباس قال" 
بلحقوها بسلفنا الخیر عثمان بن مظعيون فبکيت النسياء    : آلهرسول اهلل صلى اهلل علیه و

مهال یا عمير  : یده وقال هآلصلى اهلل علیه وفجعل عمر یضربهن بسوطه فأخذ رسول اهلل 
و قعد رسيول اهلل صيلى اهلل علیيه     : إلى بن قال. دعهن یبکین، وإیاکن ونعیق الشیطان

یمسيح   آليه على شفیر القبر وفاطمة إلى جنبه تبکی فجعل النبی صلى اهلل علیيه و  آلهو
  1."عین فاطمة بثوبه رحمة لها

دنیالا رفالت   زمانی که زینب دختر رسول خدا صلى اهلل علیاله وآلاله از   
       او را باله ساللف خیالر     ،رسول خدا صلى اهلل علیه وآلاله فرمودنالد خداونالد   

وقتالی پیالامبر خالدا ایالن     . اعثمان بن مظعون ملح  نمال  «یعنی»و نیکوی ما
عبارت را فرمودند زنان بر مصیبت وفات زینب گریستند، در ایالن هنگالام   

باله زدن   ای که در دستش بود در حضور رسول خدا شالروع  عمر با تازیانه
تازیاناله را   ،زنان کرد که با برخورد تند پیامبر رحمت مواجه شد، حضرت

کار؛ بگذار گریاله  ه ها چ از او گرفتند و فرمودند آرام باش تورا با این زن
ناله هایی که با گناه و اعتراض » شما هم از ناله های شیطانی کنند، و ای زنان

    «آنجيا کيه ابين عبياس ميی گویيد      تيا   »...بر حذر باشید «به خداوند همراه است

                              
المسيتدرك سينده صيالح     صیتلخ یف یوقال الذهب ةوصحح 292ص 3ج مستدرك الحاکم 330و234ص 2جمسند بحمد -2

 یهقیوبخرج الب24ص 3جمجمع الزوائد 482ص 2ترجمة عثمان بن مظعون ج یف عابیاالست 302صی السیداود الط یمسند بب
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  علیه وآله کنار قبالر زینالب نشسالتند و فاطماله زهالرا       رسول خدا صلی اهلل
      سالم اهلل علیها در کنالار پالدر بزرگالوارش بالر مصالیبت خالواهرش زینالب        

را با لباس مبالارکش   های دردانه هستی می گریست و پیامبر رحمت اشک
  .پاک می نمود

رضيی اهلل عنهيا   ( بنيت رسيول اهلل   ) نساء على رقیية بکت ال: عن ابن عباس قال"
: قيال . مه یا عمر: آلهفجعل عمر رضی اهلل عنه ینهاهن فقال رسول اهلل صلى اهلل علیه و

إیاکن ونعیق الشیطان فإنه مهما یکن من العین والقلب فمن الرحمة، وما یکون : ثم قال
 عنها تبکى على شفیر قبر وجعلت فاطمة رضی اهلل: من اللسان والید فمن الشیطان  قال

: قيال : بو .یمسح الدموع على وجههيا بالیيد   آلهرقیة فجعل رسول اهلل صلى اهلل علیه و
  ."بالثوب

زنان و اهل بیت پیامبر بالر   از دنیا رفت «دختر رسول خدا»زمانی که رقیه
مصیبت از دست دادن رقیه گریستند در این هنگام عمر در حضور رسالول  

: شان، آنها را از گریه کردن نهی کرد، رسول خدا فرمودندخدا و با وجود ای
ای زنان  شما : ای عمر آرام باش تو را با این زن ها چکار، سپس فرمودند

 «و اعتراض به خداوند همراه اسيت  ناله هایی که با گناه» هم از ناله های شیطانی
بر حذر باشید؛ زمانی که در مصیبت فردی قلب محزون شالود و اشالک از   

م جاری شود، منشأ این عمل رحمت و شفقت و مهر و محبت انسالان  چش
کنایه از » است و عملی که در مصیبت فردی با دست و زبان صورت بگیرد

. از شالیطان اسالت   «های کفر آمیز حرف صورت خراشیدن و اعتراض به خداوند و
فاطمه زهرا سالم اهلل علیهالا کنالار قبالر رقیاله     : گویدمی ابن عباس در ادامه

و بر مصیبت از دست دادن رقیه مالی گریسالت و رسالول خالدا      ته بودنشس
 . اشک های یگانه دخترش را از صورت مبارکش پاک می نمود
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 هوبخرج النسائی وابن ماجة عن ببی هریر"1:عینی در عمدة القاری می گوید
فاجتمع النسياء یبکيین علیيه     آلهمات میت فی آل رسول اهلل صلى اهلل علیه و: بنه قال
دعهين یيا عمير فيإن     : وآليه عمر ینهاهن ویطردهن فقال رسول اهلل صلى اهلل علیه فقام 

 . "والقلب مصاب، والعهد قریب ،العین دامعة
       شخصالی از : نقل کالرده انالد کاله گفالت     ههریروابن ماجة از أب نسائی و

وآله از دنیا رفت زنان آل رسول جمع شدند  آل رسول خدا صلی اهلل علیه
 ز دست رفته گریستند در این هنگام عمر بلند شد وو در مصیبت شخص ا

آنها را از گریه کردن منع کرد و شروع به پراکنده نمودن ( با وجود رسول خدا)
ای عمر آنها  :آنها کرد، در این زمان رسول خدا صلی اهلل علیه وآله  فرمود

و این شخص نیالز   ها مصیبت زده ها گریان است و قلب را رها کن، چشم
 . ها رفته است میان این تازه از

لما مات خالد بن الولیيد اجتميع    ":عبدالرزاق صنعانی در المُصَنّف می گوید
یا ببيا عبيد   : فی بیت میمونة نساء یبکین، فجاء عمر ومعه ابن عباس ومعه الدرة، فقال

فجعيل یخيرجهن   : ادخل على بم المؤمنین فأمرها فلتحتجب، وبخرجهن عليی قيال  ! اهلل
خمارهيا،  ! یيا بمیرالميؤمنین   هن بالدرة، فسقط خمار امربة منهن، فقالواعلیه وهو یضرب

  2."الحرمة لها دعوها وال حرمة لها، کان معمریعجب من قوله: فقال
از دنیا رفت زنان در خانه  «در زمان خالفت عمر» زمانی که خالد بن ولید

میمونة همسر رسول خدا جمع شدند و برای او گریستند، در ایالن هنگالام   
عمر تازیانه به دست به همراه ابن عباس از راه رسالید و خطالاب باله ابالن     

امالر کالن    وارد شو و او را هالمؤمنین میمون ام بر! یا ابا عبداهلل: عباس گفت
 .حجاب کند و بگو زنانی که در خانه جمع شده اند پیش من بیایند

  د،ززنان خارج شدند و عمر آنها را با تازیانه می: ابن عباس می گوید 
پوشش از روی سر یکی از زنان افتالاد،   طور که عمر زنان را می زد همین

                              
 84ص 4ج یعمدة القار - 1
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شما  :عمر گفت ،«رهایش کن»از سرش افتاد «چادرش»پوشش: به عمر گفتند
 .  او احترامی ندارد «بعد از این گریه ها» کار؟ه را با او چ

حدثنی نصر بين   ":عبد الرزاق عن إبراهیم بن محمد عن عبد الکریم قال 
م، بن عمر بن الخطاب سمع نواحة بالمدینة لیال، فأتى علیها فدخل ففيرق النسياء،   عاص

: شعرها یا بمیرالمؤمنین، فقال: فأدرك النائحة فجعل یضربها بالدرة فوقع خمارها، فقالوا
  ."بجل فال حرمة لها

شبی در مدینه صدای نوحه و گریه و زاری به گوش عمر بالن خطالاب   
و داخل خانه ای شد که آن صدا از آنجا بیالرون  رسید، به دنبال صدا رفت 

می آمد و شروع به پراکنده نمودن زنان کرد، همین که به زن نوحه خالوان  
زن  «چيادر  »رسید، شروع کرد به تازیانه زدن او در ایالن هنگالام روپالوش   

: روپوش او از سرش افتاد، گفت :نوحه خوان از سرش افتاد به عمر گفتند
          کاله پیالامبر اکالرم    جالب است با ایالن . می نداردولیکن این زن احترا آری

صلی اهلل علیه وآله در زمان حیاتش او را از این کارها نهی کرد باز هم در 
 ! .کار برنداشت آن هم نسبت به زن نامحرم دوران حکومتش دست از این

 1عمر در صحنه جنگ
ز میالدان  عمالر دو مرتباله ا   یعنی "فرجع ایضا منهزما" :صریحا نوشته اند 

و از جمله دالئل واضحه بر این معنی اشعار صریحی است  کردجنگ فرار
که ابن ابی الحدید معتزلی ضمن قصائد هفتگانه معروفه خالود کاله باله نالام     

سالروده باله نالام     المسال علیه ال علویات سبع نامیده شده که در فضائل علی
فالتح   ما حصل معنی آن که آیا داسالتان : قصیده بائیه درب خیبر گفته است

جیبی آمیخته ع زخیبر را مورد مطالعه قرار نداده اید که با چه نکات و رمو
که موجب بهت و حیرت خردمند است چون آن دو ابی بکر و عمر انس و 
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عادت با علمداری نداشته و رموز پرچم داری را ندانسته و لالذا لباسالهای   
ختیالار  ذلت و خواری را بر آن پرچم بزرگ پوشانیدند و فالرار بالر قالرار ا   

نمودند با آن که می دانستند فرار از جنگ گناهی است کفر آمیز چه آن که 
جوانی شجاع از سران یهود بلند قامت سوار بر اسبی کوه پیکر با شمشالیر  

شتر مرغ نر پر شهوتی که هوا و سبزه بهار او را قوی نموده به  برهنه مانند
 بسالته مالی رود   ایشان حمله ور گردید که گویا رو بدو خوش صورت حنا 

 .و امواج آتش مرگ از برق شمشیر و نیزه او باعث ترس ایشان گردید
باله جالای شالما ای دو خلیفاله بزرگالوار       :آن گاه ابن ابی الحدید گوید

عذرخواهی می کنم از شکست و فرار نمودن از میان یهود بی قابلیت زیرا 
مرگ در نظر هر فردی مبغوض و ادامه زندگانی محبوب اسالت شالما هالم    
مانند همه از چشیدن طعم مرگ بیزار بودید و حال آن که مرگ به دنبالال  
هرکس هست پس چگونه به اختیار خود موت را بخواهیالد و لالذت او را   

 .بچشید
 يا از مشركان در غزوات ،عمر با

عمر و مشرکان در جنگ های مختلفی که بین مسلمانان و مشرکان باله  
ر تاریخ مشاهده می کنالیم کاله   د. وقوع پیوست روابط دوستانه ای داشتند

کاله مالی توانسالتند او را     مشرکان در صحنه دو جنگ احد و خندق با این
 :بکشند از کشتن وی خوداری کردند

در جنگ احد خالد بن ولید همراه با سوارانش امکان آن را یافت کاله  
 1.عمر را از دم تیغ بگذراند اما چنین نکرد

را بکشالد امالا چنالین     همچنین در جنگ احد ضرار می توانست عمالر 
  2.نکرد

                              
 234ص 2مغازی الواقدی ج -2
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در جنگ خندق نیز ضرار بن خطاب فهری می توانست عمر را بکشد 
 1.اما او را نکشت

هالا   آن ها توسط مشرکین آگالاهی  علت امتناع از کشتن عمر در این جنگ
مشرکان عمر را می شالناختند و از نفالاق و عالدم دیالن     . به حقیقت حال او بود
عدم کشتن عمر غیر از چیزی بود کاله بیالان   و اگر علت . داری وی آگاه بودند

لاله  آو کردیم پس چرا مشرکان نسبت به یاران واقعی پیامبر اکرم صلی اهلل علیه
 ؟.دادندترحم نشان نمی... همچون موال علی علیه السالم و حمزه و

عمر نیز دست به قتل رجال قالریش   ست که متقابالّا این مساله مستلزم آن
       رسالول اهلل   هالای  ین شالد وعمالر درتمالام جنالگ    نگشاید و در عمالل نیالز چنال   

  2.له با کفار و یهود، از صحنه گریختآعلیه و  صلی اهلل
چاله از   چنالان . عمر شمشیرش را در کشتن هیچ کافر یا یهودی باله کالار نبالرد   

شمشالیر عمالر چهارصالد درهالم نقالره       :فرزندش عبداهلل به عمر نقل شده است
آورده بود امالا او هالم آن را باله کالار     داشت و معاویه شمشیر عمر را به دست 

 3.نبرد
 افتراء به پيغمبر خدا حكم 

اگر کسى بگوید پیالامبر   :آیا سخن قاضى عیاض صحیح است که مى گوید
در حال جهاد فرار کرده باید توبه کند وگرنه باید کشته شود، چالون شخصالیت   

  4؟.پیامبر را تنقیص کرده است
 

                              
البدایة و النهایة  53طبقات الشعراء ص204و205ص 22مختصرتاریخ دمشق ابن عساکر ج  442ص 2الواقدی جمغازی  - 1
 224ص 3ج
   34ص 3تلخیص المستدرك ج  224ص 2السیرة الحلبیة ج 398ص 3تفسیر فخر الرازی ج 02ص 9مفاتیح الغیب ج - 2
 222و222ص 2والفداء جتاریخ اب 229ص 2االصابة ابن حجر ج 24448ح 594ص 5کنزالعمال ج -3
  98ص 2ج ةیالمواهب اللدن - 4
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 1غمبر از جنگبه بهانه يا تهمت فرار پيفرار عمر 

در روز جنگ حنین لشکر اسالم که دوازده هزار سرباز داشالت  شکسالت   
در میان کسانى که فرار کردند و پشت به جنگ نمودند به گفته بخالارى  . خورد

 .ونقل ابن کثیر عمر بن خطاب بود
بخارى از ابوقتاده انصالارى روایالت مالى کنالد کاله در جنالگ حنالین،        

چرا فرار : من به عمر گفتم. گریختند مسلمانان و از جمله عمر بن خطاب،
و پیالامبر   تسال و پیامبر نیز فرار کالرده ا  کار خداست: عمر گفت. مى کنند

 .!تسفرار کرده ا
 ديگرفرار 

اشاره به حکم فرار از میدان جنگ طب  نظر پیغمبر که از گناهان کبیره 
این جنگ سلسله غیر از جنگ ذات السالسل است که در سال هفتم . است

در آن جنگ نیالز ابالوبکر،   . عاص روى داد بن به فرماندهى عمروهجرت 
کاله   عاص بودند، چنالان  عمرو بن عمر و ابو عبیده جراح، تحت فرماندهى

 2.فرار کردنداز این جنگ  ه نفرساین عموم مورخان گفته اند 
 ديگرفرار 

له به خیبر رسیدند، پرچم را به دست آوقتی پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و
ولالی او  . دادند و او را همالراه جمعالی باله سالمت خیبالر فرسالتادند       ابوبکر

عمالر   لهآعلیه و  دفعه دوم رسول اهلل صلی اهلل. ایستادگی نکرد و فرار کرد
 3.فرار کرد هم را به همراه جمعی به خیبر فرستادند ولی او

                              
سيیرة   352ص 2ق 3صحیح البخاری کتاب التفسیرباب قوله تعالى ویيوم حنيین إذ بعجبيتکم کثيرتکم دالئيل الصيدق ج       - 1

 2دالئيل الصيدق ج   485شرح التجرید للقوشيجى ص  لم یثبت فی بحد بیر على علیه السالم 528المصطفى لهاشم معروف ص
 84ص نور االبصار للشبلنجى عنه 304ص

 . 205ص 3السیرة الحلبیة ج205ص 2الکامل البن االثیر ج 244و 242ص 4السیرة النبویة البن هشام ج - 2
این حدیث را حاکم نیشابورى در کتاب خود، به همین نحو که گفتیم نقل کرده است سپس مى گویيد ایين حيدیث بيا سيند       -3

. ذهبى با تصریح به صحت آن در تلخیص مسيتدرك آورده اسيت  ! روایت نکرده اند صحیح نقل شده است ولى بخارى و مسلم
 233ح 259ص 2راجع ترجمة االمام على بن ببى طالب من تاریخ دمشق البن عساکر ج: ببو بکر و عمر در روز خیبر    فرار 
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فردا مردى را به سالوى قلعاله    :پیغمبر اکرم  صلّى اللّه علیه وآله  فرمود
ه خدا و پیغمبالر را دوسالت دارد، و خالدا و پیغمبالر هالم او را      مى فرستم ک

و خداوند قلعه را باله دسالت او   . دوست دارند و از جنگ روى برنمى تابد
 .بگشاید

علیه السّالم در  على. فاتح باشند هاسربازان هر کدام امید داشتند که آن
ه او صاللّى اللّاله علیاله وآلاله بال      پیغمبر اکرم. آن روز مبتال به دردِ چشم بود

       جالایى را ! یالا رسالول اللّاله   : علیاله السّالالم گفالت    على. حرکت کن: فرمود
آب دهالان مبالارک خالود را باله      پیغمبر اکرم صلّى اللّه علیه وآله .نمى بینم

 . چشم على علیه السّالم کشید و پرچم اسالم را به دستش داد
به چاله چیالز جنالگ کالنم      ! یا رسول اللّه: على علیه السّالم عرض کرد

 "رسيول اللّيه   اشهد ان الاله االّ اللّه و اشهد انّ محمّداً ":که بگویند به این: رمودف
 . وقتى که این را گفتند، خون و مالشان از طرف من محترم است

       . آنهالا هالم بالا خداسالت     کاله حال  آن را ادا نکننالد، حسالاب     مگر این
 1.علیه السّالم به مالقات یهودیان خیبر رفت و فتح کرد على

 
 
 
 

                                                             
 2ط 224ح 282ص مناقب على بن ببى طالب البن المغازلى 2ط 252و 252و 244و 242و 242و 235و 230و 234و 

مجمع  285ص 4البدایة والنهایة ج 303ص 5مسند بحمد ج 22ص 4بسد الغابة ج 03و 02ص بمیرالمؤمنین للنسائی خصائص
تذکرة الخواص مسند  282ص 3الصحیح من سیرة النبی االعظم ج 204ص 5مصنف ابن ببى شیبة ج 224و 222ص 9الزوائدج
 242ح 244ص 2االمام على بن ببى طالب من تاریخ دمشق البن عسياکر ج  ترجمة 249ص 2الکامل البن االثیر ج 2البزازج

 . 02شذرات الذهبیة البن طولون ص 244و 243و

      این حدیث در بسیاری از کتب روایی و تاریخی آمده است که ما در اینجا فقط بيه گوشيه ای از آنهيا اشياره ميی کنيیم       -2
 3المسيتدرك للحياکم ج   202ص 5مجمع الزوائد ج 222ص 2طبرانی جالمعجم الصغیر لل 222ح 209ص 2فرائد السمطین ج

 228و 224ح 253ص 2ترجمة االمام على بن ببى طالب من تياریخ دمشيق البين عسياکر ج    232ص 2عیون االثر ج 38ص
 4صيحیح مسيلم ج   22ص 0البخياری ج ح ط الحیدریة صيحی  24تذکرة الخواص للسبط بن الجوزى ص232و 232و 229و
 52ص 2لیياء ج حلیية االو 225ص 9ط لحیدریة السنن الکبيرى للبیهقيی ج   00مصرخصائص النسائی صط العامرة ب 222ص

  48ینابیع المودة ص
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 سقيفه فاجعه :فصل سوم
 (سندي زرد بر تاريخ اسالم)

 3سقيفه به نقل از عمر، در روايتي از صحيح بخاري
  سقیفه را از قول عمالر چنالین تعریالف     واقعیتبخاری در صحیح خود 

دنیا رفت، از خبرهایی که به ما رسید، یکی این  وقتی که پیامبر از :می کند
مالن هالم باله ابالوبکر     . عده اجتماع کرده اندبود که انصار در سقیفه بنی سا

ابالوبکر  . پیشنهاد کردم که بیا تا ما هم به بالرادران انصالار خالود بپیونالدیم    
 علی و زبیالر  . موافقت کرد و ما، همراه یکدیگر، خود را به سقیفه رساندیم

که به سقیفه رسیدیم متوجه شالدیم   هنگامی. و همراهان ایشان با ما نبودند
دی را که در گلیمی پیچیده بودند و می گفتند سعد بالن  که طایفه انصار مر

مالا در کنالار ایشالان    . عباده است و تب دارد، با خود به آنجا آورده بودند
    : نشستیم و سخنران آنها برخاست و پس از حمالد و سالپاس خالدا، گفالت    
ما یاران خداییم و نیروی رزمنده و به هم فشرده اسالالم، امالا شالما گالروه     

  .اندک هستید مهاجرین، مردمی
خواستم در پاسخ او چیزی بگویم که ابوبکر آستینم را کشید  «عمير »من
پالس خالودش از جالای برخاسالت و باله سالخن       . خونسرد بالاش : و گفت
  قسم که او در سخن خویش هالیچ نکتاله ای را کاله مالن      به خدا :پرداخت

یا همان را گفت یا بهتر از آن را . خواستم بر زبان بیاورم فروگذار نکردمی
آنچه را از خوبی و امتیالازات خالود   ! بر زبان آورد او گفت ای گروه انصار

 امالالا خالفالالت و. بالالی گمالالان، اهالالل و برازنالالده آن هسالالتید    برشالالمردید، 

                              
        3ج، کنزالعميال  338و335ص 4جسيیره ابين هشيام     222و229ص 4جصحیح بخاری کتاب الحدود باب رجم الحبليی   -2
 .2325ح 239ص
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فرمانروایی، تنها در خور قبیله قریش است، زیرا که آنها از لحا  شالرافت  
این است که مالن  . و حسب و نسب مشهورند و در میان قبایل عرب ممتاز

تن را پیشنهاد می کنم تا هریک را کاله   یرخواهی شما، یکی از این دوبه خ
این بگفالت و دسالت مالن و    . بخواهید به خالفت انتخاب و با او بیعت کنید

تنها این سخن آخر بود کاله از آن  . ابوعبیده را گرفت و به آنان معرفی کرد
ا انيا جيذیله   ":در این هنگام، یکی از انصار برخاست و گفالت . خوشم نیامد

یعنی من در میان شما گروه انصار به منزلاله آن   "المحکک و عذیقها المرجيب 
زیالر   چوبی هستم که پشت شتران را با آن می خارانند و درختالی کاله باله   

بالرای خالود    انحال که چنین اسالت شالما مهالاجر   . سایه اش پناه می برند
  .فرمانروایی برگزینید و ما هم برای خود زمامداری انتخاب می کنیم

    مگو و سالر و صالدا از هالر طالرف برخاسالت و       ی این سخن، بگودر پ
من از این موقعیت استفاده . ظاهر گردید ،چند دستگی و اختالف به شدت

کردم و به ابوبکر گفتم دستت را دراز کن تا با تو بیعت کنم او هم دسالتش  
پس از اینکه از کار بیعت بالا ابالوبکر   . را پیش آورد و من با او بیعت کردم

 ...ت یافتم، به سوی سعد ابن عباده هجوم بردیمفراغ
ها، اگر کسی بالدون کسالب نظالر و مشالورت بالا       بعد از همه این حرف

مسلمانان، با مردی به خالفت بیعت کند، نه از او پیروی کنید و نه از بیعت 
 .گیرنده، که هر دو مستح  کشته شدن هستند

 شركت نكردن خلفاء در تشيع جنازه پيغمبر
ابن ابی شیبه، ابوبکر و عمر چنالان مشالغول بیعالت گالرفتن     مطاب  نقل 

           .بودند حتی در دفن رسول خدا صاللی اهلل علیاله و آلاله حضالور نداشالتند     
آیا این کار بالرای مصاللحت مساللمین    1."ان ابابکر و عمر لم یشهد دفن النبی"

 .در ربودن خالفتبوده یا برای پیش دستی 

                              
 320ص4سیره ابن هشام ج 442ص2تاریخ طبری ج 042ص  8مصنف ابی شیبه ج - 1



 43........................................عمر بن الخطاب از دیدگاه پیروانش    

 حضرت علي عليه السالم و سقيفه 
از شهادت پیامبر عباس عموی پیامبر به حضرت علی علیه السالم  پس

گفت بیا میان مردم برویم، تا در برابر دیدگان مردم با تو بیعت کنم، تالا در  
       نتیجه حتی دو نفر نیز درباره تو اختالف نکنند، ولالی علالی علیاله السالالم     

ینکر حقنا و یسيتبد  او منهم من  ":نپذیرفت و گفت «که مشغول تجهیز پیامبر بود»
     حال  مالا را انکالار    کسالی از ایالن مالردم     «با وجود وصیت پیامبر» آیا "علیناء

می کند و ما را از آن برکنار مالی دارد؟ ابالن عبالاس     را انکار می کند و ما
پس از آنکه بالرای ابالوبکر   . به زودی خواهی دید که چنین می شود: گفت

یا به تو نگفتم که اگر دیالر  ای علی آ: بیعت گرفته شد عباس به علی گفت
     1.اقدام کنی خالفت را به دیگران می برند

   بيعت گرفتن براي ابوبكر عمر و
علیه السالم و بنی هاشم حاضر به بیعت با ابوبکر نشدندو عمر به  علی

تا با علالی بیعالت   : در این میان زبیر شمشیر کشید و گفت. سراغ آنها رفت
عمالر گفالت شمشالیر زبیالر را     . واهم کردنشود من شمشیر را در غالف نخ

آنگاه عمر دستور داد علالی و زبیالر را باله زور    . بگیرید و به زمین بکوبید
شما مجبورید بیعت کنید چه از روی میل و چه : بیاورند سپس به آنه گفت
  2.با ناخوشایندی و کراهت

 

                              
 22ص 2االمامه و السیاسة ج 292ص 2طبقات الکبری ج 2282ح 083ص 2انساب االشراف ج -1
 223ص 3تاریخ طبری ج  - 2



 
 
 

 زرد دوران خالفت :بخش سوم
 به خالفت رسيدن عمر: فصل اول

 حكومتارثي بودن 
نصبِ ابوبکر در سقیفه مرهون تالش عمر و نصالبِ عمالر باله خالفالت،     

 . مرهون وصیّت ابوبکر بود
بگونه اى بدوش کاله  : امام على علیه السالم بعد از سقیفه به عمر فرمود
مى کنالى   «امر خالفت» سهمى از آن براى تو باشد، تو امروز او را عهده دار

 1.را به تو برگرداند تا فردا آن
 گي به خالفت رسيدن عمرچگون

ابوبکر بود و سنتی نابجا که منتصب اکثریت که شعار به خالفت رسیدن 
 به پیغمبر شد چرا درباره عمر پیاده نشد؟

ابوبکر به هنگام مردن دستور داد عثمان عهد نامه اش را که مبنالی بالر   
 . استخالف و تعیین خلیفه بعد از اوست بنویسد

  م اهلل الرحمن الرحیم هذا ما عهيد ابيوبکر بين    بس ":آنگاه به وی گفت بنویس
پس حالت غشوه و بیهوشی به او دست داد  "...اما بعد ابی قحافه الی المسلمین

اما بعد پس من خلیفيه قيرار   »:ولی عثمان خود بدین گونه عهدنامه را ادامه داد
     در این موقع ابوبکر به هالوش آمالد   «...دادم بر شما مسلمانان عمر بن خطياب را 

 . آنچه را نوشتی بخوان: و گفت «که نمی دانیم حقیقتا به هوش آمد یا نه »
عثمان نوشته خود که وصیت به خالفت عمر شده بود را عینالا قرائالت   

من  م کهچنین احساس کردم ترسید: ابوبکر تکبیر گفت و اضافه نمود. کرد

                              
 22ص 2جاالمامة و السیاسة ابن قتیبة  -2
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عثمالان   «تنيد مردم به اختالف در اف» بر اثر عدم تعیین خلیفه به هوش نیایم و
     خداوند تو را از اسالالم و اهلالش جالزای خیالر دهالد      : ابوبکر گفت آری: گفت

و باله   سپس قرار شالد عمالر  . و آنگاه به نوشته عثمان اقرار و آن را تایید نمود
قولی عثمان نامه سربسته و مهر خورده را به مردم ارائه و اعالم نمایند و مردم 

سند رای مواف  دهند و به عنوان خلیفاله  بدون آنکه خلیفه مورد وصیت را بشنا
 1.ناشناس بیعت کنند و این کار هم بدون سر و صدا عملی و انجام شد

إنی استخلفت علیکم بعدی عمر " ب ها این متن را نوشته اندادر اسناد دیگر کت

 2."بن الخطاب
 خالفت عمر بن خطاب مخالف نظر ابوبكر

دربالاره ى عمالر بیالان نمالود     ابوبکر قبل از مردن رأى خود را به صراحت 
براى او صالح نیست امر امّت محمالد صاللى اهلل علیاله وآلاله را بعهالده      : وگفت
 3.گیرد

 خود كرده را تدبير نيست
عهده نگیالرد  ه بنابراین نصیحت ابوبکر به عمر آن بود که امر مسلمانان را ب

و عبدالرحمن بالن ابالى بکالر    . چون در عهده دار شدنِ خالفت او تردید داشت

                              
   2ج ینيوری السیاسه و االمامه ابن قتیبه د 82ص واقدی بنقل از تاریخ الخلفا سیوطی 244و 222ص 4ج ابن سعد طبقات -2
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  582و 544ص 0ج کنز العمال از حسام الدین هندی 25ص 2جچ از هریه مصر شرح نهج البالبه از ابن ابی الحدید 228ص
عمير بين    222ص 3الطبقات الکبرى محمد بين سيعد  ج   مؤسسة الرسالة 545و 540ص  0کنز العمال  المتقی الهندی ج -2

دار الفکرتاریخ  422ص 32تاریخ مدینة دمشق ابن عساکر ج 482ص 2الزیلعی ج  الخطاب دار صادرتخریج األحادیث واآلثار
االمامة والسیاسة ابن  دار الکتاب العربی 225ص 3تاریخ اإلسالم الذهبی ج دار الفکر قم 558ص 2المدینة ابن شبة النمیری ج

 مؤسسة الحلبی 20ص 2االمامة والسیاسة ابن قتیبة الدینوری تحقیق الزینی ج 20ص 2قتیبة الدینوری تحقیق الزینی ج
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والیالت عمالر را دوسالت     ،قالریش : مت عمر را دوست نداشت، لذا گفالت حکو
 1.ندارند

البته می دانیم که همه این نصیحت های ساختگی است چرا که خود کالرده  
 ... را تدبیر نیست ولی به قول شاعر بعضی وقت ها از دست در می ره

 برادر اما مخالف هم ديگر
. بالوبکر مخالفالت نمالود   عمر بعد از عهده دار شدن خالفت مستقیماً با ا

زیرا به مجلس عزاى زنانه اى که بمناسبت مردن ابوبکر اقاماله شالده بالود    
را  هنجا راه داد و ام فالروة دختالر ابوقحافال   ه آرفت و مردان را بدون اذن ب

بیرون کشید و با تازیانه ى خود او را بشدت کتک زد و مجالروح نمالود و   
 2.زنان را بیرون انداخت

روی یتیم یا زن دراز کند  خلیفه است که دستآیا چنین مجوزی برای 
هرچند به بهانه تعصب دینی باشد اسالم چنین تعصباتی را نمالی پالذیرد و   

  .نشانه بی دینی می داند
 دتر مي داندعمر ابوبكر را از حشره ب

 ...بدون شرح
ابوبکر و عمر را نزد عبداهلل بن عمالر   که :سعید بن جبیر روایت مى کند

دو ماه و خورشید و نالور ایالن    بخدا قسم آن: ردى گفتیاد کردند، پس م
و  اتحادمگر با هم : از کجا مى دانى؟ مرد گفت: ابن عمر گفت. امّت بودند

! بلکه با هم اختالف داشتند اگر مى دانستید: اتفاق نداشتند؟ ابن عمر گفت
من شهادت مى دهم که روزى نزد پدرم بود و به من دستور داده بود کسى 

: بکر اجازه ورود خواست، عمر گفت دهم، پس عبدالرحمن بن ابىرا راه ن

                              
 292ص 2ج الثقات ابن جنان - 1
 224ص 2ج کامل ابن اثیر 23حوادث سال  4ریخ طبرى جتا کتاب الموت 228ص 8ج کنزالعمال  - 2
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و ایالن سالخن او مالرا باله     . حشره ى بدى است، ولى از پدرش بهتر اسالت 
 اى پدر، عبدالرحمن از پدر خود بهتر است؟ : وحشت انداخت، پس گفتم

 چه کسى بهتر از پدر او نیست؟ ! اى بى مادر: گفت (عمر)
ارد شد و بالا او دربالاره ى حُطیئاله ى    پس و. به عبدالرحمن اجازه بده

زیالرا عمالر او را بخالاطر سالرودن     . شاعر سخن گفت تا از او راضى شالود 
 (و بيدگوئى )در حطیئاله انحالراف  : شعرى زندانى کرده بود، پس عمالر گفالت  

وجود دارد، مالرا رهالا کالن تالا او را بالا حالبس طالوالنى باله راه بیالاورم،          
عبالدالرحمن خالارج   عبدالرحمن اصرار ورزید و عمر خوددارى کرد، پس 

آیا تا باله امالروز از جلالو افتالادن     : گاه پدرم رو به من کرد و گفت آن. شد
 احم  ناچیز بنى تیم و ظلم او بر من غافل بودى؟ 

 . من از این مطالب اطالعى ندارم: گفتم
 فرزندم پس تو چه مى دانستى؟ : گفت
 . تر است بخدا قسم، او براى مردم از نور چشمانشان محبوب: گفتم
مطلب همین است که مى گوئى، با وجالود مخالفالت و نالاراحتى    : گفت
 ! پدرت
اى پدر خوب است اسالت در میالان مالردم از کارهالاى او پالرده      : گفتم

 ! شان آشکار کنى بردارى و این مطالب را برای
       : چگونه مى توانم این کار را انجالام دهالم بالا اینکاله مالى گالوئى      : گفت

تر است، بنابراین، سر پدرت را  شان محبوب او براى مردم از نور دیدگان
 . با سنگ خواهند کوبید

بعد از آن جرأت پیدا کرد و به خالدا سالوگند جسالارت    : ابن عمر گفت
: مو گفالت  مو هنوز جمعه نیامده بود که در میان مردم سخنرانى کالرد . نمود
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بیعت ابوبکر اشتباه بود خدا شر آنرا باز دارد، پس هرکس شما را به مثالل  
 1.عوت کرد او را بکشیدآن د

 ابوبكرو روايت اشعري براي اثبات اختالف بين عمر 
روایت از اشعرى وجود دارد که وجود نزاع را بین ابوبکر و عمر ثابت 

شریک بن عبداهلل نخعى از محمد بن عمرو بالن مالرة از پالدرش از    . کندمى
بجا  با عمر حج: عبداهلل بن سلمة از ابوموسى اشعرى نقل مى کند که گفت

آوردم و چون منزل گرفتیم و مردم زیاد شدند از محل خود خالارج و در  
طلب او روان شدم، پس مغیرة بن شعبه مرا دیالد و همالراهم آمالد، سالپس     

 ؟ .نزد امیرمؤمنان، آیا با او کارى دارى: روى؟ گفتم کجا می: گفت
آرى، پس در طلب محل اقامت عمالر باله راه افتالادیم، در راه از    : گفت
مر، و قیام او به کارها و دلسوزى او بالراى اسالالم و تالالش بالر     خالفت ع

کارهائى که قبول کرده بود، سخن گفتیم، سپس درباره ى ابوبکر صالحبت  
ابوبکر که عمر را تصویب مى کالرد  ! خیر ببینى: کردیم، پس به مغیره گفتم

شاید بخاطر این بود که به قیام او بعد از خود و جدیت و تالش و اعتناى 
 . اسالم، نظر مى کرد او به

          همالالین طالالور بالالود، گرچالاله عالالده اى والیالالت عمالالر را  : مغیالالرة گفالالت
 . خواستند او را باز دارند و در آن بهره اى نبردندپسندیدند و مینمى

 . مر والیت را نپسندیدندعچه گروهى براى ! اى بى پدر: گفتم
سالدى را کاله   این گروه از قریش و ح یاپناه بر خدا، تو گو: مغیره گفت

بخدا قسم اگر حسد بالا شالمارش ادراک   ! گرفتار آن شده اند نمى شناسى
    :ست و براى تمام مالردم یالک دهالم، گفالتم    ا شود، براى قریش نُه دهم آن

ما پیوسته ... قریش با فضل خود از تمام مردم جدا شد! اى مغیره صبر کن
سالیدیم،  درباره ى چنین مطالبى سخن مى گفتیم تا به محل اقامت عمالر ر 
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اندکى پیش خارج شد، پس در پالى  : پس درباره او سؤال کردیم، گفته شد
او براه افتادیم تا به مسجد وارد شدیم، ناگاه عمر را دیدیم مشغول طالواف  

است، پس با او طواف کردیم و چون فارغ شد، بین من و مغیره قالرار   مکه
 از کجا مى آئید؟  :گرفت و بر مغیره تکیه داد، و گفت

خواستیم اى امیرمؤمنان، پالس باله محالل اقامالت تالو       تو را مى: گفتیم
 . آمدیم، به ما گفتند به مسجد رفته است، پس در پى تو آمدیم

خیر در پى شما باشد، سپس مغیره نگاهى به مالن کالرد و تبسالم    : گفت
اى بنالده، بالراى چاله تبسّالم     : پس عمر مدتى به او نگاه کرد و گفت. نمود

که انالدکى پالیش در بالین راه بالا ابوموسالى      بخاطر گفتگوئى : گفت کردى؟
چه گفتگوئى بود؟ پس خبر را برایش حکایت کردیم تالا باله   : گفت. داشتم

خواست ابوبکر را از جانشین کالردن   ذکر حسد قریش و ذکر کسى که می
مالادرت  : پس عمر آه بلندى کشالید، سالپس گفالت   . عمر باز دارد، رسیدیم
بلکه نه دهمِ عُشالرِ بالاقى    نه دهم حسد چیست؟! بعزایت بنشیند اى مغیره

است  «یعنى یک صدم»مانده هم هست و در بقیه ى مردم یک عُشر از عُشر
 و مدتى طوالنى ساکت شد در حالی! هم شریک هستند بلکه قریش در آن

ى آیالا دربالاره  : سالپس گفالت  . که بین ما راه مى رفت و بر ما تکیه مى داد
 . ى امیرمؤمنانآرى ا: حسودترین تمام قریش خبرتان دهم؟ گفتیم

 هاى خود را پوشیده اید؟  که لباس چگونه خبرتان دهم در حالی: گفت
 ها چه اهمیتى دارند؟  اى امیرمؤمنان، لباس: گفتیم
از پخالش کالردن و افشالاى    : گفتیم. مى ترسم خبر را پخش کنند: گفت

که باید از پوشنده ى لباس بیمنالاک تالر    خبر با لباسها مى ترسى در حالی
راه افتالاد  ه سپس ب. همین است: م لباسها را اراده کرده اى؟ گفتکدا! باشى

راه افتادیم تا به محل اقامت او رسیدیم، پس دست خالود  ه و ما هم با او ب
همین جا باشید و داخل شد، پالس باله   : را از دست ما درآورد سپس گفت

در سخن گفتن بالا او و در گفتگالوى خالود خطالا     ! اى بى پدر: مغیره گفتم
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فکر مى کنم ما را به این خاطر نگهداشت تالا دربالاره ى همالین    کردیم، و 
من نیز همین گونه فکالر مالى کالنم،    : گفت «مغیره».مطلب با ما مذاکره نماید

داخل شالوید، داخالل   : ناگاه دربان او خارج شد و به طرف ما آمد و گفت
شدیم، پس او را دیدیم که بر پالس پاالن خوابیده است و چون ما را دید 

سر خيود را مگير نيزد مطميون فياش نکين،       ».عب ابن زُهیر، مثال آوردبا شعر ک
سزاوارترین و برترین جائى که در آن اسرار خود را مى سيپارى سيینه اى گشياده و    
قلبى وسیع و شایسته است، تا هرگاه اسرار را به ودیعه سپردى از فاش شدن هراسيان  

  .«نشوى
. ا کتمان مى کنالیم خواهد تضمین کنیم حدیث او ر پس دانستیم که می

       اى امیرمؤمنان من ضالامن هسالتم، مالا را مالورد الالزام و اکالرام       : پس گفتم
 به چه چیزى اى برادرِ اشعریان؟ : گفت. و عنایت و صله خود قرار ده

. دارى و غم خوارى، که خوب مستشارى براى تو هستیم به راز: گفتم
ظرتان رسید سؤال نه پس درباره ى هر چه ب. شما همین طور هستید: گفت
بندد که ناگاه دربانى را کاله باله مالا اجالازه      را  سپس برخاست تا در. کنید

       . از مالا دور شالو اى بالى مالادر    : ورود داد در حجره دید پس باله او گفالت  
طالرف مالا آمالد و نشسالت و     ه و چون خارج شد در را پشت او بست و ب

نالان مالا را باله    مالى خالواهیم امیرمؤم  : گفتیم. سؤال کنید تا خبر دهم: گفت
هایمان  حسودترین قریش خبردار کند که حتى براى آوردن نام او از لباس

 . هم ایمن نبود
  از مسأله ى معضلى سؤال کردید و شما را با خبر خالواهم کالرد   : گفت

و باید تا زنده هستم نزد شما باشد و به احدى نگوئید و چون مُردم هر چه 
       تالو  ه ایالن قالول را بال   : گفتالیم . نمائیدخواستید بکنید آشکار کنید یا کتمان 

     با خود مى گفتم، به جالز کسالانى چالون طلحاله     : ابوموسى گفت. مى دهیم
که راضى نشدند، ابوبکر، عمر را جانشین خود کنالد، احالدى را    و امثال او

       آیا بر ما کسى را به خالفالت  : زیرا آنها به ابوبکر گفتند. اراده نخواهد کرد
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ه تندخو و سنگدل است، اما او به غیر از آنچه فکر مى کالردم  گمارى کمى
بخدا قسم باله  : به نظر شما کیست؟ گفتیم: نظر داد، پس آهى کشید و گفت

 . جز گمان چیزى نمى دانیم
خالواهى   شاید کسانى را مالی : چه کسى را گمان مى برید؟ گفتیم: گفت

 . که از ابوبکر خواستند تو را از این امر دور کنند
به خدا قسم، بلکه ابوبکر مخالف تر بود و او . چنین نیست: گفت (عمر)

کسى است که درباره اش سالؤال کردیالد بخالدا قسالم از هماله ى قالریش       
    حسودتر بود، سپس مدتى طوالنى سکوت کرد، مغیره باله مالن نگالاه کالرد     
     و من به او نگاه کردم و مدتى طوالنى بخالاطرِ سالکوت او سالاکت شالدیم     

که گمان کالردیم از آنچاله گفتاله     ا به درازا کشید تا جائیو سکوت او و م
! آه از حقیر و پست بنى تیم بن مالره : گفت «عمر»پشیمان شده است سپس

 . را به من واگذار نمودن به ظلم بر من سبقت گرفت و با گناه آ
امیرمؤمنان،  اما در مورد سبقت گرفتن ظالمانه او بر تو اى: مغیره گفت

 را از روى گناه به تو واگذار کرد؟  اما چگونه آن !دانستیم چگونه بود
را به من واگذار نکرد مگالر بعالد از آنکاله از آن     بخاطر آنکه آن: گفت

و اصحاب او را  «برادر خود»بخدا سوگند، اگر زید بن الخطاب. مأیوس شد
را نمى چشالید لکالن    اندکى از شیرینى آن «ابوبکر» اطاعت مى کردم هرگز
م و باال رفتم و پائین آمدم و باز کردم و محکم نمالودم  مقدّم و مؤخّر نمود

و راهى بجز چشم پوشى بالر نتالایج    «و در این امر بسیار تفکر و اندیشه کردم»
امیالدوار  . و چاره اى جز حسرت خوردن بر خود پیدا نکالردم ، «سقیفه» آن

شالدت از آن  ه نگشت مگر زمانى که ب بودم بازگردد، پس به خدا قسم باز
 . سیر شد
کاله   از این کار چه مانعى داشتى اى امیرمؤمنان؟ در حالی: غیره گفتم

     در روز سقیفه تو را براى آن عرضه نمود و هم اکنالون خشالمگین هسالتى   
 و تأسف مى خورى؟ 
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من تو را از هوشمندان عرب ! مغیره عزایت بنشیند اىه مادرت ب: گفت
ب بالودى و از  یال مثل آنکه از آنچه در آنجا گذشت غا. به شمار مى آوردم

؟ آن مرد نیرنگ نمود و من نیرنگ نمودم و مرا !حوادث سقیفه خبر ندارى
تر دید، او چون شیفتگى مالردم را باله خالود دیالد و روى      از کبکى محتا 

       آوردن آنان بخود را مشاهده نمالود یقالین کالرد غیالر او را نمالى خواهنالد،       
د دید، خواسالت  و چون حرص مردم را بر او و تمایل آنان را به سوى خو

خواهد، خواست مرا امتحالان   را می بداند من چه در دل دارم و آیا دلم آن
و او دانسالت و مالن    ؟.کند که آیا در آن طمع دارم و آرزومنالد آن هسالتم  

دانستم اگر آنچه را بر من عرضه کالرده اسالت، قبالول کالنم مالردم اجابالت       
وچکترین نخواهند کرد، پس مرا بر پاى خود ایستاده و نالاآرام در پالى کال   

      کردنالد،   نمالى  را واگالذار  فرصت دید، اگر او را اجابت مى کردم مالردم آن 
  را در دل مخفى مى نمود و از شر او گرچه تالا مالدتى دیگالر     و کینه ى آن

که به عیان دیدم مردم مرا نمالى خواهنالد،    عالوه بر آن. در امان نمى ماندم
    جهالت نشالنیدى کاله    آیا در هنگام عرضه آن بر من فریاد آنالان را از هالر  

شایسته  «خالفت»غیر از تو را نمى خواهیم اى ابوبکر تو براى آن: گفتندمى
و صورت او را دیدم که  را به سویش برگرداندم، در این هنگام آن. هستى

بخاطر آن از شادى درخشید، و یک بار مرا بخاطر سخنى که از من باله او  
اشعث را اسیر نزد او آوردند، و آن هنگامى بود که . رسیده بود مالمت کرد

ام فروه را باله   پس بر او منّت گذاشت و او را آزاد ساخت و خواهر خود،
: که مقابل او نشسته بود گفالتم  همسرى او درآورد، پس به اشعث در حالی

و باله پشالت مرتالد     اى دشمن خدا آیا بعد از اسالم آوردن کافر گردیالدى 
 شدى؟ 

خواهد به سخنى که در دل دارد  یپس مرا چنان نگاه کرد که دانستم م
تالو آن  : پس از آن مرا در جاده ى مدینه دیالد و گفالت  . با من سخن گوید
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را  آرى اى دشمن خدا و بالدتر از آن : کالم را گفتى اى پسر خطاب؟ گفتم
 . این بد پاداشى است که برایم درنظر گرفته اى: گفت. برایت دارم
 ؟ براى چه از من پاداش نیکو مى خواهى: گفتم
بخالدا  . چون بخاطر تو زیر بار پیروان این مرد نمى روم: گفت «اشيعث »

قسم چیزى مرا بر مخالفت با او جرأت نداد مگر آنکه بر تو مقدّم شد و تو 
   و اگر تو آنرا به دست مى گرفتى از من هالیچ خالفالى  . را از آن بازداشت
 حال که چنین شد، اکنون چه دستورى مى دهى؟ : نمى دیدى گفتم

    اکنون وقت دستور دادن نیست وقت صالبر کالردن اسالت،   : شعث گفتا
 . او گذشت و من هم گذشتم

ى را بالرایش  ااز طرفى، اشعث، زبرقان بن بدر را مالقات کرد و مالاجر 
ى را به ابوبکر منتقل نمالود، پالس ابالوبکر پیغالامِ     اتعریف کرد، او هم ماجر

آگاه باش، بخدا : دادمو من پیغام .مالمت آمیز بسیار دردناکى برایم فرستاد
اال سخنى رسا درباره ى خودم و خالودت در   سوگند باید دست بردارى و

     را بالا خالود ببرنالد     بین مردم خواهم گفت که سواران به هر جا برونالد آن 
. و اگر بخواهى، همچون گذشته چشم پوشى از همدیگر را ادامه مى دهالیم 

ست تو خواهالد رسالید و   بلکه ادامه مى دهیم، چند روزى دیگر به د: گفت
را بر من بر مى گرداند اما تغافل نمالود،   گمان کردم تا روز جمعه نشده آن

به خدا سوگند بعد از آن حتى با یک کلمه از من یاد نکرد تا باله هالکالت   
  1.رسید

 آب دهان انداختن به نامه ابوبكر توسط عمر
 ...بدون شرح

             :که گفتابن ابى الحاتم از عبیده ى سلمانى نقل مى کند 

                              
 32ص 2ج شرح نهج البالبة ابن ابى الحدید معتزلى -2
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         : عیینة بن حصالین و اقالرع بالن حالابس نالزد ابالوبکر آمدنالد و گفتنالد        
اى خلیفه ى رسول خدا، در محلِ ما زمالینِ شالوره زارى وجالود دارد کاله     

را  را بما بدهى امید اسالت آن  مرتع و منفعتى ندارد، اگر صالح بدانى و آن
مالا برسالاند،   ه سالودى بال   شخم بزنیم و بکاریم، و امید است خداوند از آن

ها واگذار نمود و براى آنها نامه اى نوشالت و بالراى    ابوبکر زمین را به آن
ها شاهد گرفت، سپس به طرف عمر رفتند تا او را شاهد مطلب نمایند  آن

را از دستشان بیالرون آورد و بالر آن    چون عمر نوشته ى نامه را خواند آن
دو خود را مالمت  ، پس آنرا پاک نمود انداخت و نوشته ى آنآب دهان 

  1.کردند و به او سخنان بدى گفتند
پس رو به سوى ابوبکر نهادند و با ناراحتى : متقى هندى اضافه کرد که

بلکاله  : گفالت  بخدا قسم نمى دانیم تو خلیفه هستى یا عمر؟: و اندوه گفتند
 2.اوست، اگر بخواهد خواهد بود

 نفرين عمر توسط ابوبكر
    وبکر خواسالت اسالامه را از فرمانالدهى سالپاه شالام      عمر از اب زمانی که

بر کنار کند ابوبکر که نشسته بود از جا جهید و ریش عمر را گرفت و باله  
مادرت به عزایت بنشنید و داغ تالو را ببینالد، اى پسالر خطالاب،     : او گفت

صلى اهلل علیه وآله او را به کار گماشت و تو دستور مى دهالى   رسول خدا
 3؟.او را عزل کنم

                              
 289ص 2جکنزالعمال متقىّ هندى  - 1
 شیبة و بخارى در تاریخ خود نوشته اند  این حدیث را ابن ابى -2

و الجيامع   332صی األصيفهان  یةبکر بحمد بن موسى ابن مردو یبب یعل یطالب وما نزل من القرآن ف یبن بب یمناقب عل - 3

 یالمناو ریشرح الجامع الصغ ریالقد ضیو ف 522ص 22ج یالهند یو کنز العمال المتق 220ص 2ج یوطیالس نیجالل الدریالصغ

ی اآللوسي  ریو تفسي  442ص 4ج یاألندلس انیح یبب طیالبحر المح ریو تفس 04ص 24ج یالراز یالراز ریو تفس 323ص 4ج

 . 322ص یوالمناقب الموفق الخوارزم 323ص 42و ج 43ص 42دمشق ابن عساکرج نةیمد خیو تار 240ص 25ج
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 اين بار با ابوبكر : يره عمر در مخالفت با وصيتس
ابوبکر وصیّت کرد که خالد بن ولید بعد از بازگشت از شام به حکومت 

  1.عراق بازگردد
طورى که عثمان در والى نمودن سعد و اشعرى با وصیّت عمالر   و همان

مخالفت کرد عمر با وصیّت ابوبکر در والى نمودن خالد بر عالراق مخالفالت   
مهاجر بن امیّه و زیاد بن لبید و بر خالوالن یعلالى    ،والى او بر صنعاء و. کرد

عبداهلل بن ثور کاله یکالى از   . بن امیّه و بر زبید و رِمع، ابوموسى اشعرى بود
افراد بنى الغوث بود به ناحیه جُرَش و عیاض بن غنم را به دومالة الجنالدل   

 2.فرستاد
 عمر جانشينيمخالفت صحابه با 
سیدن خالفت به ابوبکر، صحابه واقعی پیامبر مثل همانگونه که در ر

سلمان، ابوذر، عمار و مقداد و خود حضرت امیرالمومنین علی علیه السالم 
مخالفت کردند در قضیه به خالفت رسیدن عمر نیز به گواه تاریخ از بیان 

 :ابوبکر عده زیادی مخالفت داشتند دخو
ضِیَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ لِمُعَیْقِیبٍ الدَّوْسِیِّ مَا یَقُولُ لَمَّا اسْتَخْلَفَ بَبُو بَکْرٍ عُمَرَ رَ"

کَرِهُوهُ بَکْثَرُ  فَاَلَّذِینَکَرِهَهُ قَوْمٌ ، وَرَضِیَهُ قَوْمٌ آخَرُونَ قَالَ : النَّاسُ فِی اسْتِخْلَافِی عُمَرَ قَالَ 
 3."هُبَلْ الَّذِینَ کَرِهُو: بَمْ الَّذِینَ رَضَوْهُ؟ قَالَ

وب کرد به معیقب دوسی صعمر را به عنوان خلیفه من ،زمانی که ابوبکر
نظر مردم نسبت به انتصاب عمر به خالفت چیست؟ معیقب دوسالی  : گفت
 .عده ای از این کار تو ناراضی هسالتند و عالده ای رضالایت دارنالد    : گفت

                              
 523ص 2ج تاریخ طبرى - 1

 524ص 2جتاریخ طبرى  - 2

عمير القیيام ط مؤسسية     به تحقیق شعیب األرنيؤوط (فِی حِفْصِ اللِّسَانِ وَتَوَقِّی الْکَلَامِ )باب فَصْلٌ 42ص 2اآلداب الشرعیّة ج - 3
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معیقالب   مخالفین با نصب عمر بیشترند یالا مالوافقین بالا او؟    :ابوبکر پرسید
 .مخالفین بیشترند: سی جواب داددو

احتماال باز هم موافقین با وجود اقلیت اکثریت شده اند به قول شالاعر  
 . م یک نوع پارادوکسه این

 مهاجرين و انصارفرياد بازهم خاموش 
 :ابن قتیبه دینوری، در اإلمامة والسیاسة می نویسد

شالینی  وقتی که خبر به مهاجرین و انصار رسید که او عمالر را باله جان  
می بینالیم کاله عمالر را بالر مالا      : انتخاب کرده است به نزد او رفتند و گفتند

و می دانی کاله چگوناله بالا     خلیفه گردانیده ای؟ با اینکه او را می شناسی؟
وجود تو در میان ما او سخت گیری می کند؛ پالس چگوناله خواهالد بالود     
ه وقتی که تو از میان ما بروی و این در حالی است که تو مالی خالواهی بال   

  1 ؟.دیدار خداوند عزوجل بروی؛ چه پاسخی داری
این دلیلی بر بی بصیرتی فریادهای بی بخار مهجرین و انصار اسالت کاله از   

بالر  ... کردید که به قول شاعر خودت کردی یا خودتون . سقیفه تا بدینجا رسید
  .خودتون باد

 اعتراض اهل شام
ل الشام قد بلغهم ميرض  وکان به ":نویسد باره می ابن قتیبه دینوری در این

وليى   إنا لنخاف بن یکون خلیفة رسول اهلل قد مات، و: الخبر فقالوا ابکر، واستبطؤ ببی
 2."بعده عمر، فإن کان عمر هو الوالی فلیس لنا بصاحب، وإنا لنرى خلعه

خبر مریضی ابوبکر به اهل شام رسید اما ایشان گمان کردند کاله خبالر   
ما می ترسیم که خلیفه رسول خدا مرده : ددیر به ایشان رسیده است، گفتن

                              
 24ص 2و با تحقیق زینی ج 34ص 2اإلمامة والسیاسة با تحقیق شیری ج - 1

 38ص  2شیری جو با تحقیق  20ص2ج  االمامة والسیاسة با تحقیق زینی - 2



 04........................................عمر بن الخطاب از دیدگاه پیروانش    

عمر را به جای خویش گمارده باشد؛ پس اگر او حاکم شده باشد  باشد و
 !.با ما همراهی نخواهد کرد و ما چنین نظر داریم که او را بر کنار کنیم

 به عمر و در غصب خالفت  عليه السالمعليحضرت  اعتراض
   1."ظننت بنّه ال یدفعهاعنّیولو الخاصّة ما کان بینه وبین عمر، ل" 

میان ابوبکر و عمر نبود، امر خالفالت را از مالن دفالع     ارتبا  ویژه اگر
ولوال خاصّة ما بینه وبین عمر، وبمير   ":تسا در عبارت طبرى آمده. کردند نمى

 2."قد عقداه بینهما، لظننت بنّه ال یدفعها
ن ابالوبکر و  آنچه که مانع خالفت من شد، همان پیمان سرّى بود که میا

 .عمر منعقد شده بود
البته واضح است که اسناد اهل تسنن چنین مالی گوینالد ولالی حقیقالت        
بی بصیرتی مردم در شناخت امام و فراموشالی یالا باله فراموشالی سالپردن      

 .  واقعیت های انکار ناپذیری مثل غدیرهم مازاد بر دلیل است
 

  3شيخينمخالفت با سيره و روش  
پیشنهاد دادند بعد از عمر خلیفه شالود باله    لسالمعلیه ا به حضرت امیر

من به قرآن  :که به سنت شیخین عمل کند حضرت جواب دادند شر  این
خاطر ه در نتیجه حضرت ب. و سنت رسول خدا و رأی خودم عمل می کنم

عمل کردن به قرآن و سنت رسول خدا و عمل نکردن به سنت شالیخین از  
 . خالفت  کنار زدند

بى وائل قال قلت لعبد الرحمن بين عيوف کیيف بيایعتم عثميان      عن عاصم عن ب"
وترکتم علیا رضى اللّه عنه قال ما ذنبی قد بدبت بعلی فقلت ببایعک على کتاب اللّيه  

                              
 90ص 5جشرح نهج البالبة  - 1
 423ص یالطبر ریالمسترشد لمحمد بن جر - 2
 242ص 23ج یفتح البار 40ص 2مسند احمد بن حنبل ج - 3
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وسنة رسوله وسیرة ببی بکر وعمر رضى اللّه عنهما قال فقال فیميا اسيتطعت قيال ثيم     
 . "عرضتها على عثمان رضى اللّه عنه فقبلها

چگونه با وجود شخصیتى مانند : به عبد الرحمان گفتم: یدابن وائل گو
گناه من چیست که سه مرتبه به : دهد على با عثمان بیعت کردید؟ پاسخ مى

على پیشنهاد کردم که خالفت را به شر  عمل به کتاب خدا و سنت پیامبر 
ولالى عثمالان زیالر بالار ایالن      . عمر بپذیرد ولى قبول نکرد و سیره ابوبکر و

 .فتپیشنهاد ر
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 لقب خلیفه :فصل دوم
 ؟؟؟فاروق  و صديق

بسیاری از علمای اهل سنت؛ از جمله ابن ماجه قزوینی در سننش که 
 :  آید، با سند صحیح نقل کرده  یکی از صحاح سته اهل سنت به شمار می

رَسُيولِهِ صَيلَّى اللَّيهُ عَلَیْيهِ     عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ بَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَبَخُيو  "
  1."وَسَلَّمَ وَبَنَا الصِّدِّیقُ الْأَکْبَرُ لَا یَقُولُهَا بَعْدِی إِلَّا کَذَّابٌ صَلَّیْتُ قَبْلَ النَّاسِ بِسَبْعِ سِنِینَ

مالن بنالده خالدا، بالرادر     : علی علیه السالم فرمود: عباد بن عبداهلل گوید
از من جز دروغگو کسی دیگر خود رسول خدا و صدی  اکبر هستم، پس 

. خوانالدم  نخواهد خواند، من هفت سال قبل از دیگران نماز مالی  «صدیق»را
      ابالالن مردویالاله اصالالفهانی در منالالاقبش؛ فخالالررازی، آلوسالالی، أبالالو حیالالان و  
جالل الدین سیوطی در تفسیرشان و نیز متقی هندی در کنز العمال، مناوی 

پیالامبر اسالالم صاللی اهلل علیاله وآلاله        اند کاله  نقل کرده... در فیض القدیر و
آل فرعيون،   حبیب النجار مؤمن آل یاسین، وحزبیل ميؤمن : الصدیقون ثالثة ":فرمود

 2."وعلی بن ببی طالب الثالث، وهو بفضلهم

                              
الکامل ابن اثیر  05ص 2بری جطتاریخ   222ص 3ستدرك جالم 25ص 3النهایه جوالبدایه   44 ص 2نن  ابن ماجه جس - 1

 228صابن جوزی  صتذکره الخوا 45صائی سن صا ئصالخ 248ص 2ین جطمسفرائد ال 04ص 2ج

 2غیر  سيیوطی ج صي جيامع ال  332صفهانی صي ابن مردویيه ا ( ما نزل من القرآن فی علی )مناقب علی بن ابی طالب باب  - 2

 4تفسيیر البحير المحيیط االندسيلی ج     04ص 24تفسيیر رازی ج  323ص 4فیض الغدیر ج 522ص 22کنزالعمال ج 220ص

 323و  43ص 42تاریخ مدینه دمشق ج 240ص 25آلوسی ج تفسیر 442ص
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 اعتراف علماي اهل سنت در مورد اين القاب
  انالد کاله ایالن     از طرف دیگر بسیاری از علمای اهل سنت اعتراف کرده

          . ایسالالته ابالالوبکر و عمالالر نیسالالت و حالالدیث آن جعلالالی اسالالت دو لقالالب، ش
  :نویسد ابن جوزی، عالم معروف اهل سنت در کتاب الموضوعات می

ربیت لیلة بسيرى بيى    ":قال آلهعن أبى الدرداء عن النبی صلى اهلل علیه و
 ال إله إال اهلل محميد رسيول اهلل ببيو   : فی العرش فرندة خضراء فیها مکتوب بنور ببیض

 1 ."بکر الصدیق عمر الفاروق
کنالد کاله آن    أبی درداء از پیامبر اسالم صلی اهلل علیاله وآلاله نقالل مالی    

در شب معراج دیدم که در عرش خداوند بر لوحی سبز با : حضرت فرمود
وآله  علیه صلی اهلل خدایی جز خدای یکتا نیست، محمد»نور سفید نوشته شده بود

  !.«روق استرسول او است، ابوبکر صدیق و عمر فا
 : نویسد بعد در نقد روایت می

لیس بشي  کيذّاب،   : هذا حدیث ال یصحّ، والمتّهم به عمر بن إسماعیل قال یحیى"
  2."متروك الحدیث: دجال، سوء، خبیث، وقال النسائی والدارقطنی

این حدیث صحیح نیست و کسی که به آن متهم است عمر بن اسماعیل 
گو  سخن او ارزش ندارد، دروغ: گفته استیحیی بن معین درباره او . است

حدیث او متروک : اند نسائی و دارقطنی گفته. است، آدمی بد و خبیث است
عليى بين جمیيل کيان      هذا باطل موضوع و ":و در جای دیگر می نویسد .است

 ."...یضع الحدیث
  این روایت باطل و ساختگی است و علی بالن جمیالل حالدیث جعالل      
 .کرده استمی

 
 
 
 
 تين بار چه كسانى عمر بن خطّاب را فاروق ناميدندنخس 

                              
 324ص 2ج یابن جوز الموضوعات -2

 335ص2ج یابن جوز الموضوعات -2
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خوب می دانیم که اگر دشمنان ما، ما را به لقبالی بخواننالد بایالد از آن    
لَتَجِدَنَّ بَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً است "یهود در آیات قرآن آمده یروی گرداند و دشمن

"...لِّلَّذِینَ آمَنُواْ الْیَهُودَ
1  

 .ن مردم نسبت به مؤمنان خواهى یافتتری مسلما یهودیان دشمن

دشالمنان ایمالان آورنالدگان یهالود را     بدترین  وند متعال در این آیهخدا
از برخى روایات تاریخى استفاده مالى شالود    معرفی می نماید، با این حال

لقب دادند، اهالل کتالاب   « فياروق  »عمر بن خطّاب را به که اولین کسانى که
 .خصوصاً یهود بودند
بن شهاب زهرى نقل کرده که اهل کتاب اولین بار بود  طبرى از محمّد
دادند و مساللمانان نیالز تحالت تالأثیر آنالان قالرار        «فاروق »که بر عمر لقب

و به ما نرسیده که پیامبرصلى اهلل علیه وآله در ایالن بالاره چیالزى    . گرفتند
 2.«گفته باشد

       گفته شده که اهالل کتالاب عمالر بالن خطّالاب را       :ابن اثیر نیز مى گوید
 3.نامیده اند «فاروق »

گفته اند این لقالب   :نیز در کتاب خود مى نویسد «روضة الصيفا » صاحب
 4.یهود و نصارا به عمر داده اند را اهل کتاب «فاروق»

 






                              
 82مائده آیه  - 1
 (جلدى 8) 254ص 3تاریخ طبرى ج - 2
 28ص 3کامل ابن اثیر ج - 3
 324ص 2روضة الصفا ج - 4
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 كراهت اميرالمومنين نسبت به عمر: صل سومف
 كراهت داشت  اواميرالمومنين از همنشيني با  حضرت 

خود اهل تسنن با همنشيینی بيا عمير کراهيت     ه تایید وقتی صحابه خاص پیغمبر ب

 .د موضوع روشن است که شخصیت عمر باید چگونه باشدندار

   1."...فَأَرْسَلَ إِلَى بَبِی بَکْرٍ بَنْ ائْتِنَا وَلَا یَأْتِنَا بَحَدٌ مَعَکَ کَرَاهِیَةً لِمَحْضَرِ عُمَرَ"
کاله از   خاطر اینه ب حضرت امیرعلیه السالم به دنبال ابوبکر فرستاد و

همنشینی با عمر کراهت داشت، فرمود به او بگوئید تنها بیاید و کسی را با 
 . خودش نیاورد

   .خائن مي داند شكن و پيمان گناهكار، را درغگو، اويرالمؤمنين ام

خَطَّابِ فَجِوْتُهُ حِینَ عَنْ الزُّهْرِیِّ بَنَّ مَالِکَ بْنَ بَوْسٍ حَدَّثَهُ قَالَ بَرْسَلَ إِلَیَّ عُمَرُ بْنُ الْ"

فَقَيالَ هَيلْ لَيکَ فِيی     ... فجاء یرفا... تَعَالَى النَّهَارُ قَالَ فَوَجَدْتُهُ فِی بَیْتِهِ جَالِسًا عَلَى سَرِیر

ى اللَّيهُ  ثُمَّ تُوُفِّیَ بَبُو بَکْرٍ وَبَنَا وَلِیُّ رَسُيولِ اللَّيهِ صَيلَّ   ... عَبَّاسٍ وَعَلِی  قَالَ نَعَمْ فَأَذِنَ لَهُمَا

  2."...عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَوَلِیُّ بَبِی بَکْرٍ فَرَبَیْتُمَانِی کَاذِبًا آثِمًا بَادِرًا خَائِنًا
عمر بن خطاب به دنبالال مالن   : زهری از مالک بن اوس نقل می کند  

بالر   باال آمده بالود، دیالدم   «خورشید» فرستاد پیش او رفتم در حالی که روز
یرفا آمالد و گفالت عبالاس    : بن اوس می گوید مالک... تختی نشسته است

مالی   ،آمالده انالد   و علی بن ابیطالب صاللوات اهلل علیاله  « عموی پیامبر اکرم»
سپس عمر خطاب به عبياس و  »...خواهند پیش تو بیایند، عمر گفت بگو بیایند

                              
  روتیطبع دارالفکر ب 3923ثیدح 83ص 0ج بریباب بزوة الخ یکتاب المغاز یالبخار حیصح -2

  روتیب طبع  دارالفکر 02ص 0المسلم کتاب الجهاد باب حکم الف  ج حیصح -2
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سالول  رجانشالین   من خالود را  ابوبکر از دنیا رفت و «می گوید حضرت امیر
و پیمان شکن  دو نفر مرا دروغگو و گناهکارخدا و ابوبکر شمردم و شما 

 .و خائن پنداشتید
  شيخيننظراميرالمؤمنين درباره 

... بنا ولی رسول اللّيه، : فلمّا توفّی رسول اللّه صلى اللّه علیه وسلم، قال ببو بکر"
قال رسول اللّه صلى اهلل علیه وسلم نحن معاشير األنبیياء ال نيورث، ميا     : فقال ببو بکر
بنيا وليیّ   : ثمّ توفّی ببو بکر فقلت... و صدقة، فربیتماه کاذباً آثماً بادراً خائنا،ترکناه فه

  1."کاذباً آثماً بادراً خائناً ولی ببی بکر، فربیتمانی آلهرسول اللّه صلى اللّه علیه و
   علیاله و عبالاس عمالوی پیالامبراکرم      عمر به امیرالمؤمنین صاللوات اهلل 

مانی که رسول خدا صلى اللّه علیه وآله از ز: می گوید صلی اهلل علیه وآله
: أبالو بکالر گفالت   ... دنیا رفت، ابوبکر گفت من جانشین رسول خدا هسالتم 

فرموده است ما گروه پیامبران بعد از خالود  آله و اهلل علیه رسول اللّه صلى
ارثی به جا  نمی گذاریم، هر آن چه بعد از خود به جا می گذاریم صالدقه  

شما نظرتان این بود که ابوبکر در  «مسلمین صرف شودو باید برای عموم »است
سپس ابوبکر از دنیا . درغگو، گناهکار، پیمان شکن و خائن است گفتارش
و ابالوبکر هسالتم     من جانشین رسول خالدا : من گفتم «بعد از مرگ او» رفت

  2.و خائن دانستید شما مرا هم مانند ابوبکردرغگو، گناهکار، پیمان شکن
 راهت بهترين صحابه و جانشين بر حق رسول اهلل از عمر سندي ديگر بر ك

بی مهری امیرالمومنین نسيبت بيه    بدین سخن می بینیم که داد عمر در می آید از

علی علیه السالم شخصیتی نیست که بی خود و بیجا از کسی کراهت داشيته  . خودش

مُ الرِّجْسَ بَهْيلَ الْبَیْيتِ وَیُطَهِّيرَکُمْ    إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُ..."باشد چرا که تحت آیه

                              
 244ص 5فتح الباری ج 49حکم الف  حدیث 20کتاب الجهاد باب202ص 0صحیح مسلم ج -1

 باب نکت من کالم  عمر و سیرته و بخالقه 48ص 22شرح نهج البالبه ابن ابى الحدید ج -2
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"تَطْهِیرًا
کراهيت داشيتن از کسيی نيوعی     بی دلیيل  از هرگونه پلیدی مبری است و  1

 . پلیدی است پس کراهت امیر مومنان نشانگر پیامی است برای اهل بصیرت

بشکو الیک ابن عمّک، سألته بن یخرج معی فلم یقبل، ولم بزل براه واجداً فيیم  "

! بظنّه ال یزال کویاً لفوت الخالفة: یا بمیرالمؤمنین إنّک تعلم، قال: قلت... تظنّ موجدته

 2."هو ذاك: قلت

باله   «در جنيگ »از پسر عمویت شکایت دارم، از او درخواسالت نمالودم  

 :همراه من بیاید قبول نکرد، و دائما او را غضبناک می بینم، به نظر تو چرا

 :خودت می دانی، عمر گفالت : می گوید ابن عباس... از من غضبناک است

: ابالن عبالاس مالی گویالد    ! گمان می کنم غضب او بخاطر امر خالفت باشد

 .طور است همین
 اعتراف عمر به سزاواري خالفت اميرالمومنين

 إنّ بحراهم إن ولیهيا بن یحملهيم عليى کتياب اللّيه      ":عمر به ابن عباس گفت
شخص برای وادار کالردن مالردم    سزاوار ترین."علیّا وسنّة نبیّهم صاحبک،یعنی

 3.است «علی»بر کتاب خدا وسنت رسول خدا صاحب تو
                :عمالالر مالالی گویالالد 4:روایالالت شالالرح نهالالج البالغالاله ابالالن ابالالی الحدیالالد 

جرات ترین ایشان برای وادار کردن مردم بر کتاب خدا و سنت رسالول   با
  .است «علی» خدا صاحب تو

 

                              
 33اب آیه احز - 1

 . باب نکت من کالم  عمر و سیرته و بخالقه 48ص22شرح نهج البالبه ابن ابى الحدیدج - 2
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 !ذاشتن ممنوعگنام پيامبر
نام رسالول  ه وظایف والدین نسبت به فرزندان نام گذاری آنها ب یکی از
در روایات داریم که کسی اگر چهار فرزند داشالته باشالد و نالام    . اهلل است

بعید است کسی خلیفه رسول . یکی از آنها را محمد نگذارد جفا کرده است
 .  اهلل باشد و چنین بی مهرانه و بدعت وارانه رفتار کند

نام گذاری به نام پیامبران را ممنوع  کوفه،اهل ای به عمر طی بخشنامه 
را  است باید آن «محمد»اعالم کرد و در مدینه نیز دستور داد هر کس به نام

التسموا بحيدا  : کان عمر کتب الی بهل الکوفه":تغییر دهد؟ امام عینی می نویسد
 دصيلی اهلل علیيه  باسم نبی و بمر جماعه بالمدینه بتغییر بسماء ببناء هم المسيمین بمحم 

اذن لهيم فيی ذليک     سيلم حتی ذکر له جماعه من الصحابه بنه صلی اهلل علیيه و  وسلم
 1."فترکهم
 

 
 
 
 
 

                              
 ۱۶عقدالدررصی خط ۵۱و ۵۱صی نور 39ص20جی عمده القار - 1
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 جهل عمر به احكام: فصل چهارم
 (لوالعلي لهلک عمر)مرتبه عمرگفته 07

 1.شد اگرعلی علیه السالم نبود عمر هالک می
متی که ابالحسن در مراتب دیگر عمر گفته من زنده نباشم در میان ا در
نیز گفته زنان عالم از اینکه مثل علی علیه السالالم را   ها نیست و میان آن
 2.عقیم اند بزایند

کل النياس   ":به جایی کشیده بود که عمر در جایی می گفت و حتی کار
 3."افقه من عمر

ابیطالالب در بیالان سالنت پیالامبر و      بالن  و یا بارها از نقش اساسی علالی 
اعوذ باهلل مين معضيلة    ":گفت عمر می. ر خلیفه پرده برداشتگشایی از کا گره

".العلی لها
9  

 پيرو سنت يا بدعت گذار 
و بسم اهلل را از آن حذف . دست به سینه ایستادن در نماز را واجب کرد

و در تشهد اول نماز یک سالم گفالتن را  . آمین را بر آن اضافه کرد و. کرد
 5.واجب کرد

 

                              
 .ند دیگر سو ده ها  4920ورقم288ص 4ی جعسقالنابن حجر بیالتهذ بیتهذ -2
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 1 .ردمسح بر چکمه را جایز ک
عمر پوشیدن حریر را فقط براى رفی  مقالرّب خالود عبالدالرحمن بالن     

  2 .عوف جایز کرد
و اولالین  . اولین کسى که مالیات عُشر را در اسالم وضع کرد عمر بالود 

  3.در اذان کرد "الصَّلوةُ خَیْرٌ مِنَ النَّوْمِ» کسى که اقدام به اضافه کردن
  4.اولین کسى که گریه بر مرده را حرام کرد

  5.ارث را احداث کرد «عول»اولین کسى که نظام کم آوردن
  6.اولین کسى که زکات اسب را واجب کرد

  7.هائى که به نام پیامبران بود اسمعوض کردن اولین کسى که اقدام به 
  8 !.اولین کسى که روزه گرفتن ماه رجب را منع کرد

 9.اولین کسى که اقدام به محدود کردن مهر زنان نمود
  11.متعه را حرام کرد کسى که ینلاو
 11.شارب خمر را هشتاد ضربه شالق زد کسى که  یناول

                              
 294ح 45ص 2ج عیاشى تفسیر -2
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عمر سهم مؤلفة قلوبهم را که رسول خدا صلی اهلل علیه وآله از زکالات  
  1.اسالم دیگر هراسی از آنان ندارد: پرداخت قطع کرد و گفت می

 2.حذف حی علی خیرالعمل از اذان
که نافله رمضان به جماعت گذارنالد و   اول کسی بود که سنت گذاشت

 3.به شهرها نوشت
 به خاطر جهل نماز را ساقط مي كند

وقتالى آب موجالود نبالود، نمالاز     : مشهور است که عمر فتوا داده اسالت 
 4!؟.که دسترسى به آب پیدا کنید تا این! واجب، ساقط است

آورده اند کاله مالردی در    «در باب تیمم»بخارى و مسلم در صحیح خود
من جنب شده ام و آبی نبود که غسالل  : عمر به نزد او آمد و گفت خالفت

 .هرگاه آب نیالافتی نمالاز نخالوان   : کنم چه کار باید انجام دهم؟ عمر گفت
 یادت نیست که در فالن سفر مالن و ! ای عمر: عمار یاسر حاضر بود گفت

علت نبالود آب   تو به. تو به حسب اتفاق احتیاج به غسل پیدا کرده بودیم
واندی و من چون گمان کردم که تیمم به جای غسل است و هماله  نماز نخ

وقتی خدمت . بدن را به خاک باید رسانید در خاک غلطیدم و نماز خواندم
      : حضرت رسول صلی اهلل علیه وآلاله رسالیدیم تبسالم نمودنالد و فرمودنالد     

ها را بر زمین زننالد و باله    در تیمم همین قدر بس است که دست! یا عمار
دست پیشانی را و بعد از آن با کف دست چال  پشالت دسالت     هر دو کف

وقتی عمالار   .راست و با کف دست راست پشت دست چ  را مسح نمایند
: عمالار گفالت  ! از خدا بترس! ای عمار: عمر گفت. این حکایت را نقل کرد

چه  واگذاشتیم تو را به آن: عمر گفت. امر میکنی نقل این حدیث نکنم اگر
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فيان ليم تجيدوا مائيا     ": که که در قرآن آمده ستا یاین درحال 1.خواهی می
له بسیار گفته بودند کاله  آو رسول خدا صلی اهلل علیه و ."فتیمموا صعیدا طیباّ

 . اگر آب نباشد تیمم کنید
 منع عمر از خواندن دو ركعت نماز مستحبى بعد از نماز عصر 

  بن زبیالر از پالدرش از عایشاله روایالت      ةاز عرو مسلم در صحیح خود
هیچ وقت نزد مالن دو رکعالت    وآله صلّى اللّه علیه پیغمبر :کند که گفتىم

 2.نماز مستحبى را بعد از نماز عصر، ترک نکرد
و نیز مسلم از اسود و مسروق روایت مى کند که آنها گواهى دادند کاله  

صلّى اللّه علیه وآله در خانه من بود این دو  عایشه گفت هر روز که پیغمبر
هر کالس کاله    ولى عمر بن خطاب آن را منع مى کرد و3.دنماز را مى خوان

موطالأ از ابالن شالهاب از     کتابمالک بن انس در. زد آن را مى خواند، مى
مى کند که عمربن خطاب، شخصى به نام مکندر را  سائب بن یزید روایت

 !بخاطر خواندن نماز مستحبى بعد از نماز عصالر، مالورد ضالرب قالرار داد    
چون عمر در عصر خالفتش او : روایت مى کند بن خالد عبدالرزاق از زید

در این حدیث . را دید که بعد از نماز عصر رکوع مى کند، مضروب ساخت
اگر بخاطر این نبود که مى ترسیدم مردم بعالد  ! اى زید: است که عمر گفت

 4!.از عصر تا شام نماز بخوانند، در این دو نماز کسى را نمى زدم
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  1قضيه معروف به حماريّهجهل عمر به احكام ارث در 
. بیهقى و ابن ابى شیبه ایالن قضالیه را در سالنن خالود نقالل کالرده انالد       
عبدالرزاق در کتاب جامع و کنزالعمّال وفاضل شرقاوى در حاشیه تحریالر  
شیخ زکریاى انصارى و بسیاری دیگر از علمای اهل سنت داستان جهالل  

 .عمر در این قضیه را آورده اند
 2دايى از خواهرزادهجهل عمر در ارث بردن 

سعید بن منصور در سنن خود روایت مالى کنالد کاله مالردى خالواهرى      
داشت که در زمان جاهلیت به اسارت رفته بود، سالپس او را پیالدا کالرد و    

بالرادر،  . دید که داراى پسرى است، ولى معلوم نیست پدر این پسر کیست
س پسر خواهر ثروتى باله چنالگ آورد و سالپ   . خواهر را خرید و آزاد کرد

ابالن مسالعود    .نزد عبداللّه بن مسعود آمدند و حکم مسئله را پرسیدند. مُرد
نزد عمر برو و مسئله را از او بپرس، سپس برگرد و باله  : گفت به برادر زن

برادر آمد و جریالان را باله اطالالع     .من بگو که او در پاسخ چه گفته است
    ات  همن تو را جزء خویشالان نزدیالک خالواهرزاد   : عمر گفت. عمر رسانید

بینم، و از او سهمى نمى برى، به همین جهت چیزى از آن مال را به او نمى
ابالن مسالعود    .موضوع را به ابن مسعود اطالع داد آن مرد، برگشت و .نداد

برخاست و به اتفاق آن مرد نزد عمر آمد، و پرسید درباره این مرد چگونه 
مى دانم و نه صاحب  یفاو را نه از خویشان متو: عمر گفت ؟.فتوا داده اى

تالو چاله نظالر    .سهم، به همین علت وجهى براى ارث بردن به نظالر نرسالید  
       اسالت؛ زیالرا دایالى او     فیمن او خالویش متالو   به نظر :عبداللّه گفت دارى؟

به نظر من باید به او ارث . و ولى نعمت اوست؛ چون او را آزاد کرده است
 !.ه وى ارث دادعمر نیز حکم اول خود را باطل کرد و ب .برسد
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  3هاي بيسواد هم از من باسوادتر هستند پيرزن: عمر
هالر   در مقابل اصحاب خطبه خواند و اخطار نمود خلیفه دوم اهل سنتروزی 

می زنم و آن  درهم زیادتر نماید او را حد 411از  کس زنی بگیرد و مهر زنش را
 !.نمایمزیادی مهر را از او بگیرم و داخل در بیت المال مسلمین می 

ای عمر کالم تو اولی باله قبالول اسالت یالا کالالم      : زد میان جمعیت صدا زنی از
ناله آن اسالت کاله خداونالد در      مگالر  :زن گفالت  البته کالم خدا: خداوند؟ عمر گفت

وان اردتيم اسيتبدال زوج مکيان زوج وآتیيتم احيدیهن      " :می فرمایالد  ءسوره نسا 24آیه
 . "قنطارافال تاخذوا منه شیوا

جای او اختیار کنید و مال ه زنی دیگر ب ستید زنی را رها کرده واگر خوا :یعنی
عمالر از شالنیدن   . البته نباید چیزی از مهر او باز گیریالد  بسیاری بر او مهر کرده اید
هماله  : یعنی "کلکم افقه من عمر حتی المخدرات فی الحجال ":این آیه مبهوت شد وگفت

آنگاه برگشت بالاالی   .در حجله هادانا تر از عمر هستید حتی زنان  شما فقیه تر و
صالداق   درهم مهالر و  411منبر و گفت اگر چه شما را منع کردم از اینکه زیاده از 

دهم اگر خواستید از مال خود زیادتی از مقدار معین به شما اجازه میه ولی اینک ب
ن آاز این خبر استفاده می شود که خلیفه علم باله قالر   .آنها عطا نمایید مانعی ندارد

نمی کرد که در مقابالل زن   اال چنین احکام فقه را هم خوب نمی فهمیده و اشته وند
یعنی زنی درست گفت و  "امراه اصابت و رجل اخطاء ":عالمه ای مجاب شود و بگوید

  .ناصواب رفت منظور عمر خودش است مردی راه خطا و
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 1جايز است؟ كشتن عبدالرحمن به خاطر شرابخواريآيا
م دینی است کاله حالد وحالدودات شالرعی را خالدا و      می دانیم که اسال

معصیت  افرا  و تفریط در حدود الهی کندپیغمبر تبیین نمودند و اگر کسی 
مجرم است و آبروی دین را برده است اساسا دو دسته دین را نابود و کرده 

حد شراب خواری در قرآن آمالده اسالت و   . می کنند تفریطی و افراطی ها
اگر کسی حتی خلیفه رسالول اهلل غیالر دسالتور     تازیانه استضربه  81آن 

 .  دین رفتار کند نشان از بی دینی اوست
در عصالر حکومالت    «که به او ابوشحمه مى گفتنيد »عبدالرحمن؛ پسر عمر

. عمروعاص در مصر، در آن مملکت شراب خورد و موضالوع علنالى شالد   
  عمروعاص که والى بود، دسالتور داد سالر او را تراشالیدند و حالد شالرعى      

 . در حضور برادرش عبداللّه به وى زدند (اد تازیانههشت)
رسید به عمروعاص نوشت که عبایى به عبدالرحمن  وقتى خبر به عمر

اى نموده و هر چه زودتالر رواناله مدیناله     بپوشاند و او را سوار شتر برهنه
عمروعاص هم  .ضمناً در نامه، عمروعاص را به درشتى یاد کرده بود! کند

  مان وضعى که عمر دستور داده بود روانه مدیناله کالرد،   عبدالرحمن را به ه
من حالد شالرعى را بالر وى جالارى سالاختم، سالرش را       : و به عمر نوشت

تراشیدم و در حیا  خانه تازیانه زدم، به خالدایى کاله بالاالتر از او کسالى     
است کاله حالدود شالرعى را بالر      نیست تا به او قسم بخورند، مصر، جایى

     ناماله را هالم باله وسالیله    . ى مالى کننالد  مسلمانان و غیر مساللمانان، جالار  
 .عبداللّه عمر، براى او ارسال داشت

حالد را کاله بالر وى    : عبدالرحمن بن عوف از وى شفاعت کرد و گفالت 
عبداللّه هم گواهى داد که حد را بر او جارى ساخته اند، . جارى ساخته اند
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ولى عمر توجه نکرد و شالق را به دست گرفت و او را زیر ضربات خالود  
من مریض هسالتم و باله   : عمر در آن حال فریاد مى زد و مى گفت .رفتگ

چندان او را زد که صداى فریادش در فضالا  . خدا تو قاتل من خواهى بود
      و او یالک مالاه در زنالدان مانالد     . او را به زندان ببریالد : سپس گفت. پیچید

عمروعاص والى مصر که مورد وثوق عمر بالود، باله    !و سپس جان باخت
  .ع داده بود که در حضور عبداللّه، عبدالرحمن را حالد زده اسالت  وى اطال

بنالابراین حالد   . عبداللّه عمر هم در نظر پدر موث  ترین اوالد خطاب بالود 
هاى محکمى که خورده  اگر عمروعاص با همه قسم .دیگرى مورد نداشت

مورد اعتماد نبود، چگونه او را به حکومت مصر منصوب داشت که بر  بود،
! ؟.حدود اسالمى و خون و مال و ناموس مسلمانان مسلط باشالد  احکام و

انالد، نبایالد زنالدانى     زنند، و کسى را که حد زدهنمى بعالوه، مریض را حد
بخش باشد، ولى چه  مخصوصاً وقتى بیمارى یا حبس براى او زیان. نمود

باید گفت، عمر همیشه اصرار داشت که رأی خشونت بار خالود را اعمالال   
 !.کند

  1نصر بن حجّاج به خاطر زيبايي تبعيد
      گالردى   ها کاله عمالر شالب    در یکى از شب: عبداللّه بن برید مى گوید

مى نمود به درب خانه بسته اى رسید که زنى در آن براى زنان دیگر آواز 
آیا دسترسى به شرابى دارم که آن را بنوشم یا راهالى   :گفتمى خواند ومى

! تا زنده اى نه: عمر گفت ؟.جاج برسمهست که بتوانم به وصال نصربن ح
وقتى نصالر آمالد، دیالد جالوانى      ،حجاج را خواست فرداى آن روز نصربن
عمر دستور داد موى سرش را  .فوق العاده زیباست خوش صورت، ملیح و
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و پیشالانیش آشالکار گشالت و بالر      وقتى سرش را کوتالاه کردنالد  . بتراشند
وقتى سر را تراشالید   ش،برو بقیه سرت را بترا: گفت زیبائیش افزوده شد،

مفتون ساخته  زنان مدینه را با زیبایى خود،! پسرحجاج: گفت .زیباتر شد
سپس به بصالره   !در شهرى که من سکونت دارم تو نباید مجاور باشى .اى

 .  کرد تبعیدش
گاه نامه اى به عمر نوشت که چند  آن حجاج مدتى در بصره ماند، نصر بن

ن اشعار به عمر اعتراض نموده که گناه مالن چاله   نصر در ای. شعر نیز در آن بود
      اگر روزى زنى در عشال  مالن بالى تالاب شالود،      .بوده است که باید تبعید شوم

که هر زنى ایالن حالالت را دارد  گنالاه مالن      پنهانى تمنایى از من داشته باشد و
و در ... چیست؟ گمان بدى به من بردى، و بى جهت مرا از وطن آواره کالردى 

: وقتى نامه و شعر او به عمر رسید گفت.رده بود که او را برگرداندآخر تقاضا ک
همین که عمر باله قتالل رسالید، نصالر بالن      ! تا من بر سرکار هستم نباید برگردد

 .بازگشت خانواده اشو به مدینه نزد  شد بسبر ا حجاج سوار
 1سنگسار زن حامله توسط عمر بن خطاب
آوردند و گفتند که این زن  در زمان خالفت عمر زنی حامله را پیش خلیفه

مورد سوال کرد و زن به گناه خود اعتالراف   خلیفه از زن در این. زنا کار است
       امالام علالی    .سنگسالار ایالن زن را صالادر کالرد     ردرنالگ دسالتو   عمر بالی . کرد
: حضرت با شنیدن فرمان عمالر فرمالود  . السالم در این مجلس حاضر بود علیه

م ایالن زن  جولی تو بر کودکی که در ر ،ستا احکم تو درباره این زن قابل اجر

                              
اری در صحیح  حمیدی در جمع الطالب امام احمد ابن حنبل در مسند  بخ ةکفای 08محمد ابن یوسف گنجی شافعی آخر باب -2

محب  اربعین 455ینابیع الموده از مناقب خوارزمی امام فخر رازی ص 24باب 40شیخ سلیمان بلخی حنفی ص بین الصحیحین
مطالب السوول و امام 23محمد ابن طلحه شافعی در ص مناقب 48ریاض النضر خطیب خوارزمی ص2ج 295الدین طبری ص

  82الحرم ص
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گناه است و تو با رجم زن او را خالواهی   بچه این زن بی. است تسلطی نداری
 .در این موقع عمر دستور به آزاد کردن زن داد! کشت

 1بن شعبه ةتعطيل حد زنا بر مغير
این موضوع مربو  به زناى محصنه مغیرة بالن شالعبه بالا ام جمیالل دختالر      

داستانهاى از قبیله قیس در ضمن داستانى است که از مشهورترین عمرو، زنى 
سال هفده هجرى در هر تاریخى که مورد بحث واقع . تاریخى عرب است

داستان از آن قرار اسالت کاله در    .شده است، این داستان را هم در بر دارد
چهالار نفالر زنالای     زمان خالفت عمر مغیره مرتکب عمل زشت زنا شالد و 

      سه نفر از ایشالان در حضالور عمالر باله صالراحت      . ه کردندمغیره را مشاهد
وقتی شالاهد چهالارم   . و فصاحت شهادت دادند که زنا را مشاهده کرده اند

او نیز از شالهادت  . آمد خلیفه به او فهماند که نمى خواهد مغیره رسوا شود
گانه را که  سه برخیز و شهود! اى مغیره! اللّه اکبر: عمر گفت .دادن ابا کرد

هالر ساله شالاهد     مغیره هم برخاسالت و  !تو شهادت دادند، حد بزن ضد رب
 !.عادل را حد زد

در حالی که قاضی در مجلس قضاوت القاع مطلب نداشته و اگر چنین 
کند و حدود الهی را تعطیل کند مرتکب گناه بزرگی گشالته و از عالدالت و   

 .قضاوت خارج می شود
 

 2 !!!بلوغ وجبي است
ه را در زنا تعطیل کرد همانطورى که ابوبکر حدّ عمر حدّ مغیرة بن شعب

خالد را در زناى با همسر مالک بن نویره تعطیل نمود و عمر اعتقاد داشت 
    که بلوغ به وَجَب است و هرکس قدّ او به شش وجب مى رسید احکام را

                              
 400ص 2وفیات االعیان ج 449ص 3م جالمستدرك حاک - 1
 248ص 22جالمصنف  225ص 3جکنزالعمّال  - 2
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کس از شالش وجالب کمتالر بالود گرچاله چنالد        بر او جارى مى کرد و هر
  .رأى ابن زبیر نیز همین بودانگشت، او را رها مى کرد، 

 1؟آيا پيغمبر براي اموات گريه كرد
ورسيول اللّيه   : قيال  آله و علیه اهلل شهدنا بنتا لرسول اللّه صلى: عن بنس بن مالک قال"
: گویالد  انالس مالى   ."...عینیيه تيدمعان   فربیيت : جالس على القبر قال آله و علیه اهلل صلى

دیدم که حضرتش . از دنیا رفته بود آله و علیه اهلل دخترى از رسول خدا صلى
 .ریزد بر قبر او نشسته و از چشمانش اشک مى

بنّ ابنتى قد حضيرت فاشيهدنا، فأرسيل    ... سلم ارسلت الیه و علیه اهلل إنّ ابنة للنبى صلى... " 
سيلم فقيال ليه     و علیيه  اهلل النبى صلى ففاضت عینا... إنّ هلل ما بخذو ما بعطى: الیها السالم ویقول

هذه رحمة ضعها اللّه فی قلوب من شاء من عباده وال یرحم اللّه : ما هذا یا رسول اللّه؟ قال: دسع
آله به حضرتش پیام فرسالتاد   و علیه اهلل دخترى از پیامبر صلى 2."من عباده إالّ الرحمياء 

و چون در آغالوش پیالامبر   . که دخترم در حال احتضار است شما هم حضور یابید
: فرمود «کنى؟ یعنى چرا گریه مى»این چیست؟: سعد گفت. کردجان داد حضرت گریه 

دهد و او فقط باله بنالدگانى    این رحمتى است که خدا در دل هر که بخواهد قرار مى
ثمّ دخلنا علیه بعد ذلک وابيراهیم یجيود بنفسيه فجعليت     ...  ".کند که اهل رحمتند رحم مى

آلاله در مالرگ پسالرش ابالراهیم      و هعلی اهلل رسول خدا صلى3 ."...عینا رسول اللّه تذرفان
 .گریست مى

                              
... سلم یعذب المیت ببعض بکاء اهله علیيه  و علیه اهلل باب فی الجنائز باب قول النبى صلى 224و 222ص 2صحیح بخارى ج - 1

 وباب من یدخل قبر المربة
واقسموا : کتاب االیمان والنذور باب قول اللّه تعالى 255ص 8کتاب الطب باب عیادة الصبیان ج202ص 4صحیح بخارى ج -2

، و باب ميا  ...قل ادعوا اللّه بو ادعوا الرحمن: کتاب التوحید باب قول اللّه تبارك و تعالى 254و 242ص 9باهلل جهد ایمانهم ج
   22جنائز باب البکاء على المیت حکتاب ال 530ص 2صحیح مسلم ج. إنّ رحمة اللّه قریب من المحسنین: جاء فی قول اللّه تعالى

کتاب الجنائز بياب فيی البکياء عليى      293ص 3سنن ببی داود ج 2088ح  03کتاب الجنائز باب 025ص 2سنن ابن ماجه ج
 2854ح 22کتاب الجنائز باب 23ص 4سنن نسائى ج 3220المیت، ح

 2824ص 4صحیح مسلم ج لم انابک لمحزونونس و علیه اهلل باب فی الجنائز باب قول النبى صلى 220ص 2صحیح بخارى ج - 3
فانکب علیيه  ) 2440ح23کتاب الجنائز باب 443ص 2سنن ابن ماجه ج (فدمعت عینا رسول اللّه) 52ح 20کتاب الفضائ باب

 20بياب  کتياب الجنيائز   328ص 3سينن ترميذى ج  ...(.تيدمع العيین ویحيزن القليب    )2089حيدیث  03بياب  025ص( وبکى
ال، ولکن نهیت عن صوتین : بتبکى بو لم تکن نهیت عن البکاء؟ قال: فبکى فقال له عبد الرحمنفاخذه النبى فی حجره )2220ح

 3225کتاب الجنائز باب فی البکاء على المیت ح293ص 3ببی داود ج سنن (الخ.. احمقین فاجرین
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 منع عمر از گريه كردن بر اموات
اندوه انسان به هنگام مرگ عزیزانش، و گریستن بالر ایشالان از لالوازم عاطفاله     

روایات فراوانی . باشدو هر دو نیز ناشى از ترحم و طبیعت انسانى مى. بشرى است
 .کننددر کتب اهل سنت نقل شده اند که همگی بیان می

له نیز در مرگ اموات گریه می کردنالد از  آپیامبر اکرم صلی اهلل علیه و
جمله روایتی که ابن عبدالبر در شرح حال حمزه در اسالتیعاب و دیگالران   

وآله به جنازه حضرت حمزه  وقتى نظر پیغمبر صلّى اللّه علیه: نوشته اند که
 1!.ددید که او را مثله کرده اند فریاد کشی گریست، و چون افتاد،

همچنین انس بن مالک در حدیث صحیحى که بخارى نقالل مالى کنالد،    
       ،بالر آن حضالرت وارد شالدیم و دیالدیم کاله فرزنالدش ابالراهیم       : گویالد مى
 . اشک مى ریزد صلّى اللّه علیه وآله دهد و پیغمبر مى جان

 شما هم گریه مى کنید؟! یا رسول اللّه: عبدالرحمن به عوف گفت
 . تالرحم اسالت   گریستن، نشانه عاطفه و! فاى پسر عو: حضرت فرمود

. بار دیگر گریست، عبدالرحمن بن عوف نیز سالخن خالود را تکالرار کالرد    
چشم، اشکبار است و دل، اندوهناک، و جز آنچه موجالب  : حضرت فرمود

 2.ما در فراق تو غمگین هستیم! ای ابراهیم. خشنودى خداست نمى گوییم
   گریست هالر چنالد وى مهالم     ولی نظر عمر این بود که نباید بر مردگان

    و بزرگ باشد بلکه گریه کننده را با عصا و سنگ مى زد و خاک بالر وى  

                              
          242ص 2خ جالکاميل فيی التياری    204االمتياع للمقریيزى ص   240ص 2االستیعاب البن عبيد البير بهيامش االصيابة ج     -2

     82دعيوة الحسيینیة ص   282ذخائر العقبيى ص  322و 324ص 4الصحیح من سیرة النبی االعظم ج222ص 5مجمع الزوائد ج
 282ص بزوة بحد ذخائر العقبى 220ص 3سیرة ابن هشام ج

 482ص 2ماجية ج سينن ابين    08ص 3سنن ببى داود ج 8جصحیح البخاری ك الجنائز باب قول النبی انا بک لمحزونون  -2
دعوة الحسینیة  200و203ص ذخائر العقبى 244و 243و242و 242و 239و 238و 234ص 2الطبقات الکبرى البن سعد ج

 02و 02ص
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مى داد  ماو این کار را در زمان پیغمبر صلّى اللّه علیه وآله انجا !مى پاشید
 1!.و در تمام دوران زندگیش آن را ادامه داد

یاله دختالر   احمد بن حنبل از ابن عباس روایت مى کند درباره مرگ رق
عمالر آنهالا را بالا    : پیغمبرصلّى اللّه علیه وآله و گریستن زنها بر وى گفالت 

بگالذار گریاله    :وآلاله فرمالود   صلّى اللّه علیه پیغمبر اکرم !.زد تازیانه خود مى
پیغمبرصلّى اللّه علیه وآلاله در نالزد قبالر نشسالت، حضالرت      خود  سپس .کنند

پیغمبالر اکالرم   . ه مى کالرد هم پهلوى پدر نشسته بود و گری فاطمه علیهاالسّالم
علیهالا السّالالم را از    صلّى اللّه علیه وآله با گوشه لباسش، اشک فاطمه زهالرا 

 2 .روى لطف و ترحم، پاک مى کرد
  از  ،روزى عمالر در عصالر خالفالتش   : ابن ابى الحدید نقل مى کند کاله  
 «دُرّه»اى صداى گریه اى شنید، پس وارد خانه شد و با تازیاناله اش   خانه

ها پرداخت تا به زن نوحه خوان رسید، چنالان او را مضالروب    آن به زدن
! واى بر تو! تو بزن مقنعه از سرش افتاد، آنگاه به غالمش گفت ساخت که

 3!.بزن که نوحه خوان است و احترام ندارد
  4عمر و كتک زدن خواهر ابوبكر

نسياء  وبول من ضرب عمر بالدرة بم فروة بنت ببی قحافة، مات ببو بکر فنياح ال "
علیه، وفیهن بخته بم فروة، فنهاهن عمر ميرارا ، وهين یعياودن، فيأخرج بم فيروة مين       

وفی . درة عمر بهیب من سیف الحجاج: کان یقال. بینهن، وعالها بالدرة فهربن وتفرقن

                              
السنن الکبيرى   58ص 22شرح نهج البالبة ابن ببى الحدید ج 2ج 200صحیح بخاری درآخر باب البکاء عند المریض ص  -1

       2ج 333ص 3مسيند بحميد ج   282ص 2سنن ابن ماجية ج  292ص 3ج 282ص 2المستدرك لحاکم ج 42ص 4للبیهقی ج
      2االستیعاب بهامش االصابة ترجمية عثميان بين مظعيون ج     302مسند الطیالسی ص 84ص 4عمدة القارى ج 330و 234ص
 34ص 8الطبقات البن سعد ج 24ص 3مجمع الزوائد ج 482ص

 8الطبقيات البين سيعد ج    42ص 4سنن البیهقيى ج  894ص 3صطفى جوفاء الوفاء بأخبار دارالم  330ص2مسند بحمد ج - 2
 34ص

 428ص 2مسند بحمد ج 42ص 4السنن الکبرى للبیهقی ج 222ص 3شرح نهج البالبه ابن ببى الحدید ج - 3
 282ص 2شرح نهج البالبة ج - 4
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الصحیح بن نسوة کن عند رسول اهلل صلى اهلل علیه وآله قد کثير لغطهين، فجياء عمير     
نعيم،  : قلين ! ا عدیات بنفسهن  بتهبننی وال تهبن رسول اهللی: فهربن هیبة له، فقال لهن

 . "بنت ببلص وبفص
ها بر مرگ او گریه می کردند عمر چنالدین مرتباله    پس از مرگ ابوبکر زن

خالواهر   که ام فروه دختر ابوقحافه آنان را نهی کرد ولی گوش نمی دادند تا آن
را کتک زد که بقیاله زنالان    اش او با تازیانه ابوبکر را از بین زنان بیرون آورد و

 .را با تازیانه زد او اولین کسی که بود که عمر او متفرق شدند، و فرار کرده و
اگر این کالار شالرعی   . قطعا نمی شود گفت خلیفه با خالفت محرم می شود

ایشان خود نباید . هم جایز بوده است که نبوده است و بدعت جناب عمر است
 .   د مضروب او را تادیب کندتادیب کند بلکه باید از جنس خو
 1نهي از منكر به شيوه عمر

مى زد، صداى آواز  هسپردر کوچه هاى مدینه  عمر ها که در یکى از شب
و به ! و پایین آمد! مردى را از درون خانه اش شنید، ناگهان از دیوار باال رفت

 !اى دشمن خدا: گفت. عمر دید زنى و ظرفى از شراب نزد اوست. نزد او رفت
وقتی صاحب خاناله او را   .پنداشتى که خداوند تو را با این معصیت مى پوشاند

    .اگر ما یک گناه کردیم! ای خلیفه وقت: دید گفت
تو شش گناه کردی و اگر از ما یک مخالفت امر خالدا صالادر شالده از تالو     

 : اگر قبول نداری بشنو تا بگویم. چندین مخالفت صادر شده
یعنی تجسس عیوب  "والتجسسوا":وند فرمودهتجسس کرده ای و خدا: لاو

 .مردم نکنید که خداوند عیب پوش است
و لیس البر ان تاتوا البیوت من ظهورهيا و لکين البير مين      ":خداوند فرموده: دوم

خاناله هالا داخالل     خوب نیست از پشت بام : یعنی "اتقی و اتوا البیوت من ابوابها

                              
  234العليوم بزاليی ص   احیياء  95ص3شرح نهج البالبه ابن ببى الحدیيد ج   3595مکارم االخالق نوشته خرائطی حدیث - 1

 93ص 5اليدر المنثيور ج   2ط 95ص 3وج 52ص 2شرح نهج البالبة البين ببيى الحدیيد ج    2ط 45ص 2الریاض النضرة ج

 444ص  2الفتوحات االسالمیة ج
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هیزید و از در خاناله مالردم در   خانه مردم شدن و نیکی آن است که از خدا بپر
از دیوار آمدی و از نیکی و تقوا که خدا فرموده چیزی . تو از در نیامدی. آیید

 .به جا نیاوردی
تو گمان بالد در حال  مالردم و در     "ان بعض الظن اثم":خداوند فرموده: ومس

  .ح  ما می بری
نکرده بالر   و تو تحقی  "جائکم فاسق بنباء فتبینيوا  ان ":خداوند فرموده: چهارم

 . سر ما آمدی
آنکه خداوند به بندگان فرموده بی رخصت و اجازه به خاناله کسالی    :پنجم

اگر این  "ال تدخلوا بیوتا بیر بیوتکم حتی تستانسوا و تسلموا علی اهلها":داخل نشوید
کنی انیس و دوست از بام خانه در  می «دوستی»و اگر ادعای. خانه توست بگو

ن خاناله  آده هرگاه داخل خانه کسی شالوید بالر اهالل    و خداوند فرمو. نمی آید
در هالیچ  . در عرف قبیح اسالت  یسالم کنید که در سالم سالمتی است و سرکش

 .و تو سالم نکردی مذهبی نیست که تسلیم و تواضعی نباشد
پالس از رعایالت آن   . آنکه امر به معروف و نهی از منکر مراتبی دارد: ششم

ولی تو قبل از آنکه مراتب را رعایت کنی . دهند مراتب دستور به کشتن او می
تو را تمکالین در   که تو جانشین رسول خدایی دیگر آن .برای کشتن من آمدی

یعنالی  . شب گردی چیز دیگریست و جانشالین رسالول خالدا دیگالر    . کار است
و از  وقتی عمر این مسائل را شنید خجالت کشید. وظیفه تو شب گردی نیست
دی همچون روایت فوق ذکر شده اند کاله  روایات زیا .آن شخص عذر خواست

در . همگی بیان کنند اصرار و سعی زیاد عمر در تجسس خانه های مردم دارد
 .«تجسس نکنید»:ن و روایات تاکید بسیار زیادی شده است کهآحالیکه در قر
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 1خاطره؟قطع درخت 
 این درخت حدیبیه همان درختى بود که پیغمبر اکرم صلّى اللّه علیه وآله از

از نتایج آن بیعت ایالن بالود کاله    . اصحاب خود در زیر آن بیعت رضوان گرفت
 .گردانیالد خداوند فتح آشکارى را نصیب بنده و رسولش نمود و او را پیالروز  

از باب تبرّک  گذشتند،مى پس از این ماجرا، بعضى از مسلمانان که از آنجا
که به واسطه در زیر آن درخت، نماز مى گزاردند و خدا را شکر مى کردند 

و  مکيه فيتح شيد   »آن بیعت پر برکت، ایشان را به آرزویشان نایالل گردانیالد  
وقتالى باله عمالر خبالر رسالید کاله        .«مسلمین توانستند مراسم حجّ را بپاى دارنيد 

مى گزارند، دستور داد درخالت را قطالع    مسلمانان در زیر آن درخت نماز
آن درخت نمالاز   از این به بعد هر کس را آوردند که در زیر: و گفت! کنند

 !.ست، مانند مرتد او را با شمشیر به قتل مى رسانماگزارده 
البته در همان روزی که بیعت رضوان انجام شد، بالا توجاله باله اینکاله     

له به انجام آن اصرار داشتند، عمر بسالیار بالا   آپیامبر اکرم صلی اهلل علیه و
        م و بالالا گسالتاخی فالراوان باله پیالامبر اکالالر    . دسالتور ایشالان مخالفالت کالرد    

هرگز به اندازه شکی کاله  : له توهین کرد تا حدی که گفتآصلی اهلل علیه و
  لاله کالردم شالک    آدر روز حدیبیه در نبوت پیامبر اکالرم صاللی اهلل علیاله و   

و این بغض و کینه او نسبت به بیعت رضوان و این درخت از ! نکرده بودم
یغمبر برگ بناست خاطرات شیرین زمان پ اگر .همان روز نشأت می گیرد

         زردی بر نشالان دادن چهالره واقعالی خلیفاله هالای باله نالاح  رسالول اهلل         
                                                                                . ف گرددباید این خاطرات صورت مسئله اش حذگردد  صلی اهلل علیه وآله

 

 "مدون ان یعنطنو نور اهلل بافواههیری" 
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 هاي ويت نخشوگوشه اي از : فصل پنجم
 نخستين شالق به دست

عمالل  این نکته بسیار مهم و حائز اهمیت است که بالدانیم راه دیالن از   
جداست اگر کسی به رسالم دیالن و خلیفالة     فردی بر مبنای هوی و هوس

  .المسلمین چنین خشونت های خرج کرده به نام دین نگذاریم
  1.در دست گرفت «دره»ق او نخستین کسی بود که شال
   مالردم از تالالو  ! مالالردم از تالو خشالمگین انالالد  : شخصالی باله عمالالر گفالت   

برای چه؟ آن مرد گفالت از  : عمر پرسید !مردم از تو متنفرند! خشمگین اند
   2!.زبان و عصای تو

عایشه فرزند عثمان بر این اعتقاد بود که تندی عمر دیگران را از انتقاد 
   3.به او بازداشته است

در همالان لحظاله   . بار غالم زبیر بعد از نماز عصر به نمالاز ایسالتاد   یک
 بالفاصالله از  . خود به طرف او می آیالد  «شيالق »متوجه شد که عمر با دره 

   4.جا فرار کرد آن
من برای پرسیدن یک سوال از عمر دو سال صبر : گوید ابن عباس می

  5.ترس از عمر بود ،مانع من از پرسش. کردم
جرات ابالراز  . حدی رسید که ابن عباس در عصر وی خشونت عمر به

وی در  وقتی بعد از مرگ عمر بر خالف نظر. حکم شرعی ارث را نداشت

                              
 229ص 4طبری تاریخ االمم والملوك ج -2
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       زمینه ارث سخن گفالت و باله او اعتالراض شالد کاله چالرا در زمالان عمالر        
   1.ترسیدمبه خدا قسم از او می: جواب داد. گفتینمی

چیسالت؟   "جيوار الکُينّس  ال "معنای آیاله : آمد و پرسید رشخصی نزد عم
   2.!تزد و عمامه او را انداخ یعمر با چوب دست

شخصی دربالاره کلماله   : از عبدالرحمن بن یزید چنین روایت شده است
  3.عمر نیز با تازیانه سراغ او رفت. از عمر سوال کرد "وببّاً"

من شدیدترین آیاله را در  : روایت شده است که شخصی به خلیفه گفت
به تو چه مربو  کاله  : مر با تازیانه بر سر او کوبید و گفتع. ن می دانمآقر

  4.کنی ن تحقی  میآدر قر
 !شالق پاداش نقل احاديث نبوي

در دوران زمامداری عمالر هالیچ فالردی نبالود کاله      : ابوهریره می گوید 
له نقل کنالد، مگالر آنکاله خالون از     آحدیثی از پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و

  5.پشتش جاری می گردید
درّه . در راه دید که عده اى به دنبال ابى بالن کعالب افتالاده انالد    روزى 

 . کشید که بر سر او فرود آورد «تازیانه»
ایالن جمعیالت   : عمالر گفالت  . از خدا بترس! ای عمر: گفت بن کعب ابى

چیست که دنبالت افتاده اند، اى پسر کعب؟ نمى دانالى ایالن عمالل، تالو را     
  6.مفتون مى کند و آنها را خوار مى نماید
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درّه او مانند تازیانه عالذاب بالود کاله بزرگالان صالحابه از آن وحشالت       
تر از شمشیر حجاج بالن یوسالف    وحشتناک: داشتند، تا جایى که گفته اند

  1.بود
عمر نسبت باله زنالان خشالونت    : صاحب کتاب حیاة الصحابه می گوید

مالا در اینجالا گوشاله ای از ایالن     . زنان از او می ترسالیدند . بیشتری داشت
 :بیان می کنیم خشونت ها را

وقتالى  : بن مسیّب نقل مى کند که گفالت  طبرى به سلسله سند از سعید
. ابوبکر مرد، عایشه با جمعى از زنان براى او نوحه سرائى به راه انالداخت 
عمر خطاب به خانه او آمد و آنها را از گریستن بر ابوبکر منع کالرد، ولالى   

: به هشام بن ولید گفتعمر  .زنان اعتنایى نکردند و سرگرم کار خود بودند
وقتى عایشه این حرف . به درون خانه برو و دختر ابو قحافه را خارج نما

من نمى گذارم وارد خانه من بشوى، ولالى  : را از عمر شنید، به هشام گفت
       هشالام نیالز داخالل شالد و     . داخل شو، من به تو اجازه مى دهم: عمر گفت

عمر دُرّه را به دست گرفت و او را . امّ فروه خواهر ابوبکر را نزد عمر آورد
را دیدنالد، متفالرق    «خشونت»زنان نوحه گر نیز وقتى این! مضروب ساخت

 2!.شدند
آیا خلیفه چنین حقی را داشته که خود دختر ابوبکر را بزند؟ در حالی 

 .!که حتی زنان در خانه در حال عزاداری بوده اند
در مالورد او  . ت آمالد زنی را در پوششی دید که دیدن آن به شگف ،عمر

     عمالر چنالدین ضالربه بالا     . آن زن، کنیالز فالنالی اسالت   : گفتنالد . سوال کرد

                              
 282ص 3الطبقات البن سعد ج - 1
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آیا خود را شبیه ! ای زن پست: در حالی که می گفت. تازیانه اش به او زد
 1!.زنان آزاد می گردانی

این گونه امر به معروف جایز نبوده و نیاز به آمدن خانم های جهت امر 
اینکه خود خلیفه شخصا اقدام به تنبیه زن نامحرم  به معروف بوده است نه

 .نماید
 عليه السالمخشونت عمر از ديدگاه عطوفت علي 

به طور قطع بهترین راه شناخت عمر مراجعاله باله کالالم امیرالمالؤمنین     
    آنجا کاله مالوال علالی علیاله السالالم در خطباله شقشالقیه        . السالم استعلیه

             ر باله عمالر سالخن مالى گویالد،      راجع به واگذارى خالفت از جانب ابالوبک 
سخنانش تند . ابوبکر آن را در موردى جنجال برانگیز قرار داد :مى فرماید

لغزشهایش بسیار، وعذر خواسالتن از آن فالراوان    و ،و تماس با وى سخت
همچون کسى که بر شترى سرکش سوار اسالت کاله اگالر مهالارش را     ! بود

به رو  ه آن را رها کندچد و چناندارد، بینى حیوان پاره مى شو محکم نگه
و اعتالراض   مردم در زمان او دچار خبط و خطا! به خدا قسم. در مى افتد

 تندخویی و غضب و تازیانه های او بین همه مشالهور بالوده شالدیدا   .شدند

                     2.خیلی عصبانی بد دهان بود سنگدل و غلی  القلب بوده است و

 3بن أيهم رتداد جبلةخشونت عمر و ا
وعمر هو الذی ببلص على جبلة بن األیهم حتى اضطره إلى مفارقية دار الهجيرة،   "

. بل مفارقة دار االسالم کلها، وعاد مرتدا داخال فی دین النصرانیة، ألجل لطمية لطمهيا  
تنصرت األشراف من بجل لطمة وميا کيان    :وقال جبلة بعد ارتداده متندما على ما فعل

اليذی قاليه    فیا لیت بمی لم تلدنی ولیتنی رجعت إلى القيول  !فیها لو صبرت لها ضرر
  ."عمرجبله بن ایهم
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او را  سیلی خوردنش از عمر ها و گیری از جمله کسانی است که سخت
نصرانی شالدن   خارج شدن از دین اسالم و وادار به فرار از سرزمین اسالم و

بالا نالدامت    است که پس از ارتدادش و همو و به اصطالح مرتد شد، و نمود
 بزرگان به جهالت یالک سالیلی تالرک مالذهب نمالوده و      : وپشیمانی می گفت

کردند ضرری نداشت،  گزینند که اگر در برابر آن صبر می می نصرانیت را بر
  . کردمه عمر گفت قبول میچ کاش آن ای کاش مادر مرا نمی زائید و ای

 1زني از ترس عمر به خود ادرار كرد
طب  نظر شالیعه و اهالل تسالنن داریالم کاله      معتبر  در روایاتی مستدل و

مسلمان از دیدن مسلمان باید دلگرم و آرام گردد حتی پیغمبر فرمودنالد از  
کسی که بد اخالق باشد و دیگالران از شالر او در    «مسلمان نیست»ما نیست 
اسالم دینی است که مردم آرزوی دیدن صورت تبسم پیغمبالر  . امان نباشند

 ...    را داشته اند ولی 
طاف عمر بين الخطياب   : د الرزاق عن ابن عیینة عن األعمش عن إبراهیم قالعب"

لو بعلم بیيتکن هيی لفعليت    : فی صفوف النساء، فوجد ریحا طیبة من ربس امربة، فقال
(. بمية )ولیدتها( ثوب البالى)ولفعلت، لتطیب إحداکن لزوجها، فإذا خرجت لبست بطمار

 . "(بى الخوف)لت فی ثیابها من الفرقفبلغنی بن المربة لتی کانت تطیبت، با: قال
یکالی از   های بانوان عبور می کرد، بالوی خوشالی از   عمر در بین صف

اگر می دانستم کاله کالدام زن خالودش را    : خانمها به مشامش رسید، گفت
شما زنان باید خودتالان   چنان می کردم، خوشبو کرده است با وی چنین و

 آمدن ازمنزل لباسهای کهنه را برای همسرتان خوشبو کنید و هنگام بیرون 
شنیدم زنی که خودش را خوشالبو کالرده بالود از    : راوی می گوید .بپوشید

 .ترس خودش را نجس کرده بود
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 زني از ترس عمر سقط جنين كرد
برسيل   ":عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق وغیره عن الحسن قالالت 

: لک، فأرسل إلیها، فقیل لهاکان یدخل علیها، فأنکر ذ عمر بن الخطاب إلى امربة مغیبة
فبینا هی فی الطریيق فزعيت، فضيربها    : قال! یا ویلها ما لها ولعمر: بجیبی عمر، فقالت

، فاستشيار عمير   [ ثيم ميات  ]الطلق، فدخلت دارا فألقت ولدها، فصاح الصيبی صيیحتین  
بصحاب النبی صلى اهلل علیه، فأشار علیه بعضهم بن لیس علیک شي ، إنميا بنيت وال    

إن کانوا قالوا بربیهم فقيد  : ما تقول؟ قال: وصمت علی، فأقبل علیه، فقال: الومؤدب ق
بخطأ ربیهم، وإن کانوا قالوا فی هواك فلم ینصحوا لک ، برى بن دیته علیک ، فإنک 

فأمر علیا بن یقسم عقله على قریش، یأخيذ  : بنت بفزعتها وبلقت ولدها فی سببک، قال
  1."عقله من قریش، ألنه خطأ

        :را احضالالار کالالرد، آن زن پالالس از شالالنیدن خبالالر فریالالاد زد نالالیعمالر ز 
در بین راه که می آمد ناگهان درد زایمان آن ! وای بر من مرا با عمر چکار

خانه ای شد فرزندش را به دنیا آورد؛ اما آن کودک  زن را فرا گرفت وارد
و تال  بالر : مرد، عمر با اصحاب پیامبر مشورت کرد، گفتند دوبار فریاد زد و

 چیزی نیست چون تو والی وآموزگار مردم هستی علی علیاله السالالم نیالز   
نظر  اگر آنچه گفتند رای و: ساکت نشسته بود، عمر از علی پرسید، فرمود

اگر از روی ترس باشالد رای آنالان دوسالتانه     آنان باشد به خطا رفته اند و
 نخواهد بود، نظر من این است که دیه این کودک بر عهده تو اسالت؛ چالون  

 .ای مرگ بچه اش شده در نتیجه سقط و وحشت زن و تو سبب ترس و
وقیل بعث عمر بن الخطاب رضی اهلل عنه إلى امربة فی ش  بلغيه  ":قال البیهقى 

عنها فأسقطت فاستشار فقال له قائل بنت مؤدب فقال له على إن کان اجتهد فقد بخطيأ  
  2."وان لم یجتهد فقد بش علیک الدیة

                              
 20کنيز العميال ج   28222ح 409و408ص 9ج المصنف 3خطبة244ص 2جشرح نهج البالبة  یهقیعن عبدالرزاق والب - 1

 . 42222ح 84ص
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زنی اعمال ناشایسالتی مرتکالب مالی    : ه عمرخبردادندب: گوید بیهقی می
شود، دنبال وی فرستاد، زن تا خبردار شد جنیالنش را سالقط کالرد، عمالر     

بر تو چیزی نیست چون تو قصدت تربیت افراد است، : مشورت کرد گفتند
اگر با هالدف   این حکم اجتهادی و اشتباه است و :علی علیه السالم فرمود

  .ت، تو باید دیه این بچه را به پردازیاجتهاد نیست خیانت به تو اس
          1ضرب و شتم ضبيع به خاطر يک سوال

ضبیع تمیمى ما را مالقالات کالرد و از مالا    : مردى نزد عمر آمد و گفت
کارى کن که مالن بتالوانم   ! خداوندا: تفسیر آیاتى از قرآن را پرسید و گفت

 و بالا مالردم نهالار    روزى در اثنایى که عمر نشسته بود  .قرآن را تفسیر کنم
او هم جلالو  . مى خورد، ضبیع که لباس و عمامه اى پوشیده بود، سر رسید

! یالاامیرالمؤمنین : سپس گفالت . آمد و با حضار غذا خورد تا فراغت یافت
 ؟.چیست "وَالذّارِیاتِ ذَرْواً فَالْحامِالتِ وِقْراً ":یهآمعناى 

    !ن بالدانى تو هستى که مى خالواهى تفسالیر قالرآ   ! واى بر تو: عمر گفت
 سپس. گاه او را برهنه کرد و چندان تازیانه زد که عمامه از سرش افتاد آن

به همین جهت . دید که او موى سرش را بافته و به دو سوى آویخته است
   اگالر دیالدم سالرت را     !به خدایى که جالان عمالر در دسالت اوسالت    : گفت

و را در سالپس دسالتور داد ا   !؟.تراشیده اى سرت را از بدنت جدا مى کنم
هر روز او را از خانه بیرون مى آورد و صد تازیاناله  . اى حبس کنند خانه
 ! .تاى دیگر مى زد صد و چون حالش خوب مى شد! مى زد

                              
سينن   ط مصير بتحقیيق ببوالفضيل    222ص 22طبع مصرج 222ص 3شرح نهج البالبه ابن ببى الحدید فی بحوال عمر ج - 1

 االتقيان   232ص 4جتفسیر ابين کثیير    229سیره عمر ابن جوزی ص 384ص 5تاریخ ابن عساکر ج 04و00ص 2دارمی ج

 24ص 8فتح الباری ج 222ص 5الدرالمنثور ج  229و228ص 2کنز العمال ج 0ص 2سیوطی ج
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  و باله فرمانالدار خالود    . آنگاه او را سوار شترى کرد و روانه بصره نمود
که نشست و برخاست مردم را با وى ممنوع کند  ،ابو موسى اشعرى نوشت

ضبیع طلب علم نموده ولى باله آن  : به مردم اعالم کند که نبر برود وو به م
       گونه میالان مالردم و قالوم خالود پسالت       ضبیع بدبخت، بدین! نرسیده است

 .در صورتى که قبالً بزرگ قوم خود بود. و خوار شد تا بدرود حیات گفت
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 جعليات صحاح سته: ششم صلف
 !!!تبعيت مي كند... خدا از 

بعضی از اهل سنت با جعل احادیث درصدد نوعی فضیلت تراشی برای 
        عمر هر حکمالی را کاله    اینکه در غالب موافقات عمر یعنیو عمر بوده اند 

خداوند هم با فرستادن آن حکم با وی موافقالت   ،می خواست تشریع شود
نند و نجا که می خواسته اند خلیفه را به مقام پیغمبر نزدیک کآاز . می کرده

بدین نمی توانسته اند برای او نوعی وحی قرآنی قائل شوند و در حال که 
گونه خواسته اند تا با این احادیث جعلی نوعی وحی غیر قرآنی برای عمر 

   1.ایجاد کنند

فی مقام ابيراهیم و فيی الحجياب و    : وافقت ربى فی ثالث":گوید عمر خود مى
".فی اسارى بدر

ایالن   پروردگارم موافقالت کالردم   یعنى من در سه مورد با 2
پروردگارم با مين در سيه ميورد    »:گفت جمله محترمانه نقل شده و إالّ باید مى

 . «موافقت کرد
 .اسیران بدر بارهدر -حجاب جباره در -مقام ابراهیم ب بارهدر -الف

ایالن از  : در پاورقى صحیح مسلم، در ذیل این قول عمالر، آمالده اسالت   
ساله   «محميد فيؤاد عبيد البياقى    »است، و خود، باالترین مناقب و فضائل عمر

افزاید و آنها عبارتند از موافقت در مورد غیرت زنها  منقبت دیگر بدان مى
 .و موافقت در مورد نماز بر مناف  و تحریم خمر

 
 

                              
 رجوع شود به کتاب سیری در صحیحین - 1

 24ح 2کتاب فضائل الصحابه باب2850ص 4صحیح مسلم ج -2
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 !؟پيشنهاد آيه حجاب را  به پيغمبر داد آيا عمر
یيل إذا تبيرزن إليى    کن یخيرجن بالل   علیه اهلل عن عایشه بنّ ازواج النبى صلى... "

سلم احجب نسياءك فليم    و علیه اهلل المناصع وهو صعید افیح فکان عمر یقول للنبى صلى
فخرجيت سيودةبنت زمعيه زوج النبيى     . سيلم یفعيل   و علیيه  اهلل یکن رسيول اللّيه صيلى   

سلم لیلة من اللیالى عشياء وکانيت اميربة طویلية فناداهيا عمير بال قيد         و علیه اهلل صلى
 1."فانزل اللّه آیة الحجاب حرصا على بن ینزل الحجاب عرفناك یا سودة
ها براى قضالاى   آله شب و علیه اهلل همسران پیامبر صلى: گوید عایشه مى

      : گفالت  آلاله مالى   و علیاله  اهلل عمر به پیالامبر صاللى  . رفتند حاجت به بیابان مى
آلاله چنالین    و علیاله  اهلل هایت را در حجاب کن ولى رسالول خالدا صاللى    زن
هالا سالودة دخترزمعاله،     شالبى از شالب   .«!داد گوش به حرف عمر نمى»کرد نمى

عمر فریالاد   .آله که زنى بلند قد بود بیرون رفت و علیه اهلل همسر پیامبر صلى
اى سوده ترا شناختیم به جهت حرصى که بالراى نالزول آیاله حجالاب     : زد

 ..گاه آیه حجاب نازل شد آن. «این کار را کرد»داشت
یدخل علیيک البير والفياجر، فليو     ! قلت یا رسول اللّه: رقال عم: عن انس قال... "

 2."فانزل اللّه آیة الحجاب. بالحجابامرت امهات المؤمنین 
انسانهاى نیک و بد بر تو ! گفتم یا رسول اللّه: عمر گفت: گوید انس مى
پس خداونالد  . دادى شوند کاش همسرانت را دستور به حجاب مى وارد مى

 .آیه حجاب را نازل کرد
 كند طان از عمر فرار مىشي
  علیيه  اهلل استأذن عمير عليى رسيول اللّيه صيلى     : عن سعد ابن ببی وقاص قال... "

وعنده نساء من قریش یکلمنه ویستکثرنه عالیية اصيواتهن فلميا اسيتأذن عمير قمين       
علیيه   اهلل ورسيول اللّيه صيلى    آليه  و علیيه  اهلل فاذن له رسول اللّه صيلى . یبتدرن الحجاب
عجبت من هؤالء الالتى کين  : اضحک اللّه سنک یا رسول اللّه قال: ریضحک فقال عم

                              
کتاب االستوذان باب  55ص 8کتاب الوضوء باب خروج النساء إلى البراز و مشابه آن در ج 49ص 2الف صحیح بخارى ج - 1

 28ح 4کتاب السالم باب 2429ص 4صحیح مسلم ج آیة الحجاب ب
 تفسیر سوره احزاب 248ص 5صحیح بخارى ج - 2
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قال عمر فانت یا رسول اللّيه کنيت احيق بن    . ابتدرن الحجاب عندى فلما سمعن صوتک
سلم قلن نعم،  و علیه اهلل اتهبننى وال تهبن رسول اللّه صلى! بى عدوات انفسهن: یهبن ثمّ قال

والذى  :سلم و علیه اهلل سلم قال رسول اللّه صلى و علیه اهلل انت افص وابلص من رسول اللّه صلى
 1."نفسى بیده ما لقیک الشیطان قط سالکا فجا إالّ سلک فجا بیر فجک

عمالر از رسالول خالدا    : کند کاله گفالت   پسر سعد از قول پدرش نقل مى
نزد آن حضرت زنالانى از   .«که نزدش برود» آله اجازه خواست و علیه اهلل صلى

نمودنالد در حالالى    صحبت کرده و پرگوئى مى «با حضرتش»قریش بودند که
 «بيا شينیدن صيداى او   »چالون عمالر اجالازه خواسالت    . که صدایشان بلند بود

 آله به عمر اجالازه داد  و علیه اهلل رسول خدا صلى. برخاسته و حجاب نمودند
همیشاله  : عمالر گفالت  . خندیالد  حالى که آن حضرت مى در «عمر داخل شيد »

کالنم کاله چالون     من از این زنان تعجب مالى : رمودف «!چه شده» خندان باشى
 . صداى تو را شنیدند به حجاب مبادرت ورزیدند

. تو سزاوارترى که به احترام تو چنالین کننالد  ! یا رسول اللّه: عمر گفت
آیالا از مالن حسالاب    ! اى دشمنان جان خالود : گفت «اه خطاب به زن»سپس
آرى، زیالرا تالو   : گفتند برید؟ آله نمى و علیه اهلل برید و از رسول خدا صلى مى

 .«آليه چنيین نیسيت    و علیيه  اهلل و رسول خدا صلى»باشى مردى تندخو و خشن مى
قسم به آن کس که جانم در دست او است : آله فرمود و علیه اهلل پیامبر صلى

شالما   .رود که راه دیگرى مى بیند مگر آن هرگز شیطان تو را در راهى نمى
ن آیالا در  آ های بی حجاب بالوده اسالت  یا پیامبر در میان زنآقضاوت کنید 

 ؟.هلل بوده ولی از عمر ترسیدهباذومجلس شیطان با پیامبر نع
 
 

                              
کتياب   28ص 8باب مناقيب عميرو ج   23ص 0کتاب بدب الخلق باب صفة ابلیس وجنوده و ج 203ص 4صحیح بخارى ج - 1
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 1صداي عمر از مدينه تا فسا رسيد
های لغت نیالز آن را نقالل    این قصه آن قدر معروف است که حتی کتاب

              :کنالیم  مالا آن را از کتالاب البدایالة و النهایالة ابالن کثیالر نقالل مالی        . اند کرده
 ذکر سیف عن مشایخه بن ساریة بن زنیم قصد فسا و دار ببجرد فياجتمع ليه جميوع   "

من الفرس و األکراد عظیمة و دخم المسلمین منهم بمر عظیم و جمع کثیر، فربی عمير  
فی تلک اللیلة فیما یری النائم معرکتهم و عيددهم فخاوفيت مين النهيار و بنهيم فيی       

فنادی من الغد الصالة . یؤتوا بالّ من وجه واحد صحراء و هناك جبل إن اسندوا الیه لم
جامعة، حتی اذا کانت الساعة التی ربی بنهم اجتمعوا فیها، خيرج اليی النياس و صيعد     

ثيم  !!! الجبيل الجبيل  ! یا سياریة : المنبر، فخطب الناس و بخبرهم بصفة ما ربی، ثم قال
ففعليوا ميا قيال عمير،     : قال. اقبل علیهم و قال ان اهلل جنودا و لعل بعضها بن لم یبلغّهم

 ."فنصرهم اهلل علی عدوهم و فتحوا البلد
عمر بن خطاب در مدینه مشغول خواندن خطبه نمالاز جمعاله و آیالات    

همه ماندند کاله  ، «یا ساریه الجبل»:سه مرتبه گفت ناگهانقرآن را می خواند؛ 
چه اتفاقی افتاده؛ بعد از نماز از او پرسیدند که چه شد وسالط خطباله ایالن    

در حین خطبه خواندن، یک نگاهی کردم باله ملکالوت   : ین گفتی؟ گفتچن
 زمین و زمان، دیدم لشکری که برای فالتح نهاونالد فرسالتادیم، دشالمنان از    

خواهند محاصره کنند و آنها را از بین ببرند، فرمانده شالان  می طرف چهار
ساریه بود، او را صدا زدم که بیائید به طرف کوه و از یک طرف با دشمن 

طرف حمله نکنند؛ آنها هم آمدند به سمت کالوه   چهارها از  گید، تا آنبجن
ماه که لشکر آمد به مدینه، سؤال کردیم که آیا ایالن   هبعد از س. و جنگیدند

بله، در فالن روز در بیابان نهاوند بودیم که : قضیه را شما هم دیدید؟ گفتند
را شنیدند و صدای عمر در فضا طنین انداز شد و همه لشکر هم صدای او 

                              
والشرح الکبیر عبد الرحمن بن قدامه   002ص 22عبد اهلل بن قدامه ج قصه جنگ فسا و المغنی 94ص 4البدایة و النهایة ج -2
 و دقائق التفسیر ابن تیمیة  84ص 22و تفسیر الرازی ج 554ص 4و فیض القدیر شرح الجامع الصغیر المناوی ج 384ص22ج
و  205ص  2و تاریخ الیعقوبی الیعقوبی ج  5و 0ص 3ج و اإلصابة ابن حجر 244ص 2ابن األثیر ج د الغابةو بس 242ص 2ج

و تياج   222ص 2ج و تاریخ ابن خلدون 384ص 2و تاریخ اإلسالم الذهبی  ج 43و 42ص 3الکامل فی التاریخ ابن األثیر ج
  324ص 25العروس الزبیدی ج



 94........................................عمر بن الخطاب از دیدگاه پیروانش    

و اگر صدای عمر نبود، هماله از بالین    ،«یا ساری الجبل »:او از مدینه صدا زد
 .رفته بودیم و این پیروزی هم نصیب اسالم نمی شد

 1رود نيل تحت فرمان عمر
روی بن نیيل مصير کيان فيی     ":نویسد فخر رازی در تفسیرش از جمله می

تيى یلقيى فیيه جاریية واحيدة      الجاهلیة یقف فی کل سنة مرة واحدة وکان ال یجری ح
حسناء، فلما جاء اإلسالم کتب عمرو بن العاص بهذه الواقعة إلى عمر، فکتب عمر على 

بیها النیل إن کنت تجری بأمر اهلل فاجر، وإن کنت تجری بأمرك فال حاجية بنيا   : خزفة
 ."فألقیت تلک الخزفة فی النیل فجرى ولم یقف بعد ذلک! إلیک

آمدند  .و خانه های مردم داشت نابود می شد رود نیل طغیان کرده بود
      باله داد مالا بالرس کاله    ! خدمت عمر بن خطاب کاله ای خلیفاله رسالول اهلل   

یک سفالی بالرای مالن بیاوریالد؛    : عمر بن خطاب گفت. خانه هایمان رفت
     اگر به  :سریع برای او آوردند و با دست مبارکش بر روی آن سفال نوشت

   پس جاری شو و اگر به امر خودت جالاری  امر خداوند جاری می شوی، 
بعد از آن، این رودخانه  .می شوی، ما کاری نداریم هر کاری می کنی بکن

 .دیگر طغیان نکرد و مردم از طغیان رود نیل راحت شدند
 2زمين از شالق عمر ترسيد

 :نویسد فخر رازی می
نی بيإذن اهلل  اسک: وقعت الزلزلة فی المدینة فضرب عمر الدرة على األرض وقال"

 ."فسکنت وما حدثت الزلزلة بالمدینة بعد ذلک
وزی در مدینه زلزله شدیدی آمد و مردم ریختند بیرون و پناه آوردند ر

    : به خلیفه دوم، خلیفه دوم شالق خود را محکم بالر زمالین کوبیالد و گفالت    
ه زمین مدینه دیگر زلزل  زمین هم آرام شد؛ بعد از آن،« آرام باش به اذن خدا»

  .نگرفت

                              
 88ص 22تفسیر الرازی ج - 1

 88ص 22الرازی ج تفسیر - 2
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 1آتش، تحت فرمان عمر
یا نار اسکنی بيإذن اهلل  : وقعت النار فی بعض دور المدینة فکتب عمر على خزفة»

 .«فألقوها فی النار فانطفأت فی الحال
یکی از خانه های مدینه آتش گرفت و سرایت کرد به بخش أعظمی از 

ا آتالش  مردم مانده بودند حیران و سرگردان که خانه هال . خانه های مدینه
و آن را  «و خياموش شيو   تای آتيش بيه اذن خيدا سياک    »:عمر نوشالت  . گرفته

 .خاموش شد انداخت در آتش و آتش در همان لحظه ساکت و
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

                              
 88ص 22تفسیر الرازی ج - 1
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 علم عمر: فصل هفتم  
 سواد داشت خليفهآيا 

عمر قدرت خواندن نداشت زیرا چون بر خواهر خود هجوم برد، او را 
اسيتخوان پهنيى کيه بير آن     »سر او وارد کرد سپس با کتالف  زد و دو زخم بر

خارج و شخص باسوادى را پیدا کرد و براى عمر  «مطالب خود را مى نوشتند
  1.عمر نمى توانست بنویسدخواند و 
 2ويعلم 

  ."ابن عمر قال تعلم عمر البقرة فی اثنتی عشرة سنة فلما ختمها نحر جزورا"
دوازده  در سوره بقالره را  رفت عمریاد گ: میگوید عمر بن خطابر سپ
 .فند پشم بریده ای را قربانی کردساز پایان یادگیری گو سپ و الس

 محدث بوده او  آيا
انّه قد کان فیما مضى قبلکم من االمم محدثون وانه إن کان فی امتى هذه مينهم  "

           کردنالد کاله   مالى  در امتهاى گذشالته کسالانى زنالدگى    3"فانه عمر بن الخطاب

بالا   .الخطاب اسالت  اگر در امت من کسى باشد او عمر بن. بودند «محدث »
یعنى کسى که داراى درک و فهم باالئى بوده و یا  «محدث »توجه به معناى

دهد، بایالد در   اى با او سخن گفته و مطالبى به او گفته و آموزش مى فرشته

                              
  40المغازى النبویة زهرى ص -2

     22ص 2اليدرالمنثورجالل اليدین السيیوطی ج    42ص 2تفسیر القرطبی ج 225تنویر الحوالک جالل الدین السیوطی  ص -2
 یدارالکتاب العرب 254ص  3اإلسالم الذهبی ج تاریخ التراث اءیدارالح

 باشد رة مىباب مناقب عمر هر دو روایت از ابو هری 20ص 0و ج بى نام حدیث بار باب اول 222ص 4صحیح بخارى ج -3
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شالما   .ها باشالد  مقام علمى عمرباالترین مقام «و نه فقط اصحاب»میان امت 
 .ت باال درتضاد نیستایوات با راروای این قضاوت کنید

 1الزم نيست در قرآن تفكر كنيد
"کهة و ابااو ف" روزی عمر آیه

اب را نفهمید که باله  َ خواند کلمه را می 2
لزومی ندارد یالاد بگیالریم و در کتالاب خالدا الزم     : بعد گفت. چه معناست

        دانیالد عمالل کنیالد     مالی از قالرآن هرچاله   !!! نیست زیاد تعم  و تفکر کنیم
 ! .دانید به خدا واگذارش کنید هرچه را که نمی و

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                              
         20و 22ص 2الموافقيات شياطبی ج   203ص 3تفسيیر کشياف ج   024ص 2مسيتدرك ج  38ص 32تفسیر ابن جریير ج  -2

 324ص 5الدر المنثور ج
 32آیه  عبس -2
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 كارگزاران عمر: فصل هشتم
 به ادله خاص انتخاب واليان عمر

      که بپردازیم به ایالن موضالوع چنالد روایالت از پیالامبر نقالل       قبل از این
مروعاص که بر ضد جواب قصیده ى ع ، ومی کنیم در مورد بعضی از افراد

در مقابل هر حرفى او را  ؛خداوندا: دایفرممی پیغمبر ،بنى هاشم سروده بود
  1.هزار لعنت کن

  2.را لعن نمود اش معاویه و عتبه پیامبرصلى اهلل علیه وآله
 3.پیامبرصلى اهلل علیه وآله بنى امیّه را لعنت کرد

زیالرا ابالوهریره   عمر، ابوهریره را به سرقت اموال مسلمانان متهم کالرد  
        : اى دشالمن خالدا و دشالمن مساللمانان یالا گفالت      : عمر به من گفت: گفت

ابالو هریالره اولالین     4و دشمن کتاب او اموال خدا را به سرقت مالى بالرى؟  
       5روایت کننده ى حدیث در اسالم بود کاله مالتهم باله دروغگالوئى گردیالد،     

نظر مى رسد  هحدیث بسیار گفتى و سزاوارتر ب: و عمر به وى چنین گفت
   ازمهاجمین باله  همغیر 6،گوئى وآله دروغ مى خداصلى اهلل علیهکه بر رسول

بود، بنابراین مشمول غضب خدا مى شود زیالرا   علیهاالسالم ى فاطمهخانه
       از پیامبر صلى اهلل علیاله وآلاله نقالل شالده اسالت کاله خطالاب باله فاطماله          

مالى شالود و بالراى     داوند براى غضب تو غضالبناک خ: علیها السالم فرمود

                              
 اخرات زبیر بن بکارالم 2223شرح نهج البالبه ابن ابى الحدید  -2
 الماخرات زبیر بن بکار 222ص 2جشرح نهج البالبه ابن ابى الحدید  -2
 482ص 4جمستدرك حاکم  -3
 223ص 3جشرح نهج البالبة ابن ابى الحدید  -4
  48البدایة و النهایة ابن کثیر ص 248ص 2جتاریخ آداب العرب  -0
 352ص 2جشرح نهج البالبة ابن ابى الحدید  -5
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تو همان قوى : که عمر به مغیرة چنین گفت در حالی 1خشنود خشنودى تو
 2.طرف آنها بروه فاجر هستى و ب

علیها السالم را کتالک زد، بنالابراین    و از والیان عمر قنفذ بود که فاطمه
معظم والیان عمر کسانى بودند که بر زبان پیامبرصلى اهلل علیه وآله مالورد  

ه تند و متهم به عمل بر ضد اسالم شدند و بالا زبالان عمالر بال    لعن قرار گرف
و شایسته نبالود چنالین افالرادى متالولى امالور      . خاطر فس  رسوا گردیدند

وَ ميا کُنْيتُ مُتَّخِيذَ    ": که خداوند تعالى میفرمایالد  ها شوند، در حالی مسلمان
"الْمُضِلّینَ عَضُداً

م نکالردن  عمر استخدا .«هرگز گمراهان را به مدد نگرفتم»یعنى 3
مؤمنانِ نخست را به این بهانه توجیه مى کرد که نمى خواهد آنان را با کار 

 برایم هیچ سخت نیست که مردى را به کار گیالریم : عمر گفت 4!.آلوده کند
 5.در حالى که از او قوى تر وجود داشته باشد

 «عمير »تو از مرد فاجر کمک مى گیالرى،  بن الیمان به عمر گفت هحذیف
را به کار مى گیرم تا از قدرت او کمک بگیرم و سپس در پى من او : گفت
ما از قدرت مناف  کمک مى گیریم و گناه او : و عمر مى گفت 6،روماو مى

کسى که فالاجرى را  : عمر گفتدر حالی که خود .او بعهده ى خویش است
  7.به کار گیرد در حالیکه مى داند فاجر است، خود همانند اوست

                              
تهذیب التهيذیب   348ص 4ج االصابة ابن حجر 224ص 4ج اُسدالغابة 4432ح 254ص 3ج مستدرك على الصحیحینال - 1

تيذکرة   02ص 2جعلیه السالم خيوارزمى   مقتل الحسین 39ذخائر العقبى 223ص 9ج مجمع الزوائد 2852ش 459ص 22ج

 2222ش 030ص 2ج میزان االعتدال 354نجىگ کفایة الطالب 322الخواص ص

 442ص 3جستیعاب ابن عبدالبراال - 2

 02آیه کهف - 3

 383ص 3ج طبقات ابن سعد - 4

 320ص 2جابن سعد طبقات - 5

 22440ح 524ص 4جکنزالعمال  - 6

 05ص تاریخ عمر ابن جوزى - 7
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عمر او را فرمانده سپاه آفریقا نمود که بالراى   ؛اما در مورد عمروعاص
و عمالر باله   . فتح مصر رهسپار شده بود و بعد از آن او را والى مصر نمالود 

فاجر بودن عمروعاص اعتراف مى کرد، زیرا در نامه اى که برایش فرستاد 
از بنده ى خدا، عمالر، امیرمؤمنالان، باله گنهکالار فرزنالد      : چنین آمده است

  1.گنهکار
اد به همان نظریه، عمر بن الخطاب، ولید بن عقبة بن ابى معیط و با استن

 2.را که به زبان قرآن فاس  قلمداد شد والى بر عربهاى جزیره نمود
"ان جائکم فاسق بنبأ فتبینيوا "او کسى است که آیه 

  چالون فاسال     یعنالى  3
 4.درباره ى او نازل شد تان خبرى آورد جستجو کنید برای

اغلالب والیالان عمالر جالزء     مستنداتی که ذکر شد با توجه به روایاتی و
در حالالی کاله   ... فاسقان و فاجران بوده اند از جمله ولید ابن عقبه، قنفذ و

می توانست افرادی را متولی امور مسلمین کند که شایستگی ایالن کالار را   
و این توجیه که خلیفه برای بکار گیری مومنین کرده مالردود  . داشته باشند

در ایالن   «...نمی خواهيد آنهيا را بيا کيار آليوده کننيد       »:یداست آنجا که می گو
ایت بالدین نتیجاله   هدر ن!!! صورت خود خلیفه آلوده ترین افراد خواهد بود

می رسیم که عمر صالحیت انتخاب کارگزاران و والیان حکومت را نداشته 
 .      است
 
 

                              
 28عبقریة عمر العقاد ص - 1

 چاپ اعلمى 324ص 3ج تاریخ طبرى - 2

 8آیه حجرات -3

 53ص 3ج ابة ابن حجراالص 402ص 0ج اُسدالغابة ابن اثیر - 4
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 تقسيم بيت المال توسط عمر: فصل نهم
 1توسط عمردر مورد تقسيم بيت المال 

عمر بن الخطاب نخستین کسى بود که بین عطاهاى مردم فرق گذاشت، 
 را در طبقات متعدد قرار داد که اکثریت آن طبقات، حقوق انالدک   پس آن

ما قبول داریم که عمر حقوق را مطاب  با . و اقلیت آن، حقوق بسیار داشت
زیالرا   قانونى ثابت قرار داد، لکن نتیجه هائى سهمگین و حسالاس داشالت،  

مهاجرین بدر را بر دیگران برترى داد و مسلمانان با سابقه را بر مسلمانان 
لکن حقوق معاویه و ابوسفیان را مانند حقوق اهل بالدر  . جدید برترى داد

قرار داد، و سه نفر از زنان امت را بر سایر زنان برتالرى داد و آن ساله زن   
 .«ام حبیبه»فیان و دختر ابوس «عایشه»عبارت بودند از دخترش حفصه و 

 چگونگي تقسيم بيت المال 
با دادن پنج هزار درهم به مقاتلین مهاجر بدر و دادن چهار هزار درهم 

  2.به مقاتلین انصار بدر، قریش بر انصار برترى یافتند
  3.ها ها بر غیرعرب برترى یافتن عرب

     هالا باله    برترى یافتن زنان رسول خدا صلى اهلل علیه وآله بر سالایر زن 
  4.ده هزار درهم

                              
 203ص 2ج تاریخ یعقوبى -2
 203ص 2ج تاریخ یعقوبى -2
 222ص 8ج الحدید شرح نهج البالبه ابن ابى -3
 252ص 4ج تاریخ طبرى 8ص 4ج مستدرك حاکم -4
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    هالاى حضالرت    برترى یافتن عایشه و حفصه و ام حبیبه بالر سالایر زن  
دو همسر پیامبر صلى اهلل علیه وآلاله شالش هالزار     و براى جویریّه و صفیّه

برترى یالافتن   2.برترى یافتن مقاتلین بدر بر سایر مقاتلین 1،درهم قرار داد
  3.آزاد بر برده

ویه بر انصار و باال بالردن منزلالت آنهالا باله     برترى دادن ابوسفیان و معا
 4.اندازه ى منزلت مقاتلین مهاجر جنگ بدر

  5.دادن سه هزار دینار به کسانى که قبل از فتح هجرت کردند
 . براى اهل قادسیه و اهل شام دو هزار قرار داد

و بالراى   درهم براى زنان اهل بدر پانصد: زهرى روایت کرده است که
و براى زنالان بعالد از   . ، قرار داددرهم ا حدیبیّه چهارصدزنان بعد از بدر ت
و این تبعیضات براساس سالواب  اسالتوار   . ، قرار داددرهم حدیبیّه دویست

بنالابراین عمالر باله     .نبود بلکه تکیه و اعتماد بر پایه هاى متعددى داشالت 
ده  «زنيان پیيامبر  »مقاتلین جنگ بدر پنج هزار درهم و به مالادران مالؤمنین  

 .مى کرد ءو در همان حال به عایشه دوازده هزار درهم عطاهزار درهم 
طالب، وصى پیامبر صاللى اهلل علیاله وآلاله و اولالین      یعنى على بن ابى 

مسلمان و قهرمان اسالم و همسر دختر پیامبرصلى اهلل علیه وآلاله و پسالر   
حاکم در کتالاب   6!سوم مقررى عایشه را تقریباً مى گرفت؟ عموى او، یک

    عمالر بالراى مالادران مالؤمنین     : و گفت هب را تأیید نمودمستدرک این مطل
 7.ده هزار درهم قرار داد و براى عایشه دو هزار درهم اضافه نمود

                              
 223تاریخ عمرابن جوزى ص -2
 222ص 8ج شرح نهج البالبه ابن ابى الحدید -2
 همان مصدر -3
 203ص 2ج تاریخ یعقوبى -4
 292ص 2جتاریخ اصفهان  -0
 022ص 3ج الکامل فى التاریخ ابن اثیر -5
 20حوادث سال   252ص 4جتاریخ طبرى  8ص 4ج مستدرك حاکم -4
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 1چگونگي بخشش جواهرات عراق
دُرج یا سبدى پر از جالواهر را از عالراق   : ذکوان غالم عایشه مى گوید

چقالدر  مى دانید قیمالت آن  : براى عمر آوردند، عمر به اصحاب خود گفت
     :را تقسالیم کننالد، پالس گفالت     نه، و نمى دانستند چگونه آن: است؟ گفتند

             خالالدارا بالالراى عایشالاله بفرسالالتم چالالون رسالالول  آیالالا اجالالازه مالالى دهیالالد آن
را به سوى  آرى، پس آن: او را دوست مى داشت؟ گفتند صلى اهلل علیه وآلاله 

است و ایالن  خداوند بر پسر خطاب چه گشوده : او فرستاد و عایشه گفت
 .چنین عایشه به جواهرات ملکه ى ایران دسترسى پیدا مى کند

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

                              
و تلخیص مستدرك ذهبى دُرج سبدى کوچک است که زنها عطر وسائل خود  8ص 4جمستدرك حاکم  233ص 2ج النبالء -2

 ست که این ظرف جواهر از آنِ ملکه ى ایران بودا و ظاهر امر این 259ص 2جرا در آن قرار مى دهند لسان العرب ابن منظور 
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 منع حديث و پايه گذار قياس و تبعيض نژادي :فصل دهم

 مخالفت شديد عمر با نقل حديث    
هنگامی که عمر ما را به عراق اعزام : بن کعب روایت کرده است ةقرظ

 میدانید چالرا شالما را بدرقاله کالردم؟    آیا : نمود به همراهان ما آمد و گفت
ایالن   اضالافه بالر  : عمر گفت .آری به خاطر گرامیداشت ما: همراهان گفتند

چون شما به سرزمینی می روید که آنها را همانند زمزمه زنبور قرآن است 
پس به شما میگویم آنها را سرگرم نمالودن باله احادیالث از زمزماله قالرآن      

هلل نقل روایت کنید که مالن هالم بالا    بازشان ندارید و هرچه کمتر از رسول ا
بدین ترتیب هنگامی که قرظه در محلی که باید وارد  و. شما شریک هستم
 عمر مالا را از نقالل حالدیث    : گفت. برای ما حدیث بگو: شد و به او گفتند
  1.نهی کرده است

چنین آمده که چون ابوموسی را به عراق اعزام کرد  و در روایت دیگر
ان قومی می روی که در مساجد آنان همانند زمزمه تو در می: به وی گفت

ن طنین انداز است پس آنها را به حال خود واگذار آزنبور عسل صدای قر
  2.و به حدیث سرگرمشان مکن و من خود در این کار با تو شریک هستم

 سالنن که عمربن خطاب در صدد برآمد : نیز عروه روایت کرده است که
ء کرد و آنهارای مواف  دادند اما عمر همچنالان  از صحابه استفتا. را بنویسد

                              
مسيتدرك   2238ش  42وص 2223ش4ص 3جطبرانيی   معجم اوسط 25ص2جسنن ابن ماجه  80ص 2ج سنن دارمی -2

تياریخ فقيه    00االضيواء ابوریيه ص   93ص 22ج ابين ابيی الحدیيد    244ص 2ج قرطبی جامع بیان العلم 222ص 2جحاکم 
 222دکتر محمد یوسف ص االسالمی

 با اعتراف به معروفیت آن از عمر 224ص 8جتاریخ ابن کثیر  -2



 220........................................عمر بن الخطاب از دیدگاه پیروانش    

کرد و استخاره می نمود تا پس از یک ماه تصمیم خود  دست به دست می
خواستم سنن را بنویسم ولی به یاد قومی  من می: را بدین گونه اعالم کرد

افتادم که قبل از شما کتاب نوشتند و با آن در آمیختند و کتالاب اصاللی را   
   1.د به خدا من کتاب خدا را با چیزی در نمالی آمیالزم  و سوگن ،ترک کردند

نقالل زبالانی    حتی به طالور و بدین ترتیب نوشتن سنن و احادیث پیامبر را 
ابن سعد با ذکر سند از قاسم ابن محمد روایت . ممنوع و تعطیل اعالم نمود

پس مالردم را قسالم   . در عهد عمر احادیث فراوان شد: کرده است که گفت
ها را  و چون آوردند دستور داد آن. ای حدیثی را بیاورندنوشته ه داد که 
  2.همه را به آتش کشیدند و ...بسوزانند

ابالودرداء و ابالو مسالعود     عمرعبداهلل بن مسعود به روایت ابن ابی حاتم
از چه رو این چنین بطور فراوان از رسول : انصاری را احضار نمود و گفت

دینه حبس کرد تا وقتالی کاله از   کنید پس آنها را در م خدا حدیث نقل می
ابودرداء و عقبه بن عامر ذکر  ابوذر دنیا رفت و در روایت دیگر ابن مسعود

 3.شده است
ابودرداء و ابالوذر را   ،ابن مسعود ،و در روایت حاکم آمده است که عمر

به خاطر نقل احادیث رسول خدا مورد عتاب و اعتالراض قالرار داد و باله    
  4.س و بازداشت کرد تا وقتی که از دنیا رفتگمانم آنان را در مدینه حب

و در روایت ابن ابی شبیه و ذهبی آن سه نفر محبوس و بازداشت شده 
 5.ابن مسعود و ابودرداء و ابومسعود انصاری بودند

                              
 السنه قبل التيدوین  293ص 22ج کنزالعمال 33مختصر آن ص 44ص 2ج جامع بیان العلم 225ص 3ج طبقات ابن سعد -2

 242تاریخ فقه االسالمی ص 322محمد عجاج خطیب ص
 322ص السنه قبل التدوین 02بغدادی ص تقید العلم 225ی صمقدمه دارم 242ص 0ج طبقات ابن سعد  -2
 20ص 2ج کتاب المجروحین -3
 222ص 2جمستدرك حاکم  -4
با اعتراف محقيق و   249ص 2جمجمع الزوائد  4ص 2ج تذکره الحفاظ 5282تحت ش 405ص 8ج ابن ابی شبیه مصنف -0

 مر سختگیر در امر حدیث بودپاورق نویس کتاب به صحت روایت از عمر از جهات فراوان و اینکه ع
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که عمر نمرد تا وقتی که فرستاد : و در روایت متقی از ابن عساکر آمده
       نهالا عبالداهلل ابالن حذاقاله     اصحاب رسول اهلل را از اطراف جمع کردنالد و آ 

این احادیث چه باشد : و ابودرداء و ابوذر و عقبه بن عمر بودند پس گفت
آیا تو ما را : گفتند !ها را از رسول اهلل در اطراف شایع کرده اید که شما آن
نه به خدا قسالم نبایالد   . نه بمانید نزد من: ؟ گفت.ها نهی میکنی از ایراد آن

گریم  می. چه ما آگاه تر و اعلم هستیم. ن مفارقت کنیدتا من زنده ام از م
 1.پس از وی جدا نشدند تا مرد. کنیم و رد می

نیز در روایتی آمده است که عمر با ابوموسی اشعری هالم ایالن چنالین    
  2.که نامبرده به نظر وی عادل بود رفتار کرد در صورتی

و گرنه تالو   نقل حدیث از رسول اهلل را ترک کن: عمر به ابوهریره گفت
 3.تادسفر خواهم یمنرا به سرزمین 

را تالرک   «یعنی از پیيامبر »اگر نقل حدیث از او: و به کعب االحبار گفت
  4.تادسفرنکنی تو را به سرزمین قرده خواهم 
 ؟.تسچه بوده ا منظر علماء و اما دلیل واقعی منع حدیث از

 ا حالذف شالود؛   السالم و فضایل او از یادهال  نام امیرالمؤمنین علیه: اوال
چرا که نقل احادیث پیامبر صلی اهلل علیاله وآلاله جالدای از نقالل فضالایل      

 .السالم نبود حضرت علی علیه
         نقل احادیالث پیالامبر اکالرم صاللی اهلل علیاله وآلاله مسالاوی بالود         : ثانیا

    با رسوایی آنان؛ چرا که احادیث پیامبر صاللی اهلل علیاله وآلاله نقالدی بالود      
   های ابالوبکر و عمالر    ها و بدعت ود سرانه و خود رأییبر اعمال و کردار خ
ا؛ لذا بهترین راه برای آزادانه عمل کردن و مورد نقد ه و عثمان و امثال آن

                              
 222تاریخ فقه االسالمی ص 293و292ص 22جکنزالعمال  -2
 409ص ابولمحاسن حنفی المعتصر من الختصر -2
 04اضواء علی السنه ابوریه ص 225ص 8ج ابن کثیر به نقل از ابوزرعه 292ص 22ج کنز العمال به نقل ازابن عساکر -3

 04اضواء ص 225ص 8جابن کثیرتاریخ  -4
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قرار نگرفتن، حذف احادیث پیامبر صلی اهلل علیه و آله بود که آتالش زدن  
 .و نابود کردن آنها در همین راستاست

 1اهل سنتعمر بن خطاب پايه گذار قياس در فقه 
حافظان حدیث و تاریخ نگاران اسالمی نامه ای درباره دسالتور العمالل   
   حکومتی و قضائی از عمر به ابوموسی اشعری نقل کرده اند کاله بیالان گالر   

        و اینکاله او قیالاس را  . پیش قدمی عمالر در مطالرح نمالودن قیالاس اسالت     
کالام  به عنوان یک قاعده فقهی و یک قانون اسالمی در جهت استنبا  اح

این نامه هنگامی نوشته شد که نالامبرده از طالرف   . شرعی پایه گذاری کرد
الفهم الفهيم فیميا    ":عمر والی حکومت عراق بود و مشتمل بر این فراز است

و االمثال و قيس   ثم اعرف االشباه. تلجلج فی صدرك مما لیس فی کتاب اهلل و ال سنه
د و خبالری از آن در  چه به خاطرت خطور می کن هر آن. "االمور عند ذلک

آنگالاه شالبیه هالا و    . کتاب و سنت نیست پیرامون آن فهمت را به کار انداز
یعنی حکالم  . همانندهای آن را شناسائی کن و آنها را به یکدیگر قیاس نما

آنچه را که مورد نص کتاب و سنت است بر آنچه در کتاب و سنت مطرح 
 .نشده جاری کن

 تبعيض نژادي در حكومت عمر
. مر حکومتی عربی بود و در مدینه که پایتخت اسالالم بالود  حکومت ع

تنها به دو نفالر اجالازه   . ساکن شود در آن عمر منع کرده بود که غیر عرب
ساب  شالوش و شوشالتر    هیکی هرمزان پادشا :ماندن در مدینه را داده بود

که مسلمان شده بالود و بالرای عمالر نقشاله هالای جنگالی در فالتح         «تستر»
 2.کشیدمی شهرهای ایران

                              
شرح نهج البالبه ابن ابی الحدید  202ص 22ج سنن بیهقی 20و24ص2جصحیح مسلم  24ص 2ج جاحص البیان و التبیین -2
 (به نقل از کنز العمال)ابن عساکر تاریخ دمشق  88و85ص 2ج عقدالفریدابن عبد ربه 92و92ص 22ج
 243و244تاریخ الخلفا سیوطی ص -2
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    او کالارگری مالاهر بالود    . و دیگری ابولولو که غالم مغیره بن شعبه بود
مغیالره از عمالر   . دانسالت  و نقاشی و آهنگری و نجاری را به خالوبی مالی  

          1.خواست که اجازه بدهد ابولولو در مدینه ساکن شود و عمر هم اجازه داد
    سالالم کسالی  در پایتخالت ا  که تعصب عربی تا این حد بوده استفانه سمتا

 2.تسه ااز غیر عرب اجازه ماندن نداشت
البته سلمان و بالل هم بودند که از زمان پیامبر صلی اهلل علیه وآلاله در  

بالدین گوناله    .رفتند مدینه ساکن بودند و جزو اصحاب پیامبر به شمار می
عمر نهی کرد که مردان عجالم   .عمر جامعه اسالم را جامعه ای طبقاتی کرد

   تحقیقالا ازدواج زنالان عالرب را بالا     : رب ازدواج کنند و گفالت با دختران ع
موطالا مالالک    کتابهمچنین در 3.ها، بازخواهم داشت غیر از هم شأن آن

آمده است که عمر حکم کرده بود اگر مرد عرب از عجم زن گرفت و بچه 
چه آن بچه در بالد عرب به دنیا بیاید  ای از این ازدواج به دنیا آمد چنان

رث می برد و اگر در سرزمین غیر عرب به دنیا بیاید از پدرش از پدرش ا
    و هالیچ والالی   . حکومت عمر حکومت عربی قریشالی بالود   4!.بردنمی ارث

البته یک استثنا داشالت و آن  . کرد و امیر لشکری از غیر قریش تعیین نمی
جالا   در این !داد بود که در میان قبایل قریش به بنی هاشم والیت نمی این

   آشنایی بیشتر با افکار نژاد پرستانه عمر بعضالی از سالخنان معالروف    برای 
 :می کنیم و مشهور عمر را نقل

 

                              
     322ص 2ج مسعودی ،مروج الذهب -2
 233اریخ الخلفا صت -2
 285و282االیضاح ص 228ص 3محاضرات االدباء ج -3
 ابی عمر بن الخطاب ان یورث احدا من االعاجم اال احدا ولد فی ارض العرب 2343چاپ مصر 52ص 2جموطا  -4
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 1 .آید در نمی عرب به ملکیت کسی( 1
برای عرب زشت است که بعضی از آنان بعضی دیگر را در ملکیت ( 2

 2 .خود داشته باشند

سالخن  هر کس به زبالان فارسالی    3 .زبان مردم عجم را فرا نگیرید( 3
گوید کار ناشایستی مرتکب شده و هرکس کالار ناشایسالتی انجالام دهالد،     

  4 .مروّتش از بین می رود
 5 .تمامی اعراب از مال خدا آزاد شوند: در وصیت او آمده است( 4
هرگاه کارگزاران خود را به جایی می فرستاد با آنان شر  می کرد ( 5
ها  آنان را در جنگ. ونداعراب را نزنید که در نزد دیگران خوار می ش: که

باالی سرشان نباشید . زیاد نگه ندارید که موجب انحراف آنان خواهد شد
 6 .که موجب محرومیت آنان می شود

 

                              
 44ص 9سنن بیهقی ج 049ص 2تاریخ االمم و الملوك ج 249االیضاح ص299و294االموال ص - 1

 049ص 2تاریخ االمم و الملوك ج 382ص 2ج الکامل فی التاریخ - 2

 252المستقیم ص اقتضاء الصراط - 3

 485تاریخ جرجان ص 495ص2ربیع االبرار ج - 4
 258ص 9ج 382ص 8المصنف ج - 5

 82ص2حیاة الصحابه ج 439ص 4مستدرك حاکم ج 243ص 3تاریخ االمم و الملوك ج 320ص22المصنف ج - 6
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 مرگ عمر: فصل يازدهم

 1شراب خورد حالت احتضار آيا عمر در
جالب است که عمر، حتی در آخرین لحظالات عمالرش نیالز دسالت از     

جایی که در هنگام مالرگ نیالز درخواسالت    داشت؛ تا  شراب خواری برنمی
ابن سعد از علمالای بالزرگ اهالل سالنت در     . کرد که برایش شراب بیاورند

عن عبد اهلل بن عبید بن عمیير بن عمير   ":نویسد کتاب معتبر الطبقات الکبری می
بن الخطاب لما طعن قال له الناس یا بمیرالمؤمنین لو شربت شربة فقال بسيقونی نبیيذا   

؛ از عبالد اهلل  "شراب إلیه قال فخرج النبیذ من جرحه مع صدید الدموکان من بحب ال
که هنگامی که عمالر بالن خطالاب، چالاقو      «نقل شده اسيت »بن عبید بن عمیر

 ؛«خوب است»ای امیرمومنان، اگر نوشیدنی بنوشی: خورد، مردم به او گفتند
داشتنی ترین نوشیدنی ها در  و نبیذ از دوست! به من نبیذ دهید: پس گفت

نبیذ از زخم وی همراه بالا لختاله هالای خالون     : عبد اهلل گفت. د وی بودنز
 .خارج شد

 مرگ عمر
  گری خود را به خالدمت گرفالت و خنجالری     ابولولو هنر و حرفه آهن

کاله بنالابر قالول     تا این. که قبضه آن در وسط قرار داشت تهیه نمود سر دو
ی هجالر 23ربیع االول سالال   9و مشهور در سحرگاه روز دوشنبه  صحیح
که عمر بن خطاب تازیانه به دست در حال امر کردن نمازگزاران  در حالی

                              
و با کمی تفياوت در السينن    432ص 44و تاریخ مدینة دمشق ابن عساکر ج 304ص 3الطبقات الکبرى محمد بن سعد ج -2

و االستیعاب  ابن  488ص 0و المصنف ابن ببی شیبة الکوفی ج 02ص 4و فتح الباری ابن حجر ج 223ص 3الکبرى البیهقی ج
 2204ص 3عبد البر ج
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خالود را باله    "استووا استووا صيفوفکم " 1.که صفوف خود را منظم نمایند بود
 55عمر بعد از آنکه سه روز در بستر افتالاده بالود در سالن     2،وی رسانده

 . سالگی از دنیا رفت
 ...آرزو هاي عمر

 :گویدبه روایت بخاری ابن عباس 
که عمر ضربه خورده بود بر وی وارد شدم و او را در حال  به هنگامی

              بالالاکی بالالر تالالو نباشالالد : پالالس گفالالتم. پریشالالانی و وحشالالت زدگالالی دیالالدم
ای ابن عباس اگر به اندازه ظرفیت زمین برای : عمر گفت. ای امیرالمومنین

ز آنکه آن را پیش ا. کردم من طال بود همه را از ترس عذاب الهی فدیه می
نیز در روایت دیگری که در این زمینه از ابن عباس روایت شالده  و  3.ببینم

اما بشالارت تالو مالرا باله      :و نامبرده به عمر بشارت بهشت داده عمر گفت
از مالن   که خورشید به آن مالی تابالد  چه  پس به خدای قسم اگر آن بهشت
کاله   از آن چه در پیش دارم فدیه مالی دادم قبالل   خاطر آن همه را به ،بود

ای  :عمالر گفالت  : همچنین به روایت ابن سالعد آمالده   4.بدانم چه خبر است
گالاه خالورده    آن. فرامالوش شالده بالودم    ای کالاش . کاش من چیزی نبودم

                              
 549ص22کنزالعمال ج 49ص 4فتح الباری ج  342ص 3طبقات الکبری ج -2
اگر چه اهل تسنن سعی نموده اند این مطلب را در کتابهای خيود ثابيت   : در این جا الزم است این نکته را متذکر شویم که -2

کنند که عمر به هنگام مضروب گردیدن در مسجد بوده است و اقدام ابولولو را به خاطر قتل عمر در مسجد مورد تخطوه قيرار  
نکته ای که در رد قول آنها که میگویند ابولولو کافر و یا مجوسی و یا نصرانی بوده اما بر فرض که این قول صحیح باشد . دهند

توان ثابت کرد که به نقل عالمه مجلسی رحمه اهلل اگر ابولولو کافر بوده در حالیکيه از زميان حیيات     است از همین مطلب می
کافر  وو اساسا اگر ابولول. در شهر مدینه زندگی میکردچگونه  وابولول. گردیده بود ممنوع پیامبر اکرم ورود کفار به شهر مدینه

بوده در مسجد و آن هم در صف اول نماز جماعت چه کار می کرد؟که مطلب فوق مبنی بر حضور ابولولو در مسجد آن هم در 
 0جمسيند ابيی یعليی     صف اول نماز جماعت و پشت سر خلیفه را میتوان در کتب معتبير در نيزد خيود آنيان یافيت از قبیيل      

تياریخ المدینيه    034مواردالظمآن ص 45ص 4اسدالغابه ج 422ص 44تاریخ دمشق ج 332ص2صحیح ابن حبان ج225ص
 252ص 5نیل االطار ج 342ص3طبقات الکبری ج 895ص 3ج
 باب مناقب عمر 249ص 2ج صحیح بخاری -3
 545ص 22ج کنز العمال به نقل از عبدالرزاق طیالسی احمد حنبل و ابن سعد -4
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آشغالی که همانند کاه یا چوب بود از لباسش برگرفت و گفالت ای کالاش   
 1.من مثل این بودم

        نالد کاله  ای کاش من قوچ خالانواده بالودم و آن قالدر مالرا مالی پروراند     
گاه هرکس را دوسالت مالی داشالتند باله      ن می نمودم آنآ چاق ترین قوچ

       و مقالداری از گوشالتم را    پالس مالرا مالی کشالتند    .  مها می آمالد  دیدار آن
خوردنالد و در   می می پختند و مقدار دیگرش را سرخ می کردند پس مرا

 3.بودن مرا خارج می نمودند و من آدم نبودم 2...حال
 :ایت عمر به هنگام ضربه خوردن از ابولولو گفتنیز در رو
 چه بین آسمان و زمین است از آن من بالود هماله را در راه آن   اگر آن

که بفهمم اوضاع  چه از عذاب الهی در پیش دارم فدیه می دادم پیش از آن
  4.از چه قرار است

چه  آن» ،«چه بین آسمانها و زمین است آن»و در روایت متقی هندی بجای 

 5.آمده است «رشید برآن تابیدهخو
اى کاش پشکلى بودم، و اى : هاى عمر این سخن اوست و از صراحت

 7.انسان بودم 6....کاش 
 
 

 
 

                              
 252ص 3ج ت ابن سعدطبقا -2
 به خاطر حفص عفت قلم این قمست روایت آورده نشده است - 2

 منهاج السنه ابن تیمیه به شرح فوق و اعتراف به صحت آن 02ص 2ج االولیاء ابونعیم ةحلی -3
 ابن تیمیه به شرح فوق و اعتراف به صحت آن منهاج السنه 02ص 2جاالولیاء ابونعیم  ةحلی -4
 یهقیببه نقل از ابن مبارك ابن سعد الغریب ابوعبید کتاب عذاب القبر 544ص 22ج کنز العمال -0
 به خاطر حفص عفت قلم این قمست روایت آورده نشده است -6

 242تاریخ الخلفاء سیوطی ص 352ص 4وج 350و352ص 5ج کنزالعمال 99ص 2ج هلوى حیاة الصحابة کاند -4
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 بدعت هاي عمر :بخش چهارم

 مطاعن عمر :فصل اول
 لعكساآيا پيغمبر مي تواند حاللي را حرام كند و ب

 : دفرمو اللّه علیه وآله  صلّی  مگر نه این است که پیامبر
".حَالُلُ مُحَمَّدٍ حَاللُ اِلی یَوْمِ الْقِیامَهِ وَ حَرامُ مُحَمَّدٍ حَرامُ اِلی یَوْمِ الْقِیامَهِ"

1 
و حرام او   تا روز قیامت، حالل است، اللّه علیه وآله  صلّی  حالل محمّد

 . باشد تا روز قیامت، حرام می
ض کرده و تغییالر  عو  هرگز نباید احکام صریح اسالم را،: که  نتیجه این

  توانالد ایالن کالار را بکنالد،     اللّه علیه وآله نمی  صلّی  داد حتّی شخص پیامبر
اللّاله علیاله وآلاله       حتّی در مورد شخص پیالامبر صاللّی   2،که در قرآن چنان
مِنْهُ الْيوَتِینَ  ثُمَّ لَقََطَعْنا  وَ لو تَقَوَّلَ عَلَیْنا بَعْضَ االَقاوِیلِ الَخَذْنا مِنْهُ بِالْیَمِینِ " :خوانیم می

  ".ي فَما مِنْکُمْ مِنْ اَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِینَ
بسالت، مالا او را بالا قالدرت      سخنی دروغ بر ما مالی  «پیامبر» هر گاه او

نمالالودیم و احالالدی از شالالما  گالالرفتیم سالالپس رگ قلالالبش را قطالالع مالالی مالالی
 3.توانست مانع شود و از او حمایت کند نمی

 اللّه عليه وآله  يغمبر صلّيبدعت از نظرپ
حتیّ  آَبیَ اهللُ آن یقبلَ عملَ صاحبِ بدعةٍ":اللّه علیه وآله  قال رسول اهلل صلّی

  خداوند عمل بدعت گذار را تا وقتی که دعالوت باله بالدعتش    4."یدع بدعتَه
 .می کند قبول نمی کند
صيوماً و ال  ال یقبيل اهلل لصياحبِ بدعيةٍ    ":اللّه علیه وآله  قال رسول اهلل صلّی

خدا هالیچ  1."یخرج من االسالمِ...صلوةً و ال صدقةً و ال حجّاً و ال عُمرةً و ال جهاداً و

                              
 39ص یمقدّمه دارم -2

 44تا  44 هیسوره حاقه آ -2

 اندیشه قم229تا 224ص یبکر هیّحق در بغداد مقاتل بن عط یاقتباس از کتاب جستجو -3
 ۳۶ص۵سنن ابن ماجه ج -4
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عملی را از قبیل نماز روزه صدقه حج از بدعت گذار قبول نمی کنالد و او  
 ... شود از اسالم خارج می

 

 بدعت در اذان صبح
             مالالؤذن عمالالر نالالزد : مالالالک بالالن انالالس در کتالالاب موطالالأ مالالى نویسالالد 

عمربن خطاب آمد تا او را براى نماز صدا کند، دید عمر خوابیالده اسالت،   
عمالر هالم   . یعنی نماز بهتر از خواب است. "الصالة خیر من النوم":پس گفت

 2.دستور اذان صبح قرار دهد
: زرقانى در تعلی  خود بر این روایت در شرح موطأ مالک مى نویسالد 

ده است که عمر باله مالؤذن خالود    این مطلب را دارقطنى در سنن خود آور
الصالة خیر مين  ":رسیدى بگو "حىّ على الفالح" وقتى در نماز صبح به: گفت

مالی کالرد در    تکرار همیشه موذن این جمله را و "النومالنوم، الصالة خیر من 
سالایر  . این حدیث را ابن ابى شیبه از هشام بن عروه نقل کرده است 3.اذان

 .ن را روایت نموده اندمحدّثان بزرگ اهل سنّت نیز آ
 (حذف حي علي خير العمل)بدعت در اذان

لاله  آشیعه و سنی متف  هستند که در زمان پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و 
 4.جزئی از اذان بوده است "حی علی خیر العمل"

را از  "حی عليی خیير العميل   "ولی عمر در زمان خالفتش تصمیم گرفت 
خلیفه دوم در منبر : می نویسد «سنت از علمای اهل»قوشچى. اذان حذف کند

                                                             
 ۳۳ص۵سنن ابن ماجه ج - 1

 ط بیروت 202ح 08الموطأ لالمام مالک ص - 2

 20ما جاء فی النداء للصالة ص - 3

وبه قالت االمامیة بل عندهم اجماعی کما عن :  علیه وآلهکان فی االذان على عهد الرسول صلى اهلل "حى على خیر العمل  " -4
 020و 024ص 2راجع سنن البیهقيى ج : وبیرهما، بل اعترف به بیرهم 82ص 9الجواهرج 39السید المرتضى فی االنتصارص

من لجة  جواهر االخبار واالثار المستخرجة 294مقاتل الطالبیین ص 222سعد السعود ص  ه 2382ط 220ص 2السیرة الحلبیة ج
 2نیيل االوطيار للشيوکانی ج    258ص 2لسان المیزان ج 239ص 2میزان االعتدال للذهبی ج292و 292ص 2البحر الزخار ج

 245ص 3منتخب کنز العمال بهامش مسند بحمد ج 42ص 2وج 042ص 2الروض النضیر ج 40ص 2دعائم االسالم ج 32ص
 38ص لفقه االسالمی للعرفیعن مبادى ا 222و 99ص 3دالئل الصدق ج 255ص 4کنز العمال ج
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  سه چیز در زمان پیغمبر صلّى اللّه علیاله وآلاله بالود کاله مالن از آن      : گفت
         جلوگیرى مى کنم و حرام مالى دانالم و هالر کسالى انجالام دهالد باله کیفالر         

     1."حى على خیر العمل»متعه زنان، حج تمتع و گفتن: رسانممى 
     وقتالی مالوذن مالی گویالد     : بیان کردچنین  این عمر علت این بدعت را

مردم تصور می کنند نماز بهترین عمل هاست فلذا همه  «حی علی خیرالعمل»
و مبادا به خاطر این تصور . کارها را ترک می کنند و رو به نماز می آورند

  2.که نماز بهترین اعمال است به جهاد نروند
 بدعت در طالق

"...قُ مَرَّتانِالطَّال"در قرآن کریم آمده است که  
طالقى که شالوهر  : یعنى3

       تواند رجوع کند دو مرتبه اسالت، یالا رجالوع کنالد باله خوشالى        در آن می
و سازگارى یا رها کند به نیکى و خیراندیشى و حالل نیست که چیزى از 

زن را طالالق دهالد    «بار سوم»پس اگر... مهر آنان را به جور و ستم بگیرید
که زن با دیگرى  ر دیگر بار رجوع کنند تا اینروا نیست که آن زن و شوه

او را طالق داد، پس باکى بر آن دو نیسالت   «شوهر دوم»شوهر کند پس اگر
بدانند که حدود الهى را اقاماله مالى کننالد، ایالن اسالت       اگر که رجوع کنند،

     توانالد  بنالابراین شالوهر مالی    ،احکام خدا که براى مردم دنیا بیان مى کنالد 
ه زوجه ى خود رجوع نماید و با تحق  طالق سوم بر قبل از طالق سوم ب

 . نخواهد بود تا آنکه با شخص دیگرى ازدواج نماید او حالل

                              
عن الطبری فيی المسيتنیر،    208ص  2مبحث االمامة، کنز العرفان للسیورى ج  484شرح التجرید للقوشجى ط ایران ص  -2

 عن التفتازانى فی حاشیته على شرح العضدی 292ص 2جواهر االخبار واالثار ج
 "قال قلت البن عباس بخبرنی الى ش  حذف من االذان من االذان ؟ عن عکرمة  "حى على خیر العمل  "السبب فی حذف  -2

دراسيات  : راجيع . براد عمر بن ال یتکل الناس على الصالة ویدعوا الجهاد فلذلک حيذفها مين االذان  : قال "حى على خیر العمل
ی عن مبادى الفقه االسيالم 244ص 2دعائم االسالم ج 222و 222عن االیضاح ص 238ص 2جوبحوث فی التاریخ واالسالم 

 3الصحیح مين سيیرة النبيی االعظيم ج     244سیرة المصطفى للسید هاشم معروف ص 42ص 2الروض النضیر ج 38للعرفی ص
 94ص
 229و232 آیه سوره بقره -3
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       در سنن مسلم به نقالل از ابالن عبالاس و بالا َأسالناد متعالدد و مختلالف       
وآله و زمان ابوبکر  علیه صلى اهلل در زمان رسول خدا: آمده است که گفت

  یالک طالالق شالمرده     «در یک مجلس»هطالق سه ،دو سال از خالفت عمر و
      مالردم دربالاره ى امالرى کاله در آن      :پس عمر بن الخطاب گفالت . مى شد

را اجازه دهیم  خواهند عجله کنند خوب است آن کنند میتانی توانند  می
  1.و بعد از آن اجازه داد

: ابوالصهباء به ابن عباس گفالت : مسلم در سنن خود نیز ذکر مى کند که
در زمان رسالول   «در یک مجلس»قت خود را بده، آیا طالق سه گانهکمى و

      :ابالوبکر یالک طالالق شالمرده نمالى شالد؟ گفالت        خدا صلى اهلل علیه وآله
و چون زمان عمر پیش آمد مردم پشت سر هم و بدون فاصالله  . چنین بود

  2.را اجازه داد طالق دادند و او آن
      نقالل  حمالود بالن لبیالد   نسائى از روایت مخرمة بن بکیر از پالدرش از م 

به رسول خدا صلى اهلل علیه وآله درباره ى مردى که زن خود : مى کند که
با هم طالق داده خبر دادند، پس حضرت غضبناک برخاستند  را سه مرتبه

 ...آیا با کتاب خدا بازى مى شود و من در میان شما هستم: سپس فرمودند
او را  خواهیدمی رسول خدااى : که مردى به پا خاست و عرض کرد تا آن
  3؟.بکشیم

صلى اهلل علیه وآله را کاله در   عالمه رشید رضا حدیث حضرت رسول
  مسلم و احمد که همگى از ابوداود نقل کرده اند و در سننِ نسالائى   حیحص

    پیالامبر  از قضالاوت : و حاکم و بیهقى نیز نقل شده است، ذکر کرد و گفالت 
بیهقى، حدیث ابالن عبالاس اسالت کاله      اهلل علیه وآله برخالف حدیث صلى

                              
 باب طالق سه تائى حاکم و ذهبى هم آنرا نقل کرده اند 2سنن مسلم ج -2
 335ص 4جبیهقى  040ص 2جباب طالق الثالث  2سنن مسلم ج -2
و سعید بن المسیب و جماعتى گفتند طالق سه گانه بکلى باطل است زیرا بازى  242لمراة قاسم بک امین المصرى تحریر ا -3

 فقط جدى است و بازى در آن نیست« انت طالق»است و
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رکانه همسر خود را در یک مجلس سه طالق داد، و بر او به شدت : گفت
پرسالید چگوناله او را    محزون گردید، پس رسول خداصلى اهلل علیه وآلاله 

آرى، حضالرت  : در یک مجلس؟ گفت: سه بار، فرمود: طالق دادى؟ گفت
  1.نفرمود این یک طالق است اگر خواستى او را بازگردا

از این حدیث بدست مى آید که طالق سه گانه در یک مجلالس یالک   
االزهر، همین  طالق شمرده مى شود، و محمود شلتوت رئیس ساب  جامع

کالریم   که عمر با نص الهى ذکر شالده در قالرآن   قول را پذیرفت، در حالی
مخالفت کرد و طالق سه گانه در یک مجلس را سه طالق به حساب آورد 

زن بر شوهر خود حالل نمى شود مگر آنکاله بالا مالردى     و در این صورت
 !.دیگر ازدواج نماید

طالق سومى که زن مطلقه براى طالق دهنده جالز بالا محلالل شالرعى،     
بار به زن طالق  حالل نمى شود، سومین طالقى است که قبل از آن مرد دو

به این معنا که یک بار طالالق داده و رجالوع    .داده خود رجوع کرده باشد
دوم طالق داده و رجوع کرده است، سپس براى سومین بار کاله   بارنموده 

طالق دهد، دیگر براى او حالل نخواهد شد مگر اینکه شخصى به عنالوان  
این همان سه طالقه معروف است که زن . محلّل با زن مطلقه همبستر شود

 2.براى شوهر حالل نمى شود مگر اینکه شوهر دیگرى با وى تماس بگیرد

                              
 به تفسیر کشاف زمخشرى 292ص 2ج سیره ابن اسحاق -2
 249ص 2الدر المنثيور ج  224ص 8لسارى جط العامرة، ارشاد ا 284ص 4صحیح مسلم ك الطالق باب طالق الثالث ج -2

 232ص 3تفسیرالقرطبى ج 335ص 4سنن البیهقى ج 324ص 2مسند بحمد ج
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 ويح بدعت ترا 
ظاهر پاره ای نصوص این است که نخستین کسی کاله جماعالت در نافلاله    

آله  غمبرصلی اهلل علیه وپیرمضان را سنّت کرد، عمربن خطاب بود و در زمان 
امّا عمر با استحسان به . چنین چیزی وجود نداشت دوره خالفت ابوبکر در و

د که این بدعت مردم را بدان ترغیب کرد و خود معترف بو این امر رأی داد و
و به این بدعت عمر بزرگان اهل سنت ! است امّا می گفت بدعت خوبی است

ابن شهاب از عروة بن زبیالر،  : نیز اعتراف کرده اند و در کتب خود آورده اند
های رمضان  شبی از شب: از عبدالرحمان بن عبدالقاری نقل کرده که گفت

کس برای خود  د و هربا عمربن خطاب به مسجد رفتیم، مردم متفرق بودن
عمر چالون  . نماز می خواند و بعضاً مردی با اقوام خود به نماز مشغول بود

. به عقیده من اگر اینها را با یک امام گرد آوریم بهتر است: این بدید گفت
شب دیگر به اتفاق . ماشتگّبن کعب را به امامت  و در پی این تصمیم ابی

نعم البدعة  ":خواندند، عمر گفتمی به مسجد رفتیم و مردم به جماعت نماز

یعنی  ؛البته نمازی که پس از خوابیدن بخوانند! این بدعت خوبی است "هذه
 1.که اوّل شب اقامه شود بهتالر خالواهالد بالود آخر شب از این
 صحیح به سندش از عبدالرحمن بن عبد قالاری نقالل   کتاب بخاری در

جد رفتیم، دیالدیم مالردم   های رمضان با عمر به مس در یکی از شب :کند می
دسته و پراکنده هستند، هر کسی برای خود یا با گالروه خالود نمالاز      دسته
به نظر من اگر اینان به یک امام اقتدا کنند بهتر است، : خواند، عمر گفت می

. نمالاز هماله باشالد    بن کعب پیش لذا تصمیم خود را گرفته و دستور داد ابی

                              
 452ص 2لسان العرب ج 382المعجم الوسیط ص -2
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های  مردم نمازهای مستحبّی شب شبی دیگر با وی به مسجد رفتیم، دیدیم
 1!.این بدعت خوبی است :آنگاه عمر گفت.خوانند رمضان را به جماعت می

 بدعت در قرائت نماز
عمر قرائت حمالد و سالوره را   : ملک العلماء در بدایع الصنایع می گوید

و قضای آن را در رکعالت  . در یکی از دو رکعت اول نماز مغرب ترک کرد
و همچنین عثمان در یکی از دو رکعت اول از نمالاز  . آخر بلند قرائت کرد

عشاء قرائت حمد و سوره را ترک کرد و قضای آن را در رکعت آخر بلند 
        عثمالان قرائالت سالوره را در   : و در جالای دیگالر مالی نویسالد     .قرائت کرد

    و قضالای آن را در رکعالت سالوم     ،دو رکعت اول نماز عشاء ترک کالرد  هر
 2!.ند قرائت کردو چهارم نماز عشاء بل

      این شیوه نماز خواندن مورد قبول هالیچ یالک از مالذاهب نمالی باشالد      
در رابطه بالا روش صالحیح   . و به طور قطع نوعی بدعت در نماز می باشد

 در اینجا به. کتب شیعه و سنی روایات فراونی وجود دارد نماز خواندن در
امت نقل کالرده  عباده پسر ص :یک روایت از کتب اهل سنت اکتفا می کنیم

هر کس سالوره حمالد و   : له فرمودندآاست که پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و 
 3.بیشتر از آن را نخواند نمازش درست نیست

 4بدعت در تكبير نماز ميت
پیغمبر اکرم صلّى اللّه علیه وآله در نماز بر اموات، پنج تکبیر مى گفت، 

ردم را مال ر گفت، پالس  ولى خلیفه دوم، به نظرش رسید که باید چهار تکبی
       گروهالى از بزرگالان   . واداشت کاله در نمالاز میّالت، چهالار تکبیالر بگوینالد      

                              
 428ص 8کنزالعمال ج 43موطأ مالک بن انس ص 202ص 2صحیح بخاری ج -2
 242و 222ص 2جبدایع الصنایع ملک العلماء  -2
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           اهل تسنن به ایالن معنالا تصالریح کالرده انالد؛ ماننالد سالیوطى باله نقالل از          
کتاب  23ابو هالل عسکرى در تاریخ الخلفا و ابن شحنه در حوادث سال

ه طبع رسیده و سالایر علمالاى   روضة المناظر که در حاشیه کامل ابن اثیر ب
 .متتبع

 1بدعت در عده زن باردار
بیهقى در کتاب شعب االیمان روایالت نمالوده اسالت کاله زنالى از عمالر       

. کرد که من قبل از انقضاى عده شوهر متوفّایم، وضع حمالل کالردم   ءاستفتا
ولى ابى بالن  . عمر فتوا داد که باید صبر کند، تا چهار ماه و ده روز بگذرد

. عتراض کرد و روایت کرد که عده این زن، وضع حمل اوستکعب به وى ا
 .و پس از آن، قبل از تکمیل چهار ماه و ده روز جایز است که شوهر کنالد 

سالپس از  . چه را تو مى شنوى، مى شنوم من هم آن: گفت عمر هم به زن
امالا بعالد نظالر ابالى بالن کعالب را       . فتواى خود برگشت، ولى حکمى نکرد

حمل کرد و جنازه شوهرش هنالوز روى تخالت   گر وضع  :پذیرفت و گفت
پیالروان مالذاهب   . جایز است که شالوهر کنالد  . افتاده و به خاک نرفته است

 .اربعه نیز تا زمان ما به همین طرز عمل کرده اند
 شرط ارث بردن برادر و خواهر

 :چنین بیان می کند خداوند متعال در قرآن این
ى الْکَاللَةِ اِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ اُخْتٌ فَلَهيا  یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللّهُ یُفْتیکُمْ فِ"

نِصفٌ ما تَرَكَ وَ هُوَ یَرِثُها اِنْ لَمْ یَکُنْ لَها وَلَدٌ فَاِنْ کانَتا اثْنَتَین فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَيرَكَ وَ  
حَصّ االُنْثَیَیْنِ یُبَیِّنُ اللّيهُ لَکُيمْ اَنْ تَضِيلُّوا وَاللّيهُ      اِنْ کانُوا اِخْوَةً رِجاالً وَ نِساءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ

".بِکُلِّ شَىءٍ عَلیمٌ
2
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از تو فتوا مى خواهند، بگو خداوند شما را درباره کسى که مرده  :یعنى
 اگر مردى بمیالرد و فرزنالد  . و از باال و پایین، کسى را ندارد فتوا مى دهد

و او نیالز  ! ف ارث او از آنِ خواهر استنداشته باشد، و خواهرى دارد، نص
و اگالر   .از خواهر خویش ارث مى برد، اگالر خالواهر اوالد نداشالته باشالد    

که عده اى باشند؛  وارث، دو خواهر بودند، دو سوم ارث را مى برند، چنان
زنان، مردان دو برابر بهره زنان مى برند، خدا حکم خود را بالراى   مردان و
که  چنان. و خداوند به همه چیز داناست. نشوید کند که گمراه مى شما بیان

مالحظه مى شود، آیات قرآن کریم تصریح مى کند کاله شالر  ارث بالردن    
است که میت، اوالدى نداشته باشد، دختر هالم از   برادران و خواهران، این

لحا  لغت عربى داخل در کلمه ولد است؛ چون ولد یعنى فرزنالد، اعالم از   
ولى عمر بن خطاب، در آیه ارث لف  ولد را به  .که پسر باشد یا دختر این

معناى پسر حمل کرد، به همین جهت، خواهر پدرى و مادرى را با دختالر  
پالس از وى،  . میت در ارث شریک کرد و به هر کدام، نصالف ترکاله را داد  
 1.تمام فقهاى چهار مذهب اهل سنت نیز از او تقلید کردند

 ارث جدّ با وجود برادر
         نن و کتالالاب شالالعب االیمالالان و متقالالى هنالالدى در بیهقالالى در کتالالاب سالال

صلّى اللّاله علیاله وآلاله     که عمر از پیغمبر اکرم :کنز العمال، روایت کرده اند
 ؟.سؤال کرد که ارث جدّ با برادران چگونه است

منظورت از ایالن سالؤال   ! عمر: صلّى اللّه علیه وآله  فرمود پیغمبر اکرم
راوى  !آن را یاد بگیرى از دنیا بروىچیست؟ چنان مى بینم پیش از آنکه 

  2.قبل از آنکه عمر آن را یاد بگیرد، مُرد: گوید حدیث سعید بن مسیّب

                              
ط دارالعلم و عمر جاهل به تفسیر این آیه و حکم کالله بود که این مسياله در برخيی    024الفقه على المذاهب الخمسة ص -2

 52ص 0از جمله صحیح مسلم ك الفرائض باب میراث الکاللة ج. ت اهل سنت وارد شده استروایا
  20ص 5هندی درکنزالعمال ج المتقى -2
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به طورى . عمر در مدت خالفتش در این مسئله حیران و سرگردان بود
  عبیده سلمانى به نقل از ابن ابالى شالیبه   ! هفتاد جور حکم کرد: که گفته اند
ر، راجع به ارث جد، صد قضالاوت مختلالف   من درباره حکم عم: مى گوید

 1.خوانده و از بر کرده ام

  نظر عمر در مورد متعه ي حج و متعه زنان
بن عمر درباره ى متعاله ى   از عبداهلل: در صحیح تِرمذى آمده است که

پدرت از : سؤال کننده گفت. متعه ى حج حالل است: حج سؤال شد، گفت
   نهالى کالرده باشالد و رسالول خالدا      بنظر تو اگر پالدرم  : آن نهى نمود، گفت

علیه وآله انجام داده باشد، آیا امر پدرم را پیروى کنالیم یالا امالر     صلى اهلل
   رسالول خالدا    مساللماً امالر  : رسول خدا صلى اهلل علیه وآله را؟ مالرد گفالت  

را مساللماً   رسول خدا صلى اهلل علیه وآله آن: وآله را، گفت صلى اهلل علیه
  2.انجام داد

خواسالت   چه می به رأى خود آن «عمر»مردى یعنى  :فتو ابن حاتم گ
و عمالر بالن الخطالاب     4و به همین مطلب سعد بن ابى وقاص3.دادمی نظر 

در مسند احمد بن حنبل در قسمتى از حدیث ابن عبالاس   5.تصریح کردند
                  تمتالالع کردنالالد،  پیالالامبر صالاللى اهلل علیالاله وآلالاله : آمالالده اسالالت کالاله گفالالت 

 .در حج کردندمتعه ابوبکر و عمر نهى از : گفت (بن العوام)عروة بن الزبیر و
مى گوید ابوبکر و : چه مى گوید؟ گفت «مُصغر عروه»عُریَّه: ابن عباس گفت

     نظالرم هالالک خواهنالد شالد،    ه ب: از متعه نهى کردند، ابن عباس گفت عمر

                              
 335ص 2الجامع البن ببى شیبة الطبقات الکبرى البن سعد ج 240ص 5سنن البیهقى ج -2
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 رابوبکر و عمال : علیه وآله فرمود و آنها مى گویند پیامبرصلى اهلل: گویممى
  1.نهى کردند

                  : دربالالاره ىِ عمالالره ىِ تمتالالع در کتالالاب مسالاللم آمالالده اسالالت کالاله      
درحجة الوداع در مکّه رسول خدا صلى اهلل علیه وآله حلّیّالت متعاله ى در   

و هنگالامى کاله   . حج را در مقابل بیش از صد هزار مرد و زن اعالن نمود
ه پا خاسالت و عالرض   این مطلب را اعالن کرد سراقة بن مالک بن خثعم ب

        اى رسول خدا، این تمتع براى فقط امسال است یالا تالا ابالد؟ پیالامبر    : کرد
   صلى اهلل علیه وآله انگشتان خود را یکى پس از دیگرى درهم فالرو بالرد   

  2.داخل شد عمره در حج داخل شد و عمره در حج تا ابد: و فرمود
على و عثمالان   :که صحیح مسلم به نقل از سعید بن المسیّب آمده است
کالرد، پالس علالى    در عسفان اجتماع کردند، عثمان از متعه و عمره منع مى

چه میخواهى که نسبت به امرى که رسالول خالدا   : علیه السالم به او فرمود
 ؟ .انجام داد از آن نهى مى کنى

     : علالى علیاله السالالم فرمالود    . کارى به مالا نداشالته بالاش   : عثمان گفت
  3.کنمتوانم تو را رها نمى

 اعراب جاهلى بین حج و عمره فاصالله مالى انداختنالد، سالپس پیالامبر      
و بین این . دو جمع کرد و ابوبکر نیز چنین کرد علیه وآله بین این اهلل صلى

 . دو را عمر و عثمان جدائى و فاصله انداختند
نَيا بَنْهيى   اللّهِ صلى اهلل علیه وآليه وَ بَ  مُتْعَتانِ کانَتا عَلى عَهْدِ رَسُولِ" :مر گفتع

 ."عَنْهُما وَ اُعاقِبُ عَلَیْهِما، مُتْعَةُ الْحَجِّ وَ مُتْعَةُ النِّساءِ

                              
 جامع بیان العلم و فضله ابن عبدالبر باب فضل السنة و مباینتها ألَقاویل العلماء 334ص 2ج مسند احمد بن حنبل -2
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وجالود داشالتند    یعنى دو متعه در زمان رسول خدا صلى اهلل علیه وآلاله 
     دو مجازات مالى کالنم، متعالة ى حالج      دو نهى مى کنم و بر آن ومن از آن

در زمان رسالول خالدا    اى مردم سه چیز: و همچنین گفت 1و متعة ى زنان
      وآله وجود داشتند و مالن از آنهالا نهالى مالى کالنم و حالرام       صلى اهلل علیه

حی علالی   نمایم و بر آنها مجازات مى کنم متعه ى حج و متعه ى زنانمى
  2.خیر العمل

 «ازدواج موقيت » اگر عمر مردم را از متعة: علیه السالم فرمود امام على
  3.خت احدى زنا نمى کردجز شقى و بدبه نهى نمى کرد، ب

مقصود ما از اینکه عمر متعه ى حج و متعه ى نساء را منالع کالرد ایالن    
نیست که او مخالف نکاح است، زیرا مى بینیم که او در حال روزه در مالاه  

       سالت کاله او هالر وقالت     ا بلکاله مقصالود آن   4.رمضان با کنیزى نکاح کالرد 
 . خواست، چیزى را حالل یا حرام مى کرد می

عبداهلل بن زبیر، ابن عباس را بخاطر : راغب اصفهانى ذکر مى کند کهو 
از مادرت : سرزنش کرد، ابن عباس گفت «ازدواج موقت»حالل شمردن متعه

او سالؤال کالرد و در پاسالخ مالادرش     . بپرس چگونه با پدرت ازدواج کرد
  5.تو را متولد نکردم مگر با ازدواج موقت: گفت
 هالا  واج متعه با زبیر باز هم دسالت امالوى  رغم اعتراف اسماء به ازده ب

زبیر با او در مکّه ازدواج کرد، و چند فرزند : ندو گفتند مطلب را تغییر داد
 براى او متولد کرد و پس از آن او را طالق داد و پیوسته همراه فرزنالدش 

  6!.سر مى برد تا عبداهلل کشته شده عبداهلل در مکه ب
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، زیرا از عبداهلل بن عمر نقل شده ى حج و عمره فتوى دادیعمر به جدا
بین حج و عمره ى خود جدائى اندازیالد،  : است که عمر بن الخطاب گفت

 زیرا براى حجِ هر کدامتان کامل کننده تر است و عمره بستن در غیالر مالاه  
 1.هاى حج براى عمره ى او کامل کننده تر است

مالولفین   نصوص سنن و احادیث صریح پیغمبر را اصالحاب صالحاح و  
تب معتبر اهل تسنن در منابع خودآورده اند از جمله حالدیث ابالو نضالره    ک

کتب بسیاری دیگر از اهل تسنن آمده است حاال ما می پرسالیم   در 2است
که آیا این که عمر این کارها را حرام کرد اجتهاد او در مقابل نص صالریح  

 . قرآن نیست
رام محمد حرام الى حالل محمد حالل الى یوم القیامة و ح" غیر از این است که

حالل محمد حالل است تا روز قیامت، و حرام محمالد حالرام   . "یوم القیامة
  .است تا روز قیامت

ابن عباس نقل شده است که می گفت متعه رحمتی از جانب خالدا بالر   
امت محمد بود اگر عمر نهی نکرده بود جز شقی و بدبخت و گروه انالدکی  

  3.از مردم کسی محتاج به زنا نمی شد
همچنین در جمع بین صحیحین از جابر از طرق مختلف روایت کالرده  

ما با یک مشت خرما و آرد در زمان رسول اهلل و ابی بکالر   :است که گفت
 4.عه می کردیمو مدتی هم در زمان عمر تا نهی نکرده بود مت

کالرده کاله متعاله    احمد بن حنبل در مسندش از عمران پسر حصین نقل 
  آن را دانسته و در زمالان پیالامبر باله آن عمالل       ما زنان در قرآن نازل شده و

                              
 244ص 2ج شرح معانى االثار -2
 ائل الفقهیه الخالفیه، اجوبه موسی جار اهللالفصول المهمه، المس.  باب التمتع بالحج 454ص 2صحیح مسلم ج - 2
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هم از آن نهی نکرد تالا از   می کردیم و حرام بودنش در قرآن نیامده و پیامبر
  1.دنیا رفت

وقتالی  . دانسالته  می در جای دیگر آمده است که عبداهلل عمر آن را حالل
 و به او گفتند که پدرت آن را حرام کرده گفالت آیالا مالا سالنت را واگذاشالته     

  2.سخن پدرم را بگیریم
چندین حدیث در باب حالالل بالودن متعاله    ... البته ابن حجر عسقالنی و

  3.ورده اند که مجال گفتن آن نیست و همین مقدار برای عقالال کالافی اسالت   آ
ویا اهل سنت عمر را از پیالامبر آگالاه   ی گعمر آن را حرام کرده است ولولی 
  .معاذ اهلل ،می پندارند تر

 آله از به جاي آوردن نماز مستحبي به جماعت و عليه اهلل ىنهيِ پيامبرصل

نماز مستحبّی را : آله سؤال نمود و علیه اهلل بن مسعود از پیامبر صلى  عبداهلل

آیالا   :در خانه به جای آوردن بهتالر اسالت یالا در مسالجد؟ حضالرت فرمالود      

بینی که خانه من چقدر به مسجد نزدیک است، با این وصف من دوست  نمی

ام به جای آورم، مگر این که نمازهالای واجالب    که نمازهایم را در خانهدارم 

  4.باشد

نماز واجب را باید در مسالجد   :آله فرمود و علیه اهلل همچنین آن بزرگوار صلى

 5 .خواند و نماز مستحبی را در خانه

                              
 332ص 5و صحیح بخاری ج 435ص 4مسند احمد بن حنبل ج - 1
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بر شما بالاد باله نمالاز در     :آله فرمود و علیه اهلل همچنین آن بزرگوار صلى
زیرا بهترین نماز انسان، نمازی است که در خانه خوانده شود، هایتان،  خانه

 1 .مگر نمازهای واجب
 نماز بدون خواندن سوره حمد

اسالت کاله از    یعبادت در دین اسالم دارای شرایط خالاص و منضالبط  
در این . ناحیه رسول خدا صلی اهلل علیه وآله به مسلمانان ابالغ شده است

مل عبادی دارای دستورات اکیدی است میان نماز به عنوان اساسی ترین ع
. که تخطی از برخی از این دستورات موجب باطل شالدن نمالاز مالی شالود    
یکی از اموری که در نماز به عنوان عمل واجب شمرده شالده و تالرک آن   

. اسالت  «فاتحيةالکتاب »یالا   «حمد»باعث باطل شدن نماز است، قرائت سوره
  که بسالیاری از کتالب معتبالر   طی فرمایشی  پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله

   را باطل و مالردود اعالالم    «حميد »اهل سنت نقل کرده اند، نماز بدون قرائت
  در همین راستا توجه به یکی از نمازهای خلیفه دوم اهل سالنت،  2.کرده اند

فخر رازی یکی از بزرگ . عمر بن خطاب مهم و ضروری به نظر می رسد
باله امامالت    :ویان نقل کرده اسالت ترین دانشمندان اهل سنت، از یکی از را
عمر قرائت سوره حمد را ترک . عمر بن خطاب نماز مغرب را می خواندیم

     رکالوع  : قرائت را ترک کالردی، عمالر گفالت   : پس از نماز به او گفتند. کرد
اشکالی در ترک حمد : خوب بود، گفت: و سجود نمازم چگونه بود؟ گفتند

نه دفاع کنند که عمالر خوانالدن   مکن است برخی دوستان این گوم 3 ،نیست
قرائالت   سوره حمد را فراموش کرده است و حکم بطالن نماز برای تالرک 

                              
 224ص 2موطأ مالک ج 202ص 2صحیح البخاری ك التراویح ج 39ص 5صحیح مسلم با شرح نووی ج - 1
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سوره حمد مربو  به ترک عمدی آن است، در این صورت بایالد خالدمت   
  اگر ماجرا از قبیل ترک سهوی یا نسالیان   :این دسته از دوستان عرض کنم

ش کالردم ناله اینکاله    و فراموشی بود، عمر می توانست پاسخ دهد که فرامو
درستی و صحت نماز را موکول به درستی رکوع و سجود نماید و از حمد 

 . چشم پوشی نماید
به طور خالصه می توان این مورد را از مواردی شمرد که این خلیفه از 
نزد خود حکمی را برای عبادات وضع نمالوده اسالت و بالرخالف دسالتور     

به راستی اگر قالرار باشالد   . سترسول اهلل صلی اهلل علیه وآله عمل نموده ا
کدام از اصحاب یا خلفا آن طور که خود می پسندد عبادت را تعریالف   هر

کرده و حدود و شرایط آن را تبیین نماید، آیا برای عملی مانند نماز که به 
   عنوان اساس و ستون دین شمرده شالده اسالت، تعریالف اسالتوار و ثالابتی      

 ؟.یر خواهد شدماند، یا این عمل نیز از امور متغمی
مالالک و اوزاعالی    1."وقال مالک واألوزاعيی ال یقرؤهيا فيی بول الفاتحية    "
 .شود اند که بسم اهلل در اول فاتحه خوانده نمی گفته

وروی عن بحمد بنها لیست من الفاتحة وال آیة من بیرها وال یجب قراءتها فيی  "
اعی وعبد اهلل ابين  الصالة وهی المنصورة عند بصحابه وقول ببی حنیفة ومالک واألوز

  2."معبد الرمانی

از احمد بن حنبل روایت شده است که بسم اهلل نه جزئی از فاتحه است 

ها، واجب نیست که در نماز خوانده شود، این قول  و نه جزئی از بقیه سوره

                              
 022ص2المغنی عبد اهلل بن قدامه ج - 1
 022ص2المغنی عبد اهلل بن قدامه ج - 2
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       پذیرفته شده در بین اصحاب احمد و همچنالین قالول ابالو حنیفاله، مالالک      

 .عبد رمانی همین استو اوزاعی و عبد اهلل بن م

 ي مقام ابراهيم عليه السالميجابه جا

مقام ابراهیم سنگى است که ابراهیم و اسماعیل علیهمالا السالالم بالراى    

   ساختن کعبه بر آن ایستادند، و این سنگ به بیت اهلل الحرام چسالبیده بالود   

و حُجاج بعد از طواف نزد آن نماز مى خواندند، و اولین کسانى که قبل از 

قالرار داده بالود تغییالر     علیه السالالم  ى که ابراهیمیرا از جا نآ سالم جاىا

و بعد از بعثتِ پیامبر صلى اهلل علیه وآله و فتح مکه . ها بودندب دادند، عر

ى که جدش ابراهیم قالرار داده بالود   یبدست او، مقام ابراهیم را به همان جا

شمرده مى شد کاله   و این کار باطل کردن و پایان دادن به کارى. بازگرداند

        رجال جاهلیالت، همالان بالت پرسالتان بعنالوان انحالراف از فعالل ابالراهیم         

 این مقام در زمان پیامبرصلى اهلل علیه وآلاله   .علیه السالم انجام داده بودند

و زمان ابوبکر در جاى خود باقى بود و هنگامى که عمر خالفت را بدست 

         یغمبالر یعنالى ابالراهیم   ى کاله ساله پ  یگرفت، مقالام همچنالان در همالان جالا    

علیه السالم و محمدصلى اهلل علیه وآله قالرار داده   علیه السالم و اسماعیل

  1.را از جاى خود منتقل نمود اما در سال هفدهم آن. بودند، باقى ماند
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لکن عمر از سببى که او را بر آن داشت تا مقام ابراهیم را از مکالان خالود   

    در جالائى کاله ابالراهیم و اسالماعیل و محمالد     که چسبیده به حرم بود، یعنالى  

عمر با این کار . صلى اهلل علیه وآله قرار داده بودند، منتقل کند، پرده برنداشت

              خالالود، قالالریش را کالاله مقالالام را از کعبالاله دور کالالرده بودنالالد، و بعالالد پیالالامبر   

    هکال را برگرداند، راضى نمود در قرآن کریم آمالده اسالت   آن علیه وآله صلى اهلل

 مقام ابراهیم را جاى پرستش نمالاز  یعنى 1."وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إبْراهیمَ مُصَلّى"

 . قرار دهید
 
 

 
 
 

                              
 220 آیه بقرة - 1
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و ازدواج  اشهادت حضرت زهراسالم اهلل عليه: پنجمبخش 
 و فدک الثوم سالم اهلل عليهكحضرت ام  عمر با

 :فصل اول
  ستغضب فاطمه غضب پيامبر غضب پيامبر غضب خداوند ا

روایات فراوانی از طری  اهل سنت و شیعه نقل شده است کاله غضالب   
 :فاطمه، غضب پیامبر و غضب پیامبر غضب خداوند است

إنّ : قال رسول اللّه صلى اللّه علیه وآله لفاطمة ":عن على رضى اللّه عنه قال

  1."هذا حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه. اللّه یغضب لغضبک، ویرضى لرضاك
فاطمة بَضْيعَة   ":سْوَر بن مَخْرَمَة أنّ رسول اللّه صلى اللّه علیه قالعن المِ

  2."منّى فمن ببضبها ببضبنی
إِنَّمَيا فَاطِمَيةُ    ":عن المسور بن مخرمة قال قال رسول اللّه صلى اللّه علیه

  3."بَضْعَةٌ مِنِّی یُؤْذِینِی مَا آذَاهَا
علیها تا آخر عمر از  اهلل از قطعیات تاریخ است که حضرت زهرا سالم

 . ها راضی نشد اش غضبناک بود و هرگز از  آن دست خلیفه و دار و دسته
فغضبت فاطمة بنت رسول اللّه صيلى  ":نویسد محمد بن اسماعیل بخاری می

 4."فهجرت ابا بکر فلم تزل مهاجرته حتى توفیت وآله اللّه علیه
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  مالقالات حضالرت   بنابر نقل ابن قتیبه دینوری، وقتی ابوبکر و عمر باله 
ها گفت کاله   سالم اهلل علیها به آن ازهرا سالم اهلل علیها آمدند، حضرت زهر

واللّه ألدعيونّ   ".آن دو را تا آخر عمر پس از هر نمازش نفرین خواهد کرد
 1."اللّه علیک فی کلّ صالة بصلّیها

   حال با روایات اول بسنجیم آیا کسی که مسالئول غضالب خالدا اسالت     
       کالس کاله مسالئول غضالب پیغمبالر اسالت آیالا        . ه خدا باشدمی تواند خلیف

  . جانشین پیغمبر باشد دمی توان
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 :فصل دوم
 توسط عمر اسالم اهلل عليه تهديد به سوزاندن خانه حضرت زهرا
خورد کاله اگالر اجتمالاع     ًطب  نقل طبرى و ابن أبى شیبه، عمر قسم مى

راى بیعت با ابوبکر بیرون نیایند، کنندگان در خانه امیرمؤمنان علیه السالم ب
خانه را با اهلش به آتش خواهد کشید و حضرت زهرا سالم اهلل علیها نیز 
سخن عمر را براى امیرمؤمنان علیه السالم و زبیر یادآور شده و به خداوند 

 :خورد که عمر به قسم خود وفا خواهد کرد سوگند مى
نِ اجْتَمَعَ هؤُالَءِ النَّفَيرُ عِنْيدَكِ بَنْ آمُيرَ بِهِيمْ بَنْ یُحْيرَقَ      وَایْمُ اللَّهِ مَا ذَاكَ بِمَانِعِیَّ إِ"

تَعْلَمُونَ بَنَّ عُمَرَ قَدْ جَاءَنِی وَقَيدْ حَلَيفَ   : عَلیْهِمُ الْبَیتُُ، قَالَ فَلَمَّا خَرَجَ عُمَرُ جَاؤُوهَا فَقَالَتْ
 1."، وَایْمُ اللَّهِ لَیُمْضِیَنَّ مَا حَلَفَ عَلَیْهبِاللَّهِ لَوِنْ عُدْتُمْ لَیَحْرِقَنَّ عَلَیکُمُ الْبَیْتَ

به خدا سوگند، گردآمدن این افراد در خانه تو مانع از آتش زدن خانه 
هنگامى که عمر رفت، علی علیاله السالالم و زبیالر باله خاناله      . نخواهد شد

عمر نالزد مالن آمالد و    : بازگشتند، دخت گرامى پیامبر به علی و زبیر گفت
که اگر اجتماع شما تکرار شود، خانه را بر شماها بسوزاند،  سوگند یاد کرد
  !.دهد آنچه را که قسم خورده است انجام مى! به خدا سوگند
 :باسناده عن زیاد بن کلیب قال: ذکرالطبرى

: بتى عمر بن الخطاب منزل علىّ وفیه طلحة والزبیر ورجال من المهاجرین فقيال "
 2."،...لى البیعةواللّه ألحرقنّ علیکم بو لتخرجنّ إ

                              
 432ص 4الکتياب المصينف فيی األحادیيث واآلثيار ج     ( هيي  230متوفای)شیبة الکوفی ببو بکر عبد اهلل بن محمد إبن ببی -2
کتاب المغازی باب ما جاء فی خالفة ابی بکر وسیرته فی الرده تحقیق کمال یوسف الحوت ناشر مکتبة الرشدالریاض  34240ح

 .هي2429الطبعة األولى 
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عمر بن خطاب به درب خانه حضرت علی آمد در حالی کاله در آنجالا   
سپس عمر گفت بخدا قسم خانه را طلحه و زبیر و مردانی از مهاجرین بود 

 . بر شما آتش می زنم یا اینکه برای بیعت خارج شوید
ذى والي  :فجاءعمر اليیهم فقيال   ":عن سلمة بن عبد الرحمان قال: وابن ببی الحدید

 1."نفسى بیده لتخرجنّ إلى البیعة بو ألحرقنّ البیت علیکم
قسم به کسی که جانم به دست اوست یا : عمر به سوی آنها آمد و گفت

 . برای بیعت خارج می شوید یا خانه را بر شما آتش می زنم
وای از کسانی که چنین کردند با اهل بیت پیغمبر که حضالرت آنهالا را   

زلی که پیغمبر باله حرمالت اصالل آن منالزل اذن     من.امانت نزد امت گذاشت
وارد منيازل  » دخول می گرفت منزلی که خداوند امر کالرده باله اذن دخالول   

  .آیا باید آتش گرفته شود «پیغمبر نشوید مگر با اذن
 

                              
 40ص 2ج 254ص 2ج نهج البالبهشرح  -2
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 :فصل سوم
درگيرى لفظى ميان حضرت  وردن وسائل آتش سوزي وآ

 :و خليفه دوم اسالم اهلل عليه صديقه
 : آتش سوزى و بى توجهى خلیفه دوم بر اعتراض مردمآوردن وسائل 

والذى نفس عمر بیده لتخرجنّ بو ألحرقنّها عليى  : وقال عمر...  ":قال: ابن قتیبة
 1."وإن: فقال!! یا بباحفص إنّ فیها فاطمة: فقیل له! من فیها

إنّ ببيابکر برسيل    ":باسناده عن سلیمان التیمى وعن ابن عالون : البالذرى
یرید البیعة فلم یبایع، فجاء عمر ومعه فتیلة فتلقّتيه فاطمية عليى    م ه السالعلی إلى على

وذليک بقيوى   : بتراك محرقاً علیّ بابى؟ قال نعيم ! یابن الخطاب: الباب، فقالت فاطمة
  2."فیما جاء به ببوك
فأقبل عمر بشیء من نار على بن یضرم الدار، فلقیته فاطمية  ...  ":قال: أبو الفداء

  3."نعم: إلى بین یابن الخطاب؟ بجوت لتحرق دارنا؟ قال: ا وقالترضى اللّه عنه
علىّ والعباس، والزبیر، وسعد بين  : الذین تخلّفوا عن بیعة ببی بکر":ابن عبد ربّه

عبادة، فأمّا على والعباس والزبیر فقعدوا فى بیت فاطمة حتّى بعث الیهم ببو بکير عمير   
فأقبل عمر بقبس من نار . إن ببوا فقاتلهم :بن الخطاب لیخرجوا من بیت فاطمة وقال له
بجويت لتحيرق دارنيا؟    ! یابن الخطياب : على بن یضرم علیهم الدار فلقیته فاطمة فقالت

  4."نعم: قال
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مولف کتاب المصنف، به سند صالحیح   (235 -353)شیبه ابوبکر بن ابی
بکر بیعت کردند، علی و زبیر در  هنگامی که مردم با ابی: کند چنین نقل می

زمانی که این مطلب باله  . پرداختند خانه فاطمه با او به گفتگو و رایزنی می
ای دختر رسالول  : گوش عمر بن خطاب رسید، به خانه فاطمه آمد و گفت

به خدا قسم محبوبترین فرد نزد ما پدر تو است و بعد از پدر تو خود ! خدا
افراد در شما، ولی به خدا سوگند این محبت، مانع از آن نیست که اگر این 
 . خانه تو جمع شدند دستور دهم خانه را بر سر آنها به آتش بکشند

وقتی علی و زبیر به خانه بازگشالتند  . این جمله را گفت و بیرون رفت
عمر نزد مالن  : السالم و زبیر گفت به علی علیه اهلل علیها دخت گرامی سالم

د خاناله را  آمد و سوگند یاد کرد که اگر تجمع شما در این خانه تکرار شو
او آنچه را که قسالم خالورده   ! به خدا سوگند. بر سر شماها خواهد سوزاند

  1.دهد انجام می
و  نویسنده معالروف  (207متوفای )احمد بن یحیی جابر بغدادی بالذری

به  «انساب االشراف »صاحب تاریخ بزرگ، رویداد تاریخی فوق را در کتاب
 : کند ی زیر نقل می گونه

       السالالم فرسالتاد تالا بیعالت کنالد، ولالی علالی        لی علیهابوبکر به دنبال ع
 «آتشيزا »سپس عمر همراه با فتیله. علیه السالم از بیعت با او امتناع ورزید

       : فاطماله گفالت  . حرکت کرد و با فاطمه در مقابل در خاناله رو باله رو شالد   
بلالی،  ! آیا درصدد سوزاندن خانه من هستی؟ عمر گفت! ای فرزند خطاب

 2.کمک به چیزی است که پدرت برای آن مبعوث شده استاین کار 
از  (202 -232)مورخ شالهیر عبالداهلل بالن مساللم بالن قتیباله دینالوری       

پیشوایان ادب و از نویسندگان پرکار حوزه تاریخ و ادب اسالالمی اسالت،   

                              
 042ص 8ج بهیش یمصنف ابن اب -2
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 وی در کتالاب  1.مولف کتاب تاویل مختلف الحدیث و ادب الکاتب و غیره
 :دنویس چنین  ةو السیاس ةاالمام

ابوبکر از کسانی که از بیعت با او سر برتافته و در خانه علی گرد آمده 
او به در خانه علی آمد . بودند، سراغ گرفت و عمر را به دنبال آنان فرستاد

آنان را صدا زد که بیرون بیایند ولالی آنالان از خالروج از خاناله امتنالاع       و
ی که جالان عمالر   به خدای: در این موقع، عمر هیزم طلبید و گفت. ورزیدند

مالردی  . زنالم  در دست اوست بیرون بیایید واال خانه را بر سرتان آتش می
در این خانه فاطمه دخالت پیالامبر   ، ی عمر ای اباحفص کنیه: به عمر گفت
  2.باشد: است، او گفت

 : ابن قتیبه دنبال داستان را سوزناکتر و دردناکتر نوشته است
د در خانه را زدند، هنگالامی  عمر همراه گروهی به در خانه فاطمه آمدن

پس از ! ای رسول خدا: که فاطمه صدای آنها را شنید، با صدای بلند گفت
وقتی مالردم  ! قحافه رسید؟ ابی هایی به ما از فرزند خطاب و تو چه مصیبت

کنان برگشتند، ولی عمالر   که همراه عمر بودند صدای زهرا را شنیدند گریه
  بکر بردنالد   نه بیرون کشیدند و نزد ابیبا گروهی باقی ماند و علی را از خا

به : شود؟، گفتند اگر بیعت نکنم چه می: علی گفت. و به او گفتند، بیعت کن
 3...زنیم خدایی که جز او خدایی نیست گردنت را می
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 29ص 2االمامه و السیاسه ج -2
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            مولالف کتالاب   «ابين عبيد ربيه اندلسيی     »شهاب الدین احمد معالروف باله  
ی تاریخ  اب مزبور بحثی مشروح دربارهدر کت (ه 923متوفای) «العقد الفرید »

انالد   بکر تخلف جسته سقیفه انجام داده و با اشاره به کسانی که از بیعت ابی
 : نویسد چنین می

ی فاطمه نشسته بودند تا این که ابالوبکر،   علی و عباس و زبیر در خانه
عمر بن خطاب را فرستاد تا آنان را از خانه فاطماله بیالرون کنالد و باله او     

عمر بن خطاب با مقداری آتالش  . گر بیرون نیامدند با آنان نبرد کنا: گفت
در ایالن  . ی فاطمه رهسپار شد تا خانه را باله آتالش بکشالد    به سوی خانه

ی  ای خاناله  آمده! ای فرزند خطاب: رو شد و گفت هنگام فاطمه با او روبه
بلی، مگر این که شما نیز آن کنیالد کاله   : او در پاسخ گفت! ما را بسوزانی؟

  1.با ابوبکر بیعت کنید ت کردندام
مولالف کتالاب    (923-323)«ابين عبيدالبرّ   »یوسف بن عبداللَّه معروف به

او . از بزرگان علم حدیث، فقیه، مورخ و آگاه از انساب است ،«االسيتیعاب »
 عبداللَّه بين »در االستیعاب، بخش مربو  به شرح حال ابوبکر، تحت عنوان

علی و زبیالر   :کند ه زهرا را چنین نقل میی یورش به خان حادثه« قحافيه  ابی
شد، به خانه فاطمه رفت و آمد کرده و با او  هنگامی که با ابوبکر بیعت می
چون خبر رفت و آمد آنان به گوش . پرداختند در این زمینه به مشورت می

تر  کسی محبوب! ای دختر رسول خدا: عمر رسید، نزد فاطمه آمد و گفت
، همچنان که پس از رسول خدا، تو از دیگران نزد از پدر تو برای ما نیست

اگر . شوند به من خبر رسیده که آنان به خانه شما وارد می. تری ما محبوب
سپس خانه ! بار دیگر چنین خبری به من برسد، چنین و چنان خواهم کرد

را ترک گفت و پس از رفتن او علی و زبیر وارد خانه شالدند، فاطماله باله    
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من آمد و قسم خورد که اگر این کار تکرار شود چنین  عمر نزد: آنان گفت
  1.کند به خدا سوگند او به قسم خود عمل می. کنم می

در کتالاب معالروف    (032متوفای )الفداء اسماعیل بن علی معروف به ابی
ابن عبد رباله   گزارشی نزدیک به آنچه ،«صر فی اخبار البشرتالمخ »خود به نام

      ه مالا بالرای اختصالار دیگالر آن را تکالرار      کال . آورده اسالت  «عقد الفرید»در
  2.نمی کنیم

در کتالاب   (305متوفيای  )علی بن حسام الدین معروف بن متّقی هنالدی 
شیبه  ابن ابی رویداد خانه فاطمه را به نحوی که «کنز العميال » ارزشمند خود

  3.نوشته نقل کرده است، بنابراین، نیازی به نقل عبارت نیست «المصنَّف »در
در  (3302-3339)للَّه بن مولوی عبدالرحیم دهلوی هندی حنفیولی ا
ی حوادث ایام سالقیفه   درباره که به زبان فارسی نوشته «فاءلازالة الخ »کتاب

در همین ایام مشکلی دیگر که فوق جمیع مشکالت توان  :نویسد چنین می
زبیر و جمعالی از بنالی هاشالم در خاناله     : شمرد پیش آمد و آن این بود که

اطمه رضی اهلل تعالی عنها جمع شالده، در بالاب نقالض خالفالت،     حضرت ف
بردند و حضرت شیخین آن را به تدبیری که بایستی  ها به کار می مشورت

سپس نصّ تاریخ را که زید بن اسلم از پدرش نقل کرده و ما  4.بر هم زدند
 . شود شبیه نقل کردیم، یادآور می ابن أبی «مصنَّف»قبال آن را از

« شياعر نیيل   »شاعر مصری که به (3353 -3230)براهیممحمد حاف  ا
او در قصالیده  . شهرت دارد، دیوانی دارد که در ده جلد چاپ شالده اسالت  

خود تحت عنوان عمر و علی، یکی از افتخارات عمر را این دانسته اسالت  
بکر بیعت نکنیالد   اگر بیرون نیایید و با ابی: ی علی آمد و گفت که در خانه
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جالب آن است که  !کشم ولو دختر پیامبر در آنجا باشد خانه را به آتش می
ی بالزرگ قرائالت    ی خویش را در یک جلسه محمد حاف  ابراهیم، قصیده

 .کرد و حضار نه تنها بر او خرده نگرفتند بلکه مدال افتخار نیز به او دادند
 :  سه بیت این قصیده، مورد نظر و استشهاد ماست

 و قَولةٍ لعَلیٍّ قالَها عُمَرُ
 بکرِم بسامِعِها بعظِمْ بمُلقیها

 حرقتُ دارَك ال ببقِی علیک بها
 إن لم تُبایع و بنتُ المصطفی فیها

 حَفْصٍ یَفُوُه بها ما کان بیرُ ببی
 .بمامَ فارِسِ عدنانٍ و حامِیها

ی  السالالم گفالت باله چاله شالنونده      وگفتاری که عمر آن را به علی علیه
 !. ی مهمّی؟ بزرگواری و چه گوینده

کشم و احدی را در  ات را به آتش می اگر بیعت نکنی، خانه: او گفت به
 . گذارم هر چند دختر پیامبر مصطفی در آن باشد آن باقی نمی

کسی جرأت گفتن چنین سخنی را در برابر شهسوار  «عمر»جز ابوحفص
   1.عدنان و مدافع وی نداشت

    معاصالر  عمر رضا کحّاله، محقال  عمر رضا کحاله و کتاب اعالم النساء
در شرح زندگی دخت گرامی پیامبر  ،«بعالم النسياء »و مؤلف کتاب ارزشمند

 ."...و إن: یا بباحفص إنّ فیها فاطمة، فقال: فقیل له... ":نویسد می
من گروهی بدتر از شما : ی خانه ایستاد و گفت دخت پیامبر در آستانه

ریاست را بالین   اید و کار شناسم، جنازه رسول خدا را بر زمین گذارده نمی
اید، بی آن که با ما مشالورت کنیالد و حال  مالا را باله مالا        خود تقسیم کرده

ای از بیعت سرپیچی کرده بودند و در نزد علالی در خاناله    عده 2.برگردانید
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       . پالس ابالوبکر عمالر را باله دنبالال آنهالا فرسالتاد       . جمع شده بودنالد   فاطمه
   درت دوسالت نداشالتم   ای دختر پیامبر، من کسی را بیشتر از پال  :عمر گفت

اما به خدا قسم اگر افرادی که . و بعد از او کسی بیشتر از تو دوست ندارم
ات هستند بیرون نیایند، پس این عالقه من مانع نخواهد شالد کاله    در خانه

    بعد از گرفتن بیعت در سقیفه بنالی سالاعده، عمالر    1 .خانه تو به آتش نکشم
 کردند که افالرادی همچالون علالی،     و ابوبکر شروع به گرفتن بیعت از مردم

ابن عباس، سلمان فارسی، ابوذر، مقداد، عمار یاسر، طلحه و زبیالر بیعالت   
 .جمع شدند الم اهلل علیهاس نکردند و در خانه حضرت فاطمه

علی بن ابیطالب، زبیر و دیگر کسانی که از مالا جالدا شالده    : عمر گفت
 2 .دبودند در خانه فاطمه دختر پیامبر خدا جمع شده بودن

   بالرو : ابوبکر به عمر گفالت . علی و عباس در خانه فاطمه نشسته بودند
عمالر آتالش   . ها به جنگ بپالرداز  ها را بیاور و اگر قبول نکردند با آن آن

           :فاطمالاله نزدیالالک در آمالالد و گفالالت. بالالرای سالالوزاندن خانالاله فاطمالاله آورد
هالایم در آن   که من و بچه اید خانه ما را در حالی ای پسر خطّاب، آیا آمده

ها بیرون بیایند و با  که آن آری مگر آن :؟عمر جواب داد.هستیم بسوزانید
 3 .خلیفه پیامبر بیعت کنند

   و گریه او را شالنیدند گریالان    الم اهلل علیهاچون مردم صدای فاطمه س
 . ای که نزدیک بود دلها پاره و جگرها سوراخ گردد بازگشتند بگونه

                              
 2دهلوی هندی ج ازالة الخلفا29و22ابتدای کتاب وص 2هجری االمه و السیامه ابن قتیبه ج 22تاریخ طبری در وقایع سال - 1

 فصل سقیفه 2عقدالفرید ابن عبدربة المالک ج 352ص

 292ص 9جتاریخ طبری انگلیسی 2822ص 2جتاریخ طبری  329ص 4ج بن هشامسیره النبویه ا 00ص2مسند حنبل ج - 2
 54ص 3جهي  2303هي و در چاپ مصر سال 2424چاپ بیروت سال24و23ص 0ج عقدالفرید ابن عبدربه - 3
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          علالی را بیالرون کشالیده    . مالراه او ماندنالد  ای دیگالر ه  اما عمالر و عالده  
 1.تا به نزد ابوبکر آوردند. دواندند و می
به خدا من این : آمد، گفت الم اهلل علیهاوقتی عمر به در خانه فاطمه س 

 2.خانه را خواهم سوزاند مگر اینکه بیرون بیایید و بیعت کنید
نم که پیامبر خدا هیچ دا می: گفت «اش بود که پشت در خانه»عمر به فاطمه

کس را بیشتر از تو دوست نداشت، اما این امر مالرا از تصالمیم خالود بالاز     
برویالت باله آتالش    ا ات بمانند، من در ر هر گاه این افراد در خانه. دارد نمی

 3.خواهم کشید
عمر به خانه علی و فاطمه رسید و آنها را صدا زد امالا آنهالا اعتنالایی    

سالوگند باله   : عمر هیزم خواست و گفالت  .نکردند و از خانه خارج نشدند
آییالد و یالا خاناله را بالا      خدایی که جان عمر در دست اوست یا بیرون می

 . کشم اهلش به آتش می
فاطمه در این خانه است، حتی اگر فاطماله  ! یا اباحفض: به عمر گفتند

 4.«باشد».داخل خانه باشد؟ عمر جواب داد
وزیر بیعت گرفت، عمر،  هنگامی که ابوبکر از مردم با تهدید و شمشیر

قنفذ و جماعتی را به سوی خانه علی و فاطمه فرسالتاد و عمالر بالر خاناله     
 .فاطمه هیزم جمع کرد و در خانه را آتش زد

الم اهلل مورخین اسامی تعدادی از افراد که به خاناله فاطماله الزهالرا سال    
عمالربن خطالاب، خالالدبن ولیالد،     . انالد  هجوم آوردند را ذکالر کالرده   علیها

                              
 220ص 4جعمررضا کحاله  اعالم النساء 23ص 2ج ابن قتیبه ةو السیاس ةاالمام - 1
تاریخ خلفاء ابن  940ص 3جاالستیعاب ابن عبدالبر  330ص 2جتاریخ ابن اثیر  2228و2222ص 2ج( عربی)تاریخ طبری - 2

 29ص 2جابن قتیبه  ةو السیاس ةاالمام 22ص 2جقتیبه 

 242ص23جکنزالعمال  - 3

و  248ص 2جتاریخ الخمیس دیار بکری  342و254ص 2جالریاض النضره محب طبری  224ص 4جاعالم النساء کحاله  - 4

 22ص 2جابن قتیبه  ةو السیاس ةاالمام
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بن عوف، ثابت ابن عمیس شماس، زیدن بن لبید، ساللمة بالن    عبدالرحمن
    بایالد علالى   : عمر پاسالخ داد  1.یربن حضیرثسالمة بن وقش، زیدبن ثابت، ا

             ! هاشالالم بالاله مسالالجد بیاینالالد و بالالا خلیفالاله رسالالول اهلل بیعالالت کننالالد  و بنالالى
ر اکنالون د  ،خلیفه رسالول اهلل  پاسخ داد کدام خلیفه؟ الم اهلل علیهافاطمه س

ابالوبکر  : عمر پاسخ داد. نشسته است لی اهلل علیه و آلهکنار پیکر پیامبر ص
بنى هاشالم هالم    .اند مردم در سقیفه با او بیعت کرده. پیشواى مسلمین است
کشالم   ش به آتالش مالى  ا اگر هم نیایند خانه را با اهل. باید با او بیعت کنند

 . که بیعت را بپذیرند مگر این
خالواهى خاناله مالا را آتالش      عمر آیا مالى : فرمود الم اهلل علیهافاطمه س

   2.بله: بزنى؟ و او گفت
   جا گروهالى از مهالاجران و طلحاله     در آن. عمر بسوى خانه على رفت

صدا زد سوگند بخدا اگر بالراى بیعالت بالا ابالوبکر     . و زبیر گرد آمده بودند
زبیر با شمشیر از نیام برآمده بیالرون  . بیرون نیایید شما را آتش خواهم زد

اما پایش لغزید و با صورت به زمین خورد مردم بر سرش ریختنالد  . جهید
  3.و او را گرفتند

های برجسته مصر، محمد حسالین هیکالل اسالت کاله یالک       از شخصیت

بن عمير بين الخطياب جميع     " :گویالد  ایشان می. زمانی وزیر معارف مصر بود

 علیيه السيالم   الحطب حول دار فاطمة علیها السالم وبراد بن یحرقهيا بو یبيایع عليی   

                              
 252مقاتل ابن عطیه در االمه و الخالفه ص - 1

 294ص 2و چاپ دیگر ج 22ص 0عقد الفرید ج 085انساب االشراف ص - 2
 443ص 2ج تاریخ طبرى - 3
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هذا هو المشهور عن موقف علی بين  : بعد ذکر روایة ابن قتیبة الماضیة ثم قال. ببابکر

  ."ببی طالب علیه السالم وبصحابه من بیعة ببی بکر

هالا را در   عمر را به در خانه فاطمه زهرا فرستاد و عمالر هیالزم    ابوبکر،

نالد و یالا   خانه حضرت زهرا جمع کرد و تصمیم گرفت که خانه را آتش بز

  1.علی را مجبور به بیعت کند

عمر رضا کحاله از علمای بزرگ و معاصرین اهل سنت است در کتاب 

  .اعالم باز همین قضایا را مفصل عرض می کند
وتفقد ببو بکر قوماً تخلفوا عن بیعته عند علی بن ببی طالب کالعبياس، والزبیير   "

ر إلیهم عمر بن الخطاب، فجياءهم  وسعد بن عبادة فقعدوا فی بیت فاطمة، فبعث ببو بک

واليذی نفيس   : عمر فناداهم وهم فی دار فاطمة، فأبوا بن یخرجوا فدعا بالحطب، وقيال 

: یا ببا حفص إنّ فیها فاطمة، فقال: فقیل له. عمر بیده لتخرجن بو ألحرقنّها على من فیها

 2."وإن

از  بودندباز زده  عمر را به دنبال عده ای که از بیعت با او سر ،ابو بکر

علی علیاله السالالم در   حضرت جمله عباس و زبیر و سعد بن عبادة و نزد 

    هالا را   خانه حضرت زهرا تحصن کالرده بودنالد فرسالتاد، عمالر آمالد و آن     

ها در خانه بودند و از بیرون آمدن ابا کردنالد،   صدا زد که بیرون بیایند آن

سالت یالا   قسم به آنکه جان عمر در دسالت او : عمر هیزم طلب کرد و گفت

                              
 50و 53الصدیق ببوبکر  - 1
 224ص 4النساء جاعالم  - 2
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به گفتاله شالد   . که خانه را با اهلش به آتش می کشم بیرون بیائید و یا این

در این خانه فاطمة است، او گفت اگرچه فاطمه هم  «کنیه عمر»ای اباحفص

ما مى گوئیم عمر تهدیدش را عملالى کالرد؛    «خانه را به آتش می کشيم »باشد

ا داده بالود،  زیرا ابوبکر که دستور آتش زدن و حمله کردن به خانه وحى ر

 .در آخر عمرش سخت پشیمان شده بود

بجل إنی ال آسى على ش  من الدنیا إالّ على ثالث فعلتهن وددت ":قال أبو بکر

بنّى ترکتهن وثالث ترکتهن وددت بنى فعلتهن وثالث وددت بنى سألت عنهن رسيول  

م بکشيف  اهلل صلى اهلل علیه وسلم فأما الثالث الالتی وددت بنى ترکتهن فوددت بنى ل

 ."...بیت فاطمة عن ش  وإن کانوا قد بلقوه على الحرب

  خورم، مگر بر سه چیز که انجالام دادم   من به چیزى در دنیا تأسف نمى

           و سه چیزى کاله انجالام نالدادم و ساله چیالزى کاله کالاش از رسالول خالدا         

دوست داشتم خانه فاطمه را هتک حرمت : پرسیدم مى وآله لی اهلل علیهص

 1.م هر چند براى جنگ بسته شده شودکرد نمى
 
 

                              
اليذهبی شيمس اليدین     دار الکتب العلمیة بیروتناشر  303ص 3تاریخ الطبری ج( هي322متوفای )الطبری محمد بن جریر -2

تحقیق د عمير عبيد السيالم     228ص 3وفیات المشاهیر واألعالم ج تاریخ اإلسالم و( هي448متوفای)محمد بن بحمد بن عثمان
 .م2984هي2424تدمرى ناشر دار الکتاب العربی  لبنان بیروت الطبعة األولى
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 :چهارمفصل 
 توسط عمر عليهاسالم اهلل  شهادت حضرت زهرا

پایه ظلم به اهل بیت از کجا ریخته شد، چه کسی نازنین دخت پیغمبالر را  
 وحشیانه کشت؟  

 : نویسد شهرستانی، از علمای اهل سنت در الملل و النحل می
لسالم یوم البیعة حتّى بلقت الجنین مين بطنهيا   إنّ عمر ضرب بطن فاطمة علیها ا"

فاطمة والحسن  إحرقوا دارها بمن فیها، وماکان فى الدار بیر علىّ و: وکان عمر یصیح
  1."علیهم السالم والحسین وزینب

عمر در روز بیعت با ابوبکر با لگد به شکم فاطمه سالم اهلل علیها زد تا 
خانيه را بيا تميام    »:زد فریاد می این که فرزند حضرت زهرا سقط شد، و عمر

در حالی که در درون خاناله کسالی    «کسانی که در داخل خانه است، آتش بزنید
 . غیر از علی، فاطمه، حسن، حسین و حضرت زینب علیهم السالم نبود

إنّ عمير رفيس فاطمية حتّيى بسيقطت      ":نویسالند  ابن حجالر عسالقالنی مالی   
  2."بمحسن

إنّ عمر ضيرب بطين فاطمية یيوم     ":نویسد صفدی، از بزرگان اهل سنت می

"البیعة حتّى بلقت المحسن من بطنهيا 
   عمر، با لگالد محکالم باله شالکم فاطماله       3

 .سالم اهلل علیها زد تا این که فرزندش محسن سقط شد

                              
 معرفةطبعة بیروت دار ال 04ص 2الملل والنحل  ج -2
 048ص 20و سیر اعالم النبالء الذهبی  ج 258ص 2ج  لسان المیزان -2

چاپ دارالمعرفه بیروت درترجمه نظام به کتاب  204ص 2جملل و نحل شهرستانی  2444ش 24ص 5ج الوافی بالوفیات -3
 248و200ص 3ج بحوث فی الملل والنحل
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فهجموا علیه وبحرقوا بابه، واستخرجواه منيه کرهياً، وضيغطوا    ":قال المسعودى

  1."سیّدة النساء بالباب حتّى بسقطت محسنا
انّ عمر رفس فاطمة حتی بسيقطت   ":دارم مد بن محمد معروف به ابن ابیاح
 2."بمحسن

عمر لگدی بر فاطمه زد، در نتیجه او فرزندی که در رحم به نام محسن 
 .داشت سقط کرد

 3،ابراهیم بن محمد بن الموید معروف به جوینی از مشایخ ذهبی است 
حالدث یگاناله، فخالر    امام، م: گوید ذهبی در ح  استادش جوینی چنین می

 . االسالم، صدر الدین
از ابالن عبالاس نقالل     دبه طالور مسالتن   «فرائد السمطین »جوینی در کتاب

روزی پیامبر صلی اهلل علیاله و آلاله نشسالته بالود،     : تسا کند که او گفته می
حسن بن علی بر او وارد شد، دیدگان پیامبر که بر حسن افتاد اشک آلالود  

. وارد شد، مجددا پیامبر گریست سپس حسین بن علی بر آن حضرت. شد
در پی آن دو، فاطمه و علی علیهماالسالم بالر پیالامبر وارد شالدند، اشالک     
پیامبر با دیدن آن دو نیز جاری شد، وقتی از پیامبر علت گریه بر فاطماله  

انّی لما ربیتها ذکرتُ ما یصنع بها بعيدی کيأنّی    »:علیهاالسالم را پرسیدند، فرمود
بیتها وانتهکت حرمتُها و بصب حقّها و منعت ارثها و کُسر جنبهيا و   بها وقد دخل الذُّلّ

 4."اسقطت جنینها، و هی تنادی یا محمّداه فال تجاب و تستغیث فال تغاث
ای افتادم که پس از من بالرای او   زمانی که فاطمه را دیدم به یاد صحنه

ل ی او شالده، حالرمتش پایمالا    بینم ذلت وارد خانه گویا می. رخ خواهد داد
گشته، حقش غصب شده، از ارث خود ممنوع گشالته، پهلالوی او شکسالته    

                              
 243اثبات الوصیة -2
 239ص 2ج میزان االعتدال -2
 205ش 220یوخ الذهبی معجم ش -3
 چاپ بیروت 34ص 2جفرائد السمطین  -4
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شده و فرزندی را که در رحم دارد سقط شده در حالی که پیوسالته فریالاد   
کند، اما کسی  دهد، استغاثه می ولی کسی به او پاسخ نمی! یا محمدا: زند می

 .رسد به فریادش نمی
 :کتاب اإلمام علیدرمصری  عبدالفتّاح عبدالمقصود

قاليت ليه   ...! و الّذی نفسی بیده، لیَخرجنَّ بو ألحرقنّها علی من فیها: إنّ عمر قال»
فصياح ال  . ..! یا ببياحفص، إنّ فیهيا فاطمية   : طائفة خافت اللَّه و رعت الرسول فی عقبه

ورنّ ... و بيدا ليه عليیّ   . .. واقترب وقرع الباب، ثيم ضيربه و اقتحميه   « ...!و إن: یبالی
یيا ببيت   : فإن هی إلّا رنية اسيتغاثة بطلقتهيا   ... ء عند مدخل الدارحینذاك صوت الزهرا

تستعدی بها الراقد بقربها فی رضوان ربّه علی عسف صاحبه، حتّيی تبيدّل   ... اللَّه رسول
العاتی المدل بیر إهابه، فتبدّد علی األثير جبروتيه، و ذاب عنفيه و عنفوانيه، وودّ مين      

و عند ما نکص الجميع، و  .... ارتداد هدبه إلیه خزی لو یخرَّ صعقاً تبتلعه مواط  قدمیه
راح یفرّ کنوافر الظباء المفزوعة بمام صیحة الزهراء، کان علیّ یقلّب عینیه من حسرة و 
قد باض حلمه، وقل همّه، و تقبضت بصابع یمینه علی مقبض سیفه کهمّ من بیظيه بن  

 1."...تغوص فیه
اال خانه را  یایید وقسم به کسی که جان عمر در دست اوست، بیرون ب

ترسیدند و حرمت  گروهی که از خدا می! کشم بر سر ساکنانش به آتش می
فاطماله در ایالن   ! ای ابالاحفص : داشتند، گفتند پیامبر را در نسل او نگه می

عمر نزدیک آمد و در زد، سپس ! باشد: پروا فریاد زد و او بی. خانه است
 .السالم پیدا شد علی علیه. ودبا مشت و لگد به در کوبید تا به زور وارد ش

آن صالدا، طنالین   . ی خاناله بلنالد شالد    ی زهالرا در آسالتانه   صدای نالاله 
... ای رسول خالدا ! پدر: گفت ای بود که دختر پیامبر سر داده و می استغاثه
اصحابش او را کاله در نزدیکالی وی در    خواست از دست ظلم یکی از می

گردن فراز بی پروا را رضوان پروردگارش خفته بود، برگرداند، تا سرکش 
به جای خود نشاند و جبروتش را زایل سازد و شدت عمل و سختگیرش 
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ای  کرد قبل از این که چشمش به وی بیفتد، صاعقه را نابود کند و آرزو می
 خواسالت هالم   وقتی جمعیت برگشت و عمر می .یابد نازل شده او را در می

   ، علی از شالدت تالاثیر   ی زهرا فرار کند چون آهوان رمیده، از برابر صیحه
و حسرت با گلویی بغض گرفته و اندوهی گران، چشمش را در میان آنان 

               داد  ی شمشالالیر فشالالار مالالی گردانیالالد و انگشالالتان خالالود را بالالر قبضالاله  مالالی
 ...رود خواست از شدت خشم در آن فرو و می
 1."نوَ سَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا بَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُو"

اند، به زودى خواهند دانست که به چه بازگشت  و کسانى که ستم کرده
 ؟ .گاهى باز خواهند گشت

کسانی که چنین اسنادی را افسانه می دانند باید به دین خود شک کنند 
چرا که اسناد آنقدر برایشان معتبر است که شالک باله آنهالا مسالتلزم کفالر      

 .آنهاست
 .واقعیت مظلومپس افسانه نه    

مظلومیت حضررت  "ت مطالعه دقیق تر این موضوع به کتياب  جه

 .از همین مولف رجوع شود"زهرا سالم اهلل علیها از کتب اهل سنت
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 :پنجمفصل 

 اسالم اهلل عليهلثوم ك حضرت ام ازدواج عمر باافسانه 
 .کنیم در این مختصر به چند دلیل و اشکال اشاره وبحث می

 برد ع ازدواج را زير سؤال ميحقايق تاريخي، وقو :محور اول

 یمتالوف  ابن سعد. نخستین کسی که از اهل سنت این افسانه را دامن زد

 1:نویسد وی می. هال در الطبقات الکبری است231
بم کلثوم بنت علی بن ببی طالب بن عبد المطلب بن هاشم بين عبيد منياف بين     "

سد بن عبد العزى بن قصی وبمها فاطمة بنت رسول اهلل وبمها خدیجة بنت خویلد بن ب

قصی تزوجها عمر بن الخطاب وهی جاریة لم تبلغ فلم تزل عنده إلى بن قتل ووليدت  

له زید بن عمر ورقیة بنت عمر ثم خلف على بم کلثوم بعد عمر عون بن جعفر بن ببی 

طالب بن عبد المطلب فتوفی عنها ثم خلف علیها بخوه محمد بن جعفر بن ببيی طاليب   

وفی عنها فخلف علیها بخوه عبد اهلل بن جعفير بين ببيی طاليب بعيد      بن عبد المطلب فت

کاله  ... ام کلثوم، دختر علی بن أبی طالب ."بختها زینب بنت علی بن ببی طالب

عمر بن خطاب ... مادرش فاطمه دختر رسول خدا صلی اهلل علیه وآله بود

ه عمر تا زمانی ک! در حالی هنوز به سن بلوغ نرسیده بود با او ازدواج کرد؛

کشته نشده بود در کنار او به سر می برد و زید بن عمر و رقیه را به دنیالا  
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با عون بن جعفر بن أبی طالب و بعد از آن با محمد بن  بعد از عمر،. آورد

وقتی محمد بن جعفر از دنیا رفت با برادرش عبد اهلل بن  ،جعفر ازدواج کرد

  ...جعفر بعد از حضرت زینب ازدواج کرد

               حالالدیث آمالالده اسالالت کالاله ام کلثالالوم بعالالد از بالاله کشالالته شالالدندر ایالالن 
بعد کاله عالون   . عمر بن خطاب با پسر عمویش عون بن جعفر ازدواج کرد

فوت کرد، با برادرش محمد ازدواج کرد و بعد از آن که محمد فوت کالرد،  
با عبداهلل برادر دیگرش ازدواج کرد؛ در حالی که راوی فراموش کرده کاله  

هجالری در زمالان    17یا  16دو در جنگ شوشتر سال  حمد هرعون و م
ام کلثوم قبل از همسالر   ،اند؛ یعنی همسر دوم و سوم خلیفه دوم کشته شده

وقال ببو عمير استشيهد    "1:گوید ابن حجر در االصابه می !.اند اول فوت کرده
: مالی گویالد   ابو عمالر ."عون بن جعفر فی تستر وذلک فی خالفة عمر وما له عقب

ن جعفر در جنگ شوشتر در زمان عمر شهید شد و هیچ فرزندی از عون ب
  .او بر جای نماند

عون بن جعفر بن ببی طالب ولد على عهيد رسيول اهلل   "2:گوید ابن عبد البر می
صلى اهلل علیه وسلم بمه وبم بخویه عبد اهلل ومحمد بنى جعفر بين ببيی طاليب بسيماء     

وبخوه محمد بن جعفير بتسيتر وال عقيب    بنت عمیس الخثعمیة واستشهد عون بن جعفر 
عون بن جعفر بن أبی طالب در زمان رسول خدا صلی اهلل علیه وآلاله   ."له

دو برادرش عبد اهلل و محمد، اسالماء بنالت عمالیس     به دنیا آمد، مادر او و
خثعمیه بود، عون بن جعفر و برادرش محمد در جنگ شوشتر شهید شدند 

 شالود کاله   حال، چگونه مالی  با این .ندو هیچ فرزندی از خود بر جای ننهاد
ها بعد از عمر با ام کلثوم ازدواج کرده باشند؟ شاید دو باره زنده شده و  آن
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عالوه بر این کاله  ! .برای تصحیح این افسانه با ام کلثوم ازدواج کرده باشند
ازدواج ام کلثوم با عبد اهلل جعفر شوهر حضرت زینب امکان پذیر نیست و 

بین دو خواهر می باشد؛ زیرا حضرت زینب تا بعد از مضمون روایت جمع 
  .و همسر عبد اهلل بوده است واقعه کربال زنده بود

 اهانت به ناموس رسول خدا: محور دوم
که ازدواج عمر و ام کلثوم را ثابت کننالد، روایالات    اهل سنت برای این

م از ها عرق شر اند که از شنیدن و خواندن آن ساختگی فراوانی را نقل کرده
 .شود انسان جاری می  پیشانی

اثبات حسن روابط به چه قیمتی؟ آیالا ایالن   : پرسیم ما از اهل سنت می
ای  قدر ارزش دارد که چنین روایاتی جعل و چنین تعابیر زشالت و زننالده  

 ؟ .مطرح کنند
ازدواج ام کلثوم با عمر عوارضی دارد که کمترین عارضه آن اهانت به 

ابالن حجالر    پذیریالد؟  شما این عوارض را میناموس رسول خدا است، آیا 
های علمی اهل سنت و حاف  علالی االطالالق    عسقالنی که یکی از استوانه

 1:کند در کتاب االصابة نقل می  ها است، آن
عن محمد بن علی بن عمر خطب إلى علی ابنته بم کلثوم فذکر له صغرها فقیيل  "

امربتک فأرسل بهيا   رضیت فهیله إنه ردك فعاوده فقال له علی ببعث بها إلیک فإن 
 ."إلیه فکشف عن ساقها فقالت مه لوال إنک بمیر المؤمنین للطمت عینیک
           وم را از ثالالاز محمالالد بالالن علالالی روایالالت شالالده اسالالت کالاله عمالالر ام کل  

. خواستگاری کرد، امام خردسال بودن او را یادآوری کرد علیه السالم علی
. اشته است، دوبالاره نالزد وی بالرو   پاسخ گذ علی تو را بی: به عمر گفته شد

فرسالتم، اگالر    ام کلثوم را به نزد تالو مالی   ،من: امام علی علیه السالم فرمود
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آمد، او را به همسری خود انتخاب کن امام علیه السالم ام کلثالوم   خوشت
: ساق پای ام کلثوم را برهنه کرد ام کلثوم فرمود ،را نزد عمر فرستاد، عمر

 !.کردم کور میاگر خلیفه نبودی چشمت را 
های علمی اهل سنت در سیر أعالم النالبالء   ذهبی یکی دیگر از استوانه

 1.کند نقل می
زوجنیها ببا حسن، فإنی برصد مين  : قال عمر لعلی ":قال أبو عمر بن عبد البر
فأنا ببعثها إلیيک، فيإن رضيیتها، فقيد زوجتکهيا، یعتيل       : کرامتها ماال یرصد بحد، قال

هذا البرد الذی قلت لک، فقاليت ليه   : قولی له: وقال لها إلیه ببرد،فبعثها : بصغرها، قال
وضع یده عليى سياقها، فکشيفها،     قد رضیت رضی اهلل عنک، و: قولی له: فقال. ذلک
بمیرالميؤمنین، لکسيرت بنفيک، ثيم مضيت إليى ببیهيا،         بتفعل هذا؟ لوال بنک: فقالت

 ! ."بعثتنی إلى شیخ سوء: فأخبرته وقالت
ام کلثالوم را باله   : عمر به علی علیه السالالم گفالت  : گوید ابن عبدالبر می

خواهم به وسیله این ازدواج به کرامتی برسم  می ،همسری من در بیاور، من
فرستم، اگر رضایتش  من او را نزد تو می: امام گفت که احدی نرسیده است

آورم گالر چاله ام کلثالوم باله خالاطر       را جلب کردی، او را به عقدت درمی
همالراه   علیه السالم ام کلثوم را باله حضرت علی آورد  هانه خردسال بودن ب

از جانب من باله عمالر بگالو، ایالن     : ای نزد عمر فرستاد و به او گفت پارچه
ای است که به تو گفته بودم، ام کلثوم نیالز سالخن امالام را باله عمالر       پارچه
به پدرت از جانب من بگو، من راضی شدم خدا از تالو   :عمر گفت ،رساند

. عد عمر دستش را بر ساق ام کلثوم نهاد و آن را برهنه کالرد ب. راضی باشد
کنالی؟ اگالر خلیفاله نبالودی، دماغالت را       چالرا چنالین مالی   : ام کلثوم گفالت 

: بعد نزد پدرش رفت و او را از عمل عمر خبردار کرد و گفت. شکستم می
 .مرا به نزد پیر مرد بدی فرستادی
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تعبیرات را به ترین  همچنین خطیب بغدادی در کتاب تاریخ بغداد زشت
 1:زند کار برده و در حقیقت تهمت زشتی را به امیرالمؤمنین علیه السالم می

فقام علی فأمر بابنته من فاطمة فزینت ثم بعث بها إلى بمیرالمؤمنین عمير، فلميا   "
فلميا  . قولی ألبیک قد رضیت، قد رضیت، قدرضیت: رآها قام إلیها فأخذ بساقها وقال

دعانی و قبلنی فلميا  : ما قال لک بمیرالمؤمنین؟ قالت: قال لها جاءت الجاریة إلى ببیها
 ."قولی ألبیک قد رضیت: قمت بخذ بساقی وقال

علی علیه السالم دخترش را آرایش کرد و نزد عمر فرستاد، عمر وقتی 
به پدرت : او را دید، به سوی او آمد و ساق پای او را گرفت و به او گفت

و ام کلثوم نزد پدرش آمد، امام . ضی شدمبگو، راضی شدم، راضی شدم، را
   صالدا زد،   مالرا : ام کلثوم عرض کالرد : عمر به تو چه گفت: از او سؤال کرد

از جانب مالن باله   : گفت! وقتی که بلند شدم، ساق پایم را گرفت! و بوسید
این تعابیر آن قدر زشت و زننده است کاله حتالی    .پدرت بگو، راضی شدم

 . را نیز درآورده است صدای بعضی از علمای اهل سنت
به قول معروف آش آن قدر شور شده است که صالدای آشالپز هالم در    

  .آمده است
ذکر جدی فيی کتياب منيتظم ان     "2:گوید سبط ابن الجوزی در این باره می

ليو کانيت امية    . علیاً بعثها لینظرها و ان عمر کشف ساقها و لمسها بیده، هذا قبیح واهلل
 ."ع المسلمین الیجوز لمس االجنبیهثم باجما. لما فعل بها هذا

علیه السالم ام کلثوم را  جدّ من در کتاب منتظم نقل کرده است که علی
نزد عمر فرستاد تا او را بنگرد؛ اما عمر ساق پالایش را برهناله کالرد و بالا     

به خدا قسم چنین چیزی قبیح است، حتی اگر او . دستش آن را لمس کرد
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را انجالام دهالد؛ چالرا کاله باله اجمالاع        کنیز بود، عمر ح  نداشت این کار
 .مسلمین دست زدن به زن نامحرم جایز نیست

جایی که بزرگترین  ما به جعلی بودن این روایات یقین داریم؛ اما از آن
        :پرسالیم  هالا مالی   انالد، از آن  علمای اهل سنت این مطالب را مطالرح کالرده  

های نالاروایی   سبتآیا سزاوار است که به امیرالمؤمنین علیه السالم چنین ن
داده شود؟ آیا آن حضرت دخترش را قبل از ازدواج و محرمیت به چنالین  

چگونه است که یک دختر خردسال زشالتی   دیدار شرم آورى مى فرستد؟
آیا  چنین عملی را درک مى کند؛ اما خلیفه مسلمین آن را درک نمى کند؟

ل زشتی را سزاوار است که خلیفه رسول خدا صلی اهلل علیه وآله چنین عم
تواند خل  خدا را به صرا  مستقیم الهی  انجام دهد؟ و آیا چنین کسی می

       اگر کسی با خواهر شما، دختر شالما و یالا حتالی مالادر شالما      هدایت کند؟
 داد، چاله نظالری   چنین عمل زشالتی را انجالام مالی    «نه با ناموس رسول خدا»
 کردید؟ رباره وی پیدا مید

چرا آن را در ح  ناموس رسول خدا نقل پسندید،  اگر این عمل را نمی
 ؟.کنید می

 مخالفت با سنت رسول خدا: محور سوم
 :خداوند در قرآن کریم خطاب به همه مؤمنین فرموده است

لَّقَدْ کاَنَ لَکُمْ فىِ رَسُولِ اللَّهِ بُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن کاَنَ یَرْجُواْ اللَّهَ وَ الْیَوْمَ االَْخِرَ وَ ذَکَرَ "
 1."هَ کَثِیرًااللَّ

   مسلّماً براى شما در زندگى رسول خدا سرمش  نیکالویى بالود؛ بالراى    
آن ها که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسالیار یالاد   

  فرمایالد کاله پیالامبر در     در این آیه خداوند خطاب به مؤمنین مالی  .کنند مى
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    د رسالول خالدا    همه جا برای شما اسالوه اسالت و مالراد از اسالوه در مالور     
لَکُمْ فِی رَسُيولِ  " صلی اهلل علیه وآله پیروی کردن از او است، و اگر تعبیر به

کند، براى ایالن   شده است و استقرار و استمرار در گذشته را افاده مى "اللَّيهِ 
است که اشاره کند این وظیفاله همیشاله ثابالت اسالت، و همیشاله بایالد آن       

های  آیه این است که یکى از فلسفهو نیز معناى . حضرت الگوی شما باشد
علیه وآله  ایمان آوردن به او، این است که به  رسالت رسول خدا صلی اهلل

 .او تأسى کنید، هم در گفتارش و هم در رفتارش
از طرف دیگر، این مطلب نیز قطعی است که وقتی عمالر و ابالوبکر باله    

  م دسالت رد  خواستگاری حضرت زهرا سالم اهلل علیها آمدند، پیامبر اسالال 
خواست به آن دو  در حقیقت می. دو روی گرداند ها زد و از آن بر سینه آن

بگوید که شما لیاقت این را نداریالد کاله بالا خالانواده رسالول خالدا رابطاله        
 سالم اهلل علیهالا  خویشاوندی برقرار کنید، نه تناسب سنی با حضرت زهرا

 ...دارید و نه تناسب ایمانی، و نه اخالقی نسبی و
از صواع  محرقه که آن را بر ضد شالیعه   11حجر هیثمی در بابابن 

وبخرج ببو داود السجستانی بنّ ببا بکير خطبهيا، فيأعرض     ":گوید می  نوشته است،
 1."...عنه صلى اهلل علیه وآله، ثمّ عمر فأعرض عنه

ابو داود سجسالتانی نقالل کالرده اسالت کاله ابالوبکر از حضالرت زهالرا         
م از او روی گردانالد، سالپس عمالر    خواستگاری کرد، رسول گرامالی اسالال  

 ...گرداند  خواستگاری کرد و رسول خدا از او نیز روی
 2:نویسند ابن حبان در صحیحش و نسائی در سننش می

رضى اهلل عنهميا فاطمية    عن عبد اهلل بن بریدة عن ببیه قال خطب ببو بکر وعمر"
  ."جها منهفقال رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم إنها صغیرة فخطبها على فزو
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کنالد کاله ابالوبکر و عمالر از فاطماله       عبد اهلل بن بریده از پدرش نقل می
فاطمه خردسالال اسالت،    :ها فرمود خواستگاری کردند، پیامبر اسالم به آن

سپس علی علیه السالم خواستگاری نمود، پیالامبر او را باله ازدواج علالی    
 .علیه السالم درآورد

 1:گوید حاکم نیشابوری بعد از نقل این حدیث می
 ."هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه"

این حدیث، طب  شرائطی که بخاری و مسلم در صحت روایالت قائالل   
 .اند دو نقل نکرده  بودند، صحیح است؛ اما آن
خواست بگوید که شما دو نفر از نظر سنی  می پیامبر صلی اهلل علیه وآله

   .ر ازدواج ضروری استبا حضرت زهرا تناسبی ندارید و تناسب سنی د
جایی که امام علی علیه السالم از هر نظر با حضرت زهرا هم کفو  از آن
 .پیامبر اسالم صلی اهلل علیه وآله بال فاصله به او پاسخ مثبت داد بودند،

 2:نویسد متقی هندی می
    خطب ببو بکر وعمر فاطمية إليى رسيول اهلل صيلى اهلل علیيه فيأبى رسيول اهلل        "

 ." علیه علیهماصلى اهلل
ابوبکر و عمر فاطمه را از رسول خدا صلی اهلل علیه وآله خواستگاری 

 .کردند، آن حضرت نپذیرفت
  3:نویسد همچنین هیثمی می

ببو بکر وعمر رضى اهلل عنهما فاطمة رضى اهلل  خطب: عن حجر بن عنبس، فقال"
 ."ورجاله ثقاترواه الطبرانی . عنها فقال النبی صلى اهلل علیه هی لک یا على

                              
 254ص 2المستدرك ج - 1
 224ص23ج یهندی کنزالعمال المتق - 2
         34ص 4ج یالطبرانييریوالمعجييم الکب 022ص 0و ج 385ص2ج ریييابيين األث وبسييد الغابيية 224ص 9مجمييع الزوائييد ج - 3

 224ص 9ج یثمیمجمع الزوائد  اله



 208........................................عمر بن الخطاب از دیدگاه پیروانش    

علیهالا السالالم را از    ابوبکر و عمالر فاطماله  : حجر بن عنبس می گوید
   پیامبر صلی اهلل علیه وآله خواستگاری کردنالد، پیالامبر خطالاب باله علالی      

این روایت را طبرانی نقل کرده . فاطمه برای شما است: علیه السالم فرمود
     شالود کاله    مالی با ایالن توضالیح، چطالور     ،و راویان آن مورد اعتماد هستند

امیر المؤمنین علیه السالم اسوه بودن پیامبر را فراموش کرده و بر خالالف  
سنت رسول خدا کاری را انجام دهد که آن حضرت از انجالام آن کراهالت   

با این که خود امام علی علیه السالم در نهج البالغاله، خطباله    داشته است؛
 :فرماید قاصعه می

اتِّبَاعَ الْفَصِیلِ بَثَرَ بُمِّهِ یَرْفَعُ لِی فِی کُلِّ یَوْم مِنْ بَخْلَاقِيهِ عَلَمياً وَ    وَ لَقَدْ کُنْتُ بَتَّبِعُهُ"
 ."یَأْمُرُنِی بِالِاقْتِدَاءِ

رود، آن  رفتم همان گونه که بچه شتر دنبال مادرش مى من دنبال او مى 
افراشالت و   بزرگوار هر روز براى من پرچمى از اخالق فاضله خود بر مالى 

 .داد به پیروى از آن دستور مىمرا 
در نتیجه قبول چنین ازدواجالی از سالوی امیرالمالؤمنین علیاله السالالم      

شود و امکان  مخالفت با سنت رسول خدا صلی اهلل علیه وآله محسوب می
 .ندارد که امیرالمؤمنین علیه السالم با سنت رسول خدا مخالفت کرده باشد

 احياء سنت جاهلي توسط عمر: محور چهارم
یکی دیگر از عوارض اثبات ازدواج ام کلثوم با عمالر، ایالن اسالت کاله     

کند، عمر بن الخطاب بعد از گذشت سی سال از بعثت نبی مکالرم   ثابت می
       اسالالم و چنالالدین سالال خالفالالت بالر مسالاللمین و جانشالینی رسالالول خالالدا     

های  های جاهلی بوده و نتوانسته سنت صلی اهلل علیه وآله، هنوز مبلّغ سنت
با این کاله نبالی مکالرم اسالالم صالریحاً در        اهلی را فراموش کند؛زشت ج

روایات فراوانی او و دیگر مسلمانان را از همان سنت جاهلی منالع کالرده   
 .است
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 1:نویسد ابن سعد در الطبقات الکبری می
بعد از آن که عمر ام کلثوم را از امام علی علیاله السالالم خواسالتگاری    

      :کنار قبر پیالامبر نشسالته بودنالد گفالت    به مهاجرین و انصاری که در  ،کرد
 ."ببی طالب رفوونی فرفؤوه وقالوا بمن یا بمیرالمؤمنین قال بابنة علی بن"

درباره چه  به من تبریک بگویید، پس به او تبریک گفته و سؤال کردند 
تبریالک   .به خاطر ازدواج با دختر علالی : کسی تبریک بگوییم؟ عمر گفت

در زمان جاهلیت مرسوم بالود؛   «بالرفاء والبنین »  ای« رفوونی» گفتن با جمله
هنگامی که پیامبر اسالم صلی اهلل علیه وآله مبعوث شدند، از این عمل نهی 

 کردند؛
 2:کند چنانچه نووی تصریح می

 آلهصلى اهلل علیه وثم نهى النبی ( بالرفاء والبنین ) وکانت ترفوة الجاهلیة بن یقال"
       :گفتنالد  ن جاهلیت به این صورت بالود کاله مالی   تبریک گفت ."المجميوع  عنها
 .از آن نهی کرد صلی اهلل علیه وآله، سپس پیامبر اسالم «بالرفاء والبنین» 

بحث مفصاللی را در ایالن زمیناله، تحالت      3:همچنین ابن حجر عسقالنی
عنوان کیف یدعی للمتزوج  مطرح و روایات فراوانی را در نهالی از گفالتن   

  .این جمله آورده است
و عینی، یکی دیگر از شارحین صحیح بخاری در کتاب عمدة القالاری  

 4:نویسد می
بالرفاء والبنيین، ألنيه مين بقيوال     : وهذه اللفظة ترد القول( بارك اهلل لک :) قوله"

الجاهلیة، والنبی صلى اهلل علیه وسلم کان یکره ذلک لموافقتهم فیه، وهذا هو الحکمية  
 ."فی النهی
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  ؛کنالد  را رد مالی  "بالرفاء والبنيین " است که گفتنسخنی  "بارك اهلل لک"
         چرا که این جمله از سخنان عصر جاهلیالت بالوده اسالت و پیالامبر اسالالم     

آمد و دلیل نهی پیامبر هم به  صلی اهلل علیه وآله از گفتن این کلمه بدش می
 .جهت مخالفت با سنن جاهلی بود

بالر خالالف سالنت     سؤال ما از علمای اهل سنت این است که چرا عمر
های عصر جاهلی را  کند که سنت رسول خدا صلی اهلل علیه وآله تالش می

 ؟ .دوباره زنده کند؟ مگر پیامبر از این عمل نهی نکرده بود
 عدم تناسب سني: محور پنجم

    هالال اتفالاق افتالاده اسالت؛     17بنا به نقل اهل سنت این ازدواج در سال 
 :نویسد سنت می چه یعقوبی از تاریخ نویسان اهل چنان
وفی هذه السنة خطب عمر إليى عليی بين ببيی     ...  30وخرج عمر إلى مکة سنة"

هال به طرف مکاله حرکالت و در    17عمر، در سال ."طالب بم کلثوم بنت علی
ام .همین سال از دختر علی بن أبی طالب علیه السالالم خواسالتگاری کالرد   

ه است در زمالان  کلثوم نیز که در آخرین سال زندگی نبی مکرم به دنیا آمد
 .خواستگاری عمر هفت سال بیشتر نداشته است

  1:نویسد چنانچه ابن سعد در طبقات به این حقیقت اشاره کرده و می
عمر با ام کلثوم ازدواج کرد؛  ."تزوجها عمر بن الخطاب وهی جاریة لم تبلغ"

 .در حالی که هنوز ام کلثوم به سن بلوغ نرسیده بود
 2:دنویس در روایت دیگری می

لما خطب عمر بن الخطاب إلى علی ابنته بم کلثيوم قيال یيا بمیرالميؤمنین إنهيا      "
 زمانی که عمر، ام کلثوم را از علی علیه السالم خواسالتگاری کالرد،  ."صبیة

از طالرف   .امیر مؤمنان، او کودکی بیش نیست ای: علی علیه السالم فرمود
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و سه سال هال کشته شد، شصت  23دیگر عمر بن الخطاب وقتی در سال 
ام کلثالوم و   سال داشته است؛ یعنالی بالین   57هال  17داشته؛ پس در سال 

 .سال فاصله سنی وجود داشته است 51عمر بیش از
و  سؤال ما از اهل سنت این است که چه تناسبی بین ام کلثوم هفت سالاله 

گناهی  عمر بن خطاب پنجاه و هفت ساله وجود داشته است؟ ام کلثوم چه
 ؟.کند ر است با یک پیرمرد شصت ساله ازدواجکرده است که مجبو

وقتی که ابالوبکر و عمالر از مالادرش حضالرت زهالرا سالالم اهلل علیهالا        
خواسالتگاری   خواستگاری کردند، پیامبر عدم تناسب سنی را دلیل بالر رد 

ها بالین کالوچکترین فرزنالد     ها دانست، آیا این تناسب سنی، بعد از سال آن
 ؟.ودحضرت زهرا و شیخین به وجود آمده ب

امیرالمؤمنین علیه السالم، چون مواف  با این ازدواج نبود، عالین همالان   
سخن پیامبر را که در هنگام خواستگاری از حضرت زهرا علیها السالم در 

ام کلثالوم هنالوز خردسالال     :گویالد  پاسخ آن دو فرموه بود، بیان کرده و می
بالا  جالب این است که عمر بن خطاب خودش با ازدواج پیرمالردان   .است

 .دختران جوان مخالف بوده است
 1:نویسد ابن عساکر در تاریخ المدینة می 

بیهيا النياس   : بتى عمر بن الخطاب بامربة شابة زوجوها شیخاً کبیراً فقتلته فقيال "
 ".اتقوا اهلل ولینکح الرجل لمته من النساء، ولتنکح المربة لمتها من الرجال

بود و سالپس شالوهرش را    زنی جوانی را که با پیرمردی ازدواج کرده 
هر مردی  ای مردم از خدا بترسید،: کشته بود، نزد عمر آوردند، عمر گفت

هر زنی نیز باید با  و ازدواج کند «هم کفو خودش»باید بازنی همسان خودش
 .مردی ازدواج کند که همسان او هست
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تَنسَيوْنَ   بتَيأْمُرُونَ النَّياسَ بِيالْبرِِّ وَ    ":شالود  آیا این عمل مصداق این آیه نمی
 1. "بَنفُسَکُمْ وَ بَنتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ بَ فَلَا تَعْقِلُون
نمایید؛  کنید؛ اما خودتان را فراموش مى آیا مردم را به نیکى دعوت مى

 ؟ .اندیشید آیا نمى! خوانید را مى «آسمانى»با این که شما کتاب
  همچنین سرخسی حنفی از بزرگالان اهالل سالنت در کتالاب المبسالو     

وبلغنا عن عمر بنه قال ألمنعن النساء فروجهن اال من األکفاءوفیه دلیيل  "2:نویسد می
 ."بن الکفاءة فی النکاح معتبرة

کالنم؛   من از ازدواج زنان جلوگیری می: گفت از عمر روایت شده که می
باشد و این دلیل بر این اسالت کاله در    «هم کفو او» مگر این که با همتای او

 .معتبر است ازدواج همتا بودن
همچنین دارقطنی در سننش، متقی هندی در کنزالعمالال از قالول عمالر    

  3:اند نوشته
ألمنعن تيزوج ذات األحسياب إال   : قال عمر: عن إبراهیم بن محمد بن طلحة، قال"

 ."من األکفاء
مالن از  : گفالت  از ابراهیم بن محمد بن طلحه نقل شده است که عمر می

کالنم؛ مگالر بالا     انوادگی هستند منع مالی ازدواج کسانی که دارای شرافت خ
پرسیم، چه سنخیت و چه شباهتی  ما از جناب سرخسی می.همتای او باشد

 ساله وجود داشته است ؟ 7ساله و ام کلثوم  57بین عمر 
    توان خانواده و نسب عمر را با نسالب ام کلثالوم مقایساله کالرد؟     آیا می

توانالد   اسالت، مالی  آیا صحّاک، با حضرت زهرا که سیده زنان اهل بهشالت  
    تالوان بالا رسالول اکالرم و امیرالمالؤمنین       یکسان باشد؟ آیا خطالاب را مالی  
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خواهیم در این مقاله به بررسالی نسالب    نمی ؟ما.علیهما السالم برابر دانست
توانند به منابع زیر مراجعه  دوستان می و حیاء مانع می شود،عمر بپردازیم 

 1.کنند
خود عمر نیز گفته کاله در مالن از   به این نکته نیز باید توجه داشت که 

  .سنن جاهلی چیزی جز نکاح باقی نمانده است
 2:ابن سعد در الطبقات می نویسد چنان که

عن محمد بن سیرین قال قال عمر بن الخطاب ما بقی فیّ ش  من بمير الجاهلیية   "
 3."إال بنّی لست ببالی إلى بی الناس نُکحت وبیهم بنکحت

 الق تند عمرخشونت ذاتي و اخ: محور ششم
های معروف عمر بن الخطاب که تمامی مسلمین بر آن  یکی از خصلت

اتفاق و اجماع دارند، اخالق تند و رفتار بد او با مردم و به خصالوص بالا   
موارد بسیاری درباره ترش رویالی و اخالالق ناسالازگار    . اش است خانواده

 .کرد عمر با مردم نقل شده است که ما فقط به چند مورد اشاره خواهیم
 4:نویسد ابن تیمیه حرانی می

وقد تکلموا مع الصدیق فی والیة عمر وقالوا ماذا تقول لربک وقد ولیت علینيا  "
  ".فظا بلیظا

چرا  درباره جانشینی عمر با او صحبت کردند و گفتند صحابه با ابوبکر
و غیر صالح را بر خالفت گزیالده اى و بالر مالردم تحمیالل      یک فرد خشن

 ؟.خدا را چه خواهى داد فردا جواب ؟کردى
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 1:نویسد و در جای دیگر می
لما استخلفه ببو بکر کره خالفته طائفة حتى قال طلحة ماذا تقول لربک إذا ولیت "

 ."علینا فظا بلیظا
زمانی که ابوبکر عمر را به جانشینی انتخاب کرد، برخی از این انتخاب 

گامی که باله  جواب خدا را چه خواهى داد هن: ناراحت شدند، طلحه گفت
که فردی خشن و بد اخالق را بر ما مساللط    مالقات او بروی از بابت این

 ؟.کردی
کتاب ازالة  41و نیز شاه ولی اهلل دهلوی ناصبی در مقصد أول از فصل

 :نویسد الخفاء می
وبخرج ببو بکر بن ببی شیبة عن زید بن الحارث، بن ببا بکر حین حضره الموت "

تستخلف علینا فظا بلیظا ولو قد ولینا کان بفيص  : قال الناسبرسل إلى عمر یستخلفه ف
 ".وببلص فما تقول لربک إذا لقیته

وقتالی در حالال   : ابن أبی شیبه از زید بن حارث نقل کالرده اسالت کاله   
احتضار قرار گرفت، کسی را به دنبال عمر فرستاد تا او را جانشینی خالود  

شن و بد اخالق است، کنی که خ کسی را بر ما مسلط می: کند، مردم گفتند
جواب خدا را چه خواهی داد هنگامی که او را مالقات کنی از بابالت ایالن   

 .کنی که شخص بد اخالق و خشنی مثل عمر را بر ما مسلط می
اعم از مهاجرین و انصار به انتخالاب عمالر    تمامی اصحاب رسول خدا؛
 ها نیز خشونت ذاتی و اخالالق تنالد عمالر    اعتراض کردند و عمده دلیل آن

قدر زیاد اسالت کاله از حالد تالواتر نیالز        روایت در این باب آن. بوده است
ما این دو روایت از زبان ابن تیمیه و شاه ولی اهلل نقل کردیم . گذشته است

به این خاطر بود که اهل سنت و به خصوص وهابیت، سالخن آن دو را از  
یرادی بگیرند توانند از این بابت ا دانند و لذا نمی نیز باالتر می سخن پیامبر
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آمدنالد و باله از بابالت     حتی در زمان خالفت عمر، بسیاری از صحابه مالی 
داشالت اعتالراض    اخالق تند و آزار و اذیتی که نسالبت باله مالردم روا مالی    

 . کردند می
نویسد که أبی بن کعالب خطالاب باله     مسلم نیشابوری در صحیحش می

 1:عمر گفت
 ."ا عَلَى بَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِیَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَلَا تَکُونَنَّ عَذَابً"
ایالن نشالان    .بر اصحاب رسول خالدا عالذاب نبالاش   ! ای پسر خطاب  
های او در  دهد که صحابه رسول خدا از اخالق تند عمر و از بداخالقی می

امان نبودند و این نوع رفتار عمر، مردم را به ستوه آورده بوده که کسالانی  
از  .شالوند  آیند و به عمر این مسأله را متالذکر مالی   ی بن کعب میهمچون أب

ها که بگذریم، مهم اخالق و رفتار عمر با خانواده اش است که همالین   این
 . ها با شکست مواجه کرده است اخالق، او را در بسیاری از خواستگاری

طبری و ابالن أثیالر، دو تالاریخ نالویس      .کنیم ما به چند نمونه اشاره می
 2:نویسند هل سنت میمعروف ا

ال حاجة ليی  : وخطب بم کلثوم ابنة ببی بکر الصدیق إلى عائشة فقالت بم کلثوم"
بنا : فأرسلت عائشة إلى عمرو ابن العاص فقال. فیه إنه خشن العیش شدید على النساء

خطبت بم کلثوم : ما هو؟ قال: قال. بلغنی خبر بعیذك باهلل منه: فأتى عمر فقال. بکفیک
وال واحيدة ولکنهيا   : نعم، بفرببت بی عنها بم رببت بها عنی؟ قال: قال. بکربنت ببی 

حدثة نشأت تحت کنف بمیرالمؤمنین فی لینی ورفق، وفیک بلظة، ونحن نهابک وميا  
 ."نقدر بن نردك عن خلق من بخالقک فکیف بها

عمر بن خطاب ابتدا به خواستگارى ام کلثوم دختر ابوبکر رفت، عایشه 
مالرا بالا او کالارى    : در پاسخ گفت. را با خواهرش مطرح کرداین پیشنهاد 

        آرى: آیالالا امیرالمالالؤمنین را نمالالى خالالواهى؟ گفالالت: عایشالاله گفالالت. نیسالالت
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نمى خواهم، او در زندگى سخت و خشن و با زنالان تنالدخو و بالد رفتالار     
عایشه کسى را نزد عمروعاص فرستاد و ماجرا را بالرای او بالازگو    .است
ن ماجرا را درست مى کنم، آن گاه نزد عمر رفت م: عمروعاص گفت. کرد

اى امیرمؤمنان خبرى شنیده ام که خدا کند درسالت نباشالد، عمالر    : و گفت
: ای؟ گفت ام کلثوم دختر ابوبکر را خواستگاری کرده: چیست؟ گفت: گفت

هیچکدام، : پسندى؟ گفت پسندى یا او را براى من نمى بله، مرا براى او نمى
در سایه ام المالؤمنین عایشاله بالا مالیمالت و مالدارا       ولى او نوسال است و

بزرگ شده و تو تندخویى و ما از تو مى ترسیم و نمى توانیم هیچیالک از  
ام کلثالوم  : و من بهتر از او را به تو نشان مى دهم... عادات تو را بگردانیم

 ...دختر على بن ابیطالب را
ردسال از اخالق بد عمر آن قدر معروف بوده است که حتی دختران خ

پالذیرد   و جالب این است که عمر سخن عمروعاص را می.آن آگاه بوده اند
تا مبادا با اخالق بد خود روح ابوبکر را آزرده باشد؛ اما به خالود جالرأت   

دهد که به پیشنهاد عمروعاص ناصبی به خواستگاری دختر رسول خدا  می
 زم نیست؟آیا رعایت ح  ابوبکر الزم؛ اما رعایت ح  رسول خدا ال. برود

آزار ذریه   دهد که هدف عمروعاص نیز از این پشنهاد اذیت و این نشان می
رسول خدا بوده است و گرنه با توجه به علمی که از اخالق عمر داشالت،  

عمرو عاص تندخویى و درشتى را بر دختالر  . کرد شنهاد را میینباید این پ
یى و اذیالت و آزار را  ابوبکر و آزار و اذیت او را روا نمى داند، امّا تندخو

شالنهاد  یروا مى داند و عمر نیز این پ صلى اهلل علیه وآله اهلل رسول بر ذریه
 !.پذیرد را می

داستان خواستگاری از دختر  1:نویسد مقریزی از علمای اهل سنت می
کند که بعد از خواستگاری، مغیرة بالن شالعبه باله     گونه نقل می ابوبکر را این
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غمگین و ناراحت دید، از او علت ناراحتی او را دیدار عایشه رفت، او را 
عمالر از ام کلثالوم خواسالتگاری کالرده، او دختالالر     : پرسالید، عایشاله گفالت   

 .خردسالی است و من امید زندگی بهتر از زنالدگی بالا عمالر بالرای او دارم    
إال إنک یيا  ":مغیره از خانه عایشه بیرون آمد و نزد عمر رفت و به او گفت

لخلق على بهلک، وهذه صبیة حدیثة السن، فال تيزال تنکير   بمیرالمؤمنین رجل شدید ا
 ."...علیها الش  فتضربها، فتصیح، فیغمک ذلک، وتتألم له عائشة

ات  گیر و بد اخالق نسبت به خالانواده  تو ای امیرالمؤمنین، مردی سخت
ترسالم باله زور چیالزی از او     هستی و ام کثوم دختر خردسالی اسالت، مالی  

تو او را کتک بزنی و او داد و فریاد و تالو را   بخواهی و او اطاعت نکند و
 ...ناراحت کند و عایشه نیز از این عمل غمگین شود

عمر با شنیدن سخنان مغیره، سخن او را تأیید و دست از خواستگاری 
این نشان می دهد که حتی کسانی همچون عمروعاص ومغیرة بن  .برداشت

آمدنالد، از   سالاب مالی  شعبه که از مشاورین و معاونین نزدیک عمالر باله ح  
               انالالد  و ناسالالازگار او بالالا خالالانواده و اطرافیالالانش آگالالاه بالالوده  اخالالالق بالالد

ای  و عمروعاص با هدف آزار و اذیت خاندان رسول خدا و دشمنی دیرینه
 .است  شنهاد را مطرح کردهیاین پ ،که با آن حضرت داشتند
 1:نویسد ابن عبدالبر نیز می

کلثوم بنت ببی بکر إلى عائشة فأطمعته وقاليت بیين    خطب عمر بن الخطاب بم"
المذهب بها عنک فلما ذهبت قالت الجاریة تزوجینی عمر وقد عرفت بیرته وخشيونة  

 ."عیشه واهلل لون فعلت ألخرجن إلى قبر رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم وألصیحن به
و را عمر، ام کلثوم دختر ابوبکر را از عایشه خواستگاری کرد، عایشه ا

رأی تو در ایالن بالاره چیسالت؟ ام کلثالوم      امیدوار کرد و به ام کلثوم گفت،
دانی که او در  آوری؛ در حالی که می تو را مرا به ازدواج عمر در می: گفت
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گیر و خشن است؛ به خدا اگالر ایالن کالار را انجالام      زندگی چه قدر سخت
 من به سوی قبر رسول خدا مالی روم و در نالزد آن حضالرت فریالاد     دهی،

  .خواهم زد
 1:نویسند همچنین طبری و ابن أثیر می

وخطب بم ببان بنت عتبة بن ربیعة فکرهته وقالت یغلق بابه ویمنع خیره ویدخل "
 ."عابسا ویخرج عابسا

         خواسالتگارى کالرد آن دختالر    «ام ابيان بنيت عتبيه   »خطالاب از  بالن  عمر
سالد،  درش را مى بندد، خیرش به کسالى نمالى ر  : نمى پذیرفت و مى گفت

  .عبوس مى آید و عبوس مى رود
      با ایالن وضالعیت اخالقالی عمالر، چگوناله ممکالن اسالت امیرالمالؤمنین         
علیه السالم دخترش را به چنین فرد خشن و بد اخالق بدهد و با تن دادن 
به این ازدواج اسباب آزار و اذیت روح نبی مکرم اسالم و حضرت زهالرا  

 ؟.سالم اهلل علیها را فراهم کند
  2داند مي ...را دروغگو، خيانت كار و  اوعليه السالم امام علي : هفتممحور 

نویسند که وی خطالاب   مسلم نیشابوری به نقل از عمر بن الخطاب می
  :به امام علی علیه السالم و عمویش عباس گفت

وَلِیُّ بَبِی بَکْرٍ فَرَبَیْتُمَيانِی  ثُمَّ تُوُفِّیَ بَبُو بَکْرٍ وَبَنَا وَلِیُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ"
  ."کَاذِبًا آثِمًا بَادِرًا خَائِنًا

علی »و شما ابوبکر از دنیا رفت و من بعد از او خلیفه پیامبر و ابوبکر شدم

کالار   و خیانالت  کالار  مالرا دروغگالو، گنالاه کالار، فریالب      «علیه السالم و عباس

 .دانستید می
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لیفاله اول و دوم  خالسالم نسبت به این اعتقاد واقعی امیرالمؤمنین علیه 
بوده است؛ آیا امکان دارد که شخص عاقل دختالر نالازنینش را باله چنالین     

 .السالم چه رسد به امیرالمؤمنین علیه ؟فردی بدهد
 ازدواج با تهديد و زورگويي: محور هشتم

های شیعه نیز روایاتی در این باب وجود دارد؛ اما با بررسالی   در کتاب
ه خواهیم شد که این روایات نه تنهالا روابالط حسالنه    ها متوج تک تک آن

حضرت امیر علیه السالم با عمر بن خطاب را ثابت نمی کنالد؛ بلکاله    میان
       نشانگر روابالط زورمداراناله و رسالیدن باله اهالداف از راه توسالل باله زور        

 .می باشد
یسَى عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَينِ  مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى وَ بَیْرُهُ عَنْ بَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِ"

النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ بَبَا عَبْيدِ اللَّيهِ علیيه    
حَیْثُ شَاءَتْ قَيالَ بَلَيى    السالم عَنِ امْرَبَةٍ تُوُفِّیَ زَوْجُهَا بَیْنَ تَعْتَدُّ فِی بَیْتِ زَوْجِهَا تَعْتَدُّ بَوْ

لَيى  حَیْثُ شَاءَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع لَمَّا مَاتَ عُمَرُ بَتَى بُمَّ کُلْثُومٍ فَأَخَذَ بِیَدِهَا فَانْطَلَقَ بِهَا إِ
 ."بَیْتِهِ

از امام صادق علیه السالم درباره زنالی کاله   : گوید سلیمان بن خالد می
یا در خانه شوهرش عده نگه داردیا هر جا مرده سؤال کردم که آ شوهرش

خواهالد،   هر جا که دلالش مالی  : که دلش خواست؟ امام علیه السالم فرمود
وقتی عمر از دنیا رفت، امام علی علیه السالم دست ام کلثوم : سپس فرمود

 .اش آورد را گرفت و به خانه
 هم اهل سنت هرگز به این روایات استدالل نخواهند کرد؛ زیرا با کنار

قرار دادن این روایات، حتی بر فرض وقوع این ازدواج، هیچ خالدمتی باله   
      کنالد؛  حسن روابط بین امام علی علیه السالالم و عمالر بالن الخطالاب نمالی     

کند؛ زیرا حد اکثر چیزی که این روایات ثابت  بلکه سوء روابط را ثابت می
ه است که هم با دختر خردسالی بود کنند، ازدواج با تهدید و ارعاب؛ آن می

 .نه خودش به این ازدواج راضی بوده و نه پدرش
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تواند برای عمر بن خطالاب فضالیلت محسالوب     آیا چنین ازدواجی می
           توانالد داللالت بالر صالمیمیت و دوسالتی میالان خلیفاله دوم         شود و آیا مالی 

از برخی از روایات اهل سالنت نیالز اسالتفاده     امیرالمؤمنین داشته باشد؟ و
   های عمر اتفالاق افتالاده    ها و زورگویی زدواج بعد از تهدیدشود که این ا می

 .و شالق عمر نقش اساسی در این ازدواج داشته است
بعد از آن که امام علالی علیاله السالالم بالا     : نویسند طبرانی و هیثمی می

  عقیل، عباس و امام حسن مشورت کرد، عقیل مخالفالت و باله امالام علالی     
گر این کار را انجام دهی، چنین و چنان علیه السالم اعتراض کرد و گفت ا

واهلل ميا ذليک منيه نصيیحة     ":امام علی علیه السالم به عباس فرمود. شود می
سالخن او از روی  ! باله خالدا سالوگند   1."ولکن درة عمر بحرجتيه إليى ميا تيرى    

 .بینی واداشته است چه می خیرخواهی نبود؛ بلکه تازیانه عمر او را به آن
قتی امام علی علیه السالم خردسال بالودن او  که و 2:نویسد ابن سعد می

واهلل ما بک  إنک ":را دلیل بر رد خواستگاری عمر یادآوری کرد، عمر گفت
عالذر تالو ایالن نیسالت؛ ولالی      ! به خدا سالوگند  ."ولکن قد علمنا ما بک .ذلک
اند که وقتی عمر  و نیز هیثمی و طبرانی نوشته !دانم که هدف تو چیست می

وای بر عقیالل،   ."ویح عقیل، سفیه بحمق" :ر شد، گفتاز مخالفت عقیل با خب
 .او سفیه و احم  شده است

خطب عمير إليى عليی ابنتيه بم کلثيوم      "3:نویسد طبری در ذخائر العقبی می
 ."فأقبل علی علیه وقال إنها صغیرة فقال عمر ال واهلل ما ذلک بک ولکن بردت منعی
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تگاری کرد، امام علی عمر، ام کلثوم را از امام علی علیه السالم خواس 
به خدا سوگند، عذر تالو ایالن   : او خردسال است، عمر گفت: آمد و فرمود 

 !خواهی مرا از این امر بازداری نیست؛ بلکه فقط می
اگر واقعاً قصد امیرالمؤمنین منع عمر بود و به این ازدواج راضی نبالود،  

  دارد کند؟ آیا یک حاکم مسلمان ح چرا عمر این همه اصرار و تهدید می
هم دختری که هنوز به سن بلالوغ   وردن دختر مسلمان؛ آن برای به دست آ

 ؟.هایی بزند شرعی نرسیده است، دست به چنین تهدید
              هالالای زیالالادی وجالالود دارد کالاله زورمالالداران   البتالاله در تالالاریخ نمونالاله 

خواستند خانواده و بستگان رسول  و سردمداران با تأسی از عمر، وقتی می
پیالامبر را   های ا آزار و اذیت کنند، پشنهاد ازدواج با دختران و نوادهخدا ر

ها مواف  نبودند، با زور و تهدید این کار را عملی  کردند و اگر آن مطرح می
  نمونه بارز آن ازدواج زور مداراناله و ازدواج غاصالبانه حجالاج    . کردند می

کاله باله منظالور     اسالت  «عبداهلل بن جعفر بن ابیطاليب »بن یوسف ثقفى با دختر
 .توهین به خاندان رسول خدا مبادرت به غصب ناموس هاشمى کرد

 1:نویسد ابن جوزی می
وتزوج الحجاج ابنة عبداهلل بن جعفر، فلما دخلت علیه نظر الیهيا وعبرتهيا تجيود    "

مين شيرف اتضيع، ومين ضيعة      : بابى و امى، مم تبکین؟ فقاليت  :على خدها، فقال لها
 ."شرفت

دختر عبداهلل بن جعفر را به ازدواج خود درآورد، حجاج بن یوسف که 
      پالدر  : چون بر او وارد شد دید اشک بر گونه هایش جالارى اسالت گفالت   

از شرافتى که خوار و حقیالر شالد و از   : و مادرم فدایت چرا گریانى؟ گفت
 .پستى که بزرگى یافت
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نة عبد قال لما زفت اب"1 :نویسد و نیز ابن أبی طیفور در بالغات النساء می
إلى الحجاج بن یوسف ونظر إلیها فی تليک اللیلية   (وکانت هاشمیة جلیلة )اهلل بن جعفر

وعبرتها تجول فی خدیها فقال لها بأبی بنت وبمی مما تبکین قالت مين شيرف اتضيع    
 ."ومن ضعة شرفت

وقتی دختر عبداهلل جعفر را برای زفاف نزد حجاج بردند، وقتالی باله او   
 پالدر و : گفالت . هایش جاری اسالت  ای او بر گونهه نگاه کرد، دید که اشک

از شرافتى کاله خالوار و حقیالر شالد و از     : مادرم فدایت چرا گریانى؟ گفت
 .پستى که بزرگى یافت

آیا پس از آن همه ظلم و جنایتی که حجاج بن یوسف درباره خانالدان  
پیامبرصلى اهلل علیه وآله و بنى هاشم انجام داده است، مى توان به اسالتناد  

ازدواج تجاهل کرد که روابط حجاج بن یوسف بالا اهالل بیالت پیالامبر      این 
دوستانه بوده و او مرتکب هیچ ظلم و جنایتى نسبت به  صلى اهلل علیه وآله
 !؟.آن ها نشده است

 بررسي روايات اهل تسنن: محور نهم
روایات زیادی از طری  اهل سنت درباره این ازدواج وارد شده اسالت  

از نظر سندی مشکل دارند و نیالز آن قالدر بالا هالم     که تمامی این روایات 
حضالرت آیالت اهلل میالنالی در    . دارند که هرگز قابل جمع نیسالتند  تعارض
. تمامی این روایات را بررسی و رد کرده است (تزویج ام کلثوم من عمر)کتاب
، از بررسی بالاقی روایالات    جایی که هدف ما بر خالصه نویسی است از آن

یک روایت را که بخاری در صحیحش نقل کرده،  کنیم و فقط خودادری می
توانند ادعا کنند  بررسی خواهیم کرد که اتفاقا تنها روایتی که اهل سنت می

که از نظر سندی مشکلی ندارد، همین روایت است؛ اما ما ثابالت خالواهیم   
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. تواند اهل سنت را به مقصودشان برساند کرد که حتی همین روایت نیز نمی
 1:نویسد بخاری می

قَالَ ثَعْلَبَةُ بْينُ  ، عَنِ ابْنِ شِهَاب زهری حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، بَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، بَخْبَرَنَا یُونُسُ"
بَبِی مَالِک إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضى اهلل عنه قَسَمَ مُرُوطًا بَیْنَ نِسَاء مِنْ نِسَاءِ الْمَدِینَيةِ،  

   َفَقاَل لَُه بَعُْض َمْن عِنْيدَُه یَيابَمِیرالُْمؤْمِنِیَن بَعْيِط هَيَذا ابْنَيَة َرسُيوِل اللَّيهِ        فَبَقِیَ مِرْطٌ جَیِّدٌ 
وَبُمُّ . فَقَالَ عُمَرُ بُمُّ سَيلِیط بَحَيقُّ  . یُرِیدُونَ بُمَّ کُلْثُوم بِنْتَ عَلِیّ.صلى اهلل علیه الَّتِی عِنْدَكَ 

قَالَ عُمَرُ فَإِنَّهَا کَانَتْ تَزْفِرُ . بَایَعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى اهلل علیه سَلِیط مِنْ نِسَاءِ األَنْصَارِ، مِمَّنْ
 ."قَالَ بَبُو عَبْدِ اللَّهِ تَزْفِرُ تَخِیطُ. لَنَا الْقِرَبَ یَوْمَ بُحُد

هایی را بین زنان مدینه  عمر، لباس یا روسری: گوید ثعلبة بن مالک می
مند باقی مانده بود، گفتند این سالهم  های ارزش کرد، یکی از لباس تقسیم می

عمر . مقصود دختر علی علیه السالم بود. دختر پیامبر است که نزد تو است
ام سلیط که از زنان مدینه بود سزاوارتر است؛ زیرا او در روز احالد  : گفت
 .دوخت زد و می له میصهای پاره را و مشک

ری، در زهال  2:در سند این روایت شهاب الدین زهری وجالود دارد کاله  
 :خدمت گروه جعل حدیث بنی امیه

زهری از کسانی است که در دربار بنی امیه، عضالو گالروه جعالل    : اوالً
حدیث بوده است؛ چنانچه ابن عساکر، از علمالای بالزرگ اهالل سالنت در     

 :نویسد کتاب تاریخ مدینه دمش  می
 جعفر بن إبراهیم الجعفری قال کنت عند الزهری بسمع منه فإذا عجوز قد وقفيت "

علیه فقالت یا جعفری ال تکتب عنه فإنه مال إلى بنی بمیة وبخذ جيوائزهم فقليت مين    
 ."هذه قال بختی رقیة خرفت قالت خرفت بنت کتمت فضائل آل محمد

در حال شنیدن حالدیث از زهالری   : جعفر بن ابراهیم جعفرى مى گوید
اى جعفرى از زهرى حدیث نقل : بودم، ناگهان زن کهن سالى آمده و گفت
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! چون به بنى امیّه تمایل یافته و جوائزشان را دریافالت کالرده اسالت   . ننک
خواهر من است و خرفت دیوانه شالده  : این زن کیست؟ زهرى گفت: گفتم

   تو خرفت دیوانه شالده اى؛ زیالرا کاله فضالائل    : است آن زن در پاسخ گفت
 !.آل محمد را کتمان و پنهان مى کنى
  1:گوید ابن حجر در ترجمه اعمش می

ى الحاکم عن ابن معین بنه قال بجود األسانید األعميش عين إبيراهیم عين     وحک"
علقمة عن عبد اهلل فقال له انسان األعمش مثل الزهيری فقيال برئيت مين األعميش بن      
یکون مثل الزهری الزهری یرى العرض واإلجازة ویعميل لبنيی بمیية واألعميش فقیير      

 ."صبور مجانب للسلطان ورع عالم بالقرآن
بهترین سند این اسالت  : از ابن معین نقل کرده است که بورینیشيا  حاکم 

سؤال  شخصی از او. که اعمش از ابراهیم، از علقمه و او از عبد اهلل نقل کند
بیزازم از این که اعمش مثل : اعمش مثل زهری است؟ ابن معین گفت:  کرد

  جالایزه بالود و بالرای     زهری باشد؛ چرا که زهری دنبال مال دنیا و گرفتن
کرد؛ اما اعمش فقیر و صبور بود و از فرمانروایالان دوری   ی امیه کار میبن
 .کرد، اهل ورع و عالم به قرآن بود می

 2:نویسد و همچنین ذهبی در سیر اعالم النبالء می
 ."کان رحمه اهلل محتشما جلیال بزی األجناد له صورة کبیرة فی دولة بنی بمیة"

     در حکومت بنالی امیاله اسالم    زهری، دارای مال و ثروت زیادی بود و 
 .و رسمی داشت

وتوفی عبد الملک، فلزمت ابنه الولید، ثم سلیمان، ثم عمر بن عبيد العزیيز، ثيم    "
 "....و یزید، فاستقضى یزید بن عبد الملک على قضائه الزهری
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وقتی عبد الملک از دنیا رفت، زهری مالزم و همراه پسرش ولید شالد،  
و در . با عمر بن عبد العزیز و بعد با یزید بالود  بعد از او با سلیمان، پس او

 .دوران یزید بن عبد الملک منصب قضاوت را پذیرفت
        از طرفی علمای اهل سنت؛ از جملاله مالزی و ذهبالی از امالام صالادق     

 1 :اند که آن حضرت فرمود علیه السالم نقل کرده
ء الرسل، فإذا ربیتم الفقهاء بمنا: سمعت جعفر بن محمد، یقول: هشام بن عباد، قال"

 ."الفقهاء قد رکنوا إلى السالطین فاتهموهم
از جعفر بن محمالد علیاله السالالم شالنیدم کاله      : گوید هشام بن عباد می

داران پیامبرانند؛ پس هر گاه آنان را دیدیالد کاله باله     فقهاء امانت: فرمود می
حال،  نبا ای .به آن ها بدبین شوید «ها مالزم شدند با آن» سالطین تکیه کردند

 شود به چنین شخصی که در دربار دشمنان امیرالمؤمنین کارش چگونه می
زهالری، کثیالر    جعل حدیث بر ضد امیرالمؤمنین بوده است، اعتمالاد کالرد؟  

 .اإلدراج است
بوده ، مدرجات و اضافات او  ألندارججایی که زهری کثیر ا از آن: ثالثاً

یعنالی زهالری از    نداردحتی از دیدگاه بزرگان اهل سنت نیز هیچ اعتباری 
کالرده   کسانی است که الفاظی را از پیش خود در احادیث پیامبر اضافه می

با توجه باله مالتن    کرده است و است و کالم خود را با کالم پیامبر خلط می
از اضافات زهری است و  "یُرِیدُونَ بُمَّ کُلْثُوم بِنْتَ عَلِيیّ " روایت، ظاهرا جمله

 .در اصل روایت نبوده است
سن بن سالقاف از علمالای اهالل سالنت در کتالاب تناقضالات البالانی        ح
 2:نویسد می
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ثم إن الزهری کان یدرج بلفاظا فی األحادیث النبویة هی من فهميه تفسيیره نبيه    "
وکم فيی الفيتح وبیيره    ... ربیعة شیخ االمام مالک على ذلک بعض األئمة کالبخاری و

درجات وزیادات الزهری واهلل بنها من م من جمل وکلمات وعبارات نبه علیها الحفاظ
 . "الهادی

کرد که آن الفا  فهم و یالا   زهری، الفاظی را در احادیث نبوی زیاد می
تفسیر خودش بوده است؛ چنانچه بعضی از ائمه؛ هماننالد بخالاری، ربیعالة    

 .اند شیخ و امام مالک به آن اشاره کرده
تی کاله  هالا، کلمالات و عبالارا    جمله... چه بسیار است در فتح الباری و 

 .ها از زیادات زهری است اند که آن حافظان حدیث اشاره کرده
همان طوری که ابالن حجالر در فالتح البالاری مالوارد متعالددی دربالاره        

درجات زهری در کتاب صحیح بخاری آورده که ما به چند مورد اشاره نم
 :کنیم می

مدرج من کالم الزهيری فيی حيدیث بنيس     « وبعض العوالی الخ»تنبیه قوله  ".1
فقال هو إما کالم البخاری بو بنس بو الزهری ... نه عبد الرزاق عن معمر عن الزهریبی

 1."کما هو عادته
قال الخطابی هذه الزیادة یشبه بن تکون من کالم الزهری وکانيت عادتيه بن    ".2

 2."یصل بالحدیث من کالمه ما یظهر له من معنى الشرح والبیان
لمهملة وکسر القاف قوله وما نعلم بحيدا مين   بفتح العین ا( قوله والعقب الخ ) ".3

 3."المهاجرات ارتدت بعد ایمانها هو کالم الزهری
 9."هو کالم الزهری بی حین حدث بذلک( قوله فهما على ذلک إلى الیوم ) ".4
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هو کالم الزهری بدرج فی الخبير وقيد بینيه معمير فيی      ( قوله وهی العوامر)  ".5
         :1جملاله ایالن  و نیالز مالوارد بسالیاری؛ از     ".روایته عن الزهری فساق الحيدیث 

و همچنین نووی، یکی دیگر از بزرگان اهل سنت درباره دو روایتی که از 
درباره جهر و یالا اخفالات قرائالت     رسول گرامی اسالم صلی اهلل علیه وآله

 2:نویسد نماز پشت سر امام جماعت وارده شده، می
والترمذی وبیرهما وقال الترمذی هما  هذان الحدیثان رواهما ببو داود (الشرح ) "

حدیثان حسنان وصحح البیهقی الحدیث األول وضعف الثانی حدیث ببی هریيرة وقيال   
تفرد به عن ببی هریرة ابن بکیمة، بضم الهمزة وفتح الکاف، وهو مجهيول قيال وقوليه    
فانتهى الناس عن القراءة مع رسول اهلل صلى اهلل علیه فیميا جهير فیيه هيو مين کيالم       
الزهری وهو الراوی عن ابن بکیمة قاله محمد بن یحیى اليذهلی والبخياری وببيو داود    

 ."واستدلوا بروایة األوزاعی حین میزه من الحدیث وجعله من قول الزهری
ترمذی گفتاله  . اند این دو حدیث را ابوداود، ترمذی و دیگران نقل کرده

       حیح بیهقالی، حالدیث اول را تصال   . است که این دو حالدیث حسالن هسالتند   
و حدیث دوم را که حدیث ابو هریره از أبی اکیماله اسالت تضالعیف کالرده     

فيانتهى  "و نیز بیهقی گفته است کاله  . است؛ چرا که أبی اکیمة مجهول است
از کالم زهری اسالت   "الناس عن القراءة مع رسول اهلل صلى اهلل علیه فیما جهر فیه
ین سخن را محمالد بالن   ا. که زهری روایت را از أبی اکیمه نقل کرده است

و باله روایالت اوزاعالی اسالتدالل     . اند یحیی الذهلی، بخاری، أبو داود گفته
انالد و آن را کالالم    اند، هنگامی سخن زهری را از حدیث جالدا کالرده   کرده

 .اند زهری قرار داده
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زهری از دیدگاه اهالل سالنت ارزشالی     «مندرجات»دهد که  این نشان می
عف حدیث أبی هریره را اندارج زهری بیهقی یکی از دالیل ض ندارد و اال

  1:زهری از مدلسین بوده است .دانست نمی
زهری را در مرتبه سوم از مدلسین قرار  2چه ابن حجر عسقالنی چنان

 :داده و در تعریف این مرتبه از مدلسین گفته است
من بکثر من التدلیس فلم یحتج األئمة من بحادیثهم إال بميا صيرحوا فیيه    : الثالثة"
 ."سماع، ومنهم من رد حدیثهم مطلقابال

         از طرف دیگر علمالای اهالل سالنت تالدلیس و مدلسالین تقبالیح کالرده        
اند؛ چنانچه خطیب بغدادی در الکفایة فالی   و تدلیس را برادر کذب دانسته

 :نویسد علم الروایة از قول شعبة بن حجاج می
: وقيال بنيدر  ... التيدلیس بخيو الکيذب   : قال شعبة بن الحجاج":عن الشافعی، قال
التدلیس فی الحدیث بشد من الزنا ، وألن بسقط من السيماء بحيب   : سمعت شعبة یقول
ألن بزنيی بحيب إليی مين بن     : سمعت شعبة یقيول : المعافى یقول... إلی من بن بدلس

 . "بدلس
  ؛از شعبه شنیدم که می گفت: گوید غنذر می. تدلیس، برادر دروغ است
 است، من از آسمان سقو  کنم برایم بهتر ازتدلیس در حدیث از زنا بدتر 

مالن  : گفت از شعبه شنیدم که می: گوید  معافی می. این است که تدلیس کنم
 .زنا کنم، بهتر از این است که تدلیس کنم

 و خرّب اهلل بیوت المدلّسین، ما هيم عنيدی إال کيذابون   ":نویسد و در ادامه می
  ."التدلیس کذب

هالا در نالزد مالن جالز      یس کنندگان را، آنخداوند، خراب کند خانه تدل
 .تدلیس همان دروغ است. دروغ نیستند
 ؟.توان به روایت زهری اعتماد کرد هم می آیا باز
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 :زهری، دشمن امام علی علیه السالم است
. کرده اسالت  زهری نسبت به امیرالمؤمنین علیه السالم بدگویی می: ثانیاً

 1:نویسد البالغه میابن أبی الحدید معتزلی شافعی در شرح نهج 
وَ رَوَى جَرِیرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ  :وَ کَانَ الزهْرِیُّ مِنَ الْمُنْحَرِفِینَ عَنْهُ علیه السالم"

مُحَمَّدِ بْنِ شَیْبَةَ قَالَ شَهِدْتُ مَسْجِدَ الْمَدِینَةِ فَيإِذَا الزُّهْيرِیُّ وَ عُيرْوَةُ بْينُ الزُّبَیْيرِ جَالِسَيانِ       
انِ عَلِیّاً فَنَاال مِنْهُ فَبَلَغَ ذَلِکَ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ علیه السالم فَجَاءَ حَتَّى وَقَفَ عَلَیْهِمَيا  یَذْکُرَ

 فَقَالَ بَمَّا بَنْتَ یَا عُرْوَةُ فَإِنَّ بَبِی حَاکَمَ بَبَاكَ إِلَى اللَّهِ فَحَکَمَ لِأَبِی عَلَى بَبِیکَ وَ بَمَّيا بَنْيتَ  
 ." فَلَوْ کُنْتُ بِمَکَّةَ لَأَرَیْتُکَ کَرَامَتَکَ یَا زُهْرِیُّ

از محمد بن شیبه . زهرى نیز از منحرفان نسبت به على علیه السالم بود
روایت شده است که روزى در مسجد مدینه زهرى و عروة بن زبیر نشسته 

      علالى بالن الحسالین    ه ایالن خبالر بال   . بودند و از على بدگوئی ها میکردنالد 
اما تو عروه پدرم بالا پالدرت   : ها آمده و فرمود رسید پیش آن علیه السالم

! و تو ای زهرى. پیش خدا حکومت بردند خدا به نفع پدرم حکومت کرد 
 .اگر در مکه بودى نشان می دادم که چه شخصیتى دارى

رفتاله اسالت و باله همالراه      آیا ادعای کسی را که از نواصب به شمار می
ه امیرالمالؤمنین علیاله السالالم را    ترین دشمنان آن حضرت هموار سرسخت
توان در باره اهل بیت علیهم السالم شالنید و قبالول    کرده است می سبّ می
 کرد؟

 2:نویسد و امام علی بن الحسین علیه السالم در نامه به زهری می
الِمِ وَ سَهَّلْتَ وَ اعْلَمْ بَنَّ بَدْنَى مَا کَتَمْتَ وَ بَخَفَّ مَا احْتَمَلْتَ بَنْ آنَسْتَ وَحْشَةَ الظَّ... "

لَهُ طَرِیقَ الْغَیِّ بِدُنُوِّكَ مِنْهُ حِینَ دَنَوْتَ وَ إِجَابَتِکَ لَهُ حِینَ دُعِیتَ فَمَا بَخْوَفَنِی بَنْ تَکُيونَ  
نَّيکَ  انَتِکَ عَلَيى ظُلْيمِ الظَّلَمَيةِ إِ   إتَبُوءُ بِإِثْمِکَ بَداً مَعَ الْخَوَنَةِ وَ بَنْ تُسْأَلَ عَمَّا بَخَذْتَ بِعَِ

بَخَذْتَ مَا لَیْسَ لَکَ مِمَّنْ بَعْطَاكَ وَ دَنَوْتَ مِمَّنْ لَمْ یَرُدَّ عَلَى بَحَدٍ حَقّياً وَ لَيمْ تَيرُدَّ بَاطِلًيا     
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حِینَ بَدْنَاكَ وَ بَحْبَبْتَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ بَ وَ لَیْسَ بِدُعَائِهِ إِیَّياكَ حِيینَ دَعَياكَ جَعَلُيوكَ قُطْبياً      
کَ رَحَى مَظَالِمِهِمْ وَ جِسْراً یَعْبُرُونَ عَلَیْکَ إِلَى بَلَایَياهُمْ وَ سُيلَّماً إِلَيى ضَيلَالَتِهِمْ     بَدَارُوا بِ

الْعُلَمَاءِ وَ یَقْتَيادُونَ بِيکَ قُلُيوبَ      دَاعِیاً إِلَى بَیِّهِمْ سَالِکاًسَبِیلَهُمْ یُدْخِلُونَ بِکَ الشَّکَّ عَلَى
بَعْوَانِهِمْ إِلَّا دُونَ مَا بَلَغْتَ مِينْ إِصْيلَاحِ    یَبْلُغْ بَخَصُّ وُزَرَائِهِمْ وَ لَا بَقْوَىالْجُهَّالِ إِلَیْهِمْ فَلَمْ 

  ."فَسَادِهِمْ وَ اخْتِلَافِ الْخَاصَّةِ وَ الْعَامَّةِ إِلَیْهِمْ
باله   «در ایين راه »ترین نمونه کتمان و سبک ترین بارى که بدان که ساده

از عواقب بیدادگرى »رس و وحشتى را که ظالمکشى، این است که ت دوش مى
   «به عنوان یک مقام دینيى »دارد تو با نزدیک شدن به او «و مردم آزارى در دل

دهى، و راه ضالاللت را بالرایش    و پذیرفتن دعوتگاه و بیگاهش تسکین مى
من چه بیمناکم که تو فردا با گنالاه خالود همالراه سالتمگران     . کنى هموار مى

دست مزدها که براى همکالارى بالا ظالمالان دریافالت      وارد شوى، و از آن
اى، به کسى نزدیک  اى بازخواست شوى، تو اموالى را به ناح  گرفته کرده
کند، و تو نیز با نزدیکى به او باطلى را  اى که ح  هیچ کس را رد نمى شده

اى،  گردانى، با آن که به دشمنى خدا برخاسته طرح دوسالتى ریختاله   بر نمى
خواهند تو را چالون قطالب آسالیا     ت که با این دعوت ها مىمگر نه این اس

ها را گرد وجود تو بچرخانند؟  محور بیدادگری ها قرار دهند، و ستمکارى
شالان سالازند، نردبالان گمراهالی هالا و مبلالغ        «و مقاصد»ترا پلى براى بالها

خواهند  روند؟مى کجرویهایشان باشى، و به همان راهى برندت که خود مى
اى راستین را در نظر مردم مشکوک سازند، و دلهاى عوام با وجود تو علم

کننالد از   کارى که به دست تو مى «اى عالم دین فروخته».را بسوى خود کشند
آید، تو بر  ترین وزیران و نیرومندترین همکارانشان بر نمى عهده مخصوص

نهالى، پالاى خالاص و عالام را باله       هاى آنالان سالرپوش مالى    کاری خراب
 ...گشائى بارگاهشان مى

از این نیز که بگذریم، زهری از کسانی است که از عمر بن سعد روایت 
 نقل کرده است و با این کار دشمنی خود را با اهل بیت علیهم السالم علنی
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عمر سعدی که جگر گوشه رسول خدا را با آن وضع فجیع به . نموده است
ذهبالالی . شالهادت رسالالاند و نالوامیس رسالالول خالدا را بالاله اسالارت گرفالالت    

عمر بن سعد بن ببی وقياص، عين ببیيه، وعنيه ابنيه إبيراهیم، وقتيادة،        "1:دنویس می
 ."والزهری، ولم یلحقاه

عمر بن سعد، از پدرش روایت نقل کرده و از او پسرش ابراهیم، قتالاده  
تواند مورد اعتماد باشالد؟   آیا چنین کسی می .اند و زهری روایت نقل کرده
 ؟.سلمانان باشدتواند منبع عقائد م آیا روایت چنین کسی می

  هالایی اسالت کاله     ازدواج ام کلثوم با عمر بن الخطاب، از افسانه: نتیجه
بنی امیه برای بردن ضربه زدن به اهل بیت علیهم السالم و صمیمانه نشالان  

 .اند دادن رابطه خلفا با امام علی علیه السالم وضع کرده
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 قضيه فدک: فصل پنجم
 غصب فدکو  عمر

خیز در نزدیکی خیبر بود که دو یالا ساله    حاصل فدک سرزمینی آباد و
روز راه تا مدینه فاصله داشت و پس از دژهای خیبر نقطه اتّکاء یهودیالان  

در سال هفتم هجری پالس از فالتج خیبالر اهالالی فالدک      . رفت به شمار می
بیمناک شدند و با فرستادن نمایندگانی، به رسول خدا صلی اهلل علیه و آله 

ین شر  که هر ساله نیمی از حاصالل فالدک را باله    پیشنهاد صلح دادند، بد
رسول خدا تقدیم کنند و از آن پس زیر لوای اسالم و تحالت حمایالت آن   

همچنین تعهد کردند که بر ضد مسلمانان دست باله توطئاله   . زندگی نمایند
 1.نزنند

این پیشنهاد مورد قبول قرار گرفت و چون آن امالک بدون اعزام نیرو 
      ملالک شخصالی   2سالوره حشالر   6د، به حکم آیاله و جنگ به دست آمده بو

          بنالابراین پیالامبر   3و طل  پیالامبر صاللی اهلل علیاله وآلاله باله حسالاب آمالد؛       
توانست آن را ببخشد و یا هر گونه تصالرفی در آن   می وآله صلی اهلل علیه

های مشالروع نزدیکالان خالود را باله      توانست نیازمندی بنماید؛ از جمله می
 .رف سازدشکل آبرومندی بر ط
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 سازد بر هر کس بخواهد مسلط می
تذکر این نکته الزم است که . در بخش جهاد تحت عنوان فیء و انفال مورد بحث قرار گرفته است این مطلب در کتب فقهی -3
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محدثان و مفسران شیعی و گروهی از دانشمندان اهل سالنت در کتالب   
"وءات ذالقربی حقّه"وقتی آیه : اند خویش آورده

نالازل شالد، پیالامبر اکالرم      1
صلی اهلل علیه وآله دختر خود فاطمه زهرا علیها السالم را طلبید و فالدک  

   سالت گرفالت   را به او بخشید و فاطمه علیها السالم نیز امور فالدک را در د 
و کارگزار او هر ساله سود و عوائد فدک را به مدینه نالزد حضالرت زهالرا    

 2.فرستاد علیها السالم می
 وآلاله  توانست نیازهای خاندان پیامبر صلی اهلل علیه فدک عالوه بر این که می

  را پس از رحلت ایشان، به گونه آبرومندی برآورده سازد چه مخالارج خودشالان   
ات مردم و به خصوص فقرا و درماندگان که از ایالن خانالدان   و چه پاسخ به توقع

شالد و نیالز جلالب عواطالف      شریف و کریم داشتند و درخواستهایی که از آنان می
کسانی که بعضی از اعضای خانواده و یا نزدیکانشان در جنگ به دست حضالرت  

های مالی قادر بود تالا حالدودی    السالم کشته شده بودند به وسیله کمک علی علیه
     رسول خالدا صاللی اهلل علیاله و آلاله      زینه سنگین منصب والیت و امامت پس ازه

السالم بود، تأمین کنالد؛   و اداره امور وابسته به آن را، که با امیرالمؤمنین علی علیه
در ایجاد مشکل برای این خانالدان، نقشالی   : توانست اوالً در نتیجه غصب فدک می

ای از مخالفالان چالون    اید و همراه نمودن عدهدر خریدن عق: مؤثر ایفا کند و ثانیاً
 3.ابوسفیان، نیک به کار آید

  پس از درگذشت پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله، ابوبکر که از اهمیالت  
و نقش فدک با اطالع بود، این ملک را به زور از دست کارگزار حضالرت  
درآورده و مصادره کرد و به عنوان دلیل این حالدیث دروغالین را مطالرح    
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 284........................................عمر بن الخطاب از دیدگاه پیروانش    

گذاریم، هر چه از ما بازمانالد   ساخت که ما گروه پیامبران میراثی باقی نمی
 1.صدقه است

به مسجد رفت و از پس پرده و در اهلل علیها حضرت فاطمه زهرا سالم 
جمع مهاجرین و انصار، طی نطقالی مشالروح و مفصالل، رفتالار ابالوبکر را      

 2.شدیداً مورد حمله و انتقاد قرار داد

العه بیشتر از فدک و اعمال ابوبکر بن ابی قحافاله  عزیزانی که برای مط
 . بدانند به کتاب ابوبکر از دیدگاه پیروانش از همین مولف رجوع کنند

 
 
 
 

              :خدایا
 يادم بده        آنچه بايد بدانم را           
 بده       آنچه بايد مي فهميدم را  مفهم                    

 
 اول و در آخر مقدمه 

 
 الرضا عليه السالم يپناهندگان درگاه آستان علي ابن موس
 ژاد مهدي مافي ن  –مرتضي و محمد اميني 
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