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 (2)خلفا در صحاح 

 خليفه دوم

 عمر بن خطاب
 

 و یبآ گنر اب باتک یاه لصفرس و اه ناونع : رکذت

                                             .تسا هدش صخشم زمرق گنر اب اه یقرواپ

 اعد سامتلا
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 

 :پيشگفتار

 

كه به بررسى خليفه « خلفا در صحاح»با عنايات خداوند تبارك و تعالى هم اينك جلد دوم بررسى <

سعى ما در اين پژوهشها كشف واقعيت . گردد م تقديم مىدوم اختصاص دارد، خدمت خوانندگان محتر

داريم كه به معتقدات برادران اهل سنت  به دور از هرگونه تعصب و يكجانبه نگرى بوده و هرگز روا نمى

باشند، جسارت نمائيم و اگر در البالى اين  توهين نموده و به خلفاى سه گانه كه مورد احترامشان مى

ترين  خورد كه با تصورات اهل سنت همخوانى ندارد برگرفته از صحيح مىنوشتار مطالبى به چشم 

كتابهاى روائى خود آنهاست كه اگر صحيح است اعتقادات خود را اصالح كنند و اگر نيست كتابهاى 

 .خود را

 آينه چون نقش تو بنمود راست»<

 
 «خود شكن آيينه شكستن خطاست<

رديم و گفتيم كه آن، شش كتاب حديث است كه اهل ك را معرفى مى« صحاح سته»در مجلدات قبل، 

هاى  صحيح»دانند و لذا آن را  صحيحترين كتابهاى روائى مى -مخصوصا دو كتاب اول را -سنت آنها را 

 :اند و آنها عبارتند از نام نهاده« صحيحين»و دو كتاب اّول را « ششگانه

 .هجرى 652 متوفاى« محمد بن اسماعيل بخارى»: صحيح بخارى، تأليف-1

 .هجرى 621متوفاى « مسلم بن حجاج نيشابورى»: صحيح مسلم، تأليف 6-

 .هجرى 675متوفاى « محمد بن يزيد قزوينى»: سنن ابن ماجه، تأليف3-

 .هجرى 672متوفاى « ابو عيسى محمد بن عيسى بن سورة»: سنن ترمذى، تأليف4-

 .هجرى 675متوفاى « عث سيستانىابو داود سليمان بن اش»: سنن أبي داود، تأليف5-

 .هجرى 303متوفاى « ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب بن على َنسائى»: سنن َنسائى، تأليف2-

 

به يك شكل نبوده و تعداد مجلدات آنها در چاپهاى  -مخصوصا دو كتاب اول-از آنجا كه چاپ اين كتابها 

 :كنيم ان مىباشد، ذيال مأخذ خود را به ترتيب بي مختلف متفاوت مى

 .(چاپ دار الجيل بيروت. )بخارى، نه جزء در سه مجلد1-

 .(دار احياء التراث العربى بيروت. )جلد كه جلد پنجم آن فهرست است 5مسلم، 6-

 .جلد 6ابن ماجه، 3-

 .جلد 5ترمذى، 4-
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 .جلد در دو مجلد 4ابو داود 5-

 .(ر از انتشارات دار الفكر بيروتچهار كتاب اخي. )جلد در چهار مجلد 8َنسائى، 2-

 

و شماره حديث نيز درج ( يا شماره باب)ضمنا در اين نوشتار عالوه بر جلد و صفحه نام كتاب و باب 

 .(غير از صحيح بخارى كه آنچه نزد ما است شماره حديث ندارد. )شده است

 

مشمول الطاف خويش قرار اميد است ما را . از راهنماييهاى صاحبان تحقيق قطعا استفاده خواهيم برد

 .دهند

 

 

 

 

 السالم قم المشرفه، حرم اهل بيت عليهم

 نگارنده -حوزه علميه 
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دانند ولى آنقدر  عموم علماى اهل سنت و از جمله صاحبان صحاح با آنكه ابوبكر را افضل اصحاب مى<

ستقلى تأليف كرده و حتى ابن جوزى كتاب م. فرسائى كردند درباره ابوبكر نكردند كه در فضائل عمر قلم

 .در آن تا آنجا كه توانست مطالبى در فضائل عمر جمع آورى كرده است

ما براى روشن . شود كه در آنها از عمر فوق العاده تجليل شده است در صحاح سته رواياتى ديده مى

بررسى شدن اذهان، آنها را دسته بندى كرده و درباره همه آنها با استفاده از همين صحاح، تحقيق و 

كه با بى طرفى و دورى از تعصب و پرهيز از هرگونه توهين يا -اميد است اين مجموعه . ايم نموده

 .براى عموم عالقمندان مفيد بوده باشد-تهمت نوشته شده است 

 دين عمر 1-

 :آله فرمود و عليه اهلل اند كه رسول خدا صلى روايت كرده<

بعضيها تا سينه و . باسهاى آنها كوتاه و بلند استخواب ديدم كه مردم به من عرضه گشتند و ل»

چه ! يا رسول الّله»: گفتند. شود تر و عمر را ديدم كه لباسش روى زمين كشيده مى گروهى پايين

 .(1)«دين: فرمود« كنيد؟ تعبير مى

 ی ازبعضاما وقتى به . ترين ايمانها باشد ترين دين، و ايمان او محكم مطابق اين روايت بايد دين او قوى<

كنند خالف آن را  بينيم كه آنچه اينان از اعمال عمر نقل مى كنيم مى روايات همين صحاح رجوع مى

ترين ايمان را نداشت، نه تنها ديندارترين اصحاب نبود، بلكه مخالفت او  يعنى او نه تنها قوى. رساند مى

ه كمتر و اعتراض او به آن داد از هم با پيامبر از همه بيشتر و ايمان او به آنچه حضرتش انجام مى

با آنكه صاحبان صحاح، بيشترين كوشش را در پوشاندن معايب خلفا . حضرت از همگان فزونتر بود

. كند شود كه به خوبى ادعاى ما را ثابت مى اند اما در البالى اين كتابها مواردى مشاهده مى نموده

 :اينك آن موارد

 

 صلح حديبيه -الف 

دين و ايمان عمر جريان صلح حديبيه است، و آن صلحى است كه در سال  هاى بارز يكى از نمونه<

در آن سال . آله و مشركين قريش به امضاء رسيد و عليه اهلل ششم هجرت بين پيامبر اسالم صلى

مسلمانان جهت انجام مراسم حج به مكه رفتند ولى مشركين قريش آنان را از ورود به شهر مانع 

 و آمدهاى متعدد با نوشتن قرار داد صلحى سرانجام پس از رفت. شدند

 

، ص 5، كتاب االيمان، باب تفاضل اهل االيمان في األعمال؛ وج 16، ص 1صحيح بخارى، ج  -الف  (1)

القميص في »: ، باب التعبير، بابهاى42و  45، ص 2، باب فضائل أصحاب الّنبى، باب مناقب عمر؛ وج 15

نيست بدانيد كه در هر يك از دو باب اخير كه نام يكى را  بد)« جر القميص في المنام»و« المنام

نهاده و يكى از آن دو بالفاصله بعد « كشيده شدن پيراهن در خواب»و نام ديگرى را « پيراهن در خواب»

ها در اين كتاب فراوان يافت  از ديگرى نقل شده، فقط همين روايت تكرار شده است و از اين نمونه

 .(شود مى

 .15، ح 6، كتاب فضائل الّصحابة، باب 1852، ص 4لم، ج صحيح مس -ب 

 .6682و 6685، ح 2، كتاب الرؤيا، باب 427، ص 4سنن ترمذي، ج  -ج 

 .5061، ح 18، كتاب االيمان وشرايعه، باب 118، ص 8سنن نسائى، ج  -د 
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 :متن حديث به نقل از جلد اول صحيح بخارى چنين است

بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون علّى وعليهم قمص منها ما : سلم  و يهعل اهلل قال رسول الّله صلى ...»

فما أولت ذلك يا : قالوا. يبلغ الثدى ومنها مادون ذلك وعرض علّى عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره

 .«الدين: قال! رسول الّله

(4) 

 

مسلمان شد و به مدينه گريخت يكى از مفاد قرار داد اين بود كه اگر كسى از قريش . غائله خاتمه يافت<

آله بايد او را به قريش تسليم كند ولى اگر از مسلمانان كسى به مكه فرار كرد  و عليه هللا رسول اكرم صلى

در صحيح مسلم آمده است كه وقتى مسلمانان به اين ماده اعتراض كردند . اى ندارد قريش چنين وظيفه

نزد ما آمد ( مسلمان شد و)ا دور كند و اگر كسى اگر كسى از ما گريخت خدا او ر: حضرت فرمود

آله  و عليه هللا و همانگونه كه رسول خدا صلى. فرمايد خداوند به زودى براى او راه گريزى عنايت مى

جريان از اين قرار است كه مردى از قريش به نام . فرمود عنايت خدا شامل تازه مسلمانان از قريش شد

پيامبر . قريش دو نفر را فرستادند كه او را باز پس گيرند. نه آمدابو بصير مسلمان شده به مدي

به خدا : چون به ذو الحليفة رسيدند أبو بصير به يكى از آن دو گفت. آله او را تسليم كرد و عليه هللا صلى

آرى به خدا شمشير خوبى است و من بارها آن را : گفت. بينم كه شمشير خوبى دارى قسم چنين مى

اى  ابو بصير با ضربه. ببينم چگونه است؟ او شمشير را در اختيار او گذاشت: ابو بصير گفت .ام آزموده

رسول خدا . دويد وارد مسجد شد او را كشت و آن ديگر به مدينه گريخت و در حالى كه مى

به خدا : چون نزد آن حضرت رسيد گفت. اين مرد ترسان است: آله چون او را ديد فرمود و عليه هللا صلى

اى پيامبر خدا تو به عهدت وفا : أبو بصير آمد و گفت. شوم قسم رفيقم كشته شد و من نيز كشته مى

اين مرد اگر : آله فرمود و عليه هللا پيامبر صلى. كردى و مرا به قريش تسليم كردى و خدا مرا نجات داد

را تسليم خواهد كرد ابو بصير چون اين بشنيد دانست كه او . شد داشت آتش افروز جنگ مى كسى را مى

بعد از او ابو جندل بن سهيل به او ملحق شد و از آن پس هر كه . لذا فرار كرد تا به سيف البحر رسيد

اينان به هر كاروانى كه از . تا آنكه گروهى نزد او جمع شدند. پيوست شد به ابو بصير مى مسلمان مى

( كه چنين ديدند)قريش . گرفتند لشان را مىكشتند و اموا رفت تعرض كرده آنان را مى قريش به شام مى

اين ماده از قرار داد )آله فرستادند و او را به خدا و حق رحم قسم دادند كه  و عليه هللا نزد رسول خدا صلى

آله  و عليه هللا آنگاه رسول خدا صلى. هر كه از قريش اسالم آورد در امان است( را كان لم يكن تلقى كند و

يارانش فرستاد و آنان وارد مدينه شدند از پى ابو بصير و
(1)

. 

 :در اين ميان عملكرد عمر در صلح حديبيه قابل دقت است<

يا رسول هللاه آيا ما بر حق و آنان بر باطل نيستند؟ : سلم رفت و گفت و عليه هللا عمر نزد رسول خدا صلى»

. آرى: ر جهنم نيستند؟ فرمودهاى آنها د هاى ما در بهشت و كشته آيا كشته: گفت. آرى: حضرت فرمود
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من : فرمود(. توانيم بجنگيم و با آنان بدين نحو صلح كنيم در حاليكه مى)پس چرا تن به پستى دهيم : گفت

عمر با خشم از نزد آن حضرت بيرون رفت و در حالى كه . كند رسول خدا هستم و خدا مرا ضايع نمى

را به او گفت و از ابوبكر نيز همان جواب را  توانست صبر كند نزد ابوبكر رفت و همان كلمات نمى

« (!) من به خاطر آن كارهائى انجام دادم: گويد عمر گفت زهرى مى. شنيد
(2)

. 

كنيم و  اى كه بخارى در هر سه جا با اختالف نقل كرده توجه مى قبل از بررسى روايت مذكور به نكته<

بينيم چون همان  آنگاه مى. مطابق سؤال بودآن اينكه سؤال عمر از رسول خدا مختلف و جواب آن نيز 

 پرسد سؤاالت را از ابوبكر مى

 

 . ...، كتاب الشهادات، باب الشروط في الجهاد والمصالحة252 - 8، ص 3صحيح بخارى، ج  (1)

، كتاب الجهاد، باب بعد از باب اثم من 125، ص 4؛ و ج 252صحيح بخارى، همان، ص  -الف  (2)

 .، آخرين حديث از تفسير سوره فتح121ص  ،2عاهد ثمه غدر؛ وج 

 .44، ح 34، كتاب الجهاد والسير، باب 1411، ص 3صحيح مسلم، ج  -ب 

 :متن قسمتى از حديث اول صحيح بخارى كه به بحث ما مربوط است چنين است

لى الحق ألسنا ع: قلت. بلى: ألست نبى هللاه حقا؟ قال: فاتيت نبى هللاه فقلت: فقال عمر بن الخطهاب ...»

انى رسول هللاه ولست أعصيه : فلم نعطى الدنية في ديننا إذا؟ قال: قلت. بلى: وعدونا على الباطل؟ قال

... »: آمده است كه 21ص  2و در ج « فعملت لذلك اعماال: قال عمر: قال الزهرى... وهو ناصرى

 .«...فرجع متغيظا فلم يصبر حتى جاء ابا بكر

(5) 

 

د حال اين نقل صحيح باشد يا نه، بعض از علماى اهل سنت آن را دليلى بر شنو همان جواب را مى<

 :گويد ابن حجر مى. دانند اعلميت ابوبكر مى

«...بل هو من أكابر المجتهدين بل هو أعلم الصحابة على االطالق ...»
(1)

. 

 .كند آنگاه اولين دليل خود را جريان فوق نقل مى<

خواهيم كه بگويند كجاى جريان مزبور دليل بر علم و اجتهاد است  ما از عموم منصفين از اهل سنت مى

 تا چه رسد بخواهد دليل باشد كه او اعلم اصحاب است؟

رسد اين است كه آيا عمر اهل جنگ بود كه  اولين سؤالى كه در بررسى روايت مذكور به ذهن مى

ا را داشته باشد كه بتواند خواهان زير بار صلح مذكور نرفتن و جنگ با مشركين بود؟ كسى اين تقاض

آله را در ميان  و عليه هللا بجنگد و آنگاه كه كار بر مسلمين سخت شد فرار نكرده و رسول خدا صلى

در احد و خيبر و حنين و ذات  -چنانچه گذشت  -او . دشمنان تنها نگذارد و خود جان سالم به در ببرد
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اى زد و نه از  د و در هيچ جنگى نه به كسى ضربهالسالسل نشان داد كه قدرت مقابله با دشمن را ندار

دانيم كه اصرار او به جنگ، آن هم با آن شرائط به چه دليل  با اين حال ما نمى. اى خورد كسى ضربه

اگر كسى : آله فرمود و عليه هللا شود كه وقتى رسول خدا صلى ديندارى عمر از برخورد او معلوم مى! بود

كه نشانه  -كند؛ به جاى قبول كردن و تسليم شدن  راه گريزى فراهم مى نزد ما آمد خداوند براى او

بدان اعتراض كرده آن هم به صورتى كه خشم و غضب او را فرا گرفته و چون پيامبر  -ديندارى است 

. جواب او را داد نزد ابوبكر رفته و بعد از آن هم كارهائى كرد كه بخارى از نقل آن خود دارى كرد

 !دانست كه اگر بنويسد بايد بگويد كه عمر چه كرد شايد مى. فصيل واقعه را ننوشتالبته مسلم ت

آله بلند شد چنين  و عليه هللا نويسد كه وقتى عمر با عصبانيت از نزد رسول خدا صلى ابن أبي الحديد مى

«لو أجد أعوانا ما أعطيت الدنية أبدا»: گفت
(2)

يگر از ذكر البته همين آقاى ابن أبي الحديد در جاى د .

«...في ألفاظ نكره حكايتها... »: نويسد مى<قول عمر خوددارى كرده و فقط 
(3)

. 

حال ببينيم كه . آرى اين است ارزش خوابى كه از رسول خدا جعل كرده و به آن حضرت نسبت دادند<

 :آيا عمر بعد از قول ابو بكر آرام شد يا باز هم در ترديد خود باقى بود

سلم و ابو  و عليه هللا اند كه بعد از گفتگوى رسول خدا صلى داركى كه گذشت نوشتهبخارى و مسلم در م

آيا اين فتح است؟ : بكر با عمر سوره فتح نازل شد و چون آن را به عمر ارائه دادند آرامش يافت و گفت

 .آرى ولى نگفتند كه اين سوره چه مدت بعد از آن گفتگو نازل شد: پيامبر فرمود

.نويسد كه سوره فتح هنگام برگشت از حديبيه نازل شد ى ديگر مىمسلم در روايت
(4)

يعنى تا وقتى كه  

آيا ما . سلم در غضب بود و عليه هللا مكان بودند عمر همچنان از اين عمل رسول خدا صلى<آنها در آن 

 اين را باور كنيم يا ايمان او را به حرف زدن

 

او از بزرگان مجتهدين بلكه مطلقا او دانشمندترين  بلكه:... ، يعنى33الصواعق المحرقة، ص  (1)

 . ...باشد اصحاب مى

 .دادم يافتم هرگز تن به پستى نمى اگر ياورانى مى: ، يعنى54، ص 12شرح نهج البالغة، ج  (2)

 .الفاظى گفت كه ما خوش نداريم آن را نقل كنيم: ، يعنى183، ص 1همان، ج  (3)

 .42، ح 34اد والسير، باب ، كتاب الجه1413صحيح، ص  3ج  (4)

 .«...انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك هللاه إلى قوله فوزا عظيما، مرجعه من الحديبيه: لما نزلت ...»

(6) 

 

 .قضاوت با شما خوانندگان! گاو و گرگ<
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 آله و عليه اهلل جلوگيرى از وصيت رسول خدا صلى -ب 

 

 :كنيم ترم را به يك آيه و چند روايت جلب مىقبل از ورود به اين مبحث توجه خوانندگان مح<

ُسوُل فَُخُذوهُ َوما نَهاُكْم َعْنهُ فَاْنتَهُوا»: فرمايد خداوند مى «ما آتاُكُم الرَّ
(1)

. 

آله بايد اجرا شود مگر در جائى كه  و عليه هللا پذيرد كه امر و نهى رسول خدا صلى آيا هيچ مسلمانى مى<

كه بى هيچ استثنائى بايد اطاعت شود ولو مخالف رأى ما باشد؟ معلوم تشخيص كسى خالف آن بود؟ يا آن

 .است كه گزينه دوم صحيح و گزينه اول باطل است

آنچه كه نهى من بر آن رفته از آن دورى كنيد و آنچه كه شما را : سلم فرمود و عليه هللا رسول خدا صلى»

«...بدان امر كردم به قدر طاقت خود عمل كنيد
(2)

. 

آيا پنداشتيد كه خدا چيزى را حرام نكرد مگر آنچه كه در قرآن : آله فرمود و عليه هللا خدا صلى رسول»<

آمده است؟ آگاه باشيد به خدا قسم من پند دادم و به چيزهائى امر كردم و از چيزهائى نهى نمودم كه به 

«...اندازه قرآن يا بيشتر است
(3)

. 

آنچه كه شما را بدان دستور دادم عمل كنيد آنچه را هم كه نهى : آله فرمود و عليه هللا رسول خدا صلى»<

«كردم ترك كنيد
(4)

. 

اگر شما را به چيزى امر كردم به اندازه توانائى خود بدان عمل : آله فرمود و عليه هللا رسول خدا صلى»<

«كنيد و اگر از چيزى شما را نهى كردم دست از آن برداريد
(5)

. 

آله هر چه باشد بايد اجرا شود و اوامر و نواهى  و عليه هللا رسول خدا صلىحال كه روشن شد دستورات <

كه مطابق روايت  -خواهيم بدانيم كه آيا خليفه ثانى  آن حضرت همچون اوامر و نواهى خداوند است، مى

ا آي. آله بود و عليه هللا چه اندازه مطيع پيامبر اكرم صلى -منقوله از صحيحين، ديندارترين مردم بود 

 زمانى بر او گذشت كه با آن حضرت مخالفت كرده و از اجراى فرمانش سرپيچى كرده باشد؟

در صحيحين آمده است كه وقتى رسول خدا در آخرين روزهاى عمر خويش به كسانى كه در حضور 

دهد، عمر از اجراى فرمان آن حضرت جلوگيرى  حضرتش بودند دستور به آوردن قلم و كاغذى مى

 .پردازيم كنيم و سپس به بررسى آن مى بتدا جمع بندى احاديث صحيحين را نقل مىما ا. كند مى

حال پيامبر دگرگون ( آله  و عليه هللا روز قبل از رحلت رسول گرامى اسالم صلى 4يعنى )روز پنجشنبه »

برايم كاغذ و : حضرت فرمود. جمعيتى كه در ميان آنها عمر نيز بود در محضرش حاضر بودند. شد

. گويد رسول خدا هذيان مى: عمر گفت. بياوريد كه برايتان چيزى بنويسم كه تا ابد گمراه نشويد قلمى

 اى عده. در ميان حاضران اختالف شد. قرآن ما را كافى است

 

آنچه را كه رسول خدا فرمود بگيريد و از آنچه كه نهى كرد دست : ، يعنى2سوره حشر، آيه  (1)

 .برداريد
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 .131، ح 32، كتاب الفضائل، باب 1831، ص 4صحيح مسلم، ج  (2)

 .«...ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم»

، ح ...ء، باب في تعشير اهل الذمة إذا ، كتاب الخراج واالمارة والفى121، ص 3سنن أبي داود، ج  (3)

3151. 

م يحرم شيئا إاله ما في هذا القرآن؟ إاله وإنى وهللاه قد أيحسب أحدكم متكئا على اريكته قد يظن أنه هللاه ل ...»

 .«...وعظت وامرت ونهيت عن اشياء أنها لمثل القرآن أو أكثر

 .، ح اول3ابتداى سنن ابن ماجة، ص  (4)

 .2همان، ح  (5)

(7) 

 

اى هم قول  گفتند بياوريد آنچه را كه فرمود، تا برايتان چيزى بنويسد كه تا ابد گمراه نشويد و دسته مى<

كارشان به خصومت و نزاع كشيد و چون اختالف و درگيرى شديد شد، پيامبر . گفتند عمر را مى

 .«...برخيزيد و برويد: فرمود

يوم الخميس وما يوم »: گفت در بعض روايات قبل از نقل جريان مزبور آمده است كه ابن عباس مى

گاه گريه كرد به طورى كه زمين از اشك آن. اى روز پنجشنبه چه روز پنجشنبه: يعنى< «الخميس

إنه الرزية كل الرزية ما حال بين رسول »: گفت در بعض ديگر آمده كه ابن عباس مى. چشمش تر شد

«هللاه و بين أن يكتب لهم ذلك الكتاب الختالفهم ولغطهم
(1)

. 

 :وجه شودبايد به نكاتى ت!( كه ظاهرا نياز به بررسى هم ندارد)در بررسى اين دسته روايات <

خواهد كه كاغذ و قلمى  آله در آخرين روزهاى عمر خود از اصحاب مى و عليه هللا رسول خدا صلى -اول 

شد در امت  بنابراين اگر اين عمل انجام مى. بياورند تا برايشان چيزى بنويسد كه تا ابد گمراه نشوند

 .شد اسالم گمراهى و ضاللت يافت نمى

هر چه گمراهى در ميان امت اسالمى ديده : پس بايد گفت. گرفت عمر جلوى اين نوشتن را -دوم 

شود عامل اصلى و اوليه آن عمر بود كه جلوى نوشتن آن وصيت را گرفت مى
(2)

. 

عمر اول كسى بود كه در حضور رسول خدا كارى كرد كه اختالف و دودستگى در ميان  -سوم <

 .ا را بيرون كرداصحاب ايجاد كرد تا جائى كه آن حضرت با ناراحتى آنه

. آله نسبت هذيان گوئى داده است و عليه هللا عمر تنها كسى بود كه به رسول گرامى اسالم صلى -چهارم 

«إِْن هَُو إاِلَّ َوْحٌى يُوحى* َوما يَْنِطُق َعِن اْلهَوى »: گويد در حاليكه قرآن مى
(3)

. 

 .نزله نسبت هذيان دادن به وحى خداوند استآله به م و عليه هللا بنابراين نسبت هذيان به رسول خدا صلى<
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آن -آله را اطاعت كند  و عليه هللا عمر كه بايد به نص قرآن و روايات نبوى فرمان رسول خدا صلى -پنجم 

نه تنها خود مخالفت كرد، بلكه باعث  -شد هم فرمانى كه مانع گمراه شدن مردم بعد از آن حضرت مى

آله مخالفت كرده و همان را  و عليه هللا و با فرمان رسول خدا صلىاى هم به طرفدارى از ا شد كه عده

 ( آله و عليه هللا يعنى نسبت هذيان گوئى به پيامبر اكرم صلى)گفتند كه عمر گفت 

ابن عباس به قدرى از آن واقعه ناراحت بود كه آن را مصيبتى بزرگ شمرده و بر آن مصيبت  -ششم 

 .ريخت اشك مى

 

آله و نوشتن آن  و عليه هللا صيبت بزرگ واقعى آن مصيبتى بود كه بين رسول خدا صلىيعنى همانا م (1)

به خاطر دو دستگى و جار و جنجال ايجاد ( معلوم است كه مراد ابن عباس عمر بود)وصيت مانع شد 

 .شده

 :نشانى روايات صحيحين چنين است

، باب دعاء النبى 85، ص 4و ج  ، كتاب العلم، باب كتابة العلم؛34، ص 1صحيح بخارى، ج  -الف 

، باب اخراج 121، وص ...باب هل يستشفع إلى اهل الذمة و... سلم إلى االسالم والنبوة و و عليه هللا صلى

سلم إلى كسرى وقيصر، باب  و عليه هللا ، باب كتاب النبى صلى11، ص 2اليهود من جزيرة العرب؛ وج 

، كتاب الطب، باب قول المريض 152، ص 2؛ وج (حديث دو)سلم ووفاته  و عليه هللا مرض النبى صلى

 .، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب كراهية الخالف132، ص 4قوموا عنى؛ وج 

 .21 - 22، ح 5، كتاب الوصية، باب 1252 - 4، ص 3صحيح مسلم، ج  -ب 

 :(132ص  4ج )كنيم  در اينجا متن يكى از روايات صحيح بخارى را نقل مى

: سلم قال وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال و عليه هللا لما حضر النبى صلى: عباس قال عن ابن»

إنه النبى غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب هللاه : هلم اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده قال عمر

ن تضلوا بعده ومنهم من واختلف اهل البيت واختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول هللاه كتابا ل

 .«...قوموا عنى: فلما اكثروا اللغط واالختالف عند النبى قال. يقول ما قال عمر

نگارنده در بحثى كه با بعض از برادران اهل سنت داشتم همين مطلب را تذكر دادم و جوابى  (2)

 .پذيرند اما تعصب مانع درك حقيقت است گوئيا آنان اصل مطلب را مى. نشنيدم

گويد وحى  گويد بلكه آنچه مى او سخن از روى هواى نفس نمى: يعنى« النجم»از سوره  4و  3آيات  (3)

 .الهى است

(8) 

 



12 
 

آرى اين است معناى دين عمر كه با آورنده دين اينگونه مخالفت كرده و حضرتش را به هذيان گوئى <

 .دهد نسبت مى

ى روائى اهل سنت آمده كه از نظر آنها چنانچه مالحظه فرموديد اين جريان در صحيحترين كتابها

اينان كوشيدند كه اندكى از زشتى اين عمل بكاهند و لذا در . باشد تمامى روايات اين دو كتاب صحيح مى

و بدينوسيله « گويد؟ از او بپرسيد آيا او هذيان مى»: بعض از روايات مذكور آمده است كه عمر پرسيد

گفتند رسول خدا »: غافل از اينكه در بعض ديگر آمده است كه. خواستند دامن عمر را اندكى پاك كنند

و معلوم است كه گوينده يا شخص عمر بوده است و يا كسانى كه گفته او را تكرار « گويد هذيان مى

كتاب خدا ما . درد بر پيامبر غلبه كرده است»: در بعض روايات ديگر آمده است كه عمر گفت. كردند

اى  اى گفتند كه قلم و كاغذ بياوريد و دسته گفته بود كه دو دستگى شد و عده بعد از اين. «را بس است

رسول خدا هذيان »: اين بود كه -چنانچه گذشت  -قول عمر را گفتند از يك طرف نيز گفته آنها 

همين بود نه اينكه گفته باشد از او بپرسيد و  -كه آنها همان را گفتند-شود قول عمر  معلوم مى. «گويد مى

با « درد بر او غلبه كرد»: از اين گذشته معناى. مثال آن و اين جز تحريف واقعيت چيز ديگرى نيستا

چه آنكه اگر غلبه درد به هذيان گوئى نينجامد بايد امتثال امر شود و . تقريبا يكى است« او هذيان گفت»

گيرد نبايد  چشمه مىعلت مخالفت عمر و طرفداران او اين بود كه چون اين دستور از هذيان گوئى سر

 .اجرا شود

گر اهل سنت  جالبتر از همه توجيهى است كه در پاورقى صحيح مسلم از قول بعض از علماى توجيه

آله و  و عليه هللا اگر بى احترامى به رسول خدا صلى! آمده و آن اينكه اين ايستادگى عمر دليل فقه او است

رگوار نشانه فقه است كه واى به حال فقهائى توهين به آن حضرت و نسبت هذيان دادن به آن بز

 !اينچنين

الً آيا اين دليل  كنيم و از آنها مى ما قضاوت را به منصفان از اهل سنت واگذار مى خواهيم كه بگويند أوه

؟ و ثانيا بگويند آيا خوابى كه نقل شده صحت دارد كه لباس عمر به زمين كشيده ...بر فقه عمر است يا

 ؟...شد و مى

اينجا بد نيست آنچه را كه ابن أبي الحديد در همين رابطه نقل كرده بياوريم تا معلوم شود كه چرا در 

 .شد گرفت عمر جلوى نوشتن وصيتى را كه مانع گمراهى امت مى

از : از كجا آمدى؟ گفتم: به من گفت... در ابتداى خالفت عمر وارد بر او شدم: گويد ابن عباس مى»

با همساالنش : كند؟ پنداشتم منظور او عبد هللاه بن جعفر است، گفتم چه مى پسر عمويت: گفت. مسجد

توجه داشته باشيد با . )منظورم او نيست بلكه منظورم بزرگ شما اهل بيت است: گفت. كند بازى مى

دانستند  مى -و نيز ديگران-در قيد حيات و از نظر سن بزرگ آنها بود عمر  -عموى پيامبر-آنكه عباس 

كند  براى خرماى فالنى آبيارى مى: گفتم( السالم است گ واقعى اهل بيت او نيست بلكه على عليهكه بزر

آيا در نفس او چيزى از امر خالفت باقى !... اى عبد هللاه : گفت. در حاليكه مشغول خواندن قرآن است
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: و را تعيين كرد؟ گفتمآله ا و عليه هللا پندارد كه رسول خدا صلى آيا او مى: گفت. آرى: مانده است؟ گفتم

محققا از : عمر گفت. گويد راست مى: گويد پرسيدم گفت آرى و از پدرم نيز درباره آنچه كه او مى

رسول خدا چيزى در اين زمينه گفته شده كه دليل روشنى نيست البته او مترصد فرصتى بود و هنگام 

( از خطرات)ى اسالم و حفظ آن خواست به نام او تصريح كند كه من به جهت دلسوزى برا مريضى مى

«...مانع آن شدم
(1)

. 

خواهد بنويسد و إاله اگر بايد جلوى وصيت مريض  دانست كه رسول خدا چه مى آرى عمر خوب مى<

 گرفته شود

 

 .21و  21، ص 12شرح نهج البالغه، ج  (1)

(9) 

 

كند در وصيت  مى او چون عمر را به جانشينى معين. شد خوب بود جلوى وصيت ابوبكر گرفته مى<

السالم را به جانشينى معين كند،  خواهد على عليه آله كه مى و عليه هللا كردن مجاز است و رسول خدا صلى

 .به جرم واهى هذيان گوئى بايد از آن جلوگيرى كرد

 !دانم كنند، نمى حال چرا اهل سنت به اين فراز از تاريخ توجه نمى

 حاطب بن أبي بلتعة -ج 

و در بعض )سلم به من و زبير و مقداد  و عليه هللا رسول خدا صلى: السالم فرمود نين عليهامير الموم»<

محلى بين )، «روضه خاخ»رويد به  مأموريت داد كه مى( آمده است« ابو مرثد»روايات به جاى مقداد 

بن أبي  حاطب»اى از  بينيد كه با او نامه در آنجا زنى از مشركين را مى( مكه و مدينه نزديك مدينه

ما رفتيم و چون به آنجا رسيديم آن زن را ديديم و از او . نامه را گرفته نزد من بياوريد. باشد مى« بلتعة

دو رفيقم . اى نديديم هر چه گشتيم نامه. اى نزدم نيست او گفت كه نامه. خواستيم كه نامه را به ما بدهد

يا نامه : به آن زن گفتم. سلم راست فرمود و عليه هللا من گفتم كه رسول خدا صلى. اى نيست گفتند كه نامه

او از ترس، نامه را از الى ( «كنم يا ترا عريان مى... »در بعض روايات )كشم  دهى يا ترا مى را مى

نامه از حاطب بود به سوى . سلم برديم و عليه هللا آن را خدمت رسول خدا صلى. موهايش در آورد

اين : آن حضرت به حاطب گفت. مانان را به سوى مكه داده بودگروهى از مشركين كه خبر حركت مسل

اين . من اين نامه را كه نوشتم نه از دين برگشتم و نه راه كفر پيش گرفتم. تعجيل نكن: چيست؟ گفت

خواستم بدينوسيله . مسلمانان هر يك كسى را دارند كه در مكه آنان را پناه دهد و من كسى را ندارم

عمر . گويد و درباره او جز خير نگوييد حاطب راست مى: حضرت فرمود. يابمبراى خود پشتيبانى ب

«...اجازه بده گردنش را بزنم. او منافق شد و به مسلمانان خيانت كرد: گفت
(1)

. 
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يكبار قبل از سؤال و جواب رسول خد : در بعض روايات آمده است كه عمر اين جمله را دو بار گفت<

گويد و درباره او  او راست مى: و بار ديگر بعد از آنكه آن حضرت فرمود سلم با حاطب و عليه هللا صلى

 .جز خير نگوئيد

 .توان با دستور پيامبر مخالفت كرد اين هم يكى ديگر از مواردى است كه عمر نشان داد مى

السالم به گفته پيامبر  شود ايمان أمير المؤمنين عليه نكته ديگرى كه در داستان فوق ديده مى

رفت و خبر به مشركين  آله است كه اگر حضرتش همراه مقداد و زبير نبود آن زن مى و عليه هللا صلى

 .رسيد مكه مى

من لم ير اكفار من قال ذلك »: كه عنوان آن چنين است( 32ص  8ج )بخارى در يكى از روايات 

ت باب قبل چنين رواي. خواهد آنچه را كه در باب قبل از آن گفته تخصيص بزند مى« متأوال أو جاهال

 :است

هر كه مؤمنى را به كفر نسبت دهد مثل اين است كه او را كشته است و كسى هم كه مؤمنى را بكشد »

خواهد بگويد كه اگر كسى به مؤمنى چنين نسبتى داد و اين كار  او مى. «در آتش جهنم معذب خواهد بود

 از روى جهل و يا با تأويلى

 

، 185، باب قصة غزوة بدر، باب فضل من شهد بدرا؛ وص 44 ، ص5صحيح بخارى، ج  -الف  (1)

، كتاب االدب، باب من لم ير 32، ص 8، تفسير سوره ممتحنه؛ وج 182، ص 2باب غزوة فتح؛ وج 

، 4؛ وج ...، كتاب االستئذان، باب من نظر في كتاب من21اكفار من قال ذلك متأوال أو جاهال؛ وص 

 .ين حديث، كتاب استتابة المرتدين، آخر23ص 

، و حديث 121، ح 32، كتاب فضائل الصحابة، باب 1442و  1441، ص 4صحيح مسلم، ج  -ب 

 .بعد

 .3315، ح 21، كتاب التفسير، باب 382، ص 5سنن ترمذى، ج  -ج 

 .2251، كتاب الجهاد، باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلما، ح 42، ص 3سنن أبي داود، ج  -د 

 (44ص  5ج : )شود چنين است ى كه به بحث ما مربوط مىقسمتى از روايت صحيح بخار

أنه قد خان هللاه ورسوله : فقال عمر. صدق وال تقولوا له إاله خيرا: سلم  و عليه هللا فقال النبى صلى ...»

 .«...والمؤمنين فدعنى فالضرب عنقه

(01) 

 

 .ز حكم باب قبل دانسته استغلط بود روايت قبل درباره او صادق نيست و در حقيقت اين را استثناء ا<
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خواهد دامن عمر را تطهير كند كه اگر او به مؤمنى نسبت نفاق داد از روى جهل و  آرى اين محدث مى

سؤال ما اين است كه . يا تأويل غلط بوده است؛ پس نه او را كشته و نه در آتش جهنم معذب خواهد بود

آله نفرمود كه  و عليه هللا ود؟ مگر رسول خدا صلىآيا در مورد حاطب، عمر جاهل بود و يا تأويل غلط نم

گويد و درباره او جز خير نگوئيد؟ آيا نسبت نفاق دادن به يك مؤمن گفتار خير است؟ آيا  او راست مى

توان پذيرفت عمر جاهل بود؟ مگر آنكه بگوئيم روايت باب  آله مى و عليه هللا بعد از آن جمله پيامبر صلى

نيز توهين به صحيح بخارى است يا اينكه بگوئيم كه عمر بعد از آن توبه كرد قبل صحيح نيست و اين 

آله توبه را شكست و يا غير از اينها از محاملى كه اهل سنت  و عليه هللا ولى هنگام وفات رسول خدا صلى

 .براى توجيه كار عمر بايد دست و پا كنند

 

 تغيير حد شارب الخمر -د 

 

كنند  براى توجيه بدعت عمر دست و پا مى -از جمله صاحبان صحاح-يكى از مواردى كه اهل سنت <

آله براى  و عليه هللا كنند كه رسول خدا صلى از يكطرف روايت مى. مسأله تغيير حد شارب الخمر است

 41كنند كه سنت در حد شارب الخمر  شارب الخمر حدى معين نفرمود و از طرف ديگر روايت مى

ها از جمله انگور، شرابخوارى زياد شد  زمان عمر به خاطر فراوانى ميوه تازيانه بوده است و چون در

عمر تصميم گرفت كه آن را زياد كند و لذا با اطرافيانش مشورت كرد و تصميم بر آن شد كه آن رابه 

 .ضربه شالق برسانند 81

ود و دسته ديگر كه آله حدى معين نفرم و عليه هللا گويد رسول خدا صلى ما از تعارض بين رواياتى كه مى

گذريم و به روايت حد خوردن وليد فاسق  ضربه شالق معين فرمود، مى 41گويد حد آن را  مى

آنگاه كه أمير المؤمنين : اند مسلم و ابن ماجه و ابو داود در بعض رواياتشان نوشته. پردازيم مى

فرمايد رسول  انه زده شد مىتازي 41فرمايد چون  السالم دستور به تازيانه زدن وليد را صادر مى عليه

ضربه و همه آنها سنت  81ضربه و عمر  41ضربه زد و ابوبكر هم  41آله  و عليه هللا خدا صلى

!است
(1)

چنانچه در پاورقى ابن ماجه  -آله است  و عليه هللا اگر مراد از سنت، سنت رسول خدا صلى< 

حدى معين نفرمود و يا حد آن را  كه آن حضرت مطابق روايات صحاح يا -آمده و حق نيز همين است

ضربه و اگر مراد از سنت اعم از سنت آن حضرت و سنت عمر  81ضربه شالق قرار داد نه  41

آله باشد بدعت است نه  و عليه هللا است كه در آن صورت هر امرى كه خالف سنت رسول خدا صلى

 .هر چه باشد گمراهى است -آيد چنانچه مى-سنت؛ و بدعت 

ضربه شالق به عنوان حد  81 -آله  و عليه هللا بر خالف سنت رسول خدا صلى-ر آرى سنت عم

آله از ميان  و عليه هللا شرابخوار معين گرديد و اين سنت بعد از او نيز ثابت ماند و سنت پيامبر صلى

 رفت، و از ميان فقهاى اربعه اهل سنت فقط شافعى است كه
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، كتاب الحدود، باب ما جاء في ضرب شارب 142و  142، ص 8صحيح بخارى، ج  -الف  (1)

 .الخمر، و چند باب بعد

 .35 - 34، ح 8، كتاب الحدود، باب 1331 - 32، ص 3صحيح مسلم، ج  -ب 

 .2521، كتاب الحدود، باب حد السكران، ح 858، ص 2سنن ابن ماجه، ج  -ج 

 .1443، ح ، كتاب الحدود، باب ما جاء في حد السكران38، ص 4سنن ترمذي، ج  -د 

 .4424 - 81، كتاب الحدود، باب الحد في الخمر، ح 123 - 4، ص 4سنن أبي داود، ج  -ه 

سلم أتى برجل  و عليه هللا إنه النبى صلى ..» :كنيم از صحيح مسلم توجه مى 35در اينجا به روايت شماره 

مر استشار الناس فقال عبد فلما كان ع. و فعله ابوبكر: قال. قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو اربعين

 .«فأمر به عمر. اخف الحدود ثمانين( بن عوف)الرحمن 

(00) 

 

ضربه است 41گويد كه آنچه از رسول خدا ثابت است  داند و مى ضربه مى 41آن را <
(1)

. 

اين مطالب بر مبناى روايات اهل سنت مطرح شده است نه بنا بر عقيده شيعه و اصوال كليه نقدهاى ما <

خواه اين اشكاالت مطابق عقيده . گويند و بدان اعتقاد دارند آن چيزى است كه اهل سنت مى مطابق

 .شيعيان باشد يا خير

 

 آله و زدن فرستاده او و عليه اهلل دستور به پيامبر صلى -ه 

 

با ما ابوبكر و عمر و . سلم نشسته بوديم و عليه هللا ما اطراف رسول خدا صلى: گويد ابو هريرة مى»<

اى اتفاق افتاده  ترسيديم برايش حادثه. آمدنش طوالنى شد. حضرتش از ميان ما برخاست. اى بودند عده

اطرافش . رسيدم -از طايفه بنى النجار  -برخاستيم و من از همه جلوتر رفتم تا به باغى از انصار . باشد

ه توانستم از آن راه آب همچون روبا. رفت جدولى ديدم كه آب از آنجا درون باغ مى. را گشتم درى نديدم

آرى : اى؟ گفتم ابو هريره: حضرت پرسيد. سلم وارد شوم و عليه هللا داخل باغ شده و بر رسول خدا صلى

اى  شما بين ما بوديد و رفتيد و آمدنتان طوالنى شد ترسيديم حادثه: چه خبر؟ گفتم: گفت. يا رسول هللاه 

. باشند از راه آب وارد باغ شدم و بقيه پشت سرم مىبرايتان اتفاق افتاده باشد و من زودتر از همه 

اين را بگير و برو هر كه را كه ! اى ابو هريرة: داد فرمود حضرت در حالى كه كفشهايش را به من مى

است در حالى كه قلبش به آن يقين دارد به او مژده « ال اله إاله هللاه »در پشت اين باغ ديدى كه گوينده 

كفش رسول خدا : اين كفشها چيست؟ گفتم: گفت. كه ديدم عمر بود اول كسى را. بهشت بده
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است در حالى كه قلبش « ال اله إاله هللاه »سلم است و مرا با همين فرستاد كه هر كه گوينده  و عليه هللا صلى

ام زد كه محكم بر زمين نشستم عمر با دست به سينه. به آن يقين دارد به او مژده بهشت بدهم
(2)

: و گفت 

عمر هم پشت سرم . سلم رفتم و عليه هللا برگشتم و گريه كنان نزد رسول خدا صلى! اى ابو هريرة<گرد بر

عمر را ديدم و پيام شما را به او رساندم؛ : گفتم« چه شده اى ابو هريرة؟»: حضرت به من فرمود. آمد

سلم  و عليه هللا خدا صلى رسول. برگرد: به من گفت. ام زد و من از پشت به زمين افتادم او محكم به سينه

اى رسول خدا آيا ابو هريره را با كفشهايت فرستادى كه بگويد : اى عمر چرا چنين كردى؟ گفت: فرمود

در حالى كه قلبش بدان يقين دارد به بهشت مژده دهد؟ « ال اله إاله هللاه »گويد  هر كه را ديدى كه مى

. بگذار اينان عمل كنند. مردم به همان تكيه كنندترسم كه  اين كار را نكن من مى: آرى، گفت: فرمود

«بگذار»: حضرت فرمود
(3)

. 

ما درباره مضمون روايت فوق و نيز ساير رواياتى كه وارد شده كه گوينده كلمه توحيد اهل بهشت <

خواهيم بگوئيم وقتى رسول خدا  مى. طلبد است، كارى نداريم؛ كه اين خود بحث مستقلى را مى

اش همراه پيامى به سوى شخصى يا جمعيتى فرستاد بر  آله كسى را به عنوان فرستاده و عليه هللا صلى

آور گناهى هست كه بايد با او چنان  كه اين پيام نابجا بوده باشد آيا بر پيام -والعياذ باهلل  -فرض محال 

؟ تا چه برخورد خشنى شود؟ اگر دشمن انسان، كسى را مأمور رساندن پيامى كند با او چه بايد كرد

پادشاهان ايران . آله آن هم با پيامى مسرت بخش و عليه هللا رسد فرستاده شخصيتى چون رسول خدا صلى

آله كارى نداشتند و اين امرى  و عليه هللا و روم با آن همه كبر و غرورشان با فرستاده رسول خدا صلى

آله بود چگونه اين را از  و عليه هللا گويند هميشه با رسول خدا صلى عقالئى و رايج است و عمر كه مى

 آيا اين است نتيجه مصاحبتهاى! حضرتش نياموخت

 

 .الفقه على المذاهب االربعة (1)

 .«فخررت الستى»: جمله متن چنين است (2)

 .52، ح 11، كتاب االيمان، باب 54، ص 1صحيح مسلم، ج  (3)

(01) 

 

 !ادعائى؟<

آيا آورنده دين بهتر به رموز آن آگاه است يا افرادى : سؤال ديگرى كه در اينجا مطرح است اين است

آله را از  و عليه هللا دهد كه رسول خدا صلى دانند؟ چگونه عمر به خود جرأت مى كه از آن چيزى نمى

دانست؟ آيا باور كردنى است كه رسول خدا  دادن چنين پيامى نهى كند؟ آيا او بهتر از آن حضرت مى

: با نهى عمر پيام خويش را پس گرفت؟ يا بايد گفت -چنانچه در آخر حديث آمده  - آله نيز و عليه هللا صلى
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. داند درست نيست و يا بايد آخر حديث فوق را نادرست دانست قرآن كه كالم آن حضرت را وحى مى

كه هست  -چه آنكه اينگونه پيامها اگر وحى نباشد، مردم را به گمراهى انداختن است و اگر وحى باشد 

قينا حضرتش آن را اعالن كرده و با امر و نهى و يا حتى تهديد و ايذاء و شكنجه كسى دست از ي -

از اينها گذشته مگر اين اولين و آخرين بار بود كه رسول خدا . دارد رساندن پيام بر نمى

ان و اگر كسى ايم: آله چنين مطلبى را فرمود؟ روايات زيادى داريم كه آن حضرت فرمود و عليه هللا صلى

يقين به كلمه توحيد داشته باشد اهل بهشت است و شكى نيست كه ايمان واقعى به خدا همراه دور 

باشد، انسان را در مقابل خدا و  انداختن خدايان ساختگى كه مظاهر فريبنده دنيا از جمله آن خدايان مى

بينيم  گردد و اگر مى مىتعاليم و دستوراتش مطيع و منقاد نموده و هرگز گرد معصيت و نافرمانى خدا ن

ها و وعيدهايش  اى با آنكه مسلمانند اهل گناهند، علت اصلى آن باور نداشتن قلبى به خدا و وعده عده

هر كه كلمه ال اله إاله هللاه را با »: السالم وارد شده است چنانچه در روايات اهل بيت عليهم. باشد مى

كه كلمه مزبور او را از محرمات الهى  اخالص بگويد اهل بهشت است و اخالص آن اين است

«نگهدارد
(1)

. 

فهميم اين است كه عمر در مقابل رسول خدا  در هر حال ما آنچه كه از داستان منقول از ابو هريرة مى<

 !نمود والبد اين هم از فقه او است آله نه تنها مطيع نبود بلكه در مواردى مخالفت هم مى و عليه هللا صلى

 صوت در مسجدنهى از رفع  -و 

اى به من  مردى سنگريزه. ايستاده بودم( يعنى مسجد النبى)گويد من در مسجد  سائب بن يزيد مى<

شما اهل : گفت. آن دو را آوردم. برو اين دو نفر را بياور: گفت. نگاه كردم ديدم عمر است. پرتاب كرد

كردم اب مىاگر اهل اين شهر بوديد شما را عذ: گفت. اهل طائف: كجا هستيد گفتند
(2)

در مسجد رسول  .

«؟!كنيد سلم صدا بلند مى و عليه هللا خدا صلى
(3)

. 

دانيم كه جناب عمر اين حكم فقهى را از كجا به دست آورد كه اگر كسى صدا در مسجد بلند  ما نمى<

و  آله كسى صدا در مسجد بلند كرد و عليه هللا كند حكمش ايذاء به او است؟ آيا در زمان رسول خدا صلى

گر چه نهى به تنهائى دليل بر لزوم تنبيه نيست -آن حضرت او را تنبيه كرد و يا حتى از آن نهى كرد؟ 

دليل ديگرى ( يعنى حرام است نه مكروه)و اگر هم اثبات شود كه اين نهى تحريمى است نه تنزيهى 

-الزم است كه لزوم تنبيه را اثبات كند
(4)

. 

 :كند و آن اينكه ل مىبخارى در همين باب حديث ديگرى نق<

 

 .السالم است روايت از امام جعفر صادق عليه. 354، ص 8بحار االنوار، ج  (1)

 .«الوجعتكما»: جمله متن چنين است (2)

 .، كتاب الصالة، باب رفع الصوت في المساجد122، ص 1صحيح بخارى، ج  (3)
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بت و امثال آن حرام است، ولى چنانچه دروغ، غي. مثال آن در شريعت مقدس اسالم فراوان است (4)

 .براى آن حدى يا تعزيرى معين نشده است

(01) 

 

طلبى داشت و در مسجد از او آن « ابن أبي حدرد»پدرم از : گويد مى -عبد هللاه -پسر كعب بن مالك »<

سلم كه در منزلش  و عليه هللا طورى كه رسول خدا صلى. صداهاى آن دو در مسجد بلند شد. را طلب نمود

حضرت با دستش ! بلى يا رسول هللاه : گفت! اى كعب: پرده حجره را كنار زد و فرمود. ود آن را شنيدب

 .«برخيز و آن را ادا كن: حضرت فرمود. چشم: اشاره كرد كه نصف آن را درگذر كعب گفت

آله  و عليه هللا مالحظه فرموديد كه در اينجا نيز دو نفر در مسجد صدا بلند كردند و رسول خدا صلى

كه به -ولى عمر . اى نفرمود كه صدا را پايين بياوريد اى يا كنايه صداى آنها را شنيد و حتى با اشاره

تواند  مگر او مى. دارد براى آن تعزير يا تنبيه مقرر مى -قول صاحبان صحاح هميشه با پيامبر بود

ست تنبيه كند؟ رسول خدا دهند و نهى شارع نيز در آن ني مسلمانان را به خاطر اعمالى كه انجام مى

چگونه . هرگز تنبيه نفرمود -با آنكه مرتكب گناهى بزرگ شدند-آله فراريان جنگ را  و عليه هللا صلى

 !دهد براى كسى كه فقط صدا در مسجد بلند كرده تنبيهى مقرر كند؟ عمر به خود اجازه مى

 

 نهى از شعر خواندن در مسجد -ز 

 

حسان<
(1)

او گاهى به مناسبتها. ، شاعر مخصوص پيامبر بود
(2)

آله  و عليه هللا يا در مدح رسول خدا صلى 

آله براى او در مسجد  و عليه هللا رسول خدا صلى. سرود امثال آن اشعارى مى<و يا بدگوئى از مشركين و 

محل مخصوصى را معين فرمود و به او دستور خواندن اشعارش را كه به نفع اسالم وعليه دشمنان بود 

 .فرمود صادر مى

و در )خواند عمر نگاه تندى به او كرد  كرد و حسان در آنجا شعر مى روزى عمر از مسجد عبور مى»

من در : حسان به او گفت( يعنى دست بردار. «مه»: بعض روايات مسند احمد آمده است كه به او گفت

س رو به ابو هريره سپ( كرد و مرا منع نمى)خواندم و از تو بهتر در اينجا حاضر بود  اينجا شعر مى

از جانب من جواب »: فرمود آله مى و عليه هللا ترا به خدا قسم آيا شنيدى كه رسول خدا صلى: كرد و گفت

«آرى: گفت« خدايا او را به روح القدس تأييد فرما؟. بده
(3)

. 

اگر ديندارى عمر چنان است كه در خواب مذكور نقل شده، چرا بايد از عملى كه رسول خدا <

فرمود نهى كند؟ مگر او خود را جانشين آن حضرت و ادامه دهنده راه آن  آله بدان امر مى و عليه هللا صلى

 داند؟ ممكن است اهل سنت بزرگوار نمى
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و پدر منذر، « منذر»و جدش « ثابت»و پدرش « حسان»يكى از اتفاقات جالب اين است كه  (1)

 .سال عمر كردند 121هر يك « حرام»

السالم به جانشينى  مناسبتها در روز غدير و پس از منصوب شدن أمير المؤمنين عليه از جمله آن (2)

تن از علماى اهل سنت شعر او را  12به بعد به نقل از  34ص « الغدير» 2بود عالمه امينى در جلد 

 آله و در ميان مردم حاضر در آن اجتماع عظيم و با شكوه آن و عليه هللا كه در محضر رسول خدا صلى

كند كه شيعه در طول تاريخ بدان  همان را بيان مى« مولى»او در شعرش از كلمه . كند را خواند نقل مى

 .اعتقاد داشته است

 .مطالعه فرمائيد« السالم در صحاح اهل بيت عليهم»مختصرى از مشروح جريان غدير را در كتابمان 

 .سالم برگشتال بد نيست بدانيد كه همين آقاى حسهان سرانجام از على عليه

: با حذف اين جمله كه -، كتاب بدء الخلق، باب ذكر المالئكة 132، ص 4صحيح بخارى، ج  -الف  (3)

 (!وكم له من نظير) -« عمر به او نگاه تندى كرد»

 .151، ح 34، كتاب فضائل الصحابة، باب 1432، ص 4صحيح مسلم، ج  -ب 

 .5115و  5113، باب ما جاء في الشعر، ح ، كتاب االدب314و  313، ص 4سنن أبي داود، ج  -ج 

 .212، ح 24، كتاب المساجد، باب 52، ص 2سنن نسائى، ج  -د 

قد : أنه عمر مره بحسهان وهو ينشد الشعر في المسجد فلحظ اليه فقال... »: متن روايت مسلم چنين است

 .«...كنت انشد وفيه من هو خير منك

(04) 

 

ر خواندن در مسجد را شنيده بود و از جواز خواندن اشعار خوب بگويند كه عمر روايت نهى از شع<

 .بى خبر بود

آله را درك  و عليه هللا كسى كه فقط سه سال محضر رسول خدا صلى-در پاسخ بايد گفت كه ابو هريره 

دانند و  در حاليكه اهل سنت عمر را اعلم اصحاب به سنت مى. تر بود از عمر به سنت آگاه -كرده بود

شود كسى مجتهد باشد ولى از سنت بى خبر؟  آيا مى. داند ن أبي الحديد او را يكى از مجتهدين مىحتى اب

ما به خواست خدا در بحث علم عمر موارد متعددى را نقل خواهيم كرد كه عمر از آن آگاهى نداشت، 

ا توان پذيرفت كه عمر در هيچيك از مجالسى كه حسان در آن مجلس در حضور رسول خد ولى نمى

گويد ابوبكر و عمر  اينان با روايتى كه مى. خواند حضور نداشت آله و در مسجد شعر مى و عليه هللا صلى

كنند؟ پس بايد اين را هم به حساب مخالفت با سنت آورد كه او از اين  هميشه با پيامبر بودند چه مى

 .ها زياد دارد نمونه
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 بدعت عمر در نماز تراويح -ح 

 

اين نماز در زمان . شود ى مستحبى است كه در شبهاى ماه رمضان خوانده مىنماز تراويح نمازها<

 .شد آله و ابوبكر و مدتى از خالفت عمر فرادى خوانده مى و عليه هللا رسول خدا صلى

اگر اينها را بر يك : خوانند، گفت شبى عمر وارد مسجد شد و چون ديد مردم به طور پراكنده نماز مى»

لذا أبي بن كعب را به امامت برگزيد و چون شبى ديگر آنان را به جماعت . استامام جمع كنيم بهتر 

«اين بدعت خوبى است: ديد گفت
(1)

. 

آله كه از بدعت نهى كرده بدعت خوب را استثناء زده  و عليه هللا الزم است بدانيم كه آيا رسول خدا صلى<

 .گمراهى است( بد چه به نظر ما خوب آيد و چه)هر بدعتى : است؟ يا اينكه فرمود

بدعت يعنى چيزى را كه شارع مقدس نياورده به عنوان امرى شرعى آن را جزء دستورات دين قرار 

 .اين چيزى است كه در روايات متعددى از آن نهى شده است. دهيم

و ( بدعت)بهترين امور، كتاب خدا و بهترين هدايت، هدايت محمد بوده و بدترين امور، نوآورى  ...»

 .«تى گمراهى استهر بدع

بهترين كالم، كالم خدا و بهترين هدايت، هدايت . كالم و هدايت( كه بايد توجه كنيد)دو مطلب است »

پرهيز باد تو را از نوآورى در امور كه بدترين امور نوآورى بوده و هر نوآورى بدعت و . محمد است

«هر بدعتى گمراهى است
(2)

. 

«ه در آن نيست بايد رد شودهر كه در امر ما چيزى ايجاد كند ك»<
(3)

. 

«پرهيز باد از امور ايجاد شده كه همه آنها بدعت است و هر بدعتى گمراهى است»<
(4)

. 

 

 

 .، كتاب الصوم، باب فضل من قام رمضان58، ص 3صحيح بخارى، ج  (1)

 .«نعم البدعة هذه»: متن قول عمر چنين است

 .42و  45، ح 2، مقدمه باب 18و  12، ص 1سنن ابن ماجه، ج  (2)

أال واياكم ومحدثات االمور فان شر االمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ... »: 42اينك متن حديث شماره 

 .«...وكل بدعة ضاللة

، كتاب الشهادات، باب إذا اصطلحوا على صلح جور 241، ص 3صحيح بخارى، ج  -الف  (3)

 .فالصلح مردود

 .12، ح 8ية، باب ، كتاب االقض1343، ص 3صحيح مسلم، ج  -ب 

 .4212، كتاب السنة، باب في لزوم السنة، ح 211، ص 4سنن أبي داود، ج  -ج 

 .«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رده : قال رسول هللاه ... »: متن روايت بخارى چنين است
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 .4212، ح 211، ص 4سنن أبي داود، ج  (4)

 .«وكل بدعة ضاللة اياكم ومحدثات االمور فان كل محدثة بدعة ...»

(05) 

 

«هر كس عملى انجام دهد كه امر ما در آن نباشد مردود است»<
(1)

. 

گيريم اين است كه بدعت هر چه باشد بد و مردود و گمراهى  اى كه از مجموع اين روايات مى نتيجه<

و فرموده آله به آن استثناء زده  و عليه هللا است و در تمامى صحاح روايتى نيست كه رسول خدا صلى

. «اين بدعت خوبى است»: كنم ولذا اينكه عمر گفت باشد كه اگر بدعتى خوب بود من آن را امضاء مى

توانستند دستور دهند كه  دانستند و مى بايد به او گفت كه اگر خوب بود خدا و رسولش از تو بهتر مى

 .مسلمانان نماز تراويح را به جماعت بخوانند

 :آله درباره بدعت گذار چه فرموده است و عليه هللا رسول خدا صلىخواهيم بدانيم كه  حال مى

كند نه نماز و نه صدقه و نه حج و نه عمره و نه جهاد و نه  خداوند از بدعت گذار نه روزه قبول مى»

«گردد شود همانگونه كه مو از خمير خارج مى از اسالم خارج مى( چنين كس. )مال و عوضى
(2)

. 

گناه همه ( توجه داشته باشيد كه هر بدعتى گمراهى است)به گمراهى دعوت كند  هر كه مردم را ...»<

«آنها كه از آن پيروى كردند گردن او است بدون آنكه از گناه آنان كم شود
(3)

. 

خواهيم پاسخ  رسد و از اهل سنت مى اى است كه از مجموع روايات صحاح به ذهن مى البته اين شبهه<

قاضا داريم اگر نتوانستند پاسخ دهند شيعيان را به كفر و زندقه و ارتداد و امثال آن را بدهند و از آنها ت

اى را مطرح كرد او را طرد كرده و تكفير  آن نسبت ندهند؛ زيرا اگر قرار باشد هر كس كه شبهه

آله و نسبت  و عليه هللا البته اگر توهين به رسول خدا صلى. شود نمايند، راه وصول به حق مسدود مى

تواند دليل ديگرى بر فقه او بوده و گفته شود كه  ذيان دادن به او دليل بر فقه عمر باشد، اين نيز مىه

چنانچه موارد ديگرى هم كه از او . كرد آله زنده بود آن را امضاء مى و عليه هللا اگر رسول خدا صلى

 .ل انصافقضاوت با اه. توان توجيه كرد گفتيم و خواهد آمد همه را با همين دليل مى

 

 بدعت در سه طالقه -ط 

 

يعنى طالقى كه بتواند در )در توضيح عنوان فوق بايد گفت كه اگر مردى زنش را طالق رجعى دهد <

و در عده رجوع كند و مجددا طالق دهد و باز هم رجوع كند و ( زمان عده بدون عقد به او رجوع كند

واهد با آن زن زندگى كند بايد كس ديگرى براى بار سوم طالق دهد، ديگر حق رجوع ندارد و اگر بخ
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تواند پس از پايان عده  با او ازدواج كند و آن دومى او را طالق دهد كه در اين صورت شوهر اول مى

 .او را به عقد خود در آورد

سه طالق مزبور  -(واينجا جاى بحث آن نيست)شود  كه از قرآن و سنت فهميده مى-از نظر فقه شيعه 

 بايد جدا از

 

، كتاب 132، ص 4، كتاب البيوع، باب النجش؛ وج 41، ص 3صحيح بخارى، ج  -الف  (1)

 . ...االعتصام بالكتاب والسنة، باب إذا اجتهد العامل

 .18، ح 8، كتاب االقضية، باب 1344، ص 3صحيح مسلم، ج  -ب 

 .4212، ح 211، ص 4سنن أبي داد، ج  -ج 

 .«ليس عليه امرنا فهو رد من عمل عمال ...» :حديث بخارى چنين است

 .44، ح 2، مقدمه باب 14، ص 1سنن ابن ماجه، ج  (2)

ا وال : سلم  و عليه هللا قال رسول هللاه صلى» ال يقبل هللاه لصاحب بدعة صوما وال صالة وال صدقة وال حجه

 .«يخرج من االسالم كما تخرج الشعرة من العجين. عمرة وال جهادا وال صرفا وال عدال

 .4214، كتاب السنة، باب لزوم السنة، ح 211، ص 4ن أبي داود، ج سن (3)

 .«من دعا إلى ضاللة كان عليه من االثم مثل آثام من تبعه ال ينقص ذلك من آثامهم شيئا ...»

(06) 

 

توان زنى را در يك مجلس سه طالقه كرد كه در آن صورت فقط يك طالق به حساب  هم باشد و نمى<

 .آيد مى

 :زنيم وايات صحاح سرى مىاكنون به ر

سلم و ابوبكر و دو سال از خالفت عمر سه طالق در يك  و عليه هللا طالق در زمان رسول خدا صلى»

آمد و چون عمر ديد كه مردم در اين امر تعجيل دارند آن را امضاء كرد  مجلس يك طالق به حساب مى

« (يعنى اجازه داد كه سه طالق در يك مجلس همان سه طالق باشد)
(1)

. 

آيا . فرمائيد علت امضاى عمر و حكم به غير سنت دادن به خاطر تعجيل مردم بود چنانچه مالحظه مى<

 تواند باعث تغيير حكم خدا شود؟ تعجيل مردم مى

حضرت با . سلم خبر دادند كه مردى زنش را در يك مجلس سه طالقه كرد و عليه هللا به رسول خدا صلى»

؟ !شود در حالى كه هنوز من در ميان شما هستم آيا با كتاب خدا بازى مى: آنگاه فرمود. خشم برخاست

«آيا او را نكشم؟: تا آنجا كه مردى برخاست و گفت
(2)

. 
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آله از آنچه كه عمر آن را امضاء كرد عصبانى شده و آن  و عليه هللا بنگريد كه چگونه رسول خدا صلى<

 :آمده است داند؛ چه آنكه در قرآن را بازى با كتاب خدا مى

تاِن فَاِْمساٌك بَِمْعُروٍف أَْو تَْسِريٌح بِاِْحسانٍ » «اآلية... الطَّالُق َمرَّ
(3)

. 

طالق داد و به دو يا سه « دو بار»طالقها جدا از هم باشد تا گفته شود  -مطابق آيه فوق-پس بايد <

 .«سه بار»يا « دو بار»گويند  طالق در يك مجلس نمى

اگر بار سوم او را طالق داد ديگر آن زن بر او حالل نيست مگر آنكه با »: در آيه بعد آمده است كه

 .«مرد ديگرى ازدواج كند

فرماييد قرآن به صراحت كيفيت طالق رجعى را و اينكه سه طالق جدا از هم بايد  چنانچه مالحظه مى

دارد، و لذا اشاره به همين آيات  -كه گذشت-باشد بيان كرده و حديث نبوى مذكور در سنن نسائى 

آله و هم در زمان ابوبكر و هم دو سال از خالفت  و عليه هللا بينيم كه هم در زمان رسول خدا صلى مى

ماند كه امضاى عمر بدعتى ديگر  اى مى آيا باز هم براى كسى شبهه. شد عمر به همان دستور عمل مى

آله ، و مهمتر از آن كتاب خدا،  و عليه هللا در دين بود كه بيش از هزار سال مردم سنت رسول خدا صلى

كه مقصر اصلى در اين جهالت، علما و -را در اين امر كنار زدند و به خاطر جهلشان از حكم خدا 

كردند تا آنكه اخيرا قول فقهاى  عمل مى( و در حقيقت بدعت او)به سنت عمر  -باشند فقهاى عامه مى

. پيروى كردند -همان اسالم ناب و خالص است كه-اربعه خود را كنار زده و از نظرات فقهاى شيعه 

 گر چه براى خود داليل ديگرى ذكر

 

 .15 - 12، كتاب الطالق، باب طالق الثالث، ح 1144، ص 2صحيح مسلم، ج  -الف  (1)

 2144، كتاب الطالق، باب نسخ المراجعه بعد التطليقات الثالث، ح 221، ص 2سنن أبي داود، ج  -ب 

 .2211و 

 .3413، ح 8، كتاب الطالق، باب 145، ص 2ائى، ج سنن نس -ج 

سلم و  و عليه هللا كان الطالق على عهد رسول هللاه صلى: عن ابن عباس قال» :اولين حديث صحيح مسلم

إنه الناس قد استعجلوا في : أبي بكر وسنتين من خالفة عمر طالق الثالث واحدة فقال عمر بن الخطاب

 .«امضيناه عليهم فامضاه عليهم امر قد كانت لهم فيه اناة فلو

 .3348، ح 2، كتاب الطالق، باب 142، ص 2سنن نسائى، ج  (2)

أ : سلم عن رجل طلق امرأته ثالث تطليقات جميعا فقام غضبانا ثمه قال و عليه هللا أخبر رسول هللاه صلى»

 .«ه؟يا رسول هللاه أال أقتل: حتى قام رجل وقال. يلعب بكتاب هللاه وأنا بين أظهركم

توان رجوع كرد  كه در هر دو بار مى)دو بار است ( رجعى)از سوره بقرة؛ يعنى طالق  224آيه  (3)

و نه با دعوا )نگه دارد يا با خوبى و خوشى ( همسرش را)يا به معروف و نيكى ( و مرد وظيفه دارد كه

 . ...او را طالق دهد...( و
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(07) 

 

 !كردند<

در مبحث « الفقه على المذاهب االربعة»را به آنچه كه نويسنده كتاب در اينجا توجه خوانندگان محترم 

 :كنيم تعدد طالق نوشته جلب مى

تو سه طالقه هستى، از نظر مذاهب : اگر مردى زنش را در يك مجلس سه طالقه كند به اينكه بگويد»

اند؛  ت كردهبعض از مجتهدين با آن مخالف. شود، و اين رأى جمهور است اربعه، سه طالق محسوب مى

اينان گفتند كه يك طالق . «ابن عباس»و در رأس آنها « ابن اسحاق»، «عكرمه»، «طاووس»مانند 

سپس روايت )شود نه سه طالق و دليل آنها روايتى است كه مسلم آن را نقل كرده است  محسوب مى

ن مسأله اجماعى اين حديث صريح است كه اي( دهد نويسد، آنگاه چنين ادامه مى مسلم را كه گذشت مى

نيست
(1)

عكرمه خالف آن است؛ و از <چه آنكه رأى بعض مجتهدين مثل ابن عباس و طاووس و  .

پس چنين نيست كه از يك مجتهد خاص بايد تقليد . آيد كه تقليد مجتهد واجب نيست قواعد اصولى بر مى

توان تقليد كرد مىبنابراين از قول مجتهدى از مجتهدين امت اسالمى كه نظر او ثابت شده . كرد
(2)

و  

 .چون ثابت شد كه ابن عباس چنين گفت، تقليد از او در اين رأى صحيح است<

همه قبول ( اهل سنت)چه آنكه ائمه . يابيم از مسأله تقليد گذشته، به ذات دليل كه بنگريم آن را قوى مى

القه در يك مجلس يك طالق يعنى سه ط)آله نيز چنين بود  و عليه هللا دارند كه در زمان رسول خدا صلى

و كسى هم روايت مسلم را رد نكرده است و تنها دليل آنها اين است كه عمل عمر و ( شد محسوب مى

موقت و تا زمان ( يك طالق محسوب شدن)دهد كه حكم مزبور  موافقت بيشتر اصحاب با او نشان مى

خ كرده استعمر بوده است و عمر آن را با ذكر حديثى كه براى ما نقل نشده نس
(3)

دليل اين امر هم  .

را قانع كرده <زيرا اجماع اصحاب بر رضايت عمل عمر دليل است بر اينكه عمر آنان . اجماع است

است كه نزد او دليلى وجود دارد
(4)

آنچنانكه در اصول -و ضرورتى ندارد كه سند اجماع را بدانيم  

زيرا بسيارى از مسلمانان با آن . نداردولكن واقعيت اين است كه اجماعى وجود  -شده است<مقرر 

اند و از چيزهائى كه شكى در آن نيست اين است كه ابن عباس مجتهدى است كه در دين  مخالفت كرده

شود و چنانچه گذشت تقليد از او جايز است و تقليد از عمر در آنجا كه رأى او است  به او رجوع مى

گر چه او نيز مجتهد است-واجب نيست 
(5)

 و - 

 

داند و نشان  بى انصافى و تعصب نويسنده را بنگريد كه چگونه حديثى را كه خود آن را صحيح مى (1)

آله در مورد سه طالقه در يك مجلس چه بوده است، اين گونه  و عليه هللا دهد كه سنت رسول خدا صلى مى

تواند خالف  تهد مىمگر مج. دهد كه اين مسأله اجماعى نيست كند كه حديث مزبور نشان مى توجيه مى



26 
 

سنت ثابت فتوى دهد؟ همه همت علما و مجتهدين اين است كه بتوانند با استفاده از قرآن و سنت حكم 

حال كه حكم خدا معلوم شد ديگر اختالف و عدم . واقعى خداوند را بيابند و مردم را بدان راهنمائى كنند

 .اجماع معنى ندارد

محدود كرديد؟ مگر فقهاى شيعه مجتهد نيستند؟ پس چه شد  4 اگر چنين است چرا مذهب را به عدد (2)

كه حاضر نيستيد از آنها تقليد كنيد؟ آيا بعد از ائمه اربعه، ديگر مجتهدى در ميان علماى اهل سنت پيدا 

نشد؟ اگر نشد كه واى به حالتان و اگر شد چرا اسمى از او به عنوان عالمى جايز التقليد در كتابها 

 نيست؟

هم تعصب را بنگريد كه بر خالف آنچه كه مسلم نقل كرده و كسى هم آن را رد ننموده، مطلب  باز (3)

و چون عمر ديد كه مردم در اين امر تعجيل دارند آن را ... »: كند كه نويسد و از اين جمله تغافل مى مى

 .يعنى امضاى عمر به خاطر تعجيل مردم بود نه ذكر حديث و نسخ حكم قبلى. «امضاء كرد

آيا عمل مردم به آنچه كه عمر گفت دليل بر رضايت آنان و مهمتر از اين دليل بر وجود روايتى  (4)

كه هنوز ( كه خود صريحا به بدعت بودن آن اقرار كرده است)باشد؟ مگر بدعت او در نماز تراويح  مى

 شود، دليل بر نقل حديثى از جانب او بوده است؟ هم بدان عمل مى

دعا همين بس كه بدانيم او نه تنها از بسيارى از دستورات نبى مكرم اسالم در صحت اين ا (5)

دانست كه در نبود  چنانچه نمى)دانست  آله بى خبر بود بلكه بعض آيات قرآن را نيز نمى و عليه هللا صلى

 .-«كالله»همچون معناى -و مهمتر از آن معناى بعض كلمات را بلد نبود ( آب بايد تيمم كرد

(08) 

 

كند موافقت اكثر أصحاب، تقليد از او را حتمى نمى<
(1)

از اين گذشته احتمال دارد كه فتواى عمر به  .

چه آنكه سنت اين است كه . مردم را از طالقى كه مغاير سنت است بر حذر دارد<خاطر اين بود كه 

سه بار  پس كسى كه جرأت كرده و در يك جلسه -چنانچه بيان شد-ها در اوقات مختلف باشد  طالق

طالق دهد با سنت مخالفت كرده و كيفر او اين است كه به همان عمل شود
(2)

. 

شود نه سه، دليل محكمى دارند و  گويند سه طالقه در يك جلسه يكى حساب مى خالصه آنكه آنانكه مى<

فت آله و خليفه بزرگ او ابوبكر و دو سال از خال و عليه هللا آن واقع شدن آن در زمان رسول خدا صلى

پس تقليد مخالف صحيح است آنگونه . باشد و ديگران بعد از عمر با اجتهاد او مخالفت كردند عمر مى

كه تقليد عمر صحيح است، و خداى تعالى ما را تكليف نكرده است كه در اعمال فرعيه به يقين برسيم 

 .«...چه آنكه اين امر نزديك به محال است

با  -«عبد الرحمن الجزيرى»-« الفقه على المذاهب االربعة»كتاب فرمائيد نويسنده  چنانچه مالحظه مى

دالئل خود قول ابن عباس را ترجيح داده و با آنكه ائمه اربعه آنها نظر عمر را برگزيده و سنت رسول 
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آله و ابو  و عليه هللا آله را رها كردند، آن را مغاير با آنچه كه در زمان رسول خدا صلى و عليه هللا خدا صلى

گر چه داليل اين نويسنده در . شد دانسته و امضاى عمر را به عنوان كيفر برشمرده است بكر عمل مى

رفته به خوبى  هم ولى روى( و ما به اهم آنها در پاورقى اشاره كرديم)مواردى مورد قبول نيست 

ان دراز بدان عمل آله بوده و تا سالي و عليه هللا آيد كه فتواى عمر خالف سنت ثابت رسول خدا صلى برمى

توانيم بگوئيم كه ديندارى عمر  آيا باز هم مى. شده است و اين فتوى باعث متروك گشتن سنت گشت مى

 !در حدى است كه در خواب مذكور نقل شده است؟

 

 حكم نماز بعد از عصر -ى 

 

د كه را مأمور كردن -غالم ابن عباس-ابن عباس و عبد الرحمن بن ازهر و مسور بن مخرمه، كريب »<

از عايشه درباره دو ركعت نماز بعد از عصر بپرسند و گفتند كه به ما خبر رسيد تو آن دو ركعت را 

گويد من و عمر  ابن عباس مى. خوانى و از يكطرف به ما خبر رسيد كه رسول خدا از آن نهى كرد مى

زديم مردم را به خاطر همين نماز خواندن مى
(3)

شدم و مسأله را از او گويد وارد بر عايشه  مى<كريب  .

سلم از آن  و عليه هللا شنيدم كه رسول خدا صلى: گفت. نزدش رفتم. برو از أمه سلمه بپرس: گفت. پرسيدم

كنيزى را فرستادم تا . آنگاه ديدم كه روزى بعد از خواندن نماز عصر دو ركعت نماز خواند. نهى كرد

نزدم آمدند و من نرسيدم كه دو ركعت بعد از « عبد القيس»اى از  عده: فرمود... از آن حضرت بپرسد

«ظهر را بخوانم و اين آن دو ركعت بود
(4)

. 

 

چه شده كه فقهاى اربعه اهل سنت و نيز فقها و دانشمندانشان در طول بيش از هزار سال نفهميدند  (1)

تعه چرا در ساير بدعتهاى او پيروى الزم است؟ مگر حرمت م! كه ضرورتى بر پيروى از عمر نيست

 نساء فتواى عمر نيست؟ مگر نماز تراويح بدعت او نيست؟

عمر به جاى آنكه با ديدن و شنيدن عمل ! دانيم به اين استدالل قرن بيستمى بخنديم يا گريه كنيم نمى (2)

آزرد، آنان را كيفر كند و  اش كه گاهى بيگناهى را بدان مى خالف سنت مردم، ناراحت شده و با تازيانه

خشمگين شده و آنها  -آله به نقل از سنن نسائى نقل كرديم و عليه هللا چنانچه از رسول خدا صلى-يا ال اقل 

را از اين عمل نهى كند كيفرشان را آن قرار دهد كه خود همان را خواسته و خيلى هم خوشحال 

خالف،  آيا كيفر عمل. شوند و اين بدعت همچنان باقى بماند تا اخيرا بيايند و آن را نقض كنند مى

 !امضاى آن عمل است؟

شد و هم  وسلم مرتكب آن مى آله و عليه هللا كه هم رسول خدا صلى-!! البد به خاطر اين گناه بزرگ (3)

 !نمود مردم را تنبيه مى -عايشه
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(09) 

 

 :آورد به اين مضمون مسلم بعد از نقل اين روايت، سه حديث ديگر بعد از آن به نقل از عايشه مى<

سپس روزى بعد از عصر آن را خواند . خواند سلم آن را قبل از عصر مى و عليه هللا دا صلىرسول خ -1

وكان إذا صلى صالة . فصالهما بعد العصر ثمه اثبتهما... »خواند  و بعد از آن هميشه بعد از عصر مى

 .«اثبتها

ترك رسول هللاه  ما». سلم دو ركعت بعد از عصر را ترك نكرد و عليه هللا هرگز رسول خدا صلى-2

 .«سلم ركعتين بعد العصر عندى قطه  و عليه هللا صلى

نه در خفا و نه در -سلم در بيت من هرگز ترك نكرد  و عليه هللا دو نماز بود كه رسول خدا صلى -3

صالتان ما تركهما رسول هللاه في بيتى قط ». دو ركعت قبل از فجر و دو ركعت بعد از عصر -آشكارا

 .«ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر: يةسرا وال عالن

 :آوريم اين است آنچه كه ما از مجموع روايات فوق به دست مى

نخواند و آن را بعد  -اى به خاطر مشغله-آله يكبار دو ركعت بعد از ظهر را  و عليه هللا رسول خدا صلى-1

 .از عصر خواند

ولو در غير وقت -خواند  به هر علتى در وقتى مىآله نمازى را  و عليه هللا اگر رسول خدا صلى-2

 !داد آن را برنامه هميشگى خود قرار مى -اصليش

چه مخفيانه -آله هرگز دو ركعت قبل از فجر و دو ركعت بعد از عصر را  و عليه هللا رسول خدا صلى-3

 .ترك نكرد -و چه آشكارا

مردم را به خاطر خواندن  -رت را نديده بودكه گوئيا حتى يكبار هم نماز بعد از عصر آن حض-عمر -4

 .زد آن نماز كتك مى

 :دهيم صرفنظر از تضاد در روايات چند نكته را تذكر مى

گويد كه آن حضرت  آله آن را يكبار خواند و عايشه مى و عليه هللا گويد كه رسول خدا صلى أمه سلمه مى-1

 .هرگز آن را ترك نكرد

خواند چرا جواب مسأله آن سه  آله هميشه آن را مى و عليه هللا سول خدا صلىدانست كه ر اگر عايشه مى-2

 نفر را به امه سلمه ارجاع داد؟

 .آزرد خواند و عمر مردم را به خاطر همان، مى عايشه بعد از عصر آن نماز را مى-3

نماز را شنيده  توانند بدهند اين است كه بگويند عمر نهى از خواندن آن بهترين جوابى كه اهل سنت مى

 .بود و عمل پيامبر را نديده و از آن بى اطالع بود
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الً : در پاسخ آن بايد گفت  -مگر براى هر گناهى كه مردم مرتكب شدند بايد كتك بخورند؟ و ثانيا -أوه

گويند كه  چرا مردم بايد چوب ندانستن او را بخورند؟ چرا اهل سنت مى. چاره ندانستن پرسيدن است

توان اين را يكى از موارد براى نادرست بودن خواب  ابو بكر اعلم اصحاب بود؟ و آيا نمىعمر بعد از 

 ديندارى عمر دانست؟

 

 آله در تقسيم و عليه اهلل اعتراض به پيامبر صلى - (1) ي

 

يا رسول هللاه غير اينان بر : گويد من گفتم عمر مى. سلم مالى را تقسيم كرد و عليه هللا رسول خدا صلى»<

«...زاوارترنداينان س
(1)

. 

 

 

 .242، ح 54، كتاب صالة المسافرين و قصرها، باب 521، ص 1صحيح مسلم، ج  -الف  (1)

( مشابه آن) 1154، ح 112، كتاب اقامة الصالة والسنة فيها، باب 322، ص 1سنن ابن ماجه، ج  -ب 

سألت ! يا بنت أبي امية»: تمطابق نقل مسلم چنين اس-آله به ام سلمة  و عليه هللا خطاب رسول هللاه صلى

انهه أتانى ناس من عبد القيس باالسالم من قومهم فشغلونى عن الركعتين اللتين . عن الركعتين بعد العصر

 .«فهما هاتان. بعد الظهر

 .122، ح 44، كتاب الزكاة، باب 231، ص 2صحيح مسلم، ج  (2)

وهللاه يا رسول هللاه لغير هؤالء كان : قسما فقلت سلم و عليه هللا قسهم رسول هللاه صلى: قال عمر بن الخطاب»

لونى فلست بباخل: قال. أحق به منهم  .«انهم خيرونى أن يسألونى بالفحش أو يُبَخه

 .پردازيم دنباله اين حديث هم نشان از ضعف ايمان بعض از اصحاب دارد كه در جاى خود بدان مى

(11) 

 

آله انجام داد  و عليه هللا به كارى كه رسول خدا صلى دهد كدام مسلمان ديندارى به خود اجازه مى<

آله  و عليه هللا اى از مسائل از رسول خدا صلى تواند ادعا كند كه من در مسأله اعتراض كند؟ آيا كسى مى

 آگاه ترم؟

را مطرح كردند كه ما در « تأبير نخل»آرى، اينان براى تصحيح بعض مخالفتهاى عمر مسائلى از قبيل 

 .ايم تفصيال متعرض آنها شده و پاسخ آن را هم داده« آله در صحاح و عليه هللا پيامبر صلى» :كتابمان

نشان از ضعف  -كه منحصر به همين مورد هم نيست-آله  و عليه هللا اعتراض عمر به رسول خدا صلى

ى آن است ايمان او دارد نه آنچه كه جاعالن حديث، مسأله خواب كذائى را ساختند؛ واصوال ايمان واقع
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كه در مقابل خدا و رسولش كامال مطيع بوده و هرگز حتى در دل هم احساس نارضايتى نكنند تا چه 

 .رسد به زبان اعتراض كرده و حتى در مواردى آن حضرت را بيازارند

 

 تغيير كنيه مغيره - (6)ي

اش  شعبة كنيه اش ابو عيسى بود زد و مغيرة بن كند كه عمر پسرش را كه كنيه زيد بن اسلم نقل مى»<

همانا رسول : ات ابو عبد هللاه باشد؟ گفت كند كه كنيه آيا ترا كفايت نمى: عمر به او گفت. ابو عيسى بود

اش  سلم گناهان گذشته و آينده و عليه هللا رسول خدا صلى: گفت. سلم مرا به اين كنيه ناميد و عليه هللا خدا صلى

باشم آمرزيده شد و من يكى از مسلمانان مى
(1)

«اش ابو عبد هللاه بود كنيه<او تا آخر عمر  .
(2)

. 

آله كارى انجام داد و مخالفت او  و عليه هللا دانست كه رسول خدا صلى توان گفت عمر نمى آيا باز هم مى<

آله كنيه  و عليه هللا عمر با علم به اينكه رسول خدا صلى: اطالعى او نسبت داد؟ قطعا بايد گفت را به بى

توان بيان كرد كه عمر صريحا با  آيا اين عمل را جز اين مى. بو عيسى نهاد، آن را برگرداندمغيره را ا

آله مخالفت كرده است؟ مگر ابو عيسى چه عيبى داشت كه آن را عوض كرد  و عليه هللا رسول خدا صلى

ه او بوده از فق -به قول ابن حجر-كتك زد؟ آيا اين هم  -بى آنكه گناهى مرتكب شده باشد-و پسرش را 

 است؟

پدر »السالم پدر نداشت معنى ندارد كه به كسى بگوئيم  گوئيا عمر انديشيد كه چون حضرت عيسى عليه

آله كنيه يكى را ابو عيسى نهاد علت آن است كه گناهان او  و عليه هللا و اگر رسول خدا صلى« !عيسى

آله با اين  و عليه هللا گرامى اسالم صلى با اين توجيه عمر، بايد گفت كه به عقيده او رسول! آمرزيده است

فرمايد كه  خطاب به پيامبرش مى 2عمل، مرتكب گناهى شده است ولى چون خداوند در سوره فتح آيه 

تواند چنين كارى انجام دهد ولى ما بايد از آن نهى كنيم  گناهان گذشته و آينده تو آمرزيده است پس او مى

با اين حساب، ما بايد در كليه آنچه كه پيامبر انجام داد ! د آمدچون معلوم نيست بر سر ما چه خواه

ترديد داشته باشيم كه آيا اين هم جزء گناهانى است كه انجام داده و خداوند قبال آن را بخشيده است يا 

؟ خوانندگان محترم خود تصور كنند كه اگر بخواهيم با اين ديد به كارهاى رسول خدا !نه

 آيا جز اين. بنگريم به كجا خواهيم رفت آله و عليه هللا صلى

 

يعنى مثل : و در پاورقى آمده است« وأنا في جلجتنا»: اى كه عمر به كار برد اين است كلمه (1)

 .دانيم بر سر ما چه خواهد آمد باشيم، نمى مسلمانان مى

 .4423، كتاب االدب، باب فيمن يتكنهى بابى عيسى، ح 241، ص 4سنن أبي داود، ج  (2)

(10) 
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 شود؟ است كه آخر كار ما به انكار رسالت و يا الاقل به معصوم نبودن آن بزرگوار ختم مى<

آله نفرموده است  و عليه هللا مگر رسول خدا صلى! چگونه ممكن است مسلمانى چنين اعتقادى داشته باشد

كه من از همه شما با تقواترم
(1)

ل پنداشت اگر ؟ آن بزرگوار اين جمله را موقعى فرمود كه سائ

آن بخشيده شدن گناهان گذشته و آينده او است كه آن <حضرتش كارى كند كه نبايد انجام دهد علت 

 .حضرت جواب مذكور را به او دادند

آله  و عليه هللا كند كه انسان دست از پا خطا نكند و لذا بايد گفت كه رسول خدا صلى تقواى الهى ايجاب مى

 .گز مرتكب گناهى نشد تا خداوند از او درگذردهر -يعنى با تقواترين بشر-

ما »: فرمايد كه مى( يعنى آيه اول از سوره)بنابراين آيه مذكور در سوره فتح با توجه به آيه قبل آن 

نماياند كه نبايد  اگر مورد دقت قرار بگيرد به خوبى مى« فتحى آشكار را براى تو به ارمغان آورديم

پيروزى صلح )زيرا آمرزش گناه ربطى به پيروزى . طالحى باشدبه معناى گناه اص« ذنب»كلمه 

 .ندارد( حديبيه يا فتح مكه

 :كنيم يكبار ديگر دو آيه را با هم ترجمه مى

 .«ما فتحى آشكار براى تو نموديم تا خداوند گناهان گذشته و آينده ترا ببخشد»

والبد اگر مكه فتح ! زش گناهان باشدتواند سبب آمر مكه مى( مثال)تواند تصور كند كه فتح  آيا كسى مى

آله همچنان  و عليه هللا گناهان رسول خدا صلى( رسيد يا به قولى ديگر صلح حديبيه به انجام نمى)شد  نمى

 !كرد بر دوش آن بزرگوار سنگينى مى

 آله به مسلمانان مژده پيروزى داده بود و چون مدتى و عليه هللا واقع امر اين است كه رسول خدا صلى

اى گمانهاى بدى نسبت به آن حضرت پيدا كردند و مراد آيه  گذشت و وعده آن حضرت محقق نشد، عدهه

همين گمانهاى بيجا كه از ضعف ايمان و احيانا شايعات منتشر شده از ناحيه منافقين « ذنب»از 

ا بيهوده ه باشد و چون وعده فوق به انجام رسيد مردم فهميدند كه اين گمان سرچشمه گرفته است، مى

بوده و حضرتش با ارتباطش با وحى سخن گفته است و اين پيروزى عاملى شد كه بعدها هم نتوانند 

يعنى هم آنچه « گناهان گذشته و آينده»: اين است كه فرمود. هاى بيجا بنمايند نسبت به آن حضرت گمان

بنابراين . ئى نداشته باشندرا كه در گذشته درباره تو افكار بيجا داشتند و هم آينده كه چنين تصورها

تواند به كسى بگويد ابو عيسى چون گناهان گذشته و  آله مى و عليه هللا گفتار عمر كه رسول خدا صلى

توانم چون عاقبت كار من معلوم نيست يا دليل بر بى اطالعى او است  اش آمرزيده است و من نمى آينده

چنانچه در مخالفت با آوردن قلم و كاغذ . آله  و عليه هللا اى براى مخالفت با فعل پيامبر صلى و يا بهانه

اگر اهل سنت اين جمله عمر را قبول دارند همه روايات . بهانه او اين بود كه كتاب خدا ما را بس است

 !چه آنكه وقتى كتاب خدا در اختيار ما است نيازى به سنت نبوى نداريم. نبوى را كنار بگذارند

صاحب « ابو عيسى ترمذى»ريم كه نهادن كنيه ابو عيسى گناهى است؛ امثال از اينها گذشته اگر بپذي

 !صحيح بايد در قعر جهنم باشند
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 :نمائيم در خاتمه اين بحث به دو نكته توجه مى

گويد  اگر چنين است چرا عمر مى. آله به عمر مژده بهشت داد و عليه هللا گويند كه رسول خدا صلى مى - 1

كه هر دو  شود يكى از اين دو روايت صحيح نيست در حالى معلوم مى. آيد چه مى دانيم بر سر ما ما نمى

 در صحيحترين كتابهاى روائى اهل

 

وقتى سائل . 24و  24، ح 13و  12، كتاب الصيام، بابهاى 281و  224ص  2صحيح مسلم، ج  (1)

سلم أما  و عليه هللا رسول هللاه صلى فقال له. قد غفر هللاه لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر! يا رسول هللاه » :گفت

 .(24متن حديث شماره ).«وهللاه أنى التقاكم هلل وأخشاكم له

(11) 

 

 .سنت آمده است<

باعث شود كه او به جهنم برود و لذا آن را برگرداند، ( ابو عيسى)ترسد كه كنيه مغيرة  اگر عمر مى - 2

خود قضاوت كنيد . يست و ابو بكر آن را برنگرداندز همين مغيره با همين كنيه در زمان ابو بكر هم مى

 !آيا قول و فعل عمر صحيح بوده است يا نه! كه حال ابو بكر چگونه است

 شرابخوارى عمر - (3)ي

خمر گويند چه آنكه عقل انسان را ( مشروبات مست كننده)« خمر»به :... گويد عمر مى»<

«...پوشاند مى
(1)

. 

خواهيم بدانيم آيا  مى. باشد بر عقل او سرپوشى گذاشته شده استمطابق اين قول هر كه شرابخوار <

 عمر كه جمله فوق را گفته است خود از خمر پرهيز داشت؟

نتوانست  -ال اقل تا سال هشتم هجرى-يكى از كسانى كه در جاهليت و اسالم : با كمال تأسف بايد گفت

 .داز شرابخوارى دست بردارد شخص خليفه ثانى عمر بن الخطاب بو

 :كنيم قبل از ذكر مدارك شرابخوارى عمر به آنچه كه در صحاح آمده توجه مى

 :در منزل ابو طلحه انصارى مجلس شرابى ترتيب داده شد كه در آن اين افراد شركت داشتند

 -ابو دجانه  - 4أبي بن كعب،  - 3، (گور كن مكه)ابو عبيده جراح  - 2، (صاحب خانه)ابو طلحه  - 1

ابو ايوب و مردانى از اصحاب  - 2معاذ بن جبل،  - 2سهيل بن بيضاء،  - 5،  - سماك بن خرشه

آله و گروهى از انصار و نيز انس بن مالك كه جوانترين آنها و ساقى قوم  و عليه هللا رسول خدا صلى

بود
(2)

اينان ننوشتند كه (. سال هشتم هجرت)< .در همين هنگام خبر رسيد كه شرب خمر حرام شد .

 .اند چه كسانى بوده« ى از اصحابمردان»
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بحث جالبى در اين زمينه دارد و در ضمن آن از  112إلى ص  45الغدير از ص  2عالمه امينى در ج 

نقل  -باشد كه هر دو در شرح صحيح بخارى مى-ابن حجر در فتح البارى و عينى در عمدة القارى 

هاى بدر از  اند كه ابو بكر در رثاء كشته گفتهحتى . اند كرده است كه ابو بكر و عمر نيز جزء آنان بوده

آله رسيد با غضب نزدشان رفت و چون  و عليه هللا قريش اشعارى خواند و چون خبر به رسول خدا صلى

نويسد كه  ابن حجر در اصابه مى. نعوذ باهلل من غضب رسول هللاه : حضرتش را با آن حال ديدند گفتند

 .رد و در رثاى كشته شدگان بدر از مشركين اشعارى سرودابو بكر قبل از تحريم خمر شراب خو

 

 .، كتاب االشربة، باب ما جاء في أنه الخمر ما خامر العقل132ص  2صحيح بخارى، ج  -الف  (1)

 .3224، كتاب االشربة، باب اول، ح 324ص  3سنن أبي داود، ج  -ب 

 .(قسمتى از حديث صحيح بخارى. )«...والخمر ما خامر العقل ...»

 .، تفسير سوره مائده22ص  2صحيح بخارى، ج  -الف  (2)

 .(!البد اسم آن دو نفر را فراموش كرده بود. )«...فانى لقائم أسقى ابا طلحة وفالنا وفالنا:... قال انس»

 .3 - 4، كتاب االشربة، باب اول، ح 1521 - 22ص  3صحيح مسلم، ج  -ب 

 .آورد حديث مى 4او اسامى مذكور در متن را در ضمن 

 .3223، ابتداى كتاب االشربة، ح 325ص  3سنن أبي داود، ج  -ج 

 .«...كنت ساقى القوم حيث حرمت الخمر في منزل أبي طلحة: عن أنس قال»

 .(همين و ديگر هيچ)

 .5552و  5551ح  2، كتاب االشربة، باب 311و  311ص  8سنن نسائى، ج  -د 

 :نويسد از قول انس چنين مى 5552او در حديث شماره 

 .«...كنت أسقى ابا طلحة وأبي بن كعب وابا دجانة في رهط من االنصار»

(11) 

 

آيد كه  نوشاندم برمى گويد من به ابو طلحه وفالن وفالن خمر مى البته از روايت بخارى كه انس مى)<

 .(باشند مراد، ابو بكر و عمر مى

 :تاما آنچه كه در صحاح درباره شرابخوارى عمر آمده چنين اس

. اى كه در سوره بقره است نازل شد آيه. در مورد خمر بيان كافى و روشنى بفرما! خدايا: عمر گفت»

«اآليه... يَْسئَلُونََك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر قُْل فيِهما اِْثٌم َكبِيرٌ »
(1)

. 

از نظر عمر گناه گوئيا . )خدايا در مورد خمر، بيانى روشن بفرما: او گفت. آيه را براى عمر خواندند<

الةَ »: اى كه در سوره نساء است نازل شد آيه!( بزرگ بيان روشنى نبود يا اَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا ال تَْقَربُوا الصَّ
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«َوأَْنتُْم ُسكارى
(2)

اى  آيه. در مورد خمر بيانى روشن بفرما! خدايا: گفت. عمر خواندند<آيه را براى  .<

«فَهَْل أَْنتُْم ُمْنتَهُونَ »: تا آنجا كه فرمود. دكه در سوره مائدة است نازل ش
(3)

يعنى آيا دست بر  .<

دست برداشتيم: داريد؟ كه عمر دو بار گفت مى
(4)

. 

ممكن است در پاسخ گفته شود كه از مجموع مجلس منعقد شده در منزل ابو طلحه و روايات صحاح <

نوشيدند و بعد از آنكه حرام  مر شراب مىآيد كه ابو بكر و عمر تا قبل از نزول حرمت خ چنين بر مى

 .شد ديگر از آن نخوردند

الً هر چه كه در آن گناه باشد قطعا حرام است ولو آنكه داراى منافعى هم باشد و لذا : گوئيم مى أوه

مگر ممكن است . در خمر گناهى بزرگ است ولى آن را حرام نكرد: توان گفت كه خداوند فرمود نمى

اند كه  اى از علماى اهل سنت نوشته ولذا عده! د ولى مرتكب آن گناهكار باشد؟كه چيزى حرام نباش

حرمت خمر به آيه سوره بقره بوده است نه به آيه سوره مائدة
(5)

. 

عمر تا آخر عمر دست از خوردن شراب مسكر برنداشت و حتى اتفاق افتاده كه ظرف شراب  -ثانيا <

را تازيانه زد او را ديگرى خورد و مست شد و عمر نيز او
(2)

! 

داد و چاره آن را نيز اضافه كردن آب دانسته و  عمر خود دستور به خوردن نبيذ شديد مى -ثالثا <

«ترسيد بدان آب بيفزائيد اگر از شدت نبيذى مى»: گويد صريحا مى
(2)

. 

 

... هى بزرگبگو در آنها گنا. پرسند از تو درباره شراب و قمار مى: يعنى. از سوره بقرة 214آيه  (1)

اى  عده. و منافعى براى مردم دارد كه گناه آن دو از منافعشان بيشتر است... گويد دنباله آيه مى. باشد مى

گوئيا با ! خوريم نه براى گناه خوردند به اين عذر كه ما براى منفعتش مى شراب را مى -از جمله عمر-

 !شود اين نيت گناه برطرف مى

 .اى مومنين در حال مستى به نماز نزديك نشويد: عنىاز سوره نساء، ي 42آيه  (2)

خواهد به وسيله شراب و قمار بين شما دشمنى و  همانا شيطان مى: يعنى. از سوره مائدة 41آيه  (3)

 آيا دست برمى داريد؟. كينه ايجاد كند و شما را از ياد خدا و نماز باز دارد

. 3144، تفسير سوره مائدة، ح 2رآن، باب ، كتاب تفسير الق232ص  5سنن ترمذى، ج  -الف  (4)

 .انتهينا انتهينا: فدعى عمر فقرئت عليه فقال... »

 .3221، كتاب االشربة، باب اول، ح 325ص  3سنن أبي داود، ج  -ب 

 .آورد مى« انتهينا»: او قول عمر را با يكبار كلمه

 .5551، كتاب االشربة، باب اول، ح 244ص  8سنن نسائى، ج  -ج 

 (!) ...اللهم بيهن لنا في الخمر بيانا شافيا: لما نزل تحريم الخمر قال عمر: نويسد او مى

شود كه قبال  از همين روايت نيز معلوم مى! ما كه نفهميدم بعد از نزول تحريم ديگر بيان شافى چيست؟

اند كه رسول خدا  چنانچه بعض علماى اهل سنت تصريح كرده. خمر حرام شده بود
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وسلم بعد از بعثت اول چيزى را كه حرام كرد شرب خمر و منازعه و ناسزاگوئى بوده  آله و عليه هللا صلى

 .است

 .111ص  2الغدير، ج : ر ك (5)

 .258و  252ص  2همان، ج  (2)

(14) 

 

شد آن را بر  وقتى آيات مربوط به خمر نازل مى: آيد اينكه نكته ديگرى كه از روايات صحاح بر مى<

مگر عمر در ميان اصحاب چه خصوصيتى داشت كه آيات فوق بر : ؤال اين استس. خواندند عمر مى

شد؟ آيا چنين نبود كه در ميان آنها عالقه او به شرب خمر از همه بيشتر بوده و ديرتر از  او خوانده مى

هللا از بعض كتب  البته اگر از روايت نسائى و رواياتى كه عالمه امينى رحمه -همه آن را ترك كرد؟ 

 .ل سنت مبنى بر استمرار شرب خمر به عنوان نبيذ شديد، چشم پوشى كنيماه

 كتك زدن همسر - (4)ي

استفاده از قدرت ظاهرى براى زورگوئى و آزار ديگران، امرى است كه شرعا حرام و عقال ناپسند <

رسول گرامى اسالم . از جمله مصاديق آن اين است كه مرد همسرش را بزند. و ناروا است

چنانچه در سنن ابن ماجه آمده است كه حضرتش نه . آله خود الگوى كاملى از اين امر بود و عليه هللا صلى

خادمى و نه زنى از زنهايش را كتك نزد و اصوال از دستش براى زدن چيزى استفاده نكرد و چون از 

ها بر فرمود عمر چنين اعتراض كرد كه يا رسول هللاه اين دستور باعث شد كه زن زدن زن نهى مى

دستور بده آنها را بزنند و !( يعنى از نظر عمر تنها راه تأديب آنها كتك زدن است)مردها جرى شوند، 

اين مردان انسانهاى خوبى نيستند. زنان زيادى از شوهرانشان شكايت نمودند: فرمود حضرتش مى
(1)

. 

«رسول خدا از زدن زنها نهى كرده است»<
(2)

. 

 :داند زند و خود را مسؤول هم نمى زنش را مى بينيم كه عمر با اين حال مى<

من . چون دل شب شد برخاست و رفت زنش را زد. شبى مهمان عمر بودم: گويد اشعث بن قيس مى»

چيزى كه من از رسول خدا ! اى اشعث: بين آنها حائل شدم و چون به رختخوابش برگشت گفت

نخواب  - 2. شود كه چرا زنش را زد رد پرسيده نمىاز م - 1: سلم شنيدم به ياد داشته باش و عليه هللا صلى

مگر آنكه نماز وتر را خوانده باشى و سومى را فراموش كردم
(3)

. 

گفت كه دستور بده زنها را  آله به آن حضرت مى و عليه هللا آرى او در زمان حيات رسول خدا صلى<

پرسند كه  كسى زنش را بزند از او نمىاگر : آله فرمود و عليه هللا گويد كه رسول خدا صلى بزنند؛ حال مى

 !چرا او را زدى
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دهد؟ آيا بيهوده ديگرى را زدن از مصاديق ظلم نيست؟  كجاى شرع و عقل اجازه چنين كارى را مى

پذيرد كه مرد بتواند زنش را بزند و هيچ مسؤوليتى هم نداشته باشد؟ اگر سنت  كدام انسان فهميده مى

 به معناى آله و عليه هللا رسول خدا صلى

 

 .5212و  5212ح  48، كتاب االشربة، باب 342ص  8سنن نسائى، ج  (1)

 .«اذا خشيتم من نبيذ شدته فاكسروه بالماء»

 .1485و  1484، ح 51، كتاب النكاح، باب 238سنن، ص  1ج  (2)

 ضرب بيده سلم خادما له وال امرأة وال و عليه هللا ما ضرب رسول هللاه صلى: عن عايشه قالت» :حديث اول

 .«شيئا

سلم  و عليه هللا ال تضربن اماء هللاه فجاء عمر إلى النبى صلى: سلم  و عليه هللا قال النبى صلى ...» :حديث دوم

لقد طاف الليلة بآل محمد (: سلم  و عليه هللا وقال صلى... )قد ذئر النساء على ازواجهن! يا رسول هللاه : فقال

 .«فال تجدون اولئك خياركم. كل تشتكى زوجها. سبعون امرأة

يا ايها الذين آمنوا ال يسخر »: ، كتاب االدب، باب قول هللاه تعالى18ص  8صحيح بخارى، ج  -الف  (3)

 .«...قوم من قوم

 .1485و  1483سنن ابن ماجة، همان، ح  -ب 

ا نقل باشد و ما متن روايت بخارى ر بود و به يك معنى مى« عبد هللاه بن زمعة»هر دو روايت از 

: وفي سنن ابن ماجه. «جلد العبد»وفي رواية . «...بم يضرب احدكم امرأته ضرب الفحل»كنيم؛  مى

 .«جلد االمة»

 .1482سنن ابن ماجه، همان، ح  (4)

 .«ال يسأل الرجل فيم يضرب امرأته وال تنم إاله على وتر ونسيت الثالثة ...»

(15) 

 

زد و اگر به معناى قول آن حضرت باشد كه فعل آن حضرت است كه حضرتش هرگز زنش را ن<

روايت وارد شده خالف آن است و اگر به معناى تقرير و امضاى آن بزرگوار باشد كه چنين چيزى 

كند كه نه  زند آنگاه روايتى نقل مى پس عمر با چه مجوزى بر خالف سنت زنش را مى. موجود نيست

گر قابل جمع است و نه با عموم آيات و رواياتى كه پذيرد و نه با روايات صحيح دي هيچ عقلى آن را مى

 .نهيم ما اين را هم كنار ساير مخالفتهاى او مى. سازد كند مى از ظلم و تعدى نهى مى
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 عمر عامل عدم نقل و كتابت حديث - (5)ي

 

جويند تا بدان وسيله معالم دين خود را  بدان تمسك مى -اعم از شيعه و سنى-همه آنچه را كه مسلمانان <

بياموزند و بدان عمل كنند بعد از كتاب خدا سنت رسول او است و سنت آن حضرت يا گفتار او است 

كه به چيزى امر و يا از چيزى نهى نموده و يا به عنوان موعظه و پند و اندرز بيان داشته است و يا 

لى انجام سنت برگرفته از فعل آن بزرگوار است و يا برگرفته از مواردى است كه در حضور او عم

شده و حضرتش از آن نهى كرده و يا سكوت نموده و يا تعريف و تمجيد نموده است كه در اصطالح به 

به هر يك از -شود و شكى نيست براى آنكه آيندگان از سنت  گفته مى« قول و فعل و تقرير»: اين سه

به وسيله انسانهاى مورد  آگاه شوند بايد در كتابها نوشته شود كه اگر -معانى سه گانه فوق اراده شود

وثوق، اينكار انجام نشود بازيگران و شياطين انسى در آن دخل و تصرف كرده و دين را ملعبه خود 

 .نمايند دهند و سود جويان نيز براى رسيدن به مطامع خود آن را دستمايه تجارت خود مى قرار مى

آله سنت را از طريق اهل بيت آن بزرگوار  و عليه هللا شيعيان به پيروى از سفارش اكيد پيامبر اكرم صلى

به . اند كه از نظر شيعه به اكثر آنها اعتمادى نيست گرفته و اهل سنت آن را از طريق كسانى گرفته

بينيم كه اكثر آنها از مخالفين أمير المؤمنين  رسد مى ويژه وقتى سند آن روايات به يكى از اصحاب مى

به جنگ با حضرتش برخاسته و دستور به سب و دشنام آن بزرگوار  السالم بوده و حتى بعض آنها عليه

اند داده
(1)

. 

نوشتند و يا اصحاب از  اين مطلب نيز قابل انكار نيست كه اگر علما و محدثين، سنت پيامبر را نمى<

بنابراين بايد . رسيد كردند اكنون از اسالم و قوانين آن چيزى به دست ما نمى نقل آن خوددارى مى

در اين ميان . اى بزرگ به اسالم زده است ريم اگر كسى از گفتن يا نوشتن آن جلوگيرى كند ضربهبپذي

كنند كه عمر مانع از نقل حديث و انتشار آن در ميان مردم  بينيم كه اهل سنت خود، رواياتى نقل مى مى

 .شد مى

 :فتكنند كه گ ابن ماجه و حاكم نيشابورى با سند صحيح از قرظة بن كعب نقل مى

: سپس گفت. همراه ما آمد( محلى نزديك به مدينه)« صرار»عمر ما را به كوفه اعزام كرد و خود تا »

آله و از  و عليه هللا دانيد چرا تا اينجا همراهتان آمدم؟ گفتيم به خاطر اينكه ما اصحاب رسول خدا صلى مى

ان بگويم و مايلم آن را به لكن به خاطر مطلبى كه خواستم برايت: گفت. باشيم انصار آن حضرت مى

وقتى شما را ديدند از شما . باشند شويد كه اهل قرآن خواندن مى شما وارد بر قومى مى. خاطر بسپاريد

برايشان نقل حديث نكنيد و قرآن را هم مجرد از غير آن . كنند آله مى و عليه هللا طلب حديث از پيامبر صلى

 :چون به آنجا رسيديم گفتند. ويد و من هم با شما شريكمبر(. يعنى آيات آن را تفسير نكنيد)كنيد 
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بحث تفصيلى معرفى بعض اصحاب با استفاده از صحاح به خواست خدا در نوشتارى جداگانه  (1)

 .خواهد آمد

(16) 

 

«پسر خطاب ما را نهى كرد: براى ما نقل حديث كنيد گفتيم<
(1)

. 

 .ير قرآن هم جلوگيرى نمودعمر نه تنها از نقل حديث نهى كرد بلكه از تفس<

سؤال اين است نقل روايات نبوى و تفسير قرآن كريم چه ضررى براى شخص خليفه و يا مسلمانان 

داشت؟ چرا بايد حقايق بازگو نشود تا مردم در جهالت باقى نمانند؟ خواندن قرآن اگر همراه با فهم آيات 

نبايد مردم را با معالم دينشان آشنا كرد؟ چرا  اى بر آن مترتب است؟ چرا و تدبر در آن نباشد چه فايده

شوند ولى به اين نهى ـ يعنى نهى از نقل حديث و  اهل سنت از نهى عمر در مورد متعه نساء منتهى مى

 كنند؟ تفسير قرآن ـ گوش نداده و خالف آن عمل مى

و ديگران نيز جرأت  شود كه اين نهى يك دستور عام بوده آيد چنين استفاده مى از روايات ديگرى كه مى

 :نقل حديث نداشتند

گويد من با طلحة بن عبيد هللاه و سعد بن مالك و مقداد بن اسود و عبد الرحمن بن  سائب بن يزيد مى»

«گفت مگر آنكه طلحه از جريان احد مى. عوف مصاحبت كردم و از آنها حديثى نشنيدم
(2)

. 

با ابن عمر مجالست داشتم و جز ( نيم يا دو سالو به نقل بخارى يك سال و )گويد يك سال  شعبى مى»<

از او حديثى از رسول خدا : و به نقل ابن ماجه. )يك حديث چيزى از رسول خدا برايم نقل نكرد

«نشنيدم
(3)

. 

گويد من از مدينه تا مكه با سعد بن مالك مصاحب بودم حتى يك حديث هم از  سائب بن يزيد مى»<

برايم نقل نكردآله  و عليه هللا رسول خدا صلى
(4)

. 

تا آنجا كه حاكم در مستدرك با سند صحيح از . شكى نيست كه كتمان علم از گناهان نابخشودنى است<

كنند كه  عبد هللاه بن عمرو بن العاص، و ابو داود و احمد حنبل از ابو هريرة، به اين مضمون روايت مى

«ه هللاه يوم القيامة بلجام من نارمن كتم علما الجم»: آله فرمود و عليه هللا رسول خدا صلى
(5)

. 

كند و تا  بينيم عمر، ابن مسعود و ابو الدرداء و ابوذر را به خاطر نقل حديث زندانى مى آنگاه مى<

هنگام مرگِ او، آنها محبوس بودند
(2)

البته احتمال دارد كه آنان را درمدينه نگه داشت و نگذاشت از ) .

 شايد در دفاع از(.آنجا خارج شوند

 

 .28، مقدمه، ح 12ص  1سنن ابن ماجه، ج  -الف  (1)

 .(صححه الذهبى في التلخيص) 342، كتاب العلم، ح 183ص  1مستدرك حاكم، ج  -ب 
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انكم تأتون اهل قرية لهم دوى بالقرآن كدوى النحل فال تبدونهم » :كند مستدرك قول عمر را چنين نقل مى

فلما قدم قرظة . ا الرواية عن رسول هللاه وامضوا وأنا شريككمجردوا القرآن واقلو. باالحاديث فيشغلونكم

 .«نهانا ابن الخطاب: قال. حدثنا: قالوا

 5، باب فضل الجهاد والسير، باب من حدث بمشاهده في الحرب، وج 28ص  4صحيح بخارى، ج  (2)

 . ...، باب غزوه احد، باب اذ همت طائفتان124ص 

دا والمقداد بن االسود وعبد الرحمن بن عوف فما سمعت احدا منهم صحبت طلحة بن عبيد هللاه وسع ...»

 .«سلم إاله انى سمعت طلحة يحدث عن يوم احد و عليه هللا يحدث عن رسول هللاه صلى

 .، آخر كتاب االحكام112ص  4صحيح بخارى، ج  -الف  (3)

 .22، مقدمه، ح 11ص  1سنن ابن ماجه، ج  -ب 

عدت ابن عمر قريبا من سنتين أو سنة ونصف فلم أسمعه يحدث عن قا ...» :حديث بخارى چنين است

 .«...سلم غير هذا و عليه هللا النبى صلى

 .(12ص ) 24سنن ابن ماجه، همان، ح  (4)

سلم بحديث  و عليه هللا صحبت سعد بن مالك من المدينة إلى مكة، فما سمعته يحدث عن النبى صلى»

 .«واحد

 .كند كند خداوند در قيامت او را با دهن بندى از آتش لگام مى يعنى هر كس علمى را كتمان (5)

 .342، ح 182ص  1مستدرك حاكم، ج  -الف 

 .3258، كتاب العلم، باب كراهية منع العلم، ح 321ص  3سنن أبي داود، ج  -ب 

 .(مسند أبي هريرة. )11212، ح 582ص  3مسند احمد حنبل، ج  -ج 

 .324، ح 143ص  1المستدرك على الصحيحين، ج  (2)

ما هذا الحديث عن رسول هللاه واحسبه : إن عمر بن الخطاب قال البن مسعود والبى الدرداء والبى ذر»

 .«حبسهم بالمدينة حتى اصيب

(17) 

 

كردند كه از نظر او معلوم نبود كه راست  اين عمل عمر بگويند كه بعض از اصحاب رواياتى نقل مى<

يرى از شيوع دروغ بر خدا و رسولش آنان را به جهت تأديب مدتى گويند و لذا عمر براى جلوگ مى

 .(و يا نگذاشت كه به شهرهاى ديگر بروند تا اين گفتار در شهرها منتشر نشود. )زندانى كرد

اگر مثل ابن مسعود كه از برگزيدگان اصحاب است احتمال دروغ گفتن به او داده : در پاسخ بايد گفت

دانند و هرگز حاضر  حاب را عادل و روايات آنها را صحيح مىشود چگونه اهل سنت همه اص

شوند بپذيرند كه آنان احتمال دارد كه اشتباه كرده باشند؟ از اين گذشته اگر احتمال كذب در اصحاب  نمى
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آسمان بر »: آله درباره او فرمود و عليه هللا داده شود آيا درباره شخصيتى مثل ابوذر كه رسول خدا صلى

 .«وتر از ابوذر سايه نينداخته و زمين نيز راستگوتر از او به خود نديده استكسى راستگ

آيا همانگونه او : و چون حضرتش او را شبيه عيسى بن مريم معرفي فرمود عمر از روى حسادت گفت

«آرى، او را آنطور كه گفتم بشناسيد»: را بشناسيم حضرت فرمود
(1)

. 

كيست و مقام و مرتبه او تا چه پايه است و زندانى كردن او  دانست كه ابو ذر بنابراين عمر خوب مى<

آرى، عمر با انتشار روايات نبوى يعنى با نشر احكام و قوانين اسالم . جز براى نقل حديث نبوده است

توان توجيهى قابل قبول نمود و اين منع خليفه كار ركود علم را آنقدر  مخالف بود و براى آن نمى

« شكافنده علوم»يك قرن كسى جرأت نداشت دست به نوشتن حديث بزند، تا آنكه  استمرار بخشيد كه تا

علم را شكافت و همگان را از آنچه كه پنهان بود مطلع ساخت و او كسى جز امام پنجم شيعيان حضرت 

 .السالم نبود امام محمد باقر عليه

 :نويسد درباره او چنين مى« صواعق»ابن حجر در 

ابو جعفر محمد )از جهت عبادت و علم و پارسائى ( السالم  امام سجاد عليهيعنى وارث )وارث او »

به اين علت او را باقر لقب دادند زيرا او از گنجهاى معارف و حقائق احكام مسائلى را . بود(باقر

«...شكافنده علم و: اند استخراج كرد كه جز بر انسانهاى بى بصيرت مخفى نيست و لذا به او گفته
(2)

. 

باشند؟ آيا آقاى بخارى كه  سنت كه اهل بيت را كنار زدند آيا ترديد دارند كه همه وامدار آنها مىاهل <

دانست كه به قول ابن  السالم نقل كند، نمى حاضر نشد حتى يك روايت در صحيحش از امام صادق عليه

ظاهرا )انين بزرگان از پيشوايان اهل سنت از قبيل يحيى بن سعيد و ابن جريح و مالك و سفي»حجر 

 مراد از دو سفيان، سفيان بن عيينه و سفيان ثورى

 

 .3812و  3811، ح 32، كتاب المناقب، باب 228، ص 5سنن ترمذي، ج  (1)

ما اظلت الخضراء وال اقلت الغبراء من ذى لهجة اصدق وال او في من أبي ذر، شبه عيسى بن مريم »

 .«نعم، فاعرفوه له: أ فنعرف ذلك له؟ قال! سول هللاه يا ر: السالم فقال عمر بن الخطاب كالحاسد عليه

السالم آمده و ما تنها قسمتى  صواعق و بعد از مدح امام سجاد عليه 211متن عربى آن كه در ص  (2)

 :از ابتداى آن را ترجمه كرديم چنين است

شقها واثار  سمى بذلك من بقر االرض اى( ابو جفعر محمد الباقر)وارثه منهم عبادة وعلما وزهادة »

مخبآتها ومكامنها، فلذلك هو اظهر من مخبآت كنوز المعارف وحقايق االحكام والحكم واللطائف ما ال 

هو باقر العلم وجامعه وشاهر : يخفى إاله على منطمس البصيرة او فاسد الطوية والسريرة ومن ثمه قيل فيه

ه وعمرت اوقاته بطاعة هللاه وله من صفا قلبه وزكا علمه وعمله وطهرت نفسه وشرف خلق. علمه ورافعه

الرسوم في مقامات العارفين ما تكل عنه السنة الواصفين وله كلمات كثيرة في السلوك والمعارف ال 
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رسول هللاه : وكفاه شرفا أن ابن المدينى روى عن جابر انهه قال له و هو صغير. تحتملها هذه العجالة

 .«..سلم يسلم عليك و عليه هللا صلى

(18) 

 

«و ابو حنيفه و شعبه و ايوب سختيانى از او نقل حديث كردند( است<
(1)

؟ آيا نه اين است كه گسترش 

دانند كه  صادقين و باقرين يعنى امام باقر و امام صادق عليهماالسالم بوده است؟ آيا نمى<علوم توسط 

س به پيروى از كردند خلفاى جور بنى اميه و بنى عبا هر چه اهل بيت در گسترش علوم تالش مى

 شدند؟ خليفه ثانى مانع نشر آن مى

اول كسى كه دستور به كتابت حديث داد عمر بن عبد العزيز بود
(2)

، آن هم بعد از گذشت نزديك به يك 

آله ، و معلوم است كه تا اين دستور اجرا شود سالها  و عليه هللا رحلت رسول گرامى اسالم صلى<قرن از 

سنت به جاى آنكه روايات نبوى را مستقيما از اهل بيت بگيرند سراغ كسانى علماى اهل . وقت الزم بود

اينجا بود كه شيادان و . اند رفتند كه با يك يا چند واسطه آن را از يكى از اصحاب نقل كرده

دامنه جعل حديث در ميان مردم . دروغپردازان آنچه توانستند احاديث جعلى را به خورد عوام دادند

حديث را شامل  31111يدا كرد كه به عنوان نمونه احمد حنبل كه مسند او كمتر از آنقدر گسترش پ

حديث برگزيد 211111شود آن را از ميان  مى
(3)

كه البته بسيارى از آن احاديث تكرارى و بسيارى ) 

حديث  4111و يا بخارى، صحيح خود را كه با اسقاط مكررات در حدود ( صحيح است<ديگر غير 

حديث انتخاب كرده است 211111ميان اند از  گفته
(4)

توان ساير صحاح و مسانيد  با همين قياس مى .

 .اهل سنت را بررسى كرد

پر است از رواياتى « صحيح»ما در بررسيهاى گذشته نمايانديم كه چگونه همين روايات به اصطالح <

دند و لذا حتى در بود اعتماد كر« صحابى»اينان به هر كه نامش . كه جعلى بودن آنها روشن است

بود و احاديث نبوى  اگر منع عمر نمى. شناخت خدا و رسولش بر خطا رفتند تا چه رسد به مسائل ديگر

گشت و به جاى گماردن كسانى كه سالها با  از اصحاب برگزيده نقل شده و به صورت كتابى مدون مى

لسوز دين بودند، آيا امروزه شد كه د اسالم در جنگ بودند بر پستهاى حساس، از كسانى استفاده مى

شدند كه مشتى يهودى بتوانند آنها را  شاهد اين همه اختالف بوديم؟ آيا مسلمانها امروزه آنقدر ضعيف مى

هر روز به قتل برسانند و سران ممالك اسالمى نتوانند از ترس چيزى بگويند بلكه بعض از آنها با 

 دند؟طرح دوستى ببن -بر خالف دستور خدا-دشمنان دين 

السالم و مدح  با آنكه خود به كسانى كه در مذمت أمير المؤمنين عليه-جالب است بدانيد كه معاويه نيز 

شد و  دستور داد كه فقط احاديثى نقل كنيد كه در زمان عمر نقل مى -داد خلفا حديث بسازند جايزه مى

«ترساند عمر مردم را مى»: گفت مى
(5)

چنانچه -او . ترساند چه مىمعلوم است كه عمر مردم را از  .
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بينيم همين آقاى معاويه در سند صحاح سته  آنگاه مى. داشت مى<مردم را از نقل حديث بر حذر  -گذشت

او كه به جنگ كسى رفت كه طبق روايات صحاح، جنگ با او . بود« فئه باغيه»او كه سر دسته . است

در نوشتارى ديگر با استفاده از صحاح، او را  او كه ما. باشد آله مى و عليه هللا جنگ با رسول خدا صلى

 .(إن شاء هللاه . )بهتر و بيشتر معرفي خواهيم كرد

تر از اين ممكن بود كه بر  اى كارى كنيم خود قضاوت كنند آيا ضربه ما از عموم اهل سنت تقاضا مى

ها را بر  ضربه -يا ال اقل يكى از بزرگترين-پيكر اسالم وارد شود؟ آيا عمر با اين عمل بزرگترين 

 اسالم وارد نكرد؟

 

 .211الصواعق المحرقه، ص  (1)

 .، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم32ص  1صحيح بخارى، ج  (2)

 .11ص  1مسند احمد، ج  (3)

 .8ص  1مقدمه صحيح بخارى، ج  (4)

 .48، ح 33، كتاب الزكاة، باب 218ص  2صحيح مسلم، ج  (5)

(19) 

 

ه يكى از مسائل جانبى اين امر توجه شود و آن اينكه آيا نبى مكرم اسالم در اينجا الزم است ب<

كه از -آله از نوشتن حديث نهى كرده يا به آن امر فرموده است؟ اگر بگوئيم نهى كرده  و عليه هللا صلى

ى بايد همه نويسندگان حديث را گناهكار بدانيم و اگر امر كرده باشد آنان -آيد بعض روايات چنين بر مى

 .را كه جلوى نقل و كتابت حديث را گرفتند مقصر بدانيم

زيد . معاويه از او حديثى پرسيد و به كسى دستور داد آن را بنويسد. زيد بن ثابت بر معاويه وارد شد»

 .«رسول خدا به ما امر فرمود كه چيزى از احاديث او را ننويسيم او نيز آن نوشته را محو كرد: گفت

«نوشتيم ما غير از تشهد و قرآن چيزى را نمى :گويد ابو سعيد مى»
(1)

. 

شود ابو داود خود آن را قبول ندارد وإاله چرا كتاب سنن را نوشته است؟ مگر ندانست كه به  معلوم مى<

 آله از نوشتن حديث نهى كرده است؟ و عليه هللا قول زيد بن ثابت رسول خدا صلى

حال به اولين روايت باب نظرى . كتاب العلم استدو روايت مذكور دومين و سومين روايت از باب 

 :افكنيم مى

شنيدم  آله مى و عليه هللا من هر چه را كه از رسول خدا صلى: گويد مى( بن العاص)عبد هللاه بن عمرو »

نوشتم و قصدم اين بود كه آن را از بر كنم قريش مرا از اين كار نهى كردند و گفتند آيا هر چه كه  مى

آله بشرى است كه در حالت خشنودى و خشم  و عليه هللا ويسى در حالى كه رسول خدا صلىن شنوى مى مى
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من نيز از نوشتن دست ( يعنى ممكن است كه بر خطا بوده و سخنان ناروائى بگويد)زند  حرف مى

آن حضرت در حالى كه با انگشت به : آله گفتم و عليه هللا برداشتم و جريان را به حضرت رسول صلى

بنويس قسم به آن كس كه جانم به دست او است از اينجا جز حق خارج »: كرد فرمود اشاره مى دهانش

.«شود نمى
(2)

 

مردى . اى خواند آله بعد از فتح مكه خطبه و عليه هللا گويد كه رسول خدا صلى در حديث چهارم باب مى<

. براى ابو شاه بنويسيد: فرمود .يا رسول هللاه اينها را برايم بنويس: برخاست و گفت« ابو شاه»به نام 

شك ندارند كه آنچه از دهان مبارك رسول خدا  -چه شيعه و چه سنى-البته هيچيك از مسلمانان 

اى به  آله بيرون آيد حق است ولى چنين نبود كه همه اصحاب مثل ما فكر كنند، بلكه عده و عليه هللا صلى

است و ممكن است در گفتارش مطالب باطلى باشد عبد آله بشرى  و عليه هللا بهانه اينكه رسول خدا صلى

به من چنين گفتند و قريش به « قريش»: گويد او مى. داشتند هللاه بن عمرو را از نوشتن حديث باز مى

شكى نيست كه همه . شد كه ساكن مكه بوده و بعد از مسلمان شدن به مدينه هجرت كردند كسانى گفته مى

ين ما هستيم كه بايد با بررسى تاريخ و اينكه چه كسانى دستورات اسالم را انديشيدند و ا آنها چنين نمى

آله و بعد از رحلت آن حضرت زير پا گذاشتند و مثال به جاى  و عليه هللا در حيات رسول خدا صلى

بتوانيم حدس بزنيم كه چه كسانى در حق ... دوستى با اهل بيت آن حضرت به جنگ با آنان برخاستند و

 .آله در شك و ترديد بودند و عليه هللا ى گفتار پيامبر صلىبودن تمام

 

 درباره متعه -(2)ي

 

باب في كتابة : اى و در نسخه. )، كتاب العلم، باب في كتاب العلم314ص  3سنن أبي داود، ج  (1)

 .3248و  3242ح ( العلم

إنه رسول هللاه : دخل زيد بن ثابت على معاوية فسأله عن حديث فامر انسانا يكتبه فقال له زيد»

 .«ما كنا نكتب غير التشهد و القرآن»: ايضا« سلم امرنا أن ال نكتب شيئا من حديثه فمحاه و عليه هللا صلى

 .آله داده است و عليه هللا چنانچه عمر نسبت هذيان گوئى به پيامبر عظيم الشأن اسالم صلى (2)

 :متن عربى قسمت اخير حديث عبد هللاه بن عمرو چنين است

 .«اكتب فوالذى نفسى بيده ما يخرج منه إاله حق: فاومأ باصبعه إلى فيه فقال»

(11) 

 

 متعه حج يا حج تمتع: اول
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اين . تمتهع، افراد و قران: اتفاق دارند كه حج بر سه نوع است( اعم از شيعه و سنى)علماى اسالم <

فكنيم و هدف ما اين است كه نشان دهيم اى نظر بي اتفاق علما ما را بر آن داشت تا در اين مسأله با اشاره

كند حج تمتع در زمان  چگونه عمر به خود جرأت داد كه در مقابل روايات صريح و صحيح كه بيان مى

مگر كسى حق دارد كه حكمى مخالف حكم . آله تشريع شده بود آن را حرام كند و عليه هللا رسول خدا صلى

چگونه صاحبان صحاح در صدد بر آمدند كه اين تحريم عمر خدا و رسولش بياورد؟ و نيز بنمايانيم كه 

 !را مشروع جلوه دهند

در حجة الوداع كه مسلمانان به احرام حج محرم شده بودند
(1)

آله  و عليه هللا ، ناگهان رسول خدا صلى

تقصير كرده و از احرام خارج ( بعد از طواف و سعى)كس سوق هدى نكرد <دهند كه هر  دستور مى

ت را هم به عمره برگرداندشود و ني
(2)

( شود به آن عمره تمتع گويند كه قبل از حج تمتع انجام مى<كه ) 

روايات اين باب در صحيح بخارى پراكنده و زياد است ولذا ما در پاورقى، از كتاب مذكور به ذكر جلد 

كنيم و صفحه اكتفا مى
(3)

. 

تا اينجاى روايت مورد . تمتع انجام دادند مجددا محرم شده و حج( هشتم ذيحجة)اينان در روز ترويه <

قبول است إاله اينكه بعض از راويان حديث براى توجيه فعل عمر آن را موقت و مخصوص همان زمان 

 :اند باره چند روايت نقل كرده دانسته و دراين

خصوص متعه حج م: او گفت. من در ربذه به ابوذر رسيدم: گويد از ابراهيم تيمى از پدرش كه مى: اول

 .آله بود و عليه هللا اصحاب رسول خدا صلى

آيا فسخ حج به عمره : به رسول خدا گفتم: گويد از حارث بن بالل بن حارث از پدرش كه مى: دوم

 .بلكه مخصوص ما است: مخصوص ما است يا براى همه مردم؟ حضرت فرمود

فسخ حج براى : كند كه گفت نقل مى البته ابو داود غير از روايت حارث از سليم بن اسود و او از ابو ذر

كسانى بود كه همراه رسول خدا بودند
(4)

. 

 

 

تفاوت اصلى حج . عمره و حج: حج هر سه نوع آن كه در متن ذكر شد مركب از دو عمل است (1)

شود و  در اين است كه در تمتع، عمره آن قبل از حج بجا آورده مى( افراد و قران)تمتع با دو حج ديگر 

دهند و سپس عمره را، و چون تا حجة الوداع، دستور حج تمتع  وع ديگر، اول حج را انجام مىدر دو ن

 .صادر نشده بود، مسلمانان بنا داشتند كه ابتدا عمل حج را انجام دهند

شوند و  توضيح آنكه در حج افراد، قربانى كردن الزم نيست و مثل حج تمتع تلبيه گفته و محرم مى (2)

اى كه بر  با نشانه -باشد كه گوسفند يا گاو يا شتر مى-وان به جاى تلبيه، قربانى خود را ت در حج قران مى

اينان از احرام خارج . گويند« سوق هدى»فرستند و اين عمل را  دهند به سوى قربانگاه مى آن قرار مى
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وع حج متداول البته امروزه اين ن. شوند تا در منى قربانى آنها ذبح شده و حلق يا تقصير نمايند نمى

 .نيست

 .113ص  4، و ج 511ص  5، وج 5ص  3، وج 142و  122ص  2صحيح بخارى، ج  -الف  (3)

 .(اين حديث طوالنى است) 142، ح 14، كتاب الحج، باب 888ص  2صحيح مسلم، ج  -ب 

 .2422 - 83ح  41و  41به بعد، كتاب المناسك، بابهاى  441ص  2سنن ابن ماجه، ج  -ج 

روايات در . )به بعد 1228به بعد، باب في افراد الحج و باب بعد، ح  154ص  2داود، ج  سنن أبي -د 

 .(اين دو باب زياد است

روايات . )به بعد 2215ح  51و  44به بعد، كتاب مناسك الحج، بابهاى  153ص  5سنن نسائى، ج  -ه 

 .(اين كتاب نيز زياد است

 :آوريم ا در اينجا مىما به عنوان نمونه اولين روايت صحيح بخارى ر

اهل المهاجرون واالنصار وازواج النبى : عن ابن عباس انهه سئل عن متعة الحج فقال ...»

اجعلوا  : سلم و عليه هللا سلم في حجة الوداع واهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول هللاه صلى و عليه هللا صلى

 .«...الصفا والمروة واتينا النساء ولبسنا الثياب وطفنا بالبيت وب. لكم بالحج عمرة إاله من قلد الهدى اهال

 .121 - 123، ح 23، كتاب الحج، باب 842ص  2صحيح مسلم، ج  -الف  (4)

 .2485و  2484، ح 42، كتاب المناسك، باب 444ص  2سنن ابن ماجه، ج  -ب 

لها عمرة، ح ، باب الرجل يهل بالحج ثمه يجع(الحج)، كتاب المناسك 121ص  2سنن أبي داود، ج  -ج 

 .1818و  1812

در اينجا به بعض . 2814 - 2818ح  22، كتاب مناسك الحج، باب 182ص  5سنن نسائى، ج  -د 

 :كنيم روايات صحيح مسلم توجه مى

 .«آله خاصة و عليه هللا كانت المتعة في الحج الصحاب محمد صلى: عن أبي ذر قال» - 1

 .«لمتعة في الحجكانت لنا رخصة يعنى ا: عن أبي ذر قال» - 2

 .«يعنى متعة النساء ومتعة الحج. ال تصلح المتعتان إاله لنا خاصة: قال ابو ذر ...» - 3

 .هر سه روايت و نيز روايت چهارم به همان مضمون از ابراهيم التيمى است

(10) 

 

 :در اينجا بد نيست به بعض پاورقيها توجه كنيم<

ظاهرا منظور او احمد حنبل است كه در )ز قول احمد در سنن ابن ماجه پس از نقل روايت حارث ا

نويسد كه حديث بالل نزد من ثابت نيست و ما او  مى( حديث از بالل بن حارث نقل كرده است 2مسند 
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نفر از اصحاب پيامبر  11شناسيم و بر فرض او را بشناسيم إاله اينكه  نمى -يعنى حارث بن بالل را-را 

 .تواند در مقابل آن روايات بايستد را نقل كردند و اين روايت نمى( ه عمرهحج و تبديل آن ب)روايت فسخ 

آله كه  و عليه هللا كه بر سنن نسائى حاشيه زده است، در ذيل اين جواب رسول خدا صلى -« سندى»

 :نويسد مى« مخصوص ما است( حج تمتع)بلكه »: فرمود

مخصوص ما است نه حج تمتع و كسى كه منظور آن حضرت اين بود كه فسخ حج و تبديل آن به عمره 

داند روايت فوق را قبول ندارد فسخ را براى همه جايز مى
(1)

. 

خالصه آنكه علماى اهل سنت يا حديث اختصاص را قبول ندارند و يا آن را توجيه كرده و مقيد به <

اصحاب دانند نه آنكه حج تمتع را مخصوص آن زمان و براى  حالت فسخ حجه و تبديل به عمره مى

گر چه توجيه مزبور با توجه به اينكه سؤال از متعه حج است و نه از فسخ حج، صحيح . حاضر بدانند

در مقابل اين روايات نقل . بنابراين بايد روايت را طرد كرد نه آن را با توجيهى غلط اثبات نمود. نيست

بلكه اين دستور هميشگى و  اند كه حج تمتع براى آن زمان و يا براى اصحاب حاضر در حج نبوده كرده

اين روايات زياد است و چون اهل سنت آن را قبول دارند و نياز به رجوع به صحاح . ابدى بوده است

كنيم نيست ما در پاورقى فقط به جلد و صفحه اشاره مى
(2)

دستور <اند كه اصحاب با  نيز روايت كرده .

مخالفت كرده و آن  -وع حج از احرام خارج شويدكه حجتان را به عمره تبديل كنيد و قبل از شر-پيامبر 

حضرت در غضب شدند
(3)

كند و آنها مخالفت كرده و  آله به امت امر مى و عليه هللا آرى رسول خدا صلى .

 كند آن هم حضرتش غضب مى

 

أى التمتع عام لكن فسخ الحج بالعمرة خاص وبه « بل لنا خاصة»: قوله»: عبارت سندى چنين است (1)

 .«جمهور، ومن يرى الفسخ عاما يرى أنه هذا الحديث ال يصلح للمعارضةقال ال

از آقاى سندى بايد پرسيد كه با رواياتى كه نمونه آن را از صحيح مسلم در پاورقى قبل آورديم چه 

 !كنيد؟ مى

 .113ص  4، وج 5ص  3صحيح بخارى، ج  -الف  (2)

 .411و  888و  884ص  2صحيح مسلم، ج  -ب 

 .1124و  442و  441ص  2ماجه، ج  سنن ابن -ج 

 .184و  155ص  2سنن أبي داود، ج  -د 

 .185ص  5سنن نسائى، ج  -ه 

 .131، ح 12، كتاب الحج، باب 824ص  2صحيح مسلم، ج  -الف  (3)

 .2482، ح 41، كتاب المناسك، باب 443ص  2سنن ابن ماجه، ج  -ب 

سلم الربع مضين  و عليه هللا قدم رسول هللاه صلى: عن عايشه أنها قالت» :روايت صحيح مسلم چنين است

أو ما : من ذى الحجة أو خمس فدخل علىه وهو غضبان فقلت من أغضبك يا رسول هللاه دخله النار؟ قال
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ولو انى استقبلت من امرى ما استدبرت ما سقت .. شعرت انى امرت الناس بامر فاذا هم يترددون

 .«...الهدى

قد ! يا رسول هللاه : اجعلوا حجتكم عمرة فقال الناس» :آله به آنان فرمود و عليه هللا ل خدا صلىنويسد كه رسو ابن ماجه مى

 .«...فردوا عليه القول فغضب. انظروا ما آمركم به فافعلوا: احرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة؟ قال

(11) 

 

آيا اينان كه در آن ! دلندگويند كه اصحاب همه عا كمتر از سه ماه به وفات آن حضرت مانده آنگاه مى<

آله بايد اجرا شود در اين مدت كوتاه آنچنان  و عليه هللا مدت طوالنى نفهميدند كه امر رسول خدا صلى

 «ما لكم كيف تحكمون؟»! توان هيچ عيب و نقصى بر آنها وارد كرد؟ ترقى كردند كه نمى

اصحاب را مختار گذاشت نه اينكه امر آله  و عليه هللا روايات ديگرى نيز نقل كردند كه رسول خدا صلى

وجوبى به فسخ حج نموده باشد
(1)

. 

اى به نام نافرمانى و  ولى معلوم است كه اگر آن حضرت اصحاب را مختار گذاشته بود نبايد مسأله<

 .آله وجود داشته باشد و عليه هللا غضب رسول خدا صلى

 :دهد ريم آن را به عمر نسبت مىپردازيم به رواياتى كه با اشاره يا با صراحت تح حال مى

 :از عمران بن حصين كه به صورتهاى زير نقل شده است: اول

 .«سلم فنزل القران قال رجل برأيه ما شاء و عليه هللا تمتعنا على عهد رسول هللاه صلى» - 1

ن يحرمه ولم ينه سلم ولم ينزل قرآ و عليه هللا انزلت آية المتعة في كتاب هللاه ففعلناها مع رسول هللاه صلى»

 .«عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء

 :نويسد مى( 122ح )نيز مشابه آن كه در صحيحين آمده است و حتى مسلم در يكى از رواياتش <

 .«وقال ابن حاتم في روايته ارتأى رجل برأيه ما شاء يعنى عمر»

يعنى آن كس كه به رأى خود نظرى داد عمر بود<
(2)

. 

آله حج تمتع  و عليه هللا گويد من در زمان رسول خدا صلى موسى اشعرى است كه مى حديث ابو -دوم <

دادم تا آنكه به من گفته شد كه مواظب خودت باش  را انجام دادم و تا زمان خالفت عمر بدان فتوى مى

 :جريان چيست؟ گفت: چون او را ديدم گفتم. كه از عمر دستور جديدى آمده است

سلم فانه رسول هللاه  و عليه هللا  فانه كتاب هللاه يأمر بالتهمام وإن نأخذ بسنهة رسول هللاه صلىإن نأخذ بكتاب هللاه »

 سلم لم يحل و عليه هللا صلى

 

، «...الحج اشهر معلومات»: ، كتاب الحج، باب قول هللاه تعالى123ص  2صحيح بخارى، ج  -الف  (1)

االعتمار بعد الحج بغير »و « لة الحصبة وغيرهاالعمرة لي»: ، باب العمرة، بابهاى5و  4ص  3وج 
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سلم عن  و عليه هللا ، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب نهى النبى صلى132ص  4، وج «هدى

 . ...التحريم

 .3111، ح 48، كتاب المناسك، باب 448ص  2سنن ابن ماجه، ج  -ب 

تا معلوم شود كه چگونه حديث سازان گردد  عبارت اولين حديث صحيح بخارى به عنوان نمونه نقل مى

 :اند با احاديث نبوى بازى كرده

قالت فخرج إلى اصحابه فقال من ... سلم في اشهر الحج و عليه هللا خرجنا مع رسول هللاه صلى: عن عايشه»

فاآلخذ بها والتارك : قالت. لم يكن منكم معه هدى فاحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه الهدى فال

 .«...ا من اصحابهله

 .حال اين شما و اين روايت بخارى و آن روايت مسلم و ابن ماجه كه در پاورقى قبل گذشت

، كتاب التفسير، 33ص  2، كتاب الحج، باب التمتع، وج 122ص  2صحيح بخارى، ج  -الف  (2)

 .سوره بقرة، ذيل آيه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج

 .125 - 123، ح 23كتاب الحج، باب ، 848 - 411ص  2صحيح مسلم، ج  -ب 

 .2428، ح 41، كتاب المناسك، باب 441ص  2سنن ابن ماجه، ج  -ج 

 .2235و  2223، ح 51و  44، كتاب مناسك الحج، بابهاى 121و  155ص  5سنن نسائى، ج  -د 

جا آورديم آله حج تمتع به  و عليه هللا ما همراه رسول خدا صلى: گويد خالصه معناى آن اينكه عمران مى

اى آن را نسخ  و پس از آن نه آيه( آله بدان امر فرمود و عليه هللا و در بعض روايات، رسول خدا صلى)

به رأى و نظر خود آنچه خواست ( يعنى عمر)آله از آن نهى نمود، مردى  و عليه هللا كرد و نه پيامبر صلى

 .گفت

(11) 

 

«حتى بلغ الهدى محله
(1)

. 

دهد و اگر به سنت رسول خدا  ا بنگريم خداوند دستور به اتمام حج و عمره مىيعنى اگر به كتاب خد<

 .آله بخواهيم عمل كنيم كه آن حضرت از احرام خارج نشد تا بعد از اتمام حج و عليه هللا صلى

خواست بدعتى را به جاى سنت قطعى جايگزين كند  كنيم چه آنكه او مى ما از استدالل عمر تعجب نمى

ى قوم در عجبيم كه چرا سالهاى متمادى از چنين بدعت روشنى پيروى كردند و نگفتند كه ولى از علما

هم كتاب خدا دستور به حج تمتع داده است و هم رسول خدا، و اگر آن حضرت از احرام ! آقاى عمر

 .خارج نشد علت آن را سوق هدى دانسته است

 :از جابر بن عبد هللاه  -سوم 
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من اين موضوع . نمود كرد و ابن زبير از آن نهى مى عباس به متعه امر مى گويد كه ابن ابو نضرة مى»

يعنى هم )آله تمتع كرديم  و عليه هللا ما با رسول خدا صلى: را با جابر بن عبد هللاه در ميان گذاشتم، گفت

همانا خداوند براى رسولش آنچه كه : چون عمر قدرت يافت چنين گفت( حج تمتع و هم نكاح منقطع

كند و قرآن نيز به جاى خود نازل شد پس حج و عمره را آنگونه كه خدا به شما امر  اهد حالل مىبخو

كرد تمام كنيد و نكاح زنها را نيز دائمى كنيد واگر كسى زنى را نكاح موقت كند من او را سنگسار 

«كنم مى
(2)

. 

اس و ابن زبير در دو متعه گويد من نزد جابر بن عبد هللاه بودم يكى آمد وگفت ابن عب ابو نضرة مى<

 :اختالف كردند جابر گفت( متعه حج و متعه نساء)

 .«سلم ثمه نهانا عنهما عمر فلم نعدلهما و عليه هللا فعلناهما مع رسول هللاه صلى»

داديم سپس عمر ما را از هر دو  آله هر دو را انجام مى و عليه هللا يعنى ما در زمان رسول خدا صلى<

انجام نداديمنهى كرد و ديگر 
(3)

. 

 :اينك به دو حديث ديگر توجه كنيم<

و مطابق نقل نسائى )كردند  سعد بن أبي وقاص و ضحاك بن قيس درباره حج تمتع گفتگو مى» -اول 

آورد كه به امر خدا  آن را كسى بجا مى: ضحاك گفت( آورد اين گفتگو زمانى بود كه معاويه حج بجا مى

. زيرا عمر از آن نهى كرده است: ضحاك گفت! زدى اى پسر برادرمبد حرفي : سعد گفت. جاهل باشد

«آله انجام داد و ما نيز با او انجام داديم و عليه هللا رسول خدا صلى: سعد گفت
(4)

. 

 

 

سلم ،  و عليه هللا ، كتاب الحج، باب من اهل في زمن النبى صلى123ص  2صحيح بخارى، ج  -الف  (1)

 .بح قبل الحلقهمان كتاب، باب الذ 213وص 

 .155و  154ح  22، كتاب الحج، باب 844ص  2صحيح مسلم، ج  -ب 

 .145، ح 18، كتاب النكاح، باب 885ص  2صحيح مسلم، ج  (2)

فاتموا الحج والعمرة هلل كما امركم . إنه هللاه كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، و أنه القرآن قد نزل منازله»

 .«ء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى اجل إاله رجمته بالحجارةهللاه وابتوا نكاح هذه النسا

 .212، ح 33، باب 414همان، ص  (3)

 .823، كتاب الحج، باب ما جاء في التمتع، ح 185ص  3سنن ترمذى، ج  -الف  (4)

 .2231، ح 51، كتاب مناسك الحج، باب 158ص  5سنن نسائى، ج  -ب 

فقال ! بئس ما قلت يا ابن اخى: إاله من جهل امر هللاه فقال سعداليصنع ذلك »: فقال الضحاك بن قيس ...»

قد صنعها رسول هللاه : فان عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك، فقال سعد: الضحاك بن قيس

 .(هذا حديث صحيح: قال ابو عيسى. )«سلم وصنعناها معه و عليه هللا صلى



50 
 

(14) 

 

همانا پدرت از آن : رسيد جواب داد حالل است گفتشخصى از عبد هللاه بن عمر از حج تمتع پ» -دوم <

آله آن را انجام داد امر  و عليه هللا اگر پدرم از آن نهى كرد و رسول خدا صلى: نهى كرد ابن عمر گفت

. آله  و عليه هللا امر رسول خدا صلى: آله ؟ گفت و عليه هللا پدرم بايد اطاعت شود يا امر رسول خدا صلى

آله آن را انجام داد و عليه هللا ا صلىهمانا رسول خد: گفت
(1)

. 

 .خواهيم بدانيم چه عاملى عمر را واداشت كه از حج تمتع نهى كند حال مى<

در يكى از روايات منقول از ابو موسى اشعرى آمده است كه وقتى از عمر پرسيد كه چرا از تمتع نهى 

 :كردى در جواب چنين گفت

سلم قد فعله واصحابه ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في االراك  و عليه هللا قد علمت أنه النبى صلى»

 .«ثمه يروحون في الحج تقطر رؤوسهم

آيد كه  لكن من خوشم نمى( حج تمتع بجا آوردند)دانم كه پيامبر و اصحابش چنين كردند  يعنى من مى<

اينان در حالى به حج بروند كه با همسرانشان حالل شده باشند
(2)

. 

آله دستور داد كه حجتان را  و عليه هللا از جابر بن عبد هللاه آمده است كه چون رسول خدا صلى در حديثى<

ه اى همين اشكال را كردند كه چگونه چنين كنيم در  به عمره تبديل كرده و از احرام خارج شويد عده

شما خوب : ودآله فرم و عليه هللا و رسول خدا صلى! روز فاصله است 5حالى كه بين ما و عرفه فقط 

ترين و راستگوترين و نيكو كارترين شما هستم و اگر سوق هدى نكرده بودم  دانيد كه من با تقوى مى

«كردم دانستم كه چنين خواهد شد سوق هدى نمى مثل شما از احرام خارج شده بودم و اگر قبال مى
(3)

. 

اهليت از بزرگترين گناهان نكته ديگرى كه در همين رابطه بايد دانست اين است كه اين عمل در ج<

بود
(4)

 .آوردند را در غير ايام حج بجا مى<آنها عمره  .

 :تا اينجا دانستيم كه

 .آله مخالفت كردند طورى كه حضرتش در غضب شدند و عليه هللا اى با امر پيامبر صلى عده-1

و زن بهم حالل شده گفتند كه ما چگونه از احرام خارج شويم و در حالى به عرفات برويم كه مرد -2

 .باشند

 

 .824سنن ترمذى، همان، ح  (1)

سلم أ أمر  و عليه هللا ارأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول هللاه صلى» :جواب ابن عمر چنين است

قد ل: فقال. سلم  و عليه هللا سلم ؟ فقال الرجل بل امر رسول هللاه صلى و عليه هللا أبي نتبع أم أمر رسول هللاه صلى

 .« سلم و عليه هللا صنعها رسول هللاه صلى
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 .152، ح 22، كتاب الحج، باب 842ص  2صحيح مسلم، ج  -الف  (2)

 .2424، ح 41، كتاب المناسك، باب 442ص  2سنن ابن ماجه، ج  -ب 

 .2231ح  51، كتاب مناسك الحج، باب 154ص  5سنن نسائى، ج  -ج 

 . ...الحج، باب تقضى الحائض المناسك، كتاب 142ص  2صحيح بخارى، ج  -الف  (3)

 .141، ح 12، كتاب الحج، باب 883ص  2صحيح مسلم، ج  -ب 

 .1284، كتاب المناسك، باب في افراد الحج، ح 152ص  2سنن أبي داود، ج  -ج 

فقلنا لما لم يكن بيننا وبين عرفة إاله خمس أمرنا أن  ...» :متن روايت به نقل از صحيح مسلم چنين است

سلم فينا فقال قد علمتم  و عليه هللا فقام النبى صلى: قال... ى إلى نسائنا فنأتى عرفة تقطر مذاكيرنا المنىنفض

كم ولوال هديى لحللت كما تحلون ولو استقبلت من امرى ما استدبرت لم اسق  انى أتقاكم هلل واصدقكم وابره

 .«...الهدى

 . ...التمتع والقران و االفراد ، كتاب الحج، باب125ص  2صحيح بخارى، ج  -الف  (4)

 .148، ح 31، كتاب الحج، باب 414ص  2صحيح مسلم، ج  -ب 

 :متن روايت چنين است

 .«...كانوا يرون أنه العمرة في أشهر الحج من افجر الفجور في االرض: عن ابن عباس قال»

(15) 

 

 .اين عمل در زمان جاهليت از بزرگترين گناهان بود3-<

 .مان خالفتش آن را حرام كردعمر در ز4-

عمر علت آن را چنين بيان كرد كه من خوش نداشتم كه مردم درحالى به عرفات بروند كه با 5-

 .همسرانشان حالل شده باشند

آله و اصحابش انجام دادند يعنى با علم به  و عليه هللا ضمنا عمر اقرار دارد كه اين عمل را پيامبر صلى2-

 .را حرام كرد اينكه حالل است آن

آله مخالفت كردند  و عليه هللا خوانندگان محترم خود قضاوت كنند و بگويند آيا آنان كه با امر پيامبر صلى

 عمر يكى از آنان نبود؟

چگونه به عرفات برويم در حالى كه همسرانمان به ما حالل : گفت آيا عمر يكى از كسانى نبود كه مى

 شدند؟

 دانستند؟ ت جاهلى نبود كه اين عمل را از بزرگترين گناهان مىآيا اين تحريم پيروى از سن

گردد؟ و آيا  آيا حرام كردن حالل خدا بدعتى نيست كه بدعت گذار مشمول دور شدن از رحمت خدا مى

آله فرمانى صادر كند؟  و عليه هللا اصوال جايز است كه مسلمانى در مقابل نص صريح رسول خدا صلى
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مردم را به كارى خالف  -و نه دائمى-واند به خاطر مصلحتى به طور موقت ت آرى حكومت اسالمى مى

رود و نه آنكه بدون بيان  دستور دين وادارد و چون موضوع آن مرتفع شد اين عمل موقتى نيز كنار مى

آيد مردم را وادار به انجام عملى خالف امر خدا و  مصلحت و فقط صرف اينكه حاكم خوشش نمى

 .رسولش نمايد

اينجا بد نيست جهت تكميل بحث، روايتى را از ابن عباس نقل كنيم تا معلوم شود نهى عمر از متعه در 

گوئيا عمر خود را در نقطه مقابل قرآن و سنت قرار . حج، على رغم دستور خدا و رسول او بوده است

 .خواست كه خالف آن رفتار نمايد داده و مى

 انى نأنهاكم عن المتعه وانهها لفى كتاب هللاه ولقد فعلها رسول وهللاه : سمعت عمر يقول: عن ابن عباس قال»

«سلم يعنى العمرة في الحج و عليه هللا هللاه صلى
(1)

. 

آله نبود و چنانچه گذشت بارها در زمان  و عليه هللا البته اين اولين مخالفت عمر با امر رسول خدا صلى<

و بعد از رحلت آن بزرگوار در موارد متعدد به  آله و در حضور آن حضرت و عليه هللا رسول خدا صلى

داد با اين تفاوت كه در  ايستاد و نظر مى آله مى و عليه هللا داد و در مقابل رسول خدا صلى خود جرأت مى

توانست كارى از پيش ببرد مگر جلوگيرى كردن از وصيت با  آله نمى و عليه هللا زمان حيات پيامبر صلى

ى و توهين به آن حضرت، ولى آنگاه كه قدرت به دست او افتاد توانست ايجاد اختالف و دودستگ

 .بدعتهائى در دين ايجاد كند كه بعض آنها هنوز هم باقى است

آله را كنار گذاشته و حاضر به انجام  و عليه هللا عثمان هم به پيروى از بدعت عمر، سنت رسول خدا صلى

السالم بود كه در مقابل او  على بن أبي طالب عليهعمره در ماههاى حج نشد و اين أمير المؤمنين 

داد ايستاد و به پيروى از سنت پيامبر حج تمتع انجام مى مى
(2)

. 

 

 

 .2232، كتاب مناسك الحج، باب التمتع، ح 154ص  5سنن نسائى، ج  (1)

دم در به خدا قسم من شما را از متعه نهى كر: گفت از عمر شنيدم كه مى: گويد ابن عباس مى: يعنى

 يعنى عمره در حج -. آله آن را انجام داد و عليه هللا حالى كه در كتاب خدا هست و تحقيقا رسول خدا صلى

- . 

 .و صفحه بعد.... ، كتاب الحج، باب التمتع والقران واالفراد125، ص 2صحيح بخارى، ج  -الف  (2)

چون عثمان از . 2214و  2218، كتاب مناسك الحج، باب القران، ح 153ص  5سنن نسائى، ج  -ب 

 :السالم با او مخالفت كرده و فرمود كرد على عليه حج تمتع نهى مى

آله را به قول احدى رها  و عليه هللا يعنى من سنت پيامبر صلى .«سلم لقول احد و عليه هللا ما كنت الدع سنة النبى صلى»

 .كنم نمى
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(16) 

 

آله را رها كردند  و عليه هللا ده و سنت رسول خدا صلىمعاويه و پسر زبير نيز از بدعت عمر پيروى كر<

ولى خود اقرار دارد كه آن را عمر حرام ! اندازد گر چه ترمذى تحريم متعه حج را گردن معاويه مى

كرده است و اين هم از عجايب روايات ترمذى است كه در دو حديث متوالى تناقض گوئى كرده 

است
(1)

! 

ة الوداع تشريع شده و تا زمان شايد براى خوانندگان محترم ك امال روشن شده باشد كه حج تمتع در حجه

بينيم ابو داود كه حاضر نشد روايات مربوطه را در سنن  عمر ادامه داشت و او از آن نهى كرد ولى مى

خويش بنويسد براى آنكه دامن عمر را از اين بدعت پاك كند روايتى نقل كرده است كه هيچ يك از 

 :اند و آن اين است ن را قبول نكردهعلماى عامه آ

سلم أتى عمر بن الخطاب فشهد عنده انهه سمع رسول هللاه  و عليه هللا إن رجال من اصحاب النبى صلى ...»

شماره  152سنن ص  2ج )< !«سلم في مرضه الذى قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج و عليه هللا صلى

 .(1243حديث 

آله آنگاه كه در حال  و عليه هللا آمد و شهادت داد كه از رسول خدا صلى يعنى مردى ازاصحاب نزد عمر

و بايد اضافه كنيم كه عمر هم به خاطر ! احتضار بود شنيد كه از عمره قبل از حج نهى كرده است

( العياذ باهلل)آله مريض بود  و عليه هللا همين شهادت از آن نهى كرد و نگفت كه چون رسول خدا صلى

 !بريم به خدا از اينگونه نقلها پناه مى. ه استهذيان گفت

 متعه نساء -دوم 

 -السالم گرفته است آله را از اهل بيت پاكش عليهم و عليه هللا كه سنت رسول خدا صلى-از نظر شيعه <

آيد كه عمر آن  مسلهم است كه متعه نساء نيز همچون متعه حج حالل بوده و از بعض روايات نيز بر مى

نشانى دو روايت از صحيح مسلم را نقل كرديم كه در  41و  41ما در پاورقيهاى . ه استرا حرام كرد

او به اين هم اكتفا نكرد بلكه . آن آمده است نكاح متعه را عمر حرام كرده و قبل از او حالل بوده است

 !عقوبت آن را سنگسار معين نموده است

به منزلش رفتيم مردم از او مسائلى پرسيدند تا  گويد جابر بن عبد هللاه از عمره برگشت ما عطاء مى»

آله و ابو بكر و عمر متعه  و عليه هللا ما در عهد رسول خدا صلى: گفت. آنكه صحبت متعه شد

«كرديم مى
(2)

. 

كرديم  ما به يك مشت خرما يا آرد متعه مى: گفت گويد از جابر بن عبد هللاه شنيدم كه مى ابو الزبير مى»<

تا آنكه عمر در جريان عمرو بن حريث ما را از آن  -آله و ابو بكر و عليه هللا دا صلىدر عهد رسول خ -

«نهى كرد
(3)

. 
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ابن عباس وابن زبير در مورد متعتين : گويد نزد جابر بن عبد هللاه بودم يكى آمد و گفت ابو نضرة مى»<

آله  و عليه هللا ول خدا صلىما هر دو را در زمان رس: جابر گفت. اختالف كردند( متعه حج و متعه نساء)

 انجام داديم تا آنكه عمر ما را نهى كرد و

 

 :نويسد مى 822، كتاب الحج، او در شماره 185ص  3سنن ترمذى، ج  (1)

 !«سلم و ابو بكر و عمر و عثمان و اول من نهى عنها معاوية و عليه هللا تمتع رسول هللاه صلى»

 :متن حديث چنين است. ، حديث پانزدهم3اح، باب ، كتاب النك1123ص  2صحيح مسلم، ج  (2)

 .«سلم وابى بكر وعمر و عليه هللا نعم استمتعنا على عهد رسول هللاه صلى: ثمه ذكروا المتعة فقال ...»

كنا نستمتع بالقبضه من التمر والدقيق االيام، على عهد رسول هللاه  ...» :همان، حديث شانزدهم (3)

 .«حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث. بكر سلم وابى و عليه هللا صلى

(17) 

 

«ديگر انجام نداديم<
(1)

و متعه حج را از ! شدند دادند سنگسار مى چون اگر متعه نساء را انجام مى) .

 (!عقوبت و كيفر آن در صحاح بيان نشده است<ترس انجام ندادند و 

 :كند احمد حنبل نيز حديث جابر را بدينصورت نقل مى

سلم وابى بكر وعمر حتى نهانا عمر عنه اخيرا يعنى  و عليه هللا نتمتع على عهد رسول هللاه صلى كنا»

«النساء
(2)

. 

مردمى كه خدا دلهايشان را همچون چشمانشان كور كرده است : ابن زبير در مكه برخاست و گفت»<

رش ابن عباس بود كه در پاورقى آمده است كه منظو) -منظور او مردى بود  -دهند  به متعه فتوى مى

تو مردى ( يعنى ابن عباس گفت: )گفت( -او در اواخر عمر نابينا شده بود -دانست  متعه را جايز مى

آله  و عليه هللا منظور او رسول خدا صلى -به جان خودم قسم متعه در زمان امام متقين . نفهم و بى ادبى

 .كنم ه خدا قسم اگر چنين كنى ترا سنگسار مىب. امتحان كن: ابن زبير به او گفت. شد انجام مى -بود 

به من گفت كه نزد مردى نشسته بود يكى آمد و ( نوه خالد بن وليد)گويد خالد بن مهاجر  ابن شهاب مى

به خدا ! چه شده: گفت! كنى؟ چه مى: ابن أبي عمرة انصارى گفت. درباره متعه پرسيد او بدان امر كرد

اى بود در اول اسالم براى كسى كه  اين اجازه: شد ابن أبي عمرة گفت قسم در عهد امام متقين انجام مى

بدان مضطر باشد مثل مردار و خون و گوشت خوك آنگاه خدا دين خود را استحكام بخشيد و از آن نهى 

«...كرد
(3)

. 

 آله و عليه هللا دهد كه نظر ابن عباس حليت متعه در زمان رسول خدا صلى دقت در حديث فوق نشان مى<

داد و ابن أبي عمره كه ادعاى حرمت آن را نمود خود از  بود و خالد بن مهاجر نيز بدان فتوى مى
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اصحاب نبود و بدون آنكه به يكى از اصحاب نسبت دهد مطلبى گفت كه احدى آن را نگفته است و آن 

يعنى -مكه  گويند كه در فتح اينكه حليت متعه در اول اسالم بود در حالى كه قائلين به حرمت آن مى

 !حرام شد -اواخر اسالم

 11دهد، مسلم در صحيح خود  در مقابل اين روايات كه با صراحت حرمت آن را به عمر نسبت مى

آله در سال فتح  و عليه هللا آورد كه رسول خدا صلى مى« ربيع»به نقل پسرش « سبرة بن معبد»روايت از 

الً ر بيع اين روايات را در حضور عمر بن عبد العزيز مكه آن را حرام كرد؛ بايد توجه داشت كه أوه

و ثانيا مسلم در تمام صحيحش از سبرة فقط ( آيد چنانچه از بعض از همين روايات برمى)مطرح كرد 

 . -آن هم فقط از پسرش ربيع -همين يك روايت را نقل كرده است 

اند اين روايت را ابن ماجه و ابو داود و نسائى نيز نقل كرده
(4)

. 

بن  ر از رواياتى كه در باب تحريم متعه آمده روايتى است كه مسلم در صحيحش از اياس بن سلمةديگ<

 اكوع و او از

 

 .رجوع فرمائيد 41به پاورقى  (1)

 .14222، حديث شماره 31ص  5مسند احمد، ج  (2)

 .22، ح 3، كتاب النكاح، باب 1122ص  2صحيح مسلم، ج  (3)

 :ما مربوط است چنين استقسمتى از متن حديث كه به بحث 

انك لجلف : فناداه فقال. يعرض برجل. إن ناسا اعمى هللاه قلوبهم كما اعمى ابصارهم يفتون بالمتعة ...»

... فقال( سلم  و عليه هللا يريد رسول هللاه صلى)جاف فلعمرى لقد كانت المتعة تفعل على عهد امام المتقين 

! ما هى: قال! مهال: فقال له ابن أبي عمره االنصارى... شهابقال ابن . لئن فعلتها الرجمنك بالحجارة

 .«...وهللاه لقد فعلت في عهد امام المتقين

 .14 - 28، ح 3، كتاب النكاح، باب 1123 - 22ص  2صحيح مسلم، ج  -الف  (4)

 .1422، ح 44، كتاب النكاح، باب 231ص  1سنن ابن ماجه، ج  -ب 

 .2123و  2122، كتاب النكاح، باب في نكاح المتعه، ح 222و  222ص  2سنن أبي داود، ج  -ج 

 .3325، ح 21، كتاب النكاح، باب 122ص  2سنن نسائى، ج  -د 

(18) 

 

روز  3( عام اوطاس)آله در سال فتح مكه  و عليه هللا پدرش سلمة نقل كرده است كه رسول خدا صلى<

اجازه داد و بعد از آن نهى كرد
(1)

. 
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خواست  مثل اينكه مى. )كه آيا اين نهى دائمى بود يا آن هم علت خاصى داشت دهد ديگر توضيح نمى<

 .(كه اصحاب آماده براى مراجعت به مدينه باشند و غير آن

اند كه نكاح  در مقابل آن همين آقاى مسلم دو روايت و نيز بخارى يك روايت از سلمة بن اكوع نقل كرده

متعه جايز است
(2)

باشد كه در آن صحبتى از  ل از سلمة و جابر بن عبد هللاه مىكه دو روايت مسلم به نق 

متذكر شديم كه جابر بن عبد هللاه از كسانى است كه صريحا گفته است كه متعه <نسخ جواز نيست و قبال 

آله و أبوبكر و مدتى از خالفت عمر رواج داشت تا اينكه عمر  و عليه هللا نساء در زمان رسول خدا صلى

 .بن حريث آن را حرام كرد در جريان عمرو

و نيز روايت سلمة با توجه به )گيريم كه در تمامى صحاح سته غير از روايت سبرة  بنابراين نتيجه مى

آله از نكاح متعه  و عليه هللا روايتى كه داللت داشته باشد رسول خدا صلى( ضعف داللت و داشتن تعارض

يد كه تحريم آن حرام كردن حاللى است كه در قرآن آ نهى كرده وجود ندارد بلكه از بعض روايات برمى

 .از اين عمل نهى شده است

. جنگيديم و زن همراه ما نبود آله مى و عليه هللا گويد ما همراه پيامبر صلى عبد هللاه بن مسعود مى»

سپس اين آيه را . نكاح موقت كنيم( با بعض زنانى كه اطراف آنجا بودند)حضرتش به ما اجازه داد كه 

ُ لَُكمْ »: خواند ُموا طَيِّباِت ما أََحلَّ هللاه «يا اَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا ال تَُحرِّ
(3)

! ايد يعنى اى كسانى كه ايمان آورده <

 .آنچه را كه خدا براى شما حالل كرده حرامش نكنيد

 .رساند كه متعه حالل بوده و ما نبايد آن را حرام كنيم دقت در اين روايت مى<

اند كه خود، آنها را  بدانيد كه صاحبان صحاح براى تحريم متعه به رواياتى استدالل كردهجالب است 

اين روايات گر چه ضررى به ما . دانند و آن مربوط به تحريم آن در غزوه خيبر است منسوخ مى

ولى براى آنكه  -گويند كه در فتح مكه مجددا حالل شد و سپس حرام گشت چه آنكه خود مى-زند  نمى

 .پردازيم است به بررسى آن مى« زهرى»هاى  لوم شود اصل تحريم آن در غزوه خيبر نيز از ساختهمع

دهد قبل از هر چيز  السالم نسبت مى روايت تحريم متعه را به أمير المؤمنين عليه« زهرى»از آنجا كه 

السالم به رسول خدا  هالسالم كه از طريق أمير المؤمنين علي بايد يادآورى كنيم كه روايات اهل بيت عليهم

شود تماما داللت بر حليت متعه دارد و اين امرى است كه شيعه بر آن  آله نسبت داده مى و عليه هللا صلى

كنند همين است كه  دانند ولذا يكى از اشكاالتى كه به ما مى اتفاق دارد و اهل سنت نيز اين را مى

بنابراين اگر روايتى در كتب اهل سنت از . ام استداند در حالى كه حر گويند شيعه متعه را حالل مى مى

السالم نقل شده كه آن حضرت فرموده باشد متعه حرام است صد در صد جعلى است  أمير المؤمنين عليه

 :حال بررسى روايات زهرى. گر چه در صحاح آمده باشد

 

 .18صحيح، كتاب النكاح، ح  1122صفحه  (1)
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سلم عن نكاح  و عليه هللا كتاب النكاح، باب نهى رسول هللاه صلى، 12ص  2صحيح بخارى، ج  -الف  (2)

آورد كه اولى مربوط به  روايت مى 3جالب است بدانيد كه آقاى بخارى در اين باب، . المتعة آخرا

حرمت متعه در زمان خيبر است كه به زودى در متن، متعرض آن خواهيم شد و دومى داللت بر 

آرى، در آخر آن . ن اكوع است كه داللت بر حليت آن دارد نه حرمتحرمت ندارد و سومى از سلمة ب

انه قد أذن لكم أن تستمتعوا »! السالم فرموده است كه آن منسوخ است نويسد كه على عليه مى

 .«...فاستمتعوا

 .14و  13، حديث شماره 3، كتاب النكاح، باب 1122ص  2صحيح مسلم، ج  -ب 

 .، كتاب التفسير، تفسير سوره مائدة22ص  2صحيح بخارى، ج  -الف  (3)

 .11، ح 3، كتاب النكاح، باب 1122ص  2صحيح مسلم، ج  -ب 

(19) 

 

آله در غزوه خيبر از خوردن  و عليه هللا اند كه رسول خدا صلى صاحبان صحاح باالتفاق نقل كرده<

گوشت خر اهلى نهى كرده است
(1)

. 

كنند كه منظور حضرت حرمت جالله است ايت مىالبته ابو داود و ابن ماجه در همين زمينه رو<
(2)

. 

 :آنان كه اين روايت از آنها نقل شده از اين قرارند<

جابر بن عبد هللاه  - 2براء بن عازب  - 5انس بن مالك  - 4ابن عمر  - 3ابن عباس  - 2ابن أبي اوفي 1-

 .مقدام بن معديكرب - 8سلمة بن اكوع  - 2

آله همراه حرمت گوشت خر  و عليه هللا اند كه رسول خدا صلى از آنها نگفته بايد توجه داشت كه هيچكدام

متعه نساء را نيز حرام كرده است و اصوال علت تحريم گوشت خر در بعض روايات چنين آمده است 

جوشيد كه رسول خدا  گويند ما گرسنه بوديم و خرى را كشتيم و گوشت آن در ديگ مى كه مى

با اين حساب . آن را بريزيد كه حرام است: فرمود. رسيد در ديگ چيست؟ گفتيم خرآله پ و عليه هللا صلى

 .معنى ندارد كه همراه آن بفرمايد متعه نساء نيز حرام است

در ميان راويان مذكور از زهرى نيز دو روايت نقل شده كه يكى از آن دو را او از ابو ثعلبة نقل كرده 

است و ديگرى را او از عبد هللاه و حسن دو پسر محمد حنفية كه در آن فقط حرمت گوشت خر ذكر شده 

ما به . السالم نقل كرده كه در آن حرمت متعه نساء نيز بدان افزوده شده است و او از أمير المؤمنين عليه

 السالم زهرى با توجه به دشمنى او با أمير المؤمنين عليه
(3)

هيچ اعتمادى نداريم او كسى است كه  

در ساختگى بودن روايت (. را<و نيز عموى بزرگوارش عباس )داند  دوزخ مى حضرتش را اهل

على . داد زهرى همين قدر بس كه در بعض از آنها آمده است كه ابن عباس دستور به متعه مى

آله در روز خيبر آن  و عليه هللا دانى كه رسول خدا صلى دست نگه دار مگر نمى: السالم به او فرمود عليه
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الً فرزندان آن بزرگوار به نقل از آن حضرت متعه را حالل مى! درا حرام كر دانند و  در حالى كه أوه

گويند كه متعه در سال فتح مكه حالل شد و سپس حرام گشت؟ بنابراين  ثانيا مگر خود اهل سنت نمى

تواند كافي باشد بلكه بايد بگويد كه رسول خدا  استدالل به اينكه در روز خيبر حرام شد نمى

و ثالثا اگر ابن . آله آن را چند روز در فتح مكه حالل كرد و سپس تا ابد آن را حرام فرمود و عليه هللا لىص

السالم حرمت آن را شنيده باشد چرا تا اواخر عمر فتوى به جواز آن  عباس از أمير المؤمنين عليه

وش بين باشيم بايد بگوئيم هاى زهرى است و اگر خيلى خ شود كه اين حديث از ساخته داد؟ معلوم مى مى

 .كه فرزندان محمد حنفيه و يا خود او از روى تقيه آن را نقل كردند

 

، كتاب النكاح، باب 12ص  2، باب غزوه خيبر، وج 123 - 4ص  5صحيح بخارى، ج  -الف  (1)

بل از باب ، كتاب االكراه، باب ق31ص  4وج . سلم عن نكاح المتعة آخرا و عليه هللا نهى رسول هللاه صلى

 . ...ما يكره من االحتيال في البيوع و

 - 41ص  3، وج 32إلى  24، ح 3، كتاب النكاح، باب 1128و  1122ص  2صحيح مسلم، ج  -ب 

 .22 - 32، ح 2و  5، كتاب الصيد والذبائح، بابهاى 1532

ب ، كتا1124 - 2ص  2، وج 1421، ح 44، كتاب النكاح، باب 231ص  1سنن ابن ماجه، ج  -ج 

 .3142إلى  3142، شماره 13الذبائح، باب 

 .1121، شماره 28، كتاب النكاح، باب 424ص  3سنن ترمذى، ج  -د 

إلى  3818، كتاب االطعمه، باب في لحوم الحمر االهلية، شماره 352 - 2ص  3سنن أبي داود، ج  -ه 

3811. 

 - 12ص  2، وج 3323و  3322، ح 21، كتاب النكاح، باب 125 - 2ص  2سنن نسائى، ج  -و 

 .4344إلى  4341، حديث شماره 32و  31، كتاب الصيد والذبائح، بابهاى 214

 .خورد يعنى حرمت خرى كه نجاست مى (2)

 .رجوع فرمائيد« السالم در صحاح اهل بيت عليهم»در اين زمينه به كتاب ما  (3)

(41) 

 

تعه آمده قول ربيع پسر سبرة است كه تنهاروايتى كه در صحاح در مورد حرمت م: بنابراين بايد گفت<

آله نقل  و عليه هللا سال از رحلت پيامبر صلى 41يعنى پس از گذشت تقريبا -در زمان عمر بن عبد العزيز 

 .شده است و قبل از آن حرمت متعه فقط به نهى عمر بوده است

كه فقط مسلم از او -« سبرة»از پدرش « ربيع»حال خوانندگان محترم خود قضاوت كنند كه آيا روايت 

تواند در مقابل روايت جابر و  مى -نقل كرده و فقط همين روايت در تمامى صحيحش از او آورده است
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كرديم  آله و ابو بكر و عمر متعه مى و عليه هللا اند كه ما در زمان رسول خدا صلى غير او كه صريحا گفته

 رضه كند؟تا آنكه عمر در جريان عمرو بن حريث از آن نهى كرد معا

مطلب ديگرى كه الزم به ذكر است حدى است كه عمر براى اين كار در نظر گرفت يعنى حد زناى 

بايد پرسيد كه اگر كسى زنى را متعه كرد و حرمت ادعائى آن به گوشش نرسيد آيا شرعا به . محصنه

داده است؟ چرا شود كه بايد سنگسار شود؟ اين چه حكمى است كه عمر از پيش خود  او زناكار گفته مى

علماى اهل سنت به جاى وارد كردن اين شبهه واضح و روشن، آن را پوشانده و يا در صدد توجيه آن 

گويند كه اين فقط تهديد بود و انجام نشد؟ آيا كسى در زمان عمر متعه كرد و عمر از آن  برآمده و مى

ار گذاشتند؟ چنانچه از حديث جابر مطلع شد و تهديد خود را عملى نكرد، يا آنكه همه از ترس آن را كن

 .آيد چنين بر مى

روايتى از صحيح مسلم نوشتيم كه در آن عمر حد كسى را كه متعه كند سنگسار  41در پاورقى شماره 

 :حال به روايتى ديگر از سنن ابن ماجه توجه كنيد. معين كرده است

سلم أذن لنا  و عليه هللا سول هللاه صلىلما ولى عمر بن الخطاب خطب الناس فقال إنه ر: عن ابن عمر قال»

إاله أن يأتينى باربعة . وهللاه ال اعلم احدا يتمتع وهو محصن إاله رجمته بالحجارة. في المتعة ثالثا ثمه حرمها

«سلم احلها بعد اذ حرمها و عليه هللا يشهدون أنه رسول هللاه صلى
(1)

. 

آله احتياج  و عليه هللا نقل حديثى از رسول خدا صلىباشد اين است كه اگر  سؤالى كه در اينجا مطرح مى<

شاهد بياورد و چنانچه  4گويد رسول خدا آن را حرام كرد بايد  شاهد دارد خود آقاى عمر كه مى 4به 

سال از رحلت رسول خدا  41گذشت در تمامى صحاح غير از روايت سبرة آن هم بعد از 

آن . پسر سبرة بوده است ما نتوانستيم شاهد ديگرى بيابيم« بيعر»آله كه راوى آن نيز تنها  و عليه هللا صلى

از اين گذشته در كجاى تعاليم دين مبين اسالم براى . هم با مخالفانى چون جابر و ابن عباس و غير آنها

شود؟ آيا مگر نه اين است كه در نقل روايت، فقط وثاقت  شاهد خواسته مى 4 -غير از زنا  -اى  حادثه

 4دهد كه بگويد براى اثبات تحليل بعد از تحريم  است؟ چگونه عمر به خود جرأت مىراوى معتبر 

آله  و عليه هللا خواست بفهمد رسول خدا صلى شاهد الزم است؟ آيا او در غير اين مسأله نيز هر جا كه مى

را رد  پذيرند يا باالتفاق آن كرد؟ آيا علماى اهل سنت اين نظر عمر را مى شاهد طلب مى 4چه فرمود 

 كنند؟ مى

گويند چون ابن عباس آن  دانند مى علماى اربعه اهل سنت كه به پيروى از سنهت عمر متعه را حرام مى

 را حالل

 

 .1423، شماره 44، كتاب النكاح، باب 231سنن، ص  1ج  (1)

همانا رسول خدا : اى خواند و گفت عمر بعد از خالفتش خطبه: گويد ابن عمر مى: ترجمه

به خدا قسم اگر مردى . وسلم سه روز براى ما متعه را حالل كرد و سپس حرام فرمود آله و عليه هللا صلى
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شاهد بياورد كه رسول خدا  4مگر آنكه . كنم كه زن دارد متعه كند او را سنگسار مى

 .وسلم بعد از تحريم، آن را حالل كرد آله و عليه هللا صلى

(40) 

 

شود نه سنگسار مىدانسته است مرتكب آن فقط تعزير <
(1)

. 

 241إلى  215الغدير از ص  2هللا در همين زمينه بحث مبسوطى دارد كه در ج  عالمه امينى رحمه<

ايشان در يكى از روايات . دانيد مستندات آن مرحوم از كتب عامه است چنانچه مى. بدان پرداخته است

 :آورد منقوله چنين مى

«نهى عن المتعه ما زنى إاله شقى لوال أنه عمر: السالم فرمود على عليه»
(2)

. 

 :آورد در روايتى ديگر چنين مى<

متعة : سلم انا محرمهن ومعاقب عليهن و عليه هللا ثالث كن على عهد رسول هللاه صلى: عن عمر انهه قال»

«الحج ومتعة النساء وحى على خير العمل في االذان
(3)

. 

به مقررات متعه بنمائيم تا معلوم شود كه قرار دادن  اى در پايان اين بحث بى مناسبت نيست كه اشاره<

 .باشد متعه در رديف زنا از بى اطالعى حدود و مقررات آن ناشى مى

خواندن صيغه كه داللت بر ايجاب از طرف زن و قبول از طرف  - 1: در متعه سه چيز شرط است

پس از . به توافق طرفين دارد البته مدت و مهر بستگى. ذكر مهر - 3. ذكر مدت - 2. مرد داشته باشد

توانند به عقد جديد عقد دائم يا موقت بخوانند وإاله زن با شرائط،عده  اتمام مدت اگر خواسته باشند مى

در متعه، زن و مرد از هم ارث . شود نگه داشته و در صورت حمل، عده او نيز پس از زايمان تمام مى

 .ج از منزل آزاد استبرند و حق همخوابى نيست و زن از حيث خرو نمى

آله بيان شده آيا اين عمل همچون زنا بوده و  و عليه هللا كه در روايات اهل بيت پيامبر صلى -با اين شرائط 

و نه وجوب آن را  -السالم كه حليت متعه را  بايد مرتكب آن سنگسار شود؟ آيا ائمه اهل بيت عليهم

موختند، آنان را در ورطه گناه زنا انداختند؟ مگر نه به پيروانشان آ -(اند اى تصور كرده چنانچه عده)

آله ما را مأمور به پيروى از آن بزرگواران نموده و  و عليه هللا اين است كه رسول گرامى اسالم صلى

اعتبار بيشترى دارد يا راهنماييهاى كسانى كه « سبرة»آنان را در رديف قرآن قرار داده است؟ آيا خبر 

 .-أفال تتفكرون؟-باشند؟  آله مى و عليه هللا ش شده نبى مكرم اسالم صلىهم رديف قرآن و سفار
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 افزودن به تلبيه- (7) ی

يكى ديگر از مواردى كه در راستاى ديندارى عمر بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه بايد صد درصد 

و نه چيزى از آن كم آله بوده و از پيش خود نه چيزى بر آن بيفزايد  و عليه اهلل پيرو سنت رسول خدا صلى

 .بينيم او چنين نبود ولى مى. كند

لبيك اللهم لبيك لبيك ال »سلم يهل ملبدا يقول  و عليه اهلل سمعت رسول الّله صلى: عن ابن عمر قال»

 .(4)«شريك لك لبيك إّن الحمد والنعمة لك والملك ال شريك لك ال يزيد على هؤالء الكلمات

 

 

 .بعةالفقه على المذاهب االر (1)

مشابه . كرد كرد، جز انسان شقى زنا نمى اگر عمر از متعه نهى نمى: ، ترجمه602ص  2الغدير، ج  (6)

 .همين از ابن عباس نيز نقل شده است

آله بود و من آنها را حرام  و عليه اهلل سه چيز در زمان رسول خدا صلى: ، ترجمه613همان، ص  (3)

 .ج و متعه نساء و حى على خير العمل در اذانمتعه ح: نمايم كنم و بر آن عقاب مى مى

 .، كتاب اللباس، باب الّتلبيد602ص  7صحيح بخارى، ج  -الف  (4)

 .61، ح 3، كتاب الحج، باب 846ص  6صحيح مسلم، ج  -ب 

(46) 

 

گفت همان است كه  آله در تلبيه مى و عليه هللا رساند كه آنچه رسول خدا صلى دقت در اين روايت مى

افزود شود و حضرتش چيزى بر آن نمى گفته مى امروزه
(1)

. 

افزايند كلماتى بر آن مى -و به پيروى از او پسرش-بينيم كه عمر  با اين حال مى
(2)

. 

 !البد اينهم بدعت حسن است

توانيم در الفاظ عبادات تغيير داده و چيزى بر آن افزوده يا چيزى از آن  آيا ما مى: سؤال ما اين است

اى بود و هركس از پيش خود آن را كم و زياد  زيرا اگر چنين اجازه. خ آن مسلما منفى استبكاهيم؟ پاس

بينيم كه ساير اصحاب  كرد امروزه ما شاهد عباداتى بوديم غير از آنچه در سنت آمده است و لذا مى مى

است به  بر لفظ تلبيه چيزى نيفزودند و به خاطر همين، وحدتى كه در حج مورد نظر شارع مقدس بوده

باشد  همان صورت باقى مانده است و با آنكه عمر دو متعه را حرام كرد كه يكى از آنها متعه حج مى

 .ولى حرمت اين يك پا نگرفت و اهل سنت اينجا پيرو عمر نشدند

 منع حق ذى القربى - (8)ي

ت، مطلبى اينكه غنيمت چيس. يكى از واجباتى كه در قرآن بدان امر شده پرداخت خمس از غنيمت است

إن شاء -است كه در جاى خود بايد بحث شود و اميدواريم بتوانيم با استفاده از صحاح، حق را بيان كنيم 

خواهيم بدان بپردازيم تقسيم خمس است كه به نص قرآن بايد به ذى القربى  اما آنچه كه اكنون مى -هللاه 

اين هم يكى ديگر از . كند ددارى مىبينيم كه عمر از دادن حق آنها خو در اينجا نيز مى. داده شود
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آيد و آن زير پاگذاشتن دستور خدا است در مورد پرداخت خمس به  مصاديق ديندارى او به حساب مى

 .اهلش

اى به ابن عباس نوشت و در  نامه( بن عامر حرورى كه از خوارج بود)گويد نجدة  يزيد بن هرمز مى»

مس مال ما است به خاطر قرابت با رسول خدا خ: در جواب گفت. آن از سهم ذى القربى پرسيد

او نيز حاضر . عمر مقدارى به ما داد و چون آن را كمتر از حقمان ديديم نپذيرفتيم. آله  و عليه هللا صلى

«نشد بر آن بيفزايد
(3)

. 

آرى اينها بود بعض از مصاديق دين عمر كه بر قلم صاحبان صحاح رفت و ما مطمئنيم كه از اينگونه 

 در مصاديق

 

اينها همه بر مبناى روايات صحاح گفته شده است و اگر در روايات اهل بيت اذكارى به عنوان  (1)

اهل البيت »آله است و  و عليه هللا عملى مستحب بر آن افزوده شده قطعا برگرفته ازسنت رسول خدا صلى

 .«أدرى بما في البيت

آله را از اهل بيت پاك و معصوم آن  و ليهع هللا توجه داشته باشيد كه شيعه، سنت رسول خدا صلى

 .گيرد نه از رواياتى كه در كتب عامه است حضرت مى

 .21و  21و  14، حديث شماره 3، كتاب الحج، باب 841 - 3ص  2صحيح مسلم، ج  (2)

ء، باب في بيان مواضع قسم  ، كتاب الخراج واالمارة والفى142ص  3سنن أبي داود، ج  -الف  (3)

 .2482ذى القربى، ح  الخمس وسهم

 .4141و  4134ء، باب اول، ح  ، كتاب قسم الفى132و  132ص  2سنن نسائى، ج  -ب 

حديث فوق را غير از ابو داود و نسائى، مسلم هم در صحيحش نوشته ولى از آنجا كه بايد امانت را ادا 

« ...ا رأيناه دون حقناوكان عمر عرض علينا من ذلك عرض»: تحفظا لكرامة الخليفة به جاى! كرده باشد

در پاورقى نيز . قوم ما ابا كردند كه به ما بدهند»: يعنى. فابى علينا قومنا ذاك. هولنا... »: نوشته است

ص  3صحيح مسلم، ج ! )باشد چنين معنى كرده كه منظور از قوم ما واليان و حكمرانان بنى اميه مى

 .(عدبه ب 132، حديث 48، كتاب الجهاد والسير، باب 1444

البته از روايات مسلم و ترمذى برمى آيد كه نجدة چند سؤال كرده بود كه آقاى ترمذى صالح نديد كه 

 .(1552، ح 112سنن، ص  4ج ! )سؤال مربوط به خمس را مطرح كند

 .شود توجه داشته باشيد كه همه روايات به يزيد بن هرمز منتهى مى

(43) 

 



63 
 

حتى معاويه و -زيرا مبناى صاحبان صحاح پوشاندن عيب خلفا . زندگانى خليفه دوم بسيار وجود دارد

بوده است و نيز در مدح آنان به آنچنان غلطى گرفتار شدند كه براى اينكار به ساحت قدس رسول  -يزيد

 .اند آله نيز جسارت كرده و عليه هللا گرامى اسالم صلى

آله را  و عليه هللا ن عمر، پيامبر صلىما به خواست خدا در همين نوشتار، به مواردى كه براى باال برد

 .اند اشاراتى خواهيم داشت پايين آورده

 

 علم عمر-2

 

از آنجا كه همراه دين وايمان، علم زياد هم الزم است بايد مشابه خوابى كه براى دين عمر ديده شد، 

ايمان و علم على درباره علم او هم ديده شود و اين همه در مقابل رواياتى است كه شيعه و سنى درباره 

درباره « الرياض النضرة»به عنوان مثال محب طبرى در . اند السالم در كتابهاى خويش نقل كرده عليه

 :كند السالم از قول همين آقاى عمر چنين روايت مى ايمان على عليه

كفة لو أنه السماوات السبع واالرضين السبع وضعت في : )أشهد على رسول هللاه سمعته وهو يقول ...»

«...(ووضع ايمان على في كفة لرجح ايمان علىه 
(1)

. 

اگر هفت »: آله چنين فرمود و عليه هللا دهم و شنيدم كه رسول خدا صلى يعنى عمر گفت كه من شهادت مى

در كفه ديگر، ايمان آن ( السالم  عليه) آسمان و هفت زمين در يك كفه ترازو قرار داشته و ايمان على 

 .«تر خواهد بود حضرت از آنها سنگين

أنا مدينة العلم »: نيز آنچه كه درباره علم آن حضرت گفته شده و كافي است حديث متفق عليه نبوى كه

 .«أنا دار الحكمة وعلى بابها»: و به تعبير آنچه كه در سنن ترمذى آمده« وعلى بابها

 .بخوانيد« السالم در صحاح اهل بيت عليهم»: تفصيل آن را در كتابمان

 :اند بايد خليفه ثانى از اين قافله عقب بماند لذا گفتهآرى ن

ثمه أعطيت ... بينا أنا أتيت بقدح لبن فشربت: سلم قال و عليه هللا سمعت رسول هللاه صلى: عن ابن عمر قال»

«العلم: قالوا فما اولته يا رسول هللاه قال. فضلى عمر بن الخطاب
(2)

. 

اى  در خواب ديدم كه كاسه: آله شنيدم كه فرمود و عليه هللا ىاز رسول خدا صل: گويد ابن عمر مى: يعنى

 .علم: گفتند تعبيرش چيست؟ فرمود. آن را نوشيدم و بقيه آن را به عمر دادم. شير به من داده شد

آله به عمر  و عليه هللا خواهد بگويد كه زيادى علم رسول خدا صلى واضح است كه جاعل اين روايت مى

ف علمى را كه آن حضرت نوشيد از همان ظرف عمر هم نوشيد و چون حضرتش داده شد يا آنكه ظر

ما به سند روايت كارى نداريم چه . اى از آن علم سرشار برده باشد شهر علم است عمر هم بايد بهره

 السالم در سند آنكه اگر بخواهيم رواياتى را كه دشمنان على عليه
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و ابن مغازلى در حديث . «ر رسوخ قدمه في االيمانذك»: ، تحت عنوان212جلد سوم رياض، ص  (1)

 .از مناقب 331شماره 

، باب مناقب 13ص  5، كتاب العلم، باب فضل العلم، و ج 31ص  1صحيح بخارى، ج  -الف  (2)

اذا أعطى »و ( و باب بعد از آن)« اللبن»، كتاب االكراه، بابهاى 52و  51و  45ص  4عمر، و ج 

 .«القدح في النوم»، و «فضله غيره في النوم

 .12، ح 2، كتاب فضائل الصحابة، باب 1854ص  4صحيح مسلم، ج  -ب 

، كتاب المناقب، 528ص  5، و ج 2284، ح 4، كتاب الرؤيا، باب 422ص  4سنن ترمذى، ج  -ج 

 .3282، ح 18باب 

(44) 

 

چه آنكه در سند . «!در شهر هر آنكه هست گيرند»: باشند از كتابهاى آنها حذف كنيم بايد گفت آن مى

السالم مخالف بودند ما در بحث  روايت فوق هم زهرى و هم ابن عمر از كسانى بودند كه با على عليه

 :اما از نظر داللت. بحث خواهيم داشت -به خواست خدا-درباره ابن عمر « اصحاب در صحاح»

. لماى اصحاب بوده باشدالزمه حديث فوق اين است كه عمر داراى علم زيادى بوده و ال اقل يكى از ع

اش به آيات و روايات نبوى بشويم مختصرى از قدرت  قبل از آنكه وارد مصاديق علم او و احاطه

 :دهيم يادگيرى عمر را مورد توجه قرار مى

ابن جوزى درباره فضائل عمر كتاب مستقلى تأليف كرده و در آن آنچه كه در تعريف او گفته شد نقل 

 :نويسد از ابن عمر چنين مى 141 كرده است از جمله در ص

 .«تعلم عمر سورة البقرة في ثنتى عشرة سنة فلما ختمها نحر جزورا»

 .سال سوره بقره را ياد گرفت و چون آن را تمام كرد شترى قربانى نمود 12عمر در مدت : يعنى

از علماى  از تفسير قرطبى با سند صحيح و چند نفر 142الغدير ص  2هللا در ج  عالمه امينى رحمه

 .كند اهل سنت قول ابن عمر را نقل مى

كتابش  11عبارت مذكور را نوشته ولى در ج  22شرح نهج البالغه ص  12ابن أبي الحديد هم در ج 

 .سال آن را حفظ كرد 12نويسد كه او در مدت  مى 21ص 

لى با اين حال نشان باشد و اند مى اين گفته ابن أبي الحديد گر چه مخالف آن چيزى كه ديگران نقل كرده

نمونه آن روايتى است كه بخارى در صحيحش از طارق بن شهاب نقل كرده . از ضعف حافظه او است

 :است كه

سلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اهل الجنة  و عليه هللا قام فينا النبى صلى: سمعت عمر يقول»

ابتداى كتاب  124صحيح ص  4ج . )«من نسيه حفظ ذلك من حفظه ونسيه. منازلهم واهل النار منازلهم

 .(بدء الخلق



65 
 

آله براى ما خطبه خواند و از ابتداى خلق، ما را آگاه كرد تا آنجا كه اهل  و عليه هللا يعنى رسول خدا صلى

گروهى آن را حفظ كردند و گروهى نيز فراموش . بهشت داخل بهشت و اهل جهنم داخل جهنم شدند

 .نمودند

چه آنكه يكى از . كرد ه عمر خود از آنان بود كه چيزى از آن را حفظ نكرد وإاله نقل مىشود ك معلوم مى

 .آله بوده است و عليه هللا افتخارات أصحاب، نقل روايت از رسول خدا صلى

 

 :پردازيم به مواردى از علم عمر با استفاده از صحاح ستة حال مى

 جهل او به سه بار اجازه گرفتن -الف 

روايات متعددى نقل كردند كه از مجموع  -مخصوصا بخارى و مسلم-صاحبان صحاح  در اين زمينه

سه بار . آيد كه روزى ابو موسى اشعرى با وقت قبلى خواست وارد بر عمر شود آنها چنين به دست مى

. ابو موسى برگشت. عمر كه صداى او را شنيده بود به او اجازه نداد. سالم كرد و اجازه ورود خواست

سه بار اجازه گرفتم و : چرا برگشتى؟ گفت: عمر به او گفت. ابو موسى برگشت. ز پى او فرستادعمر ا

اجازه خواستن سه بار است اگر اجازه داده شد كه : آله فرمود و عليه هللا اجازه داده نشد و رسول خدا صلى

 گر چه من تو را متهم: عمر گفت. گردى و لذا من برگشتم شوى وإاله برمى داخل مى

(45) 

 

آله مهم است بايد برگفته خود شاهد  و عليه هللا دانم ولى از آنجا كه نقل روايت از رسول خدا صلى نمى

بياورى وإاله بر پشت و شكمت خواهم زد
(1)

. 

وارد بر گروهى از انصار شد و با ناراحتى و خشم، جريان را . ابو موسى از اين تهديد عمر ترسيد

برادر : ابو سعيد خدرى كه جوانترينشان بود گفت. روع به خنديدن كردندآنان ش. براى آنها شرح داد

برويم من هم در اين : خنديد؟ آنگاه به ابو موسى گفت مسلمان شما ترسان نزد شما آمده و شما مى

اين مسأله بر من مخفى شد و علت آن اين بود كه در بازار به خريد و : عمر گفت. عقوبت با تو شريكم

نويسد كه أبي بن كعب بدان شهادت داد و سپس  مسلم در يكى از رواياتش مى.ودمفروش مشغول ب

 سلم و عليه هللا يا ابن الخطاب فال تكونن عذابا على اصحاب رسول هللاه صلى»: خطاب به عمر چنين گفت

»
(2)

 .آله عذاب نباش و عليه هللا براى اصحاب رسول خدا صلى! يعنى، اى پسر خطاب .

 :شود ند مطلب فهميده مىاز اين داستان چ

اى از مسائل بى اطالع بود و لذا  عمر به خاطر خريد و فروش و تجارت در بازار از پاره -1

آله بودند پذيرفت  و عليه هللا گويد ابو بكر و عمر هميشه با پيامبر صلى توان رواياتى را كه مى نمى

شود كه اينان بسيار كم با آن  و چون از اين دو نفر بسيار كم نقل حديث شده است معلوم مى
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شنيدند  اند واگر بودند آنچنان در يادگيرى ضعيف بودند كه اكثر آنچه را كه مى حضرت بوده

 .كردند فراموش مى

آله بسيار مهم بوده و نبايد به سادگى از  و عليه هللا از نظر عمر نقل روايت از رسول خدا صلى -2

 .هر كسى قبول كرد

 .عب عمر براى اصحاب عذاب بوداز نظر أبي بن ك -3

آله دروغ ببندند ولذا  و عليه هللا از نظر عمر ممكن است كه بعض اصحاب بر رسول خدا صلى -4

اينكه اهل سنت همه اصحاب را عادل دانسته واز همه آنها روايت نقل كرده و آن را حجت 

 .دپسند باشد و خليفه دوم آنها اين را نمى دانند عملى غير صحيح مى مى

. روايتى نقل كند، بايد براى آن شاهدى بياورد -ولو از اصحاب -از نظر عمر اگر كسى  -5

بنابراين از نظر خليفه ثانى كليه رواياتى كه فقط يكى از اصحاب آن را نقل كرده است مورد 

 .آله دروغ بسته باشد و عليه هللا ترديد است، چه آنكه احتمال دارد كه بر رسول خدا صلى

براى ما به اثبات  -ولو از اصحاب باشد-ما نيز نظر عمر را پذيرفته و تا عدالت و وثاقت راوى  البته

 نرسد آن را

 

 .(از صحيح مسلم)« الوجعن ظهرك وبطنك»ترجمه  (1)

داستان مذكور در متن، برگرفته از چند روايت از بخارى و مسلم است كه در غير صحيحين  (2)

 .قسمتهايى از آن آمده است

در آخر حديث قول عمر . ، كتاب البيوع، باب الخروج في التجارة22ص  3صحيح بخارى، ج  -لف ا

فقط همان جمله را نقل كرده و متعرض داستان  82در ص . آمده است« الهانى الصفق باالسواق»: كه

 .نشده است

االعتصام ، كتاب 133ص  4، كتاب االستئذان، باب التسليم واالستئذان ثالثا، و ج 22ص  8و ج 

 .در اينجا نيز جمله فوق از عمر را آورده است.... بالكتاب والسنة، باب الحجة على من قال

 .33 - 32ح (. 2باب )، كتاب اآلداب، باب االستئذان 1244 - 42ص  3صحيح مسلم، ج  -ب 

 .2241، ح 3، كتاب االستئذان، باب 51ص  5سنن ترمذى، ج  -ج 

 .3212، ح 12، كتاب االدب، باب 1221ص  2سنن ابن ماجه، ج  -د 

 5181، كتاب االدب، باب كم مرة يسلم الرجل في االستئذان، ح 345 - 2ص  4سنن أبي داود، ج  -ه 

كنم  من تو را متهم نمى: او در دو شماره اخير، قول عمر را ـ كه به ابو موسى گفته بود. 5184إلى 

ولكن الحديث عن رسول هللاه »هم است آله م و عليه هللا ولكن نقل حديث از رسول خدا صلى

ـ نقل « سلم  و عليه هللا ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول هللاه صلى»: يا« سلم شديد و عليه هللا صلى

 .كرده است



67 
 

(42) 

 

السالم بوده كه بنا به نص روايت نبوى اين  مخصوصا آنكه آن صحابى از دشمنان على عليه.پذيريم نمى

ق استدشمنى عالمت نفا
(1)

. 

آله از آن نوشيد  و عليه هللا رساند كه مازاد شيرى كه رسول خدا صلى در هر حال، اين داستان به خوبى مى

 .به عمر داده نشد

 «الّله أعلم»: غضب او از شنيدن كلمه -ب 

ْم أَْن تَُكوَن لَهُ أَيََودُّ أََحُدكُ »: فيم ترون هذه اآلية نزلت: سلم  و عليه هللا قال عمر يوما الصحاب النبى صلى»

«...نعلم أو ال نعلم: قولوا: فقال. فغضب عمر. هللاه أعلم: َجنَّةٌ، قالوا
(2)

عمر روزى به اصحاب : ترجمه.

چكيده بقيه آيه چنين )« آيا يكى از شما دوست دارد كه براى او باغى باشد»: به نظر شما آيه: گفت

درباره چه مطلبى نازل شده است؟ ( آتش بگيرد؟ ها وجود داشته و سپس و در آن از انواع ميوه: است

 . ...دانيم دانيم يا نمى مى: بگوئيد: عمر در غضب شد و گفت. داند خدا بهتر مى: اصحاب گفتند

 :اين نيز از مواردى است كه

الً  چنانچه وقتى . هللاه اعلم هيچ اشكالى ندارد: دانست كه اگر كسى چيزى را ندانست و گفت عمر نمى: أوه

كدام آيه كتاب خدا بزرگتر است، او در جواب : آله از أبي بن كعب پرسيد و عليه هللا خدا صلى رسول

خدا و رسولش داناترند؛ حضرتش نه تنها غضب نكرد بلكه مجددا سؤال خويش را تكرار كرد و : گفت

آله پسنديد و عليه هللا او پاسخ داد و رسول خدا صلى
(3)

آن را ندانسته يا وقتى ابن مسعود شنيد كسى قر .

خدا داناتر است: دانيد بگوئيد دانيد بگوئيد و اگر نمى اگر مى: كرد در غضب شد و گفت تفسير مى
(4)

. 

اين مسأله آنقدر مهم نبود كه عامل غضب كسى باشد كه ادعاى رهبرى مردم و جانشينى پيامبر  -ثانيا 

: دانيم، گفتند نمى: ه جاى اينكه بگويندتوانست با موعظه نيكو، مردم گمراهى كه ب او مى. رحمت را دارد

 .نجات دهد! خدا داناتر است، را از اين گمراهى آشكار

 دانست عمر ارزش حجر االسود را نمى -ج 

أما وهللاه إنى العلم انك حجر ال تضر وال تنفع ولوال أنى »: عمر حجر االسود را استالم كرد و گفت

مشابه همين را هنگام بوسيدن آن گفت. «...ا استلمتكسلم استلمك م و عليه هللا رأيت النبى صلى
(5)

. 

 

 

 .«السالم در صحاح اهل بيت عليهم»به كتاب ما : ك -ر  (1)

 .باشد مى 222، تفسير سوره بقرة، آيه مذكور در حديث، آيه 34ص  2صحيح بخارى، ج  (2)

احتماال منظور  .258ح  44باب . ، كتاب صالة المسافرين وقصرها552ص  1صحيح مسلم، ج  (3)

 .حضرت بزرگتر بودن از نظر اهميت آن است كه او آية الكرسى را خواند
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 .روم و ص و دخان: هاى ، تفسير سوره124و  152و  143ص  2صحيح بخارى، ج  -الف  (4)

 .41و  34، ح 2، كتاب صفات المنافقين واحكامهم، باب 2155 - 52ص  4صحيح مسلم، ج  -ب 

 .3254، تفسير سوره دخان، ح 354 ص 5سنن ترمذى، ج  -ج 

ما ذكر في الحجر »: ، كتاب الحج، بابهاى182و 185و  183ص  2صحيح بخارى، ج  -الف  (5)

 .«تقبيل الحجر»و « الرمل في الحج والعمرة»و « االسود

 .251إلى  248، ح 41، كتاب الحج، باب 425ص  2صحيح مسلم، ج  -ب 

 .821، ح 32ج، باب ، كتاب الح214ص  3سنن ترمذى، ج  -ج 

 .2443، ح 22، كتاب المناسك، باب 481ص  2سنن ابن ماجه، ج  -د 

 .1823، كتاب المناسك، باب في تقبيل الحجر، ح 125ص  2سنن أبي داود، ج  -ه 

(42) 

 

دهد كه عمر پنداشته حجر االسود سنگى است مثل ساير سنگها و رسول  اين واقعه به خوبى نشان مى

غافل از آنكه اعمال آن حضرت . آله كارى انجام داد كه بى حكمت و دليل بوده است و ليهع هللا خدا صلى

شد و هيچ عملى بدون وجود مصلحت از حضرتش صادر  تحت نظارت الهى و با هدايت او انجام مى

در حالى كه در . باشد بزرگوار تقليدى كوركورانه مى پنداشت كه پيروى ما از سنت آن او مى. شد نمى

رساند و هم  حجر االسود از سنگهاى بهشتى بوده و هم سود مى -بر طبق روايات متعدد-ن مورد همي

 :اين سنگ شاهدى است براى امت. ضرر

ليأتين هذا الحجر يوم القيامة، وله عينان يبصر بهما، ولسان ينطق : سلم  و عليه هللا قال رسول هللاه صلى»

«به، يشهد على من يستلمه بحق
(1)

. 

: ترجمه آن چنين است. وق از سنن ابن ماجه بوده و ترمذى نيز مشابه همان را نقل كرده استعبارت ف

باشد  آيد كه داراى دو چشم مى اين سنگ روز قيامت در حالتى مى: آله فرمود و عليه هللا رسول خدا صلى

را استالم  گويد و شاهد حقى است براى كسانى كه آن بيند و زبانى كه با آن سخن مى كه با آنها مى

 .كردند

بنابراين حجر االسود نه تنها سنگى از سنگهاى بهشتى است بلكه در قيامت شاهد حقى براى استالم 

يعنى اگر مؤمنى آن را استالم كند به نفع او و اگر منافقى باشد بر ضررش گواهى . باشد كنندگان مى

 .دهد مى

اى او را به اشتباهش آگاه كرد آنگاه  با ذكر آيهالسالم در جواب عمر  در مستدرك حاكم آمده كه على عليه

«أعوذ باهلل أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا حسن»: عمر گفت
(2)

. 

ال أبقانى هللاه »: نويسد ابن جوزى در سيره عمر پس از نقل جريان مذكور گفته عمر را اينگونه مى

«بارض لست بها يا ابا الحسن
(3)

. 
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از بعض ديگر از علماى عامه نيز جريان فوق را نقل  113الغدير ص  2هللا در ج  عالمه امينى رحمه

 .كند مى

 دانست مقدار ديه جنين را نمى -د 

أنا : سلم قضى في السقط وقال المغيرة و عليه هللا إنه عمر نشد الناس من سمع النبى صلى: قال المغيرة»

أنا : فقال محمد بن مسلمةائت من يشهد معك على هذا : سمعته قضى فيه بغرة عبد أو امة قال

«...أشهد
(4)

. 

 

 

 .2444، ح 22، كتاب المناسك، باب 482ص  2سنن ابن ماجه، ج  -الف  (1)

 .421، ح 113، كتاب الحج، باب 244ص  3سنن ترمذى، ج  -ب 

 .(1281و  1281، ح 222ص  1ج )حاكم نيز در مستدرك روايت مذكور را نقل كرده است 

 :ترجمه قول عمر چنين است، 1282، ح 228ص  1ج  (2)

 .برم به خدا از اينكه در ميان گروهى زندگى كنم كه تو اى ابو الحسن در ميانشان نباشى پناه مى

خدا مرا در سرزمينى كه تو در آن نيستى باقى ! اى ابو الحسن: ، ترجمه42، باب 122ص  (3)

 .نگذارد

، 122وص (. چند روايت)المرأة،  ، كتاب الديات، باب جنين14ص  4صحيح بخارى، ج  -الف  (4)

 .كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب ما جاء في اجتهاد القضاة

 .34، ح 11، كتاب القسامة، باب 1311ص  3صحيح مسلم، ج  -ب 

 .2241، ح 11، كتاب الديات، باب 882ص  2سنن ابن ماجه، ج  -ج 

 .4523و  4522و  4521ة الجنين، ح ، كتاب الديات، باب دي142و  141ص  4سنن أبي داود، ج  -د 

هللاه اكبر، لو لم أسمع بهذا »: نويسد كه عمر پس از شنيدن آن گفت ابو داود در يكى از روايتهايش مى

 !كردم شنيدم قضاوت ديگرى مى يعنى اگر من اين را نمى. «لقضينا بغير هذا

 .4822و  4248، ح 34و  11، كتاب القسامة، بابهاى 48و  22ص  8سنن نسائى، ج  -ه 

در اكثر روايات آمده است كه عمر در اين زمينه با اصحاب مشورت كرده و در بعض از آنها : تذكر

 .خبر آن را به عمر گفت« حمل بن مالك»آمده است كه 

آله در مورد  و عليه هللا عمر مردم را قسم داد كه چه كسى از رسول خدا صلى» : ترجمه متن چنين است

منظور اين است كه اگر كسى كارى كند كه زنى فرزندى را كه در شكم دارد . )يدسقط جنين چيزى شن

من : مغيره گفت( اى به او بزند يا غير آن قبل از رسيدنش ساقط كند؛ مثل آنكه او را بترساند يا ضربه

كسى را بياور كه شاهد : عمر گفت. شنيدم كه حضرتش حكم كرد كه غالمى يا كنيزى را بايد آزاد كند

 .«...محمد مسلمة شهادت داد. باشد تو
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(48) 

 

دانست كه ديه جنين چقدر است پس مازاد  آيد اين است كه عمر نمى آنچه كه از اين واقعه به دست مى

 گويند عمر از آن نوشيد چه شد؟ شيرى كه مى

ت خواست و از بعض روايا كرد بلكه براى آن شاهد مى ديگر آنكه عمر حديث را از هر كسى قبول نمى

آيد كه محمد بن مسلمة در آنجا حاضر نبود بلكه چون عمر از مغيرة شاهد خواست او رفت و ابن  برمى

 .مسلمة را حاضر كرد

اگر سنت عمر بايد پيروى شود، چرا براى رواياتى كه فقط يكنفر آن را نقل ! شود اهل سنت را چه مى

از ربيع بن سبره نقل نشده؟ عمر از  طلبند؟ مگر روايت تحريم متعه در سال فتح فقط كرد شاهد نمى

خواهد و علماى اهل سنت از فرزند يكى از أصحاب،  آله شاهد مى و عليه هللا صحابى رسول خدا صلى

بينيم  آنگاه مى. كنند گويند بى شاهدى قبول مى السالم خالف آن را مى مطلبى را كه اهل بيت پيامبر عليهم

پذيرند با  مى -كه او نيز از اصحاب نبود-خيبر را از زهرى كه بدتر از آن حرمت ادعائى آن در روز 

البته . باشد آنكه خود اقرار دارند كه در سال فتح حالل شد و تحريم بعد از آن نيز راوى آن فقط ربيع مى

 .شود كه اينجا جاى بررسى آنها نيست از اينگونه روايات، در صحاح آنها فراوان ديده مى

 

 مجنونة جهل به عدم جواز رجم -ه 

 

ه تكليف، نزد همه عقالى عالم و از نظر همه اديان و مذاهب و همه قوانين بشرى،  يكى از شرائط عامه

بايد عاقل باشد و لذا در هيچ قانونى نه تنها ديوانه را مشمول ( مكلَّف)اين است كه شخص مورد تكليف 

 .فته نشده استدانند بلكه اگر جرمى هم مرتكب شد كيفرى برايش در نظر گر قانون نمى

با اين مقدمه به حديث زير از سنن أبي داود و مستدرك حاكم و غير آن
(1)

 :توجه فرمائيد 

أتى عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا فامر بها عمر أن ترجم فمر بها على بن : عن ابن عباس»

. ت فأمر بها عمر أن ترجمما شأن هذه؟ قالوا مجنونة بنى فالن زن: أبي طالب رضوان هللاه عليه، فقال

عن المجنون : أما علمت أنه القلم قد رفع عن ثالثة! يا أمير المؤمنين: ارجعوا بها، ثمه أتاه فقال: فقال: قال

ال : فما بال هذه ترجم؟ قال: بلى، قال: حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبى حتى يعقل؟ قال

«فجعل يكبر: فارسلها، قال: ء، قال شى
(2)

. 

 

 

 .111 - 3ص  2الغدير، ج : ك -ر  (1)
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، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا، ح 141 - 41ص  4سنن أبي داود، ج  (2)

 .(عبارت متن از شماره اول است. )4413إلى  4344

نقل شده  8124و  8128، ح 431و  424ص  4مضمون آن با سند صحيح در مستدرك حاكم، ج 

 .است

 :ترجمه آن چنين استخالصه 

در نتيجه . اى در اين زمينه مشورت كرد او با عده. اى را كه زنا داده بود نزد عمر آوردند زن ديوانه

پرسيد جريان اين زن . السالم بر آن زن گذشت على بن أبي طالب عليه. عمر حكم به سنگسارش نمود

او را : فرمود. به سنگسارش داده استچيست؟ گفتند ديوانه بنى فالن است كه زنا داده و عمر دستور 

دانى كه قلم تكليف از سه دسته برداشته  آيا نمى: سپس خود حاضر شد و خطاب به عمر گفت. برگردانيد

 :شده است

آرى، : از كودك تا به عقل رسد؟ گفت - 3از خوابيده تا بيدار شود  - 2از ديوانه تا بهبودى يابد  - 1

او را رها . پس او را رها كنيد: گفت. طورى نيست: ار شود؟ گفتپس چرا اين زن بايد سنگس: گفت

 .كردند و عمر شروع به گفتن تكبير كرد

 .«لوال على لهلك عمر»: هللا آن را در الغدير آورده عمر گفت در بعض از نقلها كه عالمه امينى رحمه

(44) 

 

ر بود از حكم قطعى عقل به عدم شود كه عمر نه تنها از سنت بى خب از اين داستان به خوبى معلوم مى

شود كه عمر حديث مذكور  گر چه از روايت ابو داود معلوم مى. جواز كيفر ديوانه نيز اطالعى نداشت

كه حضرتش در . دانم آرى مى: ؟ گفت...دانى كه آيا نمى: السالم فرمود را شنيده بود كه وقتى على عليه

داند  خليفه مسلمين مى. اين مصيبت بزرگترى استپرسد پس چرا دستور به كيفر دادى؟ كه  جواب مى

 !دهد مجنون عقوبت ندارد ولى او دستور به كيفر مى: آله فرمود و عليه هللا كه رسول خدا صلى

داند نقل اين جريان با وظيفه حفظ كرامت خليفه در تضاد است، آن را حذف كرده و فقط  بخارى كه مى

نويسد كه كسى نداند چرا و كجا و به چه مناسبت اين  عمر مىالسالم را به  قول أمير المؤمنين عليه

أما علمت أنه القلم رفع : لعمر( السالم  عليه) وقال على »: كند او اينگونه نقل مى. حديث را يادآور شد

.«عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبى حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ
(1)

معناى آن مشابه همان  

 .ث أبي داود آورده شداست كه در ذيل حدي

تر گفتار اين آقاى محدث است در آنجا كه اقوال مختلف اصحاب و غير آنها را درباره  از اين جالب

طالق : وقال عثمان ليس بمجنون وال سكران طالق وقال ابن عباس»: نويسد مى. كند طالق نقل مى

همين طور از افراد زير يكى « ...عطاء: وقال... عقبة بن عامر: السكران والمستكره ليس بجائز وقال

 :نويسد پس از ديگرى درباره طالق مطلبى مى
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و مجددا از ابن عباس و « حسن»، «قتادة»، «ابراهيم»، «زهرى»، «ابن عمر»، «نافع»، «عطاء»

وقال على ألم تعلم أنه القلم رفع عن ثالثة عن المجنون حتى يفيق »: نويسد زهرى، بعد از همه اينها مى

سپس از قول آن حضرت درباره طالق مطلبى . «ى حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظوعن الصب

آورد مى
(2)

. 

ببينيد . اى داده شود بايد آن را به بخارى داد ها جايزه به راستى اگر قرار باشد به بهترين تحريف كننده

آن : صى گفتبه شخص خا -و نه مورد طالق-السالم درمورد خاصى  اى را كه على عليه چگونه جمله

نفر كه همه در مورد طالق است آورده و سپس يك جمله هم درباره  11را پس از نقل گفتار بيش از 

شايد او پنداشته است كه پنهان كردن او باعث پنهان ماندن اين قضيه . نويسد طالق از آن بزرگوار مى

يفه ثانى به خوبى اش را در مورد حفظ شخصيت خل ولى انصاف اين است كه او وظيفه! خواهد شد

 .گر چه گاهى بعض جريانات از قلمش خارج شده است كه در اين نوشتار آمده است. انجام داده است

 

 جهل به دستور تيمم -و 

 

دانند و با توجه به خواب خوردن مازاد  مجتهد مى -اگر نگوئيم همه اصحاب را -اهل سنت خلفا را 

بعض از دانشمندان اهل سنت پا را . دانند قهاى اصحاب مىشير، خليفه ثانى را يكى از دانشمندان و از ف

 از اين فراتر گذاشته و او را

 

دهة، باب ال يرجم المجنون 214، ص 8صحيح بخارى، ج  (1) ، كتاب المحاربين من اهل الكفر والره

 .والمجنونة

 . ...، كتاب الطالق، باب الطالق في االغالق و58، ص 2صحيح بخارى، ج  (2)

(51) 

 

 !دانند السالم نيز مى علم از على عليها

كند، او و ابن  ابن أبي الحديد معتزلى در مقدمه شرح نهج البالغه، آنجا كه فقهاى اصحاب را معرفي مى

 :نويسد در جلد دهم كتابش مى. برد عباس را نام مى

ات النص ولكنه كان مجتهدا يعمل بالقياس واالستحسان والمصالح المرسلة ويرى تخصيص عموم ...»

باآلراء وباالستنباط من اصول تقتضى ما يقتضيه عموم النصوص ويكيد خصمه ويأمر امراءه بالكيد 

والحيلة ويؤدب بالدرة والسوط من يتغلب على ظنه انهه يستوجب ذلك ويصفح عن آخرين قد اجترموا، 

«يستحقون به التأديب، كل ذلك بقوة اجتهاده وما يؤديه اليه نظره
(1)

. 
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« او مجتهد بود»: رموديد كه چگونه اين عالم اهل سنت همه اعمال عمر را با اين جمله كهمالحظه ف

پرسيم كه آيا ممكن است كسى مجتهد باشد  ما از اين عالم و ساير علماى اهل سنت مى. كند توجيه مى

هد خوا ولى از قرآن و احكام آن بى خبر بوده و حتى خالف دستور آن فتوى بدهد؟ اصوال كسى كه مى

خواهد حكم خدا را از آيات و روايات به دست آورد؟ مگر  به درجه اجتهاد برسد آيا نه اين است كه مى

اجتهاد معنايى غير از اين دارد؟ بنابراين اگر كسى از آيات قرآن بى خبر و نسبت به سنت جاهل باشد 

 .توان او را مجتهد ناميد هرگز نمى

كرد  آله سرپيچى مى و عليه هللا د از دستور صريح رسول خدا صلىاى از موار قبال گفتيم كه عمر در پاره

آنگاه ! خواهم دانم سنت چنين نيست ولى من چنين مى كه مى: گفت داد و خود مى و بر خالف آن فتوى مى

 !آله بوده است و عليه هللا بگوييم كه او مجتهد و پيرو سنت رسول خدا صلى

 :اى ديگر توجه كنيم حال به نمونه

أما تذكر يا أمير : فقال عمار. ال تصل: فقال. انى اجنبت فلم أجد ماء: إنه رجال أتى عمر فقال ...»

فاما انت لم تصل وأما انا فتمعكت في التراب . اذ انا وانت في سرية فاجنبنا فلم نجد ماء! المؤمنين

تنفخ ثمه تمسح بهما  انما يكفيك أن تضرب بيديك االرض ثمه »: سلم  و عليه هللا وصليت فقال النبى صلى

«إن شئت لم أحدث به: قال! اتق هللاه يا عمار: فقال عمر« وجهك وكفيك
(2)

. 

 

 

مجتهد بود و به قياس و استحسان و غير اينها ( عمر)لكن او :... خالصه ترجمه. 212 - 13ص  (1)

نمود  ىبا دشمن با حيله رفتار م. زد عمومات نص را به نظر شخصى خود تخصيص مى. كرد عمل مى

اى  كرد مستحق عقاب است با تازيانه هركس را كه گمان مى. داد و به اميران خود همين دستور را مى

همه اينها به قوت اجتهاد و نظر و . نمود كرد عفو مى كرد و بعض از كسانى را كه بايد ادب مى ادب مى

 .رأيش بود

 .112، ح 28، كتاب الحيض، باب 281ص  1صحيح مسلم، ج  -الف  (2)

با حذف قول اخير عمر . )524، ح 41، كتاب الطهارة وسننها، باب 188ص  1سنن ابن ماجه، ج  -ب 

 .(به عمار تا آخر

 .322، كتاب الطهارة، باب التيمم ح 88ص  1سنن أبي داود، ج  -ج 

. يمنويسد كه سؤال كننده از عمر پرسيد كه ممكن است يكماه يا دو ماه به آب دسترسى نداشته باش او مى

خوانم تا آنكه به آب دسترسى پيدا كنم و عمار آن جريان را به ياد عمر  من خود نماز نمى: عمر گفت

 .انداخت

همان كتاب، باب  211، و نيز ص 311، ح 142، كتاب الطهارة، باب 142ص  1سنن نسائى، ج  -د 

 .312، ح 211
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كرامت خليفه قول عمر را به بخارى نيز حديث فوق را در جلد اول صحيحش آورده ولكن جهت حفظ 

ما . را حذف كرده و در آخر آن هم ننوشت كه عمر به عمار چه گفت« نماز نخوان»: سؤال كننده كه

 :متن حديث را از صحيح مسلم نقل كرديم كه ترجمه آن چنين است

از نم: عمر گفت( براى نمازم چه كنم؟. )من جنب شدم و آب نيافتم: روزى مردى نزد عمر آمد و گفت»

آورى روزى را كه من و تو در جائى بوديم و  آيا به ياد نمى! يا أمير المؤمنين: عمار گفت)!( نخوان 

تو نماز نخواندى و من در خاك غلتيدم و نماز خواندم و چون نزد . نيافتيمهر دو جنب شديم و آب 

كافى بود كه دستها رابه خاك زنى و آن را به : آله رفتيم حضرت فرمود و عليه هللا رسول خدا صلى

 .«گويم اگر بخواهى به كسى نمى: گفت! از خدا بترس اى عمار: عمر گفت. صورت و دستها بكشى

(51) 

 

 :شود يان چند مطلب فهميده مىاز اين جر

آله رسيدند  و عليه هللا قدرت يادگيرى و حافظه عمر كه وقتى خود با عمار خدمت رسول خدا صلى -1

 .و حضرت دستور تيمم را دادند آن را فراموش كرد

به نماز نخواندن  خواند بلكه فتوى از آيه قرآن بى خبر بود و نه تنها خود در نبود آب نماز نمى -2

با آنكه قرآن در دو مورد صريحا ( فتوى به غير علم كه خود مستوجب عقاب است. )داد مى

و دوم در سوره مائده آيه  43اول در سوره نساء آيه : فرمايد كه در نبود آب تيمم بايد كرد مى

2. 

به او  در مورد تيمم، عمر به قول عمار قانع نشد و ياد آورى او نه تنها او را متذكر ننمود بلكه -3

و ما نديديم كه بعدها هم نظر عمر برگشته و ! گوئى كه حواست جمع باشد چه مى: نيز گفت

 .فتوى به تيمم داده باشد

شود كه اجتهاد ساختگى عمر وجهى ندارد چه آنكه گفتيم معناى آن  از اين جريان معلوم مى -4

 .دتسلط بر آيات قرآن و روايات و سنت است كه از هر دو بى اطالع بو

شود اينكه قول به مجتهد بودن اصحاب نيز بى وجه  مطلب ديگرى كه از اين واقعه فهميده مى -5

نيز از قرآن بى اطالع بود و به  -ترين آنها بوده است كه يكى از برگزيده-چه آنكه عمار . است

 اى كه عمر آن را فراموش كرده و عاقبت هم به ياد نياورد، جاى استدالل به قرآن به قصه

 .استدالل نمود

. اى بپرسد توانست همچون جريان سه بار اجازه گرفتن، اين مسأله را نيز از عده عمر مى -2

او نه تنها اين . آله بود و عليه هللا السالم كه باب مدينه علم رسول خدا صلى مخصوصا از على عليه

ى او خالف تقوى بود كه مگر يادآور. «اتق هللاه »: كار را نكرد بلكه به عمار نيز خطاب كرد كه

 كرد؟ او را امر به تقوى مى
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از همه اينها گذشته عمر خود همراه گروهى بود كه وقتى يكى از آنها جنب شد و آب جهت  -2

عليك »: آله كسب تكليف كرد حضرت به او فرمود و عليه هللا چون از رسول خدا صلى. غسل نبود

ك كه ترا كافى استبر تو باد به خا: يعنى« بالصعيد فانه يكفيك
(1)

. 

 :در رابطه با اجتهاد اصحاب در همين زمينه به داستان زير توجه كنيد

و ابو موسى ( بن مسعود)من نزد عبد هللاه : گفت از شقيق بن سلمه شنيدم كه مى: گويد اعمش مى»

نماز : به من بگو اگر كسى جنب شد و آب نداشت چه كند؟ گفت: ابو موسى به او گفت. بودم( اشعرى)

چه ( كه جريان تيمم را به ياد عمر انداخت)قول عمار را : ابو موسى گفت. خواند تا آنكه آب بيابد نمى

مراد )كنى؟  قول عمار را رها كن با اين آيه چه مى: ابو موسى گفت! مگرعمر قانع شد؟: كنى؟ گفت مى

 .(او آيه تيمم بود

ر اين آيه اجازه تيمم بدهيم ممكن است اگر آب سرد اگر ما به خاط: عبد هللاه ندانست كه چه بگويد، گفت

به خاطر همين از دستور به ( بن مسعود)آيا عبد هللاه : به شقيق گفتم. باشد غسل را رها كرده و تيمم كنند

«آرى: تيمم دادن اكراه داشت؟ گفت
(2)

. 

 

 

 .، باب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء للمسلم43 - 4ص  1صحيح بخارى، ج  (1)

 . ...، باب إذا خاف الجنب على نفسه45 - 2همان، ص  (2)

(52) 

 

آن هم شخصيتى مثل عبد هللاه بن . اند اين است معناى اجتهادى كه براى اصحاب تصور كرده! آرى

 .«تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل». مسعود كه ما نيز براى او ارزش قائليم

كه نسبتا طوالنى بوده و در ضمن آن مسأله )در آخر بحث . مكرد با يكى از برادران اهل سنت بحث مى

دانى چرا مسلمانان به عقب رانده شدند؟  آيا مى: به او گفتم( تيمم را هم از صحاح، برايش توضيح دادم

و برود بيل )آله بايد به كنار زده شود  و عليه هللا براى اينكه باب مدينه علم پيامبر صلى: چرا؟ گفتم: گفت

 !و كسى كه آيه تيمم را بلد نبود در رأس كار بنشيند!( بزند

إنه رجال ... »: روايتى مخالف قرآن و سنت قطعى. كند جالبتر از همه روايتى است كه نسائى نقل مى

فاجنب رجل آخر فتيمم وصلى « أصبت»: سلم فذكر ذلك له فقال و عليه هللا أجنب فلم يصل فأتى النبى صلى

«آلخر يعنى اصبتفاتاه فقال نحو ما قال ل
(1)

. 

توانست  آله كسى را كه مى و عليه هللا پذيرد كه رسول خدا صلى مى -ياحتى جاهل و عامى-كدام عالم سنى 

( يعنى ترك نماز)بايست با تيمم نماز بخواند و نخواند، تأييد كرده باشد و بفرمايد كه كار تو  بلكه مى

 باشد؟ ليفه نمىدرست بوده است؟ آيا اين روايت براى توجيه عمل خ
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 جهل به عدم جواز تقسيم اموال كعبه -ز 

در كلمات قصار نهج البالغه
(2)

اى به او  عده. آمده است كه نزد عمر درباره اموال كعبه صحبت شد 

گفتند كه از اين اموال براى تجهيزات جنگى استفاده كن كه ثوابش بيشتر است و كعبه نياز به اين اموال 

. السالم سؤال كرد باره از أمير المؤمنين عليه عمل به اين پيشنهاد گرفت و دراينعمر تصميم به . ندارد

حضرت ضمن تقسيم اموال به چهار وجه و توضيح آن كه هر كدام از آنها در چه راهى بايد مصرف 

 :شود، فرمود

أقره حيث أقره وكان حلى الكعبة فيها يومئذ فتركه هللاه على حاله ولم يترك نسيانا ولم يخف عنه مكانا ف»

 .«وترك الحلى بحاله! لوالك الفتضحنا: فقال له عمر. هللاه ورسوله

و )آله وجود داشت و خداوند كه اسمى از آن نبرد  و عليه هللا يعنى زيور كعبه در زمان رسول خدا صلى

م پس توه. نه به خاطر فراموشى بود و نه از مكانش بى خبر بود( مورد مصرفي براى آن معين نفرمود

اگر تو : عمر گفت(. يعنى در آن تصرف نكن. )آن را همانجا قرار بده كه خدا و رسولش قرار دادند

 .رفت، و آن اموال را به حال خود گذاشت نبودى آبرويمان مى

 :حال ببينيم اين داستان در صحاح به چه صورت بيان شده است

لقد جلس هذا المجلس عمر فقال لقد  جلست مع شيبة على الكرسى في الكعبة فقال: عن أبي وائل قال»

هما المرآن اقتدى : قال. قلت أنه صاحبيك لم يفعال. هممت أن ال أدع فيها صفراء وال بيضاء إاله قسمته

«بهما
(3)

. 

 

 

نزد . مردى جنب شد و نماز نخواند: ، يعنى322ح  215، كتاب الطهارة، باب 212ص  1ج  (1)

ديگرى جنب شد و با تيمم نماز خواند حضرت او . ت او را تأييد كردآله آمد حضر و عليه هللا پيامبر صلى

 !را هم تأييد كرد

 .222، ابن أبي الحديد، شماره 222فيض االسالم، شماره  (2)

، كتاب 114ص  4، كتاب الحج، باب كسوة الكعبة، و ج 183ص  2صحيح بخارى، ج  -الف  (3)

 . ... سلم و عليه هللا سول هللاه صلىاالعتصام بالكتاب والسنة، باب االقتداء بسنن ر

 .3112، ح 115، كتاب المناسك، باب 1141ص  2سنن ابن ماجه، ج  -ب 

 .2131، كتاب المناسك، باب في مال الكعبة، ح 215ص  2سنن أبي داود، ج  -ج 

عمر : گفت. در خانه كعبه نشسته بودم( بن عثمان)با شيبة : گويد مى( شقيق بن سلمة)ابو وائل : ترجمه

دو نفر قبل از تو چنين : گفتم. تصميم گرفتم كه اموال كعبه را تقسيم كنم: گفت. همين مكان نشسته بود

 .كنم من هم از آن دو پيروى مى: گفت. نكردند

(53) 
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در آخر آن از . تر نقل شده است باشد و در سنن ابن ماجه اندكى مفصل متن فوق از صحيح بخارى مى

: گفت. كنم حتما مى: گفت(. يعنى نبايد بكنى)كنى  تو اين كار را نمى: به او گفتم :قول شيبة آمده است كه

آله و ابو بكر كه از تو بيشتر به اين مال احتياج داشتند اين كار را  و عليه هللا پيامبر صلى: چرا؟ گفتم

 .بلند شد و رفت( بعد از اين گفتگو. )نكردند

گر . هج البالغه آمده و آنچه كه در صحاح نقل شده بشويمخواهيم متعرض تفاوت آنچه كه در ن ما نمى

تر است چه آنكه معلم او در اين مسأله أمير  چه متن نهج البالغه جهت حفظ كرامت خليفه مناسب

السالم ، و مواردى اينگونه از علماى اهل  السالم بود، يعنى باب مدينه علم پيامبر عليه المؤمنين عليه

كه علم و اطالع چندانى -اما اينكه يكى از مسلمانان . فراوان نقل شده است سنت، در صحاح و غير آن،

 !او را تعليم دهد، مناسب شأن خليفه نيست -از اسالم نداشت

يعنى -بهر حال، هر چه باشد، سؤال ما اين است كه چگونه بر خليفه ثانى امرى پوشيده بود كه بر شيبه 

توجه داشته باشيد كه از شيبة جز همين داستان، )ده نبود؟ پوشي -كسى كه در سال فتح مكه اسالم آورد

آله  و عليه هللا توان قبول كرد كه او از علم پيامبر صلى آنگاه چگونه مى( حديث ديگرى نقل نشده است

 آيا اندكى تفكر كافي نيست كه حقيقت روشن شود؟!( و مازاد شير را نوشيد. )بهره برد

 

 عمر ندانستعمر معناى كالله را تا آخر  -ح 

 

آيات قرآن و روايات وارده گاهى . كسى كه بخواهد به درجه اجتهاد برسد بايد علوم مختلفى را فرا گيرد

كنند كه ممكن است يك فقيه معناى آن را نداند ولى اگر مطلب مورد بحث  درباره مطلبى صحبت مى

دانم اگر چه زبان او  را نمىتواند يك مجتهد بگويد كه من معناى آن  مربوط به احكام شرعى باشد نمى

مثال در مسائل مربوط به نماز يا حج يا ارث و غير اينها، يك فقيه بايد لغاتى را كه در . عربى نباشد

است كه در مبحث ارث، دانستن معناى « كالله»از جمله آن لغات كلمه . مباحث مربوطه وارد شده بداند

 .آن ضرورى است

يز نتوانستند آن را كتمان كنند اينكه عمر تا آخر عمر نتوانست يكى از مواردى كه صاحبان صحاح ن

آله رجوع كرد ولى  و عليه هللا او بارها براى تعليم آن به رسول خدا صلى. معناى كالله را ياد بگيرد

ترين كتابهاى روائى اهل سنت آمده، توجه  به اين حديث، كه در يكى از صحيح. عاقبت آن را نياموخت

 :فرمائيد

اى خواند و در آن از نزديكى اجلش خبر داد و شش نفر را به عنوان  اى خطبه در روز جمعهعمر 

 :مشورت درباره تعيين خليفه معين كرد سپس چنين گفت
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ء ما  سلم في شى و عليه هللا ما راجعت رسول هللاه صلى. ثمه انى ال أدع بعدى شيئا أهم عندى من الكاللة»

يا عمر »: حتى طعن باصبعه في صدرى فقال. ء ما اغلظ لى فيه ى في شىوما اغلظ ل. راجعته في الكاللة

وانى إن اعش اقض فيها بقضية يقضى بها من يقرأ « أال تكفيك آية الصيف التى في آخر سورة النساء؟

«...القرآن ومن ال يقرأ القرآن
(1)

. 

 

 

 .28، ح 12، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب 342ص  1صحيح مسلم، ج  (1)

، با حذف صدر 4حديث ( 2باب )، كتاب الفرائض، باب ميراث الكالله 1232ص  3و نيز در ج 

حديث شماره ( 5باب )، كتاب الفرائض، باب الكالله 411سنن ص  2ابن ماجه نيز آن را در ج . روايت

 .، با حذف صدر و ذيل آن آورده است2222

نقدر كه من درباره كالله به رسول خدا آ. آنگاه مهمترين چيز برايم كالله است... »: ترجمه

آله رجوع كردم درباره هيچ چيز آنقدر رجوع نكردم و آنقدر كه آن حضرت در مورد اين  و عليه هللا صلى

شود كه در مسائل متعددى مراجعات متعدد  معلوم مى)مسأله با من تند شد در مورد هيچ چيز ديگر نشد 

شد و در مسأله كالله بيشتر از همه  گرفتنش به او تند مىداشت و آن حضرت از زيادى رجوع و ياد ن

تا آنجا كه با انگشت به !( نيز بيشتر بود -به علت ياد نگرفتن-كرد و تند شدن حضرت به او  رجوع مى

« ترا كافينيست؟ -باشد كه در آخر سوره نساء مى-آيا آيه صيف ! اى عمر»: ام زد و گفت سينه

در . شود كه در تابستان نازل شده اطالق مى« صيف»ن علت به اين آيه يعنى تابستان و به اي« صيف»)

يعنى زمستان كه دوازدهمين آيه از همان سوره است و در آن هم از كالله صحبت « شتاء»مقابِل آيه 

شده كه در زمستان نازل شده و چون آيه صيف معناى كالله را روشن نموده حضرت او را بدان ارجاع 

 .(داد مى

ن زنده ماندم درباره آن حكمى خواهم كرد كه دانستن يا ندانستن قرآن تأثيرى در آن حكم نداشته و اگر م

 .«باشد

(54) 

 

خواست معنائى براى كالله بگويد كه اگر كسى قرآن هم  آرى عمر در آخرين لحظات عمرش مى

نكه اجل مهلتش نداد و اينجا است كه مسلمانان بايد خدا را شكر كنند از اي. نخوانده باشد آن را بفهمد

 .نتوانست بدعتى ديگر درباره يكى از احكام قطعى قرآن ايجاد كند

ماند كه نه تنها داستان شير خوردن عمر واقعيت  آيا باز هم جاى شكى براى انسان منصف باقى مى

 تر بود؟ ندارد بلكه از نظر علمى، عمر از بسيارى از اصحاب پايين

 :هللا نقل كرده بياوريم ثى را كه عالمه امينى رحمهدر اينجا بى مناسبت نيست حدي
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و (. نوشتند استخوان پهن شانه كه بر آن چيز مى)عمر كتفى برداشت : گويد طارق بن شهاب مى»

كنم كه زنها هم در سراپرده بتوانند  من درباره كالله قضاوتى مى: سپس گفت. اصحاب را جمع كرد

اگر خداى عزوجل : عمر گفت. رج شد و مردم پراكنده شدنددر اين حال مارى از اطاق خا. بياموزند

«اراده كرده بود اين امر تمام شده بود
(1)

. 

كرد برايم از دنيا و آنچه  آله آن را بيان مى و عليه هللا سه چيز است كه اگر رسول خدا صلى: عمر گفت»

«كالله و ربا و خالفت: تر بود در آن است محبوب
(2)

. 

 :و ترمذى بزنيم و ببينيم كه آن دو براى حفظ مقام خليفه چه كردند حال سرى به ابو داود

يستفتونك في الكاللة، ما ! يا رسول هللاه : آله آمد و گفت و عليه هللا نزد پيامبر صلى)!( مردى »: ابو داود

آيه صيف ترا كافى : حضرت فرمود( پرسند، كالله چيست؟ يعنى از تو درباره كالله مى)الكاللة؟ 

«است
(3)

. 

يستفتونك قل هللاه يفتيكم ! يا رسول هللاه »: آله آمد و گفت و عليه هللا نزد رسول خدا صلى)!( مردى »: ترمذى

«آيه صيف ترا كافي است: حضرت فرمود« في الكاللة
(4)

. 

 .گذاريم ما قضاوت درباره تحريف اين دو محدث را به خوانندگان محترم وا مى

البته در ضمن از ابو داود نيز اقرار . بحث آتى خواهيم نوشتحديث بخارى را به خواست خدا در م

دانند  خواهيم گرفت كه عمر معناى كالله را ندانست ولى فعال بد نيست براى خوانندگانى كه عربى نمى

 .كالله را معنى كنيم

 .يعنى كسى كه نه پدر دارد و نه فرزند. من ال ولد له وال والد -الكاللة : المنجد

يعنى وارثانى كه در ميان آنها پدر و ... هم الوارثون الذين ليس فيهم ولد وال والد:... نمجمع البحري

 .فرزند نباشد

داد  آله عمر را به آن ارجاع مى و عليه هللا كه رسول خدا صلى -يعنى آخرين آيه سوره نساء-اما آيه صيف 

 فرمود همان ترا و مى

 

 .برى و تفسير ابن كثير، به نقل از تفسير ط128ص  2الغدير، ج  (1)

 .2222، ح 5، كتاب الفرائض، باب 411ص  2سنن ابن ماجه، ج  (2)

: سلم بينهن احب إلىه من الدنيا وما فيها و عليه هللا ثالث نأن يكون رسول هللاه صلى: قال عمر بن الخطاب»

 .«الكاللة والربا والخالفة

 .2884ه ولد وله اخوات، ح ، كتاب الفرائض، باب من كان ليس ل121سنن، ص  3ج  (3)

 .3142، تفسير سوره نساء، ح 233سنن، ص  5ج  (4)

(55) 
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 :كافي است معناى آن چنين است

اگر مردى بميرد . فرمايد بگو خدا فرمان خود را درباره كالله بيان مى. پرسند مى( درباره كالله)از تو »

 .«...هر كدام و فرزندى نداشته باشد و وارث او برادر يا خواهر باشد سهم

آيا . دهد كه كالله يعنى اگروارث كسى برادر يا خواهر باشد نه فرزند دقت در ترجمه فوق نشان مى

كه او مجتهد بوده است؟ تا چه رسد : توان گفت كسى كه مطلب به اين روشنى را نتوانست بفهمد مى

ا بكتاب هللاه وافقهنا في دين إنه عمر اعلمن»: اى را كه صاحب رياض نقل كرده بخواهيم بگوئيم كه جمله

 .«هللاه 

«تسعة اعشار العلم ذهبت يوم ذهب عمر»: يا بگوئيم
(1)

. 

كرد همه آنچه كه درباره عمر گفته  آيا اگر ابو بكر كسى ديگر را به عنوان جانشين خودش منصوب مى

 شد؟ شد درباره آن كس كه جاى ابو بكر نشست گفته نمى

 انستد عمر مقدار ارث جد را نمى -ط 

چنانچه درباره -ابو بكر . يكى ديگر از مسائل فقهى كه بر ابو بكر و عمر مخفى بود مقدار ارث جد بود

دانستند كه  تا آخر عمر مقدار آن را ندانست با اينكه به نقل ابن ماجه و ابو داود اين افراد مى-او گفتيم 

 .است 21ارث جد و جدة 

 .بريده - 5ابن عباس  - 4معقل بن يسار  - 3محمد بن مسلمة  - 2مغيرة بن شعبة  - 1

وثالث وددت أنه رسول هللاه ... سلم فقال و عليه هللا خطب عمر على منبر رسول هللاه صلى ...»

«...الجد والكاللة وابواب من ابواب الربا: سلم لم يفارقنا حتى يعهد الينا عهدا و عليه هللا صلى
(2)

. 

آله درباره جد و كالله و ربا عهدى نگرفت  و عليه هللا ا صلىبا اين حساب چون به نظر او رسول خد

آيا واقعا چنين است؟ آيا معناى كالله روشن نشد؟ آيا ارث . بنابراين عمر از آن مسائل چيزى بلد نبود

دهد كه گوئى رسول خدا  داند آن را تعميم مى جد معلوم نبود؟ چرا خليفه وقتى خود چيزى را نمى

 ه آن مطلب را به كسى نگفت؟آل و عليه هللا صلى

خواست درباره  كند كه عمر اصحاب را جمع كرد و مى هللا از سنن بيهقى نقل مى عالمه امينى رحمه

ارث جد مطلبى بگويد كه مارى خارج شد واصحاب فرار كردند
(3)

نظير آنچه كه درباره كالله ) .

 .(گذشت

آله درباره سهم االرث جد  و عليه هللا صلى از رسول خدا: كند كه گفت سعيد بن مسيب از عمر نقل مى»

دانم كه تو قبل از آنكه آن را بدانى خواهى مرد، سعيد  پرسى؟ مى چرا از اين مسأله مى: فرمود. پرسيدم

«عمر قبل از دانستن آن از دنيا رفت: گويد مى
(4)

. 

 

 .(ذكر علمه وفهمه)، 322ص  2الرياض النضرة، ج  (1)
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همانا عمر داناترين ما به كتاب خدا و دانشمندترين ما به دين خدا » - 1: استترجمه دو جمله متن چنين 

 .«علم با موت عمر رفت 114 - 2. «بود

، كتاب االشربة، باب ما جاء في أنه الخمر ما خامر العقل من 132ص  2صحيح بخارى، ج  -الف  (2)

 .الشراب

 .33و  32، ح 2، كتاب التفسير، باب 2322ص  4صحيح مسلم، ج  -ب 

 .3224، ابتداى كتاب االشربة، ح 324ص  3سنن أبي داود، ج  -ج 

و سه چيز :... گفت( و در ضمن آن)آله خطبه خواند  و عليه هللا عمر بر منبر رسول خدا صلى: ترجمه

جد، كالله و : گرفت آله درباره آنها از ما عهدى مى و عليه هللا است كه دوست داشتم رسول خدا صلى

 .باابوابى از ر

 .112ص  2الغدير، ج  (3)

(52) 

 

دانم كه  من از عمر يكصد قضيه درباره جد مى: كند كه گفت بيهقى در سنن كبرى از عبيدة روايت مى»

«كند هر كدام ديگرى را نقض مى
(1)

. 

اى به  اى را كه بعدها دانشمندان امت فهميدند عمر نتوانست بفهمد؟ آنگاه چگونه عده چگونه است مسأله

هاى مختلف عمر، همه موافق شرع و  آيا فتوى! باشد؟ دهند كه بگويند او اعلم اصحاب مى جازه مىخود ا

 بر طبق سنت بود؟

 

 دانست را نمى« اّب»عمر معناى كلمه  -ى 

نفر از علماى اهل سنت در كتابهايشان نوشتند 25اين مطلب را بيش از 
(2)

. 

 .نوشته استاز ميان صاحبان صحاح، فقط بخارى، آن هم با تحريف 

كند كه  در تفسير سوره عبس با سند صحيح از انس نقل مى 554ص  3حاكم نيشابورى در مستدرك ج 

 :عمر بن الخطاب چنين گفت

«فَأَْنبَْتنا فيها َحبها َوِعنَبا َوقَْضبا َوَزْيتُونا َونَْخالً َوَحدائَِق ُغْلبا َوفاِكهَةً َواَبها»
(3)

. 

هذا لعمر هللاه التكلف اتبعوا ما تبين لكم : ب؟ ثمه نقض عصا كان في يده فقالفكل هذا قد عرفناه فما اال: قال

 .«من هذا الكتاب

بجاى « رفض»ظاهرا )همه را دانستم، ابه چيست؟ آنگاه عصائى را كه در دستش بود شكست : گفت

ن كه در بعض روايات آمده صحيح باشد يعنى آن را انداخت و در بعض نقلها آن را بر زمي« نقض»

 .آنچه را كه از اين كتاب برايتان روشن است پيروى كنيد. به خدا قسم اين همان تكلف است: و گفت( زد

 :ابن جوزى در سيره عمر قول او را چنين نقل كرده است
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يعنى . «ما عليك أن ال تدرى ما االبه ! يابن أمه عمر. إنه هذا لهو التكلف: فوضع يده على رأسه ثمه قال»

بر تو ! اى پسر مادر عمر. اين همان تكلف است: را بر سرش گذاشت، سپس گفت آنگاه عمر دستش

.چيست« ابه »چيزى نيست اگر ندانى 
(4)

 !(را ندانى« اب»يعنى چه اشكالى دارد اگر معناى ) 

 :نويسد محب طبرى از قول بخارى مى

«امرنا بهذاما كلفنا وما : فما االب؟ ثمه قال: قال« وفاكهة وابا»قرأ عمر : وعن انس قال»
(5)

. 

به ما تكليف نشده : ابه چيست؟ سپس گفت: گفت( آنگاه)« وفاكهة وابا»: خواند( اين آيه را)عمر : يعنى

 .(!) و چنين دستورى هم نرسيده( كه همه چيز را بدانيم)

 

، به نقل از طبرانى در اوسط و هيثمى در مجمع الزوائد كه گفته سند آن صحيح 112همان، ص  (1)

 .يوطى در جمع الجوامع به نقل از عبد الرزاق و بيهقى و ابو الشيخ در فرائضاست و س

 .همان (2)

 .111همان، ص  (3)

 .22 - 31سوره عبس آيات  (4)

 .، في ذكر ورعه44، باب 154ـ  21سيره عمر، ص  (5)

 .(ذكر ورعه) 324ص  2الرياض النضرة، ج  (2)

(52) 

 

تحريف ابتداى حديث را از آن حذف كرده و تنها نوشته  چون به بخارى رجوع كرديم ديديم كه دست

 :است

«كنا عند عمر فقال نهينا عن التكلهف: عن انس قال»
(1)

. 

 .ما از تكلهف نهى شديم: گفت. ما نزد عمر بوديم: گويد يعنى انس مى

 !اين است معناى تحفظ كرامت خليفه

الً بدانيم تكلهفى كه ما از آن نهى شديم چيس  :تالزم است أوه

. تكلهف يعنى خود را به زحمت و رنج و سختى انداختن و اين در امورى است كه هيچ ضرورتى ندارد

كسى است كه ( دوستان)يعنى بدترين برادران « شر االخوان من تُُكلهف به»: چنانچه در حديث آمده است

اسالم بدان سفارش بنابراين اگر كارى در . به رنج و زحمت بيفتى( و براى راحتى او)تو به خاطر او 

. شده و طبيعت آن كار چنين است كه انسان بايد سختى ببيند تا به نتيجه برسد از اين دستور خارج است

 .مثل جهاد يا كسب علم

پرسد تا ياد بگيرد و اين نه تكلف است و نه از آن نهى  داند مى از اين گذشته اگر انسان چيزى را نمى

 .يات به آن امر شده استشده بلكه هم در قرآن و هم در روا
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 :ـ ياد بگيريم!او كه يكى از دانشمندان امت بود-دانست  را كه عمر نمى« ابه »ثانيا معناى كلمه 

از آيه قرآن . در لغت به معناى علف و روييدنيهاى مخصوص چهار پايان علفخوار است« ابه »

نه احتياج به پرسيدن از ديگران،  نه نيازى به كتاب لغت بوده و« ابه »آيد كه براى دانستن معناى  برمى

: فرمايد بلكه نگاهى به آيه بعد از آن كافي است كه معناى آن را بدانيم، چه آنكه بالفاصله در آيه بعد مى

ْنعاِمُكمْ » ََ اين دو، متاعى است براى شما و چهار پايان « َوفاِكهَةً َواَبها»: اينكه گفتيم: يعنى« َمتاعا لَُكْم َواِل

خوراك چهار پايان است كه همان علف « ابه »يعنى ميوه درختان كه متاع انسان است و  «فاكهة». شما

 .و روييدنيهاى مخصوص آنها است

 !يعنى تفكر ممنوع! گوئيا عمر تصور كرده است كه وقتى به ما گفته شد تكلف ممنوع

ته وقتى او تا آخر مگر انديشيدن در قرآن و فهميدن و تدبهر در آيات از دستورات كتاب خدا نيست؟ الب

را بداند در حاليكه كالله « ابه »را ندانست چگونه انتظار داشته باشيم كه معناى « كالله»عمر معناى 

 !البته اين مشكلتر است چون بايد يك آيه ديگر را بخواند! در همان آيه معنى شده و ابه در آيه بعد

نماز عيد چه سوره  آله در و عليه اهلل دانست كه رسول خدا صلى عمر نمى - (1) ي

 خواند هائى مى

فرمايند كه در  عموما مى( ايهدهم هللاه )يكى از نمازهائى كه در اسالم بدان سفارش شده و فقهاى اماميه 

 .زمان حضور امام معصوم واجب است، نماز عيد است، يعنى عيد فطر و عيد قربان

خواندند و اصحاب  نماز را به جماعت مىآله هرگاه در مدينه بودند اين دو  و عليه هللا رسول خدا صلى

 .اى خوانده شود از جمله ياد گرفتند كه در هر ركعت آن چه سوره. كيفيت آن را از حضرتش آموختند

اى در هر  السالم از آن بزرگواران ياد گرفتيم كه خواندن چه سوره ما شيعيان و پيروان اهل بيت عليهم

 .گويند را به كنارى زدند چيز ديگرى مى ركعت مستحب است ولى اهل سنت كه اهل بيت

 

 ...، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال و118ص  4صحيح بخارى، ج  (1)

. 

(58) 

 

كار ما به جائى : گويد در پيشگفتار آن نوشتيم كه حذيفه مى« خلفا در صحاح»ما در ابتداى بحث از 

توان انتظار داشت كه اصحاب  با آن جو خفقان، چگونه مى. خوانديم رسيد كه نماز را هم در خفا مى

على »: گويند خواند، در حالى كه مى آله در نماز عيد چه سوره هايى مى و عليه هللا بدانند رسول خدا صلى

ا آله انداخت كه يا آن ر و عليه هللا السالم در جمل نمازى خواند كه ما را به ياد نماز رسول خدا صلى عليه

«فراموش كرده بوديم و يا تركش نموديم
(1)

. 
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آله در نماز  و عليه هللا دانست كه رسول خدا صلى زنيم تا ببينيم آيا عمر مى حال سرى به صحاح سته مى

 خواند؟ عيد چه سوره هائى مى

عن أبي واقد الليثى»
(2)

يوم  سلم في و عليه هللا سألنى عمر بن الخطاب عما قرأ به رسول هللاه صلى: قال 

«باقتربت الساعة وق والقرآن المجيد: العيد؟ فقلت
(3)

. 

خواست به نماز عيد برود اين سؤال را از او  آيد كه عمر هنگامى كه مى از روايت ابن ماجه برمى

 .پرسيد و نسائى صريحا به همين صورت نوشته است

ْعلى»از عيد آله در نم و عليه هللا اند كه رسول خدا صلى از غير ابو واقد روايت كرده ََ « َسبِِّح اْسَم َربَِّك ااْل

ابن ماجه و ترمذى و نسائى از نعمان بن بشير و ابن ماجه از . )خواند مى« هَْل أَتاَك َحِديُث اْلغاِشيَةِ »و 

(ابن عباس
(4)

. 

 !باشد اينكه چرا عمر از او شاهد نخواست؟ سؤال مهمى كه مطرح مى

دانيم چه آنكه ممكن است روزى كه ابو واقد  تعارض نمىتوجه داشته باشيد كه ما روايات فوق را م

آيد كه مسأله علم عمر جز  بهر حال از اين روايت برمى. حاضر بود دو سوره مذكور را خوانده باشد

 .حديثى ساختگى چيز ديگرى نيست

 دانست كه از مجوس بايد جزيه گرفت عمر نمى - (6)ي

رداخت مالياتهاى اسالمى از قبيل خمس و زكات معاف اهل كتاب در پناه اسالم و مسلمين بوده و از پ

بودند واز آنجا كه حكومت اسالمى مسؤول حفظ مال و جان و عرض آنها بود، كمك آنها به حكومت، 

به حاكم اسالمى بوده است« جزيه»پرداخت مقدارى وجه سرانه به عنوان 
(5)

. 

 

 

 .412، ح 28ة فيها، باب ، كتاب اقامة الصالة والسن242ص  1سنن ابن ماجه، ج  (1)

مسلم از او فقط يك . در جنگ بدر شركت داشت. دانند كه زود اسالم آورد ابو واقد را از كسانى مى (2)

 .حديث 2آله نقل كرده و احمد در مسند خويش  و عليه هللا حديث از رسول خدا صلى

كنندـ  ه كه اهل سنت ادعا مىآيد كه آنان ـآنگون از مجموع رواياتى كه از اصحاب نقل شده چنين بر مى

آله نشسته و بخواهند چيز ياد بگيرند تا چه رسد  و عليه هللا چنين نبود كه پاى صحبت رسول خدا صلى

 !بگوئيم كه آنها مجتهد بوده باشند

 .15و  14، ح 3، كتاب صالة العيدين، باب 212ص  2صحيح مسلم، ج  -الف  (3)

 .1282، ح 152قامة الصالة والسنة فيها، باب ، كتاب ا418ص  1سنن ابن ماجه، ج  -ب 

 .534ح ( 33ابواب الجمعة باب )، ابواب الصالة، 415ص  2سنن ترمذى، ج  -ج 

 .1154، كتاب الصالة، باب ما يقرأ في االضحى والفطر، ح 311ص  1سنن أبي داود، ج  -د 

 .1523، ح 12، كتاب صالة العيدين، باب 181ص  3ه ـ سنن نسائى، ج 
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از  1524از ترمذي، و حديث شماره  533از ابن ماجه، و حديث  1283و  1281حديث شماره  (4)

 .نسائى

كند كه مستقيم يا غير مستقيم، حكومت  البته امروزه هركس مقدارى به عنوان ماليات پرداخت مى (5)

به  گيرد و خمس و زكات كه با قصد قربت و به عنوان عبادت مالى مسلمين مقرر شده از مردم مى

 .شود و هر كدام مصرف خاص خودش را دارد حكومت پرداخت نمى

(54) 

 

ولم يكن عمر اخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أنه رسول هللاه  ...»

«سلم اخذها من مجوس هجر و عليه هللا صلى
(1)

. 

بايد از عبد الرحمن دانست كه از مجوس بايد جزيه گرفت اين نيز از مواردى است كه  آرى عمر نمى

 !خواست و نخواست شاهد مى

 جهل به عدم سكناى مطلقة ثالثة - (3)ي

. پذيرفت دانست بدون شاهد و گاهى با شاهد از ديگران مى چنانچه گذشت عمر گاهى مطلبى را كه نمى

است  داند بايد از ديگران بپرسد و اين امرى عقالئى پذيريم كه اگر كسى چيزى را نمى البته، اين را مى

آله شديد  و عليه هللا مگر خود عمر نگفت كه حديث از رسول خدا صلى. ولى يك بام و دو هوا معنى ندارد

پذيرد و از ديگرى با شاهد؟ مگر حديث از رسول خدا  است؟ چه شد كه از يكى بى شاهد مى

 آله شديد نيست؟ آيا عقيده دارد گاهى شديد است و گاهى بى اهميت؟ و عليه هللا صلى

همتر از همه اين است كه اگر كسى چيزى نداند و بى علت و بدون تحقيق آن را نپذيرد آيا عمل او نزد م

 :حال با اين مقدمه به روايت زير توجه فرمائيد. عقال مردود نيست؟ قطعا چنين است

«فقةليس لها سكنى وال ن»: سلم في المطلقة ثالثا قال و عليه هللا عن فاطمة بنت قيس عن النبى صلى»
(2)

. 

اگر : گويد آله مى و عليه هللا فاطمه بنت قيس از قول رسول خدا صلى: ترجمه حديث مذكور چنين است كه

 .زنى سه بار طالق رجعى داده شد ديگر نفقه و سكنى ندارد

از آنجا كه حديث مذكور نياز به توضيح بيشترى دارد و نيز بعض از روايات اين باب گاهى با توضيح 

 :دانيم هم مسأله و هم روايت را اندكى توضيح دهيم شده است جهت روشن اذهان الزم مىبيشترى نقل 

اگر كسى همسرش را طالق رجعى
(3)

دهد و دو بار رجوع كند در تمامى مدهِت عدهه، حق مسكن و نفقه  

«بائن»دارد و اگر بار سوم طالق دهد اين طالق 
(4)

 .است و زن حق مسكن و نفقه ندارد 

ابو عمرو بن -گويد كه همسر فاطمه  ز فاطمه بنت قيس در صحاح سه گانه ذكر شده مىرواياتى كه ا

آله پرسيد كه آيا من حق مسكن و  و عليه هللا او از رسول خدا صلى. ـ طالق سوم او را داد حفص بن مغيرة

ه سر برد و خير، و او در مدت عده در خانه ابن أمه مكتوم ـ كه نابينا بود ـ ب: نفقه دارم؟ حضرت فرمود

 اين خالصه. بن زيد ازدواج كرد بعد از تمام شدن عده با اسامة
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 . ...، باب فضل الجهاد والسير، باب الجزية والموادعة112ص  4صحيح بخارى، ج  -الف  (1)

 .1582و  1582، ح 31، كتاب السير، باب 125و  124ص  4سنن ترمذى، ج  -ب 

ء، باب في اخذ الجزية من المجوس، ح  خراج واالمارة والفى، كتاب ال128ص  3سنن أبي داود، ج  -ج 

3143. 

گرفت تا آنكه عبد الرحمن بن عوف گواهى داد كه رسول خدا  عمر از مجوس جزيه نمى... »: ترجمه

 .«آله از مجوس هجر جزيه گرفت و عليه هللا صلى

كناقل التمر إلى »هجر شهرى است در بحرين كه داراى درختان خرماى زيادى است و ضرب المثل 

خرما »: گويد و عرب مى« برى زيره به كرمان مى»: گوئيم معروف است و ما در فارسى مى« الهجر

 .«برى به هجر مى

حديث متن از . 32 - 54، ح 2، كتاب الطالق، باب 1114 - 21ص  2صحيح مسلم، ج  -الف  (2)

 .باشد مى 44شماره 

 .1181، ح 5ق واللعان، باب ، كتاب الطال484 - 5ص  3سنن ترمذى، ج  -ب 

 - 42، كتاب الطالق، باب في نفقة المبتوتة وباب بعد از آن، ح 285 - 4ص  2سنن أبي داود، ج  -ج 

2284. 

ه بدون عقد به او رجوع كرده چنانچه گوئى طالقى  طالق رجعى يعنى مرد مى (3) تواند در زمان عده

 .واقع نشده است

حقه رجوع به زن را ندارد و اگر بخواهد با آن زن ازدواج كند  طالق بائن طالقى است كه مرد (4)

هاى عمليهه مراجع عظام  توانيد به رساله براى دانستن تفصيل آن مى. )بايد دوباره صيغه عقد خوانده شود

 .(رجوع فرماييد« دامت افاضاتهم»تقليد 

(21) 

 

 .روايات متعددى است كه از فاطمه نقل شده

به داستان زير از سنن أبي داود كه در همان كتاب . كرد شه سرسختانه مخالفت مىدر مقابل قول او عاي

 :طالق باب من انكر ذلك على فاطمه آورده است دقت كنيد

يحيى بن سعيد بن عاص همسرش ـ دختر عبد الرحمن بن حكم ـ را سه طالقه كرد، عبد الرحمن او را »

از خدا : پيام داد كه( د الرحمن و عموى همان زنبرادر عب)عايشه به مروان بن حكم . به خانه برد

يعنى نتوانستم )عبد الرحمن بر من غالب شد : مروان گفت. بترس و زن را به منزل خودش برگردان

مگر حديث فاطمه بنت قيس به : و به عايشه گفت( دخترش را از او بگيرم و به منزل خودش برگردانم
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اگر حديث فاطمه را به ياد : ؟ عايشه گفت(ه و مسكن نداردكه زنى كه طالق سوم گرفت نفق)تو نرسيد 

 .«...بينى نياورى ضررى نمى

خيرى در او نيست : گويد وقتى به عايشه گفته شد آيا قول فاطمه را شنيدى گفت عروة بن زبير نيز مى

 .كه آن را ياد آورده

البته . ه اشكال كردندغير از عايشه سليمان بن يسار و سعيد بن مسيب هر كدام به نحوى به فاطم

 .كردند هيچكدام از آنها انكار قول او را ننمودند بلكه هر كدام به نوعى توجيه مى

گويد ما كتاب خدا و سنت  رسد آن را رد كرده و مى بينيم وقتى خبر به عمر مى در اين ميان مى

مروان نيز چون قول  .كنيم پيامبرمان را به گفته زنى كه معلوم نيست درست از بركرده باشد رها نمى

 .خواست تحقيق كند فاطمه با استدالل به آيه قرآن به او قبوالند فاطمه را قبول نكرد و مى

ما در اينجا . عمر براى قول خودش به قرآن استدالل كرد كه فاطمه جواب آن را به مروان داد

 :اى داشته باشيم نكته اشارهخواهيم به چند  خواهيم وارد بحث فقهى و استدالل هر كدام شويم فقط مى نمى

 .گذاريم آله را به قول زنى كنار نمى و عليه هللا گويد ما كتاب خدا و سنت پيامبر صلى عمر مى -1

كند؟  سؤال ما اين است كه به كدام سنت قول فاطمه را رد نمودى؟ مگر روايت صحابى اثبات سنت نمى

اهد ننمودى؟ مگر ابن أمه مكتوم نبود كه از او اگر بگوئى او يك نفر است چرا مثل بعض مواقع، طلب ش

ـ در قادسيه شهيد شد و اين واقعه بعد از آن رخ داد آيا اهل او نيز مرده  بپرسد؟ گيريم كه او ـبنا به نقلى

آله بپرسد؟ آيا كسانى كه در مدت عده با او  و عليه هللا توانست از باب مدينه علم پيامبر صلى بودند؟ آيا نمى

كه بعد از اتمام عده به دستور رسول -توانست از اسامة بن زيد  آمد بودند كم بودند؟ آيا نمى در رفت و

 ؟...بپرسد؟ و آيا -آله با او ازدواج كرد و عليه هللا خدا صلى

مگر حديثى از رسول خدا ! اين نيز از عجايب است! گويد شايد او حفظ نكرده باشد مى -2

اى برايش اتفاق افتاد و چند ماه درخانه مردى  وئيم شايد از بر نشد؟ واقعهآله شنيد كه بگ و عليه هللا صلى

است كه بعض از صاحبان صحاح « جسهاسة»تر از اين نقل قصه  عجيب... نابينا ماند آنگاه بگوئيم شايد

همچون مسلم و ابن ماجه
(1)

آن را از همين فاطمه نقل كردند و جالب است كه با آنكه رسول خدا  

آن را در اجتماع اصحاب گفته بود، از كسى غير از او نقل نشده و آن  -به نقل اينان-آله  و عليه هللا صلى

را با همه طوالنى بودنش پذيرفتند و نگفتند شايد او آن را درست حفظ نكرد ولى وقتى به آنچه كه براى 

 فاطمه اتفاق

 

 4در . )114، ح 24اعة، باب ، كتاب الفتن واشراط الس2221 - 24ص  4صحيح مسلم، ج  -الف  (1)

 .(كند صفحه و بعد از آن در ضمن سه حديث خالصه آن را نقل مى

 .4124، ح 33، كتاب الفتن، باب 1354 - 55ص  2سنن ابن ماجه، ج  -ب 

(21) 
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 .پذيرند كه شايد درست از بر نكرد رسند قول عمر را مى افتاد مى

 .ة ثالث، هم نفقه و هم سكنى داشته باشدآرى عمر به خاطر همين شبهه دستور داد كه مطلق

 .«وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة»: عبارت ترمذى چنين است

 :بزنيم تا ببينيم كه فاطمه بنت قيس كيست« اصابة»در اينجا بد نيست سرى به 

او از جمله اول زنانى است كه به مدينه . فاطمه بنت قيس خواهر بزرگتر ضحاك بن قيس است»

او كسى است كه قصه جسهاسه را با همه طوالنى ... هم زيبا بود و هم عاقل و فهميده. دندهجرت كر

 .«...اهل شورى بعد از قتل عمر در منزل او اجتماع كرده بودند. بودنش، نقل كرده است

شد آن اى كه از زنى نقل شده، به بهانه اينكه شايد او از بر نكرده با اگر قرار باشد كه روايتى يا واقعه-3

را رد كنيم بايد در بسيارى از روايات و حوادثى كه از زنى نقل شده ترديد كنيم، گر چه در صحاح اهل 

 .سنت آمده باشد

البته اگر . اگر احتمال فراموشى به ميان آمد ديگر فرقى نيست اينكه راوى آن زنى باشد يا مردى4-

گوناگون زندگى فكر او را بيشتر به خود  چه آنكه مشاغل. نگوئيم احتمال فراموشى مرد بيشتر است

بنابراين در حديث سبرة هم كه در آن حرمت متعه در سال فتح مكه ذكر شده و حديث . كند مشغول مى

چنانچه ما اينگونه ! گويد حرمت آن در روز خيبر بوده است شك كرده و آن را كنار بزنيد زهرى كه مى

باشد كنار زديم و با تمسك به  آله مى و عليه هللا پيامبر صلىروايات را كه مخالف روايات اهلبيت گرامى 

 .آله پيروى كرديم و عليه هللا آن بزرگواران از سنت راستين رسول گرامى اسالم صلى

 جهل به روايتى در مورد حج - (4)ي

از رسول خدا : گويد مى -حارث بن عبد هللاه بن اوس ـ كه فقط همين روايت از او نقل شده

«من حجه هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت»: فرمود مى آله شنيدم كه و ليهع هللا صلى
(1)

يعنى  .

 .(ظاهرا مراد، طواف وداع است)كسى كه حج يا عمره بجا آورد آخرين عمل او طواف باشد 

 !آله شنيدى و به ما نگفتى؟ و عليه هللا بر زمين بيفتى، تو اين را از رسول خدا صلى: عمر گفت

حال به روايتى ديگر از ابو داود و مسند احمد . دانست ز اين روايت معلوم مى شود كه عمر اين را نمىا

 :حنبل توجه فرمائيد

كند سپس حائض  طواف مى( قربان)از عمر پرسيدم كه زنى روز عيد : گويد حارث بن عبد هللاه مى

يعنى . )رين عهد او خانه خدا باشديعنى آخ« ليكن آخر عهدها بالبيت»: گفت( چه بايد بكند؟)شود  مى

اربت عن يديك »: عمر گفت: آله اينگونه به من فرمود و عليه هللا رسول خدا صلى: حارث گفت(. طواف

«آله لكيما اخالف و عليه هللا ء سألت عنه رسول هللاه صلى سألتنى عن شى
(2)

يعنى بر زمين بيفتى، از من  

 ؟!آله پرسيده بودى كه من مخالف آن را بگويم و عليه هللا چيزى پرسيدى كه خود از رسول خدا صلى
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آله شنيده بود، چرا به حارث اعتراض  و عليه هللا سؤال ما اين است كه اگر عمر آن را از رسول خدا صلى

 كه-دانست  كرد و اگر نمى

 

 .442، ح 111، كتاب الحج، باب 282ص  3سنن ترمذى، ج  (1)

 .2114، كتاب المناسك، باب الحائض تخرج بعد االفاضة، ح 218ص  2سنن أبي داود، ج  -الف  (2)

 .221ص  5مسند احمد، ج  -ب 

(22) 

 

كه ممكن بود خالف سنت فتوى داده : چرا وقتى حارث از او پرسيد ندانسته چيزى گفت -حق چنين است

است كه حديث  باشد؟ آيا اين فتوى به غير علم نيست؟ وانگهى چرا از او فورا پذيرفت؟ مگر خود نگفته

آله شديد است؟ از اينها گذشته او كه خود بارها با سنت پيامبر  و عليه هللا از رسول خدا صلى

 آله مخالفت كرده و دستوراتى خالف آن داده است، چرا از اين امر نگران است؟ و عليه هللا صلى

گر چه )مسأله مطلع بود پسر عمر از اين ( 44باب )جالب است كه به نقل ترمذى در دو باب قبل از آن 

... البد خريد و روش و تجارت و!( آله نقل نكرده است و عليه هللا او نيز روايت مذكور را از پيامبر صلى

 .نگذاشت كه عمر آن را بياموزد و پسرش كه بيكار بود دنبال يادگيرى رفت

 .خواهيم كردما به خواست خدا در بحث اصحاب در صحاح مقدار علم و اطالع پسر را هم روشن 

 جهل به كفايت وضو از مذي - (5)ي

يكى از مسائل فرعى فقهى اين است كه اگر آبى از انسان خارج شود كه نداند بول است يا نه، آيا براى 

شكى نيست كه اين نوشتار براى اين مسائل تدوين . آن بايد وضو گرفت، و اصوال آيا اين آب پاك است

 دانست يا نه؟ كه مازاد شير را خورد اين مسأله را مىخواهيم بدانيم آن نشده است اما مى

انى وجدت مذيا فغسلت ذكرى : عن ابن عباس انهه أتى أبي بن كعب ومعه عمر فخرج عليهما فقال»

: سلم قال و عليه هللا أ سمعته من رسول هللاه صلى: قال. نعم: ء ذلك؟ قال أو يجزى: وتوضأت فقال عمر

«نعم
(1)

. 

كنيم و نيز از شاهد  دهيم و از آن تعجب نمى پهلوى ساير ندانستنهاى او قرار مىما اين ندانستن را 

 .نخواستن او

 جهل به ارث بردن زن از ديه شوهر - (2)ي

كنيم هرگز به خود  حاكمانى كه امروزه معموال به عنوان رئيس جمهور يا نخست وزير مشاهده مى

چيزى بگويند يا فتوائى بدهند بلكه مسائل فقهى دهند كه در امور دينى مردم به عنوان مفتى  جرأت نمى

خواهد خاخام يهودى يا كشيش نصرانى يا  مردم در همه جا به عهده رؤساى مذهبى آن ملت است، مى

باشد و علت آن نيز واضح است زيرا حكومتها  -اعم از شيعه و سنى و يا ساير مذاهب-عالم دينى اسالم 
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ا ياد گرفته باشند در اكثر آنها جاهلند و مردم نيز از آنها دانند كه اگر بعض از مسائل ر خوب مى

آله كه حكومت خود را جانشين رسول خدا  و عليه هللا پذيرند، اما در اوايل رحلت پيامبر صلى نمى

آله معرفي كرده بود، در تمامى شؤون مردم، حتى در مسائل فرعى فقهى كه نياز به علم  و عليه هللا صلى

كرد و همين امر موجب بدعتهائى در دين شد كه بعض از موارد آن بيان شد و  مى زياد داشت، دخالت

از جمله آن موارد فتواى عمر است كه زن از ديه شوهر ارث . بعض ديگر به خواست خدا خواهد آمد

 .برد و اين امر ثابت بود تا آنكه يكى از اصحاب او را آگاه كرد نمى

 

 .512، ح 21ب الطهارة وسننها، باب ، كتا124ص  1سنن ابن ماجه، ج  (1)

پرسد كه آيا تو  كند و لذا مى دانست كه وضوى تنها براى مذى كفايت مى عمر نمى: خالصه ترجمه آنكه

 .آرى: شنود كه وسلم شنيدى؟ جواب مى آله و عليه هللا اين را از رسول خدا صلى

شود و اين آب خود  ن خارج مىآبى است كه بى اختيار در بعض مواقع از انسا« مذى»: توضيح آنكه

 .بخود پاك است

(23) 

 

حتى قال له الضحاك بن . الدية للعاقلة وال ترث المرأة من دية زوجها شيئا: كان عمر بن الخطاب يقول»

فرجع . سلم أن اورث امرأة اشيم الضبابى من دية زوجها و عليه هللا كتب إلىه رسول هللاه صلى: سفيان

«عمر
(1)

. 

. مونه ديگرى است از قول بدون علم كه ضرر و خطر و گناه آن بر كسى پوشيده نيستآرى اين هم ن

كرد، اين امر  ولى اگر او شغل و مقامى نداشت و فقط يك نظريه شخصى بود و كسى از او اطاعت نمى

اى بود كه نه گناهى بر آن بار است و نه خطر و ضررى متوجه او و يا ديگران  فقط ندانستن مسأله

كرد، حتى اگر  دانيم اگر او به موضوعى عقيده داشت آن را همگانى مى كه مى-اما مثل عمر . دباش مى

هاى  دود ندانستن( مثل حج تمتع و غير آن كه گذشت)بود،  آله مى و عليه هللا خالف سنت رسول خدا صلى

با -ز اين دود چنانچه رفت و تاكنون اين دود اثراتش را گذاشته و اهل سنت ا. رفت او به چشم امت مى

چنانچه در . )اند و علماى آنها نيز به ندرت بعض از آنها را تطهير كرده! برند بهره مى -!كمال رضايت

 .(سه طالقه و حج تمتع كه توضيح آن گذشت

 چه كسى دنيا را برايمان زينت داد؟ - (7)ي

از دنيا و  بدان توجه شده دورى -چه در قرآن و چه در سنت-يكى از مسائلى كه در شرع مقدس 

نه . معناى آن اين است كه انسان نبايد بدان دل ببندد تا جائى كه آخرت را از ياد ببرد. زيباييهاى آن است

بلكه اگر خواست و اين خواستن براى آن باشد كه آبرويش محفوظ . آنكه مثال مال و ثروت را نخواهد

تا اينجاى مسأله . شرع كارى پسنديده استباشد و نيز بتواند به بيچارگان و مستمندان كمك كند، از نظر 
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همين را از خدا خواست و شكى نيست كه اين  -طبق روايت بخارى-خليفه ثانى . ما با كسى بحثى نداريم

 .خواسته بحقى است

«اللهم انى اسألك أن أنفقه في حقه. اللهم انا ال نستطيع إاله أن نفرح بما زينته لنا: قال عمر»
(2)

. 

دارد كه فرح و شادمانى ما به خاطر آن  ن است كه چرا عمر به درگاه خدا عرضه مىاما اشكال ما اي

چيزى است كه تو براى ما زينت دادى؟ مگر زينت دهنده خدا است؟ مگر فرح و شادمانى امرى 

 :كنيم پسنديده است؟ با نگاهى به آيات قرآن به اين دو موضوع توجه مى

ْنيازُ »: خوانيم مى( 212آيه )در سوره بقره   .اآلية« ...يَِّن لِلَِّذيَن َكفَُروا اْلَحيوةُ الدُّ

 . ...يعنى براى كافران زندگانى دنيا زينت داده شد و

ولى زينت دهنده .گويد كه كافران به دنيا دل خوش كردند و به زينتهاى دنيوى بسنده نمودند اين آيه مى

گويد كه اين  بينيم كه در آنجا مى نيم مىرجوع ك( 34آيه )اما وقتى به سوره حجر . كند را معرفي نمى

 !دقت كنيد. شيطان است كه دنيا را براى انسانها زينت داده تا آنها را بفريبد

ْغِويَنَّهُْم اَْجَمِعينَ » َُ ْرِض َوالَ ََ َزيِّنَنَّ لَهُْم فِي ااْل َُ  .«قاَل َربِّ بِما أَْغَوْيتَنى الَ

 

 .2422ائض، ح ، آخر كتاب الفر124ص  3سنن أبي داود، ج  (1)

: برد تا آنكه ضحاك بن سفيان به او گفت زن از ديه شوهرش ارث نمى:... گفت عمر مى: خالصه ترجمه

از )آنگاه عمر . آله براى او سهمى از ديه قرار داده است و عليه هللا كه چنين نيست بلكه رسول خدا صلى

 .برگشت( دستور قبلى

هذا المال : آله  و عليه هللا ، باب قول النبى صلى، كتاب الدعوات112ص  8صحيح بخارى، ج  (2)

 . .خضرة حلوة

ما قدرت نداريم مگر اينكه به آنچه كه تو براى ما زينت دادى بر آن فرحناك و شادمان ! خدايا: ترجمه

 .خواهم كه آن را در مسير حق انفاق كنم خدايا از تو مى. شويم

(24) 

 

دهد شيطان است تا از اين طريق بتواند مردم را فريب داده و  ىمطابق اين آيه آن كس كه دنيا را زينت م

دهد و اين مطالب هم با  آنان را از راه حق منحرف كند، نه خدا كه او آخرت را براى ما زينت مى

 .شود رجوع به آيات قرآن كامال روشن مى

نشان از بى اطالعى او دانست كه چه كسى دنيا را زينت داده است واين  كه عمر نمى: بنابراين بايد گفت

 .به قرآن بوده است

 :دقت كنيد. اما موضوع دوم و آن ناپسند بودن فرح و شادمانى از ديدگاه قرآن است

 .(23سوره حديد، آيه )« ...َوال تَْفَرُحوا بِما اتيُكمْ  ...»
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 .كند نهى مى داند بلكه صريحا از آن آيه فوق نه تنها فرح و شادمانى را به خاطر داشتن دنيا ناپسند مى

ْنيا فِي ااْلآِخَرِة إاِلَّ َمتاعٌ  ...» ْنيا، َوَما اْلَحيوةُ الدُّ  .(22سوره رعد، آيه . )«َوفَِرُحوا بِاْلَحيوِة الدُّ

 .كند در اين آيه خداوند كسانى را كه به خاطر داشتن دنيا خوشحال و فرحناكند سرزنش مى

َ ال يُِحبُّ اْلفَِرِحينَ  اِْذ قاَل لَهُ قَْوُمهُ ال تَْفَرْح إِنَّ  ...»  .(22سوره قصص آيه . )«هللاه

كسانى كه شادمان )در اين آيه نصيحت قوم قارون به او مطرح شده كه فرح نداشته باشد كه خدا فرحين 

 .را دوست ندارد( باشند از داشتن دنيا مى

 .توانيم شادمان نباشيم ما نمى: گويد بينيم كه عمر مى آنگاه مى

دفاع از خليفه گفته شود كه فرح او به خاطر توفيقى است كه به وسيله مال كسب آخرت ممكن است در 

گوئيم اگر اين مطلب از جمله او فهميده شود اشكالى ندارد ولى هر چه دعاى او را بررسى  مى. كند مى

دامى خواهد كند، آنگاه از خ فهميم كه او ابتدا شادى خود را از داشتن دنيا ابراز مى كنيم جز اين نمى مى

اين توجيهات براى حفظ كرامت خليفه است نه : بنابراين بايد گفت. كه بتواند در راه صحيح انفاق كند

 .دفاع از حق

 پسر عمر مطلبى را دانست كه او ندانست - (8)ي

آله و هم براى أمير المؤمنين  و عليه هللا صاحبان صحاح، هم براى خدا و هم براى رسول او صلى

واسته يا ناخواسته، نقصهائى وارد كردند كه در نوشتارهاى قبل بدانها پرداخته و پاسخ آنها السالم خ عليه

 .را داديم

مطالبى را مطرح كردند كه چون مربوط به معتقدات  -و نيز بعض اصحاب-اينان درباره خلفاى خود 

كه اينان عمر را  به خواست خدا در همين نوشتار خواهيد خواند. آنها است بايد خودشان پاسخگو باشند

 -چنانچه گذشت  -از طرف ديگر . در حد محدَّث بودن باال برده و براى او مقامى بعد از نبوت قائلند

شود  معلوم مى. بى خبر بود -دانند  كه همه عقال آن را مى -گويند كه گاهى از مسائل پيش پا افتاده  مى

معاويه اختراع شد، حرفي درست است و آنچه را كه اسكافي بيان كرد كه همه تمجيدها به دستور 

 .كند روايات صحاح نيز آن را تأييد مى

ه فرمائيد  :حال به اين روايت نيز توجه

سلم جلوس إذا أتى بجمار نخلة فقال النبى  و عليه هللا بينا نحن عند النبى صلى: عن عبد هللاه بن عمر قال»

المسلم فظننت انهه يعنى النخلة فاردت أن اقول هى  إنه من الشجر لما بركته كبركة: سلم  و عليه هللا صلى

 النخلة يا رسول هللاه ثمه التفت فاذا انا

(25) 

 

 :وفي رواية أخرى. «هى النخلة: سلم  و عليه هللا عاشر عشرة انا احدثهم فسكته فقال النبى صلى
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يا : فلما قمنا قلت لعمر... فوقع في نفسى أنها النخلة ورأيت ابا بكر وعمرال يتكلمان فكرهت أن أتكلم ...»

«نأن تكون قلتها احب إلى من كذا وكذا: قال عمر... فقال ما منعك أن تكلم... ابتاه
(1)

. 

خالصه ترجمه روايتهاى متعددى كه در صحيحين آمده اين است كه جمعى ده نفرى كه كوچكترين آنها 

ى را خدمت آن حضرت «جمار»ه آله نشسته بودند ك و عليه هللا ابن عمر بود در محضر پيامبر صلى

كسى . در ميان درختان درختى است كه بركتش زياد است و مثل آن مثل مؤمن است: فرمودند. آوردند

در دلم گذشت كه درخت خرما است و چون با پدرم در ميان : ابن عمر گفت. نتوانست جواب دهد

تر  پر ارزش( ين نكرد كه چه چيزمع)« كذا و كذا»گفتى برايم از  چرا نگفتى كه اگر مى: گذاشتم گفت

 . ...تو چيزى نگفتى، ابو بكر هم چيزى نگفت و ديگران هم ساكت بودند، خجالت كشيدم: گفتم. بود

اى  كه در حقيقت قرينه( هاى نوك شاخه خرما مغز تنه درخت خرما، جوانه)« جمار»با توجه به معناى 

كه ما -نتوانست آن را بفهمد و پسرش ( رو خوردن مازاد شي)بود بر حل معما، عمر با آن علمش 

 .آن را فهميد -درباره علم او در سنين باال، به خواست خدا صحبت خواهيم كرد

آيا با . اند آرى اين بود مجموعه آنچه كه صاحبان صحاح درباره علم و فهم و درك و ايمان او نوشته

 !تر بود؟ شتر و علم او از همه افزوناينهمه، باز هم اهل سنت اعتقاد دارند كه ايمان او از همه بي

 

 نهى از گريه بر ميت-3

 

تر اندوه  شود و هر چه مصيبت سنگين هرگاه مصيبتى بر انسان وارد شود قلبش اندوهگين مى

تصور كنيد مادرى را كه . كند واين امرى فطرى است تر، تا آنجا كه اشك را از چشمان سرازير مى فراوان

ش در جلو چشمانش از بين برود، آيا اشك چشم او در اين مصيبت خشك اى فرزند عزيز در حادثه

توان با زور و كتك جلوى گريه او را گرفت؟ آيا هيچ عاقلى به خود اجازه چنين كارى  شود؟ آيا مى مى

دهد؟ آرى، عاقالنه است اگر به او دلدارى داده و با زبان ماليم او را به صبر و شكيبائى دعوت كرده  مى

ع و فزع و خداى نكرده گفتن كلماتى كه بر ناشكرى و راضى نبودن به قضاى الهى داللت كند و از جز

 .جلوگيرى كنيم

، به اين امر عاطفى توجه داشته و نه تنها جلوى گريه مصيبت ديده را (6)اسالم كه دينى فطرى است

به . كرد ائب گريه مىآله خود در بعض از مص و عليه اهلل بينيم كه رسول خدا صلى گرفت بلكه مى نمى

 :نمونه هائى از آن كه از صحاح سته است توجه فرمائيد

ورسول الّله : سلم قال و عليه اهلل شهدنا بنتا لرسول الّله صلى: عن أنس بن مالك قال1-»

 فرأيت: سلم جالس على القبر قال و عليه اهلل صلى

 

، كتاب 103ص  7السالم ، و ج  يه، تفسير سوره ابراهيم عل22ص  2صحيح بخارى، ج  -الف  (1)

و « ...ما ال يستحيا من الحق»: ، كتاب االدب، بابهاى46و  32ص  8االطعمة، باب اكل الجّمار، و ج 

 .«...اكرام الكبير و»
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 .24و  23، ح 15، كتاب صفات المنافقين واحكامهم، باب 6124 - 22ص  4صحيح مسلم، ج  -ب 

 .6827، ح 4مثال، باب ، كتاب اال132ص  5سنن ترمذى، ج  -ج 

 .(روم) 30از سوره  30اشاره به آيه  (6)

(22) 

 

«...عينيه تدمعان
(1)

ديدم كه . آله از دنيا رفته بود و عليه هللا دخترى از رسول خدا صلى: گويد انس مى .

 .ريزد حضرتش بر قبر او نشسته و از چشمانش اشك مى

أنه ابنتى قد حضرت فاشهدنا، فأرسل اليها السالم ... ارسلت اليهسلم  و عليه هللا إنه ابنة للنبى صلى2- ...»

ما هذا يا رسول : سلم فقال له سعد و عليه هللا ففاضت عينا النبى صلى... إنه هلل ما أخذو ما أعطى: ويقول

؟ قال «هذه رحمة وضعها هللاه في قلوب من شاء من عباده وال يرحم هللاه من عباده إاله الرحماء: هللاه
(2)

. 

آله به حضرتش پيام فرستاد كه دخترم در حال احتضار است شما هم  و عليه هللا دخترى از پيامبر صلى

يعنى چرا )اين چيست؟ : سعد گفت. و چون در آغوش پيامبر جان داد حضرت گريه كرد. حضور يابيد

فقط به بندگانى دهد و او  اين رحمتى است كه خدا در دل هر كه بخواهد قرار مى: فرمود( كنى؟ گريه مى

 .كند كه اهل رحمتند رحم مى

«...ثمه دخلنا عليه بعد ذلك وابراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول هللاه تذرفان3- ...»
(3)

. 

 . ...گريست آله در مرگ پسرش ابراهيم مى و عليه هللا رسول خدا صلى

ست، گريه او بر سر قبر آله بر بعض مصائب گري و عليه هللا ديگر از مواردى كه رسول خدا صلى

، بر عثمان بن مظعون، بر بالين -آنگاه كه خبر شهادتشان به او رسيد-مادرش آمنه، بر زيد و جعفر 

ما نشانى موارد مذكور را . سعد بن عبادة و شايد موارد ديگرى كه صاحبان صحاح آنها را نقل نكردند

ع كنندآوريم تا كسانيكه مايلند بتوانند بدان رجو در پاورقى مى
(4)

. 

آله يعنى كسى كه خود امام رحمت بود،  و عليه هللا آيد كه رسول خدا صلى از مجموع روايات چنين برمى

گريست و اين امرى فطرى بوده و كسانى كه عواطف انسانيت در آنها نمرده  هنگام مصيبت مى

ونه بود و آيا در اين امر حال نوبت آن است كه ببينيم خليفه دوم مسلمين از نظر عواطف چگ. اند اينگونه

 آله و مطيع آن حضرت و عليه هللا عاطفى پيرو رسول خدا صلى

 

سلم يعذب  و عليه هللا ، باب في الجنائز، باب قول النبى صلى114و  111ص  2صحيح بخارى، ج  (1)

 .وباب من يدخل قبر المرأة... الميت ببعض بكاء اهله عليه

، كتاب 122ص  8كتاب الطب، باب عيادة الصبيان، و ج  ،152ص  2صحيح بخارى، ج  -الف  (2)

، كتاب 124و  141ص  4، و ج ...واقسموا باهلل جهد ايمانهم و: االيمان والنذور، باب قول هللاه تعالى
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: ، و باب ما جاء في قول هللاه تعالى...قل ادعوا هللاه أو ادعوا الرحمن: التوحيد، باب قول هللاه تبارك و تعالى

 .ة هللاه قريب من المحسنينإنه رحم

 .11، كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت، ح 235ص  2صحيح مسلم، ج  -ب 

 .1588، ح 53، كتاب الجنائز، باب 512ص  1سنن ابن ماجه، ج  -ج 

 .3125، كتاب الجنائز، باب في البكاء على الميت، ح 143ص  3سنن أبي داود، ج  -د 

 .1824، ح 22اب الجنائز، باب ، كت23ص  4سنن نسائى، ج  -ه 

سلم انابك  و عليه هللا ، باب في الجنائز، باب قول النبى صلى115ص  2صحيح بخارى، ج  -الف  (3)

 .لمحزونون

فدمعت عينا رسول هللاه . )22، ح 15، كتاب الفضائل، باب 1812ص  4صحيح مسلم، ج  -ب 

 .( سلم و عليه هللا صلى

، وص (فانكب عليه وبكى) 1425، ح 13كتاب الجنائز، باب  ،423ص  1سنن ابن ماجه، ج  -ج 

 .(...تدمع العين ويحزن القلب. )1584، حديث 53، باب 512

سلم في  و عليه هللا فاخذه النبى صلى) 1115، ح 25، كتاب الجنائز، باب 328ص  3سنن ترمذى، ج  -د 

ال، ولكن نهيت عن صوتين : اء؟ قالأ تبكى أو لم تكن نهيت عن البك: فقال له عبد الرحمن. حجره فبكى

 .(الخ.. احمقين فاجرين

 .3122، كتاب الجنائز، باب في البكاء على الميت، حديث 143ص  3سنن أبي داود، ج  -ه 

 .244ص  4، و ج 112ص  2صحيح بخارى، ج  -الف  (4)

 .221و  232ص  2صحيح مسلم، ج  -ب 

 .314ص  3سنن ترمذى، ج  -ج 

 .511ص  1 سنن ابن ماجه، ج -د 

 .218و  211ص  3سنن أبي داود، ج  -ه 

 .42و  28ص  4سنن نسائى، ج  -و 

(22) 

 

 .كرد بود يا مثل بسيارى از موارد با امر و نهى آن بزرگوار مخالفت مى

سلم فاجتمع النساء يبكين عليه فقام عمر ينهاهن ويطردهن  و عليه هللا مات ميت من آل رسول هللاه صلى»

«دعهن يا عمر فان العين دامعة والقلب مصاب والعهد قريب»: سلم  و عليه هللا  صلىفقال رسول هللاه 
(1)

. 

آله در اين جمله پر مغز عالوه بر نهى عمراز منع زنها از گريه، علت آن را  و عليه هللا رسول خدا صلى

كه اشك را  دهد كه وقتى كسى عزيزى را تازه از دست داد بر دل او مصيبتى وارد شده نيز توضيح مى

 .كند سرازير مى
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سلم  و عليه هللا فقال النبى صلى. سلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها و عليه هللا إنه النبى صلى ...»

«دعها يا عمر فان العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب»: 
(2)

. 

آله  و عليه هللا پيامبر صلى( نكه يعنى گريه نك)فريادى زد . گريد اى مى عمر زنى را ديد كه بر جنازه

اى عمر او را رها كن كه چشم گريان و نفس مصيبت ديده و اين شخص هم تازه از دست رفته : فرمود

 .است

در يكى از آنها اجتماعى از زنها گريه . آيد كه اين درد و واقعه بوده است از ظاهر اين دو روايت بر مى

آله  و عليه هللا و در هر دو بار رسول گرامى اسالم صلىگريست  كردند و در دومى فقط يك زن مى مى

 !اما آيا عمر دست از اين كار برداشت يا خير. عمر را از كارش باز داشت

زد و سنگ  مطابق آنچه كه در صحيح بخارى آمده است عمر در جلوگيرى كردن از گريه با عصا مى

پاشيد كرد و خاك بر آنان مى به آنها پرتاب مى
(3)

. 

بيرون كرد( ابو بكر)ابوبكر را به جرم گريه و زارى در مرگ برادر  خواهر
(4)

 (!البد با همان شيوه) .

: گويد البته در چنين مواقعى بايد براى كار خودش ياورى از حديث نبوى را نيز داشته باشد و لذا مى

«إنه الميت يعذب ببعض بكاء اهله عليه»: آله فرمود و عليه هللا رسول خدا صلى
(5)

. 

بعد از او نيز ديگران همين معنى را با عباراتى ديگر نقل كردند از قبيل ابن عمر، عمران بن حصين 

 .كه ما در پاورقى، نشانى همه روايات صحاح را آورديم... و

آله  و عليه هللا دروغ بستن به رسول خدا صلى: گويد از جمله آنكه مغيرة بن شعبه قبل از نقل حديث مى

 تن بهمساوى است با رف

 

 .1855، ح 12، كتاب الجنائز، باب 21ص  4سنن نسائى، ج  (1)

عمر . گريستند زنان جمع شدند و بر او مى. آله مرده بود و عليه هللا كسى از خاندان رسول خدا صلى: يعنى

اينان را به حال خود گذار زيرا اشك جارى : حضرت فرمود. پراكند برخاست و آنان را نهى كرده و مى

يعنى زمان درازى نگذشته كه يكى از . )نزديك است( رفتن آن شخص)مصيبت ديده و زمان و قلب 

 .(عزيزانشان از دستشان رفت

 .1582، ح 53، كتاب الجنائز، باب 515ص  1سنن ابن ماجه، ج  (2)

 .، باب في الجنازة، باب البكاء عند المريض112ص  2ج  (3)

 .«بالعصا ويرمى بالحجارة ويحثى بالتراب وكان عمر يضرب فيه»: عبارت بخارى چنين است

 . ...، كتاب االحكام، باب اخراج الخصوم و111ص  4صحيح بخارى، ج  (4)

 .«وقد اخرج عمر اخت أبي بكر حين ناحت... »: عبارت بخارى چنين است
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قول النبى »: ، باب في الجنائز، بابهاى112و  112و  111ص  2صحيح بخارى، ج  -الف  (5)

و « ...ما يكره من النياحة على الميت و»و « سلم يعذب الميت ببعض بكاء اهله عليه و عليه هللا صلى

 .، باب قصة غزوه بدر، باب قتل أبي جهل48ص  5، و ج «البكاء عند المريض»

 .28إلى  12، ح 4، كتاب الجنائز، باب 238 - 44ص  2صحيح مسلم، ج  -ب 

 .1114إلى  1112، ح 25و  24ئز، بابهاى ، كتاب الجنا322 - 2ص  3سنن ترمذى، ج  -ج 

 .1544و  1543، ح 54، كتاب الجنائز، باب 518ص  1سنن ابن ماجه، ج  -د 

 .3124، كتاب الجنائز، باب في النوح، ح 144ص  3سنن أبي داود، ج  -ه 

إلى  1844و  1842إلى  1844، ح 15و  14، كتاب الجنائز، باب 12 - 21ص  4سنن نسائى، ج  -و 

 .1854و  1852

(28) 

 

هر كه بر ميتى بگريد او را : گفت آله شنيدم كه مى و عليه هللا گويد كه از رسول خدا صلى آنگاه مى. دوزخ

 .كنند و اين عذاب به خاطر همين گريه و زاريها است در قبر عذاب مى

معذب شدن  آله باعث و عليه هللا پس گريه رسول خدا صلى: به آقاى عمر و پسرش و ديگران بايد گفت

 !گريست كسانى شد كه حضرتش برايشان مى

ميت به خاطر : آله فرمود و عليه هللا گويند كه رسول خدا صلى به عايشه گفته شد كه عمر و پسرش مى

يك نفر يهودى مرده : اينان اشتباه كردند، جريان از اين قرار است: گفت! شود ها عذاب مى گريه زنده

گريند و او در عذاب  اينان بر او مى: آله فرمود و عليه هللا رسول خدا صلى. گريستند بود و اهلش بر او مى

 .است

 :آله چنين نفرمود، بلكه فرمود و عليه هللا پيامبر صلى: در بعض روايات قول عايشه چنين است

«...إنه هللاه ليزيد الكافر عذابا ببكاء اهله عليه»
(1)

. 

كسانيكه طالبند . اى بسنده كرديم شده و ما به ذكر نمونهباره مختلف نقل  البته روايات صحاح دراين

 .توانند به نشانى روايات كه در پاورقى آمده است رجوع فرمايند مى

كند و در  اينان دروغ نگفتند بلكه انسان اشتباه مى: در بعض روايات آمده است كه عايشه گفته است

«تَِزُر واِزَرةٌ ِوْزَر أُْخرى َوال»: كند كه بعض آنها عايشه به آيه قرآن استدالل مى
(2)

 

 .كنند مراد آيه اين است كه كسى را به گناه ديگرى عذاب نمى

كند و مخصوصا مورد  شنود ولى گاهى اشتباه بيان مى با توجه به گفتار عايشه كه انسان چيزى را مى

ولو از -هر كسى  توانيم هر روايتى را از فوق كه اين اشتباه و خطا، بسيار روشن بوده است، ما نمى

بپذيريم، چه آنكه ممكن است اشتباه كرده و حتى  -اصحاب باشد، ولو آنكه شخص خليفه ثانى بوده باشد

توان به آنچه كه از اصحاب نقل شده اعتماد كرد؟ آرى اگر  آيا باز هم مى. عكس مطلب را رسانده باشد
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تواند قرينه بر  تعدد راوى نيز نمى البته. قرائنى بر صحت نقل موجود باشد ممكن است آن را پذيرفت

 .اند صحت روايت باشد چنانچه روايت فوق را چند نفر نقل كرده

 :دهيم در حاشيه اين بحث چند نكته را تذكهر مى

اشكال داشته و نهى آنها واجب است؟  -مخصوصا براى زنها-آيا گريه و زارى كردن بر مرده  1-

 (...زد و ند كه او زنها را به خاطر نهى از منكر مىگوي اى در دفاع از عمر مى چنانچه عده)

روايات متعددى در صحاح وارد شده كه عذاب نوحه گر در قيامت آتش جهنم است و حتى گفته شد كه 

اند كه  در مقابل آن روايت كرده! آله دستور دادند كه بر دهانشان خاك بريزيد و عليه هللا رسول خدا صلى

 آله شنيد كه زنها و ليهع هللا وقتى رسول خدا صلى

 

سلم ، يعذب  و عليه هللا ، باب في الجنائز، باب قول النبى صلى111ص  2صحيح بخارى، ج  -الف  (1)

 .، باب قصة غزوة بدر، باب قتل أبي جهل48ص  5الميت ببعض بكاء اهله عليه، و ج 

 .22لى إ 25و  23و  22، ح 4، كتاب الجنائز، باب 241 - 3ص  2صحيح مسلم، ج  -ب 

 .1114، ح 25، كتاب الجنائز، باب 322ص  3سنن ترمذى، ج  -ج 

 .1545، ح 54، كتاب الجنائز، باب 518ص  1سنن ابن ماجه، ج  -د 

 .1854إلى  1851، ح 15، كتاب الجنائز، باب 18 - 21ص  4سنن نسائى، ج  -ه

 .3124، كتاب الجنائز، باب في النوح، ح 144ص  3سنن أبي داود، ج  -و 

 .سوره مانند همان كه در متن ذكر شد آمده است 5آيه مزبور در  (2)

 .38نجم  - 5، 2زمر  - 4، 18فاطر  - 3، 15اسراء  - 2، 124انعام  - 1

(24) 

 

.«لكنه حمزة ال بواكى له»: گريند فرمود هاى خود مى بر كشته
(1)

معلوم است كه رسول خدا  

ها بر حمزه نيز بگريند و لذا زنان انصار بعد از آن بر حمزه اى از زن آله مايل بود عده و عليه هللا صلى

 .گريستند

آله  و عليه هللا اند كه حضرت زهرا عليهاالسالم در مرگ رسول خدا صلى نيز روايت كرده

.گريست مى
(2)

شود كه اين عمل نه تنها منعى ندارد بلكه چنانچه گذشت، امرى فطرى و  معلوم مى 

خوبى به اين نكته توجه داشته و اگر كسانى را از گريه كردن باز  عاطفى است و شارع مقدس به

تقوى پيشه كنيد و صبر داشته »داشت صرفا به خاطر دلدارى و تسالى آنها بوده و با كلماتى از قبيل  مى

 :نمونه ديگر گريه جابر بن عبد هللاه است. خواست كه آرامشى ايجاد كند مى« باشيد
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لما قتل أبي جعلت ابكى واكشف الثوب عن وجهه فجعل : جابرا قال سمعت: عن ابن المنكدر قال»

ال : سلم  و عليه هللا سلم لم ينه وقال النبى صلى و عليه هللا سلم ينهونى والنبى صلى و عليه هللا اصحاب النبى صلى

«تبكيه أو ما تبكيه ما زالت المالئكة تظله باجنحتها حتى رفع
(3)

. 

من ( در جنگ احد به شهادت رسيد)كشته شد ( بد هللاه بن عمرو بن حرامع)وقتى پدرم : گويد جابر مى

كردند و  آله مرا نهى مى و عليه هللا اصحاب پيامبر صلى. زدم اش كنار مى كردم و لباس از چهره گريه مى

توجه داشته باشيد كه متن حديث از بخارى : )كرد و فرمود آله مرا نهى نمى و عليه هللا رسول خدا صلى

عمه )آله خطاب به خواهر عبد هللاه  و عليه هللا تر نوشته كه رسول خدا صلى و مسلم آن را واضح است

. اندازند تا به باال برود گريه نكن كه فرشتگان با بالهايشان بر او سايه مى:( گريست فرمود كه مى( جابر

وسته فرشتگان با بر او گريه كنى يا نكنى پي: در بعض روايات مسلم آمده است كه حضرتش فرمود

: در بعض روايات مسلم آمده است كه حضرتش فرمود. اندازند تا به باال برود بالهايشان بر او سايه مى

 . ...اندازند بر او گريه كنى يا نكنى پيوسته فرشتگان با بالهايشان بر او سايه مى

نبود بلكه دلدارى و  گريه نكن، نهى از گريه: رساند كه اگر آن حضرت فرمود دقت در اين روايت مى

 .كنيم چنانچه ما خود چنين مى. تسالى مصيبت ديده بود

 :نكته دوم اينكه نوحه سرائى در اسالم چه حكمى دارد

«الطعن في النسب والنياحة على الميت: اثنان في الناس هما بهم كفر»
(4)

. 

 .شود طعن در نسب و نوحه سرائى دو امرى است كه در ميان مردم است و باعث كفر مى

«النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب ...»
(5)

. 

نوحه سرائى در حديث فوق از امور جاهلى شمرده شده و اگر كسى توبه نكند و بميرد لباسى از آتش بر 

 .شود او پوشيده مى

 

 .1541، ح 53، كتاب الجنائز، باب 512، ص 1سنن ابن ماجه، ج  (1)

 .1841، كتاب الجنائز، باب في البكاء على الميهت، ح 14، ص 4سنن نسائى، ج  (2)

 ...، باب غزوة احد، باب من قتل من المسلمين يوم احد131ص  5صحيح بخارى، ج  -الف  (3)

 .كند درباره گريه دختر يا خواهر عمرو به همان مضمون نقل مى 112ص  2و در ج 

 .131و  124، ح 22، كتاب فضائل الصحابة، باب 1412 - 18ص  4صحيح مسلم، ج  -ب 

 .1841، ح 13، كتاب الجنائز، باب 14ص  4سنن نسائى، ج  -ج 

باب اطالق اسم الكفر على الطعن في النسب )، 31، كتاب االيمان، باب 82ص  1صحيح مسلم، ج  (4)

 .121، ح (والنهياحة

 .24، ح 11، كتاب الجنائز، باب 244ص  2همان، ج  (5)

 .نقل كرده است 1582و به همين مضمون ابن ماجه نيز در كتاب الجنائز حديث 
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(21) 

 

آله وقتى از زنها بيعت گرفت از جمله  و عليه هللا از جمله روايات اين باب اين است كه رسول خدا صلى

 .آنها اين بود كه نوحه سرائى نكنند

فما وفت منا امرأة غير . سلم عند البيعة أن ال ننوح و عليه هللا أخذ علينا النبى صلى: عن أمه عطية قالت»

أمه سليم وام العالء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتين أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة : خمس نسوة

«اخرى
(1)

. 

نوحه آله از زنها بيعت گرفت اين بود كه  و عليه هللا گويد از مواردى كه رسول خدا صلى أمه عطية مى

 .(اسامى آنها در روايت آمده است)نفر بدان وفا كردند  5سرائى نكنند و فقط 

بقيه زنهائى كه بيعت كردند ولى بدان وفا نكردند، در قيامت لباسى از : با توجه به روايت قبل بايد گفت

ت را به دور يا بايد اينگونه روايا. باشد شود و اين با عدالت اصحاب منطبق نمى آتش بر آنها پوشيده مى

 .يا بايد قول عدالت اصحاب را( با آنكه در صحيحين وارد شده است)ريخت 

حال ببينيم اين همه شدت و اينكه اين عمل عامل دخول در جهنم است، امضاء آن از جانب شارع مقدس 

 در مواردى خاص امكان دارد؟

 :س بدان تخصيص نزده استكند كه بايد گفت شارع مقد نسائى در سنن خويش از انس روايتى نقل مى

إنه ! سلم أخذ على النساء حين بايعهن أن ال ينحن فقلن يا رسول هللاه  و عليه هللا عن انس أنه رسول هللاه صلى»

«ال اسعاد في االسالم»: سلم  و عليه هللا نساء اسعدننا في الجاهلية أ فنسعد هن؟ فقال رسول هللاه صلى
(2)

. 

! يا رسول هللاه : آله از زنها بيعت گرفت كه نوحه سرائى نكنند، آنان گفتند و عليه هللا چون رسول خدا صلى

كردند آيا اجازه هست كه ما نيز به آنان كمك كنيم؟  اى از زنها در جاهليت به ما در اين امر كمك مى عده

 .در اسالم اينگونه همكارى ممنوع است: فرمود

ش دوزخ بار شده چگونه ممكن است در مورد وقتى عملى حرام شد و بر آن آت. دليل آن واضح است

او . زنيم خاصى، كه همكارى با ديگران در معصيت باشد، جايز باشد؟ حال به روايت مسلم سرى مى

آله از ما بيعت گرفت  و عليه هللا در كتاب جنائز پس از آنكه از قول أمه عطيه نوشت كه رسول خدا صلى

 :نويسد چنين مى 33بدان وفا نكرد، در حديث شماره  نفر كسى 5كه نوحه سرائى نكنيم و غير از 

. فانهم كانوا اسعدونى في الجاهلية فالبد لى من أن أسعدهم. إاله آل فالن! يا رسول هللاه : فقلت: قالت ...»

«إاله آل فالن»آله  و عليه هللا فقال رسول هللاه صلى
(3)

. 

ل فالن در جاهليت ما را در نوحه سرائى يارى آ! يا رسول هللاه : به رسول خدا گفتم: گويد أمه عطية مى

 .به استثناى آل فالن: فرمود. كردند و ما ناچاريم با آنها همكارى كنيم پس آنها را استثناء كنيد مى
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الً بدان وعده دوزخ داده شد و ثانيا فقط  زن از آنان كه با  5ما كه ندانستيم اين چه حرامى است كه أوه

و ثالثا همكارى با آل فالن به خاطر !( بنابراين بقيه اهل دوزخند)ا كردند حضرتش بيعت كردند بدان وف

 همكارى آنها در جاهليت مانعى

 

 . ...، باب في الجنائز، باب ما ينهى عن النوح والبكاء و112ص  2صحيح بخارى، ج  -الف  (1)

 .32و  31، ح 11، كتاب الجنائز، باب 242و  245ص  2صحيح مسلم، ج  -ب 

 .1848، ح 15، كتاب الجنائز، باب 12ص  4ج  (2)

 .33، ح 11، كتاب الجنائز، باب 242صحيح، ص  2ج  (3)

(21) 

 

 .ندارد

آيا اسالم كه همه امور جاهلى را زير پاگذاشت از كنار گذاشتن اين عادت جاهلى ابائى داشت؟ يا بايد 

. سلم را قبول نكرد يا بالعكسروايت نسائى را پذيرفت كه با روش شارع مقدس مطابقت دارد و حديث م

شايد او خوب به خاطر نسپرده . البته احتمال دارد كه قول عمر اينجا به كار آيد كه أمه عطية يك زن است

كه اگر اين را بپذيريم بايد در همه ! توانيم سنت را به خاطر قول يك زن كنار بزنيم باشد و ما نمى

 !رواياتى كه فقط يك راوى دارد ترديد كنيم

با توجه به آنچه كه نسائى از گريه حضرت زهرا عليهاالسالم بعد از رحلت رسول خدا 2-

آله نقل كرده گوئيا آن بزرگوار با جمالتى كه داللت بر نوحه سرائى دارد پدر گراميش را  و عليه هللا صلى

، اگر همراه با آرى. مطلق نوحه سرائى حرام است: توان گفت گريست بنابراين نمى ياد كرده و بر او مى

ها اينگونه بوده  كه شايد غالب نوحه سرائى)كلمات و جمالتى باشد كه شارع مقدس بدان راضى نيست 

از قبيل مدح بيمورد از ميت، ممكن است بگوئيم كه اينگونه نوحه سرائيها شرعا حرام است( است
(1)

. 

ه بر ميت هيچ گونه منعى ندارد گيريم كه گري خالصه آنكه از مجموع روايات اين مبحث چنين نتيجه مى

اى از رحم و عطوفت است كه خداوند در انسان به وديعه نهاده است و رسول خدا  بلكه نشانه

گريستند و نهى عمر از اين عمل  آله و دختر محبوبش عليهاالسالم بر بعض مصائب مى و عليه هللا صلى

آله قبال او  و عليه هللا بلكه رسول خدا صلىمانند بسيارى از كارهاى او وجه شرعى يا عقلى نداشته است 

داشت ولى او دست برنداشت و روايتى را كه او و پسرش از رسول خدا  را از اين عمل باز مى

آله نقل كردند درست نبوده و عايشه آن دو را به عدم حفظ يا فراموشى يا خطا منسوب  و عليه هللا صلى

آله او را از نهى زنها از گريه بر  و عليه هللا قتى رسول خدا صلىعمر نيز بايد دانسته باشد كه و. نمايد مى

گويد كه  آنگاه چگونه خود هنگام مرگ به صهيب مى. ميت باز داشت معناى آن جواز اين عمل است

«شود؟ ها عذاب مى ميت به خاطر گريه زنده»: آله فرمود و عليه هللا رسول خدا صلى
(2)

. 
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خود از اين عمل متنفر بود اين حديث را ساخت ودر آخرين لحظات  كه چون عمر: بنابراين بايد گفت

آن را به صهيب گفت و پسرش نيز به پيروى از پدر آن را نقل كرد  -پس از ضربت خوردن  -عمرش 

 .و بعض ديگر نيز تبعيت كردند

 

 موافقات عمر4-

 

اى نازل كرد و  آيه: گفت مراد از عنوان فوق اين است كه در مواردى، خداوند به موافقت آنچه كه عمر

 .اند اين را از مهمترين مناقب عمر شمرده

«في مقام ابراهيم و في الحجاب و في اسارى بدر: وافقت ربى في ثالث»: گويد عمر خود مى
(3)

. 

 

چنين ( 1841، ح 13، كتاب الجنائز، باب 14سنن ص  4در ج )عبارتى كه نسائى نقل كرده  (1)

يا ابتاه من ربه ما : آله حين مات فقالت و عليه هللا بكت على رسول هللاه صلىإنه فاطمة : عن انس»: است

 .«ادناه، يا ابتاه إلى جبرئيل ننعاه، يا ابتاه جنة الفردوس مأواه

اى پدر تو چه »: آله گريست و چنين گفت و عليه هللا يعنى فاطمه عليهاالسالم در مرگ رسول خدا صلى

، (گوئيم و به او تسليت مى)دهيم  ما خبر مرگت را به جبرئيل مى! نزديكى به پروردگارت، پدرجان

 .«جاى تو در فردوس برين است! پدرجان

آله يعذب الميت  و عليه هللا ، باب فى الجنائز، باب قول النبى صلى112ص  2صحيح بخارى، ج  (2)

 .ببعض بكاء اهله عليه

(22) 

 

: گفت ين جمله محترمانه نقل شده و إاله بايد مىا)يعنى من در سه مورد با پروردگارم موافقت كردم 

 .(«پروردگارم با من در سه مورد موافقت كرد»

 .در اسيران بدر -درحجاب ج  -در مقام ابراهيم ب  -الف 

اين از باالترين مناقب و فضائل عمر است، : در پاورقى صحيح مسلم، در ذيل اين قول عمر، آمده است

افزايد و آنها عبارتند از موافقت در مورد  سه منقبت ديگر بدان مى( ىمحمد فؤاد عبد الباق)و خود، 

 .غيرت زنها و موافقت در مورد نماز بر منافق و تحريم خمر

:كنيم ما به خواست خدا درباره اين موافقتها يعنى مهمترين فضيلت عمر بحث مى
(1)

 

ران بدر، اجتماع زنها در غيرت را كند كه به جاى اسي البته بخارى قول عمر را با اين اختالف نقل مى)

 .(آورد مى
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 موافقت در مورد مقام إبراهيم -الف 

يعنى كاش ما « لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى»: آله گفتم و عليه هللا به رسول خدا صلى: گويد عمر مى

 :آنگاه آيه نازل شد كه. داديم مقام ابراهيم را مصلى قرار مى

«إِْبراِهيَم ُمَصلهىَواتَِّخُذوا ِمْن َمقاِم »
(2)

. 

 .كردند اى كاش صاحبان صحاح توجه داشتند و روايات خالف آن را نقل نمى

سلم وطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثمه خرج إلى  و عليه هللا قدم النبى صلى ...»

«...الصفا
(3)

. 

نمود و پشت مقام ( كعبه)ار طواف شد هفت ب( مسجد الحرام)آله داخل  و عليه هللا چون پيامبر صلى: يعنى

 . ...دو ركعت نماز گزارد سپس به طرف صفا رفت

: سلم حين قدم مكه طاف بالبيت سبعا فقرأ و عليه هللا سمعت رسول هللاه صلى: عن جابر بن عبد هللاه قال»»

«...فصلى خلف المقام( واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى»
(4)

. 

 

 

 .24، ح 2كتاب فضائل الصحابه، باب  ،1825ص  4صحيح مسلم، ج  (1)

از آنجا كه موافقت ششم همان مسأله شرابخوارى عمر است، خوانندگان محترم را به مبحث  (2)

 .(شرابخوارى عمر -دين عمر، يج  - 1. )دهيم مربوط به آن ارجاع مى

 .يعنى مقام ابراهيم را مكان نماز قرار دهيد .از سوره بقره 125آيه  (3)

، كتاب 24ص  2و ج ... ، كتاب الصالة، باب ما جاء في القبلة و111ص  1ح بخارى، ج صحي -الف 

 .التفسير، باب وقالوا اتخذ هللاه ولدا سبحانه

 .(148پاورقى )صحيح مسلم  -ب 

 .2421و  2454، ح 3، كتاب تفسير القرآن، باب 141ص  5سنن ترمذى، ج  -ج 

 .1114، ح 52لصالة والسنة فيها، باب ، كتاب اقامة ا322ص  1سنن ابن ماجه، ج  -د 

اى نكردند و فقط مسأله فوق را مشابه همان كه در  ترمذى و ابن ماجه به ساير موافقات اشاره -تذكر 

 .صحيحين آمده به عنوان روايت نوشتند

، كتاب الحج، باب من صلى ركعتى الطواف خلف المقام، 184ص  2صحيح بخارى، ج  -الف  (4)

 .، باب من ساق البدن معه212جاء في السعى بين الصفا والمروة، و ص  ، باب ما145وص 

 .2454ح  33، كتاب المناسك، باب 482ص  2سنن ابن ماجه، ج  -ب 

 .1821، كتاب المناسك، باب في رفع اليدين إذا رأى البيت، ح 125ص  2سنن أبي داود، ج  -ج 

 .2422، ح 3باب  ، كتاب تفسير القرآن،143ص  5سنن ترمذى، ج  -الف  (5)

 .3124، ح 84، كتاب المناسك، باب 1133ص  2سنن ابن ماجه، ج  -ب 
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 .باشد و عبارت متن در صفحه دوم قرار داد صفحه مى 5اين حديث طوالنى و بيش از 

 1415سلم ، ح  و عليه هللا ، كتاب المناسك، باب صفة حجة النبى صلى183ص  2سنن أبي داود، ج  -ج 

 .(النىدر ضمن حديثى طو)

و  2458و  2432ح  122و  124و  123و  144، به بعد بابهاى 235ص  5سنن نسائى، ج  -د 

 .2421و  2421و  2454

(23) 

 

آله بعد از طواف، آيه فوق را قراءت كردند و سپس پشت مقام نماز  و عليه هللا يعنى رسول خدا صلى

 .خواندند

 .ه مزبور قبال نازل شده بوددهد كه آي اين دسته روايات نيز به خوبى نشان مى

چنانچه از -ترديدى نيست كه قبل از حجة الوداع آن حضرت اعمال حج و عمره به جا آوردند و قطعا 

آوردند و دستور خواندن آن نماز در پشت مقام نازل شده  نماز طواف به جا مى -آيد روايات آتى برمى

به اين روايات نيز توجه . فوق نازل شده باشدبود، نه آنكه در حجة الوداع عمر پيشنهاد كرده و آيه 

 :فرمائيد

«...سلم فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام و عليه هللا فجاء النبى صلى:... قال ابوذر»
(1)

. 

آله بعد از طواف، پشت مقام  و عليه هللا گويد كه رسول خدا صلى ابو ذر در ابتداى اسالمش در مكه مى

 ماند كه موضوع نماز پشت مقام سابقه طوالنى دارد؟ شكى باقى مىآيا باز هم . نماز خواند

: فقال عمر. سلم من طواف البيت، اتى مقام ابراهيم و عليه هللا لما فرغ رسول هللاه صلى: عن جابر انهه قال»

«ىَواتَِّخُذوا ِمْن َمقاِم إِْبراِهيَم ُمَصله : هذا مقام ابينا ابراهيم الذى قال هللاه ! يا رسول هللاه 
(2)

. 

اين همان مقام ! يا رسول هللاه : عمر گفت. آله بعد از طواف نزد مقام آمد و عليه هللا يعنى رسول خدا صلى

 .«َواتَِّخُذوا ِمْن َمقاِم إِْبراِهيَم ُمَصلهى: پدرمان ابراهيم است كه خداوند فرمود

جالب است كه . آن مطلع بود دهد كه اين آيه قبال نازل شده بود و عمر از اين روايت به خوبى نشان مى

آيا . دهند جاعالن حديث موافقت خدا با عمر، ناشيانه آيه قرآن را با تغييرى جزئى به عمر نسبت مى

اى شبيه قرآن بياورد؟ كارى كه نه  اى از فصاحت بود كه بتواند جمله توان باور كرد كه او در درجه مى

 .اى عرب قدرت آن را نداشتندآله و نه احدى از فصح و عليه هللا رسول خدا صلى

 موافقت در مورد حجاب -ب 

افتخار ديگرى كه براى عمر نقل كردند اين است كه عمر پيشنهاد حجاب را ارائه داد و سپس آيه 

 :حجاب نازل شد

سلم كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد  و عليه هللا عن عايشه أنه ازواج النبى صلى ...»

. سلم يفعل و عليه هللا سلم احجب نساءك فلم يكن رسول هللاه صلى و عليه هللا ن عمر يقول للنبى صلىافيح فكا
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سلم ليلة من الليالى عشاء وكانت امرأة طويلة فناداها  و عليه هللا فخرجت سودة بنت زمعه زوج النبى صلى

«آية الحجابفانزل هللاه  -حرصا على أن ينزل الحجاب  -عمر أال قد عرفناك يا سودة 
(3)

. 

عمر به . رفتند آله شبها براى قضاى حاجت به بيابان مى و عليه هللا همسران پيامبر صلى: گويد عايشه مى

آله چنين  و عليه هللا زنهايت را در حجاب كن ولى رسول خدا صلى: گفت آله مى و عليه هللا پيامبر صلى

 ة دخترشبى از شبها سود!(. داد گوش به حرف عمر نمى)كرد  نمى

 

 .132، ح (در فضائل ابوذر) 28، كتاب فضائل الصحابة، باب 1423ص  4صحيح مسلم، ج  (1)

 .1118، ح (باب القبله) 52، كتاب اقامة الصالة والسنة فيها، باب 322ص  1سنن ابن ماجه، ج  (2)

ه آن در ، كتاب الوضوء، باب خروج النساء إلى البراز، و مشاب44ص  1صحيح بخارى، ج  -الف  (3)

 .، كتاب االستئذان، باب آية الحجاب22ص  8ج 

 .18، ح 2، كتاب السالم، باب 1214ص  4صحيح مسلم، ج  -ب 

(24) 

 

اى سوده ترا : عمر فرياد زد. آله كه زنى بلند قد بود بيرون رفت و عليه هللا زمعه، همسر پيامبر صلى

آنگاه آيه حجاب نازل (. ن كار را كرداي)به جهت حرصى كه براى نزول آيه حجاب داشت  -شناختيم 

 .شد

ما از برادران و خواهران منصف و با غيرت اهل سنت تقاضا داريم يكبار ديگر روايت فوق را كه در 

صحيحترين كتابهاى روائى آنان آمده با دقت بخوانند و خود قضاوت كنند كه آيا عملى كه عمر انجام داد 

 حى بوده است؟كار صحي -با هر قصد و نيتى كه باشد-

يدخل عليك البر والفاجر، فلو امرت امهات المؤمنين ! قلت يا رسول هللاه : قال عمر: عن انس قال ...»

«فانزل هللاه آية الحجاب. بالحجاب
(1)

. 

شوند كاش همسرانت را  انسانهاى نيك و بد بر تو وارد مى! گفتم يا رسول هللاه : عمر گفت: گويد انس مى

 .پس خداوند آيه حجاب را نازل كرد. دىدا دستور به حجاب مى

براى ما معلوم نشد كه آيه حجاب با پيشنهاد عمر نازل شد و يا در جريان سودة و برخورد نامناسب 

 :تر شود عمر با او؟ بهتر است به روايتى ديگر نظرى بيفكنيم تا قضيه بر ما روشن

امرأة جسيمة ال تخفى على من خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت : عن عايشه ...»

: يا سودة اما وهللاه ما تخفين علينا فانظرى كيف تخرجين قالت: يعرفها فرآها عمر بن الخطاب فقال

سلم في بيتى وانه ليتعشى وفي يده عرق فدخلت فقالت يا رسول  و عليه هللا فانكفأت راجعة ورسول هللاه صلى

فاوحى هللاه اليه ثمه رفع عنه وأن العرق في : قالت. ذا وكذاانى خرجت لبعض حاجتى فقال لى عمر ك! هللاه 

«فقال انهه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. يده ما وضعه
(2)

. 
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و البته در بعض روايات او را زنى )بعد از نزول آيه حجاب، سودة ـ كه زنى چاق بود : گويد عايشه مى

اخت مخفى نبود ـ جهت حاجت خويش بيرون شن و بر كسى كه او را مى( بلند قد معرفي كردند نه چاق

. شوى اى سودة به خدا قسم بر ما پوشيده نيستى بنگر كه چگونه خارج مى: عمر او را ديد و گفت. رفت

كه : حضرت فرمود. آورد -كه در بيت من بود  -آله  و عليه هللا او برگشت و شكايت نزد رسول خدا صلى

 .براى خروج جهت حاجاتتان مجازيد

نيست كه جريان سودة و برخورد نامناسب عمر با او يكبار واقع شد يا دو بار،اگر يكبار بود كه معلوم 

گويد كه عمر اين كار را به جهت  دو دسته روايات با هم در تعارض آشكارند زيرا دسته اول مى

گويد كه خروج سودة بعد از نزول آيه  حرصى كه بر نزول حجاب داشت انجام داد و دسته دوم مى

حجاب بود و قطعا يكى از دو دسته روايات دروغ است؛ و اگر دو واقعه بود كه اولى به خاطر نزول 

اگر ما عمل اولت را بتوانيم توجيه كنيم كه ! آقاى عمر: حجاب و دومى بعد از آن واقع شد كه بايد گفت

كه شكايت به خاطر حرصت جهت نزول آيه حجاب بود چرا بار ديگر با سوده آن برخورد را كردى 

 آله ببرد؟ و عليه هللا ترا نزد پيامبر صلى

كه اين مطلب از كلمه )حال چه اين و چه آن، اگر زنى جهت قضاى حاجت به بيرون از شهر برود 

 «صعيدا فيح»

 

 .، تفسير سوره احزاب148ص  2صحيح بخارى، ج  (1)

بعد ما ضرب عليها » ، تفسير سوره احزاب و با حذف جمله151ص  2صحيح بخارى، ج  -الف  (2)

 .، كتاب النكاح، باب خروج النساء لحوائجهن44ص  2ج « الحجاب

 .12، ح 2، كتاب السالم، باب 1214ص  4صحيح مسلم، ج  -ب 

(25) 

 

آن زن هر كه -( آيد كه به معناى فضاى باز است چه آنكه در شهر فضاى باز وسيع وجود نداشت برمى

م نيست چنان خطابى به او بكند؟ آيا اين از ادب و اخالق اسالمى چرا بايد مردى كه با او محر -باشد

آله بود، آيا اخالق رسول خدا  و عليه هللا گويند عمر هميشه با پيامبر صلى است؟ اينان كه مى

آله در او تأثير نكرد؟ آيا اين عمل عمر براى او افتخارى است كه آن را در صحيحين نقل  و عليه هللا صلى

كند؟ آيا  داوند تحت تأثير رفتار غير صحيح يك مسلمان قرار گرفته و حكمى را تشريع مىكردند؟ آيا خ

واقعا چنين است و ما اين دسته روايات را بپذيريم يا آنچه را كه هم صحيحين و هم ترمذى ونسائى آن 

 :اند را نقل نموده

يت زينب إلى رسول هللاه انا اعلم الناس بهذه االية آية الحجاب لما اهد: قال انس بن مالك ...»

سلم كانت معه في البيت صنع طعاما، ودعا القوم فقعدوا يتحدثون، فجعل النبى  و عليه هللا صلى
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يا اَيُّهَا الَّذيَن آَمنُوا ال تَْدُخلُوا بُيُوَت : سلم يخرج ثمه يرجع وهم قعود يتحدثون، فانزل هللاه تعالى و عليه هللا صلى

فضرب الحجاب وقام « ِمْن َوراِء ِحجابٍ »إلى قوله « ْؤَذَن لَُكْم إِلى طَعاٍم َغْيَر ناِظريَن إِناهُ النَّبِىِّ إاِلَّ أَْن يُ 

«القوم
(1)

. 

باشم در شبى كه رسول خدا  گويد من داناترين مردم به آيه حجاب مى انس مى: خالصه ترجمه

وردن غذا نشسته و صحبت آله با زينب ازدواج كرد غذائى درست كرد مردم پس از خ و عليه هللا صلى

ماند كه  آيا باز هم ترديدى باقى مى(. از سوره احزاب 53آيه )كردند خداوند آيه حجاب را نازل كرد  مى

 نزول آيه حجاب ربطى به پيشنهاد عمر و يا عمل غير صحيح او ندارد؟

-ه زنى اجنبى آيا بهتر نيست براى آنكه فضيلتى براى عمر درست كنند او را مردى معرفي نكنند كه ب

كه در تاريكى شب براى قضاى حاجت به بيرون رفته بود،  -آله  و عليه هللا آن هم همسر رسول خدا صلى

آله برد؟ آيا اينگونه روايات كه در صحيحين  و عليه هللا كه شكايت نزد رسول خدا صلى: آن كلمات را گفت

باشد؟ آيا بهتر نيست يا اينگونه روايات را  مىآمده به جاى دفاع و يا مدحى از خليفه ثانى، توهين به او ن

را از ابتداى دو كتاب فوق بردارند تا كسى نتواند به عمر جسارتى بكند؟ « صحيح»حذف كنند و يا نام 

 !گر چه رواياتى از اين قبيل آنقدر زياد است كه حذف همه آنها تقريبا غير ممكن است

 اسراى بدر -ج 

ما كه هر چه صحاح سته را زير و رو . بوط به اسيران بدر استسومين مورد از موافقات عمر مر

چيزى نيافتيم كه عمر درباره اسراى بدر  -بلكه مهمترين فضيلت-كرديم در مورد اين فضيلت بزرگ 

 پيشنهادى كرده باشد و خداوند به

 

 :بار تكرار كردند 5بار و مسلم  4اين روايت را با عبارات مختلف، بخارى  (1)

، كتاب النكاح، باب 31ص  2، تفسير سوره احزاب، و ج 148 - 51ص  2يح بخارى، ج صح -الف 

، كتاب االستئذان، باب آية 25ص  8، آخر كتاب االطعمه، و ج 118ما يقول الرجل إذا أتى اهله، و ص 

 .، كتاب التوحيد، باب وكان عرشه على الماء152ص  4الحجاب، و ج 

 .82 - 45، ح 15و  14كتاب النكاح، بابهاى ، 1142 - 52ص  2صحيح مسلم، ج  -ب 

 .فقط در مورد ازدواج زينب و اكثر روايات آن مربوط به نزول آيه حجاب است 15توضيح آنكه باب 

و  3218، ح (ومن سورة االحزاب) 34، كتاب تفسير القرآن، باب 333ص  5سنن ترمذى، ج  -ج 

ار طوالنى نقل كرده و در هيچكدام از دو توضيح آنكه در حديث اول داستان مزبور را بسي. 3214

 .آورد روايت نام زينب را نمى

 .(بسيار خالصه) 3244، ح 22، كتاب النكاح، باب 24ص  2سنن نسائى، ج  -د 

 .باشد روايت صحيح بخارى مى 4توضيح آنكه روايت متن يكى از 

(22) 
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از سوره انفال به  28و  22كه آيات  گويند فقط بعض از مفسرين مى. اى نازل كرده باشد موافقت او آيه

در حالى كه اين دو آيه نسبت به آنچه كه از عمرنقل شده بسيار . موافقت قول عمر نازل شده است

گويد شما نبايد  گويند عمر پيشنهاد كرد تا اسراى بدر را بكشند و آيه مى بيگانه است، چه آنكه اينان مى

حال ناچاريم جهت روشن شدن اذهان . يد آنها را بكشيدگرفتيد نه اينكه وقتى اسير گرفت اسير مى

 :خوانندگانى كه از جريان مذكور اطالع ندارند آيات مربوطه را نوشته و درباره آن اندكى بحث كنيم

ُ  آَما َكاَن لِنَبِىٍّ أَن يَُكوَن لَهُو» ْنيَا َوهللاَّ ْرِض تُِريُدوَن َعَرَض الدُّ َْ ُ  أَْسَرى َحتَّى يُْثِخَن فِى انأَ يُِريُد ااْلَءِخَرةَ َوهللاَّ

ُكْم فِيَمآ أََخْذتُْم َعَذاٌب َعِظيمٌ * َعِزيٌز َحِكيٌم  ِ َسبََق لََمسَّ َن هللاَّ « لَّْوالَ ِكتَـٌب مِّ
(1)

 

دشمن را كه قصد كشتن او و )اسير بگيرد مگر آنكه ( در جنگها)هيچ پيامبرى حق ندارد كه : ترجمه

با گرفتن اسير و پولى به عنوان فديه در ازاى آزادى آنها از دشمنان )ا شم. كشتار كند( مؤمنين را دارد

اگر نبود آنچه كه . خواهد و خدا عزيز و حكيم است آخرت مى( برايتان)جوئيد و خدا  دنيا را مى( گرفتن

به خاطر اين اسير گرفتن عذابى بزرگ ( كه عذاب عمومى در اين امت نخواهد بود)از كتاب گذشت 

 .گرفت مى شما را فرا

: از همين سوره باشد كه فرموده 33اشاره به آيه « لوال كتاب من هللاه سبق»: فرمايد شايد مراد آيه كه مى

 . ...كند در ميان اينان هستى خداوند عذابشان نمى!( اى پيامبر)تا تو 

آنها : گفت عمر. آله با اصحاب درباره اسيران بدر مشورت كرد و عليه هللا گويند كه رسول خدا صلى مى

آنها را آزاد كن: ابو بكر گفت. را بكش
(2)

. 

آله آنها را آزاد كرد  و عليه هللا گويد كه رسول خدا صلى در دنباله آن مى. روايت فوق از ابن عمراست

كاد أن »: آله عمر را ديد گفت و عليه هللا بعد از آن آيه مذكور نازل شد و چون پيامبر صلى( البته با فديه)

 .يعنى نزديك بود كه به خاطر مخالفت با تو بالئى بر ما نازل شود« ي خالفك بالءيصيبنا ف

اگر واقعا اين آيه به موافقت قول عمر نازل شد و پيشنهاد او نيز دائر بر قتل اسيران بود چرا رسول 

گويند كه  مىاى كه نازل شد آنان را نكشت؟ آيا اهل سنت  آله به موافقت قول عمر و آيه و عليه هللا خدا صلى

آله با دستور خدا مخالفت كرد؟ اگر بگويند كه آيه فوق بعد از آن نازل شد كه  و عليه هللا رسول خدا صلى

توان پذيرفت كه خداوند دستورى در مورد خاصى نازل كند كه ديگر محلى  اسرا آزاد شده بودند، آيا مى

 براى اجراى آن باقى نمانده باشد؟

خواهند فضيلت تراشى كنند و إاله آيات قرآن از آنچه كه بافتند بيگانه است  مىحقيقت اين است كه اينان 

بلكه اصحابى كه به تعبير قرآن دنبال منافع دنيايى بودند سعى كردند كه اسير بگيرند تا به ازاى آزادى 

سنت، نزديك  كه به اقرار بعض از دانشمندان اهل-السالم  بينيم على عليه آنها به متاع دنيا برسند ولذا مى

 .حتى يك اسير هم نگرفت -به نصف از كشته شدگان بدر به دست مبارك آن حضرت به قتل رسيدند
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عباس،  -شدند كه بايد به دستور و پيشنهاد عمر كشته مى-از همه اينها گذشته از جمله اسراى بدر 

 -غالم عباس-ز ابو رافع احمد در مسند خويش ا. آله بوده است و عليه هللا عموى گرامى پيامبر اكرم صلى

 كند كه او قبال اسالم آورده بود نقل مى

 

 .28و  22/ االنفال  (1)

 .3221، مسلسل 382، كتاب التفسير، شماره 354ص  2مستدرك حاكم، ج  (2)

(22) 

 

كرد ولكن از ترس قومش آن را پنهان مى
(1)

. 

مر او را واسطه بين خود و خدا همين عباس بود كه در زمان عمر وقتى مردم به قحطى دچار شدند ع

قرار داد و طلب باران كرد و مردم از قحطى نجات يافتند
(2)

. 

هر كه عمويم را بيازارد مرا آزرده است: آله درباره او فرمود و عليه هللا رسول خدا صلى
(3)

. 

: فرمود آله و عليه هللا نويسد كه رسول خدا صلى كند مى ترمذى در حديثى ديگر كه بعد از آن ذكر مى

 .عباس از من است و من از او

ه به آنچه كه گذشت معلوم شد كه  :با توجه

الً   .آله عذاب را از امت برداشته است و عليه هللا خداوند به خاطر وجود پيامبر اكرم صلى -أوه

باشد نه  اگر قرار باشد عذابى نازل شود به خاطر مخالفت مردم از دستورات خدا و رسولش مى -ثانيا 

و اين مطلب به خوبى از ! آله از پيشنهاد يكى از پيروانش و عليه هللا خاطر مخالفت رسول خدا صلىبه 

 .شود آيات قرآن فهميده مى

 .دهد كند نه به كشتن اسير دستور مى آيات سوره انفال از اسير گرفتن نهى مى -ثالثا 

آله نيز  و عليه هللا رامى پيامبر صلىشد الزم بود عموى گ دستور عمر به قتل اسيران اگر اجرا مى -رابعا 

رسيد، با آنكه  به قتل مى -كه حضرتش از او تعريف كرده و ايذاء او را ايذاء به خود دانسته است-

 .مطابق حديث مسند، او قبال اسالم آورده بود

 نماز بر جنازه منافق -د 

آله بر جنازه منافق، رواياتى نقل  و عليه هللا درباره نماز پيامبر صلى -غير از ابو داود-صاحبان صحاح 

رساند كه يكى  در ميان آنها مسلم يكى از دو روايت را در باب فضائل عمر آورده است و اين مى. كردند

نويسد  آله را از نماز بر منافق نهى كرده و سپس مى و عليه هللا از فضائل عمر اين بود كه رسول خدا صلى

لذا ما روايت مسلم را نقل كرده و . موافقت كرده است: مر گفتكه قرآن هم بعد از آن به آنچه كه ع

متعرض اختالف آن با بخارى خواهيم شد و در بررسى آن متوجه خواهيم شد كه اصل مسأله 

 .تواند صحيح باشد نمى -با توجه به تضادى كه در روايات است-بدينصورت كه اينان متعرض شدند 
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جاء ابنه عبد هللاه بن عبد هللاه إلى رسول هللاه  -ابن سلول-بن أبي  لما توفي عبد هللاه : عن ابن عمر قال»

فقام رسول . ثمه سأله أن يصلى عليه. فأعطاه. سلم فسأله أن يعطيه قميصه أن يكفن فيه أباه و عليه هللا صلى

! ال يا رسول هللاه سلم فق و عليه هللا فقام عمر فأخذ بثوب رسول هللاه صلى. سلم ليصلى عليه و عليه هللا هللاه صلى

: سلم انما خيرنى هللاه فقال و عليه هللا أتصلى عليه وقد نهاك هللاه أن تصلى عليه؟ فقال رسول هللاه صلى

ةً » . وسأزيد على سبعين( 81سوره توبه آيه )« اْستَْغفِْر لَهُْم أَْو الَ تَْستَْغفِْر لَهُْم إِن تَْستَْغفِْر لَهُْم َسْبِعيَن َمرَّ

 .منافقانهه : قال

َوال تَُصلِّ َعلى اََحٍد ِمْنهُْم ماَت اَبَدا َوال تَقُْم »: سلم وانزل هللاه عز و جل و عليه هللا فصلى عليه رسول هللاه صلى

«َعلى قَْبِرهِ 
(4)

. 

 

 .23425، شماره 224مسند احمد، ص  4ج  (1)

 .«...وكان العباس قد اسلم ولكنه كان يهاب قومه وكان يكتم اسالمه ...»

 5، باب االستسقاء، باب سؤال الناس االمام االستسقاء إذا قحطوا، و ج 34ص  2صحيح بخارى، ج  (2)

 .سلم ، ذكر العباس بن عبد المطلب و عليه هللا ، باب فضائل اصحاب النبى صلى25ص 

 .(متن دعاى عمر از بخارى) .«فيسقون: اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانها نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا قال ...»

 .3258، ح 24، كتاب المناقب، باب 211ص  5سنن ترمذى، ج  (3)

 .«من آذى عمى فقد آذانى فانما عم الرجل صنو أبيه ...»

، 85ص  2، و ج ...، باب الجنائز، باب الكفن في القميص الذى42ص  2صحيح بخارى، ج  -الف  (4)

 ....اللباس، باب لبس القميص و، كتاب 185ص  2تفسير سوره توبه، و ج 

، ابتداى كتاب 2141، و ص 25ح  2، كتاب فضائل الصحابة، باب 1825ص  4صحيح مسلم، ج  -ب 

 .3صفات المنافقين واحكامهم ح 

 .3148، كتاب تفسير القرآن، ومن سورة التوبة، ح 221ص  5سنن ترمذى، ج  -ج 

 .(به طور خالصه)، 1523ح  31، كتاب الجنائز، باب 482ص  1سنن ابن ماجه، ج  -د 

 .1842، ح 41، كتاب الجنائز، باب 38ص  4ه ـ سنن نسائى، ج 

توضيح آنكه روايات فوق تماما از عبد هللاه بن عمر بوده كه با مختصر تفاوتى در كتابهاى فوق الذكر 

 .آمده است و روايات معارض با آنها را به زودى متذكر خواهيم شد

(28) 

 

 .(84 سوره توبه آيه)

ابى نام پدر )پسر سلول ( سر دسته منافقين)چون عبد هللاه بن أُبَي : گويد پسر عمر، عبد هللاه مى»: ترجمه

نزد رسول خدا ( نام پسر عبد هللاه نيز عبد هللاه بود)مرد، پسرش عبد هللاه ( عبد هللاه و سلول نام مادرش بود



111 
 

. هن خود را بدهد تا پدرش را در آن كفن كندآله آمد و از حضرتش خواست كه پيرا و عليه هللا صلى

عمر . حضرت جهت نماز بر او حاضر شد. سپس تقاضا كرد كه بر او نماز بخواند. حضرت به او داد

يا : و گفت( و در بعض روايات آن را كشيد)آله را گرفت  و عليه هللا برخاست و لباس رسول خدا صلى

اليكه خداوند ترا از نماز خواندن بر او نهى كرده است؟ خوانى در ح آيا بر او نماز مى! رسول هللاه 

طلب ( منافقين)چه براى آنها: خداوند مرا مخير كرده است و فرمود: آله فرمود و عليه هللا رسول خدا صلى

ُ »: دنباله آيه چنين است. )بار هم استغفار كنى 21آمرزش بكنى چه نكنى، اگر براى آنها  فَلَْن يَْغفَِر هللاه

بار استغفار  21يعنى بيش از )افزايم  و من بر آن مى( آمرزد يعنى هرگز خداوند آنان را نمى« ...لَهُمْ 

حرف عمر را گوش )آله  و عليه هللا رسول خدا صلى( سرانجام. )او منافق است: گفت( عمر(. )كنم مى

( منافقين)چيك از آنها بر هي»: نازل كرد( اين آيه را)خداوند ( بعد از آن)بر او نماز خواند و ( و! نكرد

 .«بعد از مرگشان نماز نخوان و بر قبر او نيز نايست

گيرى  رسد تا در برسى روايات معارض با آن بهتر بتوانيم نتيجه توجه به نكات زير الزم به نظر مى

 :كنيم و نيز براى فهم همين روايت و اشكاالت وارد بر آن الزم است دقت بيشترى نمائيم

آله به تقاضاى پسر ابن أبي پيراهن خود را به او داد و قطعا او نيز پدرش  و عليه هللا ىرسول خدا صل - 1

 .را در آن پيراهن كفن كرد

 .اين عمل قبل از آن انجام شد كه عبد هللاه بن أبي را دفن كنند - 2

ست؟ معناى آن اين آيا خدا ترا از نماز بر او نهى نكرده ا: گويد آله مى و عليه هللا عمر به پيامبر صلى - 3

آله بر  و عليه هللا است كه خداوند قبال آيه نهى از نماز بر منافق را نازل كرده بود ولى رسول خدا صلى

 .نماز خواند -آن هم سردسته منافقين-خالف نهى خداوند بر جنازه منافقى 

روايت مشاهده  آيه نهى بعد از نماز خواندن نازل شد كه همين جا تضادى آشكار بين صدر و ذيل - 4

 .شود كه بعض از شارحين نيز بدان توجه نمودند مى

خداوند مرا مخير كرد بين استغفار كردن و نكردن كه راستى : آله فرمود و عليه هللا رسول خدا صلى - 5

رساند بلكه  جاعل حديث آنقدر نفهميده است كه آيه مورد استشهاد، هرگز تخيير را نمى: بايد گفت

اى به نام مخير  بنابراين مسأله. آمرزد اى آنها استغفار كنى و چه نكنى خداوند آنها را نمىچه بر: گويد مى

 .آله براى استغفار و عدم آن مطرح نبوده است و عليه هللا بودن پيامبر صلى

(24) 

 

در  دانيم كه عدد هفتاد افزايم در حالى كه همه مى مى 21من بر : آله فرمود و عليه هللا پيامبر صلى - 2

دليل آن هم . يعنى هر مقدار هم برايشان استغفار كنى سودى ندارد. اصطالح عرب براى كثرت است

خدا « هرگز»كند، خداوند فرموده است تا ابد و به قول ما  كه نفى ابد مى« لن»دنباله آيه است كه با كلمه 
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تر از آن است كه  ين واضحو ا! بخشد بار استغفار كنى خدا مى 21نه اينكه مثال . آمرزد آنها را نمى

 .بخواهيم بيشتر توضيح دهيم

 :حال نوبت آن رسيده است كه به روايات ديگر همين جريان سرى بزنيم

سلم عبد هللاه بن أبي بعد ما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه والبسه  و عليه هللا أتى النبى صلى: عن جابر قال»

«قميصه
(1)

. 

آله سر قبرش آمده و او را  و عليه هللا  بن أبي دفن شد رسول خدا صلىچون عبد هللاه : گويد جابر مى: يعنى

 .از قبر بيرون آورد و از آب دهانش بر او پاشيد و لباسش را بر او پوشانيد

 :شود كه در تعارضى آشكار با روايت قبل است دقت كنيم به نكاتى كه در اين روايت ديده مى

آله تقاضا نكرد كه لباسش را كفن پدرش قرار دهد بلكه  و عليه هللا پسر عبد هللاه از رسول خدا صلى -1

 :آله خود اين كار را انجام داد و عليه هللا پيامبر صلى

 .پوشيدن لباس قبل از دفن نبود بلكه بعد از آنكه او را دفن كردند از قبر بيرون آورده شد   2-

است قطعا كسى غير از رسول خدا  از آنجا كه يكى از واجبات، خواندن نماز بر جنازه ميت  3-

شد بعد از دفن يادش  چه آنكه اگر حضرت خود بر جنازه حاضر مى. آله بر او نماز خواند و عليه هللا صلى

 .كرد آمد كه لباسش را بر او بپوشاند بلكه همان وقت اينكار را مى نمى

اينكه لباسش را بر او بپوشاند نبش  آله به خاطر و عليه هللا پذيرند كه رسول خدا صلى آيا اهل سنت مى  4-

 .دانند نبش قبر را حرام مى -از شيعه و سنى-قبر كرده؟ در حاليكه همه فرق اسالمى 

كه : نتيجه آنكه يا بايد روايت ابن عمر را پذيرفت و حديث جابر را مردود دانست و يا بايد گفت 5- 

ر دو دسته روايت در صحاح، در حاليكه ه. جابر درست گفته و ابن عمر بر خطا بوده است

 !موجود است( مخصوصا صحيح بخارى)

 :كند حال ببينيم عمر خود اين جريان را چگونه تعريف مى

سلم ليصلى  و عليه هللا لما مات عبد هللاه بن أبي ابن سلول دعى له رسول هللاه صلى: عن عمر انهه قال ...»

: أ تصلى على ابن أبي وقد قال! يا رسول هللاه : ت اليه فقلتسلم وثب و عليه هللا عليه فلما قام رسول هللاه صلى

. أخر عنى يا عمر: سلم وقال و عليه هللا فتبسم رسول هللاه صلى. اعدهد عليه قوله -يوم كذا و كذا، كذا وكذا 

: قال. انى خيرت فاخترت لو اعلم انى إن زدت على السبعين فغفر له لزدت عليها: فلما اكثرت عليه قال

: فلم يمكث إاله يسيرا حتى نزلت اآليتان من براءة. سلم ثمه انصرف و عليه هللا عليه رسول هللاه صلىفصلى 

فعجبت بعد من جرأتى على رسول هللاه : قال« َوهُْم فاِسقُونَ »إلى « َوال تَُصلِّ َعلى اََحٍد ِمْنهُْم ماَت اَبَدا»

«...سلم يومئذ و عليه هللا صلى
(2)

. 
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، وص (باب الكفن في القميص كه در پاورقى قبل گفته شد)، 42ص  2بخارى، ج صحيح  -الف  (1)

، كتاب اللباس، باب لبس القميص 185ص  2، باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة، و ج 112

 . ...و

 .2112و  2115و  1842، ح 42و  41، كتاب الجنائز، باب 82و  34ص  4سنن نسائى، ج  -ب 

، (از ابواب الجنائز)، باب ما يكره من الصالة على المنافقين، 121ص  2خارى، ج صحيح ب -الف  (2)

 .، تفسير سوره توبه85ص  2و ج 

 .3142، تفسير سوره توبه، ح 221ص  5سنن ترمذى، ج  -ب 

 .1422، ح 24، كتاب الجنائز، باب 24ص  4سنن نسائى، ج  -ج 

(81) 

 

آله خواسته شد كه بر او  و عليه هللا ي مرد از رسول خدا صلىچون عبد هللاه بن أب: گويد عمر مى»: ترجمه

آيا بر پسر أبي ! يا رسول هللاه : چون حضرتش به نماز ايستاد من به سويش پريدم و گفتم. نماز بخواند

حرفهاى او -خوانى در حالى كه او در فالن روز و فالن روز، فالن حرف و فالن حرف را زد  نماز مى

: من چون زياد پافشارى كردم گفت-از من دور شو اى عمر : سمى كرد و گفتحضرت تب -را شمردم

 21اختيار كردم و اگر بدانم كه اگر بر ( استغفار كردن را)و ( كه استغفار بكنم يا نكنم)من مخير شدم 

 اى نشد كه دو فاصله. نماز خواند و از او جدا شد( سرانجام. )افزايم شود بر آن مى بيفزايم آمرزيده مى

بعدا من : عمر گفت. تا آخر آيه... اگر يكى از منافقين مرد بر او نماز نخوان»: آيه سوره توبه نازل شد

 .«آله تعجب كردم و عليه هللا از جرأتم بر رسول خدا صلى

 :نكاتى كه در اين روايت قابل توجه است از اين قرار است

كه از من دور شو و او به جاى اطاعت دهد  آله به عمر دستور مى و عليه هللا رسول خدا صلى -1

 .كند كردن، بر حرفهاى قبلى خود پافشارى مى

و چنانچه گذشت آيه فوق هرگز ... من مخير شدم كه: گويد آله مى و عليه هللا رسول خدا صلى -2

 .رساند تخيير را نمى

آمرزش براى كثرت است نه آنكه اگر زيادتر شود باعث  -چنانچه گذشت-در آيه  21عدد  -3

 .خواهد بود

تعجب ما اين است كه . آله تعجب كردم و عليه هللا گويد من از جرأتم بر رسول خدا صلى عمر مى -4

كه مهمترين آنها جريان توهين -آله در موارد ديگر  و عليه هللا چرا از جرأتش بر رسول خدا صلى

يا اهل سنت هم از تعجب نكرد؟ آ -او به حضرتش و نسبت هذيان دادن به آن بزرگوار بود

 كنند؟ اينگونه جرأتها تعجب مى
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ما از عموم خوانندگان از اهل سنت تقاضا داريم يكبار ديگر روايات اين مبحث را بخوانند و به ما 

 !بنويسند كه جريان چه بوده است، تا شايد ما هم به صحت روايات صحيحين ايمان بياوريم

ت ولى ما كه نفهميديم كدام آيه به موافقت عمر موافقت ديگر عمر در مورد تحريم خمر اس  -5

 !نازل شد

به اقرار صاحبان صحاح، -از سوره مائده يعنى الاقل تا سال هشتم هجرى  41او كه تا نزول آيه 

آيا او قبال شراب را بر خود حرام كرده و از پيامبر ! خورد شراب مى -چنانچه بحثش گذشت 

ما لكم »را حرام كند كه آيه تحريم به موافقت قول او نازل شده باشد؟ خواست كه آن  آله مى و عليه هللا صلى

 «؟!كيف تحكمون

 موافقت در مورد غيرت زنها -و 

آله را آزردند عمر به آنها خطاب  و عليه هللا آله ، رسول خدا صلى و عليه هللا گويند زنهاى پيامبر صلى مى

 .گرداند ق دهد خداوند بهتر از شما را همسر او مىآله شما را طال و عليه هللا كرد كه اگر پيامبر صلى

مورد با پروردگارم موافقت كردم كه  3من در : نويسد كه گفت بخارى در صحيح خود از قول عمر مى

 :كند تفصيال شرح داده شد و مورد سوم را چنين بيان مى -يعنى در مقام ابراهيم و حجاب  -دو مورد آن 

سلم في الغيرة عليه فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله ازواجا  و عليه هللا واجتمع نساء النبى صلى ...»

 خيرا منكن فنزلت

(81) 

 

«هذه اآلية
(1)

. 

اميد است كه : آله در غيرت عليه او اجتماع كردند من گفتم و عليه هللا زنان پيامبر صلى... »: ترجمه

بهتر از شما را همسرانش  -ا را طالق دادآله شم و عليه هللا بعد از آنكه پيامبر صلى-پروردگارش 

 .«نازل شد( از سوره تحريم، البته با همين عبارت و با اختالفى جزئى 5يعنى آيه )همين آيه . بگرداند

در يكى از دو روايت بخارى آمده است كه بعض زنها به او اعتراض كردند كه مگر رسول خدا 

 دهى؟ كند كه تو آمدى و آنها را اندرز مى آله نيست كه زنهايش را موعظه و عليه هللا صلى

چنانچه -اين روايت اگر صحيح باشد بايد مسأله مقام ابراهيم و حجاب نيز صحيح باشد و چون آن دو 

 .درست نيست پس اين يك نيز دروغ است -شرح آن گذشت

 ممكن است گفته شود كه اگر صدر روايت درست نبود چرا ذيل آن غلط باشد؟

مورد با پروردگارم موافقت كردم و اگر اين درست نباشد و ذيل آن  3گويد من در  مىصدر آن : گوئيم

آله عليه او توطئه كردند و من به آنها  و عليه هللا گويد كه زنهاى پيامبر صلى درست باشد روايت فقط مى

گفته بعدها خداوند همان را فرمود كه من . چنان خطابى كردم و بعض از آنها به من اعتراض كردند

آله با آن حضرت و قهر كردن او از آنها، آن  و عليه هللا بودم و اين نشان از مخالفت همسران پيامبر صلى
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ممكن است بپذيريم كه . هم به مدت يك ماه، و مطلع نبودن عمر در اين مدت از محل حضرتش دارد

لى كه از عمر نقل شده تقريبا عمر به آنها و يا الاقل به دخترش اعتراضاتى كرده باشد اما از آنجا كه قو

و ! توان پذيرفت كه درجه فصاحت عمر تقريبا در رديف قرآن بود گويد، نمى همان است كه قرآن مى

 .بحث آن نيز در مسأله مقام ابراهيم گذشت

آله است كه به  و عليه هللا آنچه كه بايد درباره آن بيشتر صحبت شود موضوع ايذاء همسران پيامبر صلى

ا در نوشتارى جداگانه تفصيال به اين موضوع خواهيم پرداخت و از همين صحاح نشان خواست خد

 .منتظر باشيد. آله عايشه و حفصه بودند و عليه هللا خواهيم داد كه آزار دهنده پيامبر صلى

 

 عزت مسلمانان به اسالم عمر-5

 

ها را حسن و صحيح كند كه خود يكى از آن ترمذى در سنن خويش دو روايت به يك مضمون نقل مى

 :اين روايت چنين است. داند مى

اللهم اعز االسالم باحب هذين الرجلين اليك بابى : سلم قال و عليه هللا عن ابن عمر أنه رسول هللاه صلى»

«و كان احبهما اليه عمر: جهل او بعمر بن الخطاب قال
(2)

. 

خدايا اسالم را به وسيله هر كدام از اين : آله گفت و عليه هللا گويد كه رسول خدا صلى ابن عمر مى: ترجمه

: گفت( در ادامه. )به وسيله ابو جهل يا عمر بن الخطاب: دو نفر كه نزد تو محبوب ترند عزيز كن

 .محبوبترين آن دو عمر بود

كند كه از جمله آنها ابن عباس  حاكم نيشابورى نيز در مستدرك غير از ابن عمر از ديگران هم نقل مى

 است كه ابن

 

 .، تفسير سوره بقرة24ص  2، كتاب الصالة، باب ما جاء في القبلة، و ج 111ص  1ج  (1)

 .3281، ح 18، كتاب المناقب، باب 522سنن، ص  5ج  (2)

(82) 

 

 .كند عمر از او روايت مى

 :در بررسى اين روايت چند نكته قابل دقت است

ساله بود 15( هجرتسال پنجم )ابن عمر به اقرار خودش در غزوه خندق  -اول 
(1)

بنابراين او در  .

ده ساله بود، و با  -آله بوده است و عليه هللا سال پس از مبعوث شدن پيامبر صلى 13كه  -هنگام هجرت 

حال از . سال بود 3توجه به اينكه عمر در سال ششم هجرى اسالم آورد، سن ابن عمر در آن زمان 
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توان از كودكى سه  كنند آيا روايتى به اين مهمى را مىكنم خود قضاوت  خوانندگان محترم تقاضا مى

 ساله پذيرفت؟

كند و ابن  جالبتر از اين، روايت حاكم نيشابورى است كه ابن عمر اين روايت را از ابن عباس نقل مى

ساله بود 11آله  و عليه هللا عباس هنگام وفات پيامبر صلى
(2)

بنابراين او در هنگام صدور روايت، هنوز  .

 !دنيا نيامده بودبه 

كند كه او در آن زمان يكسال داشت حاكم، روايت ديگرى به همين مضمون از عايشه نيز نقل مى
(3)

! 

سلم قد  و عليه هللا فلما اسلم حمزة علمت قريش أنه رسول هللاه صلى... »: نويسد حاكم در مستدرك مى -دوم 

«...اولونه وينالون منهعزه وامتنع وأن حمزة سيمنعه فكفوا عن بعض ما كانوا يتن
(4)

. 

آله تحقيقا عزيز گشته و  و عليه هللا و چون حمزه اسالم آورد قريش دانست كه رسول خدا صلى:... ترجمه

 .و لذا دست از بعض آزارها برداشتند( كه او را بيازارند)شود  حمزه مانع مى

.توجه داشته باشيد كه حمزه قبل از عمر اسالم آورده بود
(5)

 

. آله را حمايت كرد و هم عمر و عليه هللا گفته شود كه هم حمزه با اسالمش پيامبر صلى ممكن است

 .آله منافاتى ندارد و عليه هللا بنابراين روايت فوق با دعاى پيامبر صلى

در جواب گوئيم كه روايت ابن عمر و ابن عباس و عايشه كه هم ترمذى و هم حاكم و هم ذهبى آنها را 

داند و از ابن عباس و عايشه  البته ترمذى فقط روايت ابن عمر را حسن و صحيح مى)اند  صحيح دانسته

از نظر سند قابل قبول نيست چه آنكه عايشه در آن زمان يك ساله و ابن عمر ( چيزى نقل نكرده است

 .سال بعد به دنيا آمد 2سه ساله بود و ابن عباس نيز 

ان آورد؟ او كه خود بعد از اسالمش از ترس آزار اسالم عمر چه عزتى براى اسالم به ارمغ -سوم 

 :به اين روايت توجه فرمائيد. قريش در پناه يكى از دشمنان سرسخت مسلمانان قرار گرفت

زعم : ما بالك قال: فقال له... بينما هو في الدار خائفا إذا جاءه العاص بن وائل: عن عبد هللاه بن عمر قال»

فخرج العاص فلقى الناس قد سال . ال سبيل اليك بعد أن قالها اَِمْنتُ : قال. قومك انهم سيقتلونى إن اسلمت

«فكر الناس. ال سبيل اليه: بهم الوادى فقال أين تريدون فقالوا نريد هذا ابن الخطاب الذى صبا قال
(2)

. 

 

 . ....، كتاب الشهادات، باب بلوغ الصبيان و شهادتهم232ص  3صحيح بخارى، ج  (1)

 ...» :، باب تعليم الصبيان القرآن(بعد از اتمام تفسير)، باب فضل القرآن على سائر الكالم 238ص  2رى، ج صحيح بخا (2)

 .«...سلم وأنا ابن عشر سنين و عليه هللا توفي رسول هللاه صلى: وقال ابن عباس

ذهبى در تلخيص هر سه . 83و  82و  81، كتاب معرفة الصحابة، شماره 84ص  3مستدرك ج  (3)

كند كما اينكه  داند و درباره روايت چهارم كه از ابن مسعود نقل شده سكوت مى ايت را صحيح مىرو

 .حاكم نيز نگفته است كه اين روايت صحيح است

 .4828، ذكر اسالم حمزة بن عبد المطلب، شماره مسلسل حديث 213ص  3ج  (4)
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ياض النهضرة، ج  (5)  .، الفصل الرابع، في اسالمه224، ص 2الره

(83) 

 

تو را چه : به او گفت. عمر ترسان در خانه بود كه عاص بن وائل آمد: گويد عبد هللاه بن عمر مى: ترجمه

بعد از آنكه من تو را امان دادم : گفت. كشند گويند كه اگر اسالم آوردم مرا مى قوم تو مى: شود؟ گفت مى

: رويد؟ گفتند كجا مى: روند گفت ىعاص خارج شد مردم را ديد كه به سوئى م. كسى با تو كارى ندارد

آرى، عمر خود از ترس . به سوى او راهى نيست: جوئيم گفت اين پسر خطاب را كه اسالم آورد مى

يكى  -پدر عمرو بن عاص-كشته شدن در منزل مانده بود تا آنكه عاص بن وائل او را پناه داد و عاص 

ما »: كرد كه خداوند درباره آنها فرمود مسخره مى آله را و عليه هللا از كسانى بود كه پيامبر خدا صلى

او . كه هر كدام به بالئى مبتال شده و مردند( 5سوره حجر آيه )« كنيم مسخره كنندگان را كفايت مى

آله ابتر است يعنى پسرى ندارد ولذا از او نسلى باقى  و عليه هللا رسول خدا صلى: گفت كسى بود كه مى

 .كوثر را نازل فرموده و او را ابتر ناميدماند كه خداوند سوره  نمى

آله نسلى باقى نماند و  و عليه هللا بينيم كه از دشمنان پيامبر صلى ما نيز امروزه اين معجزه قرآن را مى

شوند و به اين انتساب  فرزندان آن حضرت از نسل يگانه دخترش در شرق و غرب، فراوان ديده مى

خود از ترس، در پناه يكى از دشمنان اسالم قرار گرفت، چگونه بنابراين عمر كه . كنند افتخار مى

 .توانست عامل عزت مسلمانان باشد مى

در غزوه . عمر كسى بود كه هنگام قدرت اسالم در مدينه جرأت مقابله با مشركين را نداشت -چهارم 

تا آنكه . دود برخيزنداحزاب نه او و نه ديگر مسلمانان به خود جرأت ندادند كه به مقابله با عمرو بن عب

السالم با او به نبرد برخاست و او را كه در شجاعت يكى از ناموران شبه جزيره بود به قتل  على عليه

در غزوه احد و حنين، آنگاه كه كار بر مسلمانان دشوار شد . رساند و يگانه عامل پيروزى به شمار آمد

آله را در ميان دشمنان تنها گذاشتند و اين  و عليه هللا او و ديگران پا به فرار گذاشته و رسول خدا صلى

در . السالم و تنى چند از اصحاب بودند كه گرد وجودش حلقه زدند و او را حفظ كردند على عليه

در هيچيك . جنگهاى خيبر و ذات السالسل كه خود فرماندهى جنگ را به عهده داشت از ميدان گريخت

توان پذيرفت كه هنگام ضعف  آيا مى. اى خورد از كسى ضربه اى زد و نه از جنگها نه به كسى ضربه

خود از ترس، تحت الحمايه يكى  -چنانچه گذشت  -اسالم باعث عزت مسلمين بوده باشد؟ در حالى كه 

 !از دشمنان اسالم بود

يكبار ديگر روايت ترمذى را با دقت بررسى كرده و از طرف اهل سنت به دفاع از عمر  -پنجم 

عمر را با ابو جهل مقايسه كرده و اولى را نزد خدا ! اى است گوئيم كه اين چه مقايسه مىبرخاسته و 

ندانسته هر ( و غير صحاح)گوئيم صاحبان صحاح  اينجا است كه مى. كنيد محبوبتر از دومى معرفي مى
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قل كرده ن( ابن عمر)يا سه ساله ( عايشه)ولو آنكه آن را كودكى يك ساله -روايتى را كه صحيح بدانند 

 .كنند باشد، و در داللت آن تدبر نمى

به بدگوئى بيشتر شبيه  -كه به عنوان مدحى از عمر نقل كرده اند-اند كه روايت مزبور  آيا اينان فهميده

 .است تا به تعريف؟ قضاوت به عهده خوانندگان

آورد ما عزيز از وقتى كه عمر اسالم »: كند كه گفت بخارى نيز جمله ديگرى از ابن مسعود نقل مى

«بوديم
(1)

 .براى آنكه بدانيد آيا اين نظر درست است يا نه يكبار ديگر مطالب فوق را بخوانيد .

 

سلم واصحابه من المشركين بمكة،  و عليه هللا ، باب ما لقى النبى صلى21ص  5صحيح بخارى، ج  (1)

 .باب اسالم عمر

 .«سالم عمرا»و « مناقب عمر»: ، بابهاى21و  14صحيح، ص  5ج  (2)

(84) 

 

 محدث بودن عمر-6

 

انهه قد كان فيما مضى قبلكم من االمم محدثون وانه إن كان في امتى هذه منهم فانه عمر بن  ...»

«الخطاب
(1)

. 

اگر در امت من كسى باشد او . بودند« محدث»كردند كه  در امتهاى گذشته كسانى زندگى مى»: ترجمه

 .«عمر بن الخطاب است

اى با او سخن گفته  يعنى كسى كه داراى درك و فهم باالئى بوده و يا فرشته« محدث»معناى با توجه به 

مقام علمى عمر باالترين ( و نه فقط اصحاب)دهد، بايد در ميان امت  و مطالبى به او گفته و آموزش مى

بيشترين صاحبان صحاح، كه . ما كه از دانش و الهامات غيبى او چيزى دستگيرمان نشد. مقامها باشد

مورد از مواردى را كه عمر بدانها جاهل بود در  18تالش را براى پوشيدن عيب خلفا نمودند 

آيا فرشته الهام كننده، در اينگونه موارد به مأموريت (. چنانچه گذشت)كتابهايشان به ثبت رساندند 

آله گفته شد از محدث  و ليهع هللا آيا آنچه كه از مخالفتهاى او با نبى مكرم اسالم صلى! ديگرى رفته بود؟

دهد؟ گر چه بعدها علماى اهل سنت بعض از آنها را كنار زده و به جاى پيروى از  بودن او خبر مى

 .آله پيروى كردند و عليه هللا سنت عمر، از سنت رسول خدا صلى

 .شويم مثل مسأله حج تمتع و سه طالقه كه چون بحثش گذشت متعرض آن نمى

السالم نقل شد كه به نص  روايت مذكور از دو نفر از دشمنان أمير المؤمنين عليهگذشته از همه اينها 

تفصيل آن را . )آله دشمنى با آن حضرت نشانه نفاق است و عليه هللا روايت مسلم از نبى مكرم اسالم صلى

ا دانند كه اگر بخواهند آنچه ر و اهل سنت خوب مى.( مطالعه فرمائيد« اهل بيت در صحاح»در كتاب 
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السالم نقل شده به دور بريزند، چيزى براى گفتن ندارند و لذا گاهى روايتى را  كه از دشمنان على عليه

كنند ولى هرگز روايتى را كه در  به جرم آنكه در سندش كسى است كه قائل به رجعت است قبول نمى

ل بخارى دو حتى مث. ريزند السالم رفته است به دور نمى سندش كسى است كه به جنگ على عليه

كند ولى حتى يك روايت از امام جعفر  نقل مى( عمران بن ِحطهان)روايت از يكى از سران خوارج 

 كنند؟ آقايان اهل سنت اين عمل او را به چه چيزى حمل مى. آورد السالم در صحيحش نمى صادق عليه

 

 كند شيطان از عمر فرار مى -7

جاعالن ناشى حديث، به جاى آنكه . «!زند كاهدون مىدزد ناشى به »: گويند مثل معروفي است كه مى

كنند كه در آن براى باال بردن  فقط رواياتى در فضائل افراد مورد نظر خود جعل كنند احاديثى نقل مى

به روايت زير دقت كنيد و . آورند آله را پايين مى و عليه هللا مقام آن افراد، مقام و منزلت رسول خدا صلى

 :آله را پايين آوردند و عليه هللا براى باال بردن عمر، پيامبر صلىببينيد كه چگونه 

سلم وعنده نساء من قريش  و عليه هللا استأذن عمر على رسول هللاه صلى: عن سعد ابن أبي وقاص قال ...»

 يكلمنه ويستكثرنه

 

ناقب ، باب م15ص  5، و ج (بى نام)، حديث غار، باب اول 211ص  4صحيح بخارى، ج  -الف  (1)

 .(باشد هر دو روايت از ابو هريرة مى. )عمر

 .(از عايشه) 23، ح 2، كتاب فضائل الصحابة، باب 1824ص  4صحيح مسلم، ج  -ب 

 .(از عايشه. )3243، ح 18، كتاب المناقب، باب 581ص  5سنن ترمذى، ج  -ج 

(85) 

 

سلم ورسول هللاه  و عليه هللا  صلىفاذن له رسول هللاه . عالية اصواتهن فلما استأذن عمر قمن يبتدرن الحجاب

عجبت من هؤالء الالتى كن : اضحك هللاه سنك يا رسول هللاه قال: سلم يضحك فقال عمر و عليه هللا صلى

أى : قال عمر فانت يا رسول هللاه كنت احق أن يهبن ثمه قال. عندى فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب

سلم قلن نعم، انت افظ واغلظ من رسول هللاه  و عليه هللا  صلىاتهبننى وال تهبن رسول هللاه ! عدوات انفسهن

والذى نفسى بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إاله : سلم  و عليه هللا سلم قال رسول هللاه صلى و عليه هللا صلى

«سلك فجا غير فجك
(1)

. 

آله اجازه  و عليه هللا عمر از رسول خدا صلى: كند كه گفت پسر سعد از قول پدرش نقل مى»: ترجمه

صحبت كرده و ( با حضرتش)نزد آن حضرت زنانى از قريش بودند كه (. كه نزدش برود)خواست 

( با شنيدن صداى او)چون عمر اجازه خواست . نمودند در حالى كه صدايشان بلند بود پرگوئى مى

در حالى كه ( عمر داخل شد) آله به عمر اجازه داد و عليه هللا رسول خدا صلى. برخاسته و حجاب نمودند
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كنم  من از اين زنان تعجب مى: فرمود!( چه شده)هميشه خندان باشى : عمر گفت. خنديد آن حضرت مى

تو سزاوارترى كه ! يا رسول هللاه : عمر گفت. كه چون صداى تو را شنيدند به حجاب مبادرت ورزيدند

بريد و  آيا از من حساب مى! منان جان خوداى دش: گفت( خطاب به زنها)سپس . به احترام تو چنين كنند

و رسول )باشى  آرى، زيرا تو مردى تندخو و خشن مى: بريد؟ گفتند آله نمى و عليه هللا از رسول خدا صلى

قسم به آن كس كه جانم در دست او : آله فرمود و عليه هللا پيامبر صلى(. آله چنين نيست و عليه هللا خدا صلى

 .رود بيند مگر آنكه راه ديگرى مى در راهى نمىاست هرگز شيطان تو را 

كرد  حال پدرش در آنجا چه مى. كند راوى اين حديث پسر سعد است كه از قول پدرش روايت مى

 !آله در همان جا نشسته بود و عليه هللا دانيم، شايد همراه عمر بود و شايد با زنها و شايد با پيامبر صلى نمى

: شود گفته است كه زنها مبادرت به حجاب كردند دو نكته از آن فهميده مىاز اينكه : اما بررسى روايت

اول آنكه اين جريان بعد از دستور به حجاب بود و دوم آنكه قبل از ورود عمر آنها در حجاب نبودند و 

 آله محرم بودند يا همه، و از جمله شخص و عليه هللا اين يا به اين علت بود كه همه آنها با پيامبر صلى

فرض اول كه همه با رسول خدا . نگريست، گناهكار بودند آله كه به نامحرمان مى و عليه هللا پيامبر صلى

توانست اين باشد كه  تواند صحيح باشد چه آنكه جواب زنها به عمر مى آله محرم بودند نمى و عليه هللا صلى

ماند فرض دوم  مى. نين و چنانىچون حضرتش با ما محرم بود حجاب الزم نبود نه آنكه بگويند كه تو چ

چه -آله نشسته بودند كه اين را هم هيچ مسلمانى  و عليه هللا كه بگوئيم همه بى حجاب نزد رسول خدا صلى

 .تواند بپذيرد نمى -شيعه و چه سنى

س آيد كه در آن مجل كند برمى كه شيطان از تو فرار مى: آله به عمر فرمود و عليه هللا از اينكه پيامبر صلى

آله در مجلسى بود و شيطان هم بود و  و عليه هللا شيطان حضور داشت و به عبارت روشنتر پيامبر صلى

از حضرتش فرار نكرد ولى وقتى عمر وارد شد از او فرار كرد و معناى آن اين است كه شيطان از 

يعه و نه سنى هرگز ترسد و اين نيز مطلبى است كه نه ش آله مى و عليه هللا عمر بيشتر از رسول خدا صلى

 .تواند آن را بپذيرد نمى

معناى ظاهر آن اين « آله  و عليه هللا أنت افظ واغلظ من رسول هللاه صلى»: از اينكه زنها به عمر گفتند

ترى و چون اين معنى خالف قرآن است ما  آله تند خوتر و خشن و عليه هللا است كه تو از رسول خدا صلى

 از شارحين گفتند ترجمهآن را مطابق آنچه كه بعض 

 

، 13ص  5، كتاب بدأ الخلق، باب صفة ابليس وجنوده، و ج 153ص  4صحيح بخارى، ج  -الف  (1)

 .، كتاب االدب، باب التبسم والضحك28ص  8باب مناقب عمر، و ج 

 .22، ح 2، كتاب فضائل الصحابة، باب 1823ص  4صحيح مسلم، ج  -ب 

(82) 
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شناختند كه او مردى تندخو و  ضر، كه از قريش هم بودند، عمر را خوب مىبنابراين زنهاى حا. كرديم

 .خشن است

 :نتيجه اينكه اينان براى تعريف از عمر مرتكب چند خطا شدند

 .آله تشكيل شد مجلسى شيطانى معرفى شد و عليه هللا اى كه در حضور رسول خدا صلى جلسه -1

 .گريزد آله نمى و عليه هللا صلى گريزد ولى از رسول خدا شيطان از عمر مى -2

 .عمر مردى تندخو و خشن بود -3

جالبتر از اين، دو روايت است كه ترمذى آن را در سنن خويش نقل كرده و هر دو را حسن و صحيح 

 :داند مى

سوداء  فلما انصرف جاءت جارية. سلم في بعض مغازيه و عليه هللا خرج رسول هللاه صلى: عن بريدة1-»

فقال رسول . انى كنت نذرت إن ردك هللاه صالحا أن أضرب بين يديك بالدف واتغنى! يا رسول هللاه فقالت 

فدخل ابو بكر وهى تضرب ثمه . فجعلت تضرب. سلم إن كنت نذرت فاضربى وإاله فال و عليه هللا هللاه صلى

. مه قعدت عليهدخل على وهى تضرب ثمه دخل عثمان وهى تضرب ثمه دخل عمر فالقت الدف تحت استها ث

انى كنت جالسا وهى تضرب فدخل . سلم إنه الشيطان ليخاف منك يا عمر و عليه هللا فقال رسول هللاه صلى

ابو بكر وهى تضرب ثمه دخل على وهى تضرب ثمه دخل عثمان وهى تضرب فلما دخلت أنت يا عمر 

 .«القت الدف

جالسا فسمعنا لغطا وصوت صبيان فقام رسول  سلم و عليه هللا كان رسول هللاه صلى: عن عايشه قالت2-»

فجئت فوضعت . فقال يا عايشه تعالى فانظرى. سلم فإذا حبشية تزفن والصبيان حولها و عليه هللا هللاه صلى

أما : فقال لى. سلم فجعلت انظر اليها ما بين المنكب إلى رأسه و عليه هللا لحيى على منكب رسول هللاه صلى

. فارفض الناس عنها: قال. فجعلت أقول ال، النظر منزلتى عنده، اذ طلع عمر: شبعت؟ أما شبعت؟ قالت

: قالت. انى النظر إلى شياطين االنس والجن قد فر وامن عمر: سلم  و عليه هللا فقال رسول هللاه صلى: قالت

«فرجعت
(1)

. 

جنگها برگشت زنى  آله از يكى از و عليه هللا چون رسول خدا صلى: گويد بريدة مى» - 1: خالصه ترجمه

ظاهر بايد اين )« صالح»من نذر كردم كه اگر خداوند تو را ! يا رسول هللاه : سياه پوست جلو آمد و گفت

: آله فرمود و عليه هللا رسول خدا صلى. برگرداند در مقابل شما دف بزنم و آواز بخوانم( باشد« سالم»كلمه 

. او شروع به نواختن كرد!( ر در معصيت جايز نيستبگذريم از اينكه نذ. )اگر نذر كردى بزن وإاله نه

چون عمر . زد عثمان آمد و او مى. زد السالم آمد و او مى على عليه. نواخت ابو بكر آمد و او همچنان مى

هر آينه شيطان از تو : آله فرمود و عليه هللا رسول خدا صلى. آمد دف را زير پايش نهاد و بر آن نشست

 .«چون تو آمدى دف را انداخت... نواخت ابو بكر آمد او دم او مىمن نشسته بو. ترسد مى

. ها را شنيديم ناگاه سر و صداى بچه. آله نشسته بود و عليه هللا رسول خدا صلى: گويد عايشه مى2-»

من آمدم و . اى عايشه بيا و نگاه كن: گفت. كوبيد رقصيد و پاى مى حضرتش برخاست زنى حبشى مى
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به . كردم آله نهادم و ما بين دوش و سر آن حضرت نگاه مى و عليه هللا ش رسول خدا صلىام را بر دو چانه

. ناگهان عمر پيدا شد. گفتم نه تا منزلتم را نزد او بدانم آيا سير نشدى؟ آيا سير نشدى؟ من مى: من گفت

نس از عمر بينم كه شياطين جن و ا من مى: آن حضرت فرمود. مردم از دور و بر آن زن پراكنده شدند

 .«من نيز برگشتم. فرار كردند

دانيم به اينگونه روايات بخنديم يا گريه كنيم كه چگونه براى ساختن مدحى از عمر، رسول خدا  نمى

 آله را در و عليه هللا صلى

 

 .3241و  3241، ح 18، كتاب المناقب، باب 581سنن، ص  5ج  (1)

(82) 

 

نشانند آنگاه اينگونه الطائالت را رواياتى صحيح به  د مىمجلسى كه شياطين جن و انس در آن حاضرن

گريزد ولى از رسول خدا  تواند بپذيرد كه شيطان از عمر مى كدام انسان عاقلى مى. آورند حساب مى

آله اجازه گناه  و عليه هللا پذيرد كه رسول خدا صلى برد؟ كدام مسلمانى مى آله هيچ حسابى نمى و عليه هللا صلى

نمايد؟  رود همسرش را هم شريك خود مى دهد و نه تنها خود به تماشاى گناه مى دا را مىو معصيت خ

آيا اهل سنت حاضرند كه ما چنين نسبتهائى را به يكى از بزرگان علماى آنها، نه، بلكه به يكى از 

تر  پايينپذيرند كه گفته شود امام جماعت مسجد النبى يا مسجد الحرام و  شخصيتهاى آنها بدهيم؟ آيا مى

 از آن دست به چنين عملى زد؟

من كان في »: خورد اى از روايات كتابى كه در ابتداى آن اين نوشته به چشم مى آرى، اين است نمونه

 .«بيته هذا الكتاب فكانما في بيته نبى يتكلم

كدام  !كند اش تكلم مى باشد گوئيا پيامبرى در خانه( سنن ترمذى)اش اين كتاب  هر كه در خانه: يعنى

 آله چنين افترائى بزند؟ و عليه هللا شود كه به رسول گرامى اسالم صلى پيامبر حاضر مى

 .قضاوت با شما خوانندگان فهيم

 

 حق را از زبان عمر بشنويد8-

 

 :ديگر از فضائلى كه براى عمر درست كردند اين است كه

وقال ابن . جعل الحق على لسان عمر وقلبه إنه هللاه : سلم قال و عليه هللا عن ابن عمر أنه رسول هللاه صلى»

إاله نزل فيه  -شك خارجه-ابن الخطاب فيه : ما نزل بالناس امر قطه فقالوا فيه وقال فيه عمر أو قال: عمر

«القرآن على نحو ما قال عمر
(1)

. 
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عمر  خداوند حق را بر قلب و زبان: آله فرمود و عليه هللا گويد كه رسول خدا صلى ابن عمر مى: ترجمه

گويد كه بين اصحاب اختالفي در امرى نشد مگر آنكه قرآن مطابق قول عمر  نيز ابن عمر مى. قرار داد

البته . قبل از هر چيز به آقاى ابن عمر با اين ادعائى كه براى پدرش نمود خسته نباشى بگوئيم. نازل شد

اى  خداوند مطابق قول عمر آيهاو صحاح سته را نديده بود كه ببيند آنجا كه به ادعاى صاحبان صحاح، 

اى به نام اختالف آراء اصحاب در ميان نبود كه خداوند رأى عمر را امضاء كرده  نازل كرد، مسأله

اى كه مطابق قول  بنابراين آيه. باشد، تازه پنبه اينگونه روايات هم با استفاده از روايات ديگر زده شد

همين گفتار غير صحيح از امثال ابن عمر است كه او را به خاطر . عمر نازل شده باشد ما سراغ نداريم

تواند صحيح  آله نقل كرده نمى و عليه هللا پس آنچه را هم كه از رسول خدا صلى. كند از ثقه بودن خارج مى

 .باشد

پذيرند كه نسبتى كه او به پيامبر  گذشته از همه اينها، آيا آنچه كه عمر گفت حق است؟ آيا اهل سنت مى

گويد، حق است؟ آيا تحريم متعه  هذيان مى -العياذ باهلل  -آله داد مبنى بر اينكه آن حضرت  و عليه هللا صلى

دهند؟ آيا مسأله سه طالقه در يك مجلس حق است؟ پس چرا آن را  حج حق است؟ پس چرا انجام مى

به آنچه كه گذشت قبول نكردند؟ آيا اگر گفتار يا رفتار او مخالف قرآن و سنت باشد حق است؟ با نگاهى 

 .شود كه حديث فوق قطعا درست نيست به خوبى ثابت مى

 

 .3282، ح 18، كتاب المناقب، باب 522ص  5سنن ترمذى، ج  (1)

، كتاب 134سنن ص  3و ابو داود در ج  118قسمت اول حديث را ابن ماجه در مقدمه سنن به شماره 

 .اند ، آورده2422اره ء، باب في تدوين العطاء، شم الخراج واالمارة والفى

(88) 

 

بر ما ثابت است كه اينگونه روايات در مقابل روايات صحيحى است كه شيعه و سنى در فضائل أمير 

 :آله فرمود و عليه هللا اند كه رسول خدا صلى آله نقل كرده و عليه هللا المؤمنين صلى

و امثال آن « الحق معه حيثما دار اللهم أدر»: و يا« على مع الحق والحق مع على يدور معه حيث دار»

كه بسيارى از علماى اهل « على مع القرآن والقرآن مع على لن يتفرقا حتى يردا علىه الحوض»: نظير

از جمله، روايت . آله نقل كردند و عليه هللا سنت اينگونه روايات را با سند صحيح از رسول خدا صلى

 .اند هم ذهبى به صحيح بودن آن اعتراف كردهاخير را حاكم در مستدرك نقل كرده و هم او و 

السالم را همراه با حق و يا قرآن  آله على عليه و عليه هللا خالصه آنكه در اين روايات، رسول خدا صلى

بنابراين بايد مشابه آن براى خلفا نيز جعل شود و لذا . دانسته و آن دو را جداناپذير معرفي فرموده است

 !را بر قلب و زبان عمر قرار داده استاند كه خداوند حق  گفته
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 !اى اخى: آله به عمر گفت و عليه هللا رسول خدا صلى-9

اى اخى اشركنا في : سلم في العمرة فقال و عليه هللا عن سالم عن ابن عمر عن عمر انهه استأذن النبى صلى»

«دعائك وال تنسنا
(1)

. 

اى برادرم ما را در : راى عمره اجازه گرفتم فرمودآله ب و عليه هللا گويد كه از رسول خدا صلى عمر مى

اگر همه دنيا را به من : افزايد كه عمر گفت ابو داود مى. دعاى خويش شريك گردان و فراموشمان نكن

 .شدم كه از اين كلمه خوشحال شدم دادند آنقدر شادمان نمى مى

ش عبد هللاه و او نيز فقط به تعجب ما از اين است كه عمر چرا موضوع به اين مهمى را فقط به پسر

پسرش سالم گفت؟ چرا آن را بين همه منتشر نكردند تا همه بدانند كه عمر چقدر نزد رسول خدا 

و نيز از ساير مناقبى كه -چرا عمر در روز سقيفه از اين فضيلت بزرگ . آله گرامى است و عليه هللا صلى

ايد بعدها نوه عمر آن را فقط به عاصم بن عبيد هللاه سخنى به ميان نياورد؟ چرا ب -بعدها در كتابها آمده

آله عمر را برادر خود  و عليه هللا گفته و او آن را نقل كند؟ از اينها گذشته اگر به راستى رسول خدا صلى

السالم را  دانست چرا آنگاه كه بين مهاجر و انصار برادرى برقرار كرد او را با ابو بكر و على عليه مى

همان برادرى عمومى است كه « اى اخى»ر كرد؟ مگر اينكه بگوئيم مراد حضرت از كلمه با خود براد

 .فرمود گرفت همان را مى اى مى قرآن فرمود، و اگر كسى ديگر هم چنين اجازه

تواند  آله از عمر خواست كه او حضرتش را در دعا شريك كند نمى و عليه هللا اما اينكه رسول خدا صلى

نسان از كسى التماس دعا دارد كه از بعد معنوى پيشرفتى حاصل نموده باشد و ما زيرا ا. صحيح باشد

چيز است  2: آله فرمود و عليه هللا قبال گذشت كه رسول خدا صلى. از عمر چنين پيشرفتى را سراغ نداريم

كه كه عامل هالكت انسان است و يكى از آنها را فرار از جنگ نام برده است و عمر در جنگها، آنگاه 

ضعف او در  -چنانچه گذشت  -از نظر ايمان نيز . كرد شد از ميدان فرار مى كار بر مسلمانان سخت مى

 بعد از آن نيز دليلى كه نشان از قوت ايمان باشد در او. حديبيه و حجة الوداع و غير آن روشن شد

 

 .3522، ح 111، كتاب الدعوات، باب 523ص  5سنن ترمذى، ج  -الف  (1)

 .2844، ح 5، كتاب المناسك، باب 422ص  2ابن ماجه، ج  سنن -ب 

 .1448، كتاب الصالة، باب الدعاء، ح 81ص  2سنن أبي داود، ج  -ج 

(84) 

 

در تمامى صحاح سته روايتى كه دليل بر اين باشد كه عمر اهل دعا و مناجات و عبادت . سراغ نداريم

ترمذى از حسادت او نقل كرده چيزى سراغ  از نظر فضائل اخالقى نيز جز آنچه كه. باشد نديديم

 :نداريم
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ما اظلت الخضراء وال اقلت الغبراء من ذى لهجة اصدق وال اوفى : سلم  و عليه هللا قال رسول هللاه صلى»

أ فنعرف ذلك ! يا رسول هللاه : السالم فقال عمر بن الخطاب كالحاسد من أبي ذر شبه عيسى بن مريم عليه

«له نعم فاعرفوه: له؟ قال
(1)

. 

آسمان بر سر كسى راستگوتر و باوفاتر از ابو ذر : آله فرمود و عليه هللا رسول خدا صلى: خالصه ترجمه

آيا او را اينچنين : عمر حسود گونه گفت. السالم است سايه نينداخت، كسى كه شبيه عيسى بن مريم عليه

 .آرى: بشناسيم؟ فرمود

ه بود كه در خمر گناهى بزرگ است، دست از شرابخوارى با آنكه خداوند فرمود -چنانچه گذشت  -او 

حال خود قضاوت كنيد آيا پيامبر گرامى اسالم . برنداشت و ساير آنچه كه از او بيان كرديم

 خواهد تا در دعا او را شريك كرده و فراموشش نكند؟ آله از او مى و عليه هللا صلى

 

 تعطيل حد بر مغيرة-10

او كسى بود كه . مغيره را نيز معرفي خواهيم كرد« اصحاب در صحاح» ما به خواست خدا در بررسى

اى نديديم مگر  به زناكارى شهرت داشت و از آنجا كه در اينجا بحثمان درباره افعال عمر است چاره

اى درباره شخصيت مغيره داشته باشيم تا معلوم شود خليفه ثانى چه كسى را بر جان و مال  اينكه اشاره

 .ردمردم مسلط ك

 :نويسد اى گذرا چنين مى از ميان صاحبان صحاح، فقط بخارى با اشاره

«...وجلد عمر ابا بكرة وشبل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة ...»
(2)

. 

 .تازيانه زد( يعنى نسبت زنا به او دادن)يعنى عمر، ابا بكرة و دو نفر ديگر را به خاطر قذف مغيرة 

زى ننوشتند و بخارى نيز بيش از اين توضيحى نداد و لذا ما ساير ارباب صحاح، در اين زمينه چي

باشند، با  ناچار شديم براى اينكه بدانيم سه نفر مذكور كه از اصحاب بوده و از رجال بخارى و مسلم مى

باعث  -در صورتيكه نفر چهارمى با آنها همراهى نكند-دانستند شهادت سه نفر در مورد زنا  آنكه مى

اينان ساكن بصره بودند و مغيره نيز والى آنجا . چرا چنين كردند. حد قذف بخورندشود كه هر سه  مى

حقيقت اين است كه چون اين سه با نفر چهارمى كه همان زياد بن أبيه باشد صحنه . از طرف عمر بود

 عمر چون ديد. زناى مغيره را با زنى به نام أمه جميل مشاهده كردند براى اداى شهادت نزد عمر آمدند

كه اگر زياد هم مثل آنها شهادت بدهد ناچار است كه مغيرة را به جرم زناى محصنه سنگسار كند با 

ساله  12جلوى شهادت زياد را گرفت يعنى كارى كرد كه زياد حدود  -كه در تواريخ ثبت است-ترفندى 

ه عمر خود گر چ. طورى وانمود كرد كه اثبات يقينى زنا براى او نشد -كه براى شهادت آمده بود-

اين جمله . «ترسم از آسمان بر سرم سنگ ببارد بينم مگر اينكه مى تو را نمى»: روزى به مغيره گفت

ولى نه تنها او را از . دانست كه زناى مغيره نزد او ثابت گرديد دهد كه او خوب مى عمر نشان مى
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-عزل و امارت كوفه را  هرگونه تنبيهى معاف كرد به او پست برترى داد يعنى او را از واليت بصره

 .بدو واگذار نمود -كه مهمتر از بصره بود

 

 .3812، ح 32، كتاب المناقب، باب 228سنن، ص  5ج  (1)

 ...، كتاب الشهادات، باب شهادة القاذف والسارق و223صحيح، ص  3ج  (2)

(41) 

 

واند ولى به شرط آنكه ت آرى، مى. تواند كارى كند كه بر مجرم حد خدا جارى نشود گويند حاكم مى مى

در اينجا عمر جلوى جريان حد بر . جارى نشدن حد بر يكى باعث جارى شدن حد بر ديگران نشود

عالوه بر اينكه چهار نفر شهادت دادند كه . مغيره را به قيمت جريان حد بر سه تن از اصحاب گرفت

فاق حتى مدافعان عمر، او اين مغيره با زنى همبستر شد كه اين خود موجب حد بر مغيره است كه به ات

بنابراين فسق مغيرة امرى . نمايند حد خدا را تعطيل كرد و اين مطلبى است كه همه بدان اعتراف مى

است روشن و عمر نيز بدان واقف بود با اين حال چرا مرد فاسقى را بر جان و مال و ناموس مسلمانان 

 كنند؟ نقل حديث مىكند؟ چرا صاحبان صحاح، از مردى اينچنين،  مسلط مى

السالم به مغيره  نويسد كه امام حسن مجتبى عليه مى 244شرح نهج البالغه ص  2ابن أبي الحديد در ج 

يعنى عمر حدى را از تو دور كرد كه خدا از او باز « ولقد درأ عمر عنك حقا هللاه سائله عنه»: فرمود

اگر بر مغيره دست يابم او را : فرمودالسالم نيز روايت شده كه  از على عليه. خواست خواهد كرد

 .كنم سنگسار مى

مغيره بعدها و در زمان امارت معاويه نه تنها دست از عمل زشت خويش برنداشت بلكه أمير المؤمنين 

كه پدرش عبيد رومى -زياد را هم ديديم كه سرانجام معاويه او را . نمود السالم را بر منبر لعن مى عليه

ادر خود خواند و با اين عمل بدعتى در دين و ننگى بر خود گذاشت و او نيز در بر -بود نه ابو سفيان

السالم آنچنان كرد كه كيفر  زمان معاويه كه حكومت كوفه را داشت بر سر پيروان أمير المؤمنين عليه

 .تواند بدهد و پسرش نيز به دستور يزيد واقعه جانسوز كربال را به وجود آورد آن را فقط خدا مى

 !، اين است معناى عدالت جميع صحابه كه اهل سنت بدان قائلندآرى

 عمر و آيه رجم -11

 .«شيعه قائل به تحريف قرآن است»: گويند مى

كنند كه يكى از  آنها به كتابى استناد مى. زنند هاى متعددى است كه به شيعه مى نسبت فوق يكى از تهمت

گر چه از نظر -هر روايتى : گويد شيعه مى. دانند د مىعلماى شيعه نوشته و ساير دانشمندان آن را مردو

پس اگر رواياتى داللت بر . اگر با صريح قرآن مخالفت داشته باشد مردود است -سند صحيح باشد

«كنيم ما قرآن را حفظ مى»گويد  تحريف قرآن كند چون مخالف قرآن است كه مى
(1)

يعنى از هرگونه  
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ما آن روايات را مردود دانسته و هرگز آن را  -يا زياد شدناعم از كم شدن و -تحريف و دستكارى 

 .دانيم كالم معصوم نمى

گويند بخارى و مسلم  مى. دانند را وحى منزل مى -مخصوصا صحيحين-اهل سنت، صحاح سته 

 .پس اگر مطلبى در اين دو كتاب باشد حتما صحيح است. صحيحترين كتاب بعد از قرآن است

 .(خطبه طوالنى عمر را فقط بخارى نوشته است: )نى چنين گفته استاى طوال عمر در ضمن خطبه

سلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان مما انزل هللاه آية الرجم فقرأناها  و عليه هللا إنه هللاه بعث محمدا صلى ...»

«...وعقلناها ووعيناها
(2)

. 

 

 

 .4سوره حجر، آيه  (1)

 4و ج . المحاربين من اهل الكفر والردة، باب رجم الحبلى من الزنا إذا احصنت ، كتاب214ص  8صحيح بخارى، ج  -الف  (2)

لوال » :كند ، چنين نقل مى82ص  4، و در ج ...سلم و و عليه هللا كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب ما ذكر النبى صلى 128ص 

 .«أن يقول الناس زاد عمر في كتاب هللاه لكتبت آية الرجم بيدى

گويند عمر به كتاب خدا افزود من با دست خود آيه رجم را  اگر نبود كه مردم مى( عمر گفت: )يعنى

 .نوشتم مى

 .15، ح 4، كتاب الحدود، باب 1312ص  3صحيح مسلم، ج  -ب 

 .«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة: أراد بآية الرجم»: در پاورقى آمده است

 .(دنباله روايت) 2553، ح 4ب الحدود، باب ، كتا853ص  2سنن ابن ماجه، ج  -ج 

 .1432، ح 2، كتاب الحدود، باب 31ص  4سنن ترمذى، ج  -د 

 .4418، كتاب الحدود، باب في الرجم، ح 145ص  4سنن أبي داود، ج  -ه 

(41) 

 

آله را به حق  و عليه هللا خداوند محمد صلى»: خالصه ترجمه تا آنجا كه به بحث ما مربوط است

خت و بر او كتاب نازل كرد از جمله آنچه كه نازل نمود آيه رجم بود ما آن را خوانديم و فهميديم برانگي

ترسم اگر  مى. آله رجم كرد و ما هم بعد از او رجم كرديم و عليه هللا رسول خدا صلى. و به خاطر سپرديم

يابيم كه با ترك  خدا نمىزمانى طوالنى بر مردم بگذرد كسى بگويد به خدا قسم ما آيه رجم را در كتاب 

واجبى كه خدا نازل كرد گمراه شوند و رجم در كتاب خدا حق است بر كسى كه زنا كند از مرد و زن 

يا ( يعنى چند نفر شهادت دهند)اگر بينة اقامه شود ( همسر داشته باشند)در صورتى كه محصن باشند 

 .«...زن آبستن باشد يا اعتراف كنند
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اگر پيرزن و پيرمرد زنا »: كند در پاورقى نوشتيم و ترجمه آن چنين است ا مىاى را كه عمر ادع آيه

 .«كنند بايد آن دو را حتما سنگسار كرد

ادعاى عمر اين است كه آيه  - 1: نكاتى كه بايد در اين فراز از خطبه عمر دقت شود از اين قرار است

به اصطالح . ط به پيرزن و پيرمرد استكنند مربو رجم در قرآن بود و آيه هم مطابق آنچه كه ادعا مى

اى كه  گوئيم دليل اخص از مدعا است يعنى دستور رجم براى هر مرد و زن همسردار است و آيه مى

اگر با آنها مدارا كنيم و بگوئيم مراد پيرى است كه همسر )ادعا شده مربوط به پيرمرد و پيرزن است 

 .(داشته است

كه بايد ! وت شده يعنى حكم آن باقى است و خواندن آن ممنوع شده استگويند كه آيه رجم نسخ تال مى-2

 :اين هم از عجايب توجيه آنها است زيرا: گفت

الً  اى به نام نسخ تالوت در سخنان عمر مطرح نشده بلكه گفته است اگر حرف مردم نبود با  مسأله -أوه

 .كردم د آن را وارد كتاب خدا مىاگر تالوت آن ممنوع نبو: گفت نوشتم وإاله بايد مى دست خود مى

 .اى حكمش باشد ولى خواندن آن ممنوع گردد معنى ندارد آيه -ثانيا 

قرآن در آن درجه ! اگر آيه آن است كه در پاورقى آمده همان بهتر كه خوانده نشود: بايد گفت -ثالثا 

 !فصاحت و زيبائى و جمله مذكور در رديف كالم معمولى انسانها

سخ قراءتى باشد نه عمر و نه غير او حق ندارند آن را وارد كتاب خدا بنمايند چه حرف اگر ن -رابعا 

 .مردم باشد و چه نباشد

داند در حالى كه اين  اشكال ديگرى كه در گفتار عمر است اين است كه او آبستنى را دليل بر زنا مى-3

 .وضيح دهيمتر از آن است كه بخواهيم ت امر اعم از زنا است و اين مطلب واضح

چه شد كه شما آيه رجم را كه در قرآن ! نكته ديگرى كه بايد از خليفه پرسيد اين است كه آقاى عمر-4

نيامده به ياد داشتيد ولى آيه تيمم را كه در دو جاى قرآن آمده فراموش كرديد كه چون از شما پرسيدند 

 !نماز نخوانيد؟ در نبود آب چه كنيم گفتيد

(42) 

 

 

 عمر غيرت12-

 

يكى اينكه او اهل . شويم كه در آن دو فضيلت از عمر نقل شده است در اين قسمت متعرض رواياتى مى

 .بهشت است ديگر آنكه او با غيرت است

ما درباره فضيلت اول قبال صحبت كرديم كه اين اختصاص به خليفه ثانى ندارد بلكه هر كه ايمان داشته 

دانند و  و جالب است كه اهل سنت همه اصحاب را عادل مىو عمل صالح انجام دهد اهل بهشت است 
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كنند خود  لذا بايد بگويند كه همه أصحاب اهل بهشتند حال چرا بهشتى بودن خلفا را در بوق و كرنا مى

بگذريم از بدعتهائى كه او در دين گذاشت و بگذريم از روايتى كه قبال بحث آن . بايد پاسخگو باشند

البته ما از برادران اهل سنت پاسخ . هى و هر گمراهى جايگاهش دوزخ استگذشت كه هر بدعتى گمرا

 .اين مسائل را خواستاريم

پس، اينكه . تواند مخصوص عمر باشد چه آنكه هر مسلمانى داراى غيرت است فضيلت دوم نيز نمى

ذريم از بگ. خواهند بگويند كه عمر با غيرت بود كارى عبث و بيهوده است اينان با نقل رواياتى مى

برخورد او با سودة كه در دل شب فرياد زد اى سوده تو را شناختم و او با ناراحتى شكايت نزد رسول 

همخوانى  -تا چه رسد يك مسلمان -آله برد كه اين عمل هرگز با غيرت يك مرد  و عليه هللا خدا صلى

نچنين داشته باشد هرگز مرد با غيرت همانگونه كه راضى نيست كسى با ناموس او برخوردى اي. ندارد

 . آله و عليه هللا كند آن هم همسر رسول خدا صلى با ناموس ديگران چنين نمى

 :كنيم در هر حال ما روايت مربوطه را نقل مى

لمن هذا : دخلت الجنة فاذا أنا بقصر من ذهب فقلت: سلم قال و عليه هللا عن انس أنه النبى صلى 1-»

«عمر بن الخطاب: ومن هو؟ فقالوا: فقلت. ى أنا هوفظننت ان. لشاب: القصر؟ قالوا
(1)

. 

داخل بهشت شدم ناگهان قصرى از : آله فرمود و عليه هللا گويد كه پيامبر صلى انس مى: خالصه ترجمه

او كيست؟ : گفتم. پنداشتم آن جوان منم. اين قصر از كيست؟ گفتند متعلق به جوانى است: گفتم. طال ديدم

 .عمر بن خطاب: گفتند

رسول ! ما كه ندانستيم اين چه فضيلتى است كه ترمذى آن را در باب مناقب خليفه ثانى ذكر نموده است

شود و از جايگاه خود بى خبر است و چون از صاحب قصر  آله وارد بهشت مى و عليه هللا خدا صلى

 . ...دهند و پرسد به او جواب مبهم مى مى

بينا أنا نائم رأيتنى في الجنة : سلم اذ قال و عليه هللا ول هللاه صلىبينا نحن عند رس: عن أبي هريرة قال2-»

فاذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر فقالوا لعمر بن الخطاب فذكرت غيرته فوليت 

«أ عليك اغار يا رسول هللاه : مدبرا فبكى عمر وقال
(2)

. 

در : آله نشسته بوديم كه فرمود و عليه هللا لىگويد ما نزد رسول خدا ص ابو هريره مى: خالصه ترجمه

 خواب ديدم كه در بهشت

 

 .3288، ح 18، كتاب المناقب، باب 528ص  5سنن ترمذى، ج  (1)

 5، و ج ...، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة و142ص  4صحيح بخارى، ج  -الف  (2)

، كتاب 51و  44ص  4ب الغيرة، و ج ، كتاب النكاح، با42ص  2، باب مناقب عمر، و ج 12ص 

 .«الوضوء في المنام»و « القصر في المنام»: االكراه، بابهاى

 .21، ح 2، كتاب فضائل الصحابة، باب 1823ص  4صحيح مسلم، ج  -ب 
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 .112، مقدمه، فضل عمر، ح 41ص  1سنن ابن ماجه، ج  -ج 

(43) 

 

اين قصر از كيست؟ گفتند از عمر بن : مگفت. گيرد باشم زنى را ديدم كه كنار قصرى وضو مى مى

آيا بر تو هم غيرت ! يا رسول هللاه : عمر گريست و گفت. به ياد غيرتش افتادم و برگشتم. خطاب

 ورزم؟ مى

كند  كه يا خوابيد و يا كار ديگرى كه وضو را باطل مى: گرفت؟ بايد گفت حال چرا در بهشت وضو مى

قصر آب نبود؟ البد هنوز لوله كشى نشده بود و يا آب داخل و چرا كنار قصر؟ مگر داخل ! انجام داد

البد : گرفت؟ مگر آنجا هم تكليف وارد است؟ بايد گفت و چرا اصوال وضو مى! ساختمان قطع شده بود

 !آورد در دنيا نمازى را كه نخوانده بود در آنجا بايد قضاى آن را به جا مى

ث خواهيم داشت كه چگونه او مشهور بود به جعل ما به خواست خدا درباره ابو هريرة تفصيال بح

 .شد حديث و از همين آقاى بخارى خواهيم خواند كه در جيب او از اينگونه احاديث فراوان مشاهده مى

... »: آله در آخر حديثى چنين فرمود و عليه هللا كند كه پيامبر صلى محمد بن منكدر از جابر نقل مى3-

قلت لمن هذا القصر فقال لعمر فاردت أن أدخله فانظر اليه فذكرت غيرتك ورأيت قصرا بفنائه جارية ف

«أ عليك اغار؟! بامى وابى يا رسول هللاه : فقال عمر
(1)

. 

. از عمر: اين قصر از كيست؟ گفت: وقصرى ديدم كه نزديك آن زنى بود گفتم:... خالصه ترجمه

مادر و پدرم فدايت اى رسول خدا آيا : گفت عمر. خواستم داخل شوم و آن را ببينم يادم به غيرتت افتاد

 ورزم؟ نسبت به تو غيرت مى

شود با خبر بود بنابراين نبايد هيچگونه  دو روايت اخير صراحت دارد كه عمر از اينكه وارد بهشت مى

بينيم كه عمر خود از اين روايات بى خبر  شود اما مى شكى داشته باشد كه سرانجام او به خير ختم مى

الً هرگز آن را به عنوان مدحى از خود به كار نبرد و ثانيا هنگام مرگ از عذاب خدا بود ولذ ا أوه

آله و قبل از آن سر بسر شده  و عليه هللا كرد كه اعمال بعد از رحلت رسول خدا صلى ترسيد و آرزو مى مى

 :به اين روايات دقت كنيد. نه به نفع او باشد و نه بر ضررش

كرد ابن عباس او را  وقتى عمر ضربه خورد اظهار ناراحتى مى: گويد مسور بن مخرمه مى -1

 :دارد عمر علت جزع و فزع خويش را اينگونه بيان مى... داد دلدارى مى

واما ماترى من جزعى فهو من اجلك واجل اصحابك وهللاه لو أنه لى طالع االرض ذهبا الفتديت به  ...»

«من عذاب هللاه عزوجل قبل أن أراه
(2)

. 

به . كنم به خاطر تو و اصحاب تو است بينى من اينگونه جزع و فزع مى اينكه مى:... الصه ترجمهخ

دادم قبل از  خدا قسم اگر زمين پر از طال بود و متعلق به من، آن را براى نجات از عذاب خدا فدا مى

 .آنكه آن را ببينم
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دانى پدرم به  آيا مى: ر به من گفتگويد كه عبد هللاه بن عم ابو برده پسر ابو موسى اشعرى مى -2

 :گفت. نه: پدرت چه گفت؟ گفتم

سلم وهجرتنا معه  و عليه هللا يا ابا موسى هل يسرك اسالمنا مع رسول هللاه صلى: فان أبي قال البيك  ...»

 أى)وجهادنا معه وعملنا كله معه برد لنا وان كل عمل عملناه بعده نجونا منه كفافا رأسا برأس فقال أبي 

 ال وهللاه قد(: ابو موسى

 

، كتاب النكاح، باب الغيرة، 42ص  2، باب مناقب عمر، و ج 12ص  5صحيح بخارى، ج  -الف  (1)

 .، كتاب االكراه، باب القصر في المنام، با اندكى اختالف51ص  4و ج 

 .21، ح 2، كتاب فضائل الصحابة، باب 1822ص  4صحيح مسلم، ج  -ب 

 .، باب مناقب عمر12 ص 5صحيح بخارى، ج  (2)

(44) 

 

سلم وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا واسلم على ايدينا بشر كثير  و عليه هللا جاهدنا بعد رسول هللاه صلى

ء  لكنى أنا والذى نفس عمر بيده لوددت أنه ذلك برد لنا وان كل شى(: اى عمر)فقال أبي . وانا نرجو ذلك

«إنه اباك وهللاه خير من أبي: رأس فقلتعملناه بعد، نجونا منه كفافا رأسا ب
(1)

. 

( اين دو با هم به درشوند اول)شوى كه  اى ابو موسى آيا شاد مى(: عمر به ابو موسى: )خالصه ترجمه

در )آله و هجرتمان با او و جهادمان همراه او و همه اعمالى كه  و عليه هللا اسالم ما با رسول خدا صلى

اعمال بعد از )با هر عملى كه بعد از او انجام داديم سربسر شده و از آن ( و دوم)انجام داديم ( زمان او

آله  و عليه هللا بعد از رسول خدا صلى( زيرا)نه به خدا : نجات يابيم؟ ابو موسى گفت( رحلت آن حضرت

جهاد كرديم و نماز خوانديم و روزه گرفتيم و كارهاى خوب زيادى انجام داديم و به دست ما انسانهاى 

قسم به آن كس كه جان عمر به  -ولى من : گفت( عمر)پدرم . يادى مسلمان شدند و ما بدان اميد داريمز

 .دوست دارم كه اعمال قبل و بعد سربسر شده و از آنچه كه كرديم نجات يابيم -دست او است 

 .هتر بودب( يعنى ابو موسى اشعرى)از پدرم ( يعنى عمر)به خدا قسم پدر تو : گفتم(: ابو بردة گفت)

 :نفر به عنوان اعضاى شورى مطالبى گفت 2پس از اينكه عمر براى محل دفن خود و تعيين  -3

ولج شاب من االنصار فقال ابشر يا أمير المؤمنين ببشرى هللاه كان لك من القدم في االسالم ما قد  ...»

«...وذلك كفافا ال علىه وال لى ليتنى يابن اخى: فقال. علمت ثمه استخلفت فعدلت ثمه الشهادة بعد هذا كله
(2)

. 

تو در اسالم سابقه . مژده اى امير مؤمنان به بشارتى الهى: يعنى جوانى از انصار داخل شد و گفت

اى : گفت( عمر)داشتى و چون به خالفت رسيدى عدالت پيشه كردى و در آخر هم به شهادت رسيدى 

 .رم و نه به نفعمنه بر ضر. شد پسر برادرم كاشكى همه اينها سربسر مى
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آله كرده بود  و عليه هللا دهد كه عمر از آنچه كه با اهل بيت پيامبر صلى دقت در روايت اول نشان مى

دانست چرا بايد جزع و فزع كرده و آرزو داشته  اگر او اعمالش را صحيح مى. كند جزع و فزع مى

چرا بايد . بدهد تا از عذاب خدا نجات يابدباشد كه زمين پر از طال شده و متعلق به او، آنگاه آن را فديه 

گويد كه اگر آنها  مشابه آن را در مورد كفار مى 41آرزوئى كند كه خداوند در سوره آل عمران آيه 

مگر اعمال او بعد از ! مگر او چه كرده بود. پذيرد زمين پر از طال را فديه دهند خداوند از آنان نمى

كند با اعمال قبل از رحلت آن  چقدر بد بود كه آرزو مى -نظر خودش از-آله  و عليه هللا رسول خدا صلى

باشد براى عموم  چه شده كه علماى اهل سنت رواياتى را كه بر ضرر خلفا مى. بزرگوار سربسر شود

اصح الكتب بعد القرآن  -به قول آنها-اگر بخارى . كنند تا آنها با حقايق بيشتر آشنا شوند مردم نقل نمى

آله به عمر  و عليه هللا اگر واقعا پيامبر اكرم صلى. د بپذيرند كه اين روايات نيز صحيح استاست پس باي

ترسيد؟ آيا به وعده آن حضرت ايمان نداشت يا از اينگونه  مژده بهشت داد پس چرا او از عذاب خدا مى

ويس بگردد تا از روايات خبرى نبود و بعدها به دستور معاويه جعل شد؟ چرا بايد در به در به دنبال ا

او بخواهد كه برايش طلب مغفرت كند؟
(3)

چرا او خود بدان مقام نرسد كه ديگران از او بخواهند  

برايشان آمرزش بخواهد؟ آيا اين همه بيانگر اين نيست كه همه فضايلى كه براى او و ساير خلفا نقل 

 شده به دستور معاويه بوده و بعدها

 

 . ...سلم واصحابه إلى المدينة و و عليه هللا اب هجرة النبى صلى، ب81ص  5صحيح بخارى، ج  (1)

، باب ما جاء في عذاب القبر، باب ما جاء في قبر النبى 124ص  2صحيح بخارى، ج  (2)

 .(يك صفحه قبل از باب وجوب الزكاة... )سلم وابى بكر وعمر و عليه هللا صلى

 .225، ح 55باب ، كتاب فضائل الصحابة، 1424ص  4صحيح مسلم، ج  (3)

(45) 

 

به اين موضوع تصريح « نقض العثمانية»پيدا شده است؟ چنانچه حافظ ابو جعفر اسكافي در رساله 

 .كرده است

 عمر و لباس ابريشمى-13

بيند و به  گويد كه عمر لباسى از ابريشم مى اى مى رواياتى كه در اين امر نقل شده سه گونه است دسته

كند كه آن را بخرد و هنگام عيد يا غير عيد آن را بپوشد و حضرتش  آله پيشنهاد مى و عليه هللا پيامبر صلى

اى ندارد و بعد از مدتى  فرمايد كه اين لباسى است كه اگر كسى در دنيا آن را بپوشد از آخرت بهره مى

فرستد او خدمت پيامبر  رسد و براى عمر مى از همان نوع لباس به دست آن حضرت مى

گويد شما درباره اين لباس فالن مطلب را فرمودى و حال براى من  رسد و مى آله مى و عليه هللا صلى
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فرمايد من آن را ندادم كه بپوشى بلكه از آن بهره ببرى او آن لباس را براى  حضرت مى! فرستادى

 .فرستد برادر مشركش در مكه مى

اند كه ما به عنوان نمونه يكى از  هاين دسته روايت را بخارى و مسلم و ابو داود و نسائى نقل كرد

 :كنيم روايات صحيح بخارى را نقل مى

لو اشتريت هذه فلبستها ! إنه عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول هللاه  ...»

ه في سلم انما يلبس هذه من الخالق ل و عليه هللا يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك فقال رسول هللاه صلى

سلم منها حلل فاعطى عمربن الخطاب منها حلة فقال عمر يا  و عليه هللا اآلخرة ثمه جاءت رسوَل هللاه صلى

سلم انى لم اكسكها  و عليه هللا قال رسول هللاه صلى. كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت! رسول هللاه 

«اخا له بمكة مشركا. فكساها عمر بن الخطاب. لتلبسها
(1)

. 

: آله به عمر فرمود و عليه هللا گويد كه رسول خدا صلى سته ديگر از روايات پس از نقل ابتداى حديث مىد

گويد كه عمر  من آن را ندادم كه بپوشى بلكه دادم تا آن را بفروشى و حاجتت را برآورده كنى ديگر نمى

 .چه كرد

«بها حاجتكسلم تبيعها أو تصيب  و عليه هللا فقال له رسول هللاه صلى ...»
(2)

. 

آورد  پوشد سپس آن را بيرون مى آله لباس حريرى مى و عليه هللا گويد كه رسول خدا صلى دسته ديگر مى

فرستد  آنگاه آن را براى عمر مى. جبرئيل مرا از آن نهى كرد: فرمايد پرسند مى و چون علت آن را مى

من آن را : فرمود! داشتيد به من داديدچيزى را كه شما اكراه : گويد كرد مى او در حالى كه گريه مى

 .درهم فروخت 2111ندادم كه بپوشى بلكه دادم كه بفروشى او هم آن را به 

 انى لم اعطكه لتلبسه انما: كرهت امرا واعطيتنيه فمالى؟ قال! فجاءه عمر يبكى فقال يا رسول هللاه  ...»

 

و  213ص  3حسن ما يجد، و ج ، كتاب الجمعة، باب يلبس ا4ص  2صحيح بخارى، ج  -الف  (1)

، كتاب 5ص  8، و ج ...، كتاب الهبة وفضلها، باب هدية ما يكره لبسها، وباب الهدية للمشركين و214

 .االدب، باب صلة االخ المشرك

 .2، ح 2، كتاب اللباس والزينة، باب 1238ص  3صحيح مسلم، ج  -ب 

، كتاب 42ص  4، و ج 1122للجمعة، ح  ، كتاب الصالة، باب اللبس282ص  1سنن أبي داود، ج  -ج 

 .4141اللباس، باب ما جاء في لبس الحرير، ح 

، كتاب الزينة، باب 212ص  8، و ج 1328، ح 11، كتاب الجمعة، باب 45ص  3سنن نسائى، ج  -د 

 .5315، ح 84

، باب دعاء النبى 85ص  4، و ج «باب في العيدين»، ابتداى 21ص  2صحيح بخارى، ج  -الف  (2)

، كتاب اللباس، باب الحرير 145ص  2، باب التجمل للوفود، و ج ...سلم إلى االسالم و و عليه هللا صلى

 .، كتاب االدب، باب من تجمل للوفود22ص  8للنساء، و ج 
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 4و  8و  2، ح 2، كتاب اللباس و الزينة، باب 1245و  1241، و 1234ص  3صحيح مسلم، ج  -ب 

 .21و 

، كتاب 214ص  8، و ج 1552، ح 5، كتاب صالة العيدين، باب 128ص  3سنن نسائى، ج  -ج 

آن را : آله به عمر فرمود و عليه هللا ، در اينجا آمده است كه رسول خدا صلى5314، ح 82الزينة، باب 

 .بفروش و حاجتت را برآور يا آن را بشكاف و مقنعه زنها قرار بده

(42) 

 

«اعطيتكه لتبيعه فباعه بالفى درهم
(1)

. 

 :نويسد كه عمر آن را پوشيد سر انجام بخارى در روايتى مى

سلم إلى عمر بحلة حرير أو سيراء فرآها عليه فقال انى لم ارسل بها اليك  و عليه هللا أرسل النبى صلى ..»

«لتلبسها انما يلبسها من الخالق له انما بعثت اليك تستمتع بها يعنى تبيعها
(2)

. 

اند  صاحبان صحاح و اكثرا صحيحين يا يكى از آن دو، آنها را نقل كرده اينها مجموعه رواياتى بود كه

 .و اكثر آنها نيز از عبد هللاه بن عمر نقل شده است

اگر در يك واقعه بود اين همه . يا اينها در چند واقعه بود يا در يك واقعه: در بررسى آنها بايد گفت

درهم فروخت يا آن را  2111د يا آن را به اختالف چرا؟ يا عمر آن را به برادر مشركش هديه دا

اى هم در كار  آله رسيد و يا آن را پوشيد و گريه و عليه هللا نپوشيد و گريه كنان خدمت رسول خدا صلى

 .باشد بنابراين بايد اهل سنت بپذيرند كه صحيحين آنها شامل روايات غير صحيح نيز مى! نبود

 . ...كند و ها يكبار عمر آن را به برادر مشركش اهداء مىاگر بگوئيم كه چند واقعه بوده كه در آن

آله پوشيدن آن را حرام  و عليه هللا در آن صورت بايد بگوئيم وقتى عمر يك بار شنيد كه رسول خدا صلى

 !كرد ديگر چه معنائى دارد كه به آن حضرت پيشنهاد خريدن و پوشيدن آن را بنمايد

آله چيزى به او داد كه آن را  و عليه هللا ست كه وقتى رسول خدا صلىاشكال ديگر ما به خليفه ثانى اين ا

بفروشد و از پول آن بهره ببرد يا مطابق بعض روايات آن را چند قطعه كرده و مقنعه زنها قرار دهد، 

فرستد؟ آيا او تا آن زمان دست از مراوده با مشركين بر نداشت؟ يا  چرا آن را براى برادر مشركش مى

خواست بدينوسيله قلب او را به اسالم متمايل كند؟ ما كه در هيچ يك از اين روايات اثرى كه  آنكه مى

 .نشان دهد او جهت اخير را قصد كرده باشد نيافتيم

 .خواهيم كه پاسخ روايات اين باب را بدهند در هر حال ما از برادران اهل سنت مى
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 عمر و پيشنهاد اذان -14

 

اند كه براى خلفاى ثالث  به هر وسيله ممكن تالش كرده -نانچه گذشت چ -علما و محدثين اهل سنت 

فضائلى دست و پا كنند و چون ما آنها را بررسى كرديم مطلبى كه داللت واضحى بر فضيلتشان داشته 

خواهند بگويند اين عمر بود كه پيشنهاد اذان را  از جمله آنها روايات متعارضى است كه مى. باشد نيافتيم

 :داد

ن نافع مولى ابن عمر عنه كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصالة ليس ينادى ع»

بعضهم بل بوقا مثل قرن : لها فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال

سلم يا بالل قم فناد  و عليه هللا اليهود فقال عمر أََو ال تبعثون رجال ينادى بالصالة فقال رسول هللاه صلى

«بالصالة
(3)

. 

 

 

 .12، ح 2، كتاب اللباس والزينة، باب 1244ص  3صحيح مسلم، ج  -الف  (1)

 .5313، ح 41، كتاب الزينة، باب 211ص  8سنن نسائى، ج  -ب 

 . ...، كتاب البيوع، باب التجارة فيما يكره لبسه83صحيح، ص  3ج  (2)

 .، كتاب الصالة، باب بدء االذان152ص  1 صحيح بخارى، ج -الف  (3)

ل، ح 285، ص 1ب ـ صحيح مسلم، ج   .1، كتاب الصالة، باب أوه

 .141، ابواب الصالة، باب ما جاء في بدء االذان، ح 322ص  1سنن ترمذي، ج  -ج 

 .222، ابتداى كتاب االذان، ح 3ص  2سنن نسائى، ج  -د 

(42) 

 

داد و مسلمانان خود توجه به وقت نماز داشتند تا آنكه  ز ندا نمىيعنى در ابتداى امر كسى براى نما

اى بوق  اى گفتند مثل نصارى از ناقوس استفاده كنيم دسته روزى در اين زمينه مشورت كردند دسته

فرستيد كه به نماز مردم را بخواند؟ رسول خدا  آيا كسى را نمى: يهود را برگزيدند عمر گفت

 .برخيز اى بالل و مردم را به نماز بخوان: ودآله فرم و عليه هللا صلى

آيد كه  از اين دسته روايات كه فقط از نافع، غالم عبد هللاه بن عمر و او از ابن عمر نقل شده چنين بر مى

فقط عمر  -آله نيز حضور داشت و عليه هللا كه شخص رسول خدا صلى-در ميان اصحاب در جلسه مزبور 

ماز به مغزش خطور كرد و البد اين مهم يكى از الهاماتى بود كه به او شد بود كه فكر ندا دادن براى ن

آيد خود آن حضرت پيشنهاد  آله نيز از آن محروم بود زيرا چنانچه مى و عليه هللا كه حتى رسول خدا صلى

 :توجه كنيد. ناقوس و غيره را نمود گر چه اين روايت معارض دارد
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لم قد هم بالبوق وامر بالناقوس فنحت فأرى عبد هللاه بن زيد في المنام س و عليه هللا كان رسول هللاه صلى»

وما تصنع : تبيع الناقوس؟ قال! رأيت رجال عليه ثوبان اخضران يحمل ناقوسا فقلت له يا عبد هللاه : قال

الى .. ).هللاه اكبر: تقول: افال ادلك على خير من ذلك قلت وما هو؟ قال: قال. انادى به إلى الصالة: به؟ قلت

فقال ... سلم فاخبره بما رأى و عليه هللا فخرج عبد هللاه ابن زيد حتى أتى رسول هللاه صلى: قال( آخر االذان

فسمع عمر بن الخطاب بالصوت فخرج فقال يا ... سلم أنه صاحبكم قد رأى رؤيا و عليه هللا رسول هللاه صلى

«وهللاه لقد رأيت مثل الذى رأى! رسول هللاه 
(1)

. 

خواست كه براى نماز به بوق بدمند و دستور داد كه  آله مى و عليه هللا رسول خدا صلى: ه ترجمهخالص

آله  و عليه هللا ناقوس درست كنند كه عبد هللاه بن زيد در خواب كيفيت اذان را ديد و رسول خدا صلى

! يا رسول هللاه : دستور داد كه بالل آن را اعالن كند و چون عمر صداى اذان را شنيد خارج شد و گفت

 .به خدا قسم من هم مثل همان را ديدم

آله خود دستور به ساختن ناقوس نموده است  و عليه هللا شود كه رسول خدا صلى از اين روايت فهميده مى

بنابراين مسأله مشورت پيامبر و نظر دادن اصحاب و پيشنهاد . كه يكى اذكار اذان را در خواب ديد

. گويد عمر هم اذان را در خواب ديد صحيح نيست اشد اين روايت كه مىعمر صحيح نيست و اگر ب

بعض از شارحين نيز به اين اشكال متوجه شده و خواستند بين اين دو دسته روايات جمع كنند كه 

 .نتوانستند

 :كنيم حال توجه شما را به روايتى ديگر جلب مى

ثمه . هم إلى الصالة فذكروا البوق فكرهه من اجل اليهودسلم استشار الناس لما يهمه  و عليه هللا إنه النهبى صلى»

ذكروا الناقوس فكرهه من اجل النصارى فأرى النداء تلك الليلة رجل من االنصار يقال له عبد هللاه بن زيد 

سلم  و عليه هللا سلم ليال فامر رسول هللاه صلى و عليه هللا فطرق االنصارى رسول هللاه صلى. و عمر بن الخطاب

«قد رأيت مثل الذى رأى ولكنه سبقنى! يا رسول هللاه : قال عمر... ال به فاذنبال
(2)

. 

گفتند بوق، . آله با اصحاب در مورد اعالن نماز مشورت كرد و عليه هللا پيامبر صلى: خالصه ترجمه

همان شب مردى . حضرت به خاطر نصارى نپذيرفت. گفتند ناقوس. حضرت به خاطر يهود نپذيرفت

 به نام عبد هللاه بن زيد و عمر بن از انصار

 

ل، ح 232ص  1سنن ابن ماجه، ج  -الف  (1)  .212، كتاب االذان والسنة فيها، باب أوه

 .444، كتاب الصالة، باب كيف االذان، ح 135ص  1سنن أبي داود، ج  -ب 

 .آورد مى 184به شماره  358ترمذى با حذف صدر روايت آن را در جلد اول سنن ص 

 .212، ح 233ن ابن ماجه، همان، ص سن (2)

(48) 
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آله آمد و حضرتش  و عليه هللا مرد انصارى شبانه خدمت رسول خدا صلى. خطاب اذان را در خواب ديدند

همان كه آن مرد ديد من ! يا رسول هللاه : عمر گفت... به بالل دستور داد كه به همان جمالت اذان بگويد

 .تهم ديدم و لكن او از من سبقت گرف

. «...مردى از انصار به نام عبد هللاه بن زيد و عمر بن الخطاب»: از ترجمه فوق تعجب نكنيد كه نوشتيم

 !كه راوى آن نخواست اسم عمر را نياورد و با عجله اسم عمر را هم كنار مرد انصارى ذكر كرد

ستور به تراشيدن چوب آله خود د و عليه هللا گفت رسول خدا صلى اين روايت بر خالف روايت قبلى كه مى

 .گويد كه حضرتش پيشنهاد بوق و ناقوس را نپذيرفت ناقوس كرده است، مى

 :گيريم كه در جمع بندى اين روايات چنين نتيجه مى

آله با اصحاب مشورت كرد و هر يك پيشنهادى كردند و اين عمر بود  و عليه هللا رسول خدا صلى -1

 .از دادكه در همان جلسه پيشنهاد ندا براى نم

آله با اصحاب مشورت كرد و حضرت پيشنهادهاى آنان را نپذيرفت  و عليه هللا رسول خدا صلى  -2

 .تا آنكه همان شب عبد هللاه بن زيد خواب اذان را ديد

خواست كه بوقى يا ناقوسى براى اعالن نماز تهيه شود كه عبد  آله مى و عليه هللا رسول خدا صلى -3

 .ذان را ديدهللاه بن زيد خواب ا

آله رساند و گفت كه من هم  و عليه هللا چون عمر صداى اذان را شنيد خود را به رسول خدا صلى -4

 .آن خواب را ديدم

كنند و از طرفي مرد انصارى  خالصه آنكه اينان از يكطرف عمر را اولين پيشنهاد دهنده معرفي مى

آله از پيشنهاد بوق يا ناقوس  و عليه هللا خدا صلىگويند كه رسول  از يك طرف مى. بيند خواب اذان را مى

آيا بهتر نيست به جاى اين همه تناقضات و با ! دهد اكراه داشت و از طرفي خود دستور به آن مى

آله از اهل بيت پاك آن  و عليه هللا زحمت براى عمر فضيلتى دست و پا كردن به دستور پيامبر صلى

باقر العلوم  -سند كه دستور اذان از كجا آمد؟ امام پنجم شيعه بزرگوار پيروى كرده و از آنان بپر

 :فرمايد مى -السالم  عليه

«..آله فبلغ البيت المعمور حضرت الصالة فاذن جبرئيل واقام و عليه هللا لما اسرى برسول هللاه صلى»
(1)

. 

دهد ولى پيامبرش را بنابراين چنين نبود كه خداوند اذان را به يك انصارى و يا به او و عمر تعليم ب

واگذارد كه او بخواهد دستور به تهيه ناقوس بدهد بلكه مطابق روايت فوق آنگاه كه حضرتش به معراج 

رفت در آنجا اذان و اقامه گفته شد و حضرت آن را به بالل آموخت و او افتخار مؤذن بودن آن 

 .بزرگوار را پيدا كرد
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 متفرقه 15-

 تبعيد شرابخوار -1

ب عمر» ال اغرب بعده : فقال عمر. ربيعة بن امية في الخمر إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصر غره

«مسلما
(2)

يعنى عمر ربيعة بن اميه را كه شراب خورده بود به خيبر تبعيد كرد واو به امپراطور روم  .

 .كنم ديگر بعد از او كسى از مسلمانان را تبعيد نمى: عمر گفت. ملحق شد و نصرانى گشت

 

 .2، كتاب الصالة، باب 24ص  2يب االحكام، ج تهذ (1)

 .5282، ح 42، كتاب االشربة، باب 334ص  8سنن نسائى، ج  (2)

(44) 

 

الً آيا بعد از آنكه شرابخوار حد خورد بايد تبعيد بشود؟ اگر آرى، با : در بررسى اين جريان بايد گفت أوه

شد و لذا مواردى  گويند به عمر الهام مى ىچه مالكى؟ و اگر خير، چرا عمر چنين كرد؟ و ثانيا مگر نم

چه شد كه رعيت خود را ( گر چه پنبه آنها زده شد)!( )اند كه حتى از وحى نيامده مطلع بود  نقل كرده

گويند اين عمل عمر تعزير و تأديب بوده  نشناخت و كارى كرد كه خود از اين كار پشيمان شد؟ مى

آله گناهكارى را كه  و عليه هللا ى دارد؟ كجا رسول خدا صلىمگر تأديب و تعزير بعد از حد معن! است

كرد؟ مگر نه اين است كه حد پاك كننده گناهكار از گناه  مستوجب حدى شده بعد از حد تأديب مى

!باشد؟ مربوطه مى
(1)

 !از آن بى خبر بود؟!( كه مازاد شير را خورد)چگونه عمر با آن علمش  

 !سعد را بكشيد6-

 :فه نزديك بود سعد بن عبادة را بكشنددر جريان سقي

ثمه تكلم ابو ... اجتمعت االنصار إلى سعد بن عباده في سقيفة بنى ساعدة فقالوا منا امير ومنكم امير ...»

فقال قائل قتلتم سعد بن ... فبايعوا عمر أو اباعبيدة... فقال في كالمه نحن االمراء وانتم الوزراء... بكر

«عبادة فقال عمر قتله هللاه 
(2)

. 

خالصه جريان اينكه انصار در سقيفه جمع شدند تا سعد بن عباده را به عنوان امير برگزينند و بين آنها 

ابو بكر ! و مهاجرين اختالف شد اينان، از جمله حباب بن منذر گفتند اميرى از ما و اميرى از شما

يد يا با ابو عبيدة تا آنكه عمر با ابو يا با عمر بيعت كن: بلكه ما اميريم و شما وزير سرانجام گفت: گفت

خدا : سعد بن عباده را كشتيد عمر گفت: در اين ميان يكى گفت. بكر بيعت كرد و بقيه هم پيروى كردند

 . ...او را بكشد

آله را رها كرده و با  و عليه هللا از نظر شيعه نه سعد و نه غير سعد حق نداشتند جنازه رسول خدا صلى

السالم را به عنوان وصى و جانشين خود  آله على عليه و عليه هللا كه رسول خدا صلى دانستند آنكه مى

خواهيم  معرفى كرده است، در سقيفه جمع شده و داعيه رياست و امارت داشته باشند، و ما در اينجا نمى
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ر چه بود كه از نظر عم -از نظر اهل سنت-خواهيم بگوئيم گناه سعد  وارد اين بحث بشويم فقط مى

اى در سقيفه جمع شد تا به عنوان  مستحق كشته شدن بود؟ مگر نه اين بود كه او نيز همچون عده

كانديداى رياست جمهورى خود را معرفي كند كه البته رأى نياورد و تا آخر عمر نه با ابو بكر و نه با 

 .عمر و نه با كسى ديگر بيعت نكرد

آله بود؛ پرچم  و عليه هللا براى رسول خدا صلىنويسد كه در جميع مواطن دو پرچم  مى« اصابة»

سرانجام در اوايل خالفت عمر به . السالم و پرچم انصار به دست سعد بود مهاجرين به دست على عليه

!گويند كه جن او را كشت طرف شام رفت و مى
(3)

 

!گويد كه سعد قبال شخص صالحى بود عايشه مى
(4)

! ر چه بودو معلوم است كه صالح نبودن او به خاط 

 البته بايد

 

 .، آخر كتاب الحدود211ص  2صحيح بخارى، ج  -الف  (1)

 .43إلى  41، ح 11، كتاب الحدود، باب 1333ص  3صحيح مسلم، ج  -ب 

 .1434، ح 12، كتاب الحدود، باب 32ص  4سنن ترمذي، ج  -ج 

 .2214و  2213، ح 33، كتاب الحدود، باب 828ص  2سنن ابن ماجه، ج  -د 

 «...ومن اتى منكم حدا فاقيم عليه فهو كفارته... »: از روايتهاى صحيح مسلم چنين است يكى

سلم لو  و عليه هللا باب بعد از باب قول النبى صلى. )، باب مناقب ابو بكر8ص  5صحيح بخارى، ج  (2)

 (...كنت متخذا خليال

 .5112: ، شماره حديث283ص  3مستدرك حاكم، ج  (3)

: ، وقالت عايشه...، باب مناقب معاذ بن جبل، منقبة سعد بن عبادة45ص  5ج صحيح بخارى،  (4)

 .وكان قبل ذلك رجال صالحا

(111) 

 

 .كه چون بيعت امامى بر گردنش نبود، به مردن جاهلى از دنيا رفت: گفت مى

 آله و عليه اهلل يك ماه بى خبرى از پيامبر صلى3-

بينيم كه آن حضرت يك  آله بودند اما مى و عليه هللا ول خدا صلىگويند كه ابو بكر و عمر هميشه با رس مى

دانست آن  ماه از عايشه و حفصه قهر كرده بود و عمر در اين مدت نه از آن اطالعى داشت و نه مى

 .بزرگوار كجاست

در كتاب الطالق، باب پنجم را به اين موضوع  1113إلى  1115صحيح، از ص  2مسلم در ج 

آله يك ماه از زنهايش قهر كرد و علت آن را ايذاء عايشه و  و عليه هللا سول خدا صلىاختصاص داد كه ر

در اينجا . آيد در نوشتارى جدا گانه مى -به خواست خدا  -بحث ما درباره اين دو . كند حفصه معرفي مى
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عض روايات آله ، صريح ب و عليه هللا خواهيم بگوئيم كه عالوه بر بى خبرى عمر از محل پيامبر صلى مى

 :كند كرد و أمه سلمه به او اين گونه اعتراض مى باب است كه عمر در هر كارى دخالت مى

سلم  و عليه هللا ء حتى تبتغى أن تدخل بين رسول هللاه صلى عجبا لك يابن الخطاب قد دخلت في كل شى ...»

ه با رسول خدا هميش -و نيز برادرش ابو بكر-توان پذيرفت كه عمر  چگونه مى. «!...وازواجه

آله بودند كه پس از يك ماه دورى آن حضرت حتى به مسجد هم نرفته بودند تا از ساير  و عليه هللا صلى

دانستند كه دو دخترشان با رسول خدا  مسلمانان خبر آن حضرت را بگيرند و در اين مدت نمى

م آوردند كه يك ماه از آنان قهر آله چه كردند و آن كوه حلم و بردبارى را آنچنان به خش و عليه هللا صلى

!آله بودند و عليه هللا باز هم بگوئيم كه ابو بكر و عمر هميشه با پيامبر صلى. بود
(1)

 

 زيد بن حارثه محبوبتر از عمر4-

آله ابو بكر بود و بعد از او عمر و از آنجا كه  و عليه هللا گويند محبوبترين مردم نزد رسول خدا صلى مى

دهد و  بن زيد را بيشتر از پسرش عبد هللاه مى بينيم وقتى عمر سهم اسامة شود مى ظه مىدروغگو كم حاف

 :گويد پرسد، مى كند و علت را مى او اعتراض مى

سلم من ابيك وكان اسامة احب إلى رسول هللاه  و عليه هللا نأنه زيدا كان احب إلى رسول هللاه صلى ...»

«سلم على حبى و عليه هللا ول هللاه صلىسلم منك فآثرت حب رس و عليه هللا صلى
(2)

. 

آله از پدرت محبوبتر بود و اسامه نزد آن  و عليه هللا دليل عمر اين است كه چون زيد نزد رسول خدا صلى

 .لذا محبت او را بر محبت خودم برگزيدم. حضرت از تو

داشت با اين حال به  آيد كه عمر پسرش را بيشتر از پسر زيد دوست از روايت فوق نكته ديگرى برمى

در حالى كه او وظيفه داشت آن كس را بيشتر دوست داشته باشد كه خدا و . اسامه بيشتر عطا كرد

 .رسولش او را بيشتر دوست دارند

 

، كتاب 114ص  4، كتاب العلم، باب التناوب في العلم، و ج 33ص  1به صحيح بخارى، ج  (1)

واحد، رجوع كنيد و ببينيد كه چگونه جريان مزبور را تحريف االحكام، باب ما جاء في اجازة الخبر ال

 !ها زياد دارد گذرد و البته او از اين نمونه كرده و با اشاره از آن مى

 .3813، ح 41، كتاب المناقب، باب 234ص  5سنن ترمذي، ج  (2)

(111) 

 

 ترك نهى از منكر5-

تر تأكيد بر وجوب  ت و هر چه منكر زشتيكى از واجبات اسالم امر به معروف و نهى از منكر اس

 .نهى از آن بيشتر است
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روايات متعددى است كه از فحش دادن به مسلمان و مخصوصا به  -چنانچه گذشت-در صحاح سته 

 .اصحاب، نهى شده و فاعل آن فاسق معرفي شده است

«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»
(1)

. 

. حاب، آنچنان مطرود شدند كه خونشان نيز هدر بوددر طول تاريخ، شيعيان به جرم توهين به أص

چنانچه امثال شهيد اول و شهيد ثانى به جرم شيعه بودن به شهادت رسيدند، و ما از اينگونه شهيدان 

 -ذيحجه  -و در ماه حرام  -مكه معظمه  -در جمعه خونين، شيعيان را در حرم امن الهى . زياد داريم

آن فاجعه را بدتر از حمله عراق به ( سره  قدس) احل عظيم الشأن ما كشتند و چنان كردند كه إمام ر

گر چه صدام نيز با مجوس خواندن ايرانيان توانست چنان جنگ خانمان سوزى را به . ايران دانستند

جنگى كه در آن از كشتار و اسير كردن غير نظاميان و هتك نواميس آنان و حمله شيميائى . راه بيندازد

و نيز حمله با بمب و موشك به شهرها مخصوصا شهر مقاوم دزفول و آزار و شكنجه به رزمندگان 

خواهيم وارد اين بحث شده و از ظلمهائى كه  ما نمى. اسيران و خالصه از هيچ جنايتى دريغ نورزيدند

السالم و تا امروز به پيروان آن بزرگواران شده سخن  از صدر اسالم به اهل بيت مكرم پيامبر عليهم

خواهيم بگوئيم اگر توهين به يك صحابى جرم است چرا وقتى در حضور عمر و  وئيم فقط مىبگ

 السالم جسارت شد آنان سكوت كرده و نهى از منكر نكردند؟ اطرافيانش به على عليه

«...اقض بينى وبين هذا الكاذب اآلثم الغادر الخائن! يا أمير المؤمنين: فقال عباس ...»
(2)

اين حديث  .

گويد كه شما من و ابو بكر را دروغگو،  السالم مى و در ضمن آن عمر به عباس و على عليه طوالنى

در . گناهكار، مكار و خيانتكار دانستيد و اين دو نيز سكوت كردند و معناى آن تصديق قول عمر است

دروغگو توانيم بپذيريم كه عباس، با آن معرفتى كه در حق فرزند برادرش داشت او را  هر حال ما نمى

السالم نفس رسول خدا  دانست كه على عليه او خوب مى. و گناهكار و مكار و خيانتكار بداند

اش نازل شده است  آله و معصوم بوده و آيه تطهير در شأن او و همسرش و دو نور ديده و عليه هللا صلى

د كه چرا عمر عباس دانند بگوين را صحيح مى -و نيز همه روايات صحيحين  -اما اينان كه اين روايت 

را از اين گفتار نهى نكرد؟ چرا اطرافيانش يعنى مالك بن اوس، عثمان، زبير، عبد الرحمن بن عوف و 

و به -السالم  سعد بن أبي وقاص، او را نهى نكردند؟ البد در ميان اصحاب، توهين به أمير المؤمنين عليه

آن حضرت را سنت كرد و تا زمان حكومت  چنانچه معاويه بدعت لعن بر! مانعى ندارد -تبع او عباس

شد و مسلمانان بر آن مداومت داشته و چون عمر بن  عمر بن عبد العزيز، حضرتش بر منابر لعنت مى

هاى نماز  او دستور داد كه در آخر خطبه. عبد العزيز از آن نهى كرد گفتند كه او سنتى را نابود كرد

« ...إنه هللاه يأمر بالعدل واالحسان»: لسالم اين آيه را بخوانندا جمعه به جاى لعن بر أمير المؤمنين عليه

 .(41نحل، آيه  سوره)اآلية؛ 
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پيامبر »ك به كتابمان  -ر . )اين روايت را غير از ابو داود بقيه صاحبان صحاح نقل كرده است (1)

 .(«آله در صحاح و عليه هللا صلى

 .44، ح 15ر، باب ، كتاب الجهاد والسي1322ص  3صحيح مسلم، ج  (2)

(112) 

 

گوئيا دستور عمر . خوانند و جالب است كه بدانيد هنوز هم در نماز جمعه همان آيه را در آخر خطبه مى

اخيرا گوئيا متوجه شده و آن را ! )باشد آله مى و عليه هللا بن عبد العزيز سنت رسول خدا صلى

 .(!خوانند نمى

 اهميت رعايت امور مردم2-

 .گويد پدرش چنين مىابن عمر به 

: قال. فرعاية الناس اشده . لو كان لك راعى ابل او راعى غنم ثمه جاءك وتركها رأيت أن قد ضيع ...»

«...فوافقه قولى
(1)

. 

توجه . دانى گويد اگر چوپان تو گله را رها كرده نزد تو بيايد او را ضايع كننده مى مى: خالصه ترجمه

 . ...گفته مرا قبول كرداو نيز . به امور مردم مهمتر است

كند و  آيا موضوعى كه ابن عمر دانست و عمر هم قبول كرد و عقل هم بدان حكم مى: سؤال ما اين است

به زعم -آله  و عليه هللا عقالى عالم بدان توجه دارند، بر خدا و رسولش مخفى بود؟ چرا رسول خدا صلى

ه اختالف و چند دستگى جلوگيرى كرده و تا كسى را جانشين خود قرار نداد تا از اين هم -اهل سنت

زمام امور مسلمانان به دست نااهالن نيفتد و تا كار به جائى نرسد كه مشتى يهود سرزمين مسلمانان را 

غصب كرده و آنان را آواره كنند و اگر كسى بخواهد اعتراض يا دفاع كند او را يا بكشند يا در حبس 

ح اسالمى يا سكوت كنند و يا مقهور شوند و يا بدتر از آن شكنجه نمايند و حكومتهاى به اصطال

پذيرد كه بگوئيم گناه همه آنچه كه در طول تاريخ بر سر  همكارى بنمايند؟ آيا عقل هيچ عاقلى مى

مسلمانان آمده و باز هم خواهد آمد بر گردن كسى است كه آنها را به حال خود گذاشته و به اندازه خليفه 

 بايد جانشين تعيين كند؟ ما لكم كيف تحكمون؟اول هم نفهميد كه 

اميد است كه خداوند مهربان هر چه زودتر ذخيره خويش، موعود عالميان، مهدى فاطمه عليهما وعلى 

النبى وآله افضل الصلوات والتحيات، را برساند تا مسلمين عزيز و كفار و مشركين و منافقين ذليل و 

 .بمنه و كرمه. يابدظلم و جور نابود و عدل و داد گسترش 
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 ايام ميالد با سعادت بزرگ بانوى اسالم و ميالد فرزند برومندش

 (قدس هللاه نفسه الزكية)حضرت امام خمينى 

د عليهم  السالم قم المقدسة، حرم اهل البيت وعش آل محمه

 حسين طيبيان -حوزه علميه 

 


