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  الرحمن الرحیمبسم هللا

 (رض) حضرت عمر خواستموافق با  وحی نزول

 

اين امت بعد  شخصی برترين  (رض)عمربن خطاب  تذکر داد که امیر المومنین حضرت بايد

هللا علیه وسلم   مسلم است که پیامبر اسالم محمد صلی باشد.ابوبکرصديق مي حضرت از

ابوبکر به طور کلي بر ساير مردم برتري دارند. اهل سنت و جماعت نیز معتقد به  وحضرت

في  همین اصل اند و این اعتقاد وجیبهء یک مسلمان است. )عقیدة أهل السنة والجماعة

  .(1/243الصحابة الكرام، د. ناصر بن علي عائض حسن الشیخ )

 در حدیثی از ابن عمر آمده است :

ِ ُهَو األَنْ » ثََنا َخاِرَجُة ْبُن َعْبِد َّللاَّ ثََنا أَُبو َعاِمٍر اْلَعَقِدىُّ َحدَّ اٍر َحدَّ ُد ْبُن بَشَّ ثََنا ُمَحمَّ َصاِرىُّ َحدَّ

ِ ج َقاَل:  َعْن نَافِعٍ َعِن اْبِن ُعَمرَ  َ َجَعَل اْلَحقَّ َعلَى لَِساِن ُعَمَر »أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ إِنَّ َّللاَّ

 َفَقالُوا فِیِه َوَقاَل فِیِه ُعَمُر أَْو َقاَل اْبُن «. َوَقْلبِهِ 
ُّ
َوَقاَل اْبُن ُعَمَر َما نََزَل بِالنَّاسِ أَْمٌر َقط

سنن الترمذي ) «.یِه اْلُقْرآُن َعلَى نَْحِو َما َقاَل ُعَمرُ اْلَخطَّابِ فِیِه َشكَّ َخاِرَجُة إاِلَّ نََزَل فِ 

لـمحمد بن عیسى الترمذي، كتاب الـَمَناقِِب َعْن َرُسوِل هللا ج باب في مناقب أبي حفص عمر 

  بن الخطاب(.

گفت: بدرستیکه هللا حق را بر  صلی هللا علیه وسلم )از ابن عمر روایت شده که رسول هللا

 ر قرار داد.لسان و قلب عم

کردند و آن اظهار نظر می اینکه دربارهء  مگرداد ای رخ نمیابن عمر گوید: بر مردم امر و حادثه

شد مگر همانطور که عمر نظر کرد و قرآن نازل نمیآن اظهار نظر می عمر )رض( نیز دربارهء 

  «.داده بود

 خواننده محترم !

ت عمر در بسیاری از کتب احادیث وتعداد فضایل و برتری های علمی  امیر المومنین حضر

کثیری از تفاسیر ذکر گردیده است ، من هم تعداد از موافقات راکه با وحی  الهی مطابق رأی 

حضرت عمر  نازل شده، ویا هم اینکه پیامبر صلی هللا علیه وسلم رأی حضرت عمر را  تأئید و 

 تصویب فرموده است جمع اوری نموده ام .

موالنا محمد ضیاء القاسمی عالم شهیر از تحقیق بی نهایت علمی که :در این نوشته 

آنرا ترجمه نموده   جهان اسالم ،بعمل اورده واستاد محترم موالنا غالم محمد سربازی

استفاده بعمل آمده ، هکذا در این نوشته  از تاریخ الخلفاء تألیف عالمه جالل الدین سیوطی ، 

 فاده بعمل آمده است .فخر الدین رازی وسایر علما است

امید وار هستم در تکمیل وغنی  ساختن  این  رساله کوچک مرا  یار رسانید از شما قلبآ 

 سپاسگزار خواهم شد .

 به شأن نزول آیات  حضرت عمر آگاهی
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قبل از اینکه به اصل مبحث اغاز نمایم توجه شما را به این نقطه جلب می نمایم که : حضرت 

ه به دین مقدس  اسالمی مشرف شد تا وقتیکه رسول هللا صلی هللا عمرفاروق  از روزی ک

علیه وسلم وفات کرد،  به استثنای آیاتی که پیش از مسلمان شدنش نازل شده بود کل 

اإلتقان في علوم )  واز آن اگاهی داشت .قرآن را با اسباب نزول آیات آن حفظ نموده است 

  (.1/72القرآن للسیوطي )

میرساند که حضرت عمر )رض ( همیشه با پیامبر اسالم همرا بود و آیات قرآن نیز بما این امر  

شد .)شهید المحراب، تلمسانی، های مختلف یکی پس از دیگری نازل میبه مناسبت

 .(101ص

افظه حضرت عمر )رض مورخین مینویسند ، ذکاوت ، فهم علمی ، عشق ومحبت وبخصوص ح

تی زمان و مکان نزول برخی از آیات را به طور دقیق  در برخورداربود که ح ( چنان از قوت 

 داشت . در حفظ حافظه خویش 

ٱۡلیَۡوَم أَۡكَمۡلُت لَُكۡم ِديَنُكۡم َوأَۡتَمۡمُت َعلَۡیُكۡم نِۡعَمتِي َوَرِضیُت لَُكُم »فرماید: خداوند متعال می

َم ِديٗنا تکمیل نمودم و نعمتم را بر شما امروز دینتان را برایتان (. )3المائدة: سوره )«ٱۡۡلِۡسلََٰ

 کامل کردم و اسالم را برای شما به عنوان دین پسندیدم(.

حضرت عمر می فرماید : من، روز و ساعتی را که این آیه نازل شد، به یاد دارم. این آیه، روز 

عرفه نازل شد )سندش مطابق شرایط شیخین صحیح است. مسند  در وقت شام روزجمعه و

 . (.188ماره احمد، ش

 درمورد برترین عمل نزد هللا :

نه  کهلم لحاظاتی هم  پیش آمده است ،درطول تاریخ حیات رسول هللا صلی هللا علیه وس

سوال بعمل اورده اند بلکه تنهایی  بطور که )رض ( اساس سؤال شخص حضرت عمر تنها به 

پیامبر صلی هللا علیه از  اصحاب بطور جمعی درموارد  پیش آمده ،که در تاریخ اسالم حالتی 

صورت گرفته است قرانی نزول برخی از آیات  وبه اثر سوال صحابه ،اند وسلم سؤال نموده 

موضوع )رتبه سقاویت ، آب دادن به حجاج کرام ، تعمیر واعمار مسجد میتوان از از جملهکه .

  آمده است :این آیه مبارکه  الحرم ( نام برد طوریکه در

َهَد فِي َسبِیِل أََجَعۡلُتۡم ِسقَ » ِ َوٱۡلَیۡوِم ٱۡۡلِٓخِر َوَجَٰ ِ َوِعَماَرَة ٱۡلَمۡسجِِد ٱۡلَحَراِم َكَمۡن َءاَمَن بِٱَّلله ايََة ٱۡلَحآج 

لِِمیَن 
ُ ََل يَۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱلظهَٰ ِِۗ َوٱَّلله ِِۚ ََل يَۡسَتوُۥَن ِعنَد ٱَّلله َهُدواْ  ١٩ٱَّلله فِي َسبِیِل  ٱلهِذيَن َءاَمُنوْا َوَهاَجُروْا َوَجَٰ

ئَِك ُهُم ٱۡلَفآئُِزوَن 
ٓ ْولََٰ
ُ
ِِۚ َوأ لِِهۡم َوأَنُفِسِهۡم أَۡعظَُم َدَرَجًة ِعنَد ٱَّلله ِ بِأَۡمَوَٰ ۡنُه  ٢٠ٱَّلله ُرُهۡم َربُُّهم بَِرۡحَمٖة م ِ ِ ُيبَش 

ِقیٌم  ٖت لهُهۡم فِیَها نَِعیٞم مُّ ٖن َوَجنهَٰ لِِديَن فِیَهآ أَبًَداِۚ إِنه  ٢١َوِرۡضَوَٰ َ ِعنَدُهۥٓ أَۡجٌر َعِظیٞم َخَٰ ﴾ )سوره ٢٢ٱَّلله

 .(22 -19بة: التو

آيا )رتبه سقايت و( آب دادن به حاجیان و تعمیركردن مسجدالحرام را همسان )مقام آن( »

شماريد كه به خدا و روز رستاخیز ايمان آورده است و در راه خدا جهاد كرده است كسي مي

منزلت آنان يكسان نیست و( در نزد هللا  برابر ؟ هرگز )و به جان و مال كوشیده است
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باشند، و خداوند مردماني را كه )به خويشتن به وسیله كفرورزيدن، و به ديگران به نمي

كنند )به راه خیر و صالح دنیوي و نعمت و سعادت اخروي( وسیله اذي ت و آزار آنان( ستم مي

اند و در راه هللا  با جان و هاجرت پرداختهاند و به مسازد. كساني كه ايمان آوردهرهنمود نمي

اند، داراي منزلت واَلتر و بزرگتري در پیشگاه خدايند، و آنان اند و( جهاد نمودهمال )كوشیده

باشند. پروردگارشان آنان را رستگاران و به مقصود رسندگان )و سعادتمندان دنیا و آخرت( مي

دهد كه رين نعمت است( و بهشتي وعده  ميبه رحمت خود و خوشنودي )از ايشان كه بزرگت

مانند )و غرق در لذائذ و نعمتهاي در آن نعمتهاي جاودانه دارند. همواره در بهشت ماندگار مي

آن خواهند بود(. بیگمان در پیشگاه خدا پاداش بزرگي )و فراواني براي فرمانبرداران امر او( 

 «.موجود است

یکی از اصحاب در کنار منبر رسول هللا گفت: هیچ عملی در روزی  که در روایت صحیح آمده

اسالم از تعمیر کردن مسجد الحرام بهتر نیست. حضرت علی کرم هللا وجهه  گفت: جهاد در 

 راه خدا بهتر است. 

ها گفت: در کنار منبر رسول هللا با صدای بلند سخن نگویید. من عمر بن خطاب به آنحضرت 

کنم. وقتی نماز تمام  صلی هللا علیه وسلم  در این باره سؤال میبعد از نماز از رسول هللا

 گاه آیه فوق نازل گردید.عمر از رسول هللا در مورد برترین عمل سؤال کرد. آنحضرت شد، 

خداوند متعال در این آیات خاطر نشان ساخت که ایمان و جهاد از بازسازی مسجد الحرام، 

 تر است.حج و عمره، طواف و خدمت حجاج، به

این که من شبی را در راه خدا به نگهبانی بایستم، بهتر »گوید: ابوهریره می حضرت از این رو،

 (.28/10الفتاوی )« ) از آن است که شب قدر را تا صبح در کنار حجر اَلسود به عبادت بگذرانم

در مورد حضرت عمر )رض ( عادت داشت که در زیاتر موارد از رسول هللا صلی هللا علیه وسلم 

داد میفرابرخی از آیات شخصآ سؤال بعمل می اورد ، و گاهی هم به سؤاَلت دیگران گوش 

کردند؛ می وپال  های قرآن عظیم الشان  پرسکه از رسول هللا در مورد تفسیر برخی از آیه

 باد قت خاص در حافظه خویش حفظ میگرد .را سپس جواب پیامبر صلی هللا علیه وسلم 

 لی بن امیه  می فرماید : من از عمر بن خطاب  پیرامون این َآیه سوال کردم: طوریکه  یع

ِة إِۡن ِخۡفُتۡم أَن يَۡفتَِنُكُم » ٱلهِذيَن َوإَِذا َضَرۡبُتۡم فِي ٱۡۡلَۡرضِ َفلَۡیَس َعلَۡیُكۡم ُجَناٌح أَن تَۡقُصُروْا ِمَن ٱلصهلَوَٰ

ِفِريَن َكانُوْا لَُكۡم   إِنه ٱۡلَكَٰ
ِۚ
ا َكَفُرٓوْا بِینّٗ ا مُّ  .[101النساء: )سوره « َعُدو ّٗ

ها را کنید، گناهی بر شما نیست که نماز را کوتاه کنید )و چهار ركعتيهنگامی که سفر می»

دو ركعت نموديد( اگر از فتنه )و خطِر( کافران بترسید؛ زیرا کافران، برای شما دشمن آشکاری 

 «. هستند

 کنند، چه نیازی به قصر نماز است؟گفتم: اکنون که مردم در امنیت سفر می

تو در شگفتی، درشگفت بودم تا این که از رسول هللا صلی هللا  چهعمر گفت: من نیز از آن

ای از جانب خدا برای شماست، این صدقه»علیه وسلم  در این باره پرسیدم. ایشان فرمود: 
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ح است. مسند أحمد )سند این روایت بر اساس شرط مسلم صحی« پس صدقه خدا را بپذیرید

 ( الموسوعة الحدیثیة.(174)

 همچنان ازحضرت عمر )رض( در  مورد این آیه سؤال شد: 

ٓ أَنُفِسِهۡم أَلَۡسُت بَِرب ِكُ » ۡشَهَدُهۡم َعلَىَٰ
ُهوِرِهۡم ُذر ِيهَتُهۡم َوأَ

ۡمۖۡ َقالُوْا َوإِۡذ أََخَذ َربَُّك ِمۢن بَنِٓي َءاَدَم ِمن ظُ

 أَن 
ِفلِینَ بَلَىَٰ َشِهۡدنَآِۚ َذا َغَٰ َمِة إِنها ُكنها َعۡن َهَٰ  .[172اۡلعراف:)سوره «  تَُقولُوْا يَۡوَم ٱۡلِقیََٰ

هنگامی را )به یاد آور( که پروردگارت فرزندان آدم را از پشت آدمی زادگان پدیدار کرد و »

گرفت )و خطاب به آنان فرمود:( آیا من پروردگار شما نیستم؟  ایشان را بر خودشان شاهد

 «.خبر بوده ایمدهیم، تا روز قیامت نگویید ما از این بیآنان گفته اند: بلی! شهادت  می

ایشان  کردم،حضرت عمر)رض( گفت: من از رسول هللا صلی هللا علیه وسلم دراین باره سؤال 

إن هللا خلق آدم ثم مسح ظهره بیمینه، واستخرج منه ذرية، فقال: خلقت » فرمود: 

أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال:  هؤالء للجنة وبعمل

 «.خلقت هؤالء للنار وبعمل أهل النار يعملون

ها را برای خداوند، آدم را آفرید و دستی بر پشتش کشید؛ نسلی از او پدید آمد؛ فرمود: این»

ید ام و عمل اهل بهشت را انجام خواهند داد. سپس دستی بر پشت آدم کشبهشت آفریده

ام و عمل اهل دوزخ را انجام ها را برای دوزخ آفریدهو نسلی دیگر بوجود آورد؛ فرمود: این

 «. خواهند داد

صلی هللا علیه وسلم ای دارد؟ پیامبرشخصی گفت: ای رسول هللا! پس عمل چه فایده

هد دای را برای بهشت بیافریند، به او توفیق عمل اهل بهشت را میفرمود: وقتی خدا، بنده

ای را برای دوزخ بیافریند بنده شود. و هرگاهمیرد و وارد بهشت میتا این که بر آن عمل می

کند تا این که بر عملی از اعمال اهل دوزخ ی انجام عمل اهل دوزخ را برایش فراهم میزمینه

 . (311صحیح لغیره، مسند أحمد شود)میرد و وارد دوزخ میمی

ُبرَ نازل شد: ﴿همچنین زمانی که این آیه  وَن ٱلدُّ
ُّ
 .(45القمر: ﴾ )سوره  َسُیۡهَزُم ٱۡلَجۡمُع َوُيَول

 «.این جمع، شکست خواهند خورد )و به جنگ( پشت خواهند کرد»

خورد؟ اما در روز بدر وقتی نگاهش به رسول هللا صلی هللا عمر گفت: کدام گروه شکست می

خواند، معنی آیه ورزید، و این آیه را مییعلیه وسلم  افتاد که زره بر تن داشت و استقامت م

 (.4/226را درک نمود . )تفسیر ابن کثیر )

 حجاب ازواج مطهرات: درموضوع

دارای حجاب بودند، البته نه  صلی هللا علیه وسلم در این شک نیست که زنان در زمان پیامبر

ریبان هایشان باز میكردند وگ به تن حجاب کامل، زنان شهر مدینه معموآل پیراهن های دراز

 سینه، در معرض دید بود. و ودور گردن، بود،

چادر می پوشیدند ولی گوش ها و گوش واره ها و جلوی  زنان شهر مدینه بصورت عموم

 . داست، معلوم میش شانسینه و گردن و جاهایی که محل زینت 
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تکلف در  آن زمان که حکم حجاب ازواج مطهرات نازل نشده بود، عموم مسلمانان بدون تا

رفت و آمد داشتند و ازواج مطهرات نیز بوقت نیاز از  صلی هللا علیه وسلم های آن حضرتخانه

 رفتند. ها بیرون میخانه

یا رسول هللا!  در یکی از روز ها حضور پیامبر اسالم عرض داشت که: فاروق اعظم عمر حضرت

شدن و ازواج  هایتان صالح نیست. لهذا اگر مردم از واردرفت و آمد عموم مردم در خانه

در این باره منتظر  ها جلوگیری شوند بهتر است، چون آن حضرتآمدن از خانهمطهرات از بیرون

آیۀ ذیل نازل  فاروقعمربود خاموش ماند تا این که مطابق رأی حضرت وحی الهی 

ٗعا َفۡس  » شد: (. 53 اۡلحزاب: آیه )سوره«   لُوُهنَّ ِمن َوَرآِء ِحَجاب     َوإَِذا َسأَۡلُتُموُهنَّ َمَتَٰ

 )هرگاه از ازواج مطهرات چیزی را خواستید از پشت پرده بخواهید(.

َة َوَقۡرَن فِي ُبُیوتُِكنَّ وَ » َكوَٰ َة َوَءاتِیَن ٱلزَّ ِهلِیَِّة ٱأۡلُولَىَٰٰۖ َوأَقِۡمَن ٱلصَّلَوَٰ َج ٱۡلَجَٰ ۡجَن تَبَرُّ اَل تَبَرَّ

َ َوَرُسولَهُۥ هایتان و ظاهر نکنید قرار بگیرید در خانه (.)33اۡلحزاب:  سوره« ) َوأَِطۡعَن ٱَّللَّ

نماز را و بدهید زکات را و ها را مانند ظاهرکردن در زمانه جاهلیت گذشته، برپا دارید زینت

با  کنید(.رامطابق تقاضا و تمنای قلبی حضرت عمر فاروق و موافقرا اطاعت خدا و رسول خدا 

 نازل فرمود .رأی ایشان 

 :خمر  در مورد موضوع حرام شدن

خواری در  که شرابهمانگونه »می نویسد:  «فقه السنة » استاد سید سابق در کتاب

اسالم حرام است در دین مسیح نیز حرام بوده است گروهی از مردم از روسای دین 

در تاریخ « قنا»و « بلینا»کلیسای و رئیس« اسیوط»کرسی از جمله مطران مسئول مسیح

ای طلب فتوی باره منع مسکرات در طی مصاحبهمصر دردر « وجه قبلی»در  - م 16/9/1922

کتب آسمانی انسان را از نمودند. که آن دسته ازعلمای دین مسیح، پاسخ دادندکه همه

کتاب مقدس بر تحریم کلیسای ارتدکس روسیه با نص صریحاند و رئیسکردهمسکرات منع

آسمانی مسکرات حرام  : بطور اجمال در هرکتابگفتکرده است سپسمسکرات استدَلل

 .شده است خواه از آب انگور یا ازمواد دیگر باشد مانند جو و خرما و عسل و سیب و غیره

« بولس»، قول که در عهد جدیدکتاب مقدس یعنی انجیل آمده استاز جمله شواهدی

که درآن خالعت با می و خمری»گوید: ( می5/8« )افسس»اش به اهل که در رسالهاست

کرده ( از مخالطت وآمیزش با مست نهی11اکوه )ودر « ، مستی نکنید بند و باری استوبی

 21. غالهبرند )شوند وآن را به ارث نمی: مستان به ملکوت آسمانها نایل نمیوگفته است

 ««.10.9.6 هاکو»

بود. عرب   در بین مردم در عرب قبل از اسالم، میگساری بسیار رواج داشت و از عادات شایع

متأسفانه، در امت ها و ملل دیگر نیز این عادت شوم رواج فراوان دارد و به توجیهات مختلف 

سعی می شود آن را موجه جلوه دهند. از آن جا که اعالم حرمت شراب به صراحت و یک 

سی  نظر مباحث روانشنا باره، به احتمال قریب به یقین با انکار عمومی مواجه می شد و از
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این گونه موارد باید با مالیمت و مدار برخورد کرد، بنابراین، قرآن اعالم تدریجی  تربیتی درو

 حرمت آن را پیش گرفت و در چهار مرحله آن را بیان نمود.

و من ثمرات النخیل و االعناب تتخذون منه سکرا و رزقا »در مرحله اول، فرمود: 

انگور، از نعمت هایی است که و میوه های درخت خرما و .( »67( آیه 16؛ )نحل )«حسنا

در این آیه، از شراب در مقابل رزق نیکو نام برد تا «. شما از آن شراب و رزق پاکیزه می گیرید

 از نیکو نبودن آن به طور غیر مستقیم یاد کند.

َل تقربوا الصلوة و انتم »در مرحله دوم، به صراحت از نماز خواندن در حال مستی نهی کرد: 

 «.با حال مستی، به نماز نزدیک مشوید( »42( آیه 4) ؛ )نساء«سکاری

در مرحله بعد، یادآوری کرد که گرچه شراب منافعی دارد و از خرید و فروش و تجارت آن به 

منفعت مالی می رسند و یا با خوردن آن از ترس و اضطراب و اندوه نجات یافته و شادابی به 

ی و آثار سوئی که در آن است، قابل اعتنا ولی این منافع در قبال گناه  دست می آورند، 

و یسالونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من »نیست: 

از تو در باره خمر و قمار می پرسند. بگو: در آن دو، گناه بزرگ .( »219( آیه 2؛ )بقره )«نفعهما

 «.فع آن استاست و منفعت هایی )دارند( و گناهش بیش از منا

 سیرت نویسان می نویسند :

اَللهُهمه »التماس و دعا کرد که:الهی فاروق با نهایت تضرع و زاری به بارگاه عمر روزی حضرت 

یعنی: خداوندا! بیان فرما برای ما مسأله شراب را بطوری که «.بَیهْن لََنا فِي اْلَخْمِر بَیَاناً َشافِیاً 

 بخش باشد.واضح و تسلی

هم در بصورت مطلق مورد حرام قرار گیرد ،مر رضی هللا عنه آرزو می کرد که شراب حضرت ع

برای آن دعا می کرد تا آنکه سرانجام خداوند متعال آیه  از نماز ،ووقت نماز و هم در خارج 

و احمد شاکر آنرا صحیح  378نگاه کنید به: مسند احمد شتحریم شراب را نازل فرمود. 

 دانسته است.

فاروق حضرت جبرئیل آیۀ ذیل را )از سورۀ مائده( برای آن عمردعای حضرت  در اثر

ٓأَيَُّها ٱلهِذيَن َءاَمُنٓوْا إِنهَما ٱۡلَخۡمُر َوٱۡلَمۡیِسُر َوٱۡۡلَنَصاُب »فرود آورد: وسلم صلی هللا علیه حضرت يََٰ

ِن َفٱۡجَتنُِبوُه  ۡیطََٰ ۡن َعَمِل ٱلشه ُم ِرۡجٞس م ِ )ای مؤمنان  (.90المائدة:  سوره)  « لََعلهُكۡم تُۡفلُِحونَ َوٱۡۡلَۡزلََٰ

های معبودان باطل و تیرهای فال پلیداند، از کردار شیطان، پس همانا شراب و قمار و نشانه

 احتراز کنید از آن تا رستگار شوید(.

 از این آیۀ کریمه نیز ثابت شد که نسبت به شراب، وحی الهی مطابق رأی حضرت عمر فاروق

 نازل شده است.

 :درموردحکم نماز در مقام ابراهیم

 قمری مطابق به مارچ  10در ذی الحجه  مورخین مینویسند که پیامبر صلی هللا علیه وسلم
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الوداع یا اخرین ویا کاملترین  حجة میالدی یکجا با یاران خویش به عزم سفر حج که بنام 632

 م بیت هللا شریف گردید.عاز حج دوران زندگی پیامبر اسالم یاد میگردد ،

مطابق ارقام که برخی از مورخین در مورد تعداد همرهان پیامبر صلی هللا علیه وسلم در این  

هزار  114هزار وبه روایت دیگری  90سفر مینویسند ، میگویند که تعداد مسلمانان به روایتی 

 پیامبر صلی هللا علیه وسلم را همراهی میگرد .نفر 

بطور  الوداع احکام و جزئیات حج را به مسلمانان حجة یه وسلم درمحمد صلی هللا عل

هایش )از لحاظ تاریخی( را که به آموزش داد و یکی از مشهورترین، ومستندترین خطبه کامل

 در همین سفر خواند . الوداع مشهور است،خطبة

علیه وسلم  صلی هللاالقدر ، حضرت عمر هم پیامبر  سایر صحابه جلیل  در این سفر در جنب 

 رد .را همراهی میک

ابن ابو حاتم وابن مردویه از جابر روایت کرده اند : وقتی پیامبر صلی هللا علیه وسلم طواف 

 :می کرد ، فاروق اعظم ، پرسید : مقام پدر ما ابراهیم این جاست ؟ پیامبر گفت

َقاِم » آیه پس عمر گفت : آیا این محل را مکان ادای نمازقرار بدهیم ؟« بلی »   َوٱتهِخُذوْا ِمن مه

هِ  ى ۧإِۡبَرَٰ مقام ابراهیم را جای نماز قرار دهید، یعنی آنجا نماز (.»125البقرة:  سوره) «َم ُمَصل ّٗ

 نازل شد . «بخوانید

ابن مردویه از طریق عمرو بن میمون از عمر بن خطاب روایت کرده است . عمر از مقام  -

در مقام خلیل هللا نایستیم ؟ رسول  آیا  رسول هللا ابراهیم علیه السالم گذشت وگفت : ای 

گفت : آیا در آن جا نماز « در این مقام می ایستیم » هللا صلی هللا علیه وسلم گفت : 

هِ » نخوانیم ؟ اندک زمانی سپری نشده بود که :آیه َقاِم إِۡبَرَٰ ى َۧوٱتهِخُذوْا ِمن مه  نازل شد .« َم ُمَصل ّٗ

 ست :ودر روایت دیگری آمده ا

خالص شدند ، پیامبر صلی هللا علیه  از طواف کعبة هللا هللا علیه وسلم زمانیکه پیامبر صلی »

آن سنگی است که  ) مقام ابراهیم عبارت از مقام ابراهیم را به همراهانش نشان داد، وسلم

و اثر  کرد،ایستاد و بیت هللا را تعمیر میبر روی آن می هنگام تعمیر بیت هللا حضرت ابراهیم،

به محض این  بر روی آن سنگ ثابت مانده است.( هردو قدم مبارک حضرت ابراهیم خلیل هللا

قرار گشت و عرض خلیل هللا را مشاهده کرد، بیابراهیم نشان قدم حضرت  عمر فارق که

خواهد که دو رکعت نماز نفل بطور شکرانه در مقام ابراهیم یا رسول هللا! دل من می»کرد: 

 «.مبجا بیاور

خواهد، بر روی فرش می از آسمان نازل شد و گفت یا رسول هللا! آنچه عمر حضرت جبرئیل

 خواست خدا باَلی عرش نیز همان است؛ لذا آیۀ کریمة ذیل نازل شد:

هِ »  َقاِم إِۡبَرَٰ ى َۧوٱتهِخُذوْا ِمن مه  نازل شد . «َم ُمَصل ّٗ

 خوانندهءمحترم !

سنگی است  است ، وآن علیه السالم ابراهیمحضرت عبارت از محل ایستادن  مقام ابراهیم،
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ابراهیم حضرت متر که جای پای سانتی ۵٠ متر و بلندی تقریبیسانتی ۴٠ به طول و عرض

میان زرد   کعبه قرار دارد. رنگ آن روی آن است واین در مقابل دروازهعلیه السالم 

 ست.متمایل به سفید ا سرخ و

برد؛ این مکان مربوط به زمانی است که ابراهیم دیوارهای کعبه را باَل می  مورخین مینویسند.

رسید، سنگی آوردند و ابراهیم بر ای که دست بدان نمیآنگاه که دیوار باَل رفت، به اندازه

تفسیر  ها را از دست اسماعیل گرفت و دیوار کعبه را باَل برد.) مواخذ :روی آن ایستاد و سنگ

تاریف حسنین محمد مخلوف واسباب نزول تالیف : عالمه جالل الدین  بیان کلمات قرآن کریم 

  سوره بقره (  125شان نزول آیه :  –سیوطی ، ترجمه عبد الکریم ارشد فاریابی 

 در حدیثی شریف در مورد دو رکعت نماز در مقام ابراهیم آمده است :

َعْنُهَما: أَنهه ُسئَِل َعْن َرُجٍل طَاَف بِاْلبَْیِت لْلُعْمَرِة، َولَْم یَطُْف بَْیَن الصهَفا َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَی هللُا 

تِی اْمَرأَتَُه؟ َفَقاَل: َقِدَم النهبِیُّ 
ْ
َفطَاَف بِاْلبَْیِت َسْبًعا، َوَصلهی  صلی هللا علیه وسلم َواْلَمْرَوِة، أَیَأ

ْسَوٌة َحَسَنٌة. َخْلَف اْلَمَقاِم َرْکَعَتْیِن، َوطَ 
ُ
اَف بَْیَن الصهَفا َواْلَمْرَوِة، َوَقْد َکاَن لَُکْم فِی َرُسوِل هللا أ

 (395)بخاری: 

 ادای قصد به شخصی اگر کردند: سؤال عنهما هللا رضی عمر بن عبدهللا از یعنی:

 تواند می آیا ندهد، انجام را مروه و صفا بین سعی ولی نماید طواف را بیت عمره،

 جواب شود(؟ خارج عمره احرام از تواندمی )یعنی کند؟ همبستری سرش،هم با

 را بیت نخست، آورد، تشریف مکه به که وسلم علیه هللا صلی هللا رسول داد:

 نمود. سعی مروه، و صفا بین سپس خواند. طواف، نماز رکعت، دو و نمود طواف

 .شماست برای الگو، بهترین وسلم علیه هللا صلی ایشان و

 منافق : عبدهللا بن ابی بن سلول جنازه بر موضوع نمازدر

منوره بود ، مورخین وسیرت  از مشهورترین منافقان در مدینه یکی عبدهللا بن ابی بن سلول

 نویسان می نویسند :

بی منافق
ُ
 به عیادتش تشریف برد. شد، آن حضرت مریض وقتی که عبدهللا بن أ

 بمیرم خودتان بر جنازه من نماز بخوانید، آن حضرتاو درخواست کرد یا رسول هللا هرگاه 

 لباس خاموش ماند و مراجعت فرمود. سپس آن منافق بخدمت آن حضرت پیغام فرستاد که

را برای  لباس اش  مبارکتان را مرحمت فرمائید تا مرا در آن کفن کنند.آن حضرت از راه شفقت

خواهم که بر بدن شما رسیده ی را میااو فرستاد، ولی آن منافق پیغام فرستاد که آن جامه

 وبرایش فرستاد .دوباره آن حضرت جامه را از تن مبارک کشیده،  باشد.

در این هنگام حضرت فاروق اعظم عرض کرد: یا رسول هللا! این منافق سزاوار جامه مبارک 

 شما نیست.

ی نخواهد ای عمر جامه من به این منافق سود»گفت: صلی هللا علیه وسلم پیامبر اکرم 

 «.بخشید، البته منظور من فقط دلجویی قوم اوست، تا به دین اسالم درآیند
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باَلخره چون آن منافق فوت کرد، پسرش حضرت عبدهللا که مؤمن مخلصی بود آمد و عرض 

 کرد یا رسول هللا! بر جنازه پدرم نماز بخوان.

يَا » جلو رفته و عرض کرد: فاروقعمراش روانه گشت. حضرت آن حضرت به قصد نماز بر جنازه

یعنی: ای پیغمبر خدا! بر جنازۀ دشمن خدا نماز «. َرُسول ّللا  َعلى ُعُدو ِ هللا؟ َفَنَزلَتْ 

 خوانید؟.می

ا َوََل تَُقۡم َعلَىَٰ َقۡبِرِهۦٓۖۡ إِنهُهۡم » :سپس آیه کریمۀ ذیل نازل شد اَت أَبَدّٗ ۡنُهم مه َحٖد م ِ
ٓ أَ َوََل تَُصل ِ َعلَىَٰ

ِ َوَرُسولِهِۦكَ  )هرگز نماز مخوان بر جنازه هیچیک از این منافقین  (.84التوبة:  )سوره« َفُروْا بِٱَّلله

ها منکر خدا و رسول خدا هرگاه بمیرد، و بر قبرش برای دعاخواندن مایست، زیرا این

 (. اندشده

دیگری و بعضی  گویند که نزول این آیه قبل از خواندن نماز جنازه است،بعضی از مفسرین می

 گویند که نماز جنازه را خواندند و بعد از آن آیۀ منع نازل شد.میاز مفسرین 

عمرفاروق نازل شده است،  به هرحال، این امر مسلم است که آیه کریمه موافق رأی حضرت

نویسد که این آیه کریمه از موافقات حضرت چنانکه امام فخرالدین رازی/ در تفسیر کبیر می

 عمر است.

 رأی حضرت فاروق در باره استغفار برای منافقین

عبدهللا بن ابی منافق پسری داشت بنام عبدهللا که مرد مؤمن و مخلصی بود، بسیار کوشش 

پسرش دریکی از روز هاکرد که پدرش مسلمان شود. لیکن نعمت اسالم نصیبش نشد، می

پدرم استغفار و طلب  درخواست کرد که برایصلی هللا علیه وسلم  عبدهللا از آن حضرت

 آمرزش بفرما.

برای دلجویی پسرش که مؤمن مخلصی بود، استغفار و دعا  صلی هللا علیه وسلم پیامبر اکرم

دعا را شنید، عرض کرد: یا رسول هللا! اگر شما برای  عمر)رض( را آغاز فرمود. چون حضرت

ولو این که برای او  د شداین منافق دعا بخوانید یا نخوانید یکسان است، ایمان نصیبش نخواه

دانید، او مورد مغفرت هفتاد مرتبه دعا و استغفار کنید، همانگونه که حضرت عالی بهتر می

 خداوند متعال قرار نخواهد گرفت.

کرد که از طرف دیگر وحی الهی فاروق آن کلمات را داشت عرض میعمراز یک طرف حضرت 

 زل گشت.اش نابر پیامبر گرامی مطابق رای فاروق اعظم

َسَوآٌء َعلَۡیِهۡم أَۡسَتۡغَفۡرَت لَُهۡم أَۡم لَۡم تَۡسَتۡغِفۡر لَُهۡم لَن َيۡغِفَر » چنانکه رب العالمین ارشاد فرمود:

﴾ ُ لَُهۡمِۚ (.)یکسان است که برای ایشان طلب مغفرت کنی یا طلب 6المنافقون: ) سوره ٱَّلله

 خشید(.مغفرت نکنی، خداوند متعال ایشان را هرگز نخواهد ب

عالمه هیثمی در مجمع الزواید این آیه را نیز از موافقات حضرت عمر فاروق به شمار آورده 

 است.

 : درمورد یادداشت ضروری
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 منافق : عبدهللا بن ابی بن سلول جنازه بر نماز

خواند این بود جنازه نماز  عبدهللا ابن ابی پیامبر صلی هللا علیه وسلم بر جنازهچرا علت اینکه 

در این صدد بود تا  که وی به ظاهر مسلمان بود ، واز جانب دیگر پیامبر صلی هللا علیه وسلم

بود، بدست بیاورد. و فرزندش در غزوة بنی   دلگرمی فرزندش را که مسلمانی مخلص

گردن پدرش  حتی حاضر است که اجازه خواست کهصلی هللا علیه وسلم طلق از پیامبر صم

  را بزند.

همچنین هدف آن حضرت تألیف قلب پیروان و خویشاوندان عبدهللا بود؛ زیرا او سرپرستی گروه 

نمود تا توبه بزرگی از منافقان مدینه را بر عهده داشت و این عمل پیامبر شاید آنان را وادار می

ة عبدهللا، نمایند و دست از نفاق بردارند به طور حتم ابا ورزیدن پیامبر از خواندن نماز بر جناز

آمد. بنابراین، پیامبر آن چه را صالح مذلتی بزرگ برای خویشاوندان و فرزندان او به حساب می

دانست، در حق ایشان اعمال نمود تا اینکه از جانب خداوند به صراحت از خواندن نماز بر می

 .(534-533 فحه، ص2 جلدمنافقان منع گردید. )السیرة النبویه، ابی شهبه، 

را به عبدهللا بخشید تا او را در آن کفن نمایند،  لباس خویشصلی هللا علیه وسلم ،چراپیامبر

آنحضرت صلی هللا هر گاه از  باید گفت که عادت  رسول هللا صلی هللا علیه وسلم این بود که :

ورزید شد به خاطر مناعت طبعی که داشت، از آن ابا نمیخواسته میعلیه وسلم ، چیزی 

درصدد جبران احسانی بود که عبدهللا در حق وهم  .(622-621 فحهالنبویه، ص )صحیح السیرة

پیامبر، انجام داده بود؛ چرا که روز بدر وقتی عباس اسیر شد، عبدهللا به او  کاکای عباس،

 داد.  ایجامه

مرگ سر کرده منافقان موجب گردید تا حرکت نفاق در مدینه رو به زوال نهاد؛ چنانکه در سال 

گیری از منافقان در مدینه، مشاهده نمود و به توان هیچ گونه حضور چشمهجری نمیدهم 

شناخت، کسی جز تعداد اندک و ناشناسی که فقط رازدار پیامبر، حذیفه ابن یمان، آنها را می

حتی عمر ابن خطاب بر جنازه  .(221دراسات فی عهد النبوه، شجاع، ص  دیگر باقی نماند)

داشت؛ خواند مگر اینکه حذیفه در آن جنازه شرکت مینمی  نماز جنازهالحال افراد مجهول

زیرا پیامبر به ایشان اسامی منافقان را گفته بود.)معین الرسول السیرة النبویه، ض 

(سال نهم هجری را می توان سال براندازی حرکت نفاق از جامعه اسالمی دانست؛  .464

بایست برای رویارویی با سایر ته بود که میزیرا نظام اسالمی به چنان قدرتی دست یاف

نمود.)دراسات فی عهد النبوه، ص نیروهای مخالف براساس چارچوب مشخصی حرکت می

دهد: ؛ چنانکه امام ابن قیم خط مشی اسالم را در مقابله با منافقان چنین شرح می .(219

ن آنها رابه خدا بسپارد موظف بود که اعمال ظاهری آن را مالک قرار دهد و باط یدولت اسالم

و با آنان با علم و ارائه حجت به جهاد بپردازد؛ همچنین پیامبر به اعراض از آنان و رسانیدن 

گردید واز نماز خواندن بر آنان و ایستادن و حضور بر  سخن حق به گوششان موظف

ن طلب قبرهایشان منع شد و نیز خداوند به پیامبرش خاطر نشان ساخت که اگر برای منافقا
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(این نقشه براساس  .91 فحه، ص2 جلدزاد المعاد،   آمرزش نمایی، آنها را نخواهم بخشید.)

اند، در اکثر معیارهایی طراحی گردید که سورة توبه در مبارزه با منافقان و افشاکننده نامیده

خن گفته و گیری منافقان در غزوة تبوک و قبل از آن و در اثنا و در خاستة آنان سها از موضعآیه

به بیان عذرهای آنان درباره تخلف از شرکت در غزوه سخن پرداخته است و نیز بیان داشته 

ای برای تضعیف و تفرقة صفوف اسالمی نمودند و پیامبر و است که آنها تالش مذبوحانه

  (  .93-92المنافقون، محمد جمیل قاضی ص  )رساندند.مومنان را با گفتار و کردار خود آزار می

 است :« احسن الخالقین»در مورد هللا  

لَٖة م ِن ِطینٖ  »آیۀ کریمۀ    سیرت نویسان می نویسند : زمانیکه َن ِمن ُسلََٰ نَسَٰ  « َولََقۡد َخلَۡقَنا ٱإۡلِ

 )همانا آفریدیم ما آدمی را از خالصۀ گِل(. نازل شد.(  12)المؤ منون 

ُ »فوراً حضرتِ عمرفاروق گفت:  پس بسیار بابرکت است خدا . »«أَْحَسُن اْلَخالِِقْینَ َفَتبَاَرَك ّللا 

فاروق  جاری عمر به محض این که این کلمات بر زبان حضرت «. که بهترین سازندگان است

شد، وحی الهی بدون کم و کاست، همانطور بر رسول هللا صلی هللا علیه وسلم نازل 

،ترجمه موَلنا غالم محمد گشت.)اخذشده از رساله تحقیقاتی موَلنامحمد ضیاء القاسمی

 هجری  سایت عقیده ( 1436شمسی ، 1394سربازی )عقرب 

 موضوع اسیران بدر : درمورد

به وقوع  در منطقه بنام بدر که یکی از غزوات مهم وسرنوشت ساز در تاریخ اسالم  غزوه بدر

 ، بحساب می اید .پیوست 

همه ساله غرض بر پا ساختن بازرا تجارتی بخصوص در بدو  منطقه بدرمحل است که اعراب 

ماه ذیقعده به این منطقه می رفتند وبرای هشت روز بازرا بزرگی تجارتی را بر پا میداشتند 

آن اى كیلومترى مدينه تبديل شده كه فاصله 155در بزرگی هم اكنون منطقه بدر به شهرى  ،

  كیلومتر با مكه میرسد . 310در حدود 

بدر نام سه غزوه در صدر اسالم است: بدر اولى يا غزوه َسَفوان، بدر كبرى يا بدر القتال و 

  الموعد؛ ولى اگر به صورت مطلق به كار رود، مورد دوم منظور است.بدر

ترين جنگ میان مسلمانان و كافران قريش و مهم غزوه بدر، اولین طوریکه متذکر شدیم ،

ُ بِبَدر»  :از آن نام بردهعظیم الشان در قرآن متعال ت كه خداوند اس  «  و لََقد نََصَرُكُم ّللا 

هايى مانند انفال و عنايتى خاص آن را به طور گسترده در سوره  ( و با123 آیه  عمرانآل) 

  عمران تذکر داده است .آل

( يعنى روز جدايى حق از باطل 41،  نفالا)سوره «   َيوَم الُفرقانِ » قرآن عظیم الشان روز بدر را

َقد كاَن لَُكم ءايٌَة فى فَِئَتیِن الَتَقتا فَِئٌة »را آيتى براى مردم دانسته است:  نامیده و آن

ِ واُخرى كافَِرةٌ  ( خداوند در اين جنگ به  13،  عمران/آل)سوره «  تُقـتُِل فى َسبیِل َّللاه

» داده است: وضوح وعده پیروزى دين خود بر مشركان و قطع ريشه كافران را به رسولش

ُ اَن ُيِحقه الَحقه بَِكلِمـتِِه و يَقطََع دابَِر الكـِفرين خواست حق ]= اسالم[ را و خدا مى = وُيريُد ّللا 
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 (8،7ال/كن كند. )انفبا كلمات خويش ثابت و كافران را ريشه

غزوه بدر در روز جمعه بتاریخ هفده ماه مبارک رمضان وبنابر برخی از تاریخی مطابق روایات 

 نوزدهم رمضان سال دوم هجرت رخ داد . روایات به روز دوشنبه هفده ویا هم 

 .بدر اولین جنگ باشکوه مسلمانان است که کمر کفر را شکست غزوه

جنگ بقدری جانفشانی کردند که مالئکه عرش داد حضرات صحابه رضی هللا عنهم در این 

 .تحسین را سر دادند، خداوند متعال به مسلمانان فتح و پیروزی عنایت کرد

آمیزی نصیب شد که در تاریخ جهان صدمۀ سران قریش و پیشوایان کفر را چنان شکست ذلت

 .بزرگتری از این برای کفار دیده نشده است

 وسرسختی  قتل رسیدند و ابوجهل لعین نیز که دشمن بزرگافرادی چند از سران کفار به 

 .اسالم بود به َدَرک واصل گردید، و افراد سرشناس او به اسارت مسلمین درآمدند

آن حضرت صلی هللا علیه وسلم  کاکای آن حضرت و حضرت عقیل پسر کاکای حضرت عباس

 .نیز که هنوز مسلمان نشده بودند، در گروه اسیران بودند

، لذا پیامبر اکرم صلی  نداشت اسیران زندانی  برای محافظت  وقت مدینه منوره زندان در آن

ها بخوبی نگهداری هللا علیه وسلم اسیران را به اهل مدینه تحویل داد و توصیه فرمود که از آن

 .و غمخواری کنند

اسالم شدند، زندانیان از احسان و اخالق اهل مدینه بسیار متأثر شده، در نتیجه مشرف به 

پیامبر اکرم صلی هللا علیه وسلم جلسۀ شورایی را تشکیل دادند که با این زندانیان قریش 

 .آیدچه رفتاری به عمل

ای دیگر اخذ فدیه و آزادکردن زندانیان را نظر دادند، به حضرت صدیق اکبر رضی هللا عنه با عده

مسلمانان متأثر شده در حلقه دلیل این که شاید ایشان از اخالق کریمانه و حسن سلوک 

 .اسالم درآیند

شود برای فقرا و مجاهدین مسلمان و دیگر ها گرفته میو باز آن اموالی که بطور فدیه از آن

امور مسلمین خرج شود. آن حضرت صلی هللا علیه وسلم این رأی را تأئید و تصویب کرد و به 

 .آزادی اسیران دستور صادر فرمود

فاروق اعظم رضی هللا عنه با این نظر مخالف بود و عرض کرد: یا رسول  از طرفی دیگر حضرت

اند که شب و روز در مخالفت اسالم سرگرم و فعال بودند، آنچنان که ها اسیرانیهللا! این

سرزمین مکه را برای مسلمانان تنگ کرده، نگذاشتند صدای توحید و یکتاپرستی بلند شود، 

رسیده، باید که این دشمنان خدا و رسول را از صفحه امروز که چنین فرصتی بدست ما 

 .هستی نیست و نابود کنیم

پس رأی من این است که به ما دستور دهید تا هریک از ما خویشاوند خود را با دست خود 

 .بقتل برسانیم
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فاروق رضی هللا عنه بر دشمنان اسالم چقدر شدید بود، بطوری که عمرسبحان هللا! حضرت 

 .پسندیداسالم را بر روی زمین نمیدیدن دشمنان 

خالصه وقتی که حضرت فاروق اعظم رضی هللا عنه رأی خود را به حضور رسالت عرض کردند، 

بالفاصله وحی الهی برای تأئید آن بر پیامبر اکرم صلی هللا علیه وسلم نازل گشت. چنانکه 

ۥٓ أَۡسَرىَٰ َحتهىَٰ ُیۡثِخَن فِی ٱۡۡلَۡرضِِۚ تُِریُدوَن َما َکاَن لَِنبٍِی  أَن َیُکوَن لَهُ » :فرمایدخداوند متعال می

ُ َعِزیٌز َحکِیمٞ  ُ ُیِریُد ٱۡۡلِٓخَرَهِۗ َوٱَّلله ۡنیَا َوٱَّلله  .(۶٧ اۡلنفال:) « َعَرَض ٱلدُّ

برای پیامبر سزاوار نیست که اسیران را نگاه داشته باشد، تا این که خوب خونریزی کنند بر ) 

خواهد، خدا غالب و خواهید و خدا آخرت را میامان دنیا را میروی زمین، شما اسباب و س

 .(باحکمت است

وقتی که این آیه نازل شد، پیامبر اکرم صلی هللا علیه وسلم و صدیق اکبر رضی هللا عنه به 

لَْو نََزَل َعَذاٌب ِمَن » :گریه درآمدند، سپس آن حضرت صلی هللا علیه وسلم ارشاد فرمودند

َماِء َما  شد، بجز یعنی اگر از آسمان عذاب نازل می)« نََجا ِمْنُکْم َغْیَر ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّابِ السَّ

 .(یافت حضرت عمر رضی هللا عنه کسی دیگر از شما نجات نمی

پس معلوم شد که رأی حضرت فاروق اعظم رضی هللا عنه راجع به اسیران بدر مطابق با 

 .وحی الهی بود

اسیران بدر که او مخالف آزاد کردن اسیران در قبال گرفتن فدیه بود؛ عمر رضی هللا عنه 

هفتاد  گوید: روز بدر، خداوند متعال، مشرکان را شکست داد و هفتاد نفر از آنان کشته ومی

تن اسیر شدند؛ رسول خدا صلی هللا علیه وسلم از ابوبکر، عثمان و علی در مورد اسیران 

و رو به من کرد و فرمود: ای پسر خطاب! نظر تو چیست؟ گفتم: به نظر من مشورت گرفت 

فالنی )یکی از خویشاوندان عمر( را به من بده تا گردنش را بزنم و عقیل را به علی بسپار تا 

ای نسبت گردنش را بزند و فالنی را به حمزه بسپار تا خداوند بداند که در دل ما هیچ عالقه

 ها هستند.د. اینها سرکردگان و پیشوایان و رهبران آنبه مشرکان وجود ندار

گوید: رسول خدا صلی هللا علیه وسلم پیشنهاد مرا نپذیرفت و از آنان عمر رضی هللا عنه می

فدیه گرفت )و آزادشان کرد(.. صبح روز بعد بر پیامبر خدا صلی هللا علیه وسلم آیه زیر نازل 

ُ ُیِریُد َما َکاَن لَِنبٍِی  أَن  » شد: ْنیَا َوّللا  َیُکوَن لَُه أَْسَری َحتهی ُیْثِخَن فِی اۡلَْرضِ تُِریُدوَن َعَرَض الدُّ

ُ َعِزیٌز َحکِیمٌ  هیچ پیغمبری حق ندارد که اسیران جنگی »یعنی: ( .67اۡلنفال: ) «اآلِخَرَة َوّللا 

ره و قدرت یابد )در گاه که کامالً بر دشمن پیروز گردد و بر منطقه سیطداشته باشد. مگر آن

غیر این صورت باید با ضربات قاطع و کوبنده و پیاپی، نیروی دشمن را از کار بیندازد. ام ا به 

محض حصول اطمینان از پیروزی خود و شکست دشمن دست از کشتار بردارد و به 

های مادی هستید و ( متاع اسیرکردن قناعت کند . ای مؤمنان!( شما )تنها به فکر جنبه

خواهید، در صورتی که خداوند سرای )جاویدان( آخرت )و سعادت پایدار دنیا را مینا

خواهد، و خداوند عزیز و حکیم است )و این است که همیشگی( را )برای شما( می
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 )مراجعه شود به :«.کارهایش سراسر از روی حکمت و تدبیر، و متوج ه عز ت و پیروزی است(

 (.1763، مسلم )اکر آنرا صحیح قلمداد کردهأحمد ش 221( ش 1/250مسند أحمد )

 یادداشت :

تعداد اسرای جنگ بدر از مشرکین، اختالفاتی در منابع دیده می شود. طبق نقل  در رابطه به

تن از  8 تن از مهاجران و 6تن از مسلمانان ) 14 برخی از منابع تاریخی جنگ بدر با شهادت

ابن  شدن همین تعداد از مشركان به پایان رسید.)نفر و اسیر  70 انصار( و با كشته شدن

 ( . 152 – 145، صفحه 1؛ واقدی، المغازى، ج12، ص2سعد،الطبقات الکبری، ج

نفر گفته است)ابن قتیبه،المعارف، 44 و اسیران را 50 ابن قتیبه شمار كشتگان قریش را

هالكت  على)علیه السالم(به حضرت تن از آنان تنها به دست 35 كه ( .155ص

این در حالى بود كه بسیارى از  ( 50، صفحه5جلد ابوالفتوح رازی،روض الجنان، رسیدند.)

مشركان در بیابانهاى اطراف پراكنده شده، براى فرا رسیدن شب و رهایى از دست 

  (. 95، صفحه1جلد المغازى،)كردند.مسلمانان لحظه شمارى مى

 موضوع ماجرای افک : درمورد

در  حادثة این نظر دارند کهاتفاق در مورد ماجری افک نویسان و محدثانمؤرخان، سیره

 است . مصطلق رخ دادبازگشت از غزوة بنی راه

بیان گردیده است ، ولی من فقط جریان این  داستان وجریان افک در منابع مختلفی به تفصیل 

که حضرت بی بی  مسلم امامامام بخاری وشیوخ بزرگوار هریک  از روایتراحادثه 

 بعرض میرسانم : خوانندگان عزیز خویش داشته حضور بیان  آنرا المؤمنین،ام عایشه

 فرماید :می در مورد این حادثه عایشه حضرت بی بی

نمود در میان زنان خود قرعه پیامبر اکرم صلی هللا علیه وسلم قصد سفری می هر زمانیکه

برد. این بار در غزوة افتاد، او را با خود میانداخت و قرعه به نام هر کس میمی

حکم حجاب نازل  بر امد ، این زمان مصادف به زما ن است که مصطلق( قرعه به نام من)بنی

 نشستم.شده بود بنابراین، من داخل کجاوه بر مرکب خود می

ود که شب ب  هنوز بعد از اینکه از غزوه فارغ شدیم و برگشتیم، نزدیک مدینه اردو زدیم.»

ای رفتم. وقتی اعالم حرکت نمودند. من برای اجابت مزاج )قضای حاجت( به گوشه

شده و  لیدهکس بند منخواستم به طرف مرکب خود بیایم، متوجه شدم که گردنمی

آوری آنها شدم. در آن اثنا، کسانی که مسئول هایش ریخته است؛ من مشغول جمعمهره

ه گمان اینکه من داخل آن هستم، کجاوه را بر روی حمل کجاوة من بودند، حسب معمول ب

شترم گذاشتند. و چون من هنوز جوان بودم و زنان در آن وقت به خاطر نداشتن غذای کافی 

آنها متوجه خالی بودن کجاوه نگردیدند و شتر را همراه  بنابراین، َلغر اندام و سبک بودند

بند خود را پیدا نمودم، به محل کاروان ردنکاروان به حرکت درآوردند. من نیز بعد از اینکه گ

دانستم که اگر آنها آمدم و متوجه شدم که کاروان رفته است و اثری از آن نیست و چون می
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  گردند، در همانجا نشستم و سپس به خواب رفتم.متوجه قضیه بشوند، برمی

ا روشن صفوان بن معطل سلمی که پشت سر لشکر مانده بود، هنگام صبح، که هنوز هو

نشده بود، به محل کاروان رسیده بود و از دور متوجه گردیده بود که چیزی جا مانده است. 

ان اهلل »شناخت و من با شنیدن آید، مرا که قبل از حکم حجاب دیده بود، میوقتی نزدیک می

  از زبان ایشان، بیدار شدم و خود را پوشاندم.« و ان االیه راجعون

« اناهلل»به خدا سوگند! او حتی یک کلمه با من حرف نزد فقط مکرر  گوید:عایشه ) رض( می

او پیاده جلو شد و من سوار بر شتر،  گفت و شترش را خواباند و من برآن سوار شدم. می

سر ایشان تا به لشکر که در گرمای ظهر در جایی اردو زده بود، رسیدیم. پس از آنجا   پشت

 «سلول بود.کرد، عبدهللا بن ابیرا رهبری می ماجرا شروع شد و کسی که این جریان

، عایشه رضی هللا عنها  اغازشد بعد از بازگشت به مدینه و سروصدای منافقین در این قضیه

گوید: یک ماه بود که برای آنکه متوجه قضیه شود به خانه ی پدرش بازمی گردد، عایشه می

پیامبر اکرم صلی هللا علیه وسلم نزد نازل نشده بود.   پیامبر صلی هللا علیه وسلم وحی بر

من آمد و به من گفت: ای عایشه! در مورد تو به من خبرهایی رسیده است. اگر تو واقعاً 

گناهی تو را اثبات خواهد کرد، اما اگر مرتکب گناه هستی، پس به زودی خداوند بیبی

شود و بعد از آن به ای، پس استغفار و توبه کن؛ زیرا بنده وقتی گناهی مرتکب گناهی شده

صلی هللا علیه  هللا آمرزد. هنگامی که سخنان رسولخدا روی آورد، خدا نیز گناهش را می

 چکید.ای نمیوسلم به پایان رسید، اشکهایم تمام شد، حتی قطره

صلی هللا علیه وسلم را بدهید. گفتند: به خدا سوگند!  هللا به پدر و مادرم گفتم: جواب رسول

م چطور جواب او را بدهیم. آن گاه خودم در حالی که زن جوانی بیش نبودم و هنوز دانیما نمی

اید و آن  زیاد بر قرآن مسلط نبودم، گفتم: به خدا سوگند! اکنون که شما این جریان را شنیده

داند از آن بری هستم، اید، اگر من خود را از آن بری بدانم، در حالی که خدا میرا باور کرده

داند چنین نبوده می من نخواهید پذیرفت و اگر بدان اعتراف کنم در حالی که خداشما از 

َوَجآُؤوا َعلَی  » است، شما خواهید پذیرفت. جواب من همان سخن یعقوب است که گفت:

ُ اْلُمسْ  َتَعاُن َعلَی َما َقِمیِصِه بَِدٍم َکِذبٍ َقاَل بَْل َسوهلَْت لَُکْم أَنُفُسُکْم أَْمًرا َفَصْبٌر َجِمیٌل َوّللا 

و پیراهنش را با خون دروغین آوردند )یعقوب( گفت: بلکه نفسهای » (18یوسف، ) «تَِصُفونَ 

شما کار زشتی را در نظرتان آراسته است. پس)کارمن( صبر جمیل است و خداست که از او 

 این را گفتم و بر بسترم دراز کشیدم.«شود.یاری خواسته می گویید،در مقابل آنچه می

دانستم که خداوند گوید: چون من یقین داشتم که از این گناه بری هستم، میعایشه می

دانستم که برائت من در قرآن به صورت آیاتی که برای مرا از آن تبرئه خواهد کرد؛ ولی نمی

دادم که خداوند تبرئة مرا در خواب شود. احتمال میهمیشه تالوت خواهد شد، نازل می

 دارد. علیه وسلم به او اعالم میپیامبرش صلی هللا



 
17 

صلی هللا علیه وسلم از جایش تکان نخورده  هللا گوید: به خدا سوگند! هنوز رسولعایشه می

بود و هیچ یکی از کسانی که داخل خانه بودند، خارج نشده بودند که وحی بر آن حضرت 

اش و عرقها از چهره صلی هللا علیه وسلم نازل گردید و آثار نزول وحی برایشان پدیدار شد

صلی هللا  هللا مانند دانة مروارید سرازیر گردید؛ پس از اینکه آثار وحی برطرف گردید، رسول

ای عایشه! خدا نیز تو  علیه وسلم خندید و اولین سخنی که بر زبان آورد، این بود که فرمود:

 را تبرئه کرد.

رم صلی هللا علیه وسلم را ببوس. گوید: مادرم گفت: بلند شو، دستهای پیامبر اکعایشه می

 آورم.گفتم: من فقط شکر خدا را به جای می

ا لَُّکم بَْل ُهَو  »این آیات نازل گردید:  إِنَّ الَِّذیَن َجاُؤوا بِاْۡلِْفِک ُعْصبٌَة ِمهنُکْم اَل تَْحَسُبوُه َشرًّ

ْثمِ  ا اْکَتَسَب ِمَن اْۡلِ  َوالَِّذی تََولَّی کِْبَرُه ِمْنُهْم لَُه َعَذاٌب َخْیٌر لَُّکْم لُِکِله اْمِرٍئ ِمهْنُهم مَّ

لَْواَل إِْذ َسِمْعُتُموُه ظَنَّ اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بِأَنُفِسِهْم َخْیًرا َوَقالُوا َهَذا إِْفٌک  * َعِظیمٌ 

بِینٌ 
تُوا بِال * مُّ

ْ
ِ ُهُم لَْواَل َجاُؤوا َعلَْیِه بِأَْربََعِة ُشَهَداَء َفإِْذ لَْم َیأ ْولَئَِک ِعنَد َّللاَّ

ُ
َهَداِء َفأ شُّ

ُکْم فِی َما أََفْضُتْم  * اْلَکاِذُبونَ  ْنیَا َواْْلِخَرِة لََمسَّ ِ َعلَْیُکْم َوَرْحَمُتُه فِی الدُّ َولَْواَل َفْضُل َّللاَّ

ْونَُه بِأَْلِسَنتُِکْم َوتَُقولُوَن بِأَْفَواِهُکم مَّ  * فِیِه َعَذاٌب َعِظیمٌ  ا لَْیَس لَُکم بِِه ِعْلٌم إِْذ تَلَقَّ

ِ َعِظیمٌ  هًنا َوُهَو ِعنَد َّللاَّ ا یَُکوُن لََنا أَن نََّتَکلََّم  * َوتَْحَسُبونَُه َهیِ َولَْواَل إِْذ َسِمْعُتُموُه ُقْلُتم مَّ

ُ أَن تَُعوُدوا لِِمْثلِِه أَبًَدا  * بَِهَذا ُسْبَحانََک َهَذا ُبْهَتاٌن َعِظیمٌ  إِن ُکنُتم یَِعظُُکُم َّللاَّ

ْؤِمنِینَ  ُ َعلِیٌم َحکِیمٌ  * مُّ ُ لَُکُم اْْلیَاتِ َوَّللاَّ هُن َّللاَّ إِنَّ الَِّذیَن ُیِحبُّوَن أَن تَِشیَع  * َوُیبَیِ

ُ یَْعلَُم َوأَنُتْم اَل  ْنیَا َواْْلِخَرِة َوَّللاَّ اْلَفاِحَشُة فِی الَِّذیَن آَمُنوا لَُهْم َعَذاٌب أَلِیٌم فِی الدُّ

ِ َعلَْیُکْم َوَرْحَمُتُه َوأَنَّ َّللاَّ َرُؤوٌف َرِحیمٌ تَْعلَمُ  -11نور  )سوره« وَن* َولَْواَل َفْضُل َّللاَّ

گروهی از خود شما  اند،کسانی که این تهمت بزرگ را پرداخته و سرهم کرده» (20

بلکه این مسئله برایتان خوب است.  اما گمان مبرید که این حادثه برایتان بد است؛ هستند،

آید و هر کسی که بخش عظیمی از گرفتار می هر کدام از آنها به گناه کاری که کرده است،

 سنگینی را دارد.  عذاب بزرگ و مجازات آن را به عهده داشته است،

بایست مردان و زنان مومن نسبت به خود نمی شنوید،چرا هنگامی که این تهمت را می

آشکار و روشنی است. چرا آنان  این تهمت بزرگ،بودن را نیندیشند و نگویند: گمان نیک

بایست چهار شاهد را حاضر بیاورند تا بر سخنان ایشان گواهی دهند؟ اگر چنین نمی

خدا دروغگو بودند. اگر فضل و مرحمت خدا در   آنان برابر حکم آوردند،گواهانی را حاضر نمی

فرورفتنتان در کار تهمت،  ض وهر آینه به سبب خو شد،دنیا و در آخرت شامل حال شما نمی

گردید. در آن زمان که به استقبال این شایعه رفتید و عذاب سخت و بزرگی گریبانگیرتان می

کردید که علم و اطالعی در مورد آن قاپید و با دهان چیزی پخش میآن را از زبان دیگران می

ی که در پیش خدا در حال ای است،بردید این مسئله کوچک و سادهنداشتید و گمان می

گفتید: ما را نسزد که زبان شنوید میبایستی وقتی که آنرا میچرا نمی  بزرگ بوده است.
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کند که اگر این بهتان بزرگی است.خداوند نصیحتتان می  سبحان هللا! بدین تهمت بگشاییم.

دارد ن میآیات را برای شما بیا این هرگز چنین کاری را تکرار نکنید. خداوند مسلمان هستید،

دارند گناهان بزرگی در میان و خدا بس آگاه و حکیم است. بیگمان کسانی که دوست می

داند و پخش کنند، ایشان در دنیا و آخرت شکنجه و عذاب دردناکی دارند. خداوند می مؤمنان

 «دانید.شما نمی

بر  یا آنکه در ماجرای افک )تهمت به عایشه رضی هللا عنها( او به شدت حضرت عمر

پاکدامنی و صداقت عایشه پافشاری می کرد و بر این مسئله اعتقاد داشت و نظر داشت که 

پیامبر خدا چون خودش پاک است پس همسرش نیز پاک است، بعدا آیاتی در سوره نور نازل 

مطابق وحی الهی   شد در تایید نظر عمر رضی هللا عنه و ..در واقعه افک رأی حضرت فاروق

 بود

  ترم !خواننده مح

بنی مصطلق آن تهمتی را که منافقین بر مادر مؤمنان حضرت عایشه  بعد از بازگشت از غزوه

 است. صدیقه طاهره )سالم هللا علیها( زدند، در تاریخ جهان درد و تأسف بزرگی

خاطر و غمناک از این حرکت زشت منافقین بسیار رنجیده حضرات صحابه و سرور دو عالم

 گشتند.

صلی هللا  شد. حضرت نبی کریم مریض دیقه از شدت این صدمه سختحضرت عایشه ص

کرم هللا  راجع به این قضیه از صحابه کرام مشورت خواستند. اتفاقاً حضرت علی علیه وسلم

ها بود، همه صحابه قول منافقین را مورد تردید و تکذیب قرار دادند و از برائت از جمله آن وجهه

 سخن گفتند. و پاکدامنی حضرت عایشه صدیقه

مشورت خواست، حضرت  از حضرت عمر فاروق صلی هللا علیه وسلم هنگامی که پیامبر اکرم

بر این  کرد و بر پاکدامنی و صداقت عایشه پافشاری با تمام قوت وصالبت فاروق اعظم

مسئله اعتقاد داشت و نظر داشت که پیامبر خدا چون خودش پاک است پس همسرش نیز 

 پاک است.

یعنی چه کسی عایشه «. َمْن َزوهَجَكَها» :داشت  عرض پیامبر صلی هللا علیه وسلم جوابدر 

را در نکاح تو درآورده است؟ قال هللا، فرمود: خداوند متعال او را به نکاح من درآورده است. 

همتی خدا پاک است، این ت«. ُسْبَحانََك َهَذا ُبْهَتاٌن َعظَْیمٌ » فاروق اعظم فوراً عرض نمود که:

 بزرگ است.

به محض این که این کلمات بر زبان حضرت فاروق اعظم جاری گشت، وحی الهی مطابق آن 

فاروق را عمراش نازل شد. پس معلوم شد که خداوند متعال رأی حضرت بر پیامبر گرامی

 نسبت به برائت و پاکدامنی حضرت عایشه مادر مؤمنان تأئید فرمود.

 یادداشت :

حکم شرعی واسالمی همین است :هر کسی  تمامی علماء اهل سنت،در ضمن، به اتفاق 
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بزند مرتد و کافر  المؤمنینام عایشه رضی هللا عنها حضرت بی بی که تهمت فاحشه به

 میشود.

 موضوع قتل بشر منافق : درمورد

دعوا   با یکی از یهودیان زندگی میگرد ، او بنام بِشر ، منافقی شخصی در شهر مدینه منوره

 الفی داشت.واخت

را پیش حضرت محمدصلی هللا علیه  ه اصطالح دعوای خویش،ویا ب یهودی گفت: این اختالف

 نماید. وفیصله قضاوت بین ما شخص پیامبر صلی هللا علیه وسلم در بریم تامی وسلم

 کعب بن اشرف برویم: بنام پیش عالم یهود، نه ، بهتر است منافق گفت:

جمله مخالفان سرسخت پیامبر  یهود و از سرمایداران بزرگان واز  یکی )َکْعب پسر اَشرف،

از قبیلٔه  و  نَبهان، پدرش از اعراب بنی صلی هللا علیه وسلم در شهر مدینه بشمار میرفت ،

زیادی  کعب اشعار بود ، نَضیر(طَیِ یء، و مادرش َعقیله، دختر ابوُحَقیق )از بزرگان بنی

ودر اشعار خویش محمد صلی هللا علیه  . ن سروده بودآمیزی در وصف زنان مسلماتوهین 

، بلکه  رساندبه آنان آزار می نه تنها کرد و با سخنان خودنیز هجو می وسلم واصحاب کرام را

 کوشش میکردکه سایرین را برضد آنان تحریک نماید (.

شوه گرفته دانست که کعب از او رزیرا می رفتن به نزد کعب بن اشرف را نمی پذیرد ، یهودی

در نهایت موضوع خویش نزد به پیامبر صلی هللا علیه وسلم  و حق او را ضایع خواهد کرد،

 رجعت دادند .

شخص یهودی حکم  ، بر حق بودن بعد از شنیدن دَلیل طرفین پیامبر صلی هللا علیه وسلم

 کرد وحق را برای یهودی ثابت فرمود و منافق محروم برگشت.

 ،هردو شان ازمجلس رسول هللا صلی هللا علیه وسلم بیرون شدندزمانیکه بعد از فیصله 

در این مورد  ببریم تا او منافق گفت: این اختالف را برای بار دوم پیش حضرت عمر

حق را به مسلمان منافق خواهد  کرد که حضرت عمرنماید، او با این تصور گمان می قضاوت

هودی یقین کامل داشت که حکم حضرت خواهد گرفت، ولی آن ی قهر وغضب داد و بر یهودی

موافق خواهد بود و برای بار دوم هم برنده  فاروق با حکم پیامبر اکرم صلی هللا علیه وسلم

  خواهد شد.

خالصه به اتفاق یکدیگر به عدالت فاروقی حاضر شدند. یهودی تمام ماجرا را بیان کرد، در 

حق را به من داده است، لیکن  صلی هللا علیه وسلم ضمن این را هم گفت که آن حضرت

 منافق راضی نشده، دوباره آن اختالف را پیش شما آوردیم.

فاروق از بِشر منافق پرسید که آیا سخنان یهودی درست است؟ منافق ان را عمر حضرت 

خواهم کرد، بطوری که  فیصله فاروق فرمود: اکنون بین شماعمرتصدیق نمود. باَلخره حضرت 

صلی هللا علیه  حضرت محمد و گفت: هرکدام از شما که فیصله شمشیر از خانه آورد

و فیصله او را چنین خواهد کرد که سر  در میان آنها قضاوت را قبول ندارد، شمشیر عمر وسلم
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 او قابل دیدن نیست.

چنان مبتنی برحق  عمر حضرت فیصله پس با شمشیر سر منافق را از تنش جدا ساخت، این

َفاَل َوَرب َِك ََل ُيۡؤِمُنوَن َحتهىَٰ ُيَحك ُِموَك  » مه ذیل برای تأئید آن نازل شد:و صداقت بود که آیۀ کری

ا ا َقَضۡیَت َوُيَسل ُِموْا تَۡسلِیمّٗ مه ا م ِ  « فِیَما َشَجَر بَۡیَنُهۡم ثُمه ََل يَجُِدوْا فِٓي أَنُفِسِهۡم َحَرجّٗ

آورند تا این که تو را حاکم خود ی)قسم به پروردگار تو که ایشان ایمان نم (.65النساء:  )سوره

های خویش هیچ دهد، سپس نیابند در دلقرار دهند، در آن اختالفی که بین ایشان رخ می

 آنچه تو حکم کردی، و آن حکم را بخوشی قبول دارند(. نوع تنگی را از

 این آیه را 253در تفسیر ابن جریر طبری جلد پنجم و تفسیر کبیر چاپ مصر جلد سوم صفحۀ 

 اند.به شمار آورده نیز موافقات حضرت عمر

 عمر رأی حضرت به آیات طالق مطابق درمورد

همیشه بدین فکر بودم که دروقت مناسب درمورد آن دوهمسر  گوید:می )رض( ابن عباس

عظیم الشان ذکر ی بعمل آمده است  رسول هللا صلی هللا علیه وسلم که از آنان در قرآن

ِ َفَقۡد َصَغۡت ُقلُوُبُكَماإِن  »سوال نمایم: (.)اگر به سوي خدا 4التحریم:  سوره«)تَُتوبَآ إِلَى ٱَّللَّ

پذيرد( چرا كه دلهايتان )از حفظ سر  برگرديد و توبه كنید )خداوند برگشت و توبه شما را مي

 «.داشت( منحرف گشته استكه پیغمبر دوست مي

ن هم در آن سفر همراه ایشان بودم. در ولی موفق نشدم تا این که ایشان عازم حج شد و م

عمر برای تجدید وضو از ما فاصله گرفت، وقتی برگشت من برای او آب  حضرت میان راه،

که در قرآن از آنان  هللا در همین اثنا پرسیدم: آن دو همسر رسول ریختم تا وضو بگیرد .می

ِ َفَقۡد  » د:فرمایخداوند می جا کهاند؟ آنذکری به میان آمده است، کدام إِن تَُتوبَآ إِلَى ٱَّللَّ

 (.4التحریم: سوره «)َصَغۡت ُقلُوُبُكَما

ها عائشه و حفصه هستند. سپس حدیث را ادامه عمرگفت: ابن عباس! از تو در شگفتم! آن

ها بر زنان خود غالب بودیم. وقتی به مدینه آمدیم با ملتی روبرو شدیم داد و گفت: ما قریشی

فرا گرفتند، گفت:  رو، زنان ما نیز چنین آدابی را از زنان مدینهخود بودند. از این که مغلوب زنان

بن زید بود. من روزی بر همسر خود خشم  امیهو در میان بنی منزل من در اطراف مدینه

گرفتم دیدم جواب مرا داد. من ناراحت شدم. همسرم گفت: از این که جواب تو را دادم 

زنند و گاهی شب تا همسران رسول خدا در مقابل حرف او حرف می ناراحت شدی؟ به خدا

گوید: نزد حفصه رفتم و حقیقت امر را از او جویا شدم. حفصه کنند! عمر میصبح با او قهر می

کنیم. گفتم: هر کدام از شما چنین بکند سخن همسرم را تأیید کرد و گفت: ما چنین می

هراسید؟ و به حفصه گفتم: از این به بعد حق نداری بدبخت خواهد شد. آیا از خشم خدا نمی

با رسول خدا چنین برخورد کنی و هر چه خواستی از من بخواه و مبادا این که به رقیب خود 

 تر است.)عائشه( حسادت بورزی كه نزد رسول خدا محبوب
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ای از انصار داشتم که ما به نوبت در مجلس ی سخنانش گفت: من همسایهعمردر ادامه

رساند و هر چه را من شنید به اطالع من میشدیم. هر چه را او میرسول خدا حاضر می

ام آمد و درب را ام بر در خانهرساندم. تا این که روزی همسایهمی شنیدم به اطالع او می

ها بود که قصد حمله به مدینه را ی غسان بر سر زبانمحکم زد. در آن ایام سخن طایفه

اند؟ ها حمله کردهن گفت: مسأله مهمی پیش آمده است، گفتم: آیا غسانداشتند. او به م

همسرانش را طالق داده است. گفتم:  هللا تر از این است؛ رسولگفت: خیر. قضیه مهم

ی حفصه دانستم که این اتفاق خواهد افتاد. صبح روز بعد به خانهحفصه بدبخت شد. من می

گفتم: رسول خدا شما را طالق داده است؟ گفت:  کند.رفتم، دیدم که نشسته و گریه می

دانم او از ما فاصله گرفته است. من جایی رفتم که رسول خدا تشریف داشت و به غالم نمی

خواهم با رسول خدا مالقات کنم. او داخل رفت و جا بود گفتم: میسیاه رنگی که در آن

ا چیزی نفرمود. من به سپس بیرون شد و گفت: برای شما اجازه خواستم اما رسول خد

ها آن کنند. اندکی بامسجد رفتم، دیدم کنار منبر رسول خدا گروهی نشسته و گریه می

نشستم اما طاقت نیاوردم. دوباره برگشتم و به غالم گفتم: برای من اجازه بگیر. غالم داخل 

 رفت و برگشت و گفت: من اسم شما را بردم اما رسول خدا جوابی نداد.

ی ورود گشتم که غالم، مرا صدا زد و گفت: پیامبر به شما اجازهد: داشتم بر میگویعمر می

دادند. بر آن حضرت وارد شدم و سالم کردم. ایشان بر متکایی پر از ماسه تکیه زده بود که 

ای؟ فرمود: آثار آن بر پهلویش هویدا بود. من عرض کردم: ای رسول خدا! زنانت را طالق داده

ی بلند تکبیر گفتم. سپس به رسول خدا گفتم: زنان ما از زنان مدینه آموزش خیر. من با صدا

اند و ماجرای خود و همسرم را بیان کردم و گفتم قبل از این به اند و بر ما غالب شدهدیده

ام. رسول خدا تبسم فرمود. سپس از ایشان اجازه گرفتم که بنشینم، به حفصه نصیحت کرده

ی ایشان جز سه عدد پوست اطراف خود نگریستم، به خدا در خانهمن اجازه داد. وقتی به 

های روزی را بگشاید. چیزی ندیدم. گفتم: ای رسول خدا! از خدا بخواه که بر امتت دروازه

کنند از گستردگی روزی برخوردار همان طور که اهل فارس و روم با این که خدا را عبادت نمی

  هستند.

ِلت » :رسول خدا، راست نشست و گفت أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم ُعجه

ها ملتی هستند ای پسر خطاب! مگر شک داری؟ آن«.)لهم طیباتهم في الحیاة الدنیا

  ها در دنیا به آنان داده شده است(.کــه روزی آن

سوگند خورده بود که  هللا آنگاه گفتم: ای رسول خدا! برای من از خدا طلب آمرزش نما. رسول

بر  222)مسند احمد .یک ماه نزد همسران خود نرود تا این که از جانب خدا سرزنش گردیدتا 

 اساس شرايط شیخین صحیح است.(

 آیات طالق مطابق رأی حضرت فاروق

که حضرت عمر فاروق می فرماید : روزی به من  مورخین وسیرت نویسان می نویسند که :
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  از دست همسرانش ناراحت است.خبر رسید که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم 

صلی هللا علیه وسلم را ناراحت نکنید وگرنه خداوند  ها رفتم و گفتم: رسول هللا من نزد آن

متعال، به او همسرانی بهتر از شما عنایت خواهد کرد. تا اینکه یکی از همسران پیامبر صلی 

تواند  علیه وسلم نمیهللا علیه وسلم به عمر گفت: ای عمر! آیا شخص رسول هللا صلی هللا

همسرانش را نصیحت نماید، تا اینکه شما به نصیحت آنان بپردازی؟! آنگاه خداوند این آیه را 

ْؤِمَناتٍ َقانَِتاتٍ تَائِبَاتٍ  »نازل فرمود: َعَسی َربُُّه إِن طَلهَقُکنه أَن ُیْبِدلَُه أَْزَواًجا َخْیًرا ِم نُکنه ُمْسلَِماتٍ مُّ

اگر پیغمبر، شما را طالق دهد، » یعنی:  .(5التحریم:  سوره) «ائَِحاتٍ ثَیِ بَاتٍ َوأَْبَکاًراَعابَِداتٍ سَ 

چه بسا پروردگارش به جای شما همسرانی را نصیب او بگرداند که بهتر از شما باشند. زنان 

)  «.دوشیزه یا غیر دوشیزه ی فرمانبردار، با ایمان، فروتن، توبه کار، عبادتگزار و روزه دار

 (.4213بخاری، ک التفسیر ش 

فاروق به همین کلمات آیه ازواج عمراند که حضرت حضرات مفسرین بطور وضوح بیان فرموده

( را نصیحت کرده بود که متعاقب آن آیه فوق نازل گردید.  مطهرات )رضی هللا عنُهنه

 یادداشت :

که از آنجمله : شش تن تن می رسید  یازده به پیامبر صلی هللا علیه وسلم تعدادهمسران

غیر عرب بوده است، همسران  تن عرب )غیر قریشی( ویک تن شان قریشی وچهار شان

 :قریشی پیامبر صلی هللا علیه وسلم عبارت از

 .خدیجه دختر خویلد بن اسد بن عبدالعزیز بن قصی بن کالب -

 .عایشه دختر ابوبکر صدیق بن ابی قحافه -

 .حفصه دختر عمر بن خطاب -

 .م حبیبه دختر ابوسفیان، اسمش رمله هستا -

 .ام سلمه دختر امیه بن سهیل -

 .سوده دختر زمعه -

 :وامهات المؤمنین عرب که از قبیله قریش نیستند عبارت اند از

 .زینب دختر جحش بن رئاب بن اسد بن خزیمه -

 . میمونه دختر حارث بن حزن ابن قیس بن غیالن الهاللیه -

 .بن حارث ابن قیس الهاللیهزینب دختر حزیمه  -

 .جویریه دختر حارث بن ابی ضرار، از بنی مصطلق -

اما تنها همسر پیامبر صلی هللا علیه وسلم که عرب نیست صفیه دختر حیی بن اخطب که از 

 .قبیله بنونظیر است

وسلم، مادر مومنان هستند. پس به علیههللاطبق تصریح آیه قرآن کریم ازواج پیامبر صلی

شوند. و بر رت دیگر تمام مومنان تا قیامت، فرزندان این محبوبۀ رسول خدا محسوب میعبا
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  هر انسان با حیا و غیرتی َلزم است که احترام و مقام واَلی مادر خود را حفظ نماید.

 دشمنی با جبرئیل دشمنی به هللا است :

که  فرموده است خود وابن جریر از طریق شعبی روایت« مسند » اسحاق بن راهویه در 

را می شنید واز شباهت  یهود می رفت وبحثهای از تورات  نزد  به گاه گاه حضرت عمر )رض(

  رد .کبا قرآن تعجب می  تورات

یهودان  روزی پیامبر صلی هللا علیه وسلم از آن جا می گذشت به حضرت عمر می فرماید :

 آیا می دانید که این مرد فرستاده هللا است ؟ : شما را به خدا قسم می دهم گفتم

یقین میدانیم که او رسول خدا است . گفتم : پس چرا  به دانشمند ترین آنها گفت : بلی

ای که پیام آسمانی را به تو می آورد  گفتند : از او پرسیدیم فرشته ؟ پیروی نمی کنید او از

، جنگ وهالکت را نازل  سختی ، دشواری ، ناگواری او دشمن ما جبرئیل را که کیست ؟  

  شد . می کند یاد آور

گفتم : پس ازبین فرشتگان دوست شما کیست ؟ گفتند میکائیل که باران ، نیکویی ورحمت 

  را فرود می آورد .

راست ودیگری  گفتم : منزلت این دو در نزد پروردگار شان چگونه است ؟ گفتند : یکی جانب

  جانب چپ خدا قرار دار .

علیه السالم جایز نیست که با میکائیل علیه السالم  بنابر این برای جبر ئیل  پس گفتم

ساز گاری نماید بنابر این  دشمنی کند وهم برای میکائیل جایز نیست که با دشمنان جبرئیل 

دو با هر که صلح وآشتی  من به یقین شهادت می دهم که جبرئیل ومیکائیل وپروردگار این

کنند همه شان با او از در صلح وآشتی می آیند وبا هر که در جنگ باشند ودشمنی کنند 

  همه به طور یکسان با او در جنگند .

سپس به سوی پیامبر حرکت کردم وخواستم که از جریان آگاهش کنم چون به نزدش رسیدم 

.  

گفتم ای رسول هللا ، من « اگاهت کنم  از آیاتی که برایم نازل گردید آیا » گفت : 

لَهُۥ َعلَىَٰ  »شنیدن کالم آسمانی هستم پس  مشتاق  ا لهِـجِۡبِريَل َفإِنَّهُۥ نَزَّ ُقۡل َمن َكاَن َعُدوهٗ

ٗقا لهَِما بَۡیَن يََدۡيِه َوُهٗدى َوُبۡشَرىَٰ لِۡلُمۡؤِمنِینَ  ِ ُمَصدهِ البقرة:  سوره« )  َقۡلبَِك بِإِۡذِن ٱَّللَّ

بگو هرکه دشمن جبرئیل باشد، )باید از غصه بمیرد( زیرا اوست که این قرآن را به ) (.97

کنندۀ کتب سابق است و برای فرمان خدا بر قلب شما نازل کرده است، در حالی که تصدیق

 را قرائت کرد. مؤمنان هدایت و بشارت است(.

بر خاستم تا نزد شما  گفتم : ای رسول هللا ، قسم به ذات یکتا از نزد یهود به همین عزم

آمده گفتگوی را که بین من ویهود صورت گرفت به عرض شما برسانم اینک دریافتم که وحی 

  الهی برمن سبقت گرفته است .

 اسنا د این حدیث به شعبی درست است اما او عمر )رض( را ندیده است .
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 ت کرده اند .این حدیث را ابن ابو شیبه وابن ابو حاتم از طریق دیگر از شعبی روای

 ابن جریر از طریق سدی از عمر روایت کرده است .

 واز طریق قتاده از عمر ) رض( روایت کرده است واین دو حدیث نیز منقطع هستند .

ابن ابو حاتم از طریق دیگر از عبد الرحمن بن ابی لیلی روایت کرده است : یهودی با عمر ) 

و را یاد می کند با ما دشمن است.عمر ا ، رض ( برخورد وگفت :جبرئیل که دوست شما

باشد خدا  فرشتگان ، پیامبران ، جبرئیل ومیکائیل هرکس که دشمن هللا ، فاروق گفت :

  دشمن اوست .

است .اینها طرقی اند که  ابن ابی لیلی گفته است : این آیه به زبان عمر )رض( نازل گردیده

 یکدیگر را قوی می سازند .

که اهل علم همه قبول دارند که سبب نزول این آیه همین است .  ابن جریر نقل کرده است

)اهل علم متفقند بر این که این آیه در جواب بنی اسرائیل که جبرائیل علیه السالم را دشمن 

نازل شده است . اما اختالف بر  ستندعلیه السالم را دوست خویش می دان خود ومیکائیل 

نظر از سوی یهود شده است ، بعضی از علماء  سر این است که چه چیزی سبب بیان این

معتقدند که یهود هنگام مناظره با رسول هللا در امر نبوت این سخن را گفت وبعضی دیگر می 

) مواخذ : تفسیر   در باره رسول هللا این سخن را یاد کردند.( گویند هنگام مناظره با عمر)رض(

واسباب نزول تالیف : عالمه جالل الدین  تاریف حسنین محمد مخلوف بیان کلمات قرآن کریم 

 سوره بقره (  97 شان نزول آیه : –سیوطی ، ترجمه عبد الکریم ارشد فاریابی 

امام فخرالدین رازی در تفسیر کبیر و عالمه ابن حجر عسقالنی در فتح الباری مطبوعه 

ت که هنگام نویسند، و در حدیث شریف نیز آمده اسانصاری دهلی در شأن نزول این آیه می

لََقْد َواَفَقَك »به حضرت فاروق گفتند که: صلی هللا علیه وسلم نزول این آیه حضرت پیغمبر اکرم

 «.پروردگارت با نظر تو موافقت نمود ای عمر»یعنی: «.َربَُّك يَا ُعَمر

 موضوع استیذان به خانه ها

 58 )آیه )رض ( در مورد شان نزول عباسابن حضرت مفسر شهیر جهان اسالم

را  خویش غالم می نویسد : در یکی از روز ها پیامبر صلی هللا علیه وسلم ، النور(. سوره 

نزد   غرضی امری بود در وقت چاشت ، مردم انصار ازکه  عمرو بنمدلج بنام

 فرستادند. )رض( الخطابعمربن

که  شد ، بدون استیذان داخل در وقت چاشت ، عمر)رض( حضرت درحالی به خانه غالم

همینکه غالم داخل خانه شد خطاب به حضرت  استراحت بود ، در حال حضرت عمر )رض ( 

 گفت که پیامبر صلی هللا علیه وسلم شما را خواسته است . )رض( عمر

و  خانه خویش امر ناپسند دانسته ، داخل شدن غالم را بدون استیذان به  )رض ( عمر حضرت

د متعال خادمان را از واردشدن ناگهانی و بدون اجازه کاش خداون ای در دل خود تمنا کرد که

 در اوقات مخصوص ممنوع سازد.واستیذان 
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پیامبر صلی هللا علیه وسلم حاضر  داشت، به خدمتخویش او درحالی که این تمنا را در دل 

 کرد. می امرونهی استئذان ما را در موضوع متعال خدای کاش ! ای هللا:یا رسول شد . وگفت

ٓأَيَُّها ٱلهِذيَن َءاَمُنوْا لِیَۡستَ  »شد. نازل آیه این بود که همان ُنُكمۡ  ۡٔ يََٰ  « ِذنُكُم ٱلهِذيَن َملََكۡت أَۡيَمَٰ

ه مالک شده است ای مؤمنان! باید اجازه بگیرند از شما آنان ک (.) 58النور:آیه  ) سوره

اند از شما های راست شما یعنی غالمان و کنیزان و نیز آنان که بحد احتالم نرسیدهدست

 سه وقت مخصوص:

بار ببیشتر تکرار را از سه گرفتن. یعنی: اجازهاست در هر نوبتی گرفتنبار اجازه  سه از مراد

 اوقات سه گانه عبارتند از : اما  نکنند،

لباس  و درآوردن  ازبستر خواب است برخاستن  ، وقتوقت زیرا این «صبح زاز نماپیش» -

باشد، یا بر  خوابیده برهنه شخص بسا کهو چه لباس روز است ، و پوشیدن خواب های 

  ببینند. حال او را بر آن ندارد دیگران دوست باشد که قرار داشته حالتی

ن در چاشت زیرا مسلمانا ، آوریدمی را بیرون هایتانلباس که چاشت از وهنگامی -

  آورندخود را در می های)چاشتگاه( لباس قیلوله خواب برای

با  کردنو خلوت از لباس شدنبرهنه نیز، وقت وقت اینکه ) خفتن ( از نماز عشاء و پس -

  «است عورت برایتان نوبتسه  این» است همسران

 و مختل ناقص آن  در ستر وپوشش که شماست برهنگی ساعات : یعنیتعورا

دستور دهید و  اجازه کسب را به خویشو بردگان  ، اطفالوقت سه باید در این پس شودمی

  بر شما درآیند. اجازه بدون که جایز نیست شانبرای

آیۀ کریمه را نازل فرموده، و خادمان را از چون دید که خدای تعالی مطابق آرزویش  عمر حضرت

 ها در اوقات مخصوص ممنوع ساخت، فوراً سجده شکر را بجای آورد.واردشدن به خانه

رسد، بسیار شاد و خوشحال بنظر می عمر دید که حضرت صلی هللا علیه وسلم آن حضرت

  جریان را از ایشان پرسید.

از  صلی هللا علیه وسلم ض رسانید .پیامبر داستان را بحضور مبارک بعر تمام حضرت عمر

شک خدای تعالی شخص عفیف و باحیا را شنیدن آن بسیار مسرور گشت و فرمود: بی

 دوست دارد.

این آیۀ کریمه را نیز از موافقات حضرت عمر به  مفسیر شهیر جهان اسالم امام فخر رازی

 شمار آورده است.

 

 

 اصل ایه متبرکه :

ٓأَيَُّها » ٖتِۚ ِم ن  ۡٔ ٱلهِذيَن َءاَمُنوْا لَِیۡستَ يََٰ َث َمرهَٰ ُنُكۡم َوٱلهِذيَن لَۡم يَۡبلُُغوْا ٱۡلُحلَُم ِمنُكۡم ثَلََٰ ِذنُكُم ٱلهِذيَن َملََكۡت أَۡيَمَٰ

ِة ٱۡلِعَشآِءِۚ ثَلََٰ  ِة ٱۡلَفۡجِر َوِحیَن تََضُعوَن ثِیَابَُكم ِم َن ٱلظهِهیَرِة َوِمۢن بَۡعِد َصلَوَٰ ٖت لهُكۡمِۚ لَۡیَس َقۡبِل َصلَوَٰ ُث َعۡوَرَٰ
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 ُ لَِك ُيبَِی ُن ٱَّلله ُفوَن َعلَۡیُكم بَۡعُضُكۡم َعلَىَٰ بَۡعٖضِۚ َكَذَٰ
 طَوهَٰ

ِتِۗ  َعلَۡیُكۡم َوََل َعلَۡیِهۡم ُجَناُحۢ بَۡعَدُهنهِۚ لَُكُم ٱۡۡلٓيََٰ

ُ َعلِیٌم َحكِیمٞ    سوره النور( 58آیه «)  َوٱَّلله

 یادداشت :

بخاطر به این نام  سوره مفسرین می فرمایند که : این« نور »  وجه تسمیه سوره مورد در

عظمت وفهمی علمی  است . ،و درخشان نورانیبس ای آیه ربرگیرندهد مسمی شد که

حدیثی آمده  سوره در وتعلیمی این سوره چنان عالی است که درمورد فضیلت اموزش این 

 «.نور را بیاموزید سوره خویش زنان  بهو  مائده سوره خویش مردان به» :است 

 نور تربیت انسان واعضای خانواده با ابعاد مختلف آن است . سوره  محتوای وموضوع

 تغیر قبله از بیت المقدس به بیت هللا :

است وبه این نام نامیده می شود ، زیرا نمازگزار در مقابل  « جهت »  به معنی « قِـبـله»

با پیامبر صلی هللا علیه وسلم »:  که در حدیثی از براء روایت شده است .ایستاده میشود آن

کعبه شانزده ماه یا هفده ماه به سوی بیت الَمْقـَدس نماز گزاردیم سپس رو سوی  

 )مسلم («. گرداندیم

در مکه ،قبل از هجرت  ابتدا در رسول اکرم صلی هللا علیه و سلم ، ناگفته نباید گذاشت که:

المقدس نماز میخواند ولی )به علت تعلق  به سوی بیت با درنظر داشت اینکه ینهبه مد

 خاطرش به کعبه( طوری میایستاد که کعبه نیز پیش روی ایشان قرار میگرفت.

، این امر مشکل آمد که در یک نماز به دو قبله  هجرت فرمود مدینه منوره ولی زمانیکه به

نه منوره به طرف شمال و بیت هللا به جانب جنوب واقع متوجه شوند، زیرا بیت المقدس از مدی

است. به همین سبب استقبال به دو قبله در یک نماز دشوار آمد، و نیز یهود مدینه به طرف 

خواندند. بنابراین، پیامبر اکرم با یارانش در مدت نوزده ماه جانب بیت بیت المقدس نماز می

 کردند.المقدس نماز را ادا می

صلی هللا علیه وسلم ،نمازخواندن به جانب بیت هللا بود و انتظار  قلبی آن حضرت تمنای ولی

داشت که حکم تحویل قبله نازل شود، تا این که روزی حضرت فاروق اعظم عرض کرد یا 

خواهد که قبله مسلمین رسول هللا! بیت هللا که تعمیریافتۀ حضرت خلیل هللا است، دلم می

کرده به بارگاه رب العالمین دعا نمود که بار الها! تمنایم را شرف ها را بلند شود. سپس دست

 قبولیت عنایت فرما.

َقۡد »البقرة(.را برای پیامبر گرامی نازل فرمود: سوره 44) دیری نگذشت که حضرت جبرئیل آیۀ

َمآِءۖۡ َفلَُنَول ِیَنهَك قِۡبلَةّٗ تَۡرَضىََٰهاِۚ َفَول ِ  َب َوۡجِهَك فِي ٱلسه
ُّ
 َوۡجَهَك َشۡطَر ٱۡلَمۡسجِِد ٱۡلَحَراِمِۚ َوَحۡیُث نََرىَٰ تََقل

وْا ُوُجوَهُكۡم َشۡطَرهُۥ
ُّ
بینیم ما گشتن صورت شما را جانب آسمان، شک میبی«)َما ُكنُتۡم َفَول

ای که پسندش خواهی کرد. پس بگردان صورت خود را جانب گردانم تو را به آن قبلهالبته می

 تان را جانب آن(.هایگردانید صورتمسجد حرام، و هرجا که باشید ب
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این آیه را نیز از موافقات حضرت  عالم ومفسیر شهیر جهان اسالم امام فخرالدین رازی

 شمرده است. عمر)رض (

 با رای حضرت عمر : رای پیامبراسالم  تأیید

حضرت ابوبکر صدیق  نشسته بودیم. هللا صلی هللا علیه وسلم گوید: ما با رسولابوهریره می

از  هللا صلی هللا علیه وسلم جا حضور داشتند. رسولو تعدادی دیگر نیز آن وحضرت عمر ،

میان ما برخاست و رفت. هر چه منتظر ماندیم، بازنگشت ما ترسیدیم که کسی به ایشان 

  آسیبی برساند.

ی باغ من از همه بیشتر نگران شدم. بنابراین برخاستم و به دنبال ایشان گشتم. تا این که به

را نیافتم. لذا خود را جمع کرده، از از باغهای بنی نجار رسیدم. هر چه گشتم راه ورودی آن

جا یافتم. با دیدنم فرمود: ابوهریره را آن هللا صلی هللا علیه وسلم آبراه، وارد باغ شدم. رسول

و هستی؟ گفتم: بلی. گفت: چه خبر داری؟ گفتم: ای رسول خدا! شما از میان ما برخاستید 

ام و دیگران نیز رفتید و چون برنگشتید همه، نگران شدیم. من به همین خاطر اینجا آمده

 پشت سر من هستند.

اذهب بنعلي هاتین » کفشهایش را به من داد و گفت: آن حضرت صلی هللا علیه وسلم

فمن لقیته من وراء الحائط يشهد أن ال إله إال هللا مستیقناً بها قلبه فبشره 

ن سوی این دیوار با هر کس روبرو شدی که به یگانگی خدا از درون قلب اعتراف آبالجنة(.)

 کرد، او را به بهشت مژده بده.(می

ها را برداشتم و بیرون شدم. اولین کسی که با او روبرو شدم، گوید: من کفشابوهریره می

ها، ای؟ گفتم: اینها را در دست گرفتهبود. او گفت: چرا کفش عمر بن خطابحضرت 

است که به عنوانی نشانی به من داده تا کسانی را که به یگانگی  هللا های رسولکفش

  دهند، به بهشت مژده دهم.خداوند متعال گواهی می

گاه به من گفت: برگرد. من با ام زد و من افتادم. آنبا عصبانیت به سینه حضرت عمر )رض(

بازگشتم. عمر نیز پشت سرم آمد.  هللا صلی هللا علیه وسلم گریه و شیون نزد رسول

؟ گفتم: عمر را دیدم و «ای ابوهریره! چه شده»پرسید:  هللا صلی هللا علیه وسلم رسول

ام زد و من افتادم. او خبری را که مرا به خاطر آن فرستادی، برایش بازگو کردم، اما او به سینه

ای عمر! چرا چنین »: فرمود صلی هللا علیه وسلم بازگردم. رسول اکرم به من گفت که

هایتان فرستادید تا هر کس را که با ؟ عمر گفت: ای رسول خدا! آیا شما، او را با کفش«کردی

«. آری»اکرم فرمود:  داده، به بهشت مژده دهد؟ رسول شهادت « هللا»یقین قلبی به یگانگی 

به همین عمر گفت: به نظر من چنین نکنید؛ زیرا من، نگران این مسأله هستم که مردم 

نظر عمر را  هللا بسنده نمایند و در اعمال نیک و شایسته کوتاهی نمایند. رسول

 . (31)مسلم، کتاب اإلیمان، شماره  پذیرفت

را مورد موافقت و  )رض( عمرفاروق این حدیث معلوم شد که سرور دو عالم رأی حضرت از
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از موافقات حضرت عمر )رض( تأئید قرار داد. به همین سبب مال علی قاری حنفی/ این را نیز 

   به شمار آورده است.

 و من هللا التوفیق

  

 

 

 منابع وماخذ ها ی عمده :

إزالة الخفاءعن خالفة الخلفاء )نویسنده:محدث هند شاه ولی هللا دهلوی/تحقیق، حواشی  -

 و تخریج احادیث:سید جمال الدین هروی (

ضیاء قاسمی ، مترجم موَلنا غالم محمد موافقات حضرت عمر ،گرد اورنده : موَلنا محمد  -

 هجری ( کتابخانه عقیده . 1436شمسی ، 1394سربازی تاریخ نشر 

 1394احادیثی در فضایل خلفای راشدین تهیه شده  توسط احمد بن عباس بن علی  -

 هجری احمد بن عباس بن علی 1437شمسی ، ربیع اآلول 

 هجری 1437 بیع اۡلولشمسی، ر1394م  عمر فاروق )بررسی و تحلیل زندگانی خلیفه دو -

  (.1/72اإلتقان في علوم القرآن للسیوطي ) -

 .(101کتاب شهید المحراب، تلمسانی، صفحه  -

 (.4/226تفسیر ابن کثیر ) -

 .(534-533السیرة النبویه، ابی شهبه، جلد دوم ، صفحه  -

   امام فخر رازی کبیر تفسیر -
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 این رساله :فهرست عناوین 

 

 شماره  عنوان صفحه

   مقدمه :    

 1 حضرت عمر  به شأن نزول آیات آگاهی 

 2 درمورد برترین عمل نزد هللا  

 3 حجاب ازواج مطهرات درموضوع 

 4 خمر  در مورد موضوع حرام شدن 

 5 درموردحکم نماز در مقام ابراهیم 

 6 منافق  بن ابی بن سلول عبدهللا جنازه بر درموضوع نماز 

 7 رأی حضرت فاروق در باره استغفار برای منافقین 

 8 است « احسن الخالقین»در مورد هللا   

 9 موضوع اسیران بدر  درمورد 

 10 موضوع ماجرای افک  درمورد 

 11 موضوع قتل بشر منافق  درمورد 

 12 عمر رأی حضرت به آیات طالق مطابق درمورد 

 13 طالق مطابق رأی حضرت فاروقآیات  

 14 دشمنی با جبرئیل دشمنی به هللا است  

 15 موضوع استیذان به خانه ها 

 16 تغیر قبله از بیت المقدس به بیت هللا  

 17  با رای حضرت عمر  رای پیامبراسالم  تأیید 
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 معرفی ومشخصات  این رساله :

  نزول وحی موافق با خواست حضرت عمر:  رساله نام 

 تتبع ،تحقیق  وگرد اورنده :

 « سعید افغانی  -سعیدی»  امین الدین 

 جرمنی -مسؤل مرکز فرهنگی دحق َلره  مرکز مطالعات ستراتیژیکی افغان و ر ـدیـم

 saidafghani@hotmail.com   : ادرس  ارتباطي : بريښنا لیک

mailto:saidafghani@hotmail.com
mailto:saidafghani@hotmail.com

