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 پیشاهنگ سخن 

چه تو به ما برای ما دانشی نیست جز آن. و منزهی تو پاک

کتابی  نان راتو بسیار دانای حکیم هستی. ما آآموختی که 

مایه هدایت و اساس علم و آگاهی آوردیم با طول و تفصیل بر

 و مهربانی.

 حقیقتی است، دانند که آن دادیم می به کسانی که کتاب

و  شدگان دادهو آن کتاب  از پروردگار تو است نازل شده

 دهند. ومنان شک و تردید به خود راه نمیم

دچار اختالف نشدند مگر  و کسانی که کتاب داده شدند

که علم و آگاهی برایشان آمده بود و آن اختالف به  پس از آن

که  انشان شد. و هر گاه تو بعد از آنسبب تجاوز و ستمگری می

تو  ها باشی آنه دنبال هواهای نفسانی علم و دانش پیدا کردی ب

 نیز از ستمگران خواهی بود.

ن و گمان نیستند و ه دنبال ظهایشان جز بآنان در آن ادعا

سازد و این  نمینیاز  و پندار چیزی از حق و حقیقت بی ظن



6    ها مومنان در کعبه و شگفتیوالدت امیر 

ست که چه تر اهاست و پروردگار تو دانا میزان اندازه دانش آن

ما ند.پس حمد و ثنا برای خداست که ا کسانی به شاهراه هدایت

ایت او نبود ما به این فرمود و اگر هد را به این راه هدایت

 کردیم. ه، ره پیدا نمیشاهرا

هایی از که درود و سالم بر بندگان برگزیدة خدا کسانی

شود  شش رحمت همواره به ایشان نثار میپروردگارشان در پو

 اند.  و آنان هدایت یافتگان حقیقی

 یمیناأل



 در کعبه  منانؤموالدت امیر

د د یحیی اوالی از غدیریه سرایان، در قصیده خود به تولّسیّ
 نویسد: علی در کعبه اشاره و می علی امیرمؤمنان

ع شد و خدا کسی است که والدتش در حرم خدای رحمان واق
  منی مورد حمایت قرار داد.ی و دشتهر سخ دراو را 

 ت حکایت والد

ه شد و فاطمه بنت دیوار کعبه شکافت امیرمؤمنانهنگام میالد 
آنگاه شکاف به هم ین، وارد جوف کعبه شد. مناسد، مادر امیرالمؤ

اخل بیت بود، تا انسانی پا به که او هم چنان در د پیوست درحالی
ود را از او بازیابد. د و شرف خسجم، گیتی بگذارد که کعبه عرصة

از صدف کعبه مرواریدی بیرون د و های بهشتی تناول کر او از میوه
 درخشانش، روشن گردید. انی با نور چهرةمد که جهآ

ی در آن در کعبه، حقیقتی است که شیعه و سنّ والدت علی

 1مده است.ها آ فاق نظر دارند و احادیث آن، فراوان و در کتاباتّ

                                                           
  .3/383. مستدرک، حاکم 1
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اهلل دهلوی و  هم چون شاه ولی، ز مخالفان شیعهحتی ا

 ماجرا اعتراف دارند:لوسی به آن محمود آ

در کعبه، امری مشهور است و در کتب  والدت علی

 فریقین نیز، از آن یاد شده است.

را از پشت کعبه پایین  ها به شکرانه مولود کعبه بت علی

  ای آورده است. د رضا هندی این معنی را در قصیده. سیّآورد

ذکر  ت رااسم شانزده کتاب اهل سنّ امه امینیپس علّ

 اند. کرده که این حکایت را نقل کرده

برد که  نجاه تن از علمای شیعه را نام میپ امه امینیعلّ

یب نجف، پنجاهمین آنان است. د علی اردوباری، ادمیرزا محمّ

آن موضوع، کتابی ویژه تألیف  رالبختری هم د که قاضی ابو چنان

که  ندا حکایت آن والدت را به نظم کشیده ای هم کرده و عده

داند، از  ها را بالغ بر چهل نفر می تعداد آن امه امینیعلّ

  گوید: می پولس سالمه که، جمله شاعر مسیحی

ِعبود ...لمَبید لِالعَ سرُجِ یَهِی فَرجِد تَدائِالشَّ فیِ کعبه اهلل 

شود و آن پل  ها بسته می کعبه خدا که به آن در سختی

الحرام از شادی تبسمی  سوی معبود است. مسجد بندگان به

کرد و سنگ ها سرود سر دادند. در آن روز دو فجر رخ داد. 

 فجر صبح و دیگری فجر آن والدت. یکی
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و ماند  د، اما او چنان صبح روشن باقی میروزگار می گذر

 .1دمد هر روز، فجری تازه در وجودش می

 لم ...العِ ا مدینةنَحدیث اَ

سرایان، در قصیده خویش از  غدیریهالدین مالکی، از  شمس

سخن گفته و در وصف او  علی های فراوان فضیلت

  سراید: می

، داماد و پسر عموی پیامبر شمشیر رسول خدا

: باب مدینه علم سنین، همسر زهرای بتول و از جملهابوالح

 .رسول

دیر یکصد و چهل و سه مورد نام در الغ امه امینیعلّ

همچنین بیش  8اند. را آورده «لم ...ه العِنَدیِا مَنَاَ»برد که حدیث  می

ت حزم، در دانش و اعلمیّ سخن ابن از پنجاه حدیث، در ردّ

 ، مطرح کرده است. در میان صحابه پیامبر علی

 متن حدیث 

این حدیث با متن های متفاوت و لی هماهنگ، گزارش شده 

 است. در حدیث ابن عباس چنین آمده است:

العلم و علی بابها فمن اراد العلم فلیات بابه ةانا مدین 

                                                           
  . همان.1
های قرة األعیان از  ؛ دراک: کتاب5. طبقات األنوار، میر حامد حسین هندی، ج2

 سلیم محمّد افندی؛ نفع قوّت المغتدی از سلیمان مغربی مالکی؛ کفایة الطالب از
 .88شنقیطی، ص 
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انش هستم و علی باب آن و هر دپیامبر فرمود: من شهر 

 کس خواهان علم باشد باید از باب آن وارد شود.

ضمون مان مآن گاه عالمه امینی یازده حدیث دیگر به ه

لی برادر من و از من کرده است و از آن جمله است: عمطرح 

من  وصی و جانشین، هستم و او در دانش مناست، من از او 

 1است.

 صحت حدیث 

شناس را در  نی شهادت بیست و یک دانشمند حدیثامه امیعلّ

 :هآورده است. از جمل، ت سند حدیثصح

و حاکم در االثار  در تهذیببن جریر طبری  جعفر محمدابو 

 . مستدرک و فیروزآبادی در نقد صحیح و ...

                                                           
 .55-3/101الغدیر، . 1



 ها  ای روزگار به تو شگفتی تا زنده

 دهد. ارائه می

تواند بگوید  داند چه می ان درباره کسی که خود را فقیه میانس

بن  ای صحیح و حسن در علم و دانش علیه حدیث که آن همه

ری را داناتر از وجود دیگ طالب در پیش اوست، با این ابی

 داند! می علی

نویسد به نام  میکسی که کتابی  ویم در حقّمن چه بگ

تهمت و ، انجام آن همه دروغو باکی ندارد که سر «الوشیعة»

 گویی چه خواهد بود. یاوه

ترین اصحاب محمد در  نویسد: عمر، داناترین و فقیه او می

طور مطلق بوده  ت، آشناترین بهعصر خود و به قرآن و سنّ

 های خلیفه یکصد مورد از موارد اشتباه امه امینیاست. علّ

آورده و میزان معلومات متقن منابع و مدارک به با استناد  را

 فقهی و قرآنی او را معرفی کرده است.
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 هایی از دانش عمر  شگفتی
 م اول: حکم تیمّ

نیافتم. مردی نزد عمر آمد و گفت من جنب شدم و آب برای غسل 

مجلس حضور داشت،  ار یاسر در آنعمر به او گفت: نماز نخوان، عمّ

آید ما جنب شده بودیم تو نماز نخواندی و اما من  گفت: یادتان می

فرمود: کافی بود  خود را به خاک مالیدم و نماز خواندم. پیامبر

 کردید، آنگاه کیفیت تیمم را یاد داد. تیمم می

خواستی اگر : ار گفتخدا بترس. عمّار از عمر گفت: ای عمّ

امه این ماجرا را به گویم. علّ این موضوع را به احدی نمی

 صورت های مختلف نقل کرده است.

گوید نزد عبداهلل و ابوموسی بودم. ابوموسی پرسید  شقیق می

د و آب نیافت چه کند؟ عبداهلل دمی جنب شبه نظر تو اگر آ

ابوموسی گفت: پس سخن  و بی پیدا کندآ نماز نخواند تا گفت

و عبداهلل  م یاد دادبه او تیمّ  برشود؟ که پیام عمّار چه می

گفت: موسی عمّار قانع نشد. ابوگفت: دیدی که عمر به سخن 

 1گویی؟ م( چه می)تیمّ ار را رها کن به همة آیةعمّ

 دوم: حکم شک 

یا یکی از   ای رسول خدا روزی از غالمی پرسید: آیا شنیده عمر

 اصحاب او گفته باشد اگر کسی در نمازش شک کند چه باید بکند؟

                                                           
؛ ابن ماجه 1/53؛ سنن ابن داود، 265و  1/110مسلم، باب تیمّم، . صحیح 1

 / 1صحیح بخاری،  ؛205و1/215؛ سنن بیهقی 61-1/55؛ سنن نسایی، 1/200
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پرسید درباره عوف سر رسید و   بن در این میان عبدالرحمن

 کردید؟ چه صحبت می

عمر مسئله را گفت: عبدالرحمن گفت: شنیدم رسول 

یک و سه شک  فرمود: هرگاه یکی از شما در رکعت خدا

اگر در دو و سه شک کند بنا  ؛ذاردگبکند، بنا را به رکعت یک 

بنا سه و چهار  و در صورت شک میانرا به رکعت دو بگذارد؛ 

سپس  که اشتباه در زیادت باشد. نرا به رکعت سه بگذارد تا آ

 سالم گوید. قبل از سالم دو سجده به جا آورد و

صورت دیگری بدون تفاوت زیاد نقل شده است.  این امر به

ه حکم شک کنید که خلیف نویسد: آیا تعجب نمی میامه امینی علّ

و روز  ت و شبای مورد ابتال اس در رکعات نماز را که مسئله

و  پرسد داند و از غالمی می کار دارد، نمییک نوبت با آن سرو

  دهد بن عوف جواب می تا عبدالرحمن اندد او هم نمی

د و کسی را که داند چه بگوی ماند و نمی آدمی مبهوت می

این اندازه  اند میزان آگاهی او از احکام، علم اصحاب دانستها

ترینشان این است. روزی تی که داناپایین است و زهی بیچاره امّ

 !ما ز خوان قدر این نواله بود

َذباًا کلّاِ ولونِقُن یَم إهِفواهِن اَمِ جُخرُتَ ت کَلَمِةُبرَک
1 

دروغ  ید و جزآ هایشان بیرون می چه سخن بزرگی از دهان

 نگویند.

                                                           
  .5. کهف، 1



04    ها مومنان در کعبه و شگفتیوالدت امیر 

 داند! م و چهارم: خلیفه کتاب خدا را نمیسوّ

ه زاییده بود. عمر وردند که شش ماهه بچزنی را نزد عمر آ

 صادر کند. موضوع به گوش علیسار  خواست حکم سنگ

این زن رجم و حدی نیست. عمر اطالع برای  :رسید، فرمود

 یافت و کسی فرستاد تا نظر حضرت را جویا شد. علی

 فرمود:

َلینِکامِ ینِولَحَ نَّهُدَاوالَ عنَرضِیُ داتُالوالِ و  

 مل شیر دهند.اها باید فرزندان را دو سال کمادر

 1«هراًون شَالثُثَ هُصالُو فِ ملهُحَ وَ»و فرمودند: 

سی ماه ، ری و دو سال شیر دهیشش ماه حمل و باردا

 شود. می

 پس عمر زن را آزاد کرد.

نجی نیز تصدیق گوری و حافظ نیشابدر عبارت حدیث 

 :عمر در مورد علی آمده است که

َمرعُ کَلَهَلَ لیٌوال عَل 

 اگر علی نبود هر آینه عمر هالک شده بود.

بن جوزی نیز آمده است: عمر هنگام رها  و در نقل سبط

 کردن آن زن گفت:

َطالبِ بیاَ بنُها اِلَ یسَلَ نی لِمُعضَلَةِتبقِ الَ مَّلهُلّا 

                                                           
  .18. احقاف، 1
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طالب در آن حضور ندارد  خدایا مرا در مشکلی که فرزند ابی

 .باقی مدار

اند. اما در  ه را در زمان عثمان هم نقل کردهیر این قصّنظ

آن زن بیچاره ن از حکم آگاهی یابد و جلو گیرد آنجا تا عثما

 1سار شده بود. سنگ
 

 تر از عمر هستند پنجم: همه دانا

نشست و گفت: ای  اهلل رسولاب بر منبر بن خطّ روزی عمر

رسول خدا و اصحاب او  اید. ردم شما مهریه زنان را زیاد کردهم

کردند اگر زیادی مهریه نزد  مهریه را چهارصد درهم تعیین می

گرفتید. پس  ها پیش نمی نشان تقوا و کرامت بود شما بر آنخدا 

 صد درهم مهریه قرار ندهید و از منبر پایین آمد.زیاده بر چهار

زنی از قریش اعتراض کرد و گفت: ای امیر، مردم را از 

ای ؟ عمر گفت:  بیشتر از چهار صد درهم باز داشتهمهریه های 

ای نازل  خدا در قرآن چه آیهای  آن زن گفت: آیا نشنیده. آری

ای  کدام آیه؟ آن زن گفت: آیا نشنیدهفرموده است؟ عمر پرسید 

 که خدا فرمود:

 اراً...قنط هنَّاآتیتم احدو
8 

                                                           
؛ در 8/157کثیر  ؛ تفسیر ابن7/882؛ سنن کبری، بیهقی 28/176. موطّاء مالک، 1

  .6/81منثور سیر طه،
  .20. نساء، 2
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ترند و خدایا مرا ببخش همة مردم از عمر دانا: عمر گفت

ای مردم من شما را از مهریه : برگشت بر منبر و نشست و گفت

گویم: هرکه  ارصد درهم منع کردم، اکنون میفزون بر چها

 1چه بخواهد بدهد.بخواهد از مال خود هر

ورت از منابع ص 1این ماجرا را به  امه امینیعلّ

هایی وجود دارد،  آورده است. در متن روایات تفاوتمختلف 

 لیکن اصل قضیه همان است.
 

 داند را نمی« ابّ»ششم: خلیفه معنای 

 عمر به روی منبر قرائت کرد:

وناً و نخالً حدائق غلباً و فانبتنا فیها حباً و عنباً و قضباً و زیت

 2اًو ابّ فاکهة

و سبزه و زیتونی رویاندیم و  و انگور پس، در زمین دانه

 ی.انبوهی و میوه و گیاه و چراگاه یها ها و بستان باغ

را  «ابّ»اما مفهوم  ها را فهمیدیم؛ سپس گفت: همه آن

اه عصایش را از دست اندخت و گفت: به خدا گ نفهمیدیم. آن

رنج، افتادن است. تو را چه شده  زحمت و سوگند این همان به

دانی؛ سپس خطاب به  را نمی «ابّ» دارد که معنای چه عیبی

 د که کتاب هدایت برای شمایدنبال چیزی باش گوید به میمردم 

                                                           
؛ 8/258الجوامع،  ؛ ترتیب جمع283؛ الدررالمنتشره، 8/288الزوائد، هیثمی،  . مجمع1

  .1/265الخفاء،  کشف
  .25عبس،  ةسور 2.
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نشناختید، به پروردگار  چه را بیان کرده و به آن عمل کنید. آن

 .آن، واگذارید

محدثان های متفاوت گزارش شده و این حدیث هم با تعبیر

ز ابوبکر نیز مین مطلب ااند، ه و صاحبان سنن آن را آورده

ن گوید، شاید آ حجر در توجیه مسئله می گزارش شده است. ابن

 1کلمه عربی نبوده که بر دو خلیفه پوشیده مانده است.

و ادب  نویسد: چگونه پیشوایان لغت می امه امینیعلّ

اند، بدون اشاره به  های خود آورده عربی این کلمه را در معجم

است. به فرض اگر کلمه عربی هم نباشد، ه دخیل ن واژآکه  این

ن حجر بدهد. اما هدف ا یه آن را توضیح میآلمه های دیگر ک

چند با زورگویی، دفاع کرده باشد و دو خلیفه هرکه از آنست 

درصحیح بخاری چه بسیار از احادیث است که دست تحریف 

 در آن ها بازی کرده است.
 

 ا کرده بودای که زن هفتم: حکم خلیفه بر زن دیوانه

نا کرده بود، نزد عمر آوردند. او بعد از ای که ز زن دیوانه

مشورت حکم سنگسار داد. علی بر او گذر کرد و پرسید گناه 

                                                           
؛ 8/385؛ تفسیر رازی 10/258، ارشادالساری 13/230ابن حجر  الباری فتح. 1

تیمیه،  ؛ ابن8/378؛ تفسیر خازن 6/317؛ درّ منثور سیوطی 1/227کنزالعمال 
؛ الموافقات 1/10نهایة ابن اثیر  ؛8/873کثیر  ؛ تفسیر ابن30ه تفسیر، صمقدم

مخشری  ؛ کشاف2/85؛ ریاض نضره، محب طبری 25-21شاطبی، ص
 و ... . 30/38؛ تفسیر ابن جریر 2/518؛ مستدرک 3/253
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فالن قبیله است. زنا کرده و  این زن چیست؟ گفتند: زن دیوانة

 1عمر دستور رجم او را داده است. فرمود:

آیا ای امیر  :مد و فرمودسپس نزد عمر آ نید.ااو را برگرد

قلم تکلیف از سه تن برداشته  ای رسول خدا فرمود: نشنیده

شخص خواب تا بیدار  -8بچه تا به سن بلوغ برسد؛  -1: شده

یابد. این همان دیوانه و  بهبود دیوانه و عقل باخته تا -4 شود؛

باشد.  ه، چنان کرددلشدة فالن قبیله است شاید در آن حال

 عمر تکبیر گفت.او را آزاد کرد و  علی

در  ورت و با اندکی تفاوتی نقل شده؛صپنج این روایت به 

گفته نا حدیثی، برای ابوبکر هم، چنان امری پیش آمده است.

اما او در هر  ،ی این حدیث را در صحیح خود آوردهنماند بخار

دار شدن کرامت و شخصیت خلیفه  حدیثی که موجب خدشه

 د.کن و ذیل را تحریف می رشود؛ صد می
 

 ویل کتاب خدا ناآگاهی خلیفه از تأهشتم: 

 اب حج گذاردیم وقتیگوید: با عمربن خطّ ابوسعید خدری می

: من سود قرار گرفت و گفتبرابر حجر األ طواف شد، وارد

دانم که تو سنگی بیش نیستی و زیان و سودی نداری و اگر  می

                                                           
، او حدیث را صحیح دانسته است؛ سنن کبری، 8/385و  2/55. مستدرک، حاکم 1

؛ 81؛ ذخائرالعقبی، ص2/156طبری، ریاض نضره ؛ محب 8/268بیهقی 
الظالم و سیاطی  ؛ مصباح8/357لغدیر  ا ؛ فیض10/5ارشادالساری، قسطالنی 

 و ... . 12/101الباری، ابن حجر  ؛ فتح57و تذکره ابن جوزی، ص  2/56
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بوسید، هرگز  تو را می ندیده بودم رسول خدا

 طالب گفت: بن ابی وسه زد. علیگاه بر حجر ب بوسیدمت. آن نمی

 ای امیر او زیان و سود دارد. خدا فرمود:

َم هُدَشهَأ م وَهُتَم ذُرِّیَّهِهورِن ظُمِ مَدَی آنِن بَمِ کَرَبُّ ذَخَإذ أ و

 1مهِسِنفُی ألَعَ

بر  شان را نسلآدم  های بنی هنگامی که پروردگار تو از صلب

 ت و گواهی خواست...دها بر خودشان شها گرفت و از آن

ل، پروردگارشان جّووقتی آنان اعتراف کردند که خداوند عزّ

ها بندگان او هستند آن پیمان و شهادت را در برگ و  و آن

ورقی نرم در این حجر خورانید و در روز قیامت آن حجر 

زبان و دو لب است  گیخته شود و او دارای دو چشم و یکبران

و برای آن کس که وفا کرده، شهادت دهد. او امین خدا در این 

نگذارد که  زمین است. عمر گفت: خدا مرا در سرزمینی باقی

 8.باشینجا  تو، ای ابالحسن در آن
 

 مرغاره تخم شترخلیفه از کفّ گاهینهم: ناآ

م که از زیادی سن و داخل مسجد دمشق شدم. پیرمردی را دیدی

)قد  هم ریخته و کج شده بوداش در های سینه سال، استخوان

                                                           
  .172. اعراف، 1
؛ 3/155؛ ارشادالساری 106؛ سیره عمر، ابن جوزی، 8/857مستدرک، حاکم . 2

؛ شرح ابن 3/35؛ ترتیب جامع کبیر، سیوطی 8/616مدةالقاری، عینی ع
 و... . 3/122الحدید  ابی
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ای؟  ان چه کسی را درک کرده( پرسیدم: ای پیرمرد، زمخمیده بود

ای؟  حضور یافتهدر کدام غزوه  ام. پرسیدم گفت عمر را دیده

برای من بگو. گفت: با  ای را یرموک. گفتم خاطره زوهگفت: غ

مرغی تخم شتر مدیم،کاروان، سوار بر شتر برای حج بیرون آ

یافتیم در حالی که محرم بودیم اعمالمان را به پایان رسانیدیم. 

منین عمر گفتیم. او برگشت و گفت به ن مسئله را برای امیرالمؤای

رسیدیم.  های رسول خدا دنبال من بیایید، تا به حجره

عمر گفت: آیا ابوالحسن زنی جواب داد،  ای را زد. حجره

عمر برگشت و  نه، به مزرعه رفته است.: جاست؟ زن گفت آن

و با دست خود رسید و ا علیبه دنبال من بیایید تا  گفت

 کرد و گفت ای امیر خوش آمدی. عمر گفت: خاک را هموار می

اند.  این جماعت در حال احرام تخم شترمرغ شکسته و خورده

عمر گفت: شایسته  علی فرمود: پس چرا به سراغ من نفرستادید.

 فرمود: به تعداد تخمها، یلخدمت شما بیایم. ع مناست که 

شتران نر را با شتران ماده نزدیک کنند نتیجه هر چه شد آن را به 

علی اندازد و  رستند. عمر گفت گاهی شتر، بچه میخانه خدا ف

گشت  شود. وقتی عمر بر می فرمود: تخم هم گاهی لقالق می

الحسن که ابو آن نیاور مگر دگفت: خدایا! امر سختی بر من فرو

 1در کنار من باشد.
 

                                                           
  .57؛ کفایةالشنقیطی، 82؛ ذخائرالعقبی،158و 2/50النضرة،  . الریاض1
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 ندتر دهم: همه از عمر دین فهم

تشنه بود. از  که از جوانان انصار برخورد درحالی عمر به جوانی

آمیخت و به او داد. او آب طلبید آن جوان آب را با عسل درهم 

 فرماید: را ننوشید و گفت: خدای تعالی می عمر آن

حَیاتِکُمُ الدُّنیاهَبتُم طیِّباتِکُم فِی ذأ
1 

تان بردید و  هایتان را در حیات دنیوی ها و خوشی شما لذت

 مند گشتید. ها بهره از آن

یه برای شما و برای ن جوان انصاری گفت: ای امیر این آآ

 ضُعرَوم یُیَ وَ»: ه نیست. اول آیه را بخوانیداهل قبیل زهیچ یک ا

د و نکافران به آتش عرضه شو که روزی «النار... لیوا عَرُفَکَ ذینَالَ

را در زندگانی دنیا  های خود ها و خوشی گفته شود شما لذت

 ن کامروا گشتید...بردید و در آ

 8تر هستند. همه از عمر فقیهعمر گفت: 
 

 دهد پسری را که با مادرش بر سر نسب، یازدهم: خلیفه فرمان می

 نزاع دارد بزنند.

بن  مادرش او را نزد عمرش نزاع کرد. پسری از انصار با مادر

ورد و گفت این فرزند من نیست. عمر شاهد خواست، اب آخطّ

نفع او   اهد آورد و بهفرزند شاهدی نداشت. زن چند نفر ش

گوید و  دروغ می گواهی دادند که او ازدواج نکرده و آن پسر

                                                           
  .20. احقاف، 1
  .1/6الحدید،  . شرح ابن ابی2
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را تنبیه کنند و  دهد عمر دستور داد آن پسر به او نسبت بد می

آن دو را به  جویا شد. رسید و از حال،سر  بزنند. علی

را انکار آن نسبت او  فرا خواند. از زن پرسید. النبیمسجد

تو را  فرزندی زن که آنطور علی به آن پسر فرمود: همان کرد.

ای : نکار کن. آن پسر گفتکند تو هم مادری او را ا انکار می

او مادر من است، چگونه انکار نمایم؟  عموی رسول خداپسر

و حسن و حسین برادران  فرمود: انکار کن من پدر تو لیع

به  . علیکنم من او را انکار می تو هستند. آن پسر گفت:

تصمیمی  هر این زن توانم دربارة ن فرمود: آیا من میکسان آن ز

توانید تصمیم  ، در حق ما نیز میکه خواستم بگیرم؟ گفتند: آری

بگیرید. فرمود شاهد باشید من این پسر جوان را همسر این زن 

هایی  ای را که در آن، درهم قنبر فرمود برو کیسهقرار دادم و به 

د درهم بود. صد و هشتا، بیاور. آن را آورد و شمرد چهاراست

و به آن پسر فرمود  عنوان مهریه به سوی زن انداخت ها را به آن

که اثر  نمگر آیید آ ا بگیر و برو و نزد من نمیخود ردست زن 

 عروسی بر تو باشد.

رفت، آن زن گفت ای اباالحسن، خدا را،  وقتی آن جوان می

او پسر من است. پرسید به خدا سوگند  آن آتش است. ،خدا را

نگی بود برادرانم مرا به همسری او چگونه؟ گفت: پدر او مرد ز

ن مرد به جنگ رفت و ر شدم آمن به این پسر باردادرآوردند و 

جا  فالن فرستادم در آن ة بنیکشته شد و من این پسر را به محلّ
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 نشو و نما کرد و خوش نداشتم او پسر من باشد. علی

فرمود: منم ابوالحسن و او را به وی ملحق کرد و نسب ثابت 

 1گردید.
 

 آگاهی خلیفه از مفاد برخی سخنان دوازدهم: نا

کند و ما به یکی اکتفا  مورد پنج داستان نقل میه در این امعلّ

گونه  ب از مردی پرسید چطوری؟ گفت: اینابن خطّ کنیم. عمر می

را خوش ندارم و بر چیزی شهادت که فتنه را دوست دارم و حق 

علی  ندازند.اعمر دستور داد او را به زندان دهم که ندیدم.  می

گفته عمر پرسید و فرمود: او راست  او را برگردانید فرمود:

و خدا فرمود:  او مال و فرزند را دوست دارد چگونه؟ علی فرمود:

اخوش دارد حق است نکه و مرگ را  8«م فِتنَةٌکُوالدُأ م وَکُموالُما أنَّإ»

و او را ندیده است.  ستخدا دهد که محمد رسول و شهادت می

 لُجعَیَ یثُحَ مُعلَاهلل أ»دستور داد آن مرد را آزاد کنند. گفت:  عمر

 3تر است که رسالتش را کجا نهد.خدا دانا 4«هُتَسالَرِ
 

 کند سیزدهم: خلیفه در قرائت نماز اجتهاد می

کرده و ما  ، سه روایت گزارشدر این مورد امه امینیعلّ

ب با مردم نماز مغرب ابن خطّکنیم. عمر تنها به یکی بسنده می

                                                           
  .85الحکمیه،ابن قیم جوزیّه،  . طرق1
  .28. انفال، 2
  .128. انعام، 3
  .86الحکمیه،  . طرق8
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قرائت کعت اول حمد و سوره خواند و در ر به جماعت می

 نماز فارغ شد، مردم گفتند: قرائت نخواندید. از وننکرد. چ

پرسید رکوع و سجده چطور بود؟ گفتند خوب بود گفت پس 

 1مهم نیست.

 اند. قه دانستهصحیح و ث ،همه رجال این حدیث را
 

 ی خلیفه در ارث چهاردهم: رأ

بن خطاب در  کند که ما شاهد بودیم عمر مسعود ثقفی نقل می

ی شریک کرد ی را با برادران ابی و امّث، برادان امّثلتقسیم 

پرسید چطور؟ گفتند ، این داوری کردی زتو اول سال جگفتند: 

 ی ندادی.ابی و امّدی و به برادر تو ثلث را به برادر امی دا

عمر گفت آن روز چنان و امروز چنین کردم و حکم همان 

 8است!

دایر بر  گویا احکام قضایی نویسد: می امه امینیعلّ

کلی طور حال مطابق شرع باشد یا نه، و به مدار نظر خلیفه است؛

قانون یکنواخت در شریعت نیست. این سخن رسواتر از نظریه 

 است! تصویب در اجتهاد

های خلیفه بیان کرده  از دانشمواردی را  امه امینیعلّ

حکم رجم زن فاجره یا باردار،  است که عبارتند از: طالق کنیز،

                                                           
  .387، 2/381الکبری،  . بیهقی، السنن1
  .1/158؛ سنن دارمی، 6/255. همان، 2
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ائض بعد از افاضه و حکم ازدواج در عده لیفه بر زن حرأی خ

که به استناد و حکم زنی  بدون آگاهی و اجتهاد در میراث جدّ

رخورد خلیفه بستر شده و ب آیه قرآن با غالم زر خرید خود هم

سقط جنین کرد و  خوان که در راه، از خوف او با زن آوازه

ها را با  امه آنعلّ حکم زنی که ناچار شده و تن به زنا داده بود،

 1های پانزده الی بیست و سه به تفصیل آورده است. شماره
 

 داند چه بگوید خلیفه نمی :بیست و چهارم

پوستش، نزد خلیفه  ، همراه همسر سیاهرا پوست ردی سیاهم

ام این همسر سیاه پوستم  او گفت من کشت سیاه کرده آوردند.

ند من خیانت فت: به خدا سوگزن گ بچه سرخی آورده است.

ماند که چه کند و چه ، بچة خود اوست. عمر درام این نکرده

 بگوید.

علی از آن مرد  طالب گفته شد. بن ابی این مسئله به علی

: گویی؟ گفت سم راست میپوست پرسید: اگر چیزی بپر سیاه

پرسید آیا با همسرت در حال  آری به خدا قسم. علی

این کار شده  گفت زدیکی کردی؟ آن مرد سیاه پوستحیض ن

فرمود: هرگاه نطفه با خون درآمیزد، بچه سرخ  است. علی

 8ای. ز توست و تو خود بر خود ستم کردها آید. این بچه در می
 

                                                           
  .120-6/110. ر.ک: الغدیر، 1
  .87الحکمیه،  . الطرق2
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 : تجسس خلیفه بیست و پنجم

زد. صدایی از  اب شب هنگام در مدینه گشت میبن خطّعمر

کوزة ه باال رفت مردی را با زنی و از دیوار خان ای شنید، خانه

پنداشتی که خدا  ،شرابی دید، گفت: ای دشمن خدا

یر شتاب پوشاند؟ آن مرد گفت: ای ام کاری تو را می معصیت

ام تو اکنون سه خطا مرتکب  مکن؛ اگر من یک خطا کرده

 ای. شده

 1«سواال تجسّ»اول: تو تجسس کردی و خدا فرمود: 

ارد خانه من شدی و خدا ی و ودتو از دیوار باال آم: دوم

 8«هان ابوابِمِ یوتَالبُ أتوا وَ» فرمود:

ذا اِف»وارد شدی سالم نگفتی و خدا فرمود: وقتی سوم: تو 

م به چه چیز عمر پرسید اگر از تو در گذر 4«وامُلِّسَفَ یوتاًم بُلتُخَدَ

کنم.  د گفت به خدا قسم دیگر تکرار نمیآن مر امیدوار باشم.

 3عمر گفت: برو که بخشیدمت.

ین ماجرا را به شش روایت با اندکی ا امه امینیعلّ

همی وجود دارد های م این آثار، بحثتفاوت، نقل کرده است. در 

 ای پوشیده نیست و سخن کوتاه باید کرد. که بر هیچ خواننده

                                                           
  .85. حجرات، 1
  .185. بقره، 2
  .61. نور، 3
؛ 3/816؛ عقدالفرید 1/61و  3/56الحدید  ؛ شرح ابن ابی2/86. الریاض النضرة 8

  .2/877؛ الفتوحاتاالسالمیة 6/53الدرالمنثور
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 شرابخواری  ی خلیفه در حدّبیست و ششم: رأ

عمل  خالف رای پیامبرعمر در اجرای حد شرابخوار بر

 1به تفصیل آورده است. علّامه آن راکرده که 
 

 بیست و هفتم 

هی نشان زنی عاشق جوان انصاری شده بود، اما آن جوان توجّ

 بر تخم مرغی را ای کشید. او سفیدة داد، تا آن زن نقشه نمی

 دمد و فریاد کشیعمر آجامه و میان دو پایش ریخت سپس نزد 

ام رسوا ساخته  چیره گشته و مرا در میان خانوادهاین مرد بر من 

ن جوان انصاری را عمل اوست. عمر تصمیم گرفت آو این، اثر 

گفت: من گناهی  طلبید و می میادب کند. آن جوان یاری 

آمد ولی من قصد او نکردم و خود  ام آن زن به سراغ من نکرده

 را نگاه داشتم.

نگاهی  عمر گفت: ای اباالحسن نظر شما چیست؟ علی

ن ب بسیار داغ در حال جوش طلبید و آبه آن جامه انداخت و آ

ن را بو کرد و ر روی جامه ریخت. سفیده جمع شد. آرا ب

آن را از چنین  تخم مرغ است. علی ، دانست سفیدةچشید

 8راف کرد.تبازداشت و او اع کاری
 

                                                           
؛ مسند ابی داود 2/280داود  ؛ سنن ابی2/175؛ سنن دارمی 2/38صحیح مسلم،  .1

بعد از  ز؛ علّامه بعد ا3/102؛ کنزالعمال 8/315؛ سنن بیهقی 265طیاسی، ص
 نقل آن فتواها و نظرات پژوهشی ابراز کرده و حقایقی را روشن ساخته است.

  .87ابن قیّم،  الحکمیه، . الطرق2
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 بیست و هشتم 

دو مرد، یکصد دینار نزد زن قرشی ودیعت نهادند و گفتند آن 

که دو نفری نزد تو حاضر باشیم و به را وقتی تحویل ما بده 

سال بعد یکی از آن  یکی تنها و بدون همراهش تحویل مده. یک

دو مرد آمد و گفت رفیق من مرده است یکصد دینار را تحویل 

بده آن زن خودداری کرد و امر برای خانواده او دشوار گردید و 

 یک سال از او خواستند که امانت را تحویل دهد و تحویل داد.

ها را طلبید زن گفت: دیگر گذشت آن مرد دیگر آمد و دینار

ای من همه آن پول را  تو آمد و وانمود کرد که تو مرده دوست

ردم داوری به نزد عمر بردند و او خواست زن به وی تسلیم ک

را نزد و او گفت: تو را به خدا داوری مکن ما را ضامن بداند. 

 رد. امام علیو عمر چنان ک طالب بفرست بن ابی علی

ن قرشی نقشه کشیده و قصد ن دو مرد برای آن زدانست که آ

ن مرد فرمود: مگر شما نگفته بودید اند. به آ داری داشتهکالهبر

که پول به یکی بدون دیگری ندهد؟ او گفت آری. علی گفت 

را تحویل بگیر. پول نزد ما است برو دوستت را بیاور و مال 

بن  خدا مرا پس از علیعمر رسید گفت: ش خبر به گو

 1.طالب زنده ندارد ابی

 

                                                           
؛ 2/157؛الریاض النضرة 15؛ اخبارالظرّاف، ابن جوزی،18. االذکیا، ابن جوزی، 1

  .60؛مناقب خوارزمی،87؛ تذکره، سبطبن جوزی، 80ذخایرالعقبی، 



   الغدیر همراه   11 

 : خلیفه و کالله و نهم بیست

کرد و یادی از پیامبر و  اب روز جمعه سخنرانی میبن خطّ عمر

دم چیزی بهتر از سپس گفت: من برای پس از خو بکر کرد.ابو

به  ام و در هیچ مورد از رسول خدا تهشکالله باقی نگذا

د و من ز که روزی با انگشت بر سینة ناندازة کالله نپرسیدم، تا آ

کافی  ءتابستان در آخر سوره نسا فرمود: ای عمر! آیا تو را آیة

 ،از این ماجرا شانزده نقل متفاوت امه امینیعلّ 1ت؟سنی

آورده است. همچنین از خلیفة دوم چندین داوری دیگر از 

در حاشیة  امه امینیعلّ 8سی تا چهل آورده است. شمارة

هر قضیه  ها اظهار داشته که عمر در داوری خود در ز آنبعضی ا

 یره که زناکارترین ثقیف وبه یک عقل منفصل، مثل مغ

 نیازمند بوده است. -دورغگوترین امت در شریعت الهی است

که همة اصحاب حضرت محمد از آن چگونه در حکمی 

اگر به کند.  اطالعی می ر بیهاگاهی داشتند، اما او به سادگی اظآ

ند و از روی مصلحت و دا راستی نداند مصیبتی است و اگر می

 4چندان است. گوید: مصیبت دو حب و بغض می

                                                           
( آیه تابستان نامند؛ چون در تابستان سال 176آیه کالله را )سوره نساء،. 1

؛ 88؛ مسند احمد، 2/3است. صحیح مسلم کتاب فرائض، حجةالوداع نزول یافته 
و  6/228؛ سنن بیهقی 2/106القرآن، جصاص  ؛ احکام2/163سنن ابن ماجه 

؛ 251/ 2 ؛ تفسیرالدرالمنثور6/30؛ تفسیر طبری 6/25؛ تفسیر قرطبی 8/150
 .3/365؛ سنن دارمی 2/303؛ مستدرک، حاکم 1/558تفسیر ابن کثیر 

  .131-6/127. ر.ک: الغدیر، 2
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 آوریم: قضیة مغیره بن شعبه را در ذیل می
 

 چهل و یکم 

کاری مشهور ه پیش از اسالم در جاهلیت به زنابن شعب ةمغیر

ن عمل زشت دست تی از ایمدّکه مسلمان شد،  پس از آن بود.

گری او بر بصره، در  که این خصلت در زمان والی برداشت تا آن

 بن خطاب، آشکار شد. عهد عمر

شبل به طور اتفاقی، ، نافع و ابوبکره ،های زیاد چهارتن به نام

و او را به مدینه آورده  دیدند ای، را با زن بدکاره عمل زشت مغیره

سه تن شهادت کامل دادند، اما  .دو بر عمل زشت او شهادت دادن

زیاد، با ترفندی که عمر به کار بست و تلقین کرد که او از 

من اطمینان  را رسوا نخواهد کرد، گفت همغیرمهاجرین است و 

گفت مرا  هدر نتیجه عمر آن سه شاهد را تازیانه زد. ابوبکر ندارم.

زنا کرد و عمر خواست او  هکه مغیرگویم  باز می که تازیانه زدید،

دت در شهادت منین فرمود: اگر شهاحد بزند. امیرالمؤرا دوباره 

د دوباره ح هکه ابوبکر نرجم گردد، نه آ همحسوب شود باید مغیر

 شرعی اجرا نکرد.خورد. باالخره عمر برای او حد 

و طالب بود. ا بن ابی رسخت علیبن شعبه از دشمنان س ةمغیر

ش، وادار المومنین پس از شهادت در کوفه خطیبان را به لعن امیر

 1اند. هایی در این خصوص آورده کرد و قصه می

                                                           
  83و 82های  ،شماره186-6/188. ر.ک: الغدیر، 1
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نویسد: حد قذف برابر آیه چهار سوره  می امه امینیعلّ

هشتاد تازیانه است و آن در صورتی است که قذف،  نور،

اما و اگر؛ اما عمر بدون قذف صریح و آشکار باشد نه با 

، صریح، هشتاد تازیانه زده است. یک مورد هم وقتی یک پیرزن

از وضعیتش فهمیده، گریسته و گفته است  گاهی خلیفه راناآ

 همه و حتی پیرزنان هم از عمر داناترند.
 

 ضوان رنظر خلیفه و درخت  چهل و چهارم:

بیعت رضوان دند که پیامبر زیر آن ممردم کنار درختی می آ

خواندند. عمر آنان را تهدید کرد و دستور قطع  نمود و نماز می

 از .اید ی دیگر گفت: شما از اسالم برگشتهآن را داد؛ و به نقل

به بعد، اگر کسی چنان کند، کشته شود چرا که مرتد شده  این

 1است.

های چهل و پنج تا پنجاه  در شماره امه امینیعلّ

است که  ل آوردهور مفصّطوم را به د ةیفاشتباهات دیگر خل

درماندگی وی از پاسخ احبار و  ءس آثار انبیاشامل: در نفی تقدّ

زدن بر جارود بیچاره و  القدر و چوبۀلیل ،عالمان یهود، در زکات

                                                           
؛ 3/25؛ السیرة الحلبیه107؛ سیره عمر ابن جوزی 607سعد  الکبری، ابن طبقات. 1

المواهب، رقانی  ؛ شرح6/377؛ ارشادالساری 7/361الحجر الباری، ابن فتح
 .   1/60الحدید ن؛شرح اب6/73؛ الدرالمنثور2/207
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که صغیر و کبیر مشهوری  آگاهی عمر از سنتاعتراض او و نا

 1ورده است.آدر این موارد فصل مشبعی  ،دانستند اصحاب می
 

 : اجتهاد در منع گریه بر مرده و یکمپنجاه 

وفات یافت، زنانی گریه  زمانی که زینب دختر رسول خدا

 زد و رسول خدا اش ها را با چوبدستی کردند و عمر آن

ی عمر! بگذار گریه کنند دست او را گرفت و فرمود: آرام باش ا

 ، شیون کنند.ولی مباد که مثل شیطان

یست و نشست و فاطمه در کنار او گرر قبر پیامبر بر کنا

اش  نی چشمان فاطمه را با دست و جامهپیامبر از روی مهربا

 هعباس: زنان به رقیّ مطابق روایت بیهقی از ابن 8کرد. پاک می

داشت  ها را از گریه باز می عمر آن ند،ت)دختر رسول اهلل( گریس

ایجاد گهدار و فرمود: از فرمودند: ای عمر! دست ن و پیامبر

فاطمه در شیون کردن بر حذر باشید.  و هنجار شیطانیصدای نا

سرشک جاری بر  ول خدا،سگریست و ر کنار قبر رقیه می

از  :روایت دیگر کرد. ی او را با دست و یا جامه پاک میها گونه

رفت، زنان گرد آمدند و بر او  آل رسول کسی از دنیا

رسول  ده ساخت.ها را منع کرد و پراکن گریستند. عمر آن می

                                                           
  .155-680/187. ر.ک: الغدیر، امینی 1
 ، مسند، ابی داود طبالسی،3/151؛ مستدرک، حاکم،335و1/337. مسند، احمد،2

  .3/17الزوائد،  ؛ مجمع2/882؛ االستیعاب،35
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بار است  ها را رها کن؛ چشم اشک فرمود: ای عمر آن خدا

 1بار و عهد و انس نزدیک. و دل غم

که عمر زنانی  این دانم علت نویسد: نمی می امه امینیعلّ

ه بود؟ این در حالی است که پیامبر کردند زد، چ یرا که گریه م

کردن  می نگریست و اگر منعی برای گریه گریه و شیون آنان را

 نان را از گریستن باز دارد.بود که آ تر بود، پیامبر شایسته
 

 پنجاه و دوم: اجتهاد عمر در مورد قربانی 

اند. مبادا مردم  کردن را خوش نداشته ابوبکر و عمر قربانی

ن دو در موسم حج نویسد آ شعبی می 8پندارند آن واجب است.

نویسد: آیا  می عالمه امینی 4.نکردندربانی حاضر شدند و ق

 آن دو به حکمی رسیدند که پیامبر نرسیده بود؟

های خلیفه  ها و اشتباه درادامه به ناآگاهی عالمه امینی

؛ امداد امام ارث زن از دیه، کم کردن خلیفه از حدّ دوم دربارة

لة دشوار؛ درماندگی بر او برای جاری ساختن حد در مسئ

 بر او؛ زادی عجیب و امداد امام علیه با نوهمواج خلیفه در

 طور مفصل پرداخته است. .. به
 
 

 

                                                           
  .1/38؛ مستدرک 2/808و نظایر آن؛ مسند، احمد  8/70الکبری، بیهقی، سنن .1
  و.... . 8/18الزوائد، . مجمع2
  .3/85کنزالعمال، .3



04    ها مومنان در کعبه و شگفتیوالدت امیر 

 الت کعبه زیورآ اجتهاد در شصتم:

فیس کعبه، سخن اب، از زیادی اشیای نبن خطّدر روزگار عمر

آن سپاه مسلمانان ها را بگیر و با  نای گفتند: آ به میان آمد. عده

آالت برای کعبه است. آن زیور، که اجر آن بیشتر را آماده کن

میم گرفت چنان کند و نظر عمر تص چه سودی دارد؟

ن بر پیامبر نازل و فرمود: این قرآا منین را جویا شد.امیرالمؤ

اول، اموال و دارایی شخصی نوع است.  رشده و اموال بر چها

ها مطابق فرائض، بین وارثانشان تقسیم شود؛  نکه آن مسلما

. آن را هم به کسانی که مومی استو اموال ع ئدوم، فی

قسمت گردد، سوم، خمس است که آن را  ن رادارند،استحقاق آ

ها، زکات و امثال آن  چهارم، صدقه در جایگاه خود قرار داده؛

آن  است در جای خود باید قرار گیرد. زیور و نفایس کعبه در

 ها را به حال خود واگذاشت. روز هم وجود داشت. خداوند آن

ها را ندانسته  که جایگاه آن از روی فراموشی و نسیان و نه آن نه

ار که جا باقی بگذ را همانها  ا بر او پنهان باشد، پس تو هم آنی

اند. عمر گفت: اگر نبودی ما رسوا  خدا و رسول او باقی گذاشته

 1شده بودیم و آن اشیا را به حال خود باقی گذاشت.
 
 
 
 

                                                           
؛ 7/336؛ سنن الکبری، بیهقی 1/578؛ صحیح، مسلم 1/578. مسند، احمد 1

  و... . 8/117؛ ارشادالساری 3/130؛ تفسیر قرطبی1/156المستدرک، حاکم 
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 سه طالق اجتهاد خلیفه در  شصت و یکم:

ت ابوبکر و دو یا چند سال از خالف، در زمان رسول خدا

شد. عمر  ، یک طالق حساب می)در یک نوبت(عمر، سه طالق

باید تامل داشته باشند، شتاب  گفت: مردم در کاری که

کنیم و آن را  لقی میورزند؛ پس ما آن را سه طالق ت می

شده های مختلفی نیز نقل  این روایت به صورت واگذارد.

 1است.

مردم مجوز  که شتاب تا!نویسد: شگف می امه امینیعلّ

ی که کتاب خدا پشت سر گذاشته شود و مردم رأ آن شده است

  (843و811خلیفه را بگیرند و قرآن را رها کنند.)سوره بقره/
 

 اجتهاد خلیفه، درباره نماز خواندن پس از نماز عصر شصت و دوم: 

از نماز تمیم داری گوید: پس از نهی عمر از نماز خواندن بعد 

اش  . عمر رسید و با تازیانهخواندم عصر، من دو رکعت نماز می

تمیم به عمر اشاره کرد که بنشین. بعد که نمازش  ای زد. ضربه

 را تمام کرد به عمر گفت: چرا مرا زدی؟ عمر گفت: چون تو،

دوباره نماز خواندی. تمیم  پس از منع من از نماز بعد از عصر

گفت: من آن دو رکعت نماز بعد از عصر را با کسی بهتر از تو 

ام... عمر گفت من ترسیدم که بعد  خوانده – رسول خدا–

 از شما کسانی بیایند که میان عصر و مغرب هم نماز بخوانند. 

                                                           
 و... .  163/ 5؛ کنزالعمال 1/275؛ الدرالمنثور 388/ 1. سنن، ابی داود 1
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این روایت را به هشت صورت نقل کرده  امه امینیعلّ

اش از خواندن نمازی باز  نویسد: شگفتا! خلیفه با تازیانه و می

 است. قطعیها  دارد که سنت بودن آن می

خلیفه غیر که در موارد شصت و سه تا شصت و هشت آمده 

چینی  کرد و با سعایت و سخن از ارث محروم می عرب را

 پرداخت و در دفن شدن در حجرة وجو می به جست اشخاص

قره را در طول ب خواست و باالخره سورة عایشه اجازهنبوی از 

: چطور شد نویسد می امه امینیعلّ دوازده سال آموخت!

با ارث مالک نبوی را  واست آیا او حجرةخازه جخلیفه از عایشه ا

 . اند پیامبر میراثی باقی نگذاشته و ... شده بود که خود گفته

 

 شصت و هشت: منع از دو متعه 
  .نزنا . متعة2. متعة حج؛ 1

حج تمتع نازل شد و رسول خدا به آن امر فرموده و  ای در یهآ

ن را نسخ کرده باشد نازل نشد و رسول خدا ای که آ بعد آیه

  درگذشت. بعد، مردی آنچه پیامبر هم از آن منع نفرمود تا

 1خواست گفت. می
 
 
 

                                                           
با همین تعبیر؛ صحیح، بخاری  2/365قرطبی ؛ تفسیر، 1/878. صحیح، مسلم 1

ابن  ؛3/338الباری  ؛ فتح8/836؛ مسند،احمد 5/155؛ سخن نسایی3/151
 .2/175؛ شرح موطاً، زرقانی 5/20؛ سنن، بیهقی 2/225ماجه،  
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 زنان  شصت و نه: متعة

و به روزگار  جابربن عبداهلل گوید: در زمان رسول خدا

عمر به  که کردیم، تا آن ابوبکر با یک مشت خرما و آرد متعه می

 خاطر عمل عمروبن حریث آن را نهی کرد.

کیم بر عمر کند که خوله دختر ح زبیر نیز نقل می بنةعرو

او باردار شده ه زنی را متعه کرده و بن امیّ وارد شد و گفت: ربیع

که لباسش بر زمین  درحالیاست. عمر راه افتاد با عصبانیت 

ورت پیش برود، گر به این صاین متعه، ا: شد، گفت کشیده می

 کنم.سنگسار می 

ده بود، جز بدبخت، علی فرمود: اگر عمر از متعه منع نکر

 شد. مرتکب زنا نمی

 1روایت آورده است. 10این ماجرا را در  امه امینیعلّ

                                                           
؛االم، 8/258؛ کنزالعمال 1/888؛ زادالمعاد،ابن تمیم 1/355صحیح، مسلم  .1

  و... . 5/5؛ طبری 7/215شافعی 



 

 

 



 زنان  دو متعه: متعة حج و متعة

انصاری بودیم شخصی آمد  ابو نضره گفت: نزد جابربن عبداهلل

جابر زبیر در دو متعه اختالف کردند. عباس و ابن و گفت: ابن

امر او را انجام دادیم بعد که  در زمان رسول خداگفت: ما 

 عمر ما را بازداشت، دیگر انجام ندادیم.

 1ندین صورت مسئله از این ماجرا را آورده است.امه، چعلّ

بن اکثم به شیخی در بصره  ییکند که یح ب نقل میغرا

 بنای گفت: به عمر ا کردهگفت: در جواز متعه به چه کسی اقتد

که در این مسئله بسیار خطاب. یحیی گفت: چطور؟ او 

یح آمده که خت بود. آن شیخ گفت: زیرا در روایت صحسرس

انا خدا و رسول او دو ت و گفت: همعمر بر باالی منبر نشس

کنم و  اند و من آن دو را حرام می ی شما حالل کردهامتعه را بر

                                                           
العمال  ؛ کنزل5/32؛ تاریخ طبری 53الخلفاء، سیوطی  ؛ تاریخ7/206سنن، بیهقی .1

8/253.  
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هی عمر ا گواآن شیخ گفت: م دهم. یکیفر م هر کس انجام دهد

 1یت آن دو، پذیرفتیم و رای و تحریم او را نپذیرفتیم.را برحلّ

بالغ بر چهل حدیث ، ادیث متعهنویسد اح می امهعلّ

 باشند. می

 نگاهی به مسئله دو متعه 

این  یگویا ،دو متعه ی کوتاه بر احادیث وارده دربارةمرور

ت مشروع بوده که متعه در عصر پیامبر از نظر کتاب و سنّ است

ی و نظر اند. نهی عمر فقط مبتنی بر رأ و هرگز نسخ نشده

 خاص او بوده و بس.

م خلیفه در مورد متعة حج آن بوده که خوش توهّ منشأ

انشان هم بستر شده و مردم پس از انجام عمل با همسرداشته ن

بچکد. باید گفت  غسل کنند و آب غسل از سر و صورت آنان

ز دانسته، چه اشکالی ن کاری را مجاشریعت چناوقتی صاحب 

 در این میان وجود دارد؟!

مشروع ویا عمر آن را با زنا و رابطه ناگ، زنان در مورد متعة

 نان سخت موضع گرفته است. لذا وقتیبرابر پنداشته که چ

موافقان به کردند،  پیدا می نظر ر مورد آن، اختالفاصحاب د

منع  الفان، به نهی وخنمودند و م می ت، استنادکتاب و سنّ

 نز آصراحت گفته: من ا به خلیفه؛ و حتی کالم خود عمر که

                                                           
  .2/51. محاضرات، راغب 1
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دهم، نسخ را نفی  کنم و انجام دهندة آن را کیفر می نهی می

متعه، محکم است نه  گوید: آیة عباس می کند، چنان که ابن می

 متشابه و نسخ هم نشده است. 

 در کند که ذ یاد میخامه از بیست نفر با ذکر مأگاه علّ آن

اند آیه  ها پنداشته اند؛ آن متعه به آیه قرآن استناد جسته بودنمباح 

 ندارند.، آن ادعا دلیلی بردرحالی که تعه نسخ شده، م

منون، صحیح نیست، استدالل به آیه پنجم و ششم سوره مؤ

نقطاعی، همسر مرد محسوب می زیرا زن به طریق متعه و عقد ا

که باید باشد دلیل حرمت نکه فقدان ارث در آن،  شود. چنان

ارد و در عقد دائم با عقد منقطع در برخی احکام تفاوت د

 ند.بسیاری احکام هم مشترک

دار شده و اهل  ختالف اصحاب دربارة متعه، بسیار دامنها

صوص، سخنانی دارند و در این میان تفسیر هم در آن خ

در زمینة ادعای نسخ آیه، در برابر  های ساختگی، حدیث

 تواند مقاومت کند. نمیهای ثابت و تاریخ صحیح  حدیث

اقوال را به پانزده قول رسانده کلی طور به امه امینیعلّ

اهلل های جاهالنه موسی جار رسواتر از همه، بانگ 1نویسد: میو 

متعه، از نکاح نویسد به نظر من  می «عهالوشی»است. او در کتاب 

ان جاهلیت باقی مانده است و در صدر اسالم برخی انجام زم

                                                           
  .6/225. الغدیر، 1
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اند و شارع برای مصلحتی ان را در برخی حاالت مجاز  داده

 دانسته، لیکن بعداً منع شدید به عمل امده است.

مهم آن است که ببینیم چنان چیزی از نظر قرآن ثابت است 

 یا نه؟

 نَّتوهُفأ نَّنهُه مِتم بِتعُمَما استَفَ» های شیعه به استناد آیه کتاب

 کنند. اثبات می ن راو آ 1«نَّهُرَجواُ

صاحب الوشیعه، اگر آیه را در  اهلل،ولی به نظر موسی جار

آشفته  مورد متعه بدانیم از جهت ادبیات و بیان عربی، جمله

ای نازل نشده،  درباره متعه و نکاح متعه در قرآن، آیهگردد.  می

 است و  ن آیه، آمدهدربارة آهای شیعه  جز آنچه در کتاب

 8ام. ها، گشوده من این فصل را در جواب آن

او، مدعی است که اصالً متعه در اسالم مباح نبوده و نسخ 

امر جاهلی بوده  حکم شرعی نبوده بلکه نسخ یکآن هم، نسخ 

 4و تحریم ابدی صورت گرفته است.

فتی است که های شگ موسی مدعی است که متعه، از حدیث

تابعین از جمله  از صحابه قائل به آن بوده و برخیجمعی 

های مکه نیز به آن طاووس، عطا، سعیدبن جبیر و جماعتی از فق

باره بسیار  نجریح در آ اند. از فقهای مکه ابن تمایل داشته

                                                           
  .28. نساء، 1
  .121و32. الوشیعه، 2
  .132. الوشیعه،3
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ن اتفاق ت مسلمانان به حرمت آاسراف کرده است و خالصه امّ

اول(، آن را )حکومت پهلوی  رانحتی دولت ای 1نظر دارند.

م کرده و بر خالف فقهای شیعه از آن، طور قطع ممنوع اعال به

ن حکومت در مقام اصالح و ممانعت به عمل آورده است که آ

 8سامان دادن به اوضاع جامعه بوده است.

نویسد: این بود چکیده سخن موسی  می امه امینیعلّ

را سیاه کرده و  «لوشیعها»جاراهلل که چندین صفحه از کتاب 

ب دینی و عفت کالم و اصول علمی و شیوه داها از  تمام آن

و سخنان او با  سلیم نویسندگی و آداب اجتماعی به دور است

 ها فاصله دارد. روش اسالم، فرسنگ

 ن متعه در قرآ

و ال جناح علیکم فیما  نَّهُجورَاُ نَّتوهُفأ نَّنهُبه مِ استَمتَعتُم فَما

 اهلل کان علیماً حکیماً إنّیضه بعد الفرتراضیتم به من 

جویید، مهرشان  پس آنچه بدان وسیله از آن بانوان کام می

بپردازید و گناهی بر شما نیست  عنوان فرض به آنان را به

                                                           
  .166. همان، 1
را ، این نویسنده ناصبی، کارهای ضد دینی و ضد ملی رضاشاه 185همان،  .2

سامان دادن به اوضاع کشور تلقی کرده است. لیکن بحمداهلل تعالی ملت شریف 
ایران با انقالب اسالمی، خاندان مزدور پهلوی را به گورستان فرستاده و 

دهد که  اند و قرائن نشان می جمهوری اسالمی بر مبنای والیت فقیه برپا کرده
های او همگی دست  پهلوی و این علم ودین به استعمار فروش و همپالگی

 دریک کاسه  داشته و آن کاسه آلوده انگلیس بوده است. سید علوی
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افق کنید که خدا، اگر پس از تعیین فرض، به چیزی تو

 کیم بوده است.دانای ح

متعه فقط  قول به نزول آیة «الوشیعه»کتاب به نظر نویسنده 

عای شیعه است و احدی از دیگران قائل به آن نیستند. البته از ادّ

اطالع است.  کالم، کالم کسی است که بسیار ناآگاه و بی این

بیش از بیست قول از بزرگان اهل  امه امینیگاه علّ آن

 اند. بودهمتعه  ه قائل به نزول آیة مزبور دربارةآورده کت را سنّ

م آیا این بیست کتاب و بیست پرسی ا از موسی جاراهلل میم

ت در دانش قرآن نیستند؟ و شاید ت از مراجع اهل سنّشخصیّ

عه: امام باقر و امام صادق هدف او اهانت به دو امام بزرگوار شی

 دانند که پیشواهای چهارگانه اهل  باشد که او و همه می

اند.  مان بزرگوار بودهخوار سفره علم و دانش آن اما ت، جیرهسنّ

طبری، فخر  ، مسلم،احمد،هایی مانند: بخاری اگر شخصیت

کثیر،  بیهقی، اندلس، خازن، ابوحیان، ابن ، بیضاوی،رازی

تستن مورد  ید و آلوسی و چند تن دیگر از علماابوالسعو

چه کسی نزد او محترم است و عالمان  د پساحترام او نیستن

  اهل سنت نزد او چه کسانی هستند؟

 :م حدود و شرایطی دارد که عبارتند ازمتعه در اسال

جدایی  .3عقد شامل ایجاب و قبول؛  .4. زمان معین؛ 8مهر؛  .1

 عدم میراث. .6عده نگاه داشتن  .0؛ با انقضای مدّت یا بذل آن
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های فقهی و محدثان در  بین حد و مرز را فقها در کتاا

آیه تالوت شده یاد  ران در ذیلها و مفسّسندمها و  صحیح

ن حدود و با آ اند که متعه، و همه آنان اتفاق نظر داشته اند. کرده

 شدهندایم یا موقت نسخ  طور مباح، به وشرایط وجود داشته 

پس سخن موسی جاراهلل که مدعی است متعه  .است

اذن شارع نبوده است، سخنی های تاریخ جاهلیت و با  اجازدو

پایه و چنین ازدواجی در جاهلیت با این نام و نشان  است بی

 .است گاه نبوده چهی



 بخوانید و بخندید یا بگریید

زمان رسول و گفت: ای مردم! سه چیز در  نشست عمر بر منبر

کنم و هر که مرتکب آن  ها را نهی می خدا رایج بوده و من آن

دهم؛ متعه زنان، متعه حج و گفتن حی  کیفر می اعمال شود،

 علی خیرالعمل.

ای  نویسد: این کار عمر مسئله در شرح تجرید، می قوشچی،

بدعت محسوب  د خود عمل کرده ونیست؛ زیرا او طبق اجتها

 شود. نمی

 ستیم که انسانی عادی بتواند در برابر پیامبرندا ما نمی

. پیامبر که از روی هوا سخن ی مخالف دهداجتهاد کند و رأ

 1شود در برابر او اجتهاد کرد؟ گویند می گوید. می نمی

نویسد: متعه این است که  وط میبسسرخسی در کتاب م 

و با مهریه مشخص تو را متعه معین مردی به زنی گوید تا زمان 

                                                           
  .3/331. الغدیر، 1
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ابن انس جایز  قد نزد ما باطل است. در نزد مالککردم. این ع

 آید. هم همین جواز بر میعباس  از قول ابن است

َذبم الکَکُتِنَصف السِما تَوا لِقولُال تَو 

کنند نگویید این حالل  وصف میبا دروغی که زبانهایتان 

ببندید کسانی که بر خدا است و این حرام تا به خدا افترا 

 دروغ ببندند رستگار نشوند.

: نهی کند که عبارتند از مواردی نقل میعالمه امینی در ادامه 

بر خلیفه و ؛ ورود اسقف نجران فه از ادعای مؤمن بودنخلی

طالب جهت پاسخگویی به  بن ابی مدد خواستن او از علی

با داری که همراه  سؤاالت اسقف؛ حد زدن به فرد روزه

 . و ... گساران دستگیر شده بودمی
 

 های آن  اجتهاد خلیفه در مورد شراب و آیههفتاد و هشت: 

 خداوند متعال درباره شراب سه آیه نازل فرمود:

َعُنافِو مَ بیرٌکَ ثمٌاِ مال فیهِر قُیسِو المَ مرِالخَ نِعَ کَلونَسئَی 

... اسِلنّلِ
1 

در آن دو، گناه  بگوپرسند.  از تو درباره شراب و قمار می

 هایی برای مردم است.بزرگی است و سود

                                                           
  .215. بقره، 1
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خوردند و بعضی دیگر آن را  بعضی مسلمانان باز شراب می

شراب خورد و در آن حال به نماز ایستاد  رها کردند، تا مردی

 و اشتباه کرد؛ آیه نازل شد:

که مست هستید ای مومنان به نماز نزدیک نشوید در حالی 

 1 گویید. یتا بدانید که چه م

تا آن که عمر  ای رها کردند. خوردند و عده ای باز می عده

 فک شتری را گرفت و شراب خورد و در حال مستی استخوان

آن  بن عوف را شکست. سپس نشست و سر عبدالرحمن با آن

ها انداخته شده بودند  های بدر که در چاه گاه بر کشته

خدا رسید با خشم  طلب به گوش رسوااین م سرایی کرد! نوحه

شد و چیزی  که عبایش بر زمین کشیده می بیرون آمد و درحالی

: از ا بلند کرد و عمر را زد. عمر گفتدر دست داشت آن ر

 آورم. آیه نازل شد:  دا پناه میبه خ خشم خدا و رسول خدا

لخَمرِ وَ انَّما یُریدُ الشَّیطانُ أَن یُوقِعَ بَیَّنکُمُ العَداوَةَ وَالبَغضآءَ فِی ا

المَیسِرِ وَ یَصُدَّکُم عَن ذِکرِ اهللِ وِ عَنِ الصَّلوةِ فَهَل اَنتُم مُنتَهونَ
8 

خواهد در میان شما در شراب و  جز این نیست شیطان می

قمار دشمنی ایجاد کند و شما را از یاد خدا باز دارد. آیا 

 بردار هستید؟ دست

 4دست برداشتم. ،در این وقت عمر گفت: دست برداشتم
                                                           

  .83. نساء، 1
  .51. مائده،2
  (.51)2/203. تفسیر طبری، 3
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باره چندین روایت از منابع مختلف نقل  امه امینی در اینعلّ

 :از جملهکرده 

تر را در شکم ما جز شراب تند عمر گفت: این گوشت ش

 1رد.بُ شکند و نمی نمی

خورد و وقتی با خنجر زده  راب تند میاو تا آخرین نفس ش

آن  و عادت کرده بود و بانبیذ تندی آوردند و خورد. ا شد،

 8کرد. خورد مست می شد و دیگری اگر آن را می مست نمی
 

 هشتادم: خلیفه و توسعه دو مسجد 

عبدالمطلب  بن در توسعه مسجد مدینه و اضافه کردن خانه عباس

شش صورت  امه امینیمیان او و عمر، چندین نقل است و علّ

مر در سال هفده هجری طبری ع تةآورده و به گفاز آن ماجرا را 

ه داد و باالخره از مجموعه ورد و مسجدالحرام را توسعبه جا آ عمره

یفه در توسعه دو مسجد چیزی آید که خل آن روایات بر می

الحرام  و در گسترش مسجد تبعیت نموددانست و از این و آن  نمی

 4نقل شده است، عمل کرد.  چه از پیامبربرخالف آن
 

 

 

                                                           
  .215-150. جامع مسانید، ابی حنیفه،1
  .3/816. عقدالفرید، 2
؛ 2/227؛ کامل ابن اثیر، 6/168؛ سنن بیهقی، 53البلدان،  ؛ فتوح8/206تاریخ طبری،  .3

 . 385-1/381؛ وفاءالوفاء 8/155؛ الدرالمنثور،1/7تذکرةالحفاظ ذهبی،
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 هشتاد و یکم

ر نان که پسکند چ و سکوت میداند  خلیفه حکم طالق را نمی

دانست و عمر او را به  او حکم طالق در حال حیض را نمی

 یسته ندید.اهمین سبب برای خلیفه ش

 
 خوردن گوشت  هشتاد و دوم: نظر خلیفه دربارة

گاه داشت و عمر با زبیربن عوام در بقیع یک کشتار

درپی  دید کسی دو روز پی می آمد و هرگاه اش می چوبدستی

ما وجه چنین کاری زد. و  با چوبدستی میرا گوشت خرید او 

 ن جایگاه دینی ندارد.را ندانستیم و آ

 
 یفه و مرد یهودی اد و سوم: خلهشت

ابوبکر نماز میت خواندیم. سپس  کند بر جنازة ابو طفیل نقل می

زی مدیم و با او بیعت کردیم رونزد عمربن خطاب گرد آ رد

نزد او نشسته بودیم و یکی از یهودیان مدینه پیش آمد و پرسید 

تا من  هستیدتر ا نسبت به پیامبر و کتاب او داناشمیک از کدام 

اشاره کرد و گفت این  عمر به علی بپرسم؟ال چند سؤ

نین است ای علی؟و علی ترین است. یهودی پرسید چدانا

 .خواهی بپرس هرچه می: فرمود

یافت کرد. در این هایش را مطرح و جواب در او هم سؤال

ا نویسنده کند که علی داناترین است، امّ روایت عمر تصریح می
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اند. هر انسانی نسبت د طور مطلق داناتر می عمر را به «الوشیعه»

 تر است. به خود آگاه
 

 های کارگزاران  هشتاد و پنجم: اجتهاد خلیفه در مصادره دارایی

ش مشارکت نمود و انرکه با کارگزا خلیفه اولین فردی بود

 اموال آنان را نصف کرد.

م ریره را مصادره کرد. در مورد دوّدر یک نقل، اموال ابوه

م، اموال مورد سوّ وقاص را مصادره کرد. اموال سعدبن ابی

ابوموسی اشعری است. مورد چهارم، اموال عمروبن عاص 

 سفیان است.اموال ابو است. مورد پنجم،

مورد را آورده و در پایان بیست و یک  نیامه امیعلّ

نزد خلیفه دلیلی وجود داشته که آن  دانم اگر نویسد من نمی می

 کرد! را مصادره مینها ها اختالس است پس باید همة آ دارایی

دهد که آنان بدترین  که این برخورد خلیفه نشان می افزون بر آن

دزد.  اند؛ زیرا یک دزد غالباً از یک یا دو نفر مالی می دزدان بوده

اند. پس چگونه  ها از اموال همة مسلمانان دزدی کرده لیکن این

 دانم! نمی ین مال و جان مردم کرده است،نان را امآ

 
 شتر نخرید : نظر خلیفه درهشتاد و ششم

عمر برای  ن شترانی را برای فروش آورده بود.عربی بادیه نشی

خرید پیش آمد و یک یک سر شتران را می خست تا او را 

ا عمر اعتنا امّ د، عمر را از آن کار باز می داشت،بیازماید و ان مر
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ها  ناعرابی گفت به گمانم تو آدم بدی هستی. سرانجام آ کرد. نمی

ها و  داد. اعرابی گفت: اجازه بده پالسها را  نرا خرید و پول آ

عمر گفت من آن شتران را با جهاز و . ها بردارم جهاز از روی آن

ن مرد اعرابی اختالف پیش آمد. ن عمر و آمیا ام. ها خریده پالس

به داوری این مرد راضی هستی؟ اعرابی گفت:  رسید. علی

ان با جهاز و ین شترای که ا فرمود: اگر شرط کرده آری. علی

طور  ای به ها مال توست، ولی اگر شرط نکرده پالس بخری آن

اشیایی بیشتر از قیمت یک شتر  ال فروش متاعش را بامعمول م

عمر راضی شد و بهای شتران را پرداخت و شتران را  رایدآ می

پالس و ، منین را خیر دهد که برای اعرابیخدا امیرالمؤ 1برد.

اما قضاوت  ها را برده بود. ا عمر آنالّجهاز شتر را حفظ کرد و 

 هوشمند است. در مسئله با خوانندة

 
 المقدس  هشتاد و هفتم: نظر خلیفه در بیت

المقدس  بیت به بن خطاب اجازه خواست که مردی از عمر

مرا آگاه کن. آن مرد ماده شدی برو، هر وقت آ :برود. گفت

در این موقع ن عمره برو. آماده شد و آمد. عمر گفت به جای آ

که عمر شتران را زکات عرضه  درحالی دو مرد گذر کردند،

. المقدس آیید؟ گفتند از بیت داشت. پرسید شما از کجا می می

                                                           
 .2/221. کنزالعمال،1
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 اهلل ی مانند بیتد و گفت حجّره( را باال برّدستی )دِ عمر چوب

 1نجا در حال گذر بودیم.است؟ آن دو مرد گفتند نه ما از آ

شت نقل از این روایات، ضمن بیان ه امه امینیعلّ

توان به  المقدس از سه مسجدی است که می نویسد: بیت می

ن کرد و گویا خلیفه از یاد برده و آها عزم سفر  قصد زیارت آن

او بدون بررسی حدیث نبوی را فراموش کرده است. وانگهی 

اند  اند یا گذشته طور مستقل به آنجا سفر کرده ها به آنکه  این

 باال برده است.اش را  چوبدستی

 
 هشتاد و هشتم: نظر خلیفه درباره مجوس 

ها اهل  این مجوس چه کنم، آندانم با  گوید: نمی خلیفه می

 وف گفت: شنیدم رسولبن ع کتاب نیستند. عبدالرحمن

اب رفتار کنید. بجاله، که تها مثل اهل ک فرمود با آن  خدا

نواحی در بخش منادز از  "بن معاویه جزء"نویسندة دبیر و 

ای از خلیفه رسید که از مجوس  اهواز بود، گفت به ما نامه

چنین خبر داده  جزیه بگیرید که عبدالرحمن از رسول خدا

 8جزیه گرفته است. «مجر»که او از مجوس 

گرفت  سخن عبدالرحمن از مجوس جزیه نمی عمیر پیش ار

کنید  آیا تعجب نمی خر عمرش چنان کرد.و تنها در یک سال آ

                                                           
  .2/53. ازرقی، اخبار مکه 1
  .88/80. األموال، ابوعبیده، 2
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ترین مسئله روز  که متصدی خالفت کبری است ضروریی کس

تا عبدالرحمن به او گفت چه کند؟ آن هم دربارة دانست  را نمی

 بعد اقتصادی، سیاسی و دینی مهم است.از نظر ای که  مسئله

 
 ماه رجب  روزة: هشتاد و نهم

اب در مورد ماه رجب و روزه در آن ماه گفت: ماه بن خطّ عمر

اند.  داشته ن را بزرگ میآهل جاهلیت است که ارجب ماهی 

 اسالم آمد و آن را رها کرد.

آن های نبوی که در فضیلت ماه رجب و روزه  آیا روایت

 وارد شده بر خلیفه پوشیده بود؟

ه ابتدا هشت حدیث در خصوص روزه ما امه امینیعلّ

روزه از سه  طور کلی روزة رجب و سپس طوائفی از احادیث به

و نظر فقهای مذاهب  شود رجب هم میمل اهر ماه که ش

حباب آن را آورده و همه این ها را با ذکر گانه در باب استچهار

 منابع خاطر نشان ساخته است.

چرا خلیفه به سبب روزه ماه این سؤال مطرح است که حاال 

آزرده و  ها را می زده و آن به کف دستان مردم چوب می رجب

 1سته است؟!دان آن را از اعمال عصر جاهلیت می

 
                                                           

؛ ارشادالساری، 8/127المواهب، ازقانی  شرح؛ 3/158و5/531التهذیب،  . تهذیب1
؛ سنن دارمی، 322و1/321؛ صحیح مسلم 3/215؛ صحیح بخاری، 5/188
       ها کتاب دیگر. و ده 1/135السنه، تبریزی  ؛مصباح2/15
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 ن ال از مشکالت قرآنودم: اجتهاد خلیفه در سؤ

جو  و  های متشابه پرس از آیه دینه شدهبیغ وارد مصُنام مردی به 

ه کرد و او را خواست، او مادو عمر چند شاخه خرما آ کرد می

من بنده خدا صبیغ هستم. عمر  ؟ گفتکیستید تو یسآمد، پر

را زد تا از سر او خون جاری ها برداشت او  ای از آن شاخه شاخه

 شد. گفت: ای امیر بس کن عقل و هوشم را از دست دادم.

ن مختلف نقل شده ماجرای صبیغ به چند صورت و از راویا

بن خطّاب، صبیغ کوفی را که از حروف  و زهری گفته عمر

 1پرسید، آن قدر زد که خون در پشت او لخته شد. قرآن می

وجو شود و  یک لغت پرس اضر نبود حتی از معنیخلیفه ح

از مجهولی را که دانم چرا کسی  پنداشت. نمی آن را تکلیف می

قدر باید بر پشت او بنوازند که خون آلود  کند آن میسوال 

جا  لق خلیفه در سؤال در برخی مشکالت به آناین خُ ؟شود

ترسید از عمر راجع  عباس می د که فردی در مقام ابنرسیده بو

 سوال کند. 8«.ظاهروا علیه ..ن تَاِ وَ»به آیه 

ال از مشکالت ین، به نظر خلیفه عالوه بر منع سؤافزون بر ا

از چیزی که رخ نداده هم نباید سؤال شود؛ زیرا چنین  ن،قرآ

                                                           
؛ سیره 2/5السیوطی  اتقان ؛6/388عساکر،  ؛ تاریخ ابن55و1/58. سنن دارمی، 1

  و دیگران 1/228؛ کنزالعمال، 8/232، ؛ تفسیرابن کثیر105عمر، ابن حجر 
  80. تحریم، 2
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قدر کافی  افتاده، به امری روا نیست در مورد آنچه اتفاق

 1مشغولی وجود دارد. دل

 
 نهی خلیفه از حدیث : نود و دوم

نچه مشکالت قرآن و پرسش از آ ازبر نهی سؤال  خلیفه افزون

نهی از نقل حدیث رسول  ،رخ نداده، امر سومی هم افزود و آن

 ن رسواترین است.آن است و آو یا نقل فراوان  خدا

فرستاد ما  گوید: وقتی عمر ما را به عراق میبن کعب  قرظه

دانید چرا شما را مشایعت کردم؟  را مشایعت کرد و پرسید می

ن، شما به جایی برای احترام ما. گفت: عالوه بر آ ،: آریگفتند

خوانند و صدایشان همانند صدای  می نروید که آنان قرآ می

ول مکنید. چون پیچد، آنان را با حدیث مشغ بوران عسل میزن

هلل حدیث بگو؛  ا قرظه وارد عراق شد، گفتند برای ما از رسول

 ن نهی کرده است.گفت عمر ما را از آ

گوید: پس از آن، حتی یک حدیث هم از رسول  او می

 گزارش نکردم. خدا

فرستاد  وموسی که او را به عراق میخلیفه همچنین به اب

ها در  روی که صدای قرآن آن گفت: تو به میان مردمی می

را به حال پیچد، آنان  ساجد مانند کندوی زنبوران عسل میم

شان نکنید و من در این کار  ها مشغول خود بگذارید و با حدیث

                                                           
  .118؛ سیره عمربن خطاب، 56العم، ابن عمر، . کتاب1
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گفت:  در عبارت طبری نیز آمده: عمر می شریک شما هستم.

تر از رسول  تنها قرآن بخوانید و آن را تفسیر نکنید و کم

 1روایت کنید و من شریک شما هستم. خدا

ظاهر کتاب خدا مردم را از سنت دانسته که  آیا خلیفه نمی

ی تارک پیامبر فرمود: فانّ کند؟ بنابر نقل اهل سنت، نیاز نمی بی

فیکم الثقلین کتاب اهلل و سنتی ... قرآن از سنت جدا نیست تا بر 

تر از  کم امّت به سنّت وارد شوند و نیاز سر حوض پیامبر

تر که کتاب به سنّت نیازمند به قرآن نیست، کما این ایشاننیاز 

 ت به کتاب.است از سنّ

خلیفه به  8«النهایة البدایة و»کثیر در  بنا بر گزارش ابن

کنی یا  گویی از نخستین را رها می حبار گفت: حدیثاال کعب

بوهریره و نیز به ا تو را به سرزمین بوزینگان، ملحق کنم

یا تو را به  کنی را رها می گفت: حدیث رسول اهلل می

 کنم. د مییسرزمین روس تبع

ه اری وقت، سبب شد که در های دانش بگذ آری سیاست

خبری  ه هولناک جهل و بینان را در درّبسته شود آ تروی امّ

و گرفتار هواهای نفسانی کند، هر چند خلیفه چنان  ندازدبی

پری بود که او برای حفظ قصدی نداشته باشد؛ لیکن آن، س

                                                           
؛ شرح  ابن 1/102؛ المستدرک، حاکم 1/16؛ سنن ابن ماجه، 1/85. سنن دارمی، 1

؛ هیثمی گفته این حدیث صحیح است 1/185الزوائد،  ؛ مجمع3/120الحدید،  ابی
 گیر بوده است. د نقل شده و عمر در امر حدیث بسیار سختهای زیا و به صورت

  .1/15؛ سنن ابن ماجد، 107و8/106؛ تاریخ ابن کثیر، 2/151البیان العلم، . جامع2
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مشکالت و مسائلی که ن قرار گرفت؛ تا از موج خود پشت آ

 ن باشد.اآمد در ام برایش پیش می

از دانش قرآن نهی شدند و از  نت مسلماکه امّ نپس از آ

، اخالقی سیاسی ،اجتماعی ،دینی ,ادبی های بزرگ علمی، درس

چنان بسته شد تعلم  واندند و باب تعلیم و تاریخی قرآن دور م

خواه در را قبل از وقوع نتوانند؛ خواه ناها  که مردم عالج واقعه

آن وقت با کدامین حکم و حکمت طوفان مشکالت رها شوند، 

 های دیگر پیشی بگیرد؟ امت بیچاره پیشرفت کند و بر امتاین 

به سیادت برسند که صاحب  و با کدام کتاب و با کدام سنت

 ؟در نظر داشته استرسالت خاتم برای آنان 

بر  ای مهلک خلیفه در نهی از حدیث نبوی، ضربهاین روش 

ها، شرف، تعالی  ت مسلمانان بود و مانع آموزهاسالم و امّ پیکرة

 !فت گردید. حال دانسته یا ندانستهپیشرو 
 

 کتابت سننهم نهی از : باز نود و سوم

ها نوشته شود. در این مورد یک  بن خطاب خواست سنت عمر

مشورت کرد. سرانجام تصمیم  ماه با اصحاب رسول خدا

ها را بنویسم، به یاد مردمی  کرفت و گفت من خواستم سنت

دند و اها نه نروی به آ ،نوشتندها  افتادم که پیش از شما کتاب

اب خدا را با هیچ چیز در کتاب خدا را رها کردند. من کت

 .میختنخواهم آ
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چه بر خالف آنجمعی از این روش خلیفه پیروی کردند و 

 1ها شدند. بزرگوار ثابت بود مانع کتابت سنتاز شارع 

 
 ها نود و چهارم: نظر خلیفه دربارة کتاب

ذکر شده، یعنی سؤال از مشکالت  ر آن چهار موضوعافزون ب

ن، پرسش از آنچه هنوز رخ نداده، نهی از نقل حدیث رسول قرآ

 خلیفه، پیرامون موضوع ها. و رویداد کتابت سنّت خدا

اجتهاد و نظری ابراز  پنجمی که خود کتابت و تألیف باشد،

 ن عمل نموده است. به آ کرده و

ما مدائن را  یمردی از مسلمانان نزد عمر آمد و گفت: وقت

های  هایی برخوردیم که حاوی دانش فتح کردیم، به کتاب

ایرانیان و سخنان شگفتی بود. عمر چوبدستی را خواست و 

 شروع کرد به زدن آن مرد و بعد خواند:

َصصَالقَ حسنَاَ یکَلَعَ قصُّنَ حنُن8 

نی نکوتر از قرآن وجود دارد؟ داستا گفت ای بیچاره، و می

های  به این جهت هالک شدند که به کتاب شینهای پی امت

ها را در نظر داشتند و  آثار اسقف .نهادند یشان رو دانشمندان

                                                           
؛ 1/125؛ سنن دارمی، 37و36و33؛ مختصر جامعالعلم، 3/206. طبقات ابن سعد، 1

  .106و1/108المستدرک حاکم، 
  .3. یوسف، 2
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ها بوده همه از  ل را رها کردند و علومی که در آنتورات و انجی

 میان رفت.

مختلف و  های تاین جریان را به صور امه امینیعلّ

یک تفصیل بیشتر آورده است. بنا به نقلی دیگر، خلیفه  اب گاه

دانیال بوده، خواست و بر او  های مرد کوفی را که به دنبال کتاب

خت و آیاتی از قرآن تالوت کرد و آن وقت تمام تازیانه نوا

 1ها را آتش زد. کتاب

که عمروبن عاص اسکندریه  ی زنده بود تا آنیقطمارایحیی غ

)یحیی( که جایگاهش در دانش، شناخته شده بود را فتح کرد. او 

بر عمرو وارد شد و عمرو او را گرامی داشت و سخنان فلسفی 

شیفته یحیی شد  ونوس نبود شنید، عمرها مأ او را که عرب با آن

از او  اندیش بود و راست برخورد و  د، خوشکه او مردی خردمن

کندریه های اس روزی یحیی به عمرو گفت: تو ثروت نشد. جدا

های موجود در آن را الک و مهر  را صاحب شدی و همه دارایی

بری، از آن تو و ما هیچ حرفی  سود می، زدی آنچه را که از آن

ن که برای تو سودمند نیست، ما به آ چه رانداریم؛ لیکن آن

یحیی  چیز نیاز داری؟ چهشایسته هستیم. عمرو گفت شما به 

های شاهان  گنجینه که دراست های حکمت  گفت: آن کتاب

من از  وجود است. عمرو گفت: این ممکن نیست مگر آنکهم

                                                           
؛ کنزالعمال، 3/122الحدید،  ؛ شرح ابن ابی107ابن جوزی،  . ر.ک: سیره علمی،1

1/55.  
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ان گذاشت ای نوشت و او را در جری خلیفه اجازه بگیرم و نامه

گاه در آن ای هر هایی که تو یاد کرده عمر در پاسخ نوشت: کتاب

 کند نیاز می است کتاب خدا ما را بی چیزی باشد که موافق قرآن

 از ها نداریم همه را خدا باشد ما نیازی به آن لف کتابمخار و اگ

های حمام  ها را به تون میان ببر و نابود کن. عمرو عاص آن کتاب

 و ها را نابود کرده نکندریه توزیع کرد و طی شش ماه همة آاس

 1بشنو و تعجب کن. .سوزاندند

دن جرجی زیدان در کتاب تاریخ تم این جمله ملطی را

پاورقی افزوده: که در نسخه چاپ شده در ورده و در اسالم آ

بینیم و  ین بیروت، این جمله را نمییء یسوعچاپخانه آبا

  8حذف شده است. سبببه چه دانیم  نمی

ه گذشت از یحیی نحوی آورده و چدر نقلی دیگر، مشابه آن

 4خلدون هم به آن اشاره دارد. ابن

های پیشین  های امت نویسد: نظر در کتاب عالمه امینی می

های  ها کتاب خصوص اگر آن به طور کلی ممنوع نیست، به

پزشکی، فلکی، نجومی،  اخالقی، ،فلسفی صنعتی، ،علمی

ویژه اگر چنان کتابی منسوب به  باشد. به ریاضیات و امثال آن

                                                           
  .102. تاریخ مختصر الدول، 1
  .3/80. تاریخ تمدن اسالم، 2
 ؛ االفاده االعتبار،1/32الحکماء قفطی )مخلوط(؛ تاریخ ابن خلدون،  . تاریخ3

  .28عبداللطیف، بغدادی 
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ی ثابت تهرگاه چنان نسب پیامبری از انبیا، مانند دانیال نبی باشد.

  .شود

اخوان باشد و بر آری، اگر کتابی به امر باطل و ضاللت، فر

و او توان نقد و  ردخرد تاثیر بد بگذا اشخاص ساده و کم

برای او حرام خواهد بود. اما برای  پاسخگویی را نداشته باشد،

کسی که قدرت تجزیه و تحلیل دارد و باطل را از حق 

هایی نه تنها  خواندن چنان کتاب یا کتاب تشخیص می دهد،

 گردد. ، بلکه از بهترین طاعات محسوب میمجاز است

ستان باشد. با این ، منافات ندارد که قرآن نکوترین داوانگهی

کمتی رسا و صنعتی ح ،هایی هم، دانشی کارآ کتاب وجود در

ر مفید است، وجود داشته باشد. چه به حال بشسودمند و یا آن

ژرف است، بسیار دقیق و معنایی چه در قرآن، با هرچند که آن

ها قاصر  باشد؛ لیکن فکر بشر عادی از آن محکم و استوار می

ارد که کوچک و بزرگی نمانده که انسانی اذعان د است. با آن

شکی در کتاب خها را دارد و هر ترو که قرآن، آمار آن نمگر آ

ها را استنباط کند. پس منع  تواند همة آن مبین هست ولی او نمی

داشتن  ای دیگر جنایتی در حق جامعه بوده و دور نگاهه از کتاب

است غیر  دن در آن مورد عملیز افراد از دانش است و کتک

 کند. قانونی و هرگز کتاب و سنت آن را تأیید نمی

مسلمانان با از دست دادن آن همه ثروت  داند، خدا می

های  ها در سرزمین در اسکندریه و پراکنده ساختن آن علمی
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را که به  های ظریفی چه تمدنی پیشرو و چه صنعتن ایرا

داشته، از دست داده و هدایت و یا ضاللت هم ارتباطی ن

ها را جدا  توانست آن عالوه بر آن خلیفه می اند. خسارت دیده

ی خوب و سودمند را نگاه داشته و آنچه را مایه ها کند و کتاب

ت تا ذشبود از بین ببرد؛ ولی چنان نکرد و گ دضاللت و الحا

 ای که نباید، روی داد. حادثه

 
 ها : خلیفه و قرائتنود و پنجم

یفه بر قرآن کند خل از مواردی که ثابت می امه امینی ده موردعلّ

 کنیم: که به چند مورد اشاره می نماید اشراف نداشته ذکر می

 ای گفت: مبادا در مورد آیه رجم نقل است خلیفه در خطبه

نگوید ما دو حد را در کتاب خدا ای  هالک شوید و گوینده

نیافتیم در حالی که رسول خدا رجم کرد و ما رجم کردیم. 

گفتند  ه جانم در دست اوست اگر مردم نمیسوگند به خدایی ک

الشیخ و »نوشتم:  تعالی افزود، هر آینه می یتاب خداعمر در ک

، پیر مرد و پیرزن را سنگسار کنید. چون که «شیخه فارجموهماال

 دیم.رآیه را قرائت ک نما آ

 خواندیم، گفت: ای دیگر که ما می ر مورد آیهد

، همانا کفر است بر شما «کفر بکم هُنَّم فإکُرغبوا عن آبائِال تَ نّّْاِ»

پدرانتان روی برگردانید. سپس به زیدبن ثابت گفت، آیا  از اگر

 چنین بوده است؟ او گفت آری.



64    ها مومنان در کعبه و شگفتیوالدت امیر 

گفت ما در قرآن بن عوف  در مورد سوم عمر به عبدالرحمن

ل دتم اوَّما جاهَدوا کَجاهَ نّّْاِ»که نازل شده بود:  دیدیم ای می آیه

هایی که از قرآن انداخته  بینیم، گفت در بخش ، اکنون نمی«ةرَّمَ

 ن آیه بوده است.شد، آ

 ای را چنین خواند: ابی ابن کعب آیه

َیالًبِسَ ءاسَ وَ احِشَۀًفَ انَکَ هُنَّی إِنَوا الزَّبُقرَا تَلَو
1 

وقتی عمر آمد و از وی پرسید او گفت آری من از دو لب 

یدم و تو در آن زمان کاری جز دادوستد و شن چنان پیامبر

 فروش نداشتی.خریدو

در  نیامه امیهایی دیگر که علّ آنچه گفته شد و نمونه

عمر چندان احاطه به قرآن دهد که  الغدیر آورده است، نشان می

کرده و  نداشته و به سخن این و آن اعتماد میهای آن  و قرائت

زیاد شدن در قرآن بوده است. چرا باید خلیفه و قائل به کم

 مسلمانان چنین وضعی داشته باشد؟

 
  ها ها و کنیه اجتهاد خلیفه در نام ششم:و نود 

ضمن ارائه پنج گزارش در مورد نام و کنیه  امه امینیعلّ

 اشخاص، چنین نتیجه گرفته است.

کرد و نهی  به نام پیامبر اعظم گذاری خلیفه از نام .1

اند، تغییر نام دهند.  که با آن نام خوانده شدهدستور داد کسانی 

                                                           
  .32اسراء،  .1
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فرمود: اگر برای کسی سه فرزند  که رسول خدا درحالی

 1ن است.امتولد شود و نام یکی را محمد ننامد ناد

کرد، ی پیامبران را ممنوع ها گذاری به نام خلیفه نام .8

ها است. در این زمینه  که نام پیامبران بهترین نام درحالی

 منقول است. هایی تشویقی از پیامبر حدیث

شد و حالش  خلیفه از کنیه ابوعیسی چندشش می .4

( پدر داشت؟ پیامبر)گفت مگر عیسی  گشت و می دگرگون می

داری تو که فرزند  گفت: تو چرا ابویحیی کنیه و به صهیب می

 نداری؟!

رسول مغیره را  که وقتی خلیفه فهمید کنیة شگفت آن .3

ابوعیسی لقب داده، باز از نظرش برنگشت و گفت  خدا

ینده رسول خدا آمرزیده شده، ما باید به فکر گناهان گذشته و آ

 خود باشیم که گناه نکنیم؟!

گاه که خلیفه تصور کرد که این دو لقب و کنیه بد  آن .0

رد به گاز گرفتن دست خود، قبل از آن شروع ک برایاست و 

 زدن. چنین تنبیه ناگواری را گوش روزگار نشنیده است.

 که رسول خدا ه را پسندید. درحالیومرّباو کنیه ا. 6

 شیطان است. ای را نهی فرموده است. آن کنیة چنین کنیه

های فرشتگان  نام ذوالقرنین از پنداشته است که خلیفه می .7

رومی بوده که به سلطنت رسیده که او یک غالم  است درحالی

                                                           
  .هایی دیگر دربارة نام محمد و کنیة ابوالقاسم حدیثو  1/19الزوائد،  مجمع. 1
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اشعار و ادبیات جاهلی فراوان از آن  احادیث، ،است. در قرآن

 مده است.نام سخن به میان آ

 
 زند خلیفه پسرش را بعد از اجرای حد، دوباره حد می :نود و هفتم

پسر عمر در زمان خالفت پدرش در مصر شراب  عبدالرحمن،

به هوش آمد نزد عمروعاص که امیر وقتی  خورد و مست کرد

بن عمر گفت: برادرم  عبداهلل .آمد و گفت ما را پاک کن مصر بود

من پس از اعتراف  .است که نزد عمرو عاص رفته به من نگفت

کنم. بعد معلوم شد پیش  تم وارد خانه شو من تو را پاک میاو گف

به خدا قسم من  رفته است. عبداهلل گفت:هم عمرو عاص 

ها همراه ]در آن روز ذارم جلوی مردم تو را سر بتراشندگ نمی

ر او من س او وارد خانه شد و [تراشیدند حد سر را هم می اجرای

خواری اجرا کرد.  را تراشیدم و عمرو عاص هم بر او حد شراب

وشت اص نبه گوش عمربن خطاب رسید به عمرو عاین مسئله 

بفرست. او فرستاد. جهاز به مدینه  عبدالرحمن را سوار بر شتر بی

انتساب به خلیفه باز حد زد و چند  سبب به حمن رارعبدال عمر،

 مرده است. ماه بعد او مرد و مردم پنداشتند که در اثر اجرای حدّ

های مختلف و از  این جریان را به شکل امه امینیعلّ

 1منابع متفاوت گزارش کرده است.

                                                           
؛ 5/855؛ تاریخ بغداد، خطیب 3/870؛ عقدالفرید، ابن عبدربه 8/312الکبری، بیهقی  . السنن1

؛ استیعاب 5/835؛ ارشادالساری، قسطانی 2/32النضرة  ؛ الریاض17سیره عمر، ابن جوزی 
  . 2/207؛ الکامل، ابن اثیر 8/150؛ تاریخ طبری 3/72؛ االصابه، ابن حجر 2/358
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کننده است ، کفاره و پاک نویسد: حدّ می امه امینیعلّ

شود و دیگر چرا  کاری را حد زدند گناهش پاک می هرگاه گناه

ت ثابت است سپس شش بخورد؟ و این در سنّ دوباره حدّ

علی کند از جمله: از  روایت بر این معنا گزارش می

 منین روایت است که فرمود: هر کس گناهی انجام داد وامیرالمؤ

 1ت.ده اسبر آن حد خورد همان، کفاره و پوشانن

 
 داند روز عید چه بخواند؟ نود و هشتم: خلیفه نمی

عمر در روز عید، به نماز می رفت. کسی را نزد ابی واقد لیثی 

؟ او خواند در چنین روزی چه می فرستاد که رسول خدا

 8خواند. گفت سوره قاف و اقترب را می

این روایت از نظر پیشوایان  نویسد: می عالمه امینی

پرسیم چرا او  صحیح است و ما و شما از خلیفه می ،حدیث

آیا او  ه؟خواند چه میدر نماز عیدین  دانست پیغمبر نمی

که سیوطی چنین عذر آورده است؛ یا  فراموش کرده بود؟ چنان

داشته  معانی باز می فروش در بازار او را از اینخریدواشتغال به 

یر در چنین است که دیگری چنین عذر آورده است! به هر تقد

 امری، چنین عذری پذیرفته نیست.
 

                                                           
  .8/325الکبری، بیهقی  . السنن1
؛سنن ابن 1/187؛ موطّا  مالک، 2/280؛ سنن ابی داود، 1/282. صحیح مسلم، 2

 . 3/188ن نسایی، ؛ سن1/106؛ صحیح ترمذی، 1/188ماجه، 
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 نود و نهم: خلیفه و معانی الفاظ 

گویید در کالم خدا که  ی منبر گفت: چه میعمر روزی باال

یا ایشان را در حال ترسیدن  1«فخذهم علی تخوّاو یأ» فرمود

لغت ما  ،یرید. همه سکوت کردند. مردی از هذیل گفت: اینبگ

است و به معنای کاستی است، عمر پرسید شاهدی از اشعار 

گاه گفت: ای  آن گفت: بلی. شعری برایش خواند. عرب داری؟

 8ها غفلت نکنید. از دیوانمردم 

در این زمینه چهار آیه دیگر آورده است  امه امینیعلّ

 پرسید. اطالع بوده و از مردم می یکه عمر از معانی الفاظ آن ب

نویسد: ما خلیفه را در ندانستن کتاب و سنت یا فهم  سپس می

الی و دانیم که او همواره به شغل دلّ قضایا معذور میبرخی 

فروشی و غیره سرگرم  وستد در بازار مثل نخی و دادگر واسطه

ز میان بوده است؛ لیکن در ندانستن معانی کلماتی که هر رو

 دانیم. مردم دایر بود، معذور نمی

 ن: روزه همه سال صدمی

گرفت. خلیفه  مردی را نزد عمر آوردند که همة سال روزه می

 4.گفت: بخور ای دهری، ای دهری زد و می او را با چوب می

                                                           
  .87. سورة نحل، 1
؛ علّامه 1/667؛ تفسیر بیضاوی، 1/110؛ تفسیر قرطبی، 2/165. تفسیر کشاف، 2

های مختلف آورده است. ر.ک: تفسیر ابن کثیر،  در این مورد چهار نقل از آیه
  و... .   3/85؛ الدرّالمنثور، 2/175؛ خازن، 2/175

  .186و178. سیره عمر، ابن جوزی 3
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، عمر همه روزهکه جوزی نقل کرده است  از دیگر سوی، ابن

درپی روزه  اند که عمر پی در سیره او آورده 1گرفت. روزه می

هایی مختلف در این خصوص آمده  گرفته است و روایت می

ها مثل از سویی روزة همه سال ناممکن است برخی روز است.

کلی اگر کسی طور تشریق نباید روزه گرفت. البته بهعیدین و 

ضرری هم به  های ممنوع روزه بگیرد، اشکالی نیست،روز منهای

در زمرة  ی را پایمال نکند. خلیفه در ظاهر،یا حقّ دند نزوخ

پیوندند و روزه  که پیوسته روزها را به هم می کسانی بوده

ام برده که تمامی سال را امه از بیش از بیست نفر را نگیرند. علّ می

جای این سوال باقی است که چرا خلیفه ا امّ 8اند. گرفته روزه می

سال  روزه دهر تازیانه زد. آیا روزة همة به آن مرد به سبب

 !مخصوص خلیفه و اجتهاد او بوده است؟

 جئناهم بکتاب فصلناه علی الحق و لقد ان هذا لهو القصص

ان الظن ال یغنی علم و ما لهم بذلک من علم ان هم اال یظنون 

 من الحق شیئاً

 ترجمه آیه

م همانا این همان داستان حق است و ما برای شما کتابی آوردی

آنان به آن، آگاهی ندارند . ایم که از روی دانش آن را شرح داده

                                                           
  .1/315؛ صحیح مسلم، 2/38النضرة،  ؛ الریاض8/301. سنن بیهقی، 1
  .6/328. الغدیر، 2
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نیاز  بی ان فقط گمان دارند و همانا گمان به هیچ وجه از حقّآن

 کند. نمی
 

 نتیجه بحث

های  های شگفت خلیفه و آگاهی ای بود از دانش هها شمّ این

ما همان اندازه کافی توانیم یاد کنیم ا ها می عمر و ما بیش از این

 توان گرفت. ها چند نتیجه کلی می است و از آن

بیشتر دانش خود را از او گرفته،  که عمر جز علی اول:

بقیه کسانی هستند که به داشتن علم مشهور و شناخته شده 

کند.  را ذکر می ها م بیست و پنج تن از آنامه امینی نانیستند. علّ

جده مورد اشاره به این نکته دارد که اگر علی نبود یخلیفه در ه

مشکلی برد از  گمراه شده بود؛ و پناه به خدا میعمر هالک و 

در کنار آن نباشد؛ و امثال آن. همچنین در هشت  که علی

نشین و  رده است که همه، حتی بانوان پردهمورد اعتراف ک

الحرمین  از سویی امام تر هستند.و دانانشین، از ا پیرزنان خانه

باشدکه نویسد: خلیفه باید دارای اجتهاد و دانش زیاد  جوینی می

 1ز دیگران نداشته باشد.ها نیازی به سوال ادر رویداد

میزان دانش و آگاهی عمر معلوم است و  با این وصف،

که گفت: دانشی که  8بریم حزم پی می گاه به پوچی سخن ابن آن

                                                           
  .82. األرشاد الی قواطع االدلّه فی اصول االعتقاد، 1
  .8/136. الفصل،2
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بود! یا کالم  در نزد عمر بود چندین برابر دانش علی

ها و فتاوای ابوبکر و عمر و  مردم داوری ه که گفت:تیمی ابن

ها  نترین آ ترین و با دلیل آوردند. درستعثمان و علی را گرد 

 ترا چیزی یافتند که در نزد ابوبکر و سپس عمر بوده و مخالف

در اما  های علی یافتند؛ تر از مخالفت ، کمعمر را با نصّ

کر و این وجود، ابوب اند! با های ابوبکر مخالف نص نیافته داوری

 از پرسیدند؛ حتی علی عمر در اصل از علی چیزی نمی

ت، و دیگر سخنانی که قلم از ذکر ابوبکر دانش آموخته اس

 1شرم دارد. ها، آن

بر شما باد سنت من و خلفای دانا و »ارزیابی حدیث  دوم:

های عقل آن را سخت  و با دندانرهنما! پس به آن چنگ زنید 

، بر شما باد که حذر کنید از چیزهای تازه و و محکم نگه دارید

 8«بدعت و در هر بدعتی گمراهی است.ای  نو؛ زیرا هر تازه

اند که با گزینش  هایی نسبت داده این حدیث را بر خلیفه

اند و  خالفت نشسته پس به شورا بر کرسیابوبکر و س نص،

و معقول نیست رسول  اند ها آورده یف اینرا هم رد علی

به تبعیت از کسانی که واقف و مجتهد در فرمان دهد  خدا

اند.  گرفته و از دهان این و آن می فتوا نبوده،ت و فقه،کتاب، سنّ

 ت عمر، که مخالف نصّکه علما در مواردی با سنّ افزون بر آن

                                                           
  .3/128. منهاج السنه،1
  و... . 1/56؛ مستدرک حاکم،3/261؛ سنن ابی داود، 1/20. سنن ابن ماجد، 2
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پس معنای صحیح  اند. سنت نبوی بوده است، مخالفت کرده

ازآنان  مزبور خلفایی است که همواره رسول خداحدیث 

در حدیث: قرارداده و نان را همدوش قرآن کریم نام برده و آ

ی لن یفترقا نی تارکم فیکم الثقلین: کتاب اهلل و عترتی اهل بیتا

 برابر قرآن یاد کرده است.و عدل  1.حتی یردا علی الحوض

هدایت توصیف فرموده است و سیره  ه رشد وپیامبر آنان را ب

به تمام معنا مطابقت دارد. کسانی که  نان با سیره پیامبرآ

نان را معرفی نه آ حکومت به دست گرفتند، لیکن پیامبر

ت فرموده است. ها وصیّ شان فرمود و نه به آن نه نصب د وکر

باشد و فقط  خلفارسول خدا عددی نفرمود که منطبق بر 

امامان معصوم و اهل  ها جز بر هایی یاد کرده است که آن صفت

ک در خالفت عمر به این حدیث از کند و تمسّ بیت صدق نمی

 مصداقی است. اتبهک به عام در شقبیل تمسّ

های ساختگی  در فضائل عمر یک سلسله حدیث سوم:

ت. مثل: اگر من مبعوث سوجود دارد که با مسلمات، سازگار نی

 8!شد بعوث مینشده بودم عمر م

های  ا عبارتبباره به هشت حدیث  در این امه امینیعلّ

 کند. مختلف و هدف یکسان اشاره می

                                                           
  حدیث و حافظان بر صحت و درستی آن اتفاق نظر دارند. . همة پیشوایان1
  .3/287. ر.ک: موضوعات، ابن جوزی و تاریخ ابن عساکر، 2
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این درجه از  هنویسد: کسی ب سپس می علّامه امینی

 گاه فاقد جا که نزدیک به مقام پیامبری، آن فضیلت باشد تا آن

همه  گوید جا که خود می علم در مسائل واضح و روشن تا آن

از عمر داناترند و معانی کتاب و سنت را از دهان این و آن 

آموخته و جز اشتغال در بازار برای کار، مشغولیتی نداشته و 

ای  عده ،آری ا تکلف انگاشته است؟ردانستن یک لغت قرآنی 

ند این کار رسوایی به بار اند و ندانست برایش فضائل تراشیده

ر چه زمان پیش رود پرده کنار ورد و کاوشگران هخواهد آ

نویسند و  هایی که آگاهانه می گویند و قلم زنند. سخن می می

ی کن و به دنبال داور کنند. بین مردم به داد، عادالنه داوری می

 مشو.از راه حق منحرف  هوای نفس مباش و

، اولی الدین مالکی مطابقی آمده اسناد شمسدر  چهارم:

که موضوع کتاب ما باشد، ) حدیث والیت و روز غدیر می

 . دومی حدیث منزلت است.(است «الغدیر»

مانند هارون  ،[بدون در نظر گرفتن نبوت] به من تو نسبت

 و سپاسگزار باش.هستی نسبت به موسی و همین بس است 

 جلد چهارم بحث کردیم. ردرباره این حدیث هم د

اسالم و در این خصوص هم بحثی  درسبقت  پنجم:

 گذشت.
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 تراب کنیه ابوششم: 

الدین مالکی در سه بیت این کنیه را برای علی مطرح  شمس

این کنیه را در غزوه عشیره که در ماه  است. پیامبر کرده

ثانی سال دوم هجری رخ داده، به لاجمادی االولی یا جمادی 

 داده است. علی

روی خاک نرمی خوابیده بودند، که را عمار و  گاه که او آن

بایست ای »د: را تکانی داد و فرمو بیدار کرد و علی

رد، تو را خبر دهم؟ آن پی مترین آن دو  اباتراب. آیا از شقی

ن ریش تو زند و با خون آ کننده شتر صالح و آن کس که بر سر

یث صحیح و قطعی این حدیث از احاد «تو را خضاب کند.

 1است.

کند: پیامبر دنبال من بود مرا  نقل می : علیروایت دیگر

وز مردم تو را یافت. فرمود: امر ،در کنار نهری که خوابیده بودم

راضی  نامند و گویا احساس فرمود که من از این امر ابوتراب می

نیستم و نسبت به آن در دل من چیزی است. فرمود: بلند شو 

. دان من هستیکنم تو برادر من و پدر فرزن من تو را خشنود می

دهی. هر کس در زمان  کنی و دیون مرا می از سنت من دفاع می

تکبیر گفته و هر کس در زمان تو بمیرد من بمیرد خدا را 

                                                           
؛ سیره نبوی، 2/261؛تاریخ، طبری3/180؛ مستدرک، حاکم 8/263. مسند، احمد 1

؛ 5/136؛ مجمعالزوائد، هیثمی 3/287؛ تاریخ، ابن کثیر 2/236ابن هشام 
؛ اإلمتاع والمؤانسه، 1/226االثر، ابن سیدالناس  ؛ عیون505طبقات، ابن سعد/

 ها. و جز این 2/368؛ تاریخالخمیس 2/183؛ سیره حلبی 55مقریزی 
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ی که تو را بعد از رد در حالیمباجلش سر رسیده و هرکس 

مرگ تو، دوست داشت خدا امن و ایمن کار او را پایان دهد. 

مادامی که آفتابی طلوع یا غروب کند هر کس بمیرد در حالی 

هرچه  میرد و حساب تو را دشمن داشت با مرگ جاهلی میکه 

 1در اسالم کرده باید پس دهد.

تراب خوانده و در علی را ابو در ظاهر خود پیامبر

در  یره و روز برادری. البتهرار شده، مثل روز عشمواردی هم تک

الدین  شود. در شعر جمال برخی احادیث آشفتگی احساس می

میان علی و فاطمه  که هم این معنا انعکاس دارد. گو اینمالکی 

یر اندکی دلگ و علی بی به وجود آمده، شکرآزهرا

یث بازی کرده این حدهایی در  دهد که دست بود. این، نشان می

و فاطمه  که هرگز میان علی درحالی اند. و تصرف نموده

ند و آیات قرآن بر این ا که خاندان عصمت و طهارت زهرا

  معنا شاهد است، رنجشی حاصل نشده است.

ای شکستن خواهان علی برنویسد: این را بد امه امینی میعلّ

همسر اند حسن معاشرت او را با  قداست او گفته و خواسته

پاکش، مخدوش سازند و این کینه و عداوت تا به امروز هم 

نویسد: میان  دلی در صفحه کتابش می یسنده سیاهکشیده که نو

رنجشی پیش آمده و او سیلی به صورت  علی و فاطمه

                                                           
گوید بوصیری  ، آورده و می6/808. سیوطی این حدیث را در ترتیب جامع کبیر 1

  گوید تمام راویان آن موثقند. می
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گوید:  م نیشابوری میحاک تا آخر افسانه. 1..بود. هفاطمه نواخت

کاستی  برای علی تراب رااند که لقب ابو امیه بوده این بنی

. ها لعن کردند و مسخره نمودندشمردند و او را بر باالی منبر

 ،تراب را به او داده بودرا که لقب ابو  ان در واقع پیامبرآن

 مسخره کردند.

ُم رتُفَد کَوا قَرُذِعتَال تَ ونَئُهزِستَم تَنتُکُ هِولِسُو رَ هِباهلل و آیاتِل أَق

نکُم نُعَذِّب طآئِفةً بِأنهم کَانُوا مِ عن طائفة عفُم إِن نَکُانِیمَإ عدَبَ

 8نَمیِجرِمُ

عذر  ؟گیرید سخره می هیات او و رسول او را بو آیا خدا و آبگ

 اید. شما پس از ایمان، کافر گشته ،وریدنیا

 جوزی هم سخن حاکم را درست دانسته است. ابن

 این حدیث  کرامتی دربارة

جا که  آن زیبایی آفریده، عبدالباقی افندی در شعر خود نکته

و پسر  تو داماد طه بودی ،گوید: ای پدر اوصیا، و ای علی می

های تو جهانیان مبهوت مانده و  عمو و برادرش. در راز نام

ن دور، دومین پدران بودی و پدران ایاتو در پ چیزی نفهمیدند،

از خاک آفرید،  ند. خدا آدم راا او )خاک( فرزندان او محسوب

 .خاک فرزند است، ولی تو پدر خاکیاو برای 

                                                           
  محمد. سخن دوکیم در کتاب حیات 3/20. ر.ک: الغدیر 1
  .66و65. توبه، 2
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  برائت :هفتم

الدین مالکی، در مناقب  از جمله مضامین غدیریه به جمال

 حدیث ابالغ برائت از مشرکین است. المومنین علیامیر

از سوی خود برای ابالغ برائت  علی را رسول خدا

فرستاد و این ماموریتی ویژه بود و فرمود: شایسته نیست از 

 کسی جز اهل بیتم رساننده باشد.سوی من 

 ماجرا چه بود؟

ل سورة برائت به مکه اعزام های اوّ رسول خدا ابوبکر را با آیه

مد و ی مردم مکه بخواند. جبرئیل فرود آها را برا فرمود تا آن

گفت این پیام را جز خودت و یا کسی که از تو است نباید 

کرد  ءرا سوار بر شتر غضبا علی برساند. رسول خدا

ها  فرمود هر کجا به او برخوردی آیه و به دنبال ابوبکر فرستاد و

در عرج یا  را بگیر و تو به سوی مردم مکه برو. علی

 رسید و نامه را ذوالحلیفه یا در ضجنان و یا در جحفه به ابوبکر

 از او گرفت و حج گزارد و برائت را اعالم کرد.

مورخان و  از محدثان، انبوهی این جریان تاریخی را

هفتاد و سه تن را به  امه امینیاند. علّ نگاران آورده سیره

اولین آنان اسماعیل سدی کوفی و  ترتیب سال وفات نام برده و

من شبلغی است. سند این اعالن برائت از ها سید مؤ آخرین آن

رسد که  لیغ آن به جمعی از صحابه نخستین میمشرکین و تب
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که به چند صورت از او  1منین علیمؤالاولین آن امیر

 روایت شده است.

  :قحافه ابوبکر بن ابیدوم: 

مرا به قرائت برائت به اهل مکه بر انگیخت تا  پیامبر 

ای  ل مشرکی نباید حج بگزارد و برهنهاعالم کنم پس از آن سا

و جز مسلمانان داخل بیت نشود و نباید طواف خانه خدا کند 

وجود داشت، تا پایان مدت میان هر کس و رسول خدا پیمانی 

آن محترم است. خدا و رسول او از مشرکان بیزارند. سه روز 

فرمود: به ابوبکر بپیوند و او را  گذشت سپس به علی

برگردان و تو تبلیغ کن. ابوبکر گفت: او هم چنان کرد که پیامبر 

 فرموده بود. 

ت و گفت ای وارد شد، گریس  وقتی ابوبکر بر پیامبر

من چیزی رخ داده است؟ پیامبر  آیا دربارة  رسول خدا

موریت یافتم آن تو جز خیر رخ نداده و لیکن مأ فرمود: در حقّ

 8و یا کسی که از من باشد، تبلیغ نکند و نرساند. را جز خود

 کند: عباس نقل می  م: ابنسوّ

ندا کند  ها را ل خدا ابوبکر را فرستاد و فرمود آن کلمهرسو

را به دنبال او فرستاد. ابوبکر صدای شتر پیامبر  سپس علی

                                                           
؛ 1/287؛ کنزالعمال 3/205. زوائدالمسند، عبداللهبن احمد؛ الدرالمنثور، سیوطی 1

؛ تاریخ 65؛ ذخائرالعقبی، 2/187النضریة، ؛ الریاض315تفسیر جرشوکانی،
 ها. و جز این 7/357، 5/38 کثیر، ابن

  .7/357کثیر،  خ ابن؛ تاری125؛ کفایة گنجی، 1/286؛ کنزالعمال 1/3. مسند احمد،2
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آمده  را شنید با وحشت بیرون آمد پنداشت که رسول خدا

را تسلیم کرد  خدا بود. نامه رسول ا او علیامّ است.

که او چنان کلمات را ندا در دهد و توافق حاصل شد و 

تشریق ندا داد: خدا و رسول او از هر مشرکی  در ایام علی

 1ند و هیچ تعهدی نسبت به آنان ندارند.هستبری 

 8گزارش عباس به چند صورت نقل شده است.

 :کند جابربن عبداهلل انصاری نقل میم: چهار

ان امیر حاج فرستاد. پیامبر از عمره بازگشت. ابوبکر را به عنو

شتر پیامبر را شنید  نماز صبح بودیم ابوبکر صدای در عرج آمادة

است. در امر حج برای  و گفت این صدای ناقه رسول اهلل

 رسول خدا بدا حاصل شده است. منتظر باشیم با رسول اهلل

بود. ابوبکر پرسید امیر آمدید یا  قاً علینماز بگزاریم. اتفا

 پیام. علی گفت: رسول و پیام دارم. رسول و آورندة

کند و سپس  سیزده نفر را ذکر می نییامه امعلّ

م هستند؛ از جمله امام های مرسلی آورده که ارسال مسلّ روایت

کرده که اندکی  ابع آن را یادمنهمة و  باقرابوجعفر محمد

 از بسیار را نقل کردیم.

                                                           
؛ مطالب 55؛ المناقب خوارزمی، 5/228؛ سنن بیهقی، 2/135. جامع ترمذی، 1

  .8/256حجر  الباری، ابن ؛ فتح17السؤول، ابن طلحه 
  .1/86؛ تفسیر طبری، 3/105الحدید،  . شرح ابن ابی2
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که بگوییم:  ن استها آ درپی این حدیث هدف از ذکر پی

یه از ه که چند آتواتر معنوی و یا اجمالی دارد و اصل قضی، آن

ف بلیغ آن مشرّبه ت منینالمؤ ابوبکر برگرفته شده و امیر

که برای رساندن چند آیه  گشته، کافی است تا باور کنیم، آن

شایسته نبوده پس چطور برای رساندن کل احکام دین و آیات 

 قرآن مبین امین و شایسته است؟

 
 

 


