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  بسم هللا الرحمن الرحيم 
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قبل از همه بايد گفت: صحابه کرام ، نيک قلب ترين، عالم ترين، کم تکلف ترين، هدايت 
برای همراهی پيامبر و اقامه ی  يافته ترين و بهترين اين امت بوده که هللا تعالی آنها را

دينش انتخاب نموده است. علم دين درآن زمان در صحابت و همراهي پيامبر هللا تعالی 
محمد مصطفی صلی هللا عليه وسلم حاصل ميشد وبه همين علت هًم صحابه بهترين 

 .مخلوق خداوند متعال بعد از پيامبرصلی هللا عليه وسلم هستند
تر از مکان و منزلت صحابه بعد از رسول هللا (ص) نيست.  هيچ مکان و منزلتی باال

صحابه ای که هللا تعالی علم و آ:اهی از دين و احکام اسالمی  را به آنان داد و افتخار 
  .ديدن و شنيدن کالم رسول هللا صلی هللا عليه و سلم را به آنان نصيب گردانيد

دوست داشت شان از روش : «ابن مسعود رضی هللا عنه در حديثی صحيح می فرمايند
نبوی و دعا کردن برای آنها وسيله ی تقرب به درگاه الهی و اقتداء  کردن به آنها 

 1/305وبه همين ترتيب از أبو نعيم فی الحلية  1/60تفسير القرطبی .» ( فضيلت است
  ) .من قول ابن عمر رضی هللا عنهما نيز روايت شده است

سوره  59سر شهير جهان اسالم  نقل شده است که در(آيه ازابن عباس رضی هللا عنهما مف
سپاس برای خداست، و درود بر آن بندگانش که (آنان را) «بگو: :« النمل ) ميفرمايد 

منظور اين آيه »  گردانند؟ آيا خدا بهتر است يا آنچه (با او) شريک می» برگزيده است.
والبزار وانظر  20/2واه الطبری اصحاب رسول هللا صلی هللا عليه و سلم می باشند . (ر

وبذلک فسرها سفيان  13/220تفسير القرطبی 1/13االستيعاب  3/370: تفسير ابن کثير 
  .23/463وابن عساکر  7/77الثوری. کما رواه عنه أبو نعيم فی الحلية 

اند و  همان کسانی که ايمان آورده»سفيان در مورد گفتار خداوند عزوجل که می فرمايند: 
می گويد: » يابد. گيرد. آگاه باش که با ياد خدا دلها آرامش می دلهاايشان به ياد خدا آرام می

 ) 435/ 5منظور اصحاب محمد صلی هللا عليه و سلم می باشد . (رواه سعيد بن منصور 
به دست «نبه رحمه هللا در مورد گفتار خداوند عزوجل که می فرمايند : از وهب بن م

نقل شده است که گفت: منظور اصحاب محمد صلی هللا » فرشتگانی، ارجمند و نيکوکار.
عليه و سلم می باشد که به کتاب خدا ايمان آورده و به مقتضای آن عمل نمودند . (فتح 

 ). 13/508الباری 
خداوند عزوجل به قلوب بندگان نظر افکند، قلب «عنه می گويد: ابن مسعود رضی هللا 

محمد صلی هللا عليه و سلم را بهترين يافت، پس آن را برای خود انتخاب نموده و به 
پيامبری برگزيد، سپس بعد از محمد به قلوب بندگان نگاه کرد، پس قلوب ياران محمد را 

مبر انتخاب نمود که برای نصرت دين خدا بهترين يافت ، پس آنها را به عنوان وزرای پيا
 ).) بإسناد حسن246والطيالسی ( 1/379رواه أحمد »(جهاد می کنند

منظور از صحابی در اينجا کسی است که پيامبر صلی هللا عليه و سلم را مالقات کرده، 
 .به او ايمان آورده و بر ايمان وفات نموده باشد 

عددی روايت گرديده است که غرض تقصير درمورد فضليت صحابه آيات واحاديثی مت
 .کالم به چند نمونه آن در اين نوشته اکتفا خواهيم نمود 
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َوالسَّاِبقُوَن « سوره  التوبه ) می فرمايد :  100پروردگار با عظمت ما در ( آيه   -
لُوَن ِمَن اْلُمَهاِجِريَن َواألَنَصاِر َوالَِّذيَن اتََّبعُوُهم بِِإْحَساٍن رَّ  ِضَی ّ@ُ َعْنُهْم َوَرُضواْ َعْنهُ األَوَّ

 »َوأََعدَّ َلُهْم َجنَّاٍت تَْجِری تَْحتََها األَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َذِلَک اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 
يعنی: پيشگامان نخستين از مهاجرين و انصار، و کسانی که به نيکی از آنها پيروی (

ت، و آنها (نيز) از او خشنود شدند؛ و باغهايی از بهشت کردند، خداوند از آنها خشنود گش
برای آنان فراهم ساخته، که نهرها از زير درختانش جاری است؛ جاودانه در آن خواهند 

 ).ماند؛ و اين است پيروزی بزرگ
ُ َعِن اْلُمْؤِمِنيَن إِْذ « سوره الفتح ) می فرمايد :  18وباز در ( آيه  - لََقْد َرِضَی @َّ
» اِيعُوَنَک تَْحَت الشََّجَرِة َفعَِلَم َما ِفی قُلُوِبِهْم فَأَنَزَل السَِّکينَةَ َعَلْيِهْم َوأَثَاَبُهْم َفتًْحا َقِريبًايَُب 

راضی و  -هنگامی که در زير آن درخت با تو بيعت کردند- (يعنی: خداوند از مؤمنان 
دانست؛ از  ت) نهفته بود میخشنود شد؛ خدا آنچه را در درون دلهايشان (از ايمان و صداق

اين رو آرامش را بر دلهايشان نازل کرد و پيروزی نزديکی بعنوان پاداش نصيب آنها 
فرمود.) و حضرتعمر ابن خطاب جزو مهاجرين و جزو کسانی بود که زير درخت با 

 .پيامبر صلی هللا عليه وسلم بيعت داد
محمد صلی هللا عليه وسلم پيامبر « سوره الفتح ) می فرمايند :  29همچنين در ( آيه   -

خداست؛ و کسانی که با اويند، بر کافران، سختگير( و) باهمديگر مهربانند. آنان را در 
) آنان بر  بينی. فضل و خشنودی خدا را خواستارند. عالمت(مشخّصه رکوع و سجود می
در انجيل  هايشان است. اين صفت ايشان است در تورات، و مثَل آنها اثر سجود در چهره

های  ای است که جوانه خود برآورد و آن را مايه دهد تا ستبر شود و بر ساقه چون کشته
) آنان (خدا) کافران را به خشم  خود بايستد و دهقانان را به شگفت آورد، تا از (انبوهی

اند، آمرزش و  دراندازد. خدا به کسانی از آنان که ايمان آورده و کارهای شايسته کرده
 » .است بزرگی وعده داده پاداش

  !خواننده محترم 
طوريکه ازايات قرآنی  واحاديثی نبی به وضاحت  تام معلوم  ميشود که بدون هيچگونه  

شک و ترديدی ،صحابه ای کرام رضی هللا عنهم بعد از پيامبران عليهم الصالة والسالم ، 
افضل بشر هستند و هيچ امتی در هيچ قومی در فضيلت و شأن به پای اصحاب بزرگوار 

وسلم نمی رسند، همان کسانی که خداوند تبارک و تعالی در رسول هللا صلی هللا عليه 
قرآن آنها را ستوده است و اعالم رضايت کرده است: يعنی: پيشگامان نخستين از 

مهاجرين و انصار، و کسانی که به نيکی از آنها پيروی کردند، خداوند از آنها خشنود 
برای آنان فراهم ساخته، که  گشت، و آنها (نيز) از او خشنود شدند؛ و باغهايی از بهشت

نهرها از زير درختانش جاری است؛ جاودانه در آن خواهند ماند؛ و اين است پيروزی 
 )100بزرگ.(سوره توبه 

ال تسبوا أحداً من «و پيامبرمان صلی هللا عليه وسلم در مورد آن بزرگواران می فرمايد:
هيچ کدام از »ُمدَّ أحدهم وال نصيفه أصحابی؛ فإنَّ أحدکم لو أنفق مثل أُُحٍد ذهباً ما أدرک

أصحاب من را دشنام ندهيد، زيرا اگر يکی از شما به اندازه کوه احد طال انفاق کند به 
. ومسلم: 3673رسد!  ( بخاری: حديث  اندازه يک مشت آنان و حتی نصف آن هم نمی

 ).25411کتاب فضائل الصحابه، باب تحريم سب الصحابه،حديث: 
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توهين به صحابه را موجب کفر می دانند و برخی ديگر آنرا فسق دانسته برخی از علماء 
 .اند
هرکس اصحاب رسول هللا صلی هللا عليه وسلم « از بشر بن حارث روايت است که :  «

را مورد سب و توهين قرار دهد کافر است هرچند که نماز بخواند و روزه بگيرد و گمان 
 »برد که جز مسلمانان است

کسی که اصحاب پيامبر صلی هللا عليه وسلم را مورد «حمه هللا می فرمايد: امام مالک ر
  ».توهين قرار می دهد نصيبی از اسالم ندارد

شد که دشنام دادن ابوبکر و عمر از  گويد: ابراهيم النخعی گفت: گفته می ابن تيميه می
إِْن «وده: گفت. خداوند فرم گناهان کبيره است، و ابواسحاق السبيعی نيز همين را می

).اگر از گناهان بزرگی که از آن نهی 31(النساء: »  تَْجتَِنبُوا َکبَاِئَر َما تُْنَهْوَن َعْنهُ 
 .شويد پرهيز کنيد می

قاضی عياض گفته است: دشنام دادن هر يک از اصحاب جزو گناهان کبيره است، و رأی 
شوند.   ند و کشته نمی شو مذهب ما و جمهور هم اين است که مرتکبين اين گناه تعزير می

 ).16/93(مسلم با شرح نووی: 
توزی غلو   گويد: هر کس از شيعه نسبت به عثمان در بغض و کينه عبدالملک بن جيب می

نمايد شديداً ادب خواهد شد، و اگر نسبت به ابوبکر و عمر بيشتر غلو نمايند عقوبت آن 
شود تا بميرد.  نقدر زندانی میشديدتر خواهد بود، و دره زدن او بيشتر خواهد شد، و آ

 ).569). الصارم المسلول ص 2/1108(الشفا 
علماء ميگويند در سب و دشنام دادن ابوبکر رضی هللا عنه  تنها به زدن حد، اکتفا 

باشد که ديگران هم دارند، و اگر  شود، چون زدن حد فقط بخاطر صحابه بودنش می نمی
باشد مانند  ائيم که موجب احترام و اکرام او میمزيتهای ديگری که دارد به آن اضافه نم

ياری دادن دين و مسلمانان و فتوحاتی که در دوران او بدست آمد و همچنين خالفت و 
جانشينی پيامبر صلی هللا عليه وسلم که هر يک از اينها باعث افتخارات زيادی است، و 

 .)387محرقه شوند که عقوبت مرتکبين آن شديدتر شود. (الصواعق ال موجب می
تواند از آن درگذرد،  و عقوبت چنين تعزيراتی بايد اجرا شود، يعنی امام يا قاضی نمی

 .بلکه واجب است که آنرا اجرا نمايد
برای هيچ کس جايز نيست که از آنان بدگويی کند، و  جايز نيست گويد:  : می امام احمد

که آنان را به عيب و نقص طعنه زند، و اگر کسی چنين کاری را کرد بر حاکم وقت 
تواند او را مورد عفو  واجب است که او را عقوبت داده و او را تأديب نمايد، و حاکم نمی

خواهد که توبه کند، اگر توبه کرد از او  قرار دهد، بلکه او را عقاب داده و از وی  می
شود تا  شود، و اگر دو باره مرتکب شد عقوبت داده خواهد شد و زندانی می پذيرفته می

 .)568، والصارم المسلول 1/24. (طبقات الحنابله  اينکه بميرد و يا توبه کند
 مقام ومنزلت علمی حضرت عمر

ن شخصی بحساب ميرفت ، در مورد مقام امير المومنين از جمله ،داناترين و مطلع تري
ومنزلت علمی امير المومنين  حضرت عمر ابن خطاب رضی هللا عنه حديثی  صحيح  

َسِمْعُت َرُسوَل «داريم در بخاری که از عبدهللا ابن عمر رضی هللا عنه روايت شده است : 
ِ صلی هللا عليه وسلم َقاَل:  یَّ َبْينَا أَنَا نَاِئٌم أُِتيُت ِب «_َّ َقَدحِ َلَبٍن َفَشِرْبُت َحتَّی ِإِنّی  ألََری الِرّ
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ِ؟ ». َيْخُرُج ِفی أَْظفَاِری، ثُمَّ أَْعَطْيُت َفْضِلی ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّابِ  ْلتَهُ يَا َرُسوَل @َّ قَالُوا: َفَما أَوَّ
فرمود:  که می هللا  صلی هللا عليه وسلم شنيدم  ) يعنی: از رسول82(بخاری:». اْلِعْلمَ «قَاَل: 

در عالم رويا و خواب، يک گيالس  شير به من داده شد. شير را نوشيدم تا آنکه خوب «
آمد. سپس باقيماندة آن را به عمر بن  هايم بيرون می سير شدم تا  جائی که سيری از ناخن

اين خواب را چگونه تعبير فرموديد؟  !صحابه عرض کردند: يا رسول هللا». خطاب دادم
 .»آن را به علم تعبير نمودم« صلی هللا عليه وسلم فرمود: رسول هللا

علماء درمورد وجه مشترک در تشابه شير با علم می فرمايند که اين هر دو بسيار 
  .باشند. با اين تفاوت که شير غذاي جسم و علم غذاي روح است سودمند و مقوي مي

باشد. ضمناً  نه ميو اين حديث حامل فضيلت بزرگي براي حضرت عمر رضي هللا ع
  .بيانگر اين مطلب است که خوابها را نبايد حمل بر ظاهر کرد بلکه نياز به تعبير دارند
و مراد از علم در اينجا علم سياست در برخورد با مردم در روشني قرآن عظيم الشان 

باره  وسنت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم است. و حضرت عمر رضي هللا عنه در اين
  .ترين شخصی در بين خلفاي راشدين بحساب می امد ه موفقازجمل

بينما أنا نائم رأيت الناس عرضوا علی « همچنين رسول هللا  صلی هللا عليه وسلم فرمود: 
وعليهم قمص فمنها ما يبلغ الثدی ومنها ما يبلغ دون ذلک، وعرض علی عمروعليه 

هايی پوشيده بودند بر من  جامهدر خواب ديدم که مردم در حالی که ».(قميص اجتره
ای بلندتر بود. عمر را در  های عده های بعضی تا سينه و جامه شدند. جامه عرضه می

را چگونه تعبير نمودی؟  حاضرين گفتند: آن». اش مماس با زمين بود حالی ديدم که جامه
 .)2390فرمود: تعبيرش دين است. مسلم (

ه در مورد علم حضرت عمر رضی هللا عنه چنين همچنين عبدهللا ابن مسعود رضی هللا عن
   الميزان ،  کفة   فی   وضع   رضی هللا عنه   الخطاب   بن   عمر   علم   أن  لو    «  اظهار نظر کرده: 

مصنف  .  »رضی هللا عنه   الخطاب   بن  عمر   علم   لرجح ،    کفة   فی   أهل األرض   علم   ووضع 
). يعنی: (اگر علم عمر ابن خطاب رضی هللا عنه در يک پله 12/32(ابن أبی شيبة 

ديگر، علم عمر بن خطاب رضی هللا عنه  ترازو قرار گيرد، و علم اهل زمين در پله 
 ).) ( شيخ البانی اسناد آنرا صحيح دانسته است سنگين تر خواهد شد.
». سعة أعشار العلمإنی ال حسب أن عمر بن الخطاب قد ذهب بت«همچنين فرموده اند : 

يعنی: به گمان من عمر رضی هللا عنه از   ) با سند صحيح.9/179معجم الکبير (طبرانی 
  ده بخش علم نُه بخش را با خود برد. 

ام.  گويد: من با عمربن خطاب زياد بوده گويد: شنيدم که قبيصه بن جابر می و شعبی می
ين از ايشان بيشتر بداند. (المعرفة من کسی را سراغ ندارم که در قرائت قرآن و فقه د

 . )1/457والتاريخ للفسوی (
عمر رضی هللا عنه از روزی که بدين اسالم مشرف شده ، تا وفات رسول اکرم صلی هللا 
عليه  وسلم به استثنای آياتی که پيش ازمسلمان شدنش نازل شده بود کل قرآن را با اسباب 

  .نزول آيات در حفظ داشت 
القه و دقت بخصوصی که حضرت عمر رضی هللا عنه به قرآن عظيم الشان  با توجه به ع

داشت و از طرفی هميشه در رکاب رسول هللا صلی هللا عليه وسلم بود و آيات قرآن نيز 
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شد، هيچ بعيد نبود که عمر رضی هللا  به مناسبتهای مختلف يکی پس از ديگری نازل می
 .ی داشته باشدعنه به اسباب نزول بيشتر آيات قرآن آگاه

در مورد علميت حضرت عمر حديثی داريم در صحيحين که آنرا حضرت  ابن عباس 
روايت فرموده است: زمانيکه  عمر (رض) وفات نمود او را بر تختی نهادند او را کفن 
کردند، بر او نماز خواندند و به خوبی از او ياد می کردند و من هم با او بودم ولی کسی 

شت ناگاه نفری از پشت دست بر شانه هايم نهاد وقتی نگاه کردم ديدم که به من توجهی ندا
علی است؛ برای مرگ عمر بی نهايت متاثر بود ، در حاليکه او را مورد خطاب قرار 

می داد می گفت: بعد از مرگت جز تو فردی را نمی بينم که دوست داشته باشم با اعمال 
  .او خداوند را مالقات کنم

خواهم که ترا با دو رفيقت قرار دهد، من بسيار از رسول هللا  می شنيدم  از خداوند می
ِجئُْت أََنا َوأَبُو َبْكٍر َوُعَمُر َوَدَخْلُت أَنَا َوأَبُو َبْكٍر َوُعَمُر َوَخَرْجُت أَنَا َوأَبُو َبْكٍر «که می گفت: 

ُ ». َوُعَمرُ  (صحيح مسلم ألبي الحسين مسلم ».  َمَعُهَمافَِإْن ُكْنُت ألَْرُجو أَْو ألَُظنُّ أَْن َيْجعََلَك @َّ
  .)بن الحجاج النيسابوري، كتاب فضائل الصحابة ش، باب من فضائل عمر

از آنجا که حضرت عمر الفاروق اعمال زيادی را فی سبيل هللا و در راه اعتالی دين هللا 
نزد هللا حاضر انجام داده بود حضرت علی آرزو داشت که با نامه اعمال عمر الفاروق 

  .شود
در اکثر موارد ابوبکر و عمر همراه رسول هللا صلی هللا عليه وسلم بودند در نتيجه 

کند که در ممات نيز مانند حيات اين سه يار در کنار  طالب گمان می حضرت علی بن ابی
  .يکديگر باشند و چنان نيز شد و هر سه در يک محل به خاک سپرده شدند

 : تدر حديثی آمده اس
َحّدثَنَا َسلََمة بُن َشِبيٍب حدثنا َعْبُد ّ@ِ بُن َنافِعٍ الصائغ حدثنا َعاِصُم بُن ُعَمَر العَُمِرّي َعن «

َعْبِد ّ@ِ بِن ِدينَاٍر َعن ابِن ُعَمَر قَاَل: قاَل َرُسوُل ّ@ِ ج: أنَا أَّوُل َمْن تَْنَشّق َعْنهُ األْرُض ثُّم 
ثُّم آِتي أْهَل الَبِقيعِ َفيُْحَشُروَن َمِعي ثُّم أَْنتَِظُر أَْهَل َمّكةَ َحتّى أُْحَشَر َبْيَن  أبُو َبْكٍر ثُّم ُعَمرُ 

(سنن الترمذي لـمحمد بن عيسى الترمذي، كتاب الـَمَناِقِب َعْن َرُسوِل هللا ج ». اْلَحَرَمْينِ 
 ).باب في مناقب أبي حفص عمر بن الخطابس

ول هللا صلی هللا عليه وسلم گفت: اول شخصی که از ابن عمرب روايت شده که رس«
شوند  شکافد من هستم بعد ابوبکر بعد عمر و بعد اهل بقيع محشور می ارض برای او می

  .»بعد منتظر اهل مکه خواهم ماند تا مردمان بين الحرمين محشور شوند
يدی در صحيحين و کتب حديثی آمده، در روز احد آن هنگام که مسلمانان به سختی شد

ٌد فَقَاَل َال تُِجيبُوهُ فَقَاَل « دچار بودند، ابوسفيان خطاب به مسلمانان گفت: أَِفی اْلَقْوِم ُمَحمَّ
اٍت ثُمَّ رَ  َجَع أَِفی اْلَقْوِم اْبُن أَِبی قَُحافَةَ قَاَل َال تُِجيبُوهُ فَقَاَل أَِفی اْلَقْوِم اْبُن اْلَخطَّاِب ثََالَث َمرَّ

ِ إِنَّ إَِلی أَْصَحابِِه َف  ِ يَا َعُدوَّ @َّ ا َهُؤَالِء فََقْد قُتِلُوا فََما َمَلَک ُعَمُر نَْفَسهُ فَقَاَل َکَذْبَت َو@َّ قَاَل أَمَّ
(آيا در ميان قوم محمد موجود  …» الَِّذيَن َعَدْدَت َألَْحيَاٌء ُکلُُّهْم َوَقْد بَِقَی َلَک َما َيُسوُءکَ 

رسول هللا صلی هللا عليه و سلم فرمودند: جوابش را است؟ اين را سه بار تکرار کرد. 
ندهيد. دوباره خطاب به مسلمانان گفت: آيا درميان قوم فرزند ابوقحافه وجود دارد؟ سه 

بار تکرار کرد. رسول هللا صلی هللا عليه و سلم فرمودند: جوابش را ندهيد. دوبار گفت: 
بار تکرار کرد. دوباره طبق گفته  آيا در ميان قوم فرزند خطاب موجود است؟ اين را سه
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رسول هللا صلی هللا عليه و سلم جوابش را ندادند. سپس ابوسفيان رو به دوستان خود کرد 
و گفت: مرگ اين افراد برای شما کافی است. عمر نتوانست خود را کنترل کند و گفت: 

که سبب  ای دشمن خدا دروغ گفتی. کسانی را که شمارش کردی زنده هستند، آن اندازه
  ).ناراحتی تو باشد مانده اند

ابوسفيان در آن هنگام امير کافران بود تنها از رسول هللا صلی هللا عليه و سلم و ابوبکر و 
عمر سؤال کرد و از حال غير آنها جويا نشد چون می دانست که اينها سران مسلمانان 

 .هستند. پيامبر و دو وزيرش
مالک بن انس در مورد مقام و منزلت ابوبکر و عمر به همين مناسبت هارون الرشيد از 

 .نزد رسول هللا   صلی هللا عليه و سلم   در زمان حياتش سؤال نمود
(مکان و منزلت آنها نزد » منزلتهما منه فی حياته کمنزلتهما منه بعد مماته« جواب داد:

ان نزد او بعد از رسول هللا صلی هللا عليه و سلم در زمان حياتش به مانند منزلت و مقامش
مرگش بود.) بسيار با رسول هللا   صلی هللا عليه و سلم   خصوصی و مصاحب بودند و 

نهايت محبت و الفت و دوستی در بينشان حاکم بود علی رغم همه اينها در علم و دين 
مشارکت داشتند  و اقتضای همه آنها اين است که آنها از ديگران اليق تر و شايسته تر 

 .اين مسئله برای کسی که به احوال مردم آگاه است امری ظاهر و آشکار استباشند و 
همچنان مسلم و ترمذی از عايشه رضی هللا عنها روايت کرده است که پيامبر صلی هللا 

ِتی ِمْنُهمْ «عليه وسلم فرمود :  أََحٌد،  َقْد َکاَن َيُکوُن ِفی اْألَُمِم َقْبَلُکْم ُمَحدَّثُوَن، فَِإْن َيُکْن ِفی أُمَّ
) و 2398َقاَل اْبُن َوْهٍب: تَْفِسيُر ُمَحدَّثُوَن: ُمْلَهُموَن. مسلم (» فَِإنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب ِمْنُهمْ 

  ).3693ترمذی (
 ).3689) و (3469امام بخاری شبيه آنرا از ابوهريره رضی هللا عنه روايت کرده : (

وجود داشتند که محدث بودند، و اگر در در ميان امتهای گذشته، افرادی «معنی حديث : 
امام مسلم بعد از روايت خود می ». امت من چنين کسی وجود می داشت، قطعاً عمر بود

 .گويد : ابن وهب گفته : محدثون يعنی کسانی که به آنها الهام می شود
محدثون جمع «در تعليق خود بر صحيح بخاری نوشته : » مصطفی ديب البغا«و دکتر 

ت، و آن کسی است که سخن حق بر زبانش جاری می شود، و يا به ذهنش می محدث اس
 .آيد، و اين به فضل وتوفيق هللا متعال است

در باب فضايل » عمر فاروق رضی هللا عنه « کتر علی محمد الصالبی در کتاب او د
علما در شرح اين «عمر بن خطاب رضی هللا عنه ضمن ذکر حديث فوق می نويسد : 

کسی است که به او » محدث«اند؛ برخی معتقداند که مراد از  ان مختلفی گفتهحديث سخن
اند يعنی کسی که بدون اراده سخن حق بر زبان او جاری  شود. و برخی گفته الهام می

گويند و بعضی هم آنرا به  اند يعنی فرشتگان با قلب او سخن می ای گفته گردد. و عده می
 .اند فراست معنی کرده

  :گويد می» فتح الباری« حجر در حافظ ابن 
علت اختصاص عمر رضی هللا عنه به اين مسأله به خاطر آن است که در زمان رسول 

هللا صلی هللا عليه وسلم آيات زيادی به تأييد نظريات ايشان نازل گرديد.نقطه تذکر اينست 
او بر  که : نبايد از اختصاص عمر رضی هللا عنه به اين مقام ويژه چنين پنداشت که

 .ابوبکرصديق پيشی گرفته است
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گويد: فکر نکن که اختصاص عمر رضی هللا عنه  می» مفتاح دار السعادة « ابن قيم در 
شود. چون همين فضيلت عمر رضی  به اين ويژگی، باعث تفضيل او بر ابوبکرصديق می

  .شود هللا عنه يکی از فضايل بزرگ ابوبکر محسوب می
تفسير «در تعليق خود بر صحيح مسلم می گويد : » عبد الباقی محمد فؤاد«همچنين استاد 

متفاوت است؛ ابن وهب گفته : يعنی الهام شوندگان، و » محدثون« علماء درباره مراد از 
گفته شده کسانی اند که سخنشان به حق اصابه می کند، و گفته شده : مالئکه با آنها سخن 

که منظور از محدث يعنی کسی که سخن حق می گويند، ولی خود امام بخاری معتقد است 
 .»بر زبانش جاری می شود

خداوند حق را بر قلب و زبان عمر «آورده : » صحيح ابن حبان« و ابن حبان در کتاب 
 ».رضی هللا عنه جاری می کند

َحّدثَنَا َسلََمةُ بُن َشِبيٍب، «همچنان در حديثی که از عقبه بن عامر روايت شده آمده است : 
الُمْقِري، َعن َحْيَوةَ بِن ُشَرْيحٍ، َعن َبْكِر بِن َعْمرٍو، َعن ِمْشَرحِ بن َهاَعاَن َعْن ُعْقَبةَ  حدثنا

سنن الترمذي ».(َلْو َكاَن َنِبيٌّ َبْعِدي َلَكاَن ُعَمَر بن اْلَخطَّابِ :« بِن َعاِمٍر قاَل: قاَل َرُسوُل ّ@ِ 
ْن َرُسوِل هللا باب في مناقب أبي حفص عمر لمحمد بن عيسى الترمذي، كتاب الـَمَناِقِب عَ 

بن الخطاب).(از عقبه بن عامر روايت شده که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم گفت: اگر 
  ).بود بعد از من يک نبی وجود داشت او عمر بن الخطاب می

 :منبع و سند حديث فوق
ن أبی ميسره ثنا عبد هللا أخبرنی عبد هللا بن محمد بن إسحاق الخزاعی بمکه ثنا أبو يحيى اب

بن يزيدالمقری ثنا حيوه بن شريح عن بکر بن عمرو عن مشرح بن هاعان عن عقبه بن 
سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول لو کان بعدی :«  عامر رضی هللا عنه قال 

هذا حديث صحيح اإلسناد و لم يخرجاه تعليق الحافظ »( نبی لکان عمر بن الخطاب 
 )92ص  3فی التلخيص : صحيح المستدرک علی الصحيحين للحاکم جز الذهبی

 !خواننده محترم 
اقوال زيادی در مورد علم و فقاهت حضرت عمر رضی هللا عنه نقل شده است طوريکه 

 .در فوق ياداور شديم ما به همين چند مثال اکتفا  مينمايم 
  :لقب  فارق اعظم 

جانب رب العالمين به حضرت عمرفاروق عطا شده لقب فاروق اعظم ، لقبی است که از 
است، و برای هميشه در تاريخ جهان به فاروق اعظم موسوم گشت.علمای کرام فاروق را 

 .اند جداکننده بين حق و باطل معنی و ترجمه کرده
 :دعای پيامبر برای مسلمان شدن عمر 

  :ی دعا فرمود کهآنحضرت صلى هللا عليه و سلم قبل از اسالم حضرت عمر ، در حق و
ُد ْبُن َرافِعٍ قَاالَ َحدَّثَنَا أَبُو َعاِمٍر اْلعََقِدىُّ َحدَّثَنَا َخاِرَجةُ « ُد ْبُن َبشَّاٍر َوُمَحمَّ ْبُن َعْبِد  َحدَّثَنَا ُمَحمَّ

ِ ج قَاَل:  ِ األَْنَصاِرىُّ َعْن نَافِعٍ َعِن اْبِن ُعَمَر أَنَّ َرُسوَل @َّ أَِعزَّ اِإلْسالََم بِأََحّبِ اللَُّهمَّ «@َّ
ُجَلْيِن إَِلْيَك بِأَِبى َجْهٍل أَْو ِبعَُمَر ْبِن اْلَخطَّابِ  سنن ». ( قَاَل َوَكاَن أََحبَُّهَما ِإَلْيِه ُعَمرُ ». َهَذْيِن الرَّ

الترمذي لـمحمد بن عيسى الترمذي، كتاب الـَمَناِقِب َعْن َرُسوِل هللا ج باب في مناقب أبي 
  ).بن الخطاب حفص عمر 
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از ابن عمرب روايت شده که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم گفت: اللهم! اسالم را با «
احب اين دو مرد: ابی جهل يا عمر بن الخطاب عزت بده. گويد: احب اين دو برای او 

  ».عمر بود
 ابوجهل تا زمان مرگ اش مسلمان نشد و بر عليه اسالم اقدام کرد ولی عمر الفاروق در

مکه ايمان آورد و با اسالم آوردن او اسالم بمشيئت هللا عزت يافت. چه قبل از هجرت و 
چه بعد از هجرت و چه بعد از وفات رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ، عمر الفاروق 

موجب عزت اسالم بود و زمان خالفتش از دوران پر افتخار تاريخ اسالم محسوب می 
  .شود 

اللَُّهمَّ أَِعزَّ اِإلْسالََم ِبعَُمَر ْبِن «ن عباس رضی هللا عنهما نقل کرده که: حاکم رحمه هللا از اب
هً  از اين جا بود که وقتی حضرت عمر رضی هللا عنه ايمان آورده، با ». اْلَخطَّاِب َخاصَّ

جمعيت اصحاب در مسجد الحرام علناً نماز خواندند، آن حضرت صلى هللا عليه و سلم او 
  .ق ملقب فرمودرا به لقب فارو

ِ ْبُن ِخَراٍش «در حديثی آمده است :  ٍد الطَّْلِحىُّ َحدَّثَنَا َعْبُد @َّ َحدَّثَنَا إِْسَماِعيُل ْبُن ُمَحمَّ
ا أَْسَلَم ُعَمُر َنَزَل ِجْبِريلُ  اِم ْبِن َحْوَشٍب َعْن ُمَجاِهٍد َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل َلمَّ  اْلَحْوَشِبىُّ َعِن اْلَعوَّ

ُد َلَقِد اْستَْبَشَر أَْهُل السََّماِء بِِإْسالَِم ُعَمرَ َف  (سنن ابن ماجه ألبي عبد هللا محمد ». قَاَل يَا ُمَحمَّ
 ).بن يزيد الربعي، کتاب فضائل أصحاب َرُسول _َّ ج باب َفْضُل ُعَمر

از ابن عباسب روايت شده که گفت: وقتی عمر اسالم آورد جبريل نازل شد و گفت: يا «
 ».دهند حمد! اهل سماء به اسالم عمر بشارت میم

 :دعای رسول h درمورد حضرت عمر 
سيرت نويسان می نويسند که روزی رسول هللا صلی هللا عليه وسلم لباس سفيدی را بر تن 

ای؛ حضرت عمر در جواب  را شسته عمرديد؛ از وی پرسيد: آيا لباست نو است يا آن
البس جديداً، وعش «ی هللا عليه وسلم برايش گفت : ام. رسول هللا صل فرمود : شسته

. ).(لباس 1234، الصحيح الجامع 352(سلسلة الصحيحة: ألباني » حميداً، وُمت شهيدا
 ).نو بپوش؛ و خوب زندگی کن و شهيد بمير

ترين شخص نزد رسول m حضرت عمر نزد رسول هللا  صلی هللا عليه وسلم بعد  محبوب
 .از ابوبکر از جمله محبوترين شخص  بشمار ميرفت 

عمرو بن عاص (رض ) می فرمايد: از رسول هللا صلی هللا عليه وسلم پرسيدم: بيشتر از 
ردان چه کسی را؟ همه چه کسی را دوست داری؟ فرمود: عائشه را. گفتم: از ميان م

فرمود: پدرش را. گفتم: بعد از او چه کسی را؟ فرمود: عمر را. و بعد از او چند نفر 
، و بخاري 2384)، مسلم ش 15/209ديگر را نام برد.( اإلحسان في صحيح ابن حبان (

 ) .4100باب غزو ذات السالسل ش 
 :مژده جنتی بودن حضرت عمر 

ر (رض ) حديثی داريم که آنرا ابوموسی درمورد بشارت دادن به جنت حضرت عم
َحدَّثَنَا يُوُسُف ْبُن ُموَسى َحدَّثَنَا أَبُو أَُساَمةَ قَاَل َحدَّثَِنى :«اشعری چنين روايت فرموده است 

ى َحاِئٍط ُعثَْماُن ْبُن ِغَياٍث َحدَّثَنَا أَبُو ُعثَْماَن النَّْهِدىُّ َعْن أَِبى ُموَسىس قَاَل ُكْنُت َمَع النَِّبّىِ ج ِف 
ْرهُ بِاْلَجنَّةِ «ِمْن ِحيَطاِن اْلَمِديَنِة، َفَجاَء َرُجٌل فَاْستَْفتََح، فَقَاَل النَِّبىُّ ج:  فََفتَْحُت » اْفتَْح َلهُ َوَبّشِ

َ، ثُمَّ َجاَء َرُجٌل فَاْستَْفتَ  َح، َفَقاَل النَِّبىُّ لَهُ، فَِإَذا أَبُو َبْكٍر، َفَبشَّْرتُهُ بَِما قَاَل النَِّبىُّ ج: َفَحِمَد @َّ



آن یحضرت عمر و مقام علم  

 

 

10 

ْرهُ بِاْلَجنَّةِ «ج:  فََفتَْحُت َلهُ، فَِإَذا ُهَو ُعَمُر، فَأَْخَبْرتُهُ ِبَما قَاَل النَِّبىُّ ج: َفَحِمَد » اْفتَْح لَهُ َوَبّشِ
َ، ثُمَّ اْستَْفتََح َرُجٌل، َفَقاَل ِلى:  ْرهُ بِاْلَجنَِّة َعَلى بَْلَوى «@َّ فَِإَذا ُعثَْماُن، » تُِصيبُهُ اْفتَْح لَهُ َوَبّشِ

ُ اْلُمْستََعانُ  َ ثُمَّ قَاَل @َّ ِ ج: َفَحِمَد @َّ (صحيح البخاري ألبي ». فَأَْخَبْرتُهُ بَِما قَاَل َرُسوُل @َّ
عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري، كتاب الـمناقب، باب مناقب عمر بن الخطاب، أبي 

 ).حفص القرشي العدويس
 گويد: من با رسول هللا صلی هللا عليه وسلم در يکی از باغهای  اشعری می ابو موسی

  .مدينه بوديم که مردی آمد و دررا زد
رسول هللا به من فرمود: در را باز کن و او را به بهشت مژده ده. من در را باز کردم، 

گفت: الحمد m. رسول هللا فرموده بود اطالع دادم، او   چه ديدم ابوبکر است او را از آن
بعد از آن نيز کسی آمد و در را  زد. رسول هللا فرمود: در را باز کن و او را نيز بشارت 

رسول هللا صلی   چه به بهشت ده. وقتی در را باز کردم ديدم عمر است. او را نيز از آن
 هللا عليه وسلم فرموده بود با خبر کردم، گفت: الحمدm. سپس مرد ديگری در را زد.

  رسول هللا  صلی هللا عليه وسلم فرمود: درب را باز کن و او را هم در مقابل مشکالتی که
آيد، بشارت به بهشت ده. وقتی در را باز کردم ديدم عثمان است او را از  سر راهش می

رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرموده بود باخبر کردم، گفت:الحمدm و به توفيق هللا    چه آن
 ).3290اري، ك الصحابة ش: (البخ

ابُو َبْکٍر ِفی اْلَجنَِّة َوُعَمُر ِفی اْلَجنَِّة  َوُعثَْماُن ِفی اْلَجنَِّة :« ودر حديثی ديگری آمده است 
ْحَمِن ْبُن َعْوٍف ِفی اْلَجنَّ  َبْيُر ِفی اْلَجنَِّة َوَعْبُد الرَّ ِة َوَعِلیٌّ ِفی اْلَجنَِّة َوَطْلَحةُ ِفی اْلَجنَِّة َوالزُّ

احِ ِفی اْلَجنَّةِ  إمام أحمد، أبوداود، ».(  َوَسْعٌد ِفی اْلَجنَِّة َوَسِعيٌد ِفی اْلَجنَِّة َوأَبُو ُعَبْيَدةَ ْبُن اْلَجرَّ
 ).، وابن ماجه وغيره 3680ترمذی 

يعنی: ابوبکر در بهشت خواهد بود، و عمر در بهشت خواهد بود، و عثمان در بهشت 
خواهد بود و ...و اين سند گواهی رسول اللهصلی هللا عليه خواهد بود و علی در بهشت 

وسلم مبنی بر بهشتی بودن عمر ابن خطاب رضی هللا عنه است، و گواهی اين صداقت 
  توسط پيامبر صلی هللا عليه وسلم داده شده که خداوند متعال در باره ی او می فرمايد:

) يعنی: و (محمد)  4- 3نجمسوره » ( َوْحٌی يُوَحیَوَما َينِطُق َعِن اْلَهَوی * إِْن ُهَو إِالَّ « 
گويد چيزی جز وحی که بر او نازل  گويد! آنچه می هرگز از روی هوای نفس سخن نمی

  .شده نيست
ٍد الطَّْلِحىُّ أَْنبَأَنَا «همچنان در روايت از ابی بن کعب آمده است :  َحدَّثَنَا إِْسَماِعيُل ْبُن ُمَحمَّ

َعَطاٍء اْلَمِديِنىُّ َعْن َصاِلحِ ْبِن َكْيَساَن َعِن اْبِن ِشَهاٍب َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَِّب َعْن َداُوُد ْبُن 
ُل َمْن يَُسلُِّم َعَلْيهِ  ُل َمْن يَُصاِفُحهُ اْلَحقُّ ُعَمُر َوأَوَّ ِ ج: أَوَّ ُل  أَُبّىِ ْبِن َكْعٍب قَاَل قَاَل َرُسوُل @َّ َوأَوَّ

سنن ابن ماجه، ألبي عبد هللا محمد بن يزيد الربعي، کتاب ». ( َيِدِه َفيُْدِخلُهُ اْلَجنَّةَ َمْن يَأُْخذُ ِب 
 ).فضائل أصحاب َرُسول _َّ باب َفْضُل ُعَمرَ 

از ابی بن کعب روايت شده که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم گفت: اول کسی که حق با «
کند عمر است و اول کسی  او سالم میکند عمر است و اول کسی که بر  او مصافحه می

 ». کند عمر است که دست او را گرفته و داخل جنت می
  و من هللا التوفيق


