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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

 

  )سعيدافغانی(الحاج داکتر امين الدين سعيدی

  ٢٠١٨ جنوری ٠٩

 علنی شدن اسالم و حضرت عمر
 

قار، با شخصيت آھنين، با و) رضی هللا عنه(عمر  حضرت منينؤاميرالم

لقب  )رض(حضرت عمر. بود  عظيمیۀفوق العاد ھمت و با قدرت

  .ارجحيت داد» خليفه رسول هللا«جای ه را ب» اميرالؤمنين« 

 حضرت عمر فرموده ۀدر بار ) ص(پيامبر بزرگوار اسالم محمد  

حدثنا الحارث بن عبد الملك الليثي ، عن القاسم : وقال معن القزاز  «: است

د هللا بن قسيط ، عن أبيه ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، عن بن يزيد بن عب

عمر معى وأنا مع «قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أخيه الفضل ، قال 

عمر با من است و من با : يعنی )»عمر والحق بعدى مع عمر حيث کان

  )ھمراه اوست  عمر و پس از من ھرجا که عمر باشد حق

عمر در ذی حجة سال ششم  :آمده است  الخلفاء تاريخ )١٣٧( درصفحه

  .به دين اسالم مشرف شد بعثت، در سن بيست و ھفت سالگی

دست به دعا  پيامبراکرم صلی هللا عليه وسلم به درگاه خداوند متعال

   .نقل فرموده است ترمذی از ابن عمر که اين حديث صحيح را طوری: بودند که وی اسالم بياورد  ُبرده 

  :چنين دعا نمود  از ابن مسعود و انس نقل کرده است که پيامبرگرامی اسالم به درگاه خداوند متعالھمچنين، طبرانی 

َاللھم أعز اإلسالم بأحب الرجلين إليك« ْ ْ َْ َِ ِ ُِ َُّ ِّ َ َ ََ ِ َّ ِ َّ ٍبعمر بن الخطاب، أو بأبي جھل بن ھشام: َّ َ ِ ِِ ْ َ َِ ِ َِ َْ َّ َ ْ َ خداوندا، اسالم را با « ») الترمذي( ُ

عمربن خطاب يا ابوجھل بن ھشام که نام : تر است ياری ده و عزت بخش ين دو نفر که نزد تو محبوبھر يک از ا

 . ).٣٦٨١، ح ٥٧٦ ، صفحه٥ ، جلد»مناقب عمربن الخطاب«جامع الترمذی، ابواب المناقب، («. »ابوجھل نيز عمر بود

 .بوده است )  عنهرضی هللا (، عمربن خطاب )ج(نزد هللا  ًکه عمال معلوم شد آن فرد محبوب

  :تعداد مسلمانان

 .سی و نه نفر بود که حضرت عمر به دين مقدس اسالم مشرف شد، مسلمانان درزمانی مطابق روايات تاريخی، تعداد

  :راچنين بيان فرموده است  مطلب اين ) رضی هللا عنه(حضرت عمر  شخص که طوری
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ود، پس من با اسالم خود عدد چھل را تکميل نمودم و خداوند  نفر ب  اسالم آوردم، تعداد مسلمانان سی و نه روزی که«

  ». اسالم عزت بخشيد توسط من اسالم را آشکار ساخت و به

 تعداد مسلمانان کمی بيشتر ازچھل نفر مرد و حدود سيزده نفر زن  که  روايتی تعداد مسلمانان  چھل نفر و يا اين و بنا به

ھا را   عمر بيشتر آنًاءداشتند ، بن ان ازترس مشرکين خود را مخفی نگاه میکه تعدادی از مسلمان بود؛ به دليل اين

  .)٢٢ اخبار عمر، صفحه.(داد  مسلمانان سختی نشان می  نسبت به شناخت، زيرا عمر بيشتر از ھمه نمی

  : هللا از ابن عباس رضی هللا عنھما نقل کرده کهةحاکم رحم

ِّاللھم أعز اإلسالم بأحب« َ َ َِ َ َ ْ ِ َّ ِ َّ ُ ِ ھذين الرجلين إليك بأبى جھل أو بعمر بن الخطابَّ َّ َ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ ََ ُ ُْ َ ٍَ َ َ َِ َّ َ ُقال وكان أحبھما إليه عمر. »َ َُ َ َُ ِ ْ َ ِ َّ َ َ َ َ َ سنن . ( »َ

ِالترمذي لـمحمد بن عيسى الترمذي، كتاب الـمناقب عن رسول هللا ص باب في مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب  ُ َ ْ َ ِ ِ َ از ( ).َ

ابی جھل يا عمر بن : اسالم را با احب اين دو مرد! اللھم: يت شده که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم گفتابن عمر روا

تا  عمرو بن ھشام بود،  چنانچه گفتيم نام اصلی اش ابوجھل ).احب اين دو برای او عمر بود: گويد. الخطاب عزت بده

 معظمه به دين ۀدر مک) رض(عمر  حضرت ولی داد، به دشمنی و قساوت خود ادامه آخر مسلمان نشد و عليه اسالم

ترمذی .(عزت بزرگ برای اسالم ومسلمانان نصيب شد )جل جالله(اسالم مشرف شد ، که بر اثر آن  به مشيئت هللا 

  . ) نيز تذکر رفته است ) ٢٩٠٧(، شيخ  آلبانی، اين حديث را صحيح خوانده اين حديث در صحيح الترمذی )٣٦٨٢(

  :ه است در حديثی آمد

ٍحدثنا إسماعيل بن محمد الطلحى حدثنا عبد هللا بن خراش الحوشبى عن العوام بن حوشب عن مجاھد عن ابن عباس « ٍَّ َ َ َ َ َِ ِ ُ ِ ِ ِ ُ ُْ ْ ْ ْ ْ ٍْ ٍ ٍِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ ُ ُ ُْ ِْ َّ ْ ْ ُّْ ُّ ََّّ َ ََ ََّ ََّّ َ ِ

ِقال لما أسلم عمر نزل جبريل فقال يا محمد لقد  َ َ ََ َ َُ َُّ ََّ َُ ُ َِ َ َ َ ََ ْ ِْ َ ُ َ َاستبشر أھل السماء بإسالم عمرَ ََ َُ َِ َ ْ ْ ِْ ِ ُِ َّ ْ َ سنن ابن ماجه ألبي عبد هللا محمد بن . (»َ

َيزيد الربعي، کتاب فضائل أصحاب رسول هللا باب فضل عمر ُ ُ ُْ َ َّ وقتی عمر : روايت شده که گفت ) رض(از ابن عباس).(َ

  ).دھند ر بشارت میاھل سماء به اسالم عم! يا محمد: يل نازل شد و گفتئاسالم آورد جبر

   :» فاروق« کسب لقب

در اين ھيچ جای شک نيست که به مشرف شدن حضرت عمر به دين مقدس اسالم که مخلصانه  صورت گرفت ، 

 و عمر از ھمان روز اول اسالم خويش ، با تمام توان مسلمانان از يک قوت خوبی برخوردار شدند ، حضرت

او در يکی از روز ھا بعد  .برداشت ھای متين واستواری اسالم ، گام قدسبرای گسترش و تثبيت اساسات  دين م قدرت

  :عرض داشت به رسول هللا صلی هللا عليه وسلم از مشرف شدن بدين اسالم

  آيا ما چه زنده بمانيم و چه بميريم، بحق نيستيم؟

  .»تم، وإن حييتمبلی، والذی نفسی بيده إنکم علی الحق، إن م«  :فرمود رسول هللا صلی هللا عليه وسلم 

 ).بحق ھستيد بلی ، سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، شما چه بميريد و چه زنده بمانيد،(

حق مبعوث که شما را ببه ذاتی  قسم پس ضرورت به پنھان  کاری چيست ؟: گفت) رضی هللا عنه( عمر حضرت

 .ًحتما دعوت خويش را آشکار می سازيد کرده،

نيز بدين نتيجه رسيده بود که وقت آن  رسيده است تا دعوت  صلی هللا عليه وسلم  آيد، رسول هللا چنانچه از شواھد بر می

 طور  آشکار وعلنی آغاز نمايد ،زيرا مسلمانان توان وقدرت کافی در اختيار داشتند که از خود دفاعه بحق خويش را ب

 .ن دعوت موافقت نمودبا آشکار ساخت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم از اين رو. نمايند

  :نويسند مؤرخين می
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  در پيشروی گرفت بين دو صف از مسلمين قرار ًرسول هللا صلی هللا عليه وسلم دوصف تشکيل داد وشخصا در 

وبدين نظم . قرار داشت چپش حضرت حمزه بن عبد المطلب  طرفه ب راستش حضرت عمر طرفه ب صف

  .کردند لحرام  را در انظار مشرکين طواف وبيت هللا ا نمودند مسجد الحرام حرکت جانب

مشرکين از ھيبت عمر، مرد عظيم بنی عدی و از شوکت  .وردآ یجاه را ب پس از آن رو به کعبه ايستاده نماز ظھر

ويا ھم در برابر نماز شان قرار  ت نکردند مانع طوافشان شوندأھاشم جر حمزه بن عبد المطلب ، شجاع بزرگ بنی

 . اعتراض نمايندويا حداقل گيرند،

ًالنعبد هللا سرا بعد « :زبان آورد و گفت بلند وجھربر یئتاريخی را با صدا  ۀاينجا بود که حضرت عمر اين کلم

  .»پرستيم پس از امروز ديگر ھرگز خدا را پنھانی نمی « :يعنی »اليوم

   . آنان را فرا گرفتمشرکان با ديدن عمر و حمزه ھراسان و وحشت زده شدند و غم و اندوه بی سابقه ای،

، جدا کننده حق از باطل  » فاروق«رالقب ) رضی هللا عنه(حضرت عمر  در آن روز صلی هللا عليه وسلم رسول هللا 

  . می خوانندفاروق اعظمحضرت عمر را  به بعد ازآن تاريخ مسلمانان .خطاب فرمود  است،

   .سربلند نمود )رض(  عمرفاروق اعظم حضرت شدنخداوند متعال، اسالم و مسلمانان را با مسلمان  ترتيب بدين

بنابراين اصحاب رسول هللا صلی هللا عليه وسلم با مسلمان شدن . شخص قوی و شکست ناپذير بود ) رض( عمر زيرا

   .افرازی نمودند احساس امنيت و سر در عالم اسباب، ) رض(عمر و حمزه 

  .عبه نماز گزارد و مسلمانان نيز با او نماز گزاردندعمر مشرکان را به مبارزه طلبيد و آشکارا در کنار ک

ما . سرافرازی می کرديم ما احساس عزت و عمر مسلمان شد، که بعد از اين: در روايتی می فرمايد عبدهللا بن مسعود

 از آن پس اما عمر و در مسجد الحرام نماز بخوانيم ؛ يمئکعبه را طواف نماۀ نمی توانستيم خان قبل از مسلمان شدن عمر

    .يمئما می توانستيم در کنار کعبه نماز بگزاريم و آن را طواف نما ترتيب درگير شد و بدين که اسالم آورد، با مشرکان

واقعيت اين  . خالفتش رحمت بود فتح و پيروزی، ھجرتش نصرت و مسلمان شدن عمر :عبد هللا بن مسعود می افزايد 

ما با ) رض(يم، اما بعد از مسلمان شدن عمر ئرا طواف نما  توانستيم کعبهاست که تا عمر اسالم نياورده بود ما نمی

  .خود جا گذاشتند و در کنار کعبه نماز را برگزار می کرديم که ما را به حال مبارزه وپيکار پرداختيم تا اين کافران به

رومی شھرت  صھيب نامه وبُصھيب بن سنان بن مالک، که يکی از اصحاب جليل القدر واز تير اندازان مشھور عرب  

  :دارد می فرمايد

ساخت و مردم را آشکارا به اسالم دعوت می فرمود ، و ما در مسجد  پس از آن که اسالم آورد، اسالم را آشکار عمر

کعبه را طواف می کرديم و آن جا نماز می گزارديم و اگر کسی به ما تعرض می  الحرام پيرامون او حلقه می زديم و

 .اورا می داديمجواب  نمود،

  :ابن مسعود می فرمايد

  .ھجرت ايشان نصرت و امامت ايشان رحمت بود . اسالم عمر فتح بود 

ما خودمان را می ديديم که برای نماز در بيت هللا قادر نبوديم تا زمانی که حضرت عمر اسالم : ابن مسعود می افزايد 

  .ا مارا به حال خودمان گذاشتند و در بيت هللا نماز خوانديمزمانی که اسالم آورد با کفار مقاتله کرد تا آنھ. آورد

   ! محترم، برادر و خواھر مسلمانۀخوانند

اسالم در  نفوذ :گردد که می نويسند طوری معلوم  می عمربن خطاب  حضرتۀاز مجموع رواياتی که مؤرخين در بار

   .عمر تدريجی بوده است حضرت قلب
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. شھرت داشت ی و سرسختیئُاز ھمان ابتداء به تندخو شخصی بود که) رض( حضرت عمر :نويسند که مؤرخين می

گذاشت ، اگرچه نسبت  از يک سو، به آداب و رسومی که پدران و نياکان وی بنيان نھاده بودند احترام می حضرت عمر

  .ّھاتعصب داشت، از سوی ديگر، تحت تأثير شجاعت و صالبت مسلمانان قرار گرفته بود به آن

ھا در راه عقيده و آئين شان برای حضرت عمرسخت  ی مسلمانان و تحمل آزارھا و شکنجهئاپذيری و شکيبا ن خستگی

شکوک و شبھات و  نمود و در عين حال، به عنوان يک مرد عاقل و فرزانه، ذھن وی درگير با انواع  شايان تحسين می

تر  خواند برتر و پاکيزه  آنچه اسالم به سوی آن فرامیًانديشيد که آيا واقعا درين مورد می. جدال و نزاع ھای داخلی بود

اش  ھای درونی آمد، يکباره ھمۀ شراره که به جوش و خروش می از غير آن است؟ به ھمين جھت، ھمواره به محض آن

  .گشت افسرده می

  :مشرف شدن عمر به اسالم  داستان

ُقيده، به خدای سنگی و بت پرستی، چندان عنوان يک عه ب که به دين اسالم مشرف شود، حضرت عمر قبل از اين

   مخصوصی برای تعظيم وعبادت نداشت ُبت  خويشۀديگران درخان او مانند بدين اساس داد، وعالقه نشان نمی دلبستگی

کس اورا نديده است که  ھيچ .ورده باشدآ یجاه ب نذر و قربانی مکه ُزمان ديده نشده است که برای بت ھای ھيچ  و در 

  .ُبت اشک ريخته باشد ت خانه رفته باشد، ويا ھم در پای ُاو به ب

ُبه الت و عزی و ھبل بزرگ« حضرت عمر :آمده است که  »٢٦فاروق اعظم نوشته ھيکل جلد اول صفحه «در کتاب  ُ !

مر از که در مقدسات ملی ع بود، اين جھته اينھم ب و داد گونه عالقه ای به او نشان نمی ولی ديگر ھيچ ياد کرده ، »قسم

  .نبود ھا چيزی باالتر اين

  :حضرت عمر بالعکس :مؤرخين می افزايند که 

  طواف کعبه،   به-١

که البته  ) .٥٤٣ و٥٣٧:صعبقريه عمر، عقاد، ( .رفت می کعبه  نذر يک شب در ھفته برای اعتکاف در پيرامون-٢

مبارزه  عادت  يک از اين با ھيچ ھنوزدين جديد تا  رفت ، واز جانب ديگر شمار میه مردم مکه ب اين ھم در عادت 

ًبنابراين عمر شخصا و ذاتا با اين دين جديد تضادی . برای طواف و اعتکاف تبليغ ھم کرده است بود، بالعکس نکرده ً

اتحاد شھر مکه، و وحدت مذھبی  نداشت اما برای عمر، غير از مسايل شخصی، مسائل مھمتری مطرح بود و آن 

 اعراب، و جلوگيری از تجاوز و ستم و بيعدالتی که عمر بيش از ھر چيز ۀی ھزاران سالاعراب، و حراست سنن مل

  .)١، جلد٣٦: و فاروق اعظم، صفحه٤٨٧:عبقريه عمر، صفحه. (بود   اجرای قوانين عدالت  ۀشيفت

  :برخورد عمر بامحمد صلی هللا عليه وسلم در حال کفر

محمد صلی هللا عليه  سر می برد، باه در روزگاری که درکفر ب عمر، نويسند که مؤرخين با تمام امانت داری می

  :خود حضرت عمر در مورد برخورد با محمد صلی هللا عليه وسلم می فرمايد .ومحترمانه داشت برخورد مؤدبانه وسلم

ًاقا نه قصد ميخانه، و حضور در محفل گرم ياران خويش از منزل بيرون رفتم، اما در آن شب اتفه ھا ب در يکی از شب«

مسجد الحرام بروم و کعبه راھفت بار طواف ه که ب بھتر با خود گفتم چه. ميخانه داير بود و نه از ياران کسی پيدا بود

سخت مشتاق بودم که تا  .را در حال نماز خواندن ديدم شدم محمدصلی هللا عليه وسلم که به کعبه نزديک کنم، و ھنگامی

که اگر نزديگتر شوم و  تشويش داشتم ، ی مخصوص او را از نزديک بشنوم، و اماو دعا و نجواھا به وی نزديک شوم ،

ِحجر اسماعيل(شوم، ناچار دوری به کعبه زدم، و از جانب  مرا ببيند، موجب وحشت و نگرانی او می خود را زير پرده ) ِ

اھا و نجواھای او مرتب به دع. کعبه ھيچ فاصله ديگری در بين من و او نبود کعبه طوری مخفی کردم که جز پرده

  » دادم می گوش
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تأثير  عمر به تالوت قرآن گوش فرا داد و تحت. را آغاز کردند ّحاقه اکرم صلی هللا عليه وسلم درنماز خويش سورۀ نبی

خدا شاعر است، ھمانگونه که قريش ه اين مرد ب: با خود  گفتم: گويد خود او می. انتظام و انسجام آيات قرآن قرار گرفت

َإنهۥ لقول رسول كريم ، وما ھو بقول شاعر قليال ما تؤمنون «:درنگ آن حضرت چنين تالوت کردند بی: گويد! گويند می ُ ُ َِ َّ ِ ِۡ ٗ َ َ َٖۚ َ ۡ َ ِۡ ِ َ َُ َ ٖ ِٖ ُ ُ َُ َّ ِ
ه بسيار کم ايمان ّای مکرم است، و ھرگز سخن يک شاعر نيست، چ اين قرآن سخن فرستاده« ).٤١-٤٠: سوره الحاقة(

  .»!آوريد می

َوال بقول كاھن قليال ما تذكرون، «: درنگ چنين تالوت فرمودند بی! کاھن: گفتم: گويد ُ َّ َ َ َّ ِ ِٗ َ َٖۚ َ ِۡ ِ َ ِّزيل من رب َتن َ َّ ِّ ٞ ِ
َٱلعلمين ِ َ َٰ ين سخنان ا! يابيد انديشيد و درمی اين، سخن کاھن نيز ھرگز نيست، چه بسيار کم می« ). ٤٣-٤٢: الحاقة ۀسور( »ۡ

  .»!فرو فرستاده خدای جھانيان است

به اين ترتيب، در قلب  اسالم، : گويد. پيامبراکرم صلی هللا  عليه وسلم ھمچنان تالوت آيات را تا پايان سوره ادامه دادند

روايت ابن اسحاق از عطاء و مجاھد نيز نزديک به  ٦ تاريخ عمربن الخطاب، ابن جوزی، صفحه( .  گرفتیمن جا

نيز، روايتی . ٣٤٨- ٣٤٦ ، صفحه١ ابن ھشام، جلد:  مضمون است، اما ذيل آن با اين روايت متفاوت است؛ نکھمين

تاريخ : نزديک به ھمين مضمون را ابن جوزی از جابر آورده است که باز ھم ذيل آن با اين روايت متفاوت است؛ نک

 و ٢١٧: ، صفحه١ و سيره ابن ھشام، جلد٥٤٣ و٥٣٨: عبقريه عمر، عقاد، صفحه ( . ).١٠-٩ عمربن الخطاب، صفحه

دھند عمر در ھمين  ھا که ھيکل و غيره ترجيح می برخی از روايت ، طبق٤٣:، صفحه١فاروق اعظم، ھيکل، جلد

  ) .است ھا از پيامبر ايمان آورده  تبرخورد و بعد از شنيدن آي

  :نويسند مؤرخين می

 اثر اذيت و آزار عمر عازم ھجرت به حبشه گشته وکوچ وبارخود را ام عبدهللا ھمسر عامر، وقتی بر که زمانی ھمچنان

بيند که عمر بر باالی سر او ايستاده است، و با لحن  ن ديگر در جائی نشسته   بود ناگاه میابسته و در انتظار مھاجر

  :گويد آميزی با وی می محبت

بلی ازآزار تو  «:گويد تی آن زن در جواب او میو وق» کنی؟ سوی حبشه مھاجرت میه تو ھم از وطنت ب! ای ام عبدهللا«

ای  عمر با يک حالتی از تأثر و تأسف و نشانه» ما بدھده روم تا خدا گشايشی ب جای ديگر میه و ب! کنم وطنم را ترک می

ُصحبكم هللا،« :گويد از مھر و دلسوزی باو می ُ ُ َ  و تاريخ ٢١٤:، صفحه١سيره ابن ھشام، جلد( »باشد  خدا يار و ياور شما َِ

 و اخبار ٤٩٥:عمر، عقاد، صفحه  و عبقريه٤١:، صفحه١ و فاروق اعظم، ھيکل، جلد٩٤:، صفحه١کامل ابن اثير، جلد

  ) .١٥:عمر، صفحه

که ام عبدهللا را به مسلمان  بود ، و دلجويانه  ميزآمحبت  حدیه عمر ب وضعيت روانی و صحبت ھا: مؤرخين می افزايند

گويد عمر ھرگز  او میه شمارد و ب کند، اگر چه شوھرش عامر حدس او را اشتباه می میًشدن عمر کامال اميدوار 

  .شود مسلمان نمی

  :داستان ذی عبرتی در تاريخ اسالم 

که حساب رسول هللا صلی هللا عليه  حضرت عمر در يکی از روز ھا شمشير خويش را ، برای اين:نويسند  مؤرخين می

  .بيرون شد خانهوسلم را يکسره سازد گرفته واز 

َبن عبدهللا نحام عدوی، يا مردی از بنی زھره، يامردی از بنی مخزوم، سر راه را بر او گرفت و گفت نعيم َ کجا با اين : ّ

خواھی  اگر محمد را بکشی، چگونه می: آن مرد گفت! قصد دارم بروم و محمد را به قتل برسانم: شتاب، ای عمر؟گفت

ای و از دين و آئينی که بر آن  به گمان من تو صابی شده: عمر به او گفت! در امان بمانی؟زھره  ھاشم و بنی از جانب بنی

خواھر و شوھر ! انگيزی را برای تو بازگو کنم خواھی خبر شگفت ای عمر، آيا می: ؟ آن مرد گفت!ای ای برگشته بوده
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 ۀطرف خانه با عصبانيت دوچندان ب عمر ! دان ای رھا کرده اند، و دين و آئينی را که تو بر آن بوده خواھرت صابی شده

ّوقتی به آنجا رسيد، خباب بن ارت نزد آنان بود، و از روی صحيفه .خواھر خويش در حرکت شد  ای که سورۀ طاھا بر  ّ

ّخباب معلم قرآن آن. کرد آن نوشته شده بود بر آنان قرائت می ه ن را بأعظيم الش آمد و قرآن نزد آنان می دو بود وھميشه  ّ

فاطمه . نمود  مخفی ای ّکه خباب ورود عمر را به خانه احساس کرد، خود را در گوشهھمين .داد  آنان تعليم می

  خواھر خويش نزديک میۀکه به خان زمانی اما، عمر،. ی مخفی کردئخواھرعمر نيز آن صحيفه  را در جا

وقتی بر خواھر و شوھر خواھرش وارد شد، . دکرد شنيده بو ّصدای قرائت قرآن خباب را که بر آندو قرائت می شود،

 عادی بود که با ھم صحبتیچيزی نبود، : ی که از خانۀ شما شنيدم چه بود؟ گفتندئاين سرو صدا: خطاب به آندو گفت

ای که ممکن است حق با  ای عمر، ھيچ فکر کرده: شوھر خواھرش گفت نکند که شما صابی شده باشيد؟: گفت! داشتيم

خواھرش .  از دين و آئين تو باشد؟ عمر بر او حمله برد و او را زير ضربان مشت و لگد خويش گرفتدين ديگری غير

سر و روی او را خون آلود  روی خواھرش زد ، که بر اثر آن عمر سيلی محکمی بر . آمد تا او را از شوھرش جدا کند

فاطمه که سخت .  زخمی گردانيدو سر و صورت او را لت وکوب کرد به روايت ابن اسحاق خواھرش را. نمود

االهللا، و أشھد أن  اشھدان الالهای عمر، حال که حق با دين ديگری غير از دين و آئين توست، : شده بود، گفت خشمگين

  .!هللا ًمحمدا رسول

 آلود خواھرش عمر که از تأثيرگذاری بر افکار و عقايد خواھر و شوھرخواھر خويش نااميد شده بود، و سر روی خون

خواھرش ! ای را که نزدتان بود به من بدھيد و بر من قرائت کنيد اين نوشته: پشيمان و شرمسار گرديد و گفت ديد ، را

َال يمسهۥ إال ٱلمطھرون«تو پليد ھستی، و: گفت ُ َُّ َُّ ُ ۡ َّ َِّ ٓ َ برخيز و ! جز پاکان کسی نبايد قرآن را لمس کند ).٧٩: سوره الواقعة(»  َ

ِبسم ٱ ٱلرحمن ٱلرحيم«: آنگاه صحيفۀ سورۀ طاھا را برگرفت و خواند. غسل کردعمر برخاست و ! غسل کن ِِ َِّ َِّ َِٰ ۡ و  »  َّۡ

۠إنني أنا ٱ ال إله إال أنا «:و خواند و خواند تا رسيد به اين آيه »طه« :سپس خواند! ای ھای پاک و پاکيزهچه نام: گفت َ ََ َٓ َّٓ ِ ِ َِ َٰ َ ُ َّ ٓ ِ َّ

ِفٱعبدني وأقم ٱل ِ َِ َ ۡ ُۡ ٓصلوة لذكريَ ِ ۡ ِ ِ َ ٰ َ   !مرا نزد محمد ببريد! چقدر اين کالم نيکو و گرامی است: گفت ).١٤: سوره طه(»  َّ

ّوقتی خباب اين سخن عمر را شنيد، از که من اميدوارم تو مصداق ! مژده به تو ، ای عمر: بيرون آمد و گفت مخفی گاه َ

ين کوه صفا است، ئای که پا در خانه باشی، آنگاه کهدر شب پنجشنبۀ گذشته  صلی هللا عليه وسلم اکرم دعای رسول

ٍاللھم أعز اإلسالم بعمر بن الخطاب، أو بأبي جھل بن ھشام :آنحضرت به درگاه خداوند عرضه داشتند َ ِ ِ ِ َِّ ْ َْ َِ ِ ِ َِ َ َْ َّ َْ َ َُ َُّ عمر شمشيرش را  َّ

مردی به پای خاست و از . را کوبيد ر د. رفت و رفت تا به داراالرقم رسيد. برداشت و در گردن آويخت و به راه افتاد

مسلمانان . رسيد  صلی هللا عليه وسلم هللا خبر به رسول! عمر را ديد که شمشير حمايل کرده است. شکاف در نگريست

يد، اگر ئبه روی او بگشا  را  در . عمر باشد: گفت! عمر: گفتند! چرا پريشان شديد؟: حمزه به آنان گفت. پريشان شدند

ّکنيم و اگر به قصد شر آمده باشد با ھمان شمشير خودش او را به  ر آمده باشد، ما نيز با او به خير مقابله میبه قصد خي

. شد درون خانۀ ارقم حضور داشتند و آياتی از قرآن داشت بر آنحضرت وحی می هللا  رسول! رسانيم قتل می

َما أنت منتھي يا عمر، حتى ينزل هللا بك من «  :صلی هللا عليه وسلم دست حضرت عمر را گرفت وگفت پيامبراکرم َِ ِ ُ َّ َ َ َِ ْ ْ ُْ َُّ َ َُ ِ َ َُ َ

َالخزي والنكال ما أنزل بالوليد بن المغيرة، اللھم ھذا عمر بن الخطاب اللھم أعز االسالم بعمر َ ََ َ َُ ُ ُ ُِ ِ ِِّ ِ َّ ِ َّ ِ ِ ِ ِ َِ ََّ ََّّ ْ ْ ْ َْ َُ ُْ َْ َ ُ َ َْ ِْ َ َّ خواھی از  نمی! عمر« .»ِ

   خداوند ھمان خواری و عذاب الھی که بر وليد بن مغيره نازل گرديد، بر تو نيز نازل گرداند؟کارھايت دست برداری تا 

 .»!عمربن خطاب اسالمت را عزت ببخش) مسلمان شدن(خداوندا، با ! خداوندا، اين عمربن خطاب است

  .و اسالم آورد » هللا اال هللا، وانك رسول اشھدان ال اله « :درنگ گفت عمر بی

تاريخ .(را شنيدند آنچنان تکبير گفتند که حاضران در مسجدالحرام صدايشان حضور داشتند در داراالرقم که کسانی

 . )٣٤٦-٣٤٣ ، صفحه١ ھشام، جلد ؛ سيرةابن١١- ١٠، ٧عمربن الخطاب، صفحه
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  !دليری حضرت عمر از ه يک خاطر

نظير  شھرت بی  سرسختی ی بود که در وقار ، دليری وئشخصيت ھا  ۀاز جمل) رضی هللا عنه(حضرت عمر 

مشرکان احساس کردند که يکباره خوار  . رفت شمار میه ب يک فاجعه حيثه ب اسالم آوردن وی برای مشرکان .داشت

  .کرده اند ّمسلمانان جامۀ عزت و شرف و سرور بر تن بالعکس اند، شده وذليل

وقتی «: که حضرت عمر فرموده است: فرمايد از حضرت عمر روايت می ابن اسحاق مؤرخ مشھور جھان اسالم ،

هللا صلی هللا عليه   کردم که از اھل مکه، چه کسی در دشمنی با رسول اسالم آوردم، در خاطرات خود مرور می

 :او از خانه بيرون شد وگفت. تک تک کردم خانۀ او را دروازه رفتم تا! ابوجھل: گفتم: تر است؟ گويد سرسخت وسلم

ام تا به تو خبر بدھم که من به خدای يکتا و به فرستادۀ او محمد صلی هللا عليه  آمده: گفتم: ويدگ! چه عجب؟! اھال و سھال 

  ! ام  ام و ھر آنچه را که وی آورده است تصديق کرده  ايمان آورده وسلم

 .ای ببرد  شوی خودت را و آن خبری را که آورده  مرده: را به روی من بست و گفت ابوجھل دروازه: گويد می

  . )٣٥٠- ٣٤٩، صفحه ١ھشام، جلد  سيرةابن(

پدرم . زمانی که پدرم، مسلمان شد، ھنوز قريشيان از اسالم آوردن وی بی اطالع بودند: می گويد) رض(عبدهللا بن عمر 

به سوی جميل ) رضی هللا عنه(عمر . جميل بن معمر: چه کسی زودتر از ھمه اخبار مکه را پخش می کند؟ گفتند: گفت

اد و من نيز به دنبال پدر به راه افتادم؛ در آن زمان ھر چند نوجوانی کم سن و سال بودم، اما توان تشخيص و به راه افت

جميل بدون اين که با او سخنی بگويد، .من مسلمان شده ام! ای جميل: پدرم نزد جميل رفت و گفت. درک مسايل را داشتم

  .برخاست و رھسپار مسجد الحرام شد

ای : آورد صدادر ،  بلند ورودی مسجد ايستاد و با آواز  ۀ حلقه زده بودند؛ جميل کنار دروازمردم پيرامون کعبه

دروغ می گويد؛ من بی دين نشده : گفت که پشت سر جميل ايستاده بود،) رض( عمر. عمر بی دين شده است! قريشيان

 ».ً ال إله اال هللا وأن محمد ا عبده ورسولهأشھد أن«: آورد و گفت و آن گاه شھادتين بر زبان. ام، بلکه اسالم آورده ام

خود درآورد و ضربه ھای محکم  مشرکان به عمر حمله ور شدند و عمر نيز به عتبه بن ربيعه حمله کرد و او را به زير

 .خود را بر سر او می کوبيد، تا آن جا که عتبه فريادبرآورد و مردم از عمر دور شدند

  بخاری از عبدهللا.  عمر حمله بردند و قصد کشتن او را داشتندۀحادثه ، مشرکان به خانپس از اين  :مؤرخين می نويسند 

ترسيد، ابوعمرو  در آن اثنا که عمر در خانۀ خود نشسته بود و بر جان خويش می: بن عمر روايت کرده است که گفت

 آستر حرير بر تن داشت، نزد عمر ی بر شانه افکنده، و پيراھنی بائھا ّعاص بن وائل سھمی، در حالی که حلۀ گرانب

: چرا پريشانی؟گفت: عاص گفت. سھم در دوران جاھليت ھم پيمان ما بودند بن وائل از بنی سھم بود، و بنی عاص. آمد

و پيش از آن به او ! رسد دست کسی به تو نمی: گفت! اند که مرا به خاطر مسلمان شدنم خواھند کشت قوم تو چنين پنداشته

مردم را نگريست که مانند سيل به طرف خانه سرازير . بن وائل از خانۀ عمر بيرون شد عاص!  در امانیتو: گفته بود

کسی حق ندارد متعرض او : گفت! اين پسر خطاب صابی شده است: قصد کجا را داريد؟ گفتند: به آنان گفت. اند شده

 . )٥٤٥ ، صفحه١ ، جلد»الخطابباب اسالم عمربن «صحيح البخاری،  .(شدند درنگ متفرق مردم بی! بشود

شد  ای بود که روی آن منطقه کشيده شده بود و ناگھان کنار زده گويا آن جماعت انبوه، پارچه: اسحاق و به روايت ابن

  .)٣٤٩ ، صفحه١ ھشام، جلد سيرة ابن.(

  :مزهحنکشافات وضع بعد اسالم آوردن عمر وا

به دين  عمربن الخطاب حضرت حمزه بن عبدالمطلب و حضرتھريک سيد الشھدا  دو قھرمان بزرگ، که بعد از اين

ابرھای تيره و تار از فضای اسالم به کناری رفتند، و مشرکان از آن سرمستی که در شکنجه و  اسالم مشرف شدند ،
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ظر و پيروان آن حضرت تجديدن و در برخورد خويش با پيامبرصلی هللا عليه وسلم. آزار مسلمانان داشتند، به خود آمدند

ھا  اين بيچاره. ھای ارزنده روی آوردند ھای دادوستد و تقديم ھدايای نفيس و فرستادن پيشکش  کردند، و به شيوه

از اين ! ارزد ای نمی ّسوی  خدا، به بال پشهه تابد، در برابر دين خدا دعوت ب دانستند که تمامی آنچه آفتاب بر آن می نمی

  پايان.   ی نرسيدندئبه سنگ آمد، و شکست خوردند، و به جارو، در اين راستا نيز، ھمه تيرھايشان 

  

  :فھرست مطالب 

  مقدمه  

  تعداد مسلمانان 

    »فاروق« کسب لقب

 مشرف شدن عمر به اسالم   داستان 

  برخورد عمر بامحمد صلی هللا عليه وسلم در حال کفر 

  داستان ذی عبرتی در تاريخ اسالم   

  !دليری حضرت عمر از  هيک خاطر

   نکشافات وضع بعد اسالم آوردن عمر وھمزها

  

  : يادداشت

 ترجمه تأليف شيخ صفی الرحمن مبارک فوری، »ّخورشيد نبوت«بيشتر به کتاب   ۀبرای مطالع!  محترم ۀخوانند

  .مراجعه فرمايد » الرحيق الـمختوم«

  

  حضرت عمروعلنی شدن اسالم

 »عيد افغانی  س- سعيدی«  امين الدين الحاج داکتر :  تتبع ونگارش 

  جرمنی-ل مرکز فرھنگی دحق الره  و افغان ومسؤمرکز مطالعات ستراتيژيکمـديـر 

  

 

  


