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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  » سعيد افغانی - سعـيـدی«  امين الدين الحاج داکتر 

 ٢٠١٨ فبروری ٠۶
 

 !ھيبت عمری در تأمين عدالت

٢  

  !ھيبت عمری در تأمين عدالت

 و صاحب وقار شخصيت ھيبتناک  )رض(نين حضرت عمر سيدنا امير المؤم

 .  در تأمين عدالت و انصاف اسالمی بود

  .ھيبت در لغت به معنای ترس، شکوه و عظمت آمده است

و حشمت و مھابت   هللا  حالتى است که از شناختن قدرتھيبت از خداى تعالى 

و نفوذ مشيت او و ناچيزبودن خود و در ھمه چيز نيازمند بودنش به خداى 

 .آيد تعالى براى انسان پديد مى

ه خاطر آن ای بود که ب دارای ھيبت خدادادی فوق العاده  )رض(حضرت عمر 

ترسيدند و با اعتقاد به عدالت وی به وی حرف شنوی   از او میًمردم شديدا

  . داشتند

. الت بر ھمه يک سان بود ازين ھيبت برخاسته از تطبيق عدیبخش

اسالم، خالد بن وليد که در اوج شھرت و قدرت قرار داشت و مشغول آمادگی جنگ با   ندان مشھور ومعروفقوم  وقتی

ای جز اين نداشت که  عزل گرديد و به جای او ابوعبيده منصوب شد، چاره  )رض(وک بود، توسط عمرروميان در يرم

، تحت فرمان ابوعبيده قرار   عادی  سرباز  حيثه بکشد و ب ندانی جبھه اميرالمؤمنين بشود و دست از قومتسليم فرمان

  . نه و اختالف شودی باعث فتئجاه ترسم اين جاب می: شخصی اززيردستانش گفت  و ھنگامی که. گيرد

   )١٠٧ندوی صفحه :المرتضی . (ُای رخ نخواھدداد  تا ھنگامی که عمر زنده است، فتنه: خالد بن وليد در جوابش  گفت

بزرگ اسالم، خالد   ندانقوم و تاريخی    نظير اين قضيه از يکطرف سند صريح از تواضع، ايثار و حرف شنوی بی

ل اوضاع توسط او وو کنتر )رض(امير المؤمنين حضرت عمر  ۀ و سلطاز طرفی ھم به ھيبت  بن وليد است اما 

  . کند داللت می

  :نويسند  مؤرخين می
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 یکه تعداد: ندان عمومی  سپاه اسالم در جبھات  شمالی طی نامه ای به امير المؤمنين گزارش فرمود ـ ابوعبيده ،  قوم

غاز به شراب نوشی آبه دست داشته ، و) لحلکا(از سربازان جوان درمربوطات واليت شام ، بوتل ھای مشروب 

ما در نوشيدن شراب آزاد ومختار : مد با صراحت اقرار می نمايند که آعمل ه نموده اند ، وطی تحقيقاتی که از ايشان ب

َفھل أنتم منتھون « : ھستيم ، زيرا خداوند در قرآن عظيم الشان  فرموده است  ُ ُّ ََ ُ َ ۡ شما به اين  آيا )٩١: المائدةسوره ( » َ

 ) ١٩١١ صفحه ۵ وطبری ، جلد ۵۵ صفحه ٢جلد  الکامل ،( دھيد؟ عمل خاتمه نمی

ھا را در محلی  ًفورا آن: به ابوعبيده دستور فرمود  اميرالمؤمنين پس از مشورت با اصحاب پيامبرصلی هللا عليه وسلم 

  :ھا بپرسيد آنھا را محاصره نظامی کرده و در يک کالم از  جمع و با شمشيرھای عريان آن

ھا را  دانيم گردن آن ھا ندھيد و اگر گفتند حالل می زدن به آن و اجازه چانه» ؟دانی يا حرام آيا مشروب را حالل می«

   ) .۵۵۵ ، صفحه ٢لکامل ، ابن اثير ، جلد (» ًدانيم فورا ھر يک را ھشتاد تازيانه بزنيد بزنيد و اگر گفتند حرام می

دھد ، و به حدی ھمراه تھديد و   وتطبيق قرار میاءرا مورد اجر رمان اميرالمؤمنين ، آنوصول ف و ابوعبيده بعد از

کند که ديگر احدی خيال نوشيدن   که مرتکب اين عمل  شده بودند ، مجازات میار ارعاب ، آنعده از سربازانی

البدايه و النھايه، (. صورت کامل خاموش شد ه  خطرناک در بين سپاه اسالم بۀ اين فتنًواصال مشروب را نخواھد کرد

  .)١٨٨١ و ١٨٨٠، صفحات ٥ و طبری، جلد٥٤١، صفحه ٢ و الکامل، جلد٨١، صفحه٧جلد

  :نويسند ھمچنان مؤرخين می

که   والی واليت بصره ، مغيره بن : آن نوشته اند در از واليت بصره نامه ای به  اميرالمؤمنين مواصلت نموده که 

 که برای کاری به منزل او مراجعه کرده است، ھمبستر شده است و چھار نفر جميل شعبه  با زن نامحرمی به نام ام

ًند بر اين امر شھادت بدھند اميرالمؤمنين با يک فرمان کوتاه فورا مغيره بن شعبه را از وظيفه عزل و ھمراه احاضر

  .)٥٤١ص، ٢ و الکامل، ج٨٢، ص٧البدايه و النھايه، ج.(دارد شھود وتکميل دوسيه  به مدينه احضار می

  :جای مغيره بن  شعبه آمده  بوده در فرمان تقرری ابو موسی اشعری ب

 و ٨٢، ص٧البدايه و النھايه، ج.(»ًاما بعد فانه بلغنی نبا عظيم فبعثت اباموسی اميرا فسلم ما فی يدک و العجل «

  )١٨٨٣ و ١٨٨٢، ص٥ و طبری، ج٥٤١، ص٢الکامل، ج

ی شديد امير ئھود به مدينه مواصلت  می نمايد ، مورد تحقيق وبازجوکه به ھمراھی ش مغيره بن شعبه بعد از اين

  فقط با زن و ھمسر خودم ھمبستر شده:گويد  انکار نموده ومی المؤمنين قرار ميگيرد ، ولی مغيره اين  اتھام را رد و

 ۀشھود را با تازيانام ، البته  نصاب شھود ھم تکميل نبود، اميرالمؤمنين از سنگسار کردن او خودداری کرد ودرمقابل 

ھا بگيريد، اميرالمؤمنين به شدت بر او چيغ زد و به او  انتقام مرا از اين: خود زد ، و وقتی در اين اثنا مغيره گفت

بود به خدا ھمين حاال تو را سنگسار می  خاموش باش خدا نفس تو را خاموش کند، اگر نصاب شھود تکميل می: گفت

 شرقی و در ميان ۀصورت کل  در جبھه وجب گرديد که زنگ خطر ضعف اخالقی بو ھمين ترديد و ارعاب م» کردم

 و ١٨٨٢، ص٥ و طبری، ج٥٤١، ص٢ و الکامل، ج٨٢، ص٧البدايه و النھايه، ج (.سپاھيان اسالم خاموش گردد

١٨٨٣(  

   :گويد حسن بصری می

: وقتی به آن زن گفتند.  فرستادکسی را دنبال او  )رض(عمر. در مورد زنی به عمر خبر رسيد که چنين و چنان است

 بر بستر افتاد و فرزندی را که در شکم داشت، ًافور. تو را احضار نموده است)  رض(امير المؤمنين حضرت عمر 

  .چيغ زد ووفات نمود از اين که به دنيا آمد به دنيا آورد وطفلش پس
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چنين : انصار را جمع کرد و گفتن مھاجرين و ارسيد، سر )رض( گزارش اين واقعه به سمع حضرت عمر   وقتی

بر شما گناھی نيست، ! ای اميرالمؤمنين: از ميان آنان گفت  شخصی اتفاقی افتاده است، به نظر شما چه کار بايد کرد؟

گاه  آن. ھا قرار داده است نمودن ، آن زن را احضار می نموديد و خدا شما را نگھبان آن چرا که شما به خاطر تأديب

کنند و  مین ھا خيرخواه تو نيستند، بلکه تو را در راه خالف ھمکاری به خدا آن:  برخاست و گفتعلی بن ابی طالب

 اين بود که اميرالمؤمنين بايد خونبھای آن نوزاد را  حضرت علی ھدف(پيمايند  دراجتھاد خود راه خطاء را می

مناقب عمر . (تا از طرف من بپردازی دھم  را در اختيار شما قرار می پس من آن: گفت) رض(  حضرت عمر  )بپردازد

  ).٢٧٣٩/ ١( ، مراسيل الحسن ،محض الصواب ١٣٥صفحه ) رض(

رضی هللا عنھم گرد آمدند و به  عثمان، طلحه، زبير، سعد و عبدالرحمان بن عوف  حضرت  ، علی  حضرت روزی

در مورد اين که   )رض(  با عمر: تر بود، گفتند شجاع   ) رض(حضرت عمر    باحبتصعبدالرحمان که از ھمه در 

  . با اومطرح نمايند بايد با او صحبت کرد  را خواسته ھای شان  توانند مردم به خاطر ھيبت و خشونتش نمی

تو را : گفت  )ض(بحث کرد، عمر   رفت و با او در اين مورد  )رض(اين پيشنھاد را قبول کرد ونزد عمر  عبدالرحمان

. عقيده ھستند؟ عبدالرحمان گفت بلی  و سعد با تو در اين مورد ھمآيا علی، عثمان، طلحه، زبير! به خدا سوگند

رفتار نمودم که ترسيدم از آن سوء استفاده  نرمی  به خدا من به قدری با مردم به! ای عبدالرحمان: گفت  )رض(عمر

: يدئ شما بگو.ی که ترسيدم خدا مرا به خاطر خشونتم مؤاخذه  نمايدئسپس جانب خشونت را در پيش گرفتم تا جا. کنند

وای به حال مردم پس از تو، وای به : گفت چه کار کنم؟ عبدالرحمان در حالی که اشکھايش جاری بود برخاست و می

  ).٢٢٠الشيخان به روايت بالذری صفحه . (تو  حال مردم پس از

رفتار کن،  با ما به نرمی : آمد و گفت  )رض(ھمچنين از عمر بن مره روايت است که شخصی  از قريش، نزد عمر

. خير:  است؟ گفت آيا در اين ستمی: گفت )رض( عمر. چرا که قلبھای ما مملو از ترس و وحشت از جانب شما است

ابن : مناقب عمر . ( نمايد    خواھم بيش از اين در دلھای شما ترس و وحشت ايجاد پس از خدا می: گفت  )رض(عمر

   ).٢٧٣/ ١ ، محض الصواب ١٣٥جوزی صفحه 

در يکی از روز ھا : دانشمند جھان اسالمی در روايتی  می فرمايد » حبر االمه «ن عباس ملقب به ابو العباس عبدهللا ب

ی بپرسم، اما به خاطر ھيبتی که داشت حدود يکسال نتوانستم ازاو در تدر مورد آي  )رض(تم از حضرت عمرخواس می

  ).١٤٧٩شماره  مسلم . (رم آعمل ه ال بؤاين باره س

  : گفت شد، می وقتی متوجه ترس شديد مردم از خود می  )رض(حضرت عمر 

  )١٣٤مناقب عمر، ابن جوزی ، صغحه . (  دانی که من بيش از اين از تومی ترسم تو می!  بار الھا

  ! محترم ۀخوانند

شنبه بيست و دوم جمادی االخر سال  روز سه ُمطابق روايت تاريخی خالفت حضرت عمر فاروق رضی هللا عنه به 

  .دھم ھجری آغاز يافت سيز

دست گرفت ، احساس نمود ه زمام امور خالفت راب  که  بعد از سه روز بعيت عمومی مسلمانان ، ھمين امير المؤمنين 

خصوص ه وب در زمان پيامبر صلی هللا عليه وسلم  که برخی از مردم از شدت وسخت گيری عمل حضرت عمر  که 

 ًاءکنند، بن بوده وتشويش می خت در ھراس واحساس رعبورده بود سآعمل ه ابوبکر صديق ب  در عھد خالفت 

ش در قبال ليتورا  در مورد مسؤ  اول خويشۀظھر بر منبر مسجد نبوی باال رفت و خطب حضرت عمر در وقت نماز 

  :وبا تمام صراحت گفت  :ايراد فرمود مسلمانان 
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ه و پايم رابر گردن آنھا می گذارم تا به من در مقابل ستمکاران و تبھکاران سخت گيرم و رخسار آنھا را بر خاک نھاد

ُسپس در مقابل انسان ھای ضعيف و سالم و بی آزار نيز رخسار خود را بر زمين می گذارم تا بر . حق اذعان کنند

  .گردنم پای نھند و حق خود را از من استيفا نمايند و در نھايت مھربانی با آنھا نيز رفتار خواھم کرد

ِمن ضعيف را قوت بده و من سخت! خداوندا« : کرد  خويش اضافهۀوی در خطب ی عطا ئگير را مھربانی و نرمخو ِ

  ! فرما

   .ِو من بخيل را سخاوتمند بگردان

که شما را مورد محاسبه  و به آن عمل نمائيد تا اھل قرآن باشيد و قبل از آن! قرآن را بخوانيد تا به آن معرفت پيدا کنيد

اخذه قرار داده و خود را برای روز بزرگ رستاخيز آماده کرده، ؤ بازخواست ومقرار دھند، خود خويشتن را مورد

ماند، و ھيچ کسی صاحب اين حق  شويد، ھيچ چيزی از شما پنھان نمی روزی که در پيشگاه پروردگار حاضر می

 !نيست که در اموری که نافرمانی خداوند است از او فرمانبرداری شود

نياز  ام، اگر بی المال خود را ھمچون ولی و قيم کودک يتيم قرار داده ابطه با اموال بيتشما ھم شاھد باشيد که من در 

  ».دارم و اگر نيازمند بودم، به صورتی شايسته از آن برای خود برخواھم داشت بودم برای خود چيزی را از آن برنمی

َاعلم ان من حاسب نفسه ربح و من غفل عنھا خسر« َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ ََ َ َ َِ ُ َّ رسی نفس خود پرداخته است به بدان ھر کس که به حساب» .َ

رسی ھا غافل و به گونه ای به پيامد ھای شوم آن حساب  و نيز ھر کس که از اين گونهسود فراوانی دست يافته است 

َان تلکَ الشده قد اضعفت و«. ُتوجه ننموده است بی گمان به خسران و زيان فاحشی مواجه گرديد ه است َ ََ ََ ََ ََّّ َّلکِنھا ِ

ِانماتکُون علی اھل الظلم والتعدی َّ َ ََّ َِ ُّ ِ َ کسانی که  ۀًدرستی که خشونت و سخت گيری که قبال از من گمان داشتيد دربارب».ُ

ستمگران و  ۀاما نه دربار کاھش يافته و در پاره ای موارد تغيير کرده است ، سالم ھستند و راه دين را پيش گرفته اند

ھزار سخن از سخنان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضی هللا . (مانان ظلم و ستم را روا می دارندکسانی که بر مسل

   ١٣٨٨  اول:چاپ ) سليمانيه(انتشارات کمال/محی الدين شيخ طه قريشی: شيخ يونس سامرائی مترجم:تآليف /ُعنه

نشر /عبدالعزيز سليمی :  ترجمه-خالدی دکتر صالح عبدالفتاح ال:  تأليف-خلفای راشدين از خالفت تا شھادت : وکتاب 

  )احسان

  و من هللا التوفيق

  

 !ھيبت عمری در تأمين عدالت

 » سعيد افغانی - سعـيـدی«  امين الدين  الحاج داکتر :تتبع ونگارش 

   جرمنی-حق الره ل مرکزفرھنگی دوومسؤ مدير مرکز مطالعات ستراتــيــژيکی افغان

  » سعيد افغانی –سعيدی «دکتور صالح الدين : مھتمم 

  فضل احمد: مصحح

 

  


