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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنالحاج داکتر

 ٢٠١٧ اکتوبر ٠۴
  

 !به قرآن کريم) رض(اھتمام حضرت عمر 
ی خالفت توجه واھتمام خاصی به حفظ ، تالوت ، ه ئ جنب ساير امورات وظيفدر) رض (امير المؤمنين حضرت عمر 

  .وری قرآن نيز مبذول داشته است آوجمع 

من با عمربن خطاب : گويد شنيدم که قبيصه بن جابر می: عالم ومحدث جليل قدر اسالم شعبی درين خصوص می نويسد 

ری  را سراغ ندارم که در قرائت قرآن و فقه دين از ايشان  ديگمن در زندگی خويش شخص. ام بودهمدت مديد را يکجا  

   ).١/۴۵٧(المعرفة والتاريخ للفسوی . (بيشتر عالم باشند 

وسلم به استثنای  عمر رضی هللا عنه از روزی که بدين مبين اسالم مشرف شده ، تا وفات رسول اکرم صلی هللا عليه 

  .رآن را با اسباب نزول آيات در حفظ داشت آياتی که پيش ازمسلمان شدنش نازل شده بود کل ق

داشت و از طرفی ھميشه  ن أخصوصی که حضرت عمر رضی هللا عنه به قرآن عظيم الشه با توجه به عالقه و دقت ب

شد،  در رکاب رسول هللا صلی هللا عليه وسلم بود و آيات قرآن نيز به مناسبتھای مختلف يکی پس از ديگری نازل می

 . که عمر رضی هللا عنه به اسباب نزول بيشتر آيات قرآن آگاھی داشتھيچ بعيد نبود

 :نويسند  مؤرخين می

 ،خاصی داشت مندی ه ن اھتمام ، توجه وعالقأھميشه در حيات خويش به تالوت قرآن عظيم الش) رض( حضرت عمر  

تالوت قرآن دستور می فرمود ،   کرام را به ۀ اوقات خودش به تالوت آيات قرآنی مشغول می بود وساير صحابدر اکثر

 .داد و خود به آن گوش می

 .ميان مسلمانان و مردم روز به روز ازدياد يافت  شوق تالوت در  حضرت عمر،  ۀبه اثر اين اھتمام وروش مدبران

که از يکی از مساجد می گذشت ، ديد که چند نفر در مسجد دور ھم نشسته ،  گويند در يکی از روز ھا در حالی می

از . کرد به جز کسانی که به نماز مشغول بودند ادت ايشان اين بود که بعد از نماز عشاء مردم را از مسجد بيرون میع

با چند نفر ديگر به ذکر خداوند » ابی بن کعب«: کنيد ؟ جواب دادند که  آنان پرسيد که شما برای چه نشسته ايد وچه می

ن  را تالوت أ از ھريک از ايشان خواست تا آيات چندی ازقرآن عظيم الشآنگاه نزد ايشان آمد و نشست و. مشغول ھستند

 .نمايد 
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وقتی نوبت به من رسيد، ھيبت حضرت عمر فاروق بر من غالب شد و : گويد می  ) رض(ابو سعيد موالی ابو سعيد 

طبقات ابن سعد :خذ أم (.بھتر است به دعا مشغول شويد: زبانم بند آمد، به طوری که ايشان نيز متوجه شدند و فرمودند

 ) .٣ و ٢جلد 

 طويلی را قرائت نمايد ، تا مردم با شنيدن قرائت او ۀعادت داشت تا در نماز فجر سور) رض(شخص حضرت عمر 

 .قرآن را ياد بگيرند

به تعداد بيست رکعت نماز تراويح را در بين مسلمانان رايج وبه تمام واليان ) رض( ھجری، حضرت عمر ١۴در سال 

 منوره برای ۀورند وحتی در شھر مدينآجا ه ليت خويش ، نماز تراويح را بيست رکعت بو مسؤتيت فرمود در ساحاھدا

 خوبی را ۀاين امر زمين. نماز تراويح، دو امام، يکی برای جماعت زنان و ديگری برای جماعت مردان مقرر نمود 

 ) .٣ و ٢طبقات ابن سعد جلد .(ساخت  فراھم ن در ماه مبارک رمضان ، أبرای حفظ قرآن وختم قرآن عظيم الش

حکومت اسالمی، حلقات  تدريس قرآن را داير و معلم تعيين نمود و   خاصی در تمام نقاط حضرت عمر طی دستور

برای استادان  مکاتب قرآن  خصوص ه امتيازات فوق العاده تعيين ومقرر نمود، ب برای معلمين تدريس قرآن معاش،

سيرة .(ه برای تعليم اطفال ساخته شده بودند، برای ھريک پانزده درھم در ھر سال تعيين نمود منوره کۀمدين شھر

 ). ابن جوزی-العمرين 

نشينان ھدايت خاصی را صادر وفھم وتالوت قرآن را دربين  ھمچنان به تعليم قرآن کريم به صورت مؤکد در ميان باديه

نفره مأمور ساخت تا قبايل اعراب را بررسی کنند و  ت چندأرا با ھيآنحضرت شخصی به نام ابوسفيان . آنان  رايج نمود

  ).اإلصابة فی تمييز الصحابة.(داند تنبيه کنند  ًاز آنان امتحان بگيرند و کسی را که اصال از قرآن چيزی نمی

به  ت،تی با صالحيت که در عضويت آن حضرت معاذ بن جبل و عبادة بن صامت و ابی بن کعب وجود داشأازجمله ھي

ودر ضمن  يدئرفته، چند روزی توقف کنيد و نظام تعليم قرآن را داير نما» حمص«ًاوال به «: شام اعزام داشت و فرمود

ديگری به شھر دمشق رفته وسومی برای تحقق اين  د  واز آنان در حمص باقی بماندستور فرمود ، تا يکی  ت يأبه اين ھ

 .امر به فلسطين سفر نمايد 

به دمشق و ) رض(در حمص باقی ماند و حضرت ابوالدرداء) رض(حضرت عباده) رض(حضرت عمر بنابر ھدايت 

  .به فلسطين رفتند) رض(حضرت معاذ

برای   درس قرآن را داير وۀنشست و حلق روزانه بعد از نماز فجر در مسجد جامع دمشق می) رض(حضرت ابوالدرداء

 درسی  يک استاد معين کرد و خودش آنان ۀبرای ھر حلق تيب داده ونفری را تر نی  دهآتنظيم بھتر امور حلقات درسی قر

کنندگان آمار گرفت، معلوم شد که  روزی از شرکت. داد می ًطالب خصوصی را شخصا درس . کرد را سرپرستی می

 ).ملل و نحل، ابن حزم.(کنند  ن شرکت میأروزانه شانزده ھزار نفر در درس قرآن عظيم الش

رفت ، وھمه ساله  ن يکی از فرايض مھم سربازان به شمارمیأتعليم قرآن عظيم الش) رض(در زمان حضرت عمر 

 .شود تعداد بيشماری از قاريان در بين صفوف سربازان وقوماندانان اضافه می

) رض(، اسامی سيصد نفر از سربازان خود را فرستاد و حضرت ابو موسی) رض(حضرت سعد : نويسند  مؤرخين می

که بر اثر ھمين جد وجھد بود که حضرت عمر . ّفھرست دو ھزار حفاظ را ارسال داشت در يک سال، بصره  ازايالت 

  .از فعاليت حضرت ابو موسی در اين بابت بی نھايت خوش بود وحتی معاش اورا ازدياد بخشيد

 فاروقی به چندين ّھای بعد نيز چندين فھرست طويل برای ايشان فرستاده شد و بعدھا آمار حفاظ قرآن در عھد در سال

 .ھزار نفر رسيد
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قابل ذکر است که تنھا خواندن قرآن مجيد، منحصر به الفاظ قرآن نبود و اھتمام وافر آن جناب اين بود که عالوه بر حفظ 

  .قرآن، قاريان در درک مفاھيم و معانی نيز کوشش نمايند

 يادگيری او به رسول هللا صلی ۀکرد که قرآن مجيد را از کسی ياد بگيريد که سلسل کيد میأبسيار ت) رض(حضرت عمر

آنگاه فرمان داد تا دستور زبان . خواند ی را اشتباه میتِاعرابی شنيد که اعراب آيروزی از يک . برسد هللا عليه وسلم 

 .گذاری شد برای حفظ قرآن پايهعربی آموخته شود و اين اولين بنياد و اساس علم نحو بود که از علمی 

برای خدمت به قرآن مجيد به قدری مشتاق بود که برای نوشتن آن اھتمام خاصی ورزيد و از نوشتن با قلم خفی منع 

 ) .االتقان فی علوم القرآن للسيوطی.(کرد می

باشد، توجه خاصی  ًدر تعليم تفسير قرآن مجيد، مخصوصا آنچه مربوط به توضيح آيات و احکام و تفھيم مطالب می

روی ھمين اساس شاه ولی . ھا و شأن نزول کم بود البته توجه ايشان به مباحث غير ضروری مانند داستان. مبذول داشت

و » به ظھور آمده) رض(اما تفسير قرآن عظيم پس ذروة سنام به دست حضرت فاروق«:هللا در إزالة الخفاء می نويسد 

ازالة «روايت شده مالحظه کند، به ) رض(قرآن را که توسط حضرت فاروق خواھد تفسير آيات  چنانچه کسی می

 بزرگی در اين خصوص وجود دارد و گواه بر اين است که حضرت عمر ۀمراجعه نمايد که در آن مجموع» الخفاء

  .اند چه قدر به قرآن مجيد توجه واھتمام داشته) رض(فاروق

 

  !حضرت عمر وتدوين قرآن عظيم الشأن

 يمامه ۀ کذاب در منطقۀکه ميان مسلمانان و پيروان مسيلم) م٦٣٢(  وسختی بود ه يکی از جنگھای بزرگجنگ يمام

 .وقوع پيوست ه درجزيرة العرب ب

از اين منطقه سر بر آورد و ادعای نبوت )ص( بود که در اواخر حيات پيامبر اسالم محمد یمسيلمه يکی از افراد

  .دروغين کرد

 کذاب بعد از رحلت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم قوت گرفت وادعای آن به يک امر جدی ۀخطر ادعای نبوت مسيلم

 .برای اسالم ومسلمانان مبدل شد 

ی تحت رھبری خالد بن وليد را به سمت يمامه ئشد ، نيرو مسلمين انتخاب   ۀحيث خليفه ابوبکر صديق ب که  بعد از اين

  .وردند آعمل ه ه مسيلمه در اين منطقه بگسيل داشت ومسلمانان جنگ سختی را به گرو

 زيادی از مسلمانان نيز به و خود او نيز کشته شد، اما تعداددر اين جنگ اگرچه طرفدران مسيلمه شکست خوردند 

 .شھادت رسيدند 

ند گوي نويسند ومی يک ھزار و دوصد نفر می) يکی از مؤرخين( شھدای مسلمانان را به روايت ابن اعثم مؤرخين تعداد

 .ن بوده اندأکه در اين ميان به تعداد ھفتصد نفر از آنان حافظان قرآن عظيم الش

وری قرآن کريم را مانند يک آ جمع ۀن مفکورأخصوص قاريان قرآن عظيم الشه لذا شھادت تعداد زيادی از مسلمانان وب

  . کردتتقوي جلد، در بين مسلمانان 

آوری و تدوين قرآن كريم به شكل  ضرت عمرفاروق، به فکر جمعبه مشورت ح  ) رض( حضرت ابوبکر صديق ًءبنا

ھا،  قرآن کريم تا آن زمان بر پارچه. لذا دستور به جمع آوری قرآن کريم را داد.  تحريری افتادۀمجلد و دريك مجموع

. ته شده بودو توسط قاريان وحی نوشی تحريری وجود داشت که تحت نظر مستقيم رسول هللا ھا ھا، پوستھا و نی استخوان

آوری  ی از قرآن را حفظ کرده بودند گردآوری نموده و کار تدوين و جمعئھا حافظان کل قرآن کريم و کسانی را که بخش
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حروب .(بود، سپرد) ص(  وحی رسول هللا نقرآن را به صحابی بزرگواراسالم ؛ زيد بن ثابت انصاری که يکی از کاتبا

  ).١۴۵سعيد صفحهالردة وبناء الدولة اإلسالمية، أحمد 

وقتی حاضر شدم .  اسالم شخصی  را دنبال من فرستادۀحضرت ابوبکر خليف بعد از جنگ يمامه،: گويد زيد بن ثابت می

  .نجا تشريف داشت آدر ) رض(حضرت عمر 

 در اين جنگ تعداد زيادی از قاريان قرآن كريم کشته شدند و اگر در جنگھای ديگر نيز: گويد عمر می: ابوبکر گفت

آوری قرآن  و با اين استدالل به من پيشنھاد جمع. ترسم که بخشی از قرآن را از دست بدھيم قاريان به شھادت برسند، می

. چطور مبادرت به انجام کاری بکنم که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم نکرده است:  نپذيرفتم و گفتمءمن در ابتدا. را داد

به من نيز در اين زمينه شرح صدر نصيب کرد، ) ج( ار کرد تا اين که خداوند ولی عمر دست بردار نشد و آن قدر اصر

  .ای، پس قرآن را گردآوری کن باشی و کاتب وحی بوده ی شدم، و تو مرد جوان و مورد اعتمادی میأو من ھم بر اين ر

بود که به گردنم انداختند وليتی ؤسانتر از مسآنمودند برايم  اگر مرا به حمل کوھی موظف می! به خدا: گويد زيد می

  .).۴٩٨۶: بخاری.(

کلدانی  وآشوری بلديت  او کاتب وحی  بود وبه زبان ھای عبری،  انصار بود،ۀصحابی جليل القدر زيد بن ثابت از جمل

ن بود او در زمان خالفت حضرت عثمان بار أدر زمان خالفت حضرت عمر معلم ومدرس قرآن عظيم الش.تام داشت 

 .ودر زمان خالفت معاويه در مدينه در گذشت  وری قرآن در جنب ساير صحابه مشغول شدآديگری به جمع 

چنان که وقتی ابوبکر، . انجام گرفت» مصالح مرسله«ن بر اساس اصل معروف به أوری قرآن عظيم الشآتدوين وجمع 

 چطور مبادرت به انجام کاری کنم که رسول هللا نکرده است؟: خطاب به حضرت عمرگفت

 اين کار به خاطر مصلحت ءپس در ابتدا. اين کاری است که به نفع مسلمانان خواھد بود: ت عمر گفتحضر

تواند تکيه گاھی   پيرامون آن اجماع منعقد گرديد و اين بيانگر آن است که مصلحت مرسله میًانجام گرفت و بعدا عمومی

 .برای اجماع باشد

گيرد وچگونه صحابه   يک فضای باز بين صحابه اجتھاد صورت میحياتی چگونه در کار ی ھمچنان دريافتيم که در

دادند و بدين صورت بسياری از  را صائب تشخيص می شدند که آن ی میئرام وشنيدن ادله، تسليم رأآدر فضای باز و

 .احکام اجتھادی را آفريدند

 قو من التوفي)  .١٢٧االجتھاد في الفقه اإلسالمي، عبد السالم السليماني صفحه (

 

 :تتبع ونگـارش 

 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنالحاج داکتر

    جرمنی-و مسؤول مرکز کلتوری دحـــــق الره مــديـــر مطـالعات سـتراتــــيـژيک افـغـان

 


