
 

 

 و خمالفت های رسسختانهتصمیم هوشمندانه 
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 چکیده

تصمیم رسول خدا صلی اهلل علیه و آله به نوشتن صلحنامه در حمل حدیبیه با قریش، در جریان سفر حج 

مسلامنان در سال ششم هجرت به قصد زیارت خانه خدا و ممانعت آهنا از ورود به شهرمکه، به طور واضح 

اسالم نوپای رسول خدا صلی اهلل علیه و آله مهیشه با جنگیدن با مرشکنی و حاکی از آن است که قوت گرفتن 

 .ستاو اسالم بر صلح و عدم خونریزی  ،خمالفان نبوده است. و اصل در منطق پیامرب صلی اهلل علیه و آله

مسری  هاما خمالفت برخی صحابه جاهل و کسانی که به نبوت پیامرب خدا صلی اهلل علیه و آله شک داشتند مهوار

مندانه که در نوشتار به این تصمیم هوش ؛بسیار مشکل کرده بود صلی اهلل علیه و آلهصلحنامه را برای پیامرب 

 رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و خمالفت های مکرر برخی صحابه پرداخته شده است.

 

 

 کلید واژگان: صلح حدیبیه، بیعت رضوان، صحابه، ابوبکر، عمر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

خودش برای هدایت برش فرستاده است. برای پیشربد امورشان  خداوند متعال مهواره پیغمربانی را از سوی  

 عنایت کرده است. علم و عصمتدر مسری هدایت به آهنا دو نعمت بزرگ 

س حکمت و علم آهناست. در این میان مهواره در طول تاریخ عده اسا بر زندلذا متام افعالی که از آهنا رس می

به علت جهل به مقامات انبیاء مشکالتی را در مسری  از صحابه و غری آنی زیادی از دشمنان یا دوستان  

 .کردندهدایت اجیاد می

صلح حدیبیه یکی از آن مواردی است که پیغمرب خاتم صلی اهلل علیه و آله با علم و حکمت و دستور خداوند 

رو به رو شد که مهان ها بعدا اعرتاف کردند که این   صحابهاز متعال آن را  انجام داد و با  خمالفت برخی 

و آن زمان عقل و درک ما به منافع آن تصمیم رسول خدا  صلی اهلل علیه و آله بسیار هوشمندانه بوده است 

 نرسید و اشتباه کردیم.

هجری برای زیارت خانه خدا عازم مکه معظمه شدند اما در  ششمدر سال  صلی اهلل علیه و آلهپیامرب خدا 

قریش جلوگریی کرده و نگذاشتند کسانی که عازم زیارت خانه خدا  ،انی به نام حدیبیه در نزدیکی مکهمک

در ماه  هک این ظلمی بود از طرف قریش که سابقه تارخیی نداشته .بودند وارد مکه شوند و عمره به جا آورند

 .خانه خدا شوند زائراننع حرام ما

ه از کما این کار ناپسند آهنا، ا کردندگرچه قریش به کلید داری و خادم حرم بودن و سقایت حجاج افتخار می

ش احابی آهنا مثل مهپیامن هایبرخی از زیارت زائران خانه خدا جلوگریی کردند سبب بدنامی آهنا و خشم 

 شده بود.

 که سید  احابیش به قریشیان گفت :

و طوایف قحطان و یامنی های عرب حج به جا آورند اما پرس  1خدا راضی نیست جذامی و خلم و کنده

 2.داملطلب ممنوع شودعب

                   

 رشافت از قبیله رسول خدا صلی اهلل علیه و آله پاینی تر بودند.. قبایلی از عرب که از حلاظ 1
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 فرماید:میو خداوند متعال در قرآن آهنا را مورد رسزنش خود قرار داده و 

وَن َعِن املَْْسِجِد احْلَرَ  ََبُُم اهللاُ َوُهْم َیُصدُّ إِْن َأْولَِیاُؤُه إَِّلا املُْتاُقوَن  اِم َوَما َکاُنوا َأْولَِیاَءهُ َوَما ََلُْم َأَّلا ُیَعذِّ

نا َأْکَثَرُهْم ََّل َیْعَلُمونَ 
 َوَلَٰکِ

 

دارند در حاىل [ مسجداحلرام باز مى[ عذابشان نکند، با اینکه آنان ]مردم را[ از ]زیارتچرا خدا ]در آخرت

 .3دانندبیشرتشان نمىکه ایشان رسپرست آن نباشند. چرا که رسپرست آن جز پرهیزگاران نیستند، وىل 

 

 دلیل سفر برای زیارت خانه خدا

طبق آیه قرآن کریم پیغمرب خدا صلی اهلل علیه و آله در خواب دید که با مسلامنان در حالیکه موی رس خود را 

نیز این خواب را تصدیق نمود و ترصیح فرمود که متعال ند وخدا .تراشیده اند وارد مسجد احلرام شده است

 4احلرام شوید. داخل مسجد

 ست برایا ایاهلل علیه و آله معجزه  و نشانه نزول آیه و تصدیق خداوند متعال بر خواب رسول خدا صلی

طاب در عمر بن خعده ای از صحابه مانند گرچه با متام این نشانه ها  ؛رسالت پیامرب خاتم صلی اهلل علیه و آله

نده مفصال که در آی صلی اهلل علیه و آله تشکیک کردند در نبوت رسول خدا رسسختانه  جریان صلح حدیبیه 

 .پردازیم به آن می

 

 خمالفت اعراب از مهراهی

با توجه به رخ دادن جنگ هایی مثل جنگ احزاب که در سال گذشته بنی پیامرب خدا صلی عده ای از اعراب 

رخورد ب به سختی از مسلامنان خورده بودند مکه رض اهلل علیه و  آله و قریش اتفاق افتاده بود و قریش و مرشکان

                   
 34. انفال 3

ْؤیا بِاحْلَقِّ َلَتْدُخُلنا املَْْسِجَد احْلَراَم إِْن شاَء اهللُ آِمننَی حُمَلِّقنَی 4 یَن َّل ََتاُفوَن َفَعلَِم ما ََلْ َتعْ ُرُؤَسُکْم َو . َلَقْد َصَدَق اهللُ َرُسوَلُه الرُّ َلُموا ُمَقرصِّ

  فتح 72 / باً َفَجَعَل ِمْن ُدوِن ذلَِك َفْتحًا َقری



علریغم دعوت رسول خدا صلی اهلل علیه و آله از آهنا  کردند لذا را پیش بینی  میتند و جنگ طلبانه قریش 

دعوت آن جناب را اجابت  ،برای مهراهی و مساعدت  با َبانه های خمتلف  مثل حمافظت از اموال و خانواده

تند نتیجه دانس، زیرا میبا َبانه های خمتلف به سفر حج نرفتند صلی اهلل علیه و آلهنکردند و مهراه رسول خدا 

این سفر جز جنگ  خونریزی نخواهد بود و  چون تعداد مسلامنان بسیار کمرت از قریش بود لشکر اسالم  را 

 .دانستندحمکوم به شکست و مرگ می

در متام مدت مهراهی رسول خدا صلی  ابوبکر و عمر که به گواهی تاریخ و روایاتبینیم در این سفر می اما

نانچه چ بعد رسول خدا صلی اهلل علیه و آله بودند نامه ریزی برای تصاحب خالفتدر حال بر اهلل علیه و آله

با وجود خطرهای  5.اسالم آورده بودندبه گفته  رصیح امام زمان عجل اهلل تعالی از ابتدا به طمع خالفت 

را در این سفر خطرناک مهراهی کردند لذا از دَّلیل اصلی فرار از صلی اهلل علیه و آله  فراوان  پیامرب خدا 

بعد از پیامرب خدا صلی اهلل علیه و آله  برای بدست آوردن قدرت خالفت  وجنگ ها و غزوه ها حفظ جانشان 

 بود.

دا بر سفر به خانه خخطرناک در مسری صلی اهلل علیه و آله  سوال اینجاست این دو نفر چرا در مهراهی پیامرب  

با وجود اینکه جنگ ودرگریی با قریش برای مهه  عمل کردند وخالف عملکردشان در جنگ های پیشنی، 

اینها انجام این سفر را ترجیح  ،مسجل بود و به مهنی دلیل عده ای از قبایل عرب ایشان را مهراهی نکردند

چه رابطه ای بنی ابوبکر و عمر و کفار قریش وجود داشت که با خیالی آسوده به سمت مکه حرکت  ؟دادند

 کردند؟

لوده شی آیاست و دستشان  به خون هیچ قر چرا در هیچ تارخیی کشته ای بدست اینها در جنگ ها ثبت نشده

                   

اهِنِْم َعاما َکاُنوا جَیُِدوَن ِِف ا َبْل  . 5ُ اَُم َکاَنا جُیَالَِساِن اْلَیُهوَد َو َیْسَتْخرِبَ َمِة النااطَِقةِ لتاْوَراِة َو َأْسَلاَم َطَمعًا َو َذلَِك بَِأهنا  بِاملَْاَلِحِم ِِف َسائِِر اْلُکتُِب املَُْتَقدِّ

ٍد ص َو ِمْن َعَواِقِب َأْمِرهِ  ِة حُمَما دًا ُیَسلاُط َعََل اْلَعَرب ِمْن َحاٍل إىَِل َحاٍل ِمْن ِقصا ؛  2کامل الدین و متام النعمة ؛ ج/ َفَکاَنِت اْلَیُهوُد َتْذُکُر َأنا حُمَما
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 ؟نشده بود

ه به شهادت : مهانطور کنویسدمی  صلی اهلل علیه و آلهمرحوم شیخ عباس صفایی در کتاب تاریخ پیامرب اسالم 

ذیرفت به قتل عباس بن عبداملطلب را نپ صلی اهلل علیه و آله ابوحذیفه وقتی دستور پیامربعمر در روز بدر 

توان حکم کرد به منافق بودن کسانی که می ،خواست گردن او را  بزندمنافق نامیده شد و حتی عمر می

خودشان استفاده لذا از هر موقعیتی برای مطرح کردن  6صلحنامه را نپذیرفتند و به شدت  انکار کردند.

 تثبیت کنند. ارکردند تا بتوانند جایگاه خودشان می

 نویسد:میو  کندریانی در صلح حدیبیه اشاره میبه جدر مهنی مضمون طحاوی در رشح مشکل اآلثار 

قریش  به نزد رسول اهلل آمدند و خواستند کسانی که از آهنا اسالم آورده اند را به خودشان حتویل دهد، در ابتدا 

کنند! یآنان قول مرشکنی قریش را تصدیق م و دنکناز ابوبکر و عمر سوال میصلی اهلل علیه و آله  وقتی پیامرب 

ند: خداوند فرمایمیبه قریش شود و به نفع قریش عصبانی میو رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله از این رای آهنا 

زند. با و بر اساس دین خدا شمشری میفرستد که قلبش را با ایامن امتحان کرده است کسی را به سوی شام می

ا آن آی ردندکو سوال  ر و عمر به طمع افتادندشنیدن این مجالت حریت آور پیامرب صلی اهلل علیه و آله ابوبک

نی علی بن امریاملومنحرضت، د: خری! و نفرمایمی صلی اهلل علیه و آلهشخص ما هستیم یا رسول اهلل! پیغمرب 

 د.نکنابی طالب علیهام السالم را معرفی می

یُك  َثنَا رَشِ ، َقاَل: َحدا ُد ْبُن َسِعیِد ْبِن اْْلَْصَبَهاِِنِّ َثنَا حُمَما َثنَا َفْهُد ْبُن ُسَلْیاَمَن، َقاَل: َحدا ، َعْن  ْبُن َعْبِد اهللِ النا َحدا ُُّ َخِع

ُِّ ْبِن ِحَراٍش، َعْن َعِِلٍّ َرِِضَ اهللُ َعنُْه، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهللِ َصَلا اهللاُ َعَلْیِه َوَسلاَم  َمنُْصوِر ْبِن املُْْعَتِمِر، َعْن ِرْبِع

ُد، إِناا ُحَلَفاُؤَك َوَقْوُمَك، وَ  َة، َوَأَتاُه ُأَناٌس ِمْن ُقَرْیٍش، َفَقاُلوا: َیا حُمَما َق بَِك َأْبنَاُؤَنا َیُقوُل ملَاا اْفَتَتَح َمکا ُه َقْد حَلِ إِنا

اُؤَنا، َوَلْیَس َِبِ  وا ِمَن اْلَعَمِل، َفاْرُدْدُهْم َعَلْینَا، َفَشاَوَر َأَبا َبْکٍر َرِِضَ اهللُ َوَأِرقا ْساَلِم، َوإِنااَم َفرُّ  َعنُْه ِِف ْم َرْغَبٌة ِِف اِْإِ

َ َوْجُهُه، َفَقاَل:   ثَْل َقْوِل َأِِب َبْکٍر، َفَقاَل َفَقاَل مِ  "َیا ُعَمُر، َما َتَرى؟  "َأْمِرِهْم، َفَقاَل: َصَدُقوا َیا َرُسوَل اهللِ، َفَتَغریا

َیا َمْعرَشَ ُقَرْیٍش، َلَیْبَعَثنا اهللُ َعزا َوَجلا َعَلْیُکْم َرُجاًل ِمنُْکُم، اْمَتَحَن اهللُ َعزا َوَجلا  "َرُسوُل اهللِ َصَلا اهللاُ َعَلْیِه َوَسلاَم: 

ُب ِرَقاَبُکْم َعََل الدِّ  َو َیا َقاَل ُعَمُر: َأَنا هُ  "ََّل  "َفَقاَل َأُبو َبْکٍر: َأَنا ُهَو َیا َرُسوَل اهللِ؟ َقاَل:  "یِن َقْلَبُه لِْْلِیاَمِن، َیرْضِ
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اَلُم نَ  "َقاَل:  "الناْعِل ِِف املَْْسِجِد َخاِصُف ََّل، َوَلکِناُه  "َرُسوَل اهللِ؟ َقاَل:   7ِصُفَهاَلُه خَیْ عْ َوَکاَن َقْد َأْلَقى إىَِل َعِِلٍّ َعَلْیِه السا

 

  َبانه آوردن عمر از کشتن مرشکنی است. ،گری که این گفتار را تایید میکندمهچننی از موارد دی

به نزد رسول خدا صلی اهلل علیه و آله  آمده که مرشک تازه مسلامن شده  -ابوجندل عمر بن خطاب باوقتی 

ودی دستاوردهای صلح را به نابفتنه ای اجیاد کند و کند که برو و پدر مرشکت را بکش، )تا بحث می -بود

خود گوید: تو و مسلمنی را  به خطر نابودی بکشاند( ابوجندل به او می صلی اهلل علیه و آله بکشاند و پیامرب

ن را از این م  صلی اهلل علیه و آلهگوید: پیامرب کنی؟! عمر با طفره رفتن و َبانه آوردن میچرا این کار را نمی

 ار منع کرده است.ک

وصار عمر رِض اهلل عنه یقول ْلِب جندل: اصرب یا أبا جندل فإنام هم املرشکون، وإنام دم أحدهم کدم کلب، »

أي ومعك السیف، یعرض له بقتل أبیه، أي وِف روایة إن دم الکافر عند اهلل کدم الکلب ویدِن قائم السیف منه، 

قال له اهلل، واهلل لو أدرکنا آباءنا لقتلناهم ِف اهلل، فِف أباه یقتل الرجل أي وِف لفظ: وجعل یقول: یا أبا جندل إن 

 8هغریأبو جندل: ما لك َّل تقتله أنت، فقال عمر: هنانا رسول اهلل صَل اهلل علیه وسلم عن قتله وقتل 

ابوجندل گوید: احتامل دارد که پدر ابوالفرج حلبی در توجیه این فعل خطا و فتنه انگیز عمر می

دش و به فرزناست برگرداند به مهنی دلیل عمر قتل او را جایز دانسته  کفر کند و ابوجندل را به فتنه خواستهیم

به داد.  او را بر طبق عهدنامه به پدرش حتویل آله و علیه اهلل توصیه قتل پدرش را نموده با اینکه پیامرب صلی

 کند!فتنه انگیزی عمر را تبدیل به دور اندیشی و علم غیب می این ترتیب ابوالفرج

دینه عن یفتنه وفیه کیف یظن عمر حینئذ جواز قتله ْلبیه حتى یعرض له به، إَّل أن یقال ظن ذلك لکونه یرید أن »

 9«ویرجع إىل الکفر وإن کان صَل اهلل علیه وسلم قال له: یا أبا جندل اصرب واحتسب

                   

 (231/ 11« )ح مشکل اآلثاررش». 7

 

 (32/ 3« )ِف سریة اْلمنی املأمونالسریة احللبیة = إنسان العیون ». 8

 (32/ 3« )سریة اْلمنی املأمون السریة احللبیة = إنسان العیون ِف». 9
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 انعقاد صلحنامه

آله   صلی اهلل علیه ومتعدد  پیک ها از دو طرف صلحنامه ای  ده ساله بنی پیغمرب  هایبه هر حال با رفت و آمد

 و مرشکنی مکه بسته شد که برخی از بندهای صلحنامه اینگونه بود.

تنها برای سه روز به زیارت خانه خدا مرشف بشوند  ،و مسلامنان سال آیندهیامرب خدا صلی اهلل علیه و آله  .پ1

 .خود نیاورند الحی مهراهسو هیچ 

د اما ن. هرکس از قریش مسلامن شد و نزد پیامرب صلی اهلل علیه و آله  آمد ایشان متعهد به برگرداندن او باش2

 اگر مسلامنی مرتد شد و به مکه بازگشت قریش متعهد به بازگرداندن او نیستند.

انی و چه بگرید چه به صورت پنهو قریش صورت   صلی اهلل علیه و آله. هیچ گونه جنگی نباید بنی پیامرب 3

 .آشکارا

 11ی به مکه و مدینه باید آزاد باشد.. رفت و آمد مردم برای جتارت یا هر امر دیگر4

 

 پیامدهای صلح حدیبیه 

 کنیم؛ از مجله:این صلح دارای پیامدهای مثبتی بود که ما به برخی از آهنا اشاره می

علریغم رفتارهای رسختانه مرشکنی، برخوردهای صلح آمیز و مهراه با عطوفت رسول خدا صلی اهلل  .1

علیه و آله و دوری ایشان از جنگ و خونریزی  بسیاری از مرشکان را به دین اسالم وپیامرب خدا صلی 

 اهلل علیه و آله مشتاق کرد.

ار یشرت مرشکنی به دین اسالم و گسرتش بسیمد آزادانه مردم به مکه و مدینه سبب آشنا شدن بآرفت و  .2

 آن شد.

ودی دشمنان هی این حذف که ان مثل هیودیان خیرب فراهم شدموجبات پریوزی بر هیودیاین فرصت  .3

 خود دستاوردی بزرگ بود که از صلح حدیبیه حاصل شد.

فتح مکه نیز از آثار این صلح با برکت  بود، چرا که قریش پیامن شکسته و به قبیله خراعه  که هم عهد  .4

                   
 (85/ 2« )الکامل ِف التاریخ. »11



 بودند آسیب رساند و مهنی َبانه ای برای فتح و پریوزی بزرگ مکه شد.  صلی اهلل علیه و آلهپیامرب 

 که هزینه های زیادی برای اسالم داشتند.آسوده شدن از دشمنان رسسخت مکه  .5

آثار مهم صلح حدیبیه آزادی مسلامنان مکه از ظلم و شکنجه های قریش و رسزنش و تقیه  و  از .6

 عبادت پنهانی آهنا بود.

 

 اعرتاض منافقنی به تصمیم پیامرب صلی اهلل علیه و آله

اعرتاضات تندش در در جای جای مراحل نوشتن صلحنامه رس دسته متام خمالفنی عمر بن خطاب بود که 

 شده است .تاریخ ثبت 

 گفت:از ابوبکر نقل شده است که می

ْساَلِم َأْعَظَم ِمْن َفْتِح احْلَُدْیبَِیِة، َوَلکِّن النّاَس َیْومِئٍذ َقرَصَ َرْأهُیُمْ »  11«َما َکاَن َفْتٌح ِِف اِْإِ

 فهمیدند.آنروز این  را نمی مردم هیچ فتحی در اسالم بزرگرت از فتح حدیبیه نبوده است  اما

 

، پس از مشاهده نتایج صلح است و اَّل در جریان نیز نقل شده استعمر بن خطاب  از   آناین مجله که شبیه 

گری صلی اهلل علیه و آله چیز دی ابوبکر و عمر جز خمالفت های رسسختانه و توهنی به رسول خدااز  ،صلحنامه

 دیده نشده است.

بوده است؟ آیا نشانگر نفاق و شک و  چه دلیلبا دستور رسول خدا صلی اهلل علیه و آله به  این خمالفت ها

 ؟ا صلی اهلل علیه و آله نبوده استخد لتردید  در نبوت رسو

 یامربزد هرکس بگوید پشهادت رسول خدا صلی اهلل علیه و آله شمشری بدست فریاد میشنیدن پس از خود او 

 دنیا رفته است منافق است و من او را با شمشری خواهم کشت؟!! زا صلی اهلل علیه و آله

رسول خدا صلی اهلل علیه و آله در حالیکه کالم صحیحی بوده است سبب نفاق  است اما  وفاتآیا اعالم 

                   

 (611/ 2« )مغازي الواقدي». 11

 



 رسپیچی از  دستور رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و تکذیب آن حرضت  اشکالی ندارد؟

 : ال در قرآن کریم فرموده استدانست خداوند  متعمگر عمر نمی

که خدا و پیامربش فرمانى صادر کنند، اختیارى هیچ مرد و زن با ایامنى حق ندارد هنگامى

ى به گمراهى آشکار ]در برابر فرمان خدا[ در کار خود داشته باشد؛ و هرکس خدا و پیامربش را نافرمانى کند،

   12گرفتار شده است !

 آیا این آیه را نخوانده بود؟ 

ُسوَل َفَقْد َأطاَع اهللَ  13َمْن ُیطِِع الرا

را  چرخید و دیگرانورزید بلکه در لشکر رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله میعمر نه تنها خودش خمالفت می

 .کرددعوت می صلی اهلل علیه و آلهبا دستور پیامرب  نیز به شک و خمالفت

ُکُهمْ َجَعَل َیُطوُف  نِیاَة ِِف ِدینِنَا ِِف َعْسَکِر َرُسوِل اهللاِ ص ُیَشکِّ ُضُهْم َو َیُقوُل َأ ُنْعطُِ الدا  14َو ُُيَضِّ

 

لی اهلل صنوشتن قرار داد رصُيا به رسول خدا کند: عمر در روز صلح حدیبیه پس از صحیح بخاری نقل می

 گوید: میعلیه و آله 

الباطل، ألیس قتالنا ِف اجلنة، وقتالهم ِف النار؟ قال: )بَل(. قال: ففیم نعطُ الدنیة ِف عَل وهم احلق ألسنا عَل 

 دیننا ونرجع 

 دینامن بپذیریم. درهنا باطل هستند چرا باید این ذلت را آاگر ما بر حق هستیم و 

نیست؟  آیا در قرآن کریم خداوند متعال نفرموده است که  هر   صلی اهلل علیه و آله آیا این توهنی به پیامرب خدا 

                   

ُة ِمْن َأْمِرِهْم  .12 رَیَ
َو َمْن َیْعِص اهللَ َو َرُسوَلُه َفَقْد َضلا َضالَّلً ُمبینًا / َو ما کاَن ملُِْؤِمٍن َو َّل ُمْؤِمنٍَة إِذا َقََض اهللُ َو َرُسوُلُه َأْمرًا َأْن َیُکوَن ََلُُم اخْلِ

 36احزاب 

 81. نساء13

 691، ص: 2کتاب سلیم بن قیس اَلاليل، ج. 14



 15ند؟نزآنچه پیامرب صلی اهلل علیه و آله بفرماید وحی است و ایشان از روی هوا و هوس حرف نمی

 16پیامرب صلی اهلل علیه و آله فرمودند:  )یا ابن اخلطاب، إِن رسول اهلل، ولن یضیعنُ اهلل أبدا(

 کند.نمیو  ذلیل ای عمر! من پیامرب خدا هستم و خداوند هیچگاه من را  ضایع 

شود و نزد عمر با توضیح پیامرب صلی اهلل  علیه و آله قانع نمی  ،عجیب تر آنکه  در ادامه مهنی روایت بخاری

 کند.رود و مهان حرف را تکرار میابوبکر می

کند که آیا اعرتاض میاو از مهفکران عمر نیز به  ابوعبیده جراح کند کهاین ماجرا تا جائی ادامه پیدا می 

به خدا پناه برب و نظر خودت را نادرست  شیطان گوید!! ازچه می آله و علیه اهلل شنوی که پیامرب صلینمی

 !بدان

یقول  -لم()صَّل اهللّ علیه و س -: أَّل تسمع یا ابن اخلطاب رسول اهللّ-رِض اهللّ عنه -فقال أبو عبیدة بن اجلراح

 17ما یقول، تعّوذ باهللّ من الّشیطان و اّّتم رأیك

 گوید: در مصنف عبدالرزاق آمده است که عمر می

 18«ُمنُْذ َأْسَلْمُت إَِّلا َیْوَمِئذٍ َشَکْکُت َما َواهللِ » 

 ردم.نک( شک و آلهعلیه ر نبوت رسول اهلل صلی اهلل دم آوردم هیچ روزی مانند امروز )و اهلل از روزی که اسال

کند  که شک عمر در نبوت پیامرب صاحلی شامی بعد  از نقل این عبارت از خلیفه دوم به این معنا اشاره می

 صلی اهلل و آله بوده است.

 19«-صَل اهلل علیه وسّلم -وجعل یرّد عَل رسول اهلل»

 آورد: ابن حجر عسقالنی  از قول عمر می

                   

ٌُ ُیوحى - َعِن اَْلَوى ما َینْطُِق  وَ . 15  4- 3نجم /  إِْن ُهَو إَِّلا َوْح

 ت البغا(: 1832/ 4« )صحیح البخاري. »16

 (:53/ 5« )سبل اَلدى والرشاد ِف سریة خری العباد. »17

 ط التأصیل الثانیة(: 22/ 6« )مصنف عبد الرزاق». 18

 (:53/ 5« )سبل اَلدى والرشاد ِف سریة خری العباد». 19
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 21«َدْهًراَوُصْمُت ًبا َلَقْد َأْعَتْقُت بَِسَبِب َذلَِك ِرَقا»

 به خاطر شکی که به نبوت پیامرب صلی اهلل علیه و آله کردم بنده آزاد کردم و روزه گرفتم.

 

به ستور د صلی اهلل علیه و آلهشود و وقتی پیامرب خمالفت های عمر حتی پس از انعقاد صلحنامه نیز متام نمی

لی ص گوش به فرمان پیامرباز مجله عمر تعدادی از صحابه دهد کشتن شرت های قربانی و حلق موی رس را می

 ام وقتی و روندزیاد نزد به ام سلمه میپیامرب خدا صلی اهلل علیه و آله با عصبانیت  .دهندنمی اهلل علیه و آله

دهند. از شدت عصبانیت پاسخی نمی آله و علیه اهلل صلی اهلل رسول شودمی جویا را عصبانیت علت سلمه

 اآهن به چه هر مسلامنان،  این شدند هالک: فرمایندمیوقتی دوباره ام سلمه دلیل را جویا میشود حرضت 

 .دهندنمی من حرف به گوش آهنا دهممی رس حلق و ذبح دستور

 21«هلك املسلمون؛ أمرّتم أن ینحروا وُيلقوا فلم یفعلوا»

 .دهندمی را انجام کنند به حلق رسشان و به تبع ایشان صحابه این کار خودشان رشوع میو بعد 

 ؟ینپرسد: و املقرصتا سه بار عمر می (اللهم ارحم املحلقنی)د: نفرمایپیغمربخدا صلی اهلل علیه و آله  می

قداری کوتاه مموی خود را نزدند و فقط   صلی اهلل علیه و آله)یعنی کسانی که مانند خودش به تبعیت پیامرب 

 !فرمایند: و املقرصینکردند( برای دفعه چهارم پیغمرب صلی اهلل علیه و آله با کراهت می

 فرمایند: قال ْلهنم َل یشکوا کنند چرا سه بار فقط حملقنی را گفتید میوقتی سوال می

 22زیرا حملقنی به دستور من هیچ اعرتاض و شکی نداشتند.

 

 

 

                   

 (:346/ 5« )فتح الباري َّلبن حجر». 21

 (56/ 5« )شاد ِف سریة خری العبادسبل اَلدى والر». 21
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 بیعت رضوان 

 ل ششم هجرت و اتفاق صلحدر جریان مهان سفر رسول اهلل صلی اهلل علیه وآله به حج در سابیعت رضوان 

 .باشدمیحدیبیه 

ات  قریش نشان رکاین بیعت قبل از صلح حدیبیه از مسلامنان گرفته شد. قضیه از این قرار بود که برخی از حت

 آهنا از و ردک مجع را مسلامنان ایشان لذا.داشتی اهلل علیه وآله و کشتن او رسول اهلل صل فرستادهاز خیانت به 

 سابقه فرار صحابه ای مهچون ابوبکر و که چرا. گرفت قریش با نربد از نکردن فرار و مقاومت برای بیعت

 عمر در جنگ های بدر و احد و احزاب خاطره ی خوشی برای مسلامنان باقی نگذاشته بود.

 بعد از بیعت رضوان خداوند متعال آیه ای را بر رسول خودش نازل کرد و فرمود: 

کینَةَ  َجَرِة َفَعلَِم ما فی ُقُلوَِبِْم َفَاْنَزَل السا َت الشا  َاثاََبُْم َفْتحًا  َعَلْیِهْم وَ َلَقْد َرِضَی اهللُ َعِن املُْْؤِمننَی اِْذ ُیباِیُعوَنَک حَتْ

 َقریبًا؛ 

. ذردگآن هنگام که زیر درخت با تو بیعت کردند، خشنود گشت و دانست که در دلشان چه می خدا از مؤمنان

 23د.دا پاداششان نزدیک فتحی به و کرد نازل هارا بر آن آرامش پس

 

د: از آهنا فرمایبیعت رضوان است که خداوند می .کنندبرای عدالت صحابه استفاده می از آیاتی که اهل سنت

 .دنرو بنی از نافرمانی هیچ با تا بدانند مهیشگی را خداوند رضایت این تا کوشند. آهنا میراضی شدم

بعد از بیعت رضوان  است. آهنمه خمالفت های رسسختانه در جریان صلحنامه آیا سبب  امضای صلحنامه

 شود؟نقض رضایت  اَلی نمی

 آیا بیعت رضوان یک تضمنی مهیشگی برای بیعت کنندگان بوده است یا به رشط آنکه بعدا هم از دستور پیامرب

بب نقض س رسول اهلل صلی اهلل علیه و آلهآیا تشکیک عمر در نبوت رسپیچی نکنند.  صلی اهلل علیه و آله

رسپیچی برخی از صحابه از مجله عمر از دستور پیامرب صلی اهلل علیه و آله مبنی بر  آیا شود؟رضایت اَلی نمی

 سبب کردند،از شدت عصبانیت با ام سلمه صحبت نمی  صلی اهلل علیه و آلهحلق و قربانی تا جایی که پیامرب 

                   

 18. فتح 23
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 !نافرمان صحابه این از اَلی مهیشگی رضایت یا است خداوند خشم

با صحابه ای که در دو قضیه بیعت رضوان و قتل عثامن هر دو حارض بودند باید چه معامله ای کرد؟ بیعت 

 کنندگان حتت شجره مهه عادل هستند و قاتالن عثامن فاسق!

 

 اولنی بیعت کننده حتت شجره

 صلی خدا امربپی با رضوان بیعت در که بودم کسی اولنی من: فرماینددر روایتی امریاملومننی علیه السالم می

  کردم بیعت آله و علیه اهلل

ُل  َجَرِة ِِف َقْولِِه َتَعاىَل  اهللاِ َرُسوَل  َباَیعَ  َمنْ  َو َأَنا َأوا َت الشا َلَقْد َرِِضَ اهللاُ َعِن املُْْؤِمننَِی إِْذ ُیباِیُعوَنَك حَتَْت  ص حَتْ

َجَرة  24الشا

 نتیجه

بینیم که نظریه عدالت صحابه که اهل سنت آن را مطرح می کنند دارای با بررسی این واقعه مهم تارخیی می

. افرادی که خود را صحابه رسول خدا صلی اهلل از مجله واقعه حدیبیه می باشد نقیضه های فراوان تارخیی

در  بوده و حتیملتزم ن صلی اهلل علیه و آله رسول خدا دستوراتعلیه و آله می دانستند در عمل به کالم و 

تا جایی که سبب عصبانیت ایشان می شدند. جالب تر این که مهنی افرادی که بیشرتین  نبوت او شک می کردند

 .معرفی کردندو آله  یهاهلل عل یصلخمالفت را داشتند بعدها خود را خلیفه رسول خدا 
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