رسول اهلل ص فرمودند:

«َلوْ كَانَ بَعْدِى نَِبّىٌ َلكَانَ ُع َمرَ بْنَ الْخَّطَابِ».

اگر بعد از من پیغمبری میآمد آن کس عمر پسر خطاب بود( .ترمذی)
مطابق تقاضا و تمنای قلبی حضرت عمر فاروق س و موافق با رأی ایشاان بارااا
وحی الهی نازل شده است ،لذا از آن مجموعه چند واقعه در این رساله گردآوری
شده است.

موافقات حضرت عمر س

گردآورنده:
موالنا محمد ضیاء القاسمی

مترجم:
موالنا غالم محمد سربازی
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بسم اهلل الرمحن الرحیم
پیشگفتار
حنمده ونصلی علی رسوله الکرمي
قاتل مشرکین ،امیر مؤمنان حضرت سیدنا فااروق اعما س آنچناان شصیایت
بزرگی بودند که محدثین و مورخین صداا کتاب در مناقا

و فضاایل او تحریار

کرده اند ،و این سلسله تا قیامت جاری خوااد بود ،زیرا امت مسلمان یقین کامال
دارد که دین مبین اسالم بوسیله صحابه کرام (رضوان اهلل علیه أجمعین) از پیغمبر
اسالم ص به آنان رسیده است.

گروه صحابه (رضوان اهلل علایه ) پروانگاان شامن نباوت و ساتارگان درخشاان
آسمان رشد و ادایت بوده اند ،اگرچاه اماه اصاحاب رساول خادا ص از نمار
روشنایی و عممت و جاللت یکتای زماناه اساتند ،اماا آن مراتا

و فضاایلی کاه

خلفای راشدین را حاصل است مثال آن در دنیا دیده نشده و نصوااد شد.
حضرت عمر فااروق س اگرچاه باه اعتباار ترتیا

خالفات ،خلیفاه دوم گفتاه

میشود ،اما از نمر بعضی امتیازات خیوصی در نمر نمایانتر میآید.
در این رساله چند واقعه بصدمت خوانندگان محترم اادا و تقدی میگاردد ،تاا

معلوم شود که حضرت فاروق اعما س از چاه مقاام و امتیااز وا یای برخاوردار
است.

حضرات میلحین تیریح فرموده اند که موافق رأی حضرت فاروق س وحای

نازل شده است ،بنده آن وقاین را در این رساله گردآورده ،شرف و سعادت اشاعه
آن را حاصل کردم:
گرقبول افتد زای عز و شرف
محمد ضیاء القاسمی
 24رمضان المبارک  1389اا

موافقات حضرت عمر 

﴿﴾5

حکم نماز نفل در مقام حضرت ابراهیم ÷ بر حسب خواهش
حضرت فاروق اعظم س نازل شد
سرور دو عال ص به قید ادای حج عمره به مکه مکرمه تشاری

بارده باود،

حضرت فاروق س نیز در این سفر مبارک امراه ایشان باود .وقتای کاه از ااواف
کعبة اهلل فراغت یافتند ،حضرت رسول اکارم ص مقاام اباراای را باه امراااان

نشان داد ،و آن سنگی است که انگام تعمیر بیت اهلل حضرت ابراای ÷ بر روی
آن می ایستاد و بیت اهلل را تعمیر میکرد ،و اثر اردو قدم مبارک حضرت اباراای

خلیل اهلل ÷ بر روی آن سنگ ثابت ماناده اسات .باه محاا ایان کاه حضارت

فاروق س نشان قدم حضرت خلیل اهلل را مشااده کرد ،بایقارار گشات و عار

کرد« :یا رسول اهلل! دل من می خوااد که دو رکعات نمااز نفال بطاور شاکرانه در
مقام ابراای بجا بیاورم».

حضرت جبرئیل ÷ از آسمان نازل شد و گفت یا رسول اهلل! آنچه عمر س بر

روی فرش می خوااد ،خواست خدا با ی عرش نیز امان است؛ لاذا آیاک کریماک
ذیل نازل شد:
[ ._    +البقرة]521 :

«مقام ابراای را جای نماز قرار داید ،یعنی آنجا نماز بصوانید».
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رأی حضرت فاروق س نسبت به اسیران بدر
غزوة بدر اولین جنگ باشکوه مسلمانان است که کمر کفر را شکست.

حضرات صحابه ش در این جنگ بقدری جانفشانی کردند کاه مالئکاه عارش
داد تحسین را سر دادند ،خداوند متعال به مسلمانان فتح و پیروزی عنایت کرد.
سران قری

و پیشوایان کفر را چنان شکست ذلاتآمیازی نیای

شاد کاه در

تاریخ جهان صدمک بزرگتری از این برای کفار دیده نشده است.
افرادی چند از سران کفار به قتل رسیدند و ابوجهل لعین نیز که دشامن بازر
اسااالم بااود بااه داراک واصاال گردیااد ،و افااراد سرشاانا

او بااه اسااارت مساالمین

درآمدند.
حضرت عبا

عموی آن حضرت و حضارت عقیال پسار عماوی آن حضارت

ص نیز که انوز مسلمان نشده بودند ،در گروه اسیران بودند.

در آن وقت مدینه منوره زندان سرایی نداشت ،لذا پیامبر اکارم ص اسایران را

به اال مدینه تحویل داد و توصیه فرمود که از آنها بصوبی نگهداری و غمصاواری
کنند.
زندانیان از احسان و اخالق اال مدینه بسایار متارثر شاده ،در نتیجاه مشارف باه
اسالم شدند ،پیامبر اکرم ص جلسک شورایی را تشکیل دادند که باا ایان زنادانیان
قری

چه رفتاری به عمل آید.

حضرت صدیق اکبر س با عدهای دیگر اخذ فدیه و آزادکردن زندانیان را نمار

دادند ،به دلیل این که شاید ایشان از اخاالق کریماناه و حسان سالوک مسالمانان
مترثر شده در حلقه اسالم درآیند.
و باز آن اموالی که بطور فدیه از آنها گرفتاه مایشاود بارای فقارا و مجااادین

مسلمان و دیگر امور مسلمین خار شاود .آن حضارت ص ایان رأی را ترئیاد و
تیوی کرد و به آزادی اسیران دستور صادر فرمود.

از ارفی دیگر حضرت فاروق اعم س با این نمر مصال

رسول اهلل! اینها اسیرانی اناد کاه شا

بود و عر

کرد :یا

و روز در مصالفات اساالم سارگرم و فعاال

بودند ،آنچنان که سرزمین مکه را برای مسلمانان تناگ کارده ،نگذاشاتند صادای

موافقات حضرت عمر 
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توحید و یکتاپرستی بلند شود ،امروز که چنین فرصتی بدست ما رسیده ،بایاد کاه
این دشمنان خدا و رسول را از صفحه استی نیست و نابود کنی .
پس رأی من این است که به ما دستور داید تا اریک از ما خویشاوند خود را با
دست خود بقتل برسانی .
سبحان اهلل! حضرت فاروق س بر دشمنان اسالم چقدر شدید باود ،بطاوری کاه
دیدن دشمنان اسالم را بر روی زمین نمیپسندید.

خالصه وقتی که حضارت فااروق اعما س رأی خاود را باه حضاور رساالت

عر

کردند ،بالفاصله وحی الهی برای ترئید آن بر پیامبر اکرم ص نازل گشت.

چنانکه خداوند متعال میفرماید:
            +

[ ._         األنفال]67 :

«برای پیامبر سزاوار نیست که اسیران را نگاه داشته باشد ،تا این که خوب
خونریزی کنند بر روی زمین ،شما اسباب و سامان دنیا را میخوااید و خدا

آخرت را میخوااد ،خدا غال و باحکمت است».

وقتی که این آیه نازل شد ،پیامبر اکرم ص و صدیق اکبر س به گریه

درآمدند ،سپس آن حضرت ص ارشاد فرمودند:

ّسمَاءِ مَا نَجَا مِنْكُمْ غَيْرَ ُع َمرُ بْنُ الْخَّطَابِ»« .یعنی اگر از
«لَوْ َنزَلَ عَذَابٌ مِنَ ال َ

آسمان عذاب نازل میشد ،بجز حضرت عمر س کسی دیگر از شما نجات
نمییافت».

پس معلوم شد که رأی حضرت فاروق اعم س راجن به اسیران بدر مطابق با

وحی الهی بود.
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دشمن جبرئیل دشمن خدا است
تأئید حضرت فاروق اعظم س

حضرت فاروق اعم س زمینی در مدینه منوره داشت که گاای اوقات به آنجا
تشری

میبرد.

در بین راه مکتبی از یهودیان بود ،حضرت فاروق اعم س سار راه خاود ابتادا

به آن مکت
ترتی

میرفت و محاسن اسالم را با یهودیان در میان میگذاشات ،و بادین

به دعوت و تبلیغ میپرداخت تا یهودیان را به اسالم مایل گرداند.

روزی یهودیان به ایشان گفتند :ای عمر ،شما آدم خاوب و فهمیادهای اساتید،
کاش که دین ما را قبول میکردی.

حضرت فاروق س جواب دادند :خیر ،بلکه دین شما منسوخ و قابل تارکدادن

است .رفت و آمد من در مکت

شما فقط برای ایان باوده تاا صاداقت و حقانیات

اسالم و پیغمبر اسالم از تورات شما معلوم گردان  .ساپس از یهودیاان پرساید کاه
نسبت به حضرت جبرئیل عقیادة شاما چیسات آنهاا گفتناد کاه جبرئیال دشامن
ماست ،زیرا آن امه میای
جان

و عقوباتی که بر پدران گذشته ماا مایآماد ،اماه از

جبرئیل بوده که سصنان پدران را گاوش مایکارد و ساپس باه خادا منتقال

میساخت ،بدین ترتی

پدران ما به مییبتاای گونااگون مباتال شادند .البتاه ماا

میکائیل را دوست داری  ،جبرئیال جانا

دسات راسات خداسات ،حاال آن کاه

میکائیل دست چپ خدا قرار دارد.

حضاارت فاااروق س گفتنااد :اکنااون کااه خااود شااما قبااول داریااد کااه جبرئیاال

مقربترین فرشتگان است ،زیرا جانا

دسات راسات خادا قارار گرفتاه ،در ایان

صورت دشمنیکردن با جبرئیل ،دشمنی با خدا و رسول خدا است.
فاروق اعم س پس از دعوت و تبلیغ و ایان گفات و شانید وقتای باه خادمت
اقد

پیامبر اکرم ص حاضر شد ،جبرئیل ÷ آیک ذیل را فرود آورد:

            +

[ ._     البقرة]77 :

موافقات حضرت عمر 
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«بگو ارکه دشمن جبرئیل باشد( ،باید از غیه بمیرد) زیرا اوست که این قرآن
را به فرمان خدا بر قل

شما نازل کرده است ،در حالی کاه تیادیقکننادة کتا

سابق است و برای مؤمنان ادایت و بشارت است».
امام فصرالدین رازی در تفسیر کبیر و عالمه ابن حجر عسقالنی در فاتح البااری
مطبوعه انیاری دالی در شرن نزول این آیه مینویسند ،و در حدیث شاری

نیاز

آمده است که انگام نزول این آیه حضرت پیغمبر اکرم ص به حضارت فااروق

گفتند که:
«لَقَدْ وَافَ َقكَ رَُبكَ يَا ُعمَر».

یعنی« :ای عمر س پروردگارت با نمر تو موافقت نمود».
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موافقت رأی حضرت فاروق س با وحی آسمانی در بارة
حجاب ازواج مطهرات
در آن زمان که حک حجاب ازوا مطهرات نازل نشده باود ،عماوم مسالمانان
بدون تکل

در خانهاای آن حضرت ص رفت و آمد داشتند ،و ازوا مطهرات

نیز بوقت نیاز از خانهاا بیرون میرفتند.
حضرت فاروق اعم س امیشه عر

میکرد یا رسول اهلل! رفت و آمد عموم

مردم در خانهاایتان صالح نیست .لهذا اگر مردم از واردشدن و ازوا مطهرات از

بیرونآمدن از خانهاا جلوگیری شوند بهتر است ،چون آن حضارت ص در ایان
باره منتمر وحی الهی بود خاموش ماند تا این که مطابق رأی حضارت فااروق س

آیک ذیل نازل شد:
[ ._      +األحزاب]53 :

«ارگاه از ازوا مطهرات چیزی را خواستید از پشت پرده بصوااید».
          +

[ ._    األحزاب]33 :

«قرار بگیرید در خانهاایتان و ظاار نکنید زینتاا را مانند ظاارکردن در زماناه
جاالیت گذشته ،برپا دارید نماز را و بداید زکات را و اااعت خدا و رسول خدا
کنید».
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موافقت حضرت فاروق اعظم س در مسأله نماز بر جنازه
منافقان
وقتی که عبداهلل بن ُأبی منافق بیمار شد ،آن حضرت ص به عیاادت

تشاری

برد.

او درخواست کرد یا رسول اهلل ص ارگاه بمیرم خودتاان بار جناازه مان نمااز

بصوانیااد ،آن حضاارت ص خاااموش مانااد و مراجعاات فرمااود .سااپس آن منااافق
بصدمت آن حضرت ص پیغام فرستاد که جامه مبارکتان را مرحمات فرمائیاد تاا
مرا در آن کفن کنند.
آن حضرت ص از راه شفقت جامه اش را برای او فرستاد ،ولی آن منافق پیغام
فرستاد که آن جامهای را میخواا که بر بدن شما رسیده باشد.

دوباره آن حضرت ص جامه را از تن مبارک کشیده ،برای او فرستاد.
در این انگام حضرت فاروق اعم س عار

کارد :یاا رساول اهلل! ایان مناافق

سزاوار جامه مبارک شما نیست.

پیامبر اکرم ص گفت« :ای عمر جامه من به این منافق سودی نصوااد بصشاید،

البته منمور من فقط دلجویی قوم اوست ،تا به دین اسالم درآیند».
با خره چون آن منافق فوت کرد ،پسرش حضرت عباداهلل کاه ماؤمن مصلیای
بود آمد و عر

کرد یا رسول اهلل! بر جنازه پدرم نماز بصوان.

جلو رفته و عر

کارد« :يَا َرسُول اللّه عَلّى عُ ُدوِ اهلل؟ فََنزَلَت ْ» .یعنای :ای پیغمبار

آن حضرت ص به قید نماز بر جنازه اش رواناه گشات .حضارت فااروق س

خدا! بر جنازة دشمن خدا نماز میخوانید .
سپس آیه کریمک ذیل نازل شد:
              +

[ ._التوبة]48 :

«ارگز نماز مصوان بر جنازه ایچیک از این منافقین ارگاه بمیارد ،و بار قبارش

برای دعاخواندن مایست ،زیرا اینها منکر خدا و رسول خدا شده اند».
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بعضی از مفسرین می گویند که نزول این آیه قبل از خواندن نماز جنازه اسات،
و بعضی میگویند که نماز جنازه را خواندند و بعد از آن آیک منن نازل شد.

به ارحال ،این امر مسل است که آیه کریماه موافاق رأی حضارت فااروق س

نازل شده است ،چنانکه امام فصرالدین رازی  /در تفسیر کبیر مینویسد که این
آیه کریمه از موافقات حضرت عمر س است.

موافقات حضرت عمر 
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موافقت وحی الهی با رأی حضرت فاروق س در مسأله خمر
(شراب)
از قرآنکری معلوم میشود که دساتور خمار تادریجاا ناازل شاده اسات ،روزی

حضرت فاروق س با نهایت تضرع و زاری به بارگاه خداوند التماا

و دعاا کارد

که:

خ ْمرِ بَيَاناً شَافِياً».
«اَل َلهُمَ بَيَنْ لَنَا فِي الْ َ
یعناای :خداوناادا! بیااان فرمااا باارای مااا مساارله شااراب را بطااوری کااه واضااح و

تسلیبص

باشد.

در اثر دعای حضرت فاروق س حضرت جبرئیل آیک ذیال را (از ساورة مائاده)

برای آن حضرت ص فرود آورد:

         +

[ ._     املائدة]09 :

«ای مؤمنان امانا شراب و قمار و نشانهاای معبودان باال و تیراای فال پلیداند،

از کردار شیطان ،پس احتراز کنید از آن تا رستگار شوید».

از این آیک کریمه نیز ثابت شد کاه نسابت باه شاراب ،وحای الهای مطاابق رأی

حضرت عمر فاروق س نازل شده است.
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موافقات حضرت عمر 
آیات طالق مطابق رأی حضرت فاروق س

حضرت فاروق س ازوا مطهرات را نییحت کرد که از حضرت پیغمبر ص
تقاضای بیجاا نکنناد و نفقاه ماا یطااق نصوااناد ،مباادا کاه ایان عمال منجار باه
االقشان گردد.
امان کلماتی که حضرت فاروق س در نیایحت باه آنهاا بکاار بارد ،خداوناد
متعال آن کلمات را بدون ک و کاست در سورة تحری نازل فرمود:
          +

[ ._      التحرمي]1 :

«ای زنان پیامبر گرامی ص! اگار پیاامبر اکارم ص شاما را ااالق دااد امیاد
میرود که پروردگار او در عو

شما ،بهترین زن را به او خوااد داد و موصوف

بااه ایااان صاافات زناااان فرماااان برنااده ،باوردارناااده ،دعاکننااده ،توباااهکنناااده،

عبادتگذارنده ،و روزهگیرنده از بیوهزنان و دختران و دوشیزهگان».

حضرات مفسرین بطور وضوح بیان فرموده اند که حضرت فاروق س به اماین

کلمات آیه ازوا مطهرات (رضی اهلل عنهُنَ) را نییحت کرده بود که متعاق
آیه فوق نازل گردید.

آن

موافقات حضرت عمر 

﴿﴾15

خدا «احسن الخالقین» است رأی حضرت فاروق اعظم س وحی
الهی شد
وقتی که آیک کریمک ذیل نازل شد:
[ ._       +املؤمنون]52 :

«امانا آفریدی ما آدمی را از خالصک گِل».
فوراا حضرتِ فاروق گفت:

«فَتَبَارَكَ اللّهُ أَ ْحّسَنُ الْخَتالِقِيْنَ» « .پاس بسایار بابرکات اسات خادا کاه بهتارین

سازندگان است» .به محا این که این کلمات بر زبان حضرت فاروق س جااری
شد ،وحی الهی بدون ک و کاست ،امانطور بر رسول گرامی اش نازل گشت.
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در واقعه افک رأی حضرت فاروق س مطابق وحی الهی بود
انگام مراجعت از عزوة بنی میطلق آن تهمتی را که مناافقین بار ماادر مؤمناان
حضرت عایشه صدیقه اااره (سالم اهلل علیها) زدند ،در تاریخ جهان درد و ترس
بزرگی است ،این واقعه در قرآن و حدیث به تفییل وارد شده است.

حضرات صحابه و سارور دو عاال ص از ایان حرکات زشات مناافقین بسایار

رنجیدهخاار و غمناک گشتند.
حضرت عایشه صدیقه از شدت این صدمه سصت بیمار شد .حضرت نبی کری
ص راجن به این قضیه از صحابه کارام مشاورت خواساتند .اتفاقااا حضارت علای

مرتضی س از جمله آنها بود ،امه صحابه قول منافقین را ماورد تردیاد و تکاذی
قرار دادند و از برائت و پاکدامنی حضرت عایشه صدیقه سصن گفتند.

انگامی که پیامبر اکارم ص از حضارت عمار فااروق س مشاورت خواسات،

حضرت فاروق اعم در جواب عر

کرد« :مَ ْن َز َو َج َكهَا» .یعنی چه کسی عایشه

ل را در نکاح تو درآورده است قال اهلل ،فرمود :خداوند متعال او را به نکااح
من درآورده است .فاروق اعم فوراا عر
خدا پاک است ،این تهمتی بزر

نمود که« :سُبْحَاَنكَ هَذَا ُبهْتَانٌ عَظَيْمٌ».

است.

به محا این که این کلمات بر زبان حضرت فاروق اعم جاری گشت ،وحی
الهی مطابق آن بر پیامبر گرامی اش نازل شد .پس معلاوم شاد کاه خداوناد متعاال

رأی حضرت فاروق س را نسبت به برائت و پاکدامنی حضرت عایشه مادر مؤمنان

ل ترئید فرمود.
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رأی حضرت فاروق س در باره استغفار برای منافقین
عبداهلل بن ابی منافق پسری داشت بنام عباداهلل کاه مارد ماؤمن و مصلیای باود،
بسیار کوش

نشاد،

میکرد که پدرش مسلمان شود .لیکن نعمت اساالم نیایب

پسرش عبداهلل از آن حضرت ص درخواست کرد که برای پدرم استغفار و ال
آمرزش بفرما.

پیامبر اکرم ص برای دلجویی پسرش که مؤمن مصلیی بود ،استغفار و دعاا را

آغاز فرمود .چون حضرت فاروق س دعا را شنید ،عر

کرد :یا رساول اهلل! اگار

شما برای این منافق دعا بصوانید یا نصوانید یکسان اسات ،ایماان نیایب

نصواااد

شد ولو این که برای او افتاد مرتبه دعا و اساتغفار کنیاد ،امانگوناه کاه حضارت
عالی بهتر میدانید ،او مورد مغفرت خداوند متعال قرار نصوااد گرفت.
از یک ارف حضرت فاروق س آن کلمات را داشت عار

مایکارد کاه از

ارف دیگر وحی الهی مطابق رای فااروق اعما س بار پیاامبر گرامای اش ناازل
گشت.
چنانکه رب العالمین ارشاد فرمود:
          +

._

[المنافقون]6 :

«یکسان است که برای ایشان ال مغفرت کنی یا ال مغفرت نکنی ،خداوند

متعال ایشان را ارگز نصوااد بصشید».

عالمه ایثمی در مجمن الزواید این آیه را نیز از موافقات حضارت عمار فااروق

س به شمار آورده است.
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موافقت وحی الهی با رأی حضرت فاروق س در قتل بِشْر
منافق
در شهر مدینه منوره منافقی بود بنام بِشر که با یکی از یهودیان اختالفی داشت.
یهودی گفت :این اختالف را پی

حضارت محماد ص مایباری تاا باین ماا

داوری نماید.
منافق گفت :پی

عال یهود ،کع

بن اشرف بروی :

یهودی قبول نکرد ،زیرا میدانسات کاه کعا

از او رشاوه گرفتاه و حاق او را

ضاین خوااد کرد ،سرانجام این اختالف را به خدمت حضور اکرم ص بردند.

بعد از شنیدن د یل ارفین آن حضرت ص حق را برای یهودی ثابت فرمود و

منافق محروم برگشت.
چون آن دو از مجلس بلند شدند ،منافق گفت :ایان اخاتالف را بارای باار دوم
حضرت عمر س ببری تا او داوری نماید ،او با این تیور گمان میکرد کاه

پی

حضرت عمر س حق را به مسلمان منافق خواااد داد و بار یهاودی خشا خواااد

گرفت ،ولی آن یهودی یقین کامل داشت که حک حضرت فاروق با حک پیامبر
اکرم ص موافق خوااد بود و برای بار دوم ا برنده خوااد شد .خالصه به اتفاق
یکدیگر به عدالت فاروقی حاضر شدند .یهودی تمام ماجرا را بیان کرد ،در ضمن
این را ا گفت که آن حضرت ص حق را به من داده است ،لیکن منافق راضای
نشده ،دوباره آن اختالف را پی

شما آوردی .

حضرت فاروق از بِشر منافق پرسید که آیا سصنان یهودی درست اسات مناافق
ان را تیدیق نمود .با خره حضرت فاروق فرمود :اکنون بین شما داوری خاواا
کرد ،بطوری که شمشیر از خاناه آورد و گفات :ارکاه حکا و داوری حضارت
محمد ص را قبول ندارد ،شمشیر عمر داوری و فییاله او را چناین خواااد کارد

که سر او قابل دیدن نیست.
پس با شمشیر سر منافق را از تان

جادا سااخت ،ایان داوری حضارت فااروق

اعم س چنان مبتنی برحق و صداقت بود که آیک کریمه ذیل برای ترئید آن ناازل
شد:

موافقات حضرت عمر 
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            +

[ ._      النّساء]61 :

«قس به پروردگار تو که ایشان ایمان نمیآورند تا این که ترا حاک خود قارار
داند ،در آن اختالفی که بین ایشان رخ میداد ،سپس نیابند در دلااای خاوی

ایچ نوع تنگی را از آنچه تو حک کردی ،و آن حک را بصوشی قبول دارند».
در تفسیر ابن جریر ابری جلد پنج و تفسیر کبیر چاپ میر جلد سوم صافحک

 253این آیه را نیز موافقات حضرت عمر س به شمار آورده اند.

لق

لقب فاروقی
فاروقی ،لقبی است که از جان رب العالمین به حضرت فاروق اعما س

عطا شده است ،و برای امیشه در تاریخ جهان به فاروق اعم س موسوم گشت.
علمای کرام فاروق را جداکننده بین حق و باال معنی و ترجمه کرده اند.

موافقات حضرت عمر 
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حکم ممانعت خادمان از واردشدن به خانهها در اوقات
مخصوص موافق رأی حضرت فاروق س نازل شد
روزی حضرت فاروق اعم س در خانه خودش استراحت میکرد که ناگهاان

غاالم پیاامبر اکاارم ص وارد خاناه شااد و پیغاام داد کاه آن حضارت ص تااو را
خواسته است.
حضرت فاروق را واردشدن غالم در خانه بادون اجاازه ناپساند آماد ،و در دل
خود تمنا کرد که کاش خداوند متعال خادماان را از واردشادن ناگهاانی و بادون
اجازه در اوقات مصیوص ممنوع سازد.

او در حالی که این تمنا را در دل داشت ،به خدمت پیغمبر گرامی ص حاضار

شد.
در آن ساعت آیک ذیل از سورة نور نازل شد:
[ ._      +النور]14 :

«ای مؤمنان! باید اجازه بگیرند از شما آنان کاه مالاک شاده اسات دساتااای
راست شما یعنی غالمان و کنیزان و نیز آنان که بحد احتالم نرسیده اند از شما سه
وقت مصیوص -1 :پی

از نماز فجر -2 .وقت نیمروز که برای اساتراحت لباا

را از تن درمیآورید -3 .بعد از نماز عشاء .این سه وقت مصیوص بارای خلاوت

شماست».

حضرت فاروق س چون دید که خدای تعالی مطاابق آرزویا

آیاک کریماه را

نازل فرموده ،و خادمان را از واردشدن باه خاناهااا در اوقاات مصیاوص ممناوع
ساخت ،فوراا سجده شکر را بجای آورد.

آن حضرت ص دید که حضرت فاروق بسیار شاد و خوشحال بنمر مایرساد،

جریان را از ایشان پرسید .حضرت فاروق تمام واقعه را به عر

مبارک رسانید.

آن حضرت ص از شنیدن آن بسیار مسرور گشت و فرماود :بایشاک خادای
تعالی شصص عفی

و باحیا را دوست دارد.

امام رازی  /این آیک کریماه را نیاز از موافقاات حضارت عمار س باه شامار

آورده است.
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حکم رویآوردن به سوی کعبة اهلل نیز به تمنا و تقاضای
حضرت فاروق اعظم س مقرر شد
در انگام قیام به سوی مکه مکرمه حضرت پیغمبر ص اوری نماز مایخواناد
که بیت اهلل و بیت المقد
تشری

اردو را قبله قارار مایداد ،اماا چاون باه مدیناه مناوره

آوردند ،این امر مشکل آمد که در یک نماز به دو قبله متوجه شوند ،زیرا

بیت المقد

از مدینه منوره به ارف شمال و بیت اهلل به جان

به امین سب

استقبال به دو قبله در یک نماز دشاوار آماد ،و نیاز یهاود مدیناه باه

ارف بیت المقد
مدت نوزده ماه جان

جنوب واقن است.

نماز میخواندناد .بناابراین ،پیاامبر اکارم ص باا یااران
بیت المقد

در

نماز را ادا میکردند.

تمنای قلبی آن حضرت ص نمازخواندن به جان

بیت اهلل بود و انتمار داشات

که حک تحویل قبله نازل شود ،تا این که روزی حضرت فاروق اعم س عر
کرد یا رسول اهلل! بیت اهلل که تعمیریافتک حضرت خلیل اهلل است ،دلا مایخواااد
که قبله مسلمین شود .سپس دست اا را بلند کرده به بارگاه رب العالمین دعا نمود
که بار الها! تمنای را شرف قبولیت عنایت فرما.
دیری نگذشت که حضرت جبرئیل ÷ آیک ذیل را بارای پیاامبر گرامای ناازل
فرمود:
            +

._         

[البقرة:

]588

«بیشک میبینی ما گشتن صورت شما را جان

آسمان ،البته میگردان تاو را

به آن قبلهای که پسندش خواای کرد .پس بگردان صورت خود را جان
حرام ،و ارجا که باشید بگردانید صورتاایتان را جان

آن».

مساجد

امام فصرالدین رازی این آیه را نیز از موافقات حضرت عمر س شمرده است.
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موافقت حضرت پیغمبر ص با حضرت فاروق اعظم س
روزی سرور دو عال ص در جلسه صحابه کرام تشری

داشتند که ناگهاان از

جلسه بلند شدند و به جایی رفتند.

چون در مراجعت آن حضرت ص ترخیر شد ،حضرات صحابه پریشاان شادند

که مبادا دشمنی برای ایشان مزاحمت ایجاد کند.
برای جستجوی آن حضرت ص بیرون آمدند .حضرت ابواریره س نیاز بارای
جستجو بیرون آمده به کنار باغ قبیله بنی نجار رسید ،خواست در باغ داخال شاود
از جوی کوچکی که از زیر دیوار آن باغ بود ،داخل شاد .دیاد کاه آن حضارت

ص در باغ تشری

دارند.

حضرت ابواریره س تمام ماجرا را به عر

مبارک رسانید ،و گفت حضارات

صحابه در جستجوی شما بیرون آمده اند ،برای امین خدمت شما حاضار شادم و
دیگر صحابه نیز حاضر خوااند شد .آن حضرت ص اردو کف

مباارک خاود

را به عنوان نشانی به ابواریره س مرحمت فرمود و گفت :برو و ارکه را در بیرون

باغ مالقات میکنی ،در حالی که کلماه توحیاد را باه صادق و اخاالص خواناده
باشد ،بشارت بهشت را به او بده .حضرت ابواریره س میگوید :اول کسی را کاه

مالقات کردم حضرت فاروق س بود .پرسید ای ابواریره این کف اا را از کجاا
آوردهای من عر

کردم ،اینها کف اای آن حضارت ص اساتند کاه بطاور

نشانی به من داده ،تا ارکه کلمه توحید را به اخالص خوانده باشد بشارت بهشات
را به او بدا  .حضرت فاروق چنان سیلی محکمی بر سینهام نواخت که از پشت به
زمین افتادم.

سپس حضرت فاروق س گفت :برگارد .ناچاار برگشات  ،دیاری نگذشات کاه

حضرت فاروق نیز به خادمت آن حضارت رساید .آن حضارت ص از حضارت

عمر س پرسید چرا این کار را کردی حضرت فاروق عر

کرد یا رسول اهلل! از

این نوع بشارتاا مردم سست شده ،اعماال صاالح انجاام نصوااناد داد .باه اماین
سب

ابواریره را برگردانادم .آن حضارت ص رأی حضارت فااروق را ترئیاد و

تیوی فرمود و گفت :ای ابواریره این بشارت را به مردم مگو.
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از این حدیث معلوم شد کاه سارور دو عاال ص رأی حضارت فااروق س را
مورد موافقت و ترئید قرار داد .به امین سب

مال علی قاری حنفی  /این را نیاز

از موافقات حضرت عمر س به شمار آورده است.
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موافقت رأی حضرت فاروق س در مسأله قلم و دوات
در کت

احادیث این روایت آمده است که حضرت رسول اهلل ص در بیماری

وفات خود ارشاد فرمودند :قل و دوات بیاورید تا برایتان چیزی بنویس  .حضارت
فاروق عر

کرد« :حَّسْبُنَا كِتَابَ اللّه» .یعنی کتاب خدا برای ماا کاافی اسات در

پرتو نور آن زندگانی خود را بسر خواای برد .آن حضرت ص جواب حضارت
فاروق را شنید و بار دیگر قل و دوات ال
معلوم میشود که این فرمای

نفرمود.

آن حضرت ص مبنی بر امتحان بود و ا ارگز

فروگذار نمیکرد ،و از جواب حضرت فاروق بقدری مطمئن و مسرور گشت که
قل و دوات را دوباره نصواست ،بلکه رأی حضرت فاروق را ترئید فرمود.
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فضایل و مناق

حرف آخر
حضرت فاروق اعم س در بسیاری از کت

احادیاث موجاود

است ،اما در این فرصت ادف فقط آوردن چند واقعه است که وحی الهی مطاابق
رأی حضرت فاروق نازل شاده ،یاا ایان کاه حضارت پیغمبار ص رأی حضارت

فاروق اعم س را ترئید و تیوی

فرموده است.

این چند واقعه را از تاریخ الصلفااء تارلی
الفاروق ترلی

عالماه جاالل الادین سایوای  /و

حضرت مو نا سید احمد شاه بصاری انتصاب کرده ،در این رسااله

تحری نمودم.
از علمای کرام تقاضا دارم که اگر از این نوع وقاین بیشتری در قرآن یا احادیث
به مشاادهتان رسیده است ،بنده را مطلن سازند بسیار سپاسگزار خواا شد.
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عرض مترجم
رساله موافقات حضرت عمر س چون در بیان رأی پرحکمت حضارت فااروق

اعم س اختیاص دارد ،شعر یکی از بزرگان دین که مشتمل بر مدح اار چهاار
یار است در ذیل رساله افزودم تا به ذکر خیر ار چهار یار رساول اهلل ،خواننادگان
را ذوق بیشتر میسر گردد ،و در حسن رساله بیفزاید و در ضمن شمهای از عقاید و
جذبه محبت اال سنت نسبت به خلفای اربعه و اال بیت نبوت نمایان گردد.
شعر
صدیق عکس حسن جمال محمد اسات
فاروق ظال جااه و جاالل محماد اسات
عثمان ضایاء شامن جماال محماد اسات
حیاادر بهااار باااغ خیااال محمااد اساات
اساااالم ماااا اااعااات خلفاااای راشااادین
ایماااان ماااا محبااات آل محماااد اسااات
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مناجات به درگاه مجیب الدعوات از موالنا غالم محمد
سربازی /
حمااد باایحااد و ثنااای باایشاامار
مااار خااادای خاااالق لیااال و نهاااار
بعاااد از آن نعااات و درودِ تعااااد
باااار رسااااول پاااااک اهلل الیااااماد
رحماااات باااایانتهااااای کردگااااار
بااااد بااار او د و اصاااحاب کباااار
یاااااا اِلهااااای بِاااااالنبِیِ ا بطحِااا ایِ
مرحمااات فرماااا باااه ازوا النبااای
تاااااابعین و نیاااااز تبااااان تاااااابعین
رابنااااا واارحاااا عالاااایهِ اجماعِااااین
دسااات ماااا با سااات از بهااار دعاااا
خااالی

واپااس مگااردان ای خاادا

یاااا الهااای کااارده ام ظلااا کثیااار
عفااو کاان مااا را بملاا مااا مگیاار
ای خاادا مااا را ز درگاااات مااران
از افیاااااال خااااااات پیغمبااااااران
ای خاادا از شاار نفااس پاار شاارور
ای خااادا از مکااار شااایطان غااارور
در پنااااه خاااود باااده ماااا را اماااان
در افیااال سااارور ااااردو جهاااان
از خااااالف و از خیاناااات بااااازدار
در عبااادت ااار زمااان چااا ک دار
نیسات مااا را دساتر

باار ایاان و آن

دساااتگیر ماااا تاااویی ای مساااتعان
مااوت مااا نزدیااک و فکاار مااا بعیااد
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رابنااا اجْعااالْ ماوتنااا ماااوتا السااعِید
چااون رود از دساات مااا دارالغاارور
رابناااااا ابااا ادِل لناااااا دارالسُااااارور
رابناا اا ارحامنااااا بِقاااارآنِ الکااااری
رابِ ثبِتنااااا عالاااای دِیاا انِ القااااوی
ای خااادا مگاااذار ماااا را دربااادر
کااان ز نعماااای دو عاااال بهااارهور
ای خااادا ماااا بنااادگان خاکساااار
در دو عااااال رحمتاااات امیاااادوار
تکیااهگاااای نیساات مااا را غیاار تااو
در کالمااات گفتاااهای تقنطااااوا
یاااا الهااای حاااال مااان گشاااته تبااااه
صااورت از معیاایت گشااته ساایاه
آب رحماات را باار روی ماان بپاااش
زنگ عییان را ز قلا

مان تاراش

کااان مناااور قلاااب از ناااور یقاااین
بااار تااان پوشاااان لباااا

متقاااین

رابِ زِدنااااا عِلمانااااا عالمااااااا کثِیاااار
ذلِاااکا فضااال مِااان اللّاااهِ الکبِیااار
تااو خاادای بااینیااازی ،مااا گاادا
بانیااااازان را تااااوئی حاجاااات روا
در دو عااال حاجاات مااا کاان تمااام
جنةةة الفااردو

کاان مااا را مقااام

اساات شاایطان در پاای ایمااان مااا
نیسااات ماااا را غیااار ذاتااات ملتجاااا
رد کنااای فریااااد ماااا را یاااا قباااول
دساات مااا بسااته بااه دامااان رسااول
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ای خااادا ماااا را زِ ساااوء خاتماااه
ده امااااان باااار آبااااروی فاامااااه
ای خاادا باار عِازَتِ حساان و حسااین
غازیااان باادر و احُااد و ااا حُنااین
رابنااااا اجْعالْنااااا عِبااااااداا صاااااالِحِیْن
نجِناااا مِا انْ کیْا ادِ قا اوام الْکاااافِرِیْن
رِبِ أَشْاااارِکْنا دُعاااااُءا الْمُااااؤمِنِیْن
رابِ أَلْحِقْناااااا بِقااا اوْم الْمُفْلِحِااا ایْن
رابناااا واأَسْاااترْ لناااا یااااوْم الجاااازاء
رابناااااا تصْزِناااااا یااااااوما النااا ادااء
شااااد مناجااااات بِعاااااونِ اهلل تمااااام
باار محمااد و آل و اصااحاب

سااالم

حمَتد
حمْدُ للّهِ َربِ الْعَاَلمِيْنَ وَالْصَالةَ وَالّسَالَمُ عَلَتّى سَتيِدِنَا مُ َ
وَآ ِخرُ َد ْعوَانَا أَنِ الْ َ

َوصَحْبِهِ َأ ْجمَعِيْن ِب َر ْحمَِتكَ يَا اَ ْرحَمَ اْل َر ِحمِيْنَ آمِيْن.

مو نا غالم محمد سربازی /

