آيا عمر بن خطاب ،آرزوي فضائل اميرمؤمنان عليه السالم را داشته است؟

پاسخ:
اين روايت را احمد بن حنبل و ديگر بزرگان اهل سنت با تعبيرات مختلف و سند هاي متعدد نقل كرده اند كه سند روايت احمد بن
حنبل و طحاوي معتبر است:
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ طَيْفُورٍ ،قثنا قُتَيْبَةُ ،نا يَعْقُوبُ ،عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ،عَنْ أَبِيهِ ،أَنَّ عُمَرَ بْنَ للََََّّْابِ ،قَاََ:
«لَقَدْ أُوتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ثَالثًا ،ألَنْ أَكُونَ أُوتِيتُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ إِعََّْاءِ حُمْرِ للنَّعَمِ جِوَلرُ رَسُوَِ لللَّهِ (ص) فِي
للْمَسْجِدِ ،وَللرَّليَةُ يَوْمَ خَيْبَرَ ،وَللثَّالِثَةُ نَسِيَهَا سُهَيْلٌ»
عمر بن خطاب گفت :به علي بن أبي طالب (عليه السالم) سه ويژگي داده شده است كه اگر من آن ها را داشتم ،از داشتن شترهاي
سرخ مو بهتر بود :همسايه گي رسول خدا در مسجد ،دادن پرچم در روز خيبر .سومي را سهيل فراموش كرد.
الشيباني ،ابوعبد اهلل أحمد بن حنبل (متوفاي142هـ) ،فضائل الصحابة ،ج  1ص  ،956تحقيق د .وصي اهلل محمد عباس ،ناشر:
مؤسسة الرسالة  -بيروت ،الطبعة :األولي2441 ،هـ 2691 -م؛
الطحاوي الحنفي ،ابوجعفر أحمد بن محمد بن سالمة (متوفاي112هـ) ،شرح مشكل اآلثار ،ج  6ص 291ـ  ،291تحقيق شعيب
األرنؤوط ،ناشر :مؤسسة الرسالة  -لبنان /بيروت ،الطبعة :األولي2449 ،هـ 2691 -م.

بررسي سند روليت:
علي بن طيفور:
علي بن طيفور بن غالب أبو للحسن للنسوي ...وكان ثقة.
البغدادي ،ابوبكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب (متوفاي491هـ) ،تاريخ بغداد ،ج 22ص ،441رقم ،9144 :ناشر :دار الكتب العلمية -
بيروت.

قتيبة بن سعيد بن جميل:
از روات بخاري و مسلم:
قتيبة بن سعيد بن جميل بفتح للجيم بن طريف للثقفي أبو رجاء للبغالني ...ثقة ثبت من للعاشرة مات سنة
أربعين عن تسعين سنة ع
العسقالني الشافعي ،أحمد بن علي بن حجر ابوالفضل (متوفاي951هـ) ،تقريب التهذيب ،ج 2ص ،454رقم5511 :
تحقيق :محمد عوامة ،ناشر :دار الرشيد  -سوريا ،الطبعة :األولي.2699 - 2449 ،
يعقوب بن عبد للرحمن:
از روات بخاري و مسلم:
يعقوب بن عبد للرحمن بن محمد بن عبد لهلل بن عبد للقاري بتشديد للتحتانية للمدني نزيل لإلسكندرية حليف
بني زهرة ثقة من للثامنة مات سنة إحدي وثمانين خ م د ت س
تقريب التهذيب ج 2ص ،949رقم1914 :
سهيل بن ذكولن:
از روات بخاري و مسلم:
سهيل بن أبي صالح ذكولن للسمان ع أحد للعلماء للثقات وغيره أقوي منه وقد روي عنه مالك قاَ للبَاري
سمعت عليا يقوَ كان قد مات له أخ فوجد عليه فنسي كثيرل من حديثه قاَ للحاكم قد يجد للمتبحر في للصنعة
ما ذكره علي أخرجه مسلم في لألصوَ وفي للشولهد
الذهبي الشافعي ،شمس الدين ابوعبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان (متوفاي  149هـ) ،ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق ،ج2
ص ،69تحقيق :محمد شكور أمرير المياديني ،ناشر :مكتبة المنار  -الزرقاء ،الطبعة :األولي2449 ،هـ.
ذكولن أبو صالح:
از روات بخاري و مسلم:

ذكولن أبو صالح للسمان للزيات للمدني ثقة ثبت وكان يجلب للزيت إلي للكوفة من للثالثة مات سنة إحدي
ومائة ع
تقريب التهذيب ج 2ص ،141رقم2942 :
در نتيجه ،سند اين روايت صحيح است و هيچ اشكالي در آن نيست.
در اين روايت ،آمده بود كه سهيل ،فضيلت سوم را فراموش كرده است؛ ولي همين روايت با سند ديگر از او نقل شده كه فضيلت سوم
را نيز بازگو كرده است و آن ازدواج اميرمؤمنان عليه السالم با صديقه طاهره سالم اهلل عليها است.
طحاوي در شرح مشكل اآلثار مي نويسد:
كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَلهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ،قَاََ :حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ أَسْلَمَ ،قَاََ :حَدَّثَنَا عَبْدُ لللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ،قَاََ :حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ
أَبِي صَالِحٍ ،عَنْ أَبِيهِ ،عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،رَضِيَ لللَّهُ عَنْهُ ،قَاََ :قاَ عُمَرُ بْنُ للََََّّْابِ رَضِيَ لللَّهُ عَنْهُ " :لَقَدْ أُعَِّْيَ عَلِيُّ
بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ لللَّهُ عَنْهُ خِصَاال ،ألَنْ يَكُونَ فِيَّ خَصْلَةٌ مِنْهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعََّْي حُمْرَ للنَّعَمِ ".
قَالُول :وَمَا هُنَّ يَا أَمِيرَ للْمُؤْمِنِينَ؟ قَاََ " :تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ لبْنَةَ رَسُوَِ لللَّهِ (ص) وَسُكْنَاهُ للْمَسْجِدَ مَعَ رَسُوَِ
لللَّهِ (ص) يَحِلُّ لَهُ فِيهِ مَا يَحِلُّ لِرَسُوَِ لللَّهِ (ص) وَللرَّليَةُ يَوْمَ خَيْبَرَ ".
قَاََ أَبُو جَعْفَرٍ :وَعَبْدُ لللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ للَّذِي عَادَ إِلَيْهِ هَذَل للْحَدِيثُ ،إِنْ يَكُنْ هُوَ للْمََْرَمِيَّ ،فَهُوَ مِمَّنْ يُحْمَدُ فِي حَدِيثِهِ،
وَإِنْ يَكُنْ هُوَ لبْنَ نَجِيحٍ أَبُو عَلِيِّ لبْنَ للْمَدِينِيِّ ،فَإِنَّ حَدِيثَهُ لَيْسَ كَحَدِيثِ عَبْدِ لللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ للْمََْرَمِيِّ ،وَلَكِنَّهُ لَيْسَ
بِسَاقِطٍ ،قَدْ حَدَّثَ للنَّاسُ عَنْهُ ،وَأَحَدُ مَنْ حَدَّثَ عَنْهُ لبْنُهُ ،وَهُوَ إِمَامُ أَهْلِ للْحَدِيثِ.
ابوهريره از عمر بن خطاب نقل كرده است كه گفت :علي بن أبي طالب(ع) ويژگي هاي دارد كه اگر من يكي از آن ها را داشتم براي
من بهتر از آن بود كه شتران سرخ مو داشته باشم .سؤال كردند :آن ويژگي ها كدامند؟ عمر گفت :ازدواج با دختر رسول خدا (ص)؛
سكونت با رسول خدا در مسجد و حالل بودن هر آن چه كه براي رسول خدا (ص) حالل بود؛ دادن پرچم به دست علي (ع) در روز
خيبر.
ابو جعفر (نويسنده) گفت :عبد اهلل بن جعفري كه در سند روايت است ،اگر عبد اهلل بن جعفر مخرمي باشد ،از كساني است كه در نقل
روايت ،ستايش شده است؛ ولي اگر عبد اهلل بن جعفر بن نجيج كه همان علي بن مديني است باشد ،هرچند كه ارزش حديث او به

اندازه حديث عبد اهلل بن جعفر مخرمي نيست؛ ولي روايتش مردود نيست ،مردم از از او روايت نقل كرده اند كه يكي از آن ها پسر
اوست كه او پيشواي اهل حديث است.
الطحاوي ،أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة (متوفاي112هـ) ،شرح مشكل اآلثار ،ج  ،6ص  ،291ح ،1552تحقيق :شعيب األرنؤوط،
ناشر :مؤسسة الرسالة  -لبنان /بيروت ،الطبعة :األولي2449 ،هـ 2691 -م.
حاكم نيشابوري بعد از نقل اين روايت مي گويد:
هذل حديث صحيح لإلسناد ولم يَرجاه.
اين روايت صحيح است؛ ولي بخاري و مسلم نقل نكرده اند.
الحاكم النيسابوري ،محمد بن عبداهلل ابوعبداهلل (متوفاي  445هـ) ،المستدرك علي الصحيحين ،ج  ،1ص  ،215ح ،4911تحقيق:
مصطفي عبد القادر عطا ،ناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت الطبعة :األولي2422 ،هـ 2664 -م.
جالل الدين سيوطي در تاريخ الخلفاء و ابن حجر هيثمي در الصواعق المحرقة مي نويسند:
ولخرج أبو يعلي عن أبي هريرة قاَ قاَ عمر بن للََّاب لقد أعَّي علي ثالث خصاَ ألن تكون لي خصلة منها
أحب إلي من أن أعَّي حمر للنعم فسئل وما هن قاَ تزوجه لبنته فاطمة وسكناه للمسجد ال يحل لي فيه ما
يحل له وللرلية يوم خيبر
وروي أحمد بسند صحيح عن لبن عمر نحوه.
ابويعلي از طريق ابوهريره نقل كرده است كه عمر بن خطاب گفت :به علي (عليه السالم) سه ويژگي داده شده كه اگر يكي از آن ها
را داشتم ،براي من از داشتن شتران سرخ مو بهتر بود .سؤال شد كه آن ها ويژگي ها چه بود؟ گفت :رسول خدا (ص) او را به همسري
فاطمه دخترش درآورد ،او را در مسجد جاي داد كه براي او سكونت در مسجد جايز بود و براي من جايز نبود ،و دادن پرچم در روز
خيبر.
احمد همين روايت را به صورت ديگر از عبد اهلل بن عمر با سند صحيح نقل كرده است.
السيوطي ،جالل الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر (متوفاي622هـ) ،تاريخ الخلفاء ،ج  2ص  ،211تحقيق :محمد محي الدين
عبد الحميد ،ناشر :مطبعة السعادة  -مصر ،الطبعة :األولي2112 ،هـ 2651 -م.

الهيثمي ،ابوالعباس أحمد بن محمد بن علي ابن حجر (متوفاي611هـ) ،الصواعق المحرقة علي أهل الرفض والضالل والزندقة ،ج
 1ص  ،111تحقيق عبد الرحمن بن عبد اهلل التركي  -كامل محمد الخراط ،ناشر :مؤسسة الرسالة  -لبنان ،الطبعة :األولي2421 ،هـ -
2661م.

موفق باشيد
گروه پاسخ به شبهات
مؤسسه تحقيقاتي حضرت ولي عصر (عج)

