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 قطع درخت 
 بيعت الرضوان توسط حضرت عمر

 

 در يکی از روز ها  فرموده است که :از نافع روايت در حديثی ابن سعد با سند صحيح 
از مسلمانان به پيش درخت بيعت  یتعدادخبر رسيد که   عمر(رض)حضرت به 
بجا می اورند .بعد نماز  به ظن اينکه محل متبرک است ،جا  روند و در آن رضوان میال

  آن درخت را قطع کنند.از اينکه حضرت عمر اين داستان را شنيد ، هدايت فرمود تا 
  )2/100سعد ( ، طبقات ابن 19/260( التاريخ االسالمی 

  سازی راههای ورودی فتنه اين يکی از موضعهای عمر برای حمايت از توحيد و ويران
اصحاب   دهند که کارهايی را انجام می  تابعين را طوری ديد که  اينکه  به  است، با توجه

هدايت رو  شود، از اين عبادت منجر می  بسا به  چه  اند، پس اين بدعتی است که انجام نداده
  )2/100، طبقات ابن سعد ( 19/260را قطع نمايند.( التاريخ االسالمی  آن  کهفرمود 

، از جمله پيمان مجّدد تعدادی از صحابه کرام با پيامبر صلی بيعت شجره يا بيعت رضوان
وقبل از صلح حديبيه مکرمه هللا عليه وسلم است که در سال ششم هجری در نزديکی مکه 

  صورت گرفت.
پروردگار با عظمت ما اين پيمان را پيمان با خود بحساب اورده  ، قرآن عظيم الشان در 

فََمن  اِنَّ الَّذيَن يُباِيعُوَنَک اِنَّما يُباِيعوَن Cَّ َيُد Cِّ َفوَق اَيديِهم:« ميفرمايد )  10سوره فتح آيه (
  .. »َد َعلَيهُ Cَّ َفَسيُؤتيِه اَجًرا َعظيمانََکَث َفِانَّما َينُکُث َعلی َنفِسِه وَمن اَوفی ِبما عهَ 

کنند. دست خداوند  کنند، در واقع با خداوند بيعت می گمان کسانی که با تو بيعت می ( بی 
بر فراز دست ايشان است، پس هرکس که پيمان شکند همانا به زيان خويش پيمان شکسته 

ند، زود است که به او پاداش است و هرکس به آنچه با خداوند پيمان بسته است وفا ک
 بزرگ ببخشد) 

َلَقد َرِضَی Cُّ «ای رضايت خويش را از آنان بيان داشت همچنين خداوند متعال با نزول آيه
َعِن الُمؤِمنيَن اِذ يُباِيعوَنَک تَحَت الشََّجَرةِ فََعِلَم ما فی قُلوبِِهم َفاَنَزَل السَّکيَنةَ َعلَيِهم واَثَبُهم َفتًحا 

  ) ( به 18سوره فتح آيه » ( با وَمغاِنَم َکثيَرةً َيأُخذوَنها و کاَن Cُّ َعزيًزا َحکيما..َقري
راستی که خداوند از مؤمنان چون با تو در زير آن درخت بيعت کردند، خشنود شد، پس 

ای  دانست که در دلهايشان چيست و آنگاه آرامش را بر آنان نازل کرد و به پيروزی می
ششان داد و نيز غنايمی بسيار که به آن دست يابند و خداوند همواره نيرومند نزديک پادا

 کار است ) سنجيده
محدثين مينويسند حادثه مشابه در زمان حيات رسول هللا صلی هللا عليه وسلم هم صورت 

  گرفته بود که جريان اين داستان چنين است :
کند، که فرمود: در حالی که  ترمذی و غيره با سند صحيح از ابو واقد ليثی روايت می

تازه مسلمان شده بوديم همراه رسول هللا بسوی حنين حرکت کرديم. در آن زمان درخت 
نشستند و اسلحه های  در سايه آن به استراحت می(ذات انواط برای مشرکين محترم بود 

ها گذشتيم و اين صحنه را  از کنار يکی از اين درخت )ندکرد خود را به آن آويزان می
ِ: اْجَعْل لََنا َذاَت أَْنَواٍط « گفتيم:  مشاهده کرديم به پيامبر صلی هللا عليه وسلم َّC َيا َرُسوَل
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،ِ َّC َعلَْيِه َوَسلََّم: ُسْبَحاَن ُ َّC َهَذا َکَما َقاَل قَْوُم ُموَسی:  َکَما لَُهْم َذاُت أَْنَواٍط؛ َفَقاَل النَّبِیُّ َصلَّی
ترمذی  »(اْجَعْل لََنا إِلًَها َکَما لَُهْم آِلَهةٌ). َوالَِّذی َنْفِسی ِبَيِدِه َلتَْرَکبُنَّ ُسنَّةَ َمْن َکاَن قَْبلَُکمْ 

(ای رسول هللا! برای ما هم درختی را تعيين کن، آن چنان که ايشان درختی   .)2180(
فرمود: سبحان هللا! اين همانند گفته ی قوم موسی عليه    عليه وسلمدارند. پيامبر صلی هللا

گونه که  تو هم برای ما معبودانی قرار ده همان( السالم است. که خطاب به وی گفتند:
قسم به ذاتی که جانم در قبضه اوست، حتماً از راه و روش ) ها معبودانی دارند آن

  کنيد.) گذشتگان پيروی می
  خواننده محترم !

عبادت بايد  در دين مقدس اسالم اينست که :شرعی در بجا اوردن عبادت کلی وی  قاعده
صورت بپذيرد که آن روشی طريقه وعبادت بايد به صورت گيرد ، هکذا هللا برای فقط 

و اين  باشد ،به اثبات رسيده به سند صحيح از پيامبر صلی هللا عليه وسلم روش وطريقه 
عمل با رجوع به قرآن و سنت صحيح و سخنان سلف صالح که دين را از پيامبر صلی 

شود؛  اند مشخص می به ما رساندند و ما را از بدعت و نوآوری نهی کرده  هللا عليه وسلم
َمْن َعِمَل َعَمًال َلْيَس َعلَْيِه   «فرموده است:با تمام صراحت زيرا پيامبر صلی هللا عليه وسلم 

ايم، آن کار  هر کس کاری را انجام دهد که ما دستور انجام آن را نداده»(ْمُرَنا فَُهَو َردٌّ أَ 
  ).4492مسلم ش/ 2697بخاری ش/ ( مردود است).

اِشِديَن ِمْن بَْعِدی، َعضُّوا َعلَْيَها ِبالنََّواِجِذ، « و فرموده است َعلَْيُکْم ِبُسنَِّتی َوُسنَِّة اْلُخَلَفاِء الرَّ
(بر شما است که به   »اُکْم َو ُمْحَدثَاِت اْألُُموِر،فإن کل محدثة بدعة َو ُکلَّ ِبْدَعٍة َضَالَلةٌ َوإِيَّ 

سنت من و سنت خلفای راشدين رضی هللا عنهم بعد از من عمل کنيد، و آن را محکم 
بگيريد و از نوآوری بپرهيزيد؛ چرا که هر نوآوری بدعت و هر بدعت گمراهی 

  ).  2676ترمذی  (است.)
به خلفای بعد از من »( اْقتَُدوا ِباللََّذْيِن ِمْن َبْعِدی أَبِی بَْکٍر َوُعَمَر « فرموده است:هکذا و 

  ابوبکر رضی هللا عنه و عمر رضی هللا عنه اقتدا کنيد.)
به آن دسته از صحابه که   پيامبر صلی هللا عليه وسلم طوريکه در فوق ياد اور شديم که :

هايشان  رای ايشان درختی را مشخص کند تا به آن تبرک بجويند و اسلحهاز او خواستند ب
ُ أَْکَبُر ، إِنََّها السَُّنُن ، قُْلتُْم َوالَِّذی َنْفِسی بَِيِدِه َکَما َقاَلْت بنو :« را به آن آويزان کنند، فرمود  َّC

  » ) 138األعراف : سوره (  )اْجَعْل لََنا إِلًَها َکَما لَُهْم آِلَهةٌ (إِْسَرائِيَل لموسی: 
است، قسم به ذاتی که جانم در دست اوست  )های انحرافی(     اين، راه و رسم   ( هللا اکبر!

» اْجعَْل َلَنا إِلًَها َکَما لَُهْم آِلَهةٌ «همان چيزی را گفتيد که بنی اسرائيل به موسی گفته بودند
عبودانی (و خدايانی دارند). ها م (تو هم برای ما معبودی قرار ده، همان گونه که آن

  ).2180ترمذی »138اعراف/ (سوره 
اْفتََرَقِت اْليَُهوُد َعلَی إِْحَدی َوَسْبِعيَن ِفْرَقةً، « فرموده است:    پيامبر صلی هللا عليه وسلم

سبعين َواْفتََرَقِت النََّصاَری َعلَی اثَْنتَْيِن َوَسْبِعيَن ِفْرَقةً،و ستفتَِرُق هذه األمة علی ثالث و 
اند نصاری به  (يهود به هفتاد و يک گروه تقسيم شده » فرقة، کلها فی النار إال الواحدة

ها در  هفتاد و دو گروه، بزودی اين امت به هفتاد و سه گروه تقسيم خواهند شد و همه آن
آن گروه کدامند،   جهنم هستند، بجز يک گروه، گفتند: ای رسول هللا صلی هللا عليه وسلم

» َمن کان َعلَی ِمثِل ما أنا عليه اليوم و أصحابی«فرمود:   صلی هللا عليه وسلم پيامبر
  .   3992ابن ماجه  گروهی که به روش من و اصحاب رضی هللا عنهم من پايبند باشند.
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با سند خود از ابن مسعود رضی  9/صفحه» البدع و النهی عنها«ابن وضاح در کتاب: 
کندکه: عمرو بن عتبه و يارانش در بيرون از شهر کوفه مسجدی بنا  هللا عنهما روايت می

کردند. عبدهللا رضی هللا عنه دستور تخريب آن مسجد را صادر کرد. سپس خبر به عبدهللا 
ند وبطور کوفه با هم جمع ميشورضی هللا عنه رسيد که اين گروه در يکی از مساجد 

تکبير و تهليل (ال اله اال دستجمعی يک تعداد اوراد معينی را زمزمه ميکنند، ودر ضمن 
با تغير چهره عبدهللا رضی هللا عنه در يکی از روز ها گويد:  گويند. ابن وضاح  هللا) می

بعد از آن که  خويش که توسط پتوی پيچانيده بود داخل مسجد شده ودر حلقه می نشيند .
سرش برداشت و گفت: من ابوعبدالرحمن  پتو را ازو اذکار اين گروه را شنيد اوراد 

تر(به دين)   عالم  هستم! سپس ادامه داد: يا شما از اصحاب محمد صلی هللا عليه وسلم
ايد! ايشان و امثال ايشان مردم را از بدعت بر حذر  هستيد، يا ظالمانه مرتکب بدعتی شده

  نمودند. ف صالح تشويق میمی داشتند و به پيروی از سل
  خواننده محترم !

الرضوان را که پيامبر صلی  بيعتمورخين در مورد اينکه :چرا حضرت عمر درختی  
  ، می نويسند :و يارانش زير آن بيعت کرده بودند، قطع کرد  هللا عليه وسلم

جا  عمر رضی هللا عنه متوجه شد بعضی از مردم به آنحضرت اين در زمانی بود که 
خوانند، چون پيامبر  جا نماز می ها جويا شد. گفتند: مردم در آن روند علت را از آن می

جا نماز خوانده است عمر رضی هللا عنه  در مسير حج در آن  صلی هللا عليه وسلم
 شان به هالکت رسيدند. خشمگين شد و فرمود: همانا پيشينيان به سبب تقدس آثار پيامبران

  )27/171مجموع الفتاوی ( 
گويد: صحابه و تابعين بر آثار پيامبران و صالحان (مانند  شيخ االسالم ابن تيميه می 

نشستن پيامبر در جای مخصوص و يا، نماز خواندن ايشان در يک مکان مشخص و 
غيره ...) بناء يا مسجدی نساختند، حتی بزرگان صحابه از جمله عمر بن خطابرضی هللا 

اتفاقی در    واندن در مکانی که پيامبر صلی هللا عليه وسلمعنه و ... مردم را از نماز خ
  .)17/466مجموع الفتاوی (  اند. جا نماز خوانده نهی کرده آن

علی و حضرت عثمان و حضرت ای از بزرگان صحابه رضی هللا عنهم از جمله  و عده
ق نظر بقيه عشره مبشره و ابن مسعود و معاذ و ابی بن کعب رضی هللا عنهم بر اين اتفا

  دارند.
رضی هللا عنه متوجه   که عمر بن خطاب  گويد: هنگامی عالمه شاطبی در (االعتصام) می

نماز  صلی هللا عليه وسلمهايی که پيامبر ز خواندن به مکانمردم جهت نمابعضی ازکه شد 
شان را به  روند گفت: پيشينيان از همين راه هالک شدند که آثار پيامبران خوانده بود می
  کردند.  گاه تبديل می کليسا و عبادت

دانست حتی اگر  ها را ناپسند می نويسد: ابن وضاح گويد: امام مالک تمام بدعت و نيز می
که از دين  تلقی شود و چيزی چه که سنت نيست سنت بود تا مبادا در آينده آن در خير می

  ). 346صفحه  1جلد اعتصام  (نيست، مشروع قرار گيرد.

  


