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عمر أكرم من أن يضرب فاطمة

 الثالثاء 19 ذو القعدة 1423 - 2003-1-21
  

رقم الفتوى: 27619
التصنيف: فضل عمر 

  
 

[ قراءة: 10349 | طباعة: 378 | إرسال لصديق: 0 ]

السؤالالسؤال

أنا مسلم سني لكن هنالك أستاذ شيعي المذهب قدم األسبوع الحالي لمدرسة أوالدي وقام بطرح

موضوعين مهمين وخطيرين على ما أعتقد أحدهما هو أنه يتوجب صيام 3 أيام قبل رمضان مباشرة بحجة

أنه أفضل وليتعود اإلنسان على الصيام قبل دخول رمضان وهذه أستطيع الرد عليه فيها ولكن األهم من

هذا هو البند الثاني من طرحه وهو لماذا تتوجب كراهية الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه

وكانت حجته التي ألقاها على األوالد في المرحلة اإلبتدائية هي أنه قد غضب يوما من فاطمة الزهراء

وقام بضربها مما يوجب علينا كرهه فما هو وجه الصحة في هذا وكيف أرد عليه كالمه بارك الله فيكم.

اإلجابــةاإلجابــة

 
الحمد لله والصالة والسالم على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير القرون، ولهم فضل عظيم على جميع األمة، اختارهم الله

لصحبة نبيه فآمنوا بالله ورسوله وقاموا بنصرة الله ورسوله، وهاجروا من أجل الدين، وآووا ونصروا من

أجل الدين وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم حتى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأفضلهم

المهاجرون ثم األنصار ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه

�ذِيَن يَلُونَهُْم، ثُم� يَِجيءُ ِمْن بَعْدِهِْم قَوٌْم تَْسبِقُ �ذِيَن يَلُونَهُْم، ثُم� ال �اِس قَْرنِي، ثُم� ال  «َخيُْر الن وسلم قال:

َيَْمانُهُْم َشهَادَتَهُْم» وهذا لفظ البخاري. َيَْمانَهُْم، وَأ َشهَادَتُهُْم أ
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ً بالقلب والثناء عليهم باللسان، والترحم عليهم، واالستغفار لهم، والكف فعلى كل مسلم محبتهم جميعا

عما شجر بينهم، وعدم شتمهم، وذلك لما لهم من المحاسن والفضائل والمعروف واإلحسان، ونصرة الله

ورسوله بالطاعة، والجهاد في سبيل الله، والدعوة إليه، والهجرة والنصرة، وبذل أموالهم وأنفسهم في

َو�لُوَن ِمَن الُْمهَاِجرِيَن ابُِقوَن اْأل سبيل الله ابتغاء مرضاته، فرضي الله عنهم أجمعين، قال الله تعالى: وَالس�

َنْهَاُر َخالِدِيَن �اٍت تَْجرِي تَْحتَهَا اْأل � لَهُْم َجن َعَد �ُه عَنْهُْم وََرُضوا عَنُْه وَأ �بَعُوهُْم بِإِْحَساٍن َرِضَي الل �ذِيَن ات نَْصارِ وَال
َ
وَاْأل

 
َبَداً ذَلَِك الَْفوُْز الْعَظِيُم [التوبة:100]. فِيهَا أ

ُولَئَِك هُُم الُْمؤِْمنُوَن �ذِيَن آوَوْا وَنََصُروا أ �هِ وَال �ذِيَن آَمنُوا وَهَاَجُروا وََجاهَدُوا فِي َسبِيِل الل وقال الله تعالى: وَال

 
َحّقاً لَهُْم َمغِْفَرةٌ وَرِْزقٌ كَرِيٌم [األنفال:74].

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:ال تسبوا

أصحابي ال تسبوا أصحابي؛ فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم وال

 
نصيفه . 

وأفضل الصحابة أبو بكر رضي الله عنه، ويليه عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي

 
طالب رضي الله عنهم، ثم بقية العشرة.

وما ينسب إلى عمر رضي الله عنه أنه غضب من فاطمة فضربها مجرد أكاذيب وافتراءت على صحابة

 
رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فعمر رضي الله عنه فضائله أكثر من أن تحصر، وال يجادل في فضله وسبقه إال معاند مكابر عدو لله

ورسوله.. إذ كيف نكره من أحبه الله ورسوله، ورضي عنه، فالمسلم الحق هو الذي يحب ما يحبه الله

 
ورسوله، ويكره ويبغض ما يبغضه الله ورسوله.

ويكفي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، ففي صحيحالبخاري ومسلم من حديث أبي

موسى رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة فجاء رجل

فاستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة ففتحت له فإذا هو أبو بكر فبشرته بما

قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله، ثم جاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح

 
له وبشره بالجنة ففتحت له فإذا هو عمر فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم...... الحديث.  

 عمرفراجع فضائله في وال يدخل الله جنته إال من أحبه، وإذ أردت االستزاده من فضائل

صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتاب تاريخ الخلفاءللسيوطي وكتاب الخلفاء الراشدون للنجار وغيرها من

 
الكتب في هذا الباب.

وننصحك باالنتباه والتيقظ لما يدرسه أبناؤك، وإن استطعت أن تحول ابنك إلى مدرسة ال يدرس فيها سب

 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فافعل، وراجع الفتوى رقم: 7355.

والله أعلم.
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