
آيا کعب االحبار در قتل خلیفه دوم دست داشته است؟
 رسول جعفريان 

 مقدمه
کعب االحبار يک يھودي مسلمان شده در روزگار خلیفه دوم عمر بن خطاب است که اخبار و اقوال زيادي کـه معمــوال بــه آنھــا اســرائیلیات مــي گوينــد از وي 

 .برجاي مانده است
در باره وثاقت کعب االحبار، از ھمان عصر نخست و از روزگار حیاتش، ترديد ھاي جدي وجـود داشـته و بــه رغــم آن کـه بســیاري از کتابھــاي حــديث و تاريــخ 

 .اخباري از وي نقل کرده اند، اما ھیچ گاه در باره مغرض بودن يا سالم بودنش اجماع وجود نداشته است
گـاه او را تضــعیف کــرده و دروغگـو دانســته و گــاه تايیـد . نسل صحابه و تابعین و بعدھا ديگر محدثان و مولفان روزگاران مطالب متفاوتي در باره وي گفته انــد

 . کرده اند
معضل اساسي در باره وي نقلھايي است که از آثار اھل کتاب و به خصوص تورات ومتون يھودي ديگر دارد؛ نقلھايي که از طريــق وي در متـون اســالمي بـه 

 .موضوعي که در باره آن به خصوص طي سالیان اخیر مطالب زيادي نوشته شده است. خصوص تواريخ و تفاسیر وارد شده و آنھا را اسرائیلیات مي نامند
داريـم، بعـدھا موضــعگیري علیــه ) ع(منھاي آنچه در مخالفت با اخبار يھودي و نصراني در قرن اول و دوم از سوي علما و فقھا و بــه خصــوص امامـان شـیعه 

ابن تیمیه مي گفت که معظــم خرافـات و اکاذيــب از . اسرائیلیات، در قرن ھشتم و بیشتر از سوي پیروان ابن تیمیه به خصوص ابن کثیر و جماعتي ديگر بود
 ).357 -8/356تفسیر المنار، (طريق وھب بن منبه و کعب االحبار میان مسلمانان رواج يافته است 

کـه يــک سـلفي بــا داعیـه اصــالح گـري بــود، موضــعگیري بــر ضــد  -مؤلـف تفســیر المنــار و مجلــه المنـار  –در اوائل قرن چھاردھم ھجري توسط رشید رضــا 
وي در جــايي از ھمیـن تفسـیر خــود او را اينگونــه . وي مطالب فراواني بر ضد اسرائیلیات و شخص کعب االحبـار در تفســیرش نوشــت. اسرائیلیات آغاز شد

 :معرفي مي کند
). 8/57تفسـیر المنـار، (الذي ادخل علي المسلمین شیئا کثیرا من االسرائیلیات الباطلة و المخترعة و خفي علي کثیر من المحدثین کذبه و دجلــه لتعبــده 

ايـن ) 506ص (روايت برخي از صحابه و تابعین از او ) 498، 476، 472ص (وي در جلد نھم اين تفسیر در چندين مورد از خرافات کعب االحبار در باره عمر دنیا 
414ص (و ديگر اسرائیلیات او ) 190ص (تصور کعب که وجبي از زمین نیست مگر آن که خبر آن در تورات آمده است و اشاره اش به صفین وخونريزي در آن 

 #. بحث کرده است) 10/328: و بنگريد  521، 480 – 476، 
رشــید رضــا از فريـب ). 1/175: تفسیر المنار: نیز بنگريد(تأکید خاص رشید رضا روي اسرائیلیات ، ھمه جا براي حمله به کعب االحبار و وھب بن منبه است 

و گھگاه از نقل تابعین ھم از او به عنوان يک نکته منفي ياد مي کند اما ھیچ اشاره اي به اين که ) 1/8:تفسیر المنار(خوردن محدثان قديم سخن مي گويد 
براي توجــه ديگــر صــحابه و تــابعین ھــم  خلیفه دوم و سوم تا چه اندازه نسبت به مطالب وي نظر مثبت داشته و شیفته وعظ و نصیحت وي بوده و زمینه را 

 .فراھم کرده اند ، نکرده است
کساني ماننــد محمــود ابوريــه کــه کتــاب عمــده اش اضـواء علــي السـنة . حرکت مخالفت و معارضه با کعب االحبار در دوره جديد به رشید رضا خاتمه نیافت

المحمدية و در نقد حديث سني بود به شدت بر ضد اسـرائیلیات و کعــب االحبــار موضــع گرفتنــد و او را بــه تحريـف احاديــث و مخـدوش کــردن انديشـه ھـاي 
 .اسالمي متھم کرده حرکت او را مغرضانه و از سر عناد با اسالم دانستند

وي بر اساس نقلھايي که در باره قتل عمر روايت شده و در آنھا گفتـه . از جمله مطالبي که ابوريه مطرح کرد نقش کعب االحبار در توطئه براي قتل عمر بود
شده است که کعب االحبار روزھاي پیش از قتل عمر به او خبر داد که تا سه روز ديگر کشته مي شود، نوشته است که وي با توطئه گراني که عمــر را بــه 

پرسش اينھا اين است که کعب در کدام کتــاب آســماني خوانــده بــود کــه ). 154اضواء، چاپ دارالکتاب االسالمي، ص (قتل رساندند ھمکاري داشته ا ست 
به نظر ابوريه، در باره اين نقلھا ھیچ چیزي جز اين نمي توان گفت که او در قتل عمــر دسـت داشــته . خلیفه مسلمانھا در فالن زمان معین کشته مي شود

) 147پاورقي ص (ابوريه در جايي از اين کتاب . اين مطلبي است که توجه طه حسین را ھم جلب کرده و در مقدمه اش بر اضواء از آن ياد کرده است.  است
ابوريه مي گويد مــن مقالـه اي در رد بــر . اشاره به مقاله سعید االفغاني مي کند که ضمن مقاله اي نوشته بود که اولین صھیونیست عبدهللا بن سبأ است

ابوريه قصور رشید رضـا را در نشــان . چاپ کرد 656االفغاني مقاله مرا در مجله الرساله ش . او نوشتم با عنوان اين که اولین صھیونیست کعب االحبار است
دادن مقصر واقعي جبران کرد؛ ھرچه او از جدا کردن کار کعب از خلیفه دوم پرھیز کرده بود ابوريه با زيرکي، فريب خوردن خلیفه را از کعب االحبار در نقلھاي 

 #.آورده است –و خود ابوريه ھم از اھل سنت است  -متفاوتي که ھمگي در منابع اھل سنت آمده 
اين مولفان به طور معمول از سلفي ھايي ھستند . اين مطلب يعني متھم کردن کعب در قتل عمر، ظاھرا پسند برخي از مولفان ديگر ھم قرار گرفته است

 . متاثر از ھمان حرکت ابن تیمیه در قرن ھشتم و در دوره اخیر سلفي ھاي مصر ھستندکه
از جمله اين نويسندگان دکتر عبدالعزيز بن محمد اللمیلم استاد تاريخ است که در کتاب وضع الموالي في الدولة االموية اين نظريه را مطرح کـرده کـه کعــب 

فارسـي  -در اردن چاپ شده معتقد است که يــک توطئــه يھــودي  1410نويسنده اين کتاب که کتابش در سال . االحبار در قتل عمر مشارکت داشته ا ست
 .پشت سر قتل عمر قرار داشته است

لمیلم نوشته است که آنچه کعب را بر آن داشت تا اين راز خود را به نقل از تورات براي عمر بگويد ھمین بود تا در نفوس مسلمین جايگاه وااليي پیدا کــرده 
 . و به مردم چنین تفھیم کند که در تورات او ھمه چیز ھست و او در ھر آنچه مي گويد صادق است

اما اين اشکال که چرا عمر با شنیدن اين خبر از او، کار را جدي تلقي نکرد به نظر لمیلم دلیلش آن است که عمر آن را جدي ندانست بلکه يــک اسـطوره و 
وضـع الموالــي ، ص ! (به عالوه عمر ايمان به قضا و قدر داشت و تسلیم محـض بـود. مثل بسیاري از اسرائیلیات ديگري که او مي گفت! داستان تلقي کرد

24 .( 
 . دفاع وي از واکنش عمر در برابر کعب بر فرض درستي اصل آن ماجراست که بعدا در باره اش سخن خواھیم گفت

طــارق محمـد . به ھر روي اين نظريه يعني مشارکت کعب با ابولؤلؤ ، نويسنده ديگري را آشفته نموده و وادار کرده است تا مقاله بلنــدي علیــه آن بنويســند
با نگــارش مقالـه اي  سکلوع العمودي که ظاھرا خبري از ابداع اين نظريه از سوي محمود ابوريه نداشته با ديدن کتاب لمیلم برآشفته و کوشــیده اسـت تــا 
مر بــن الخطــاب در شـماره ششــم مجلـه مرکــز بحـوث و دراسـات  پنجاه صفحه اي تحت عنوان کعب االحبار؛ ھل له ضلع في حادثــة مقتـل امــیرالمومنین ع

 #.به نقد آن نظريه بپردازد) 200 – 151(المدينة المنورة 
زيرا وي سالھا قبل کتاب نزھة السامعین في رواية الصحابة عن التابعین چاپ کــرده و در آنجـا ديـده . انگیزه مولف از اين اقدام به نوعي دفاع از صحابه است

آنچه مسلم است صــحت . اين امر مصداقي از نقل اکابر از اصاغر است که در علم حديث سابقه دارد. است که صحابه رواياتي از کعب االحبار نقل کرده اند
از آنجا که نويسنده مثال بسیاري از سنیان، مي بايد به ھر روي مدافع صحابه باشد . اسانید رواياتي است که برخي از صحابه از کعب االحبار نقل کرده اند
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تعبیر خود او اين است که از ديدن آن نظريه شگفت زده شده است، به خصوص که تا اين لحظه نديـده اسـت . در اينجا نیز مي بايد از کعب االحبار دفاع کند
 .که کسي از اھل علم که به نظر آنان توجھي مي شود چنین نظري را مطرح کرده باشند

او را از آل ذي رعیـن، از ذي الکـالع و از . ابواسحاق کعب بن ماتع حمیري کــه طايفـه اش ھـم مشــخص نیســت: اما کعب االحبار نام و نسب اش اين است
لقـب االحبــار ھــم اشـاره ھمیــن . وي يھودي بود که مسلمان شد و زمان اسالمش را ھم روزگار ابوبکر و برخي روزگار عمر مي دانند. بني میتم نوشته اند

 .سابقه يھودي و اھل علم بودن او در جماعت يھوديان است
پدرم توراتي به من ســپرد امــا بـه : عباس بن عبدالمطلب از وي پرسید که چرا دير مسلمان شدي؟ گفت. نوشته اند که وي زمان عمر از يمن به مدينه آمد

. آمــده اسـت) ص(ديدم در آن تــورات وصــف محمــد . وقتي ديدم اسالم آمد و شايع شد فکر کردم آن را باز کنم و بخوانم. من گفت حق باز کردن آن را نداري
 . براي ھمین آمدم و مسلمان شدم

 .سال نوشته اند 104برخي سن او را . در شھر حمص درگذشت 34يا  33يا  32وي در شام ساکن شد و ھمراه معاويه و ديگران بود و در سال 
اما در بخاري ذکر وي آمــده امـا حـديثي از او . مسلم در کتاب صحیح و ھمچنین ابوداود، ترمذي، و نسائي در سنن خود از کعب االحبار حديث نقل مي کنند

 #.روايت نشده است
برخـي ديگـر ھـم در قــرون بعــد او را در زمــره نخســتین طبقــه . أال ان کعبا أحد العلمــاء: معاويه مي گفت. کساني در ھمان آغاز او را مورد تأيید قرار داده اند

 . تابعین آورده اند که از آن جمله الاللکائي در شرح اصول اعتقاد أھل السنة و الجماعة است
 . از نظر نويسنده اين مقاله ھمین که صحابه از او روايت نقل کرده اند دلیل بر بزرگي و وثاقت اوست

در باره اعتناي عمر به کعب اخباري در خود ھمین مقاله، مواردي نقل شده و . اما شايد مھم ترين نکته اعتناي عمر بن خطاب نسبت به کعب االحبار است
تحقیــق (از آن جمله اين خبر اســت کـه مالـک بــن انـس در کتـاب الموطــاء ) . 96 - 94بنگريد به تاريخ خلفا، ص (البته بسیار بسیار بیش از اين مقدار است 

در وســط راه گوشـت . از عطاء بن يسار نقل کرده است که کعب االحبار ھمراه عده اي از افراد که محرم بودند از شام به حجاز مــي آمدنــد) 393ترکي، ص 
عمـر . کعــب: چـه کســي ايــن فتـوا را داد؟ گفتنـد: عمر پرسـید. وقتي نزد عمر آمدند آن را نقل کردند. کعب االحبار فتوا داد که آن را بخوريد. صیدي را يافتند

 ).4/435:و ھمین روايت در المصنف عبدالرزاق(من او را بر شما امیر کردم تا بازگرديد . فإني قد أمرته علیکم حتي ترجعوا: گفت
پرسش او در بـاره مــالي بـود کــه زکـاتش پرداختـه شـده و ايــن کـه آيــا . عثمان ھم در خالفتش از کعب االحبار استفتاء فقھي مي کرد ومسأله مي پرسید

 .نقل کرده است) 2/788(صاحب آن مي تواند با آن ھر کاري خواست انجام بدھد يا نه؟ اين حکايتي است که ابن زنجويه در کتاب االموال 
عطاء بن يسار ھمزمان يک مسأله را از عبدهللا بن عمرو بــن عـاص و کعــب االحبـار اسـتفتاء کـرد کــه ھــر دو پاســخ ) 221ص (بنا به روايت مالک در الموطاء 

 .مشابھي دادند
: اگـر کســي در وقـت رعـد بگويــد: کعــب بــه مــا گفـت. در سفري که عمر و کعب االحبار بودند، رعد و برق و سرما مـا را گرفــت: عبدهللا بن عباس مي گويد

بعـد مــن . مـا گفتیــم و ايمــن مانــديم: ابن عباس گويد. بگويد از آنچه در آن رعد است ايمن مي ماند» سبحان من سبح الرعد بحمده و المالئکة من خیفته«
چـرا بـه مــا تعلیــم نداديـد تـا : عمر گفت. او را نسبت به آنچه کعب گفته بود آگاه ساختم. عمر را در راه ديدم که سرماخوردگي به بیني او سرايت کرده بود

و طبرانــي در ) 1292 / 2، 1411رياض، (ابوالشیخ در العظمة) 121، ص 1418دمام، (بگويیم؟ اين خبر را ابن ابي الدنیا در کتاب المطر و الرعد و البرق و الريح 
 #.نقل کرده اند) 2/1261،  1407دارالبشائر،(کتاب الدعاء 

نقل اين احاديث را رھا مي : از خود عمر نقل شده است که به کعب مي گفت . اما کساني ھم از قديم، نسبت به کعب االحبار ترديدھايي ابراز داشته اند
حتي معاويه ھم با اشاره به اين کـه صــادق تـرين افــرادي کـه از اھــل کتــاب ) . 50/172تاريخ دمشق، (کني يا آن که تو را به سرزمین میمونھا مي فرستم 

 . روايت مي کنند ھمین کعب االحبار است گفت اگر چه ما او را ھم به دروغ گويي نسبت مي دھیم
ابن تیمیه که از مخالفان نقل ھاي اسرائیلیات است، از آن روي که کعب االحبار يکي از عوامل مھم ايــن نقلھاســت، مطــالبي را کـه در متـون قـديم بـر ضــد 

ابن کثیر ھم از کعب االحبار و . کعب بوده، از جمله ھمین جمله باال که در بخاري ھم از قول معاويه آمده را در کتاب اقتضاء صراط المستقیم نقل کرده است
 ).، تفسیر سوره نمل3/379تفسیر القرآن العظیم، (وھب بن منبه به خاطر نقل اسرائیلیات نکوھش کرده است 

طارق سکلوع العمودي نويسنده مقاله اي که در دفاع از کعب االحبار است، با نقل اين مطالب به پاسخگويي از آنھا پرداخته و تالش کرده است تا از کعـب 
اين در حالي است که طعن ھايي که نسبت به کعب االحبار در متون کھن وجود دارد بسیار فراوان بوده و محدود به آنچه ابن تیمیه يا ابن . االحبار دفاع کند

عب و نفـوذ اودرخلیفــه . طبعا بیان آن طعن ھا در حد اين نوشتار نیست. کثیر گفته اند نیست اما برخي از دفاعیات او را که به نوعي منعکس کننده افکـار ک
اين مطالب را نويسنده مقاله به قصد دفاع از کعب االحبار آورده در حالي که عـاملي بــراي تخريـب چھـره کســاني اسـت کــه بــه ايــن . دوم است مي آوريم

 .يھودي زاده مسلمان نما اعتماد کرده و باور کرده اند که او چون تورات مي خواند از ھمه رويدادھا و حقايق عالم آگاه است
و ديگـران  ) 389 /  5(و ابونعیم در حلیة االولیـاء ) 24 – 6/23(نخستین مورد دفاع وي از کعب االحبار روايتي است که کساني چون بیھقي در شعب االيمان 

در اين روايت آمده است که وقتي عمر در حال زدن شخصي با تازيانه بود کعب االحبار به او رسید و گفت بــه جــانم سـوگند کــه در تـورات نوشـته . آورده اند
مگر کســي کـه نفسـش را محاسـبه . اال من حاسب نفسه: عمر گفت. واي بر حاکم زمین از حاکم آسمان. واي بر سلطان زمین از سلطان آسمان:  است

در اين وقـت . سوگند به کسي که جانم در اختیار اوست اين جمله به عین ھمین عبارت در کتاب هللا نازل شده يعني تورات ھست: کعب االحبار گفت. کند
 #. عمر چندان خشنود شد که تکبیر گفت و به سجده افتاد

 .مولف مقاله ياد شده به نقل برخي از جمالت ديگر کعب در وصف پیامبر ما در تورات پرداخته و آنھا را شاھدي بر عقیده درست کعب االحبار دانسته است
خلیفة قرن فـي حديــد : وصف مرا در تورات چگونه مي بیني؟ او گفت! اي کعب: اما روايت شگفت آن است که عمر در پي کعب االحبار فرستاده به او گفت

حکايت ديگري ھـم از ). 26 – 25/ 6: حلیة االولیاء(بعد از او بالء خواھد آمد . بعد از آن خلیفه است که امت ظالم او را مي کشند. اليخاف في هللا لومة الئم
 .معاويه نقل شده که از کعب االحبار پرسید که آيا وصف نیل را در تورات مي يابد؟ او ھم جواب داده وصف نیل را از تورات بیان کرد

 .مولف مقاله بر آن است که اينچنین صحابه به کعب االحبار اطمینان کرده اند و اين دلیل بر درستکاري و وثاقت کعب است
به اعتقاد ما اين روايت که عمر از کعب االحبار در باره وصف خود پرسیده و او چنان جواب داده که منطبق بر عمر و قتل عثمان و آشوب ھاي بعــد از آن مــي 
شود يک حديث مجعول است که مطابق با شرايط آن دوره ساخته شده و دفاع از مظلومیـت عثمــان را ھــدف گرفتــه و بــه احتمـال جعــل آن ھــم مربـوط بـه 

 .است 40تا  36سالھاي 
عذر بدتر از گناه مولف مقاله ياد شده اين است که صحابه اي مانند عبدهللا بن عمرو بن عاص ھم مشعوف و مشغول به نقل اسرائیلیات بــود وفـراوان نقــل 

نويســنده مــدعي اسـت کـه کعــب االحبــار قـدرت تشــخیص اخبـار . طبعا کعب االحبار که خود حبري از احبار يھود بود، فراوان از ايــن نقلھــا داشـت. مي کرد
اسرائیلي درست را از نادرست داشت، چون ذھبي در باره او نوشته است که کان خبیرا بکتب الیھود ، له ذوق في معرفة صحیحھا من باطلھا في الجملـة 

 ).490 / 3: سیر اعالم النبالء(
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وي اين امر را دلیل بر آن گرفتــه اســت . مولف مقاله به حق اشاره مي کند که تعداد زيادي از مولفان احاديث و اخباري از کعب االحبار در کتب خود آورده اند
از آن جمله ابن ابي شیبه در کتاب االيمان، دارمي در الرد علـي الجھیمـه کـه در چھــار مــورد اخبـاري از کعــب االحبـار در . که کعب االحبار مقبول بوده است

 #.، و برخي ديگر)ص(کتابش آورده است، ابن ابي الدنیا در کتاب صفة النار، اسماعیل قاضي در کتاب فضل الصالة علي النبي 
با اين حال بايد انصاف داد که اين نقلھا در متون معتبر خود سنیان نیامده و اين خود نشان مي دھد که برخالف عقیده مولف اين مقاله، نويســندگان متقـدم 

و (مورد از او روايـت نقــل مــي کنــد  43البته ھمین مقدار که کسي مانند ابوالشیخ در کتاب العظمه خود در . سني ھم چندان اعتقادي به کعب نداشته اند
مسـلما ايــن يــک نقطـه ضــعف . نشانگر اعتماد بسیاري از اھل حديث به اخبار منقول از کعب االحبار اســت[) 167ص ]صاحب مقاله موارد آن را يادآور شده 

باز ھم تاکید مي کنیم که کتابھايي که از وي نقل کرده اند به لحاظ علمي آثار درجه دوم وسوم ھستند نه کتبي که اھـل ســنت آنھــا را بــه . براي آنھاست
 .لحاظ اعتبار در رتبه نخست مي آورند

کسـي در اطــراف : حکايت نقل شده جالب توجـه اسـت. يکي از کساني که اخبار و گفته ھايي از کعب االحبار نقل کرده ابوبکر خالل در کتاب السنه است
 :عثمان شعر مي خواند و مي گفت

 ان االمیر بعده علیا و في الزبیر خلفا رضیا
کعب تو را به تمسخر گرفته و گويد که تو حکومت را به دســت خواھـي : به معاويه گفتند. ال و لکنه صاحب البغلة الشھباء ، يعني معاوية: کعب االحبار گفت

. انــت صــاحبھا: ھســتند؟ کعـب گفـت) ص(چگونه اين سخن را مي گويي در حالي که علي و زبیر و اصحاب رسـول هللا : معاويه نزد کعب آمده گفت. گرفت
 ). 348السنة، حديث شماره (

آورده و گويي بر آن بوده است تا نشان دھد در کتب آسماني ھم قید شده بوده که ) ص(ابوبکر خالل اين روايت را در بحث جامع امر الخالفة بعد رسول هللا 
کار علي بن ابي طالب به جايي نخواھد رسید و طبق گفته کعب که از کتب آسماني خبر داشته مقدر بوده يا به عبارت ديگر خداوند چنین مقدر کرده بـوده 

 #.که معاويه به خالفت برسد
يا جعل محض است و دستگاه حديث سازي معاويه آن را درست کرده تا مشروعیت حکومت معاويه را آسماني جلــوه : روايت مزبور از دو حالت خارج نیست

يـا آن کــه کعــب کـه . در اين صورت خود کعب ھم دستي در آن ندارد و ديگران با استفاده از موقعیت او براي تحمیق مردم ســاده دل آن را سـاخته انـد. دھد
بـه نظــر بنـده احتمــال اول . غالب اوقات درزمان عثمان در شام بود و رفیق معاويه، اين گونه به معاويه خط داده تا خودش در انديشه خالفــت خـودش باشـد

نمونه اش روايت ذيل است که گرچه مربوط به کعب نیست اما از ھمان دست روايات است که بعدھا ساخته شده و فکر من ايـن اسـت کــه . قوي تر است
 :سند آن ھم جعلي است
آيا اينچنین در کتابتان مي مي يابید؟ آيـا : السالم علیک يا ملک العرب؟ عمر گفت: مردي از اھل کتاب نزد عمر آمد و گفت: گويد. اعمش از ابراھیم از ھمام

 ).8/800:مصنف ابن ابي شیبه(آري : اينچنین نیست که اول پیغمبر است ، بعد خلیفه، بعد امیرالمؤمنین و سپس پادشاھان مي آيند؟ آن مرد گفت
 .اين خبر درست نظريه اي را که بعدھا در باره خالفت و سلطنت ساخته شد منعکس مي کند و پیداست که ساختگي است

و مھم تر آن که کعب آن قدر مھم بـوده . اما سادگي مولف مقاله اقتضايش آن است که صحابه اي مانند عمر و معاويه اينچنین به کعب اعتماد مي کرده اند
 .که اخبار عالم اسالم را مو به مو در تورات خوانده بوده است

نقل اين مطالب را رھا مي کني يا تو را به زمین میمون ھــا مـي فرســتم، بــه : اما در باره اين سخن عمر به کعب که وقتي اخبار را نقل مي کرد به او گفت
وي در بـاره دسـتور . نظر مولف آن مقاله اين قضاوت عمر نه به خاطر تخطئه شخصیت کعب بلکه از آن روي بود که عمر در آغاز با نوشتن حديث مخالف بــود

 #. منع کتابت حديث از سوي عمر به مطالبي که در تقیید العلم خطیب بغدادي و ذم الکالم و اھله ھروي استناد کرده است
 . اين برخورد عمر ايضا شامل حال کعب و نقلھاي او از اسرائیلیات ھم شد

عمر بن خطاب از جمله کساني بود که با قصص و مواعظ و مطالبي که کعب از کتب آســماني نقــل مــي : عقیده مولف به صراحت اين است که مي نويسد
 ).173ص (کرد مانوس بود و نھي او از اين که کعب آن مطالب را بگويد شاھدي بر طعن عمر در شخصیت کعب نیست 

از آن متــاثر مــي شـد واز او مــي خواسـت تـا مطالـب . دھھا شاھد ديگر وجود دارد که عمر مطالب کعب را مي شنید. اين ديدگاه مولف مقاله درست است
حلیـة (نگاھي به حیلة االولیاء و شرح حالي که ابونعیم بـراي کعــب آورده بــه خوبـي ايـن مطلــب را تايیـد مـي کنــد . بیشتري بخواند و براي او ھم بیان کند

عب اسـت مکـرر در منــابع آمــده اسـت» خوفنا يا کعـب«اين سخن عمر خطاب به کعب که ). ، 371، 370، 369، 365 / 5: االولیاء . کــه درخواسـت وعـظ از ک
ھمین جا يادآور شوم که شگفت تر اخبار در باره کعب و رابطه او با عمر در ھمین حلیه االولیاء آمده که گفته اند ابونعیم آن را بعداز ھشتاد سالگي نوشـت 

 .آن ھم از حفظ
آنچه مورد نظر است بررسي نقلھايي است که در باره دست داشتن کعب االحبار در قتل معاويه . اين مباحث به اصل مساله مورد نظر ما مربوط نمي شود

 .مطرح شده و گفتیم که نويسنده اين مقاله آن را نپذيرفته و با اين بیان اين مطالب کوشیده است تا از شخصیت کعب دفاع کند
 #.وي پس از دفاعي که از شخصیت کعب کرده به سراغ روايات و اخبار مورد نظر در باره ارتباط کعب با قتل خلیفه دوم آمده است

روايـت ايــن . خبري که سبب شده است تا شبھه دخالت کعب در قتل عمر تقويت شود، روايت معروف در در باره رخدادي است که به قتل خلیفه منجر شد
خراج زيادي از من مي . مرا در مقابل مغیره کمک کن: است که عمر در حال گذر در بازار بود که ابولؤلؤ غالم مغیرة بن شعبه با او برخورد کرد و به عمر گفت

فکـر نمــي : عمر گفت. نجار و نقاش و آھنگر: کار تو چیست؟ او گفت: عمر گفت. براي ھر روز يک درھم: چه قدر مي گیرد؟ وي پاسخ داد: عمر گفت. گیرد
شنیده ام که گفتي اگـر مـن بخـواھم مـي تــوانم آســیابي بسـازم کــه بــا بــاد . کنم با اين کارھايي که تو مي کني ، و درآمدي که داري، خراج تو زياد باشد

آســیابي بــراي تــو خـواھم ســاخت کـه در مشـرق و مغــرب از آن : او پاسخ داد. پس براي من آسیابي بساز: عمر گفت. آري: حرکت مي کند؟ ابولؤلؤ گفت 
وصـیت کـن، تـو تــا : فرداي آن روز کعب االحبار نزد عمر آمـد و گفـت. عمر ھم به منزلش رفت. اين برده مرا تھديد کرد: عمر گفت. بعد ھم رفت. گفتگو کنند

به خــدا نــه؛ : آيا تو عمر را در تورات يافتي؟ کعب گفت: عمر گفت. آن را در تورات يافتم: از کجا دانستي؟ کعب گفت: عمر گفت. سه شب ديگر خواھي مرد
و بــاز فــرادي آن روز . دو روز به اجل تو مانــده اســت: باز فرداي آن روز شد و کعب نزد عمر آمد و گفت. اجل تو رسیده است. اما من وصف و حلیه تو را يافتم

ابولؤلؤ به میان مردم آمد در حالي که خنجري در . صبح شد و عمر براي نماز از خانه خارج گشت. دو روز سپري شده و تنھا يک روز مانده است: آمد و گفت
به دوازده نفر ديگر ھـم حملـه کــرد کـه ھفــت . شش ضربه بر عمر زد که يکي زير سره او خورد و ھمان بود که او را کشت. دست داشت که دو سر داشت

 .نفرشان مردند و پنج نفرشان مجروح شدند
دکتر عبدالعزيز اللمیلم استاد دانشگاه ملک سعود در رياض در کتاب وضع الموالي في الدولة االمويه با استناد به اين روايت و با استدالل به ايــن کــه ظاھـر 

). 24، 23، 21ھمــان کتـاب، صــص (آن نشان از آگاھي کعب از توطئه قتل عمر دارد ، به متھم کردن کعب و ھمکـاري میــان يھــود و فـرس علیـه خلیفـه دارد 
 #پرسش وي اين است که چطور کعب االحبار ، وصف عمر و تاريخ کشته شدن وي را يافته اما وصف قاتل او را نیافته است؟ 

دکــتر عبـدالعزيز معتقــد . اگر توطئه اي در کـار بــوده مــي بايســت مخفـي بمانــد. البته يک مشکل ھست و آن اين که چرا کعب خبر آن را به عمر داده است
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ست و  است که او مي خواسته است تا میان مسلمانان به يک موقعیت بزرگ دست يابد زيرا بسیاري از آنان بر ايــن بـاور بودنــد کـه در تـورات ھمــه چـیز ھ
عبــدالعزيز مـي گويــد ايـن شـخص . بنابرين ھیچ کس ترديد نخواھد کرد که او اين مطالب را از تورات مـي گويــد. کعب ھم در آنچه نقل مي کند صادق است

فقط مي دانیم در اين توراتي که به دست ما رسیده اين مطالب نیسـت . میراث اسرائیلي فراواني براي مسلمانان نقل کرده که از حقیقت آن آگاه نیستیم
 .و بايد کذب محض باشد

 .اينھا مطالبي است که دکتر طارق سلکوع قبول ندارد و پانزده صفحه پاياني مقاله خود را به پاسخ گويي به آن اختصاص داده است
 . وي ابتدا تالش مي کند تا رواياتي را که يک نمونه آن گذشت و خبر از نوع اطالع و آگاھي کعب از قتل خلیفه مي دھد طبقه بندي کند

بن شـبه در تاريـخ ) با تحقیق ابوالفضل ابراھیم 193 – 4/190(نخستین روايت ھمان است که آن را ترجمه کرديم و مفصل آن را طبري : الف و مختصر آن را ا
 . آورده است) 3/891(المدينة المنوره 

دکتر طارق العمودي مي گويد که مدار سند اين نقل ابن ابي ثابت از نوادگان عبدالرحمن بن عوف است و اين شخص کتابھــايش را سـوزاند و از حفــظ نقــل 
طبعـا . سپس اشاره به تفاوت ھمان روايت مختصر با مفصل دارد که البته اين اختــالف جزئــي اســت. مي کرد و براي ھمین اشتباھات و خلط ھايي داشت

 .دکتر طارق مي کوشد تا سند اين روايت را تضعیف کند
 #.اين روايتي است که دکتر عبدالعزيز بر آن تکیه کرده و بنابرين بايد توجه داشت که سندا قابل اعتماد نیست

اين روايت را ابن ابي الدنیا در ذکر الموت . دسته دوم نقل ھايي است که در آنھا صرفا آمده است که کعب به عمر گفت که تا سه روز ديگر خواھي مرد: ب
وصـیت ! اي امیرمؤمنان: کعب به عمر گفت: در اين روايت آمده است. آورده است) 54، ص 1417دار ابن حزم، (و کتاب المحتضرين ) 22، ص 1423عجمان، (

) هللا انک تجد عمر بن الخطاب في التـوراة؟: و در نقلي ديگر (آيا تو اجل و عمر مرا در تورات مي يابي؟ : عمر گفت. کن؛ تو تا سه روز ديگر مرده خواھي بود
 .بعد از سه روز ابولؤلؤ او را مجروح کرد. عمر که بیماري و پايان يافتن اجلش را در خود حس نمي کرد. به خدا نه، اما وصف و حلیه تو را مي يابم: او گفت

به عالوه اين مطلب ھم نیامده که او روز دوم و سوم آمد و گفته اش را تکرار کرد که دو روز يا يک روز مانده . اين نقل ھم از طريق ھمان ابن ابي ثابت است
 .است

 .دسته سوم رواياتي است از قول کعب که عمر را به يکي از ملوک بني اسرائیل تشبیه مي کند: ج
از طريـق حمــاد بــن ســلمه، يوســف بــن ســعد، از ) 3/908(و ابن شبه در تاريخ المدينـه المنــوره ) چاپ دارالکتب العلمیه 3/269(ابن سعد در طبقات الکبري 

و . در بني اسرائیل پادشاھي است که ما وقتي عمـر را مـي بینیـم بــه يــاد او مــي افتیـم: عبدهللا بن جبیر ، از شداد بن اوس از کعب روايت شده که گفت
وصیت کن، تو تا سه روز ديگر : خداوند به اين پیامبر وحي فرستاد که به پادشاه بگو. پیغمبري ھم کنار او بود. وقتي عمر را ياد مي کنیم به ياد او مي افتیم

وقــتي سـر دو . خدايا تو مي داني که من در حکومت به عدالت رفتـار مــي کنــم: روز سوم آن پادشاه به خدا گفت. پیامبر آن پادشاه را خبر داد. خواھي مرد
خداونــد بــه پیــامبرش . بر عمر من بیفزا تا بچه من بزرگ شود و امت من تربیت گردد. و من اين طور و اين طورم. راھي قرار گیرم خواست تو را پي مي گیرم

وقــتي عمــر ضــربت خــورد کعـب . در اين مدت بچه او بزرگ مي شود و امت او تربیت. پیغام فرستاد که او راست مي گويد، من پانزده سال بر عمر او افزودم
 #.اللھم اقبضني غیر عاجز و ال ملوم: اما عمر گفت. به عمر خبر دادند. اي کاش عمر از خداوند مي خواست تا او را نگاه دارد: گفت

امـا بــه فــرض آن کـه . مشکل بر سر عبدهللا بن جبیر است که به نوشــته وي مجھــول اســت. اسناد اين روايت ضعیف است: دکتر طارق العمودي مي گويد
 .روايت درست باشد ربطي به ادعاي دست داشتن کعب در قتل عمر ندارد واصال در آن خبري از روبرو شدن کعب با عمر ندارد

 .روايت از کعب به اين صورت که او قسم مي خورد که ذوالحجه طي نخواھد شد جز آن که عمر وارد بھشت خواھد گرديد: د
عمـر، ھمسـرش ام کلثـوم را : و عده اي ديگر از طريق مالک بن انس روايت کرده اند کـه ســعد الجــاري از موالــي عمــر گفـت) 253/ 3(ابن سعد در طبقات 

تـو بــر بــابي از ابـواب جھنــم : اي امیرمؤمنــان ايـن يھـودي يعــني کعـب ، مـي گويــد: براي چه گريه مي کني؟ گفت: پرسید. خواست ، ديد او گريه مي کند
اي امیـر : وقــتي آمــد، بـه عمـر گفـت. بعد در پي کعب فرسـتاد. من امیدوارم که خداوند مرا سعید آفريده باشد. ھرچه خدا بخواھد: عمر گفت! ايستاده اي

: عمر گفــت. سوگند به کسي که جانم در دست اوست ذو الحجه طي نخواھد شد جز آن که تو داخل بھشت خواھي شد. در باره من عجله نکن! مؤمنان
بـر  –تـورات  –اي امیرمؤمنان ، سوگند به کسي که جانم در دست اوست، ما تو را در کتــاب هللا : کعب گفت! اين چیست، يکبار در جھنم و يکبار در بھشت

 .وقتي مردي، مردم ھمچنان تا قیامت در آن مي افتند. بابي از ابواب جھنم مي يابیم که مانع از افتادن مردم در آن مي شوي
 .دکتر طارق العمودي سند اين روايت را ھم ضعیف مي داند و آن به سبب ھمین سعد الجاري است که وضع او روشن نیست

 .با اين حال، حتي اگر روايت درست باشد از محل نزاع يعني شرکت کعب در قتل عمر از آن به دست نمي آيد و ربطي به آن ندارد
 #.روايتي که کعب به طور کلي از تورات نقل مي کند که عمر شھید است بدون آن که زمان آن را معین کند: ه 

از طرق مختلف و با الفاظي نزديـک ) 6/13(و ابونعیم در حلیة االولیاء ) 3/917(و ابن شبه در تاريخ المدينة المنوره ) 3/258(اين روايت را ابن سعد در طبقات 
چگونــه مـن شـھید مــي : عمر گفــت. تو را در تورات چنین و چنان مي يابم و مي بینم که تو شھید خواھي شد: به ھم نقل کرده اند که کعب به عمر گفت

الحق مـن ربـک فالتکـونن مـن : کعب بعد از ضربت خوردن عمر بر او وارد شده گفت: نقل ابن شبه اين است. شوم در حالي که من در جزيره العرب ھستم
 . من چگونه شھید مي شوم در حالي که در جزيرة العرب ھستم: من به تو خبر دادم که تو شھید ھستي و تو گفتي. الممترين

ايـن ! آنچه دکتر طارق العمودي مي گويد اين است که حاصل اين روايات آن است که کعب با اسـتنباط از تــورات ، شــھید شــدن عمــر را مطـرح کـرده اسـت
 . چیزي است که از اين نقلھا به دست مي آيد

به نظر مي رسد شیفتگي دکتر طارق نسبت به غیب گويي ھاي کعب االحبار براي شھید نشان دادن خلیفه دوم تفاوت چنداني با شیفتگي خود خلیفه و 
وي براي طبیعي نشان دادن خبر کعــب تــالش مــي کنــد اخبـار . نسل معاصر او و کساني مانند ابوھريره که سخت دلبسته نقلھاي کعب االحبار بودند ندارد

از جمله خود عمر که به روايـت ابــن شـبه روي منبــر . ديگري را بیاورد که کسان ديگري از جمله خود عمر ھم نزديک شدن زمان اجل عمر را به او خبر دادند
ھم گفتـه اســت کــه فکــر . گفته بود که فکر مي کند امسال خواھد مرد چون در خواب خروسي را ديده که سه بار به او نک زده است اسماء بنـت عمیـس 

جنیان سه روز پیش از آن که عمر بمیرد بر : از عائشه ھم نقل شده است که گفت). 3/890تاريخ المدينة المنورة،(مي کند يک عجم بر او ضربت خواھد زد 
 ).44/399:تاريخ دمشق(او گريه کردند 

دکتر طارق مي گويد اگر قرار باشد کسي اخبار کعب االحبار را دلیل آن بداند که يھود و فرس براي قتل عمر توطئه مشترک داشتند بايد بگويد عربھا ھم بــا 
 #فرس توطئه مشترک داشتند و اال از کجا مي دانستند که اجل عمر نزديک شده است؟

 .دکتر طارق العمودي اين قبیل اخبار را که بدون ترديد بعدھا دست فضائل سازان ساخته جدي گرفته است
اما در ارتباط با کعب االحبار نکته اي که از چشم دکتر طارق و بسیاري ديگر مخفي مانده مجعوالتي است که به کعب نسبت داده اند و به نظـر مــي رســد 

از آن جمله اخبار بسیار زيادي از کعب در دفاع از بني امیه در دست است، در حالي که در درون آن اخبار، اشاره به وقايعي وجود دارد . روح او ھم خبر ندارد
که پس از مرگ کعب رخ داده و پیداست که بني امیه آنھا را ساخته اند و به کعب نسبت داده اند تا با اعتماد به آنچه مردم در باره و از کعب انتظار داشــتند 
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 . و او را مطلع از تورات مي دانستند صحت آن را براي مردم عوام تضمین کنند
 . اھل الشام سیف من سیوف هللا ينتقم هللا بھم ممن عصاه: براي نمونه به اين روايت توجه کنید که کعب مي گويد

ستفتح علیکم الشام، فاذا خیرتم المنازل فیھا فعلیکم بمدينة يقال لھا دمشق فانھا معقل المسلمین في المالحم و فســطاطھا منھــا ارض : و يا اين حديث
 )129اضواء ، ص . (يقال لھا الغوطه

در بیشــتر ايــن نقلھــا کعــب االحبـار وسـیله اي بـراي . به نظر مي رسد اينھا رواياتي است که بعدھا امويان ساخته اند و به کعب االحبار منسوب کـرده انـد
اين ناشي از نوعي عقـده خـود کــم بیـني بـود . فضیلت سازي براي ديگران شده و فضاي بکار گرفته شده ھم اعتماد عوام مردم به دانش اھل کتاب است

 .که در عربھا وجود داشت و آنان اھل کتاب را عالم مي دانستند و به آنچه آنان مي گفتند باور داشتند
نیز بايد توجه داشت که بسیاري از آنچه از کعب بوده چندان مختلف نقل شده که به راحتي مي توان گفت برخي از نقلھاي مربوطه تغیــیر يافتـه و تعــابیر و 

اين افزوده ھا حال و ھواي خبر از آينده يا چیزھاي شگفتي دارد که معموال مربوط به سرنوشت آتـي مسـلمانان، عالئـم . کلماتي در آنھا افزوده شده است
براي توجیه، گاھي ھم گفته مي . ظھور و مطالب ديگري است که به تورات نسبت داده مي شود بدون آن که در تورات خبري در آن باره وجود داشته باشد

 #.شود که نسخه خاصي از تورات دست کعب االحبار بوده و اين تمام اشکاالت مربوط به اين که اين مطالب در تورات موجود نیست را ھم جواب مي دھد
اگـر واقعــا کعـب . آنچه زمینه اين نقلھاي ساختگي بود اصرار خود کعب براي نقل مطالبي از تورات در باره مسائلي بود که مسلمانھا به آنھا عالقمند بودنــد

اما اگر ديگران به نام او ســاخته باشــند بايــد بــه ســاده . االحبار اين مطالب را نقل کرده باشند نشانگر حرکت موذيانه او براي منحرف کردن مسلمانان است
ايـن قـدر بــراي ايـن قبیــل . لوحي کساني انديشید که براي مقدس نشان برخي از امور که مقدسشان مي پنداشتند اخباري از کعب االحبار مــي ســاختند

شايد اين اشاره کافي باشد که کعب االحبار به نقل از کتاب هللا المنزل يعني تورات جمالتي در فضیلت آب . موارد مثال ھست که نیازي به ارائه آنھا نیست
 ) 2/42:، اخبار مکه ازرقي5/115: المصنف عبدالرزاق(زمزم و شفاي موجود در آن سخن مي گفت 

اما آخرين گفته ھاي دکتر طارق العمودي در باره اين ماجرا اشاره به اشعاري است که عمر پس از گفته کعب االحبار در ھمان روايت که مورد اسـتناد دکتـر 
 :سروده است) 3/892تاريخ المدينة المنورة ، (لمیلم براي اثبات مشارکت کعب با ابولؤلؤ قرار گرفته 

 فأوعدني کعب ثالثا يعدھا
 و ال شک ان القول ما قال لي کعب

 و ما بي حذار الموت، إني لمیت
 و لکن حذار الذنب يتبعه الذنب

 #.صحابه ھم ھمین طور. اگر عمر حتي يک درصد شک در صداقت کعب داشت مي بايست ھمانجا او را دستگیر کرده از او تفحص مي کرد: وي مي گويد
نه عمــر آمــد و گفــت اگــر عمــر از خــدا  دکتر طارق مي گويد ھمچنین با سند صحیح در بسیاري از منابع آمده است که وقتي عمر ضــربه خـورد، کعــب در خا

به خـدا سـوگند : عمر گفت. چه گفتي؟ او ھمان جمله را گفت: وقتي عمر شنید، او را خواست و گفت. بخواھد تا اجلش را به تأخیر بیندازد خواھد انداخت
 .که از خدا نخواھم خواست

تا اينجا دکتر طارق العمودي اين مطلب را مسلم گرفته است که کعب االحبار چنین مطالبي را گفته و چون ھمه به اعتماد داشته اند ھیچ کــس در بـاره او 
امـا اطالعـاتي در . اين پاسخ آن است که برداشت کلي او از تورات اين بوده که اجــل عمــر نزديــک اسـت. بنابرين بايد پاسخ ديگري يافت. ترديد نکرده است

 . بنابرين آن نقل که مورد استناد دکتر لمیلم است قابل استناد نیست. باره قاتل عمر و جزئیات در تورات نبوده است
در بــاره قتــل ) ص(وي اخبار مربوط به اين که در تورات کلیاتي بوده که کعب االحبار از آنھا قتل عمر را در آن سال پیش بیني کرده را با اخباري کـه از رســول 

بنابرين در نھايت پذيرفته که مطالبي در اين باره بوده، به ھمان مقدار که کعــب االحبـار . نقل شده را مقايسه کرده است) ع(عثمان و سبط او امام حسین 
شاھد دکتر طارق آن است که قاضي محمد بن يحیي اندلسي در کتاب خود با عنوان التمھید و البیان في مقتــل . از آن اخبار چنین برداشتي را کرده است

 الشھید عثمان بن عفان بابي را تحت عنوان 
 .ذکر بشارة کعب االحبار عمر بالشھادة آورده است

 .بدين ترتیب مقاله دکتر طارق پايان مي پذيرد در حالي که به طور کلي نوعي از خبر مربوط به کعب و قتل عمر پذيرفته شده است
به نظر ما اين خبر مانند بسیاري از اخبار ديگر ، بدين صورت که کعب چیزي را به عینه از تورات نقل کرده باشـد کـه اشـاره بــه قتــل عمـر در آن ســال باشـد 

 #:منھاي اخبار جزئي که نمونه ھايي نقل شده دو صورت براي اين خبر مي توان تصوير کرد. مجعول است
 .يک صورت آن است که کعب االحبار پیش از ضربت خوردن عمر گفته باشد که عمر امسال يا سه روز ديگر مي میرد: الف

صورت دوم آن است که پس از ضربت خوردن عمر، کعب نزد وي آمده و با مقايسه او با پادشاھي از بني اسرائیل گفته باشد که وقتي تــو را مــي بینـم : ب
ياد آن پادشاه بني اسرائیل مي افتم که او ھم مريض بوده و پیغمبري از بني اسرائیل به او گفته است که اگـر از خـدا بخواھـد کــه مـدتي اجــل او را تأخیــر 

 . عمر ھم نپذيرفته است. بیندازد خدا دعاي او را مستجاب مي کند
به شـرايط و . در اينجا فقط يک تشبیه در کار بوده و کعب بیش از اين مطلبي نگفته است اما بعدھا براي آن که صورتي شگفت به اين ماجرا بدھند با توجه 

بـا تشـکر از آقـاي (آمــده اسـت  38اصــل ايــن داســتان در کتـاب مقــدس، کتــاب اشـعیاء بــاب . فضايي که حاکم بوده، تغییراتي در اين نقل داده شــده اســت
 ).توفیقي

مقايسه دو خبر که طبري و ابن شبه ھر دو را نقل کرده و به خصوص آنچه که ابن سعد به تفصیل نقل کرده نشان مي دھد که ماجرا چیزي بیش از صورت 
 .دوم نیست و نیازي ندارد تا براي نفي نقش کعب االحبار در قتل عمر راه دوري را که دکتر طارق العمودي رفته است برويم

در واقع ، عقیده ما ھم اين است که کعب االحبار نقشي در اين ماجرا نداشته اما نه از طريقي که دکتر طـارق العمــودي رفتــه و در نھايــت خواســته اسـت 
 .ھمزمان ھم نقش کعب را انکار کند ھم اشاره تورات را به خلیفه به عنوان يک پیشگويي بپذيرد

نسل بعد بــر . مشکل عمده ھمین است که صحابه و از جمله خود خلیفه به کعب و منقوالت او از کتاب هللا المنزل که منظورش تورات بود اعتماد مي کردند
اھل کتاب ھم براي اين که نفوذ کالمشان بیشتر باشد مرتب جمالتي نقل مي کردنــد و حـتي چنـان کـه . اين حرفھا افزودند، يا صورت نقلھا را عوض کردند

چـیزي )). 44/51: ، تاريخ دمشــق3/270: ، طبقات الکبري11: المنتخب من ذيل المذيل(ابن شھاب زھري گفته است نام فاروق را اھل کتاب بر عمر نھادند 
در تــورات آمــده » عمــر الفـاروق«: ابن عساکر اين خبر را نقل کرده است که کعب االحبار بــه معاويــه گفــت. که مي توانست فوق العاده او را خوشنود سازد

 .اين واقعا شگفت است). 21/189: تاريخ دمشق(است 
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