
  

  

  

   

  

  فاروق اعظم نامه زندگي

  � عمر بن خطاب
  

  

  

  

  مؤلف: 

  محمد كامل حسن الحامي

  

  

  

  

  مترجم: 

  مولوي غالم حيدر فاروقي

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

شده است.دانلود  دهيكتابخانه عقاز سايت كتاب  ناي  

www.aqeedeh.com 
 

 آدرس ايميل: 

 
 

 book@aqeedeh.com 
 

هاى مفيد سايت  

www.nourtv.net 

www.sadaislam.com 
www.islamhouse.com 
www.bidary.net 

www.tabesh.net 
www.farsi.sunnionline.us 

www.sunni-news.net 
www.mohtadeen.com 

www.ijtehadat.com 

www.islam٤١١.com 

 
 

 www.aqeedeh.com 
www.islamtxt.com 

www.ahlesonnat.com 

www.isl.org.uk 
www.islamtape.com 

www.blestfamily.com 

www.islamworldnews.com 

www.islamage.com 

www.islamwebpedia.com 

www.islampp.com 
www.videofarda.com 

 



  فهرست مطالب

  4  .................................................................................................................  مترجم پيشگفتار
  6  ...................................................................................................................  مؤلف يمقدمه

  7  ..................................................................  جاهليت عصر در عنه اهللا ىرض الخطاب بن عمر
  10  ..............................................................  عنه اهللا رضى عمر حضرت انگيزشگفت شجاعت

  16  ..............................................................  !ترسدمي عنه اهللا رضى عمر حضرت از شيطان

  17  ........................................  :ترسيدند مي عنه اهللا رضى عمر حضرت از عموم طور به زنان

  22  .....................................................  !گيردمي قصاص خودش از عنه اهللا رضى عمر حضرت

  24  .......................................  عنه اهللا رضى عمر حضرت پسر عبدالرحمن انگيزغم يحادثه

  28  .........................................................................  عنه اهللا رضى عمر حضرت شفقت و رحم

  30  ..............................................................................................................  يهودي پيرمرد

  31  ...............................................................................................................  كودك گريه

  31  ............................................................  عنه اهللا رضى عمر حضرت مزاح و طبعي خوش

  34  ........................................................................................  الهام فهميدن و � مرع حضرت

  39  ...........................................................  اسالم عظمت و عزت و عنه اهللا رضى عمر حضرت

  42  ........................................................  شود مي آگاه شهادتش از عنه اهللا رضى عمر حضرت



  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  گفتار مترجمپيش

 ،هاي بزرگان اسالم است كه از بين ايـن مجموعـه   كتابي از مجموعه كتاب ي اين ترجمه
بسياري را در سيرت هاي  ام، زيرا من كتاب را انتخاب كرده رضى اهللا عنه كتاب حضرت عمر

گيـرا و   اليي داشته اند و بعضي ديگـر بيـان  يشه باام كه بعضي از آنها فكر و اند بزرگان خوانده
بعضي اخالص بااليي و بعضي آثار بزرگي از خود بجا گذاشـته انـد، مـن در بـين همـه اينهـا       

  نيافتم. رضى اهللا عنه شخصي را كه جامع و داراي همه اين صفات باشد جز حضرت عمر
رضـى اهللا   حضـرت عمـر   بينيم كه خوانيم مي و علماي اسالم را مي ءوقتي كه سيرت فقها

بينـيم كـه اسـم     خـوانيم مـي   مـي وقتي كه سيرت مبلغين اسـالم را   ،آنها قرار داردرأس در  عنه
وقتي كـه سـيرت افـراد نابغـه را     و ،خورد چشم مي آنها بهرأس در  رضى اهللا عنه حضرت عمر

 .اسـت در صدر آنها قـرار گرفتـه    رضى اهللا عنه كه اسم حضرت عمر بينيم مي كنيم ميمطالعه 
جامع همه صفاتي است كه مردان بزرگ جهان بـه تنهـايي داشـته     رضى اهللا عنه حضرت عمر

  هاي جهان اسالم.  بر و پيشوايي است براي همه نابغهاو ره .اند
شـده اسـت و هـر قـدر در     تـأليف  كتابهاي بسـياري   رضى اهللا عنه در مورد حضرت عمر

كـران   اي از دريـاي بـي   نوشته شود قطرهگفته شود يا كتاب مورد اين بزرگ مرد اسالم سخن 
  خواهد بود. 

پـذيرد، همچنـان تفكـر در زنـدگاني      نديشه در طبيعت پهناور پايـان نمـي  همان گونه كه ا
نيز با همه تكـرار و تعمـق هرگـز نـه      رضى اهللا عنه نظير چون عمر بن خطاب هاي بي شخصيت
  گيرد.  گردد، و نه پايان مي ميفرسوده 

مرداني به ياد ماندني در تـاريخ   ،عميقي در مجاري حوادث داشته اند مرداني كه تاثيرات
يكي از اين مردان  رضى اهللا عنه حضرت عمر كند، ميبشريت هستند كه تاريخ به آنها افتخار 

بزرگ تاريخ است كه مفهـوم آيـه اسـتخالف در زمـان ايشـان تحقـق پيـدا كـرد و در زمـان          
  دان تاريخ مدفون شدند.  ميشه در زبالهقدرت زورگو براي ه خالفت ايشان دو ابر
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رضـى اهللا   به همين خاطر است كه دانشمندان و نويسندگان پيرامون تاريخ حضرت عمـر 
 رضـى اهللا عنـه   نسبت به تاريخ خلفاي ديگر كتابهاي بيشتري نوشته اند، زيرا حضرت عمر عنه

يش يـك  زمـان خـو  افق نظر وسيعتري داشت، و در  نسبت به اكثر اهل زمان خويش عالمتر و
در آن  داد مـي ي اسالمي رخ  رفت و هر موضوعي كه در جامعه مجتهد درجه اول به شمار مي

او اطمينـان كامـل داشـتند، زيـرا در هـيچ مـوردي مصـلحت        ي أرو مـردم هـم بـه     داد مينظر 
و فقـط بخـاطر رضـاي خـدا و خيـر و صـالح مسـلمين عمـل          داد مـي شخصي را مدنظر قرار ن

آنكه حكمرواي امپراطور بزرگ جهان آن روز بود مانند يك فقير زنـدگي  با وجود  .كرد مي
معنـي  و هيچ گونه رغبتي به دنيا و رفاه و آسايش دنيوي نداشت و يك زاهد به تمـام   كرد مي

كه او را در عدالت ضـرب المثـل و    يكي از عواملي بود رغبتي او به دنيا بود، و اين زهد و بي
ز و در اجراي عدل و انصاف همه مسلمانها نزد او برابر بودند، ا زبانزد خاص و عام ساخته بود

بـين  گيرد تا مـردم بداننـد در اجـراي دسـتورات الهـي       فرزندانش در حضور مردم قصاص مي
گذارد و به همين خاطر نام اين شخصيت بزرگ در تاريخ اسالم  خودش و ديگران فرقي نمي

  جاويدان مانده است. 
  فاروقي سالم غالم حيدرخادم اإل

  هـ ش 18/4/80بيرجند 
  هـ ق 17/4/1422مطابق با 



 مؤلف ي مقدمه

از مـردان   يكي را رضى اهللا عنه حضرت عمر شخصيت واال و ارزشمند دانشمندان غربي
 فالسـفه و علمـاء و مـورخين    ،داننـد  مـي و يكي از بزرگترين مردان دنياي اسالم  آور عرب نام

همتاي او اتفاق نظر دارند و معتقدند كـه ايـن    ر و بينظي مشرق زمين نيز در مورد شخصيت كم
و در اجراي احكام دين در مورد احدي  كرد ميمرد بزرگ در تمام كارهايش حكيمانه رفتار 

گذشت و سهل انگاري نداشـت. ((حكايـت مجـازات فرزنـدش كـه بـر او حـد جـاري كـرد          
   .معروف است))

رزش واقعـي هـر انسـاني را    كـرد و ا  مـي حضرت عمر احساس مردم را بـه خـوبي درك   
، كـار و  كـرد  مـي د و شب و روز بدون هيچ گونـه چشـم داشـتي بـراي اسـالم تـالش       يفهم مي

خدمت براي مردم شفاي روح دردمندش بود. اين مرد يكي از ستارگان درخشان اسالم است 
يم ايشان ادا كنيم نياز به نوشتن چندين جلد كتاب دار ي بارهكه اگر بخواهيم حق مطلب را در

نظيـر باشـد،    بتواند تا حدي معـرف ايـن شخصـيت بـي    و در اين مختصر ما تنها به مواردي كه 
ش در تـاريخ اسـالم غيـر قابـل     ش وجوداست كه ارز ييزيرا او گوهر گرانبها اكتفا كرده ايم

   تصور است.
  ((خدا را بر اعمال خودمان ناظر مي گيريم)). 

  



  هليتدر عصر جا رضى اهللا عنه عمر بن الخطاب

هـاي اسـالم اسـت و     از بـارزترين و بزرگتـرين شخصـيت    رضى اهللا عنه عمر بن الخطاب
فـَلَـْم َأَر «او را نابغه لقـب داده و فرمـوده:    صلى اهللا عليه وآله وسلم اولين مردي است كه پيامبر
َقرِيا ِمْن الناِس يـَْفِري فـَْريَهُ  م دادن كارهـاي او را  ام كه قدرت انجـا  اي را نديده (من هيچ نابغه »َعبـْ

  [بخاري و مسلم] .داشته باشد)
به قبيله بني عدي منسوب است كـه ايـن طايفـه از بزرگـان و      رضى اهللا عنه حضرت عمر

قريش بودند. از نظر ظاهري گفته شده كه قد بلندي داشت بطـوري كـه وقتـي     ي قبيلهاشراف 
هـاي كشـيده داشـت، نيـروي      مركبي است و بدن نيرومنـد و شـانه   گويي سوار بر رفت ميراه 

نوشت بطوري كه بعضي  ميو  كرد ميدست چپ و راستش مساوي بود و با هر دو دست كار 
هاي نافـذ و بزرگـي داشـت و در بـين      وي چپ دست بوده است، چشم كه اند مورخين نوشته

  مردها كمتر كسي بود كه قدرت تيز بيني او را داشته باشد. 
نوشيده  سياري از مردم آن دوران، شراب مييت مانند ب: در زمان جاهلگويند مي نمورخي

و با وجود آن در همان زمان نيز با داشتن توانايي جسـمي و هيبـت ظـاهري كـه در دل مـردم      
، مردي خيرخواه و در اجراي عدالت و حـق طلبـي مشـهور بـوده     كرد ميايجاد ترس و رعب 

  است. 
نقـل شـده ايـن     رضى اهللا عنـه  عمرهايي كه قبل از اسالم در مورد حضرت  يكي از لطيفه

است كه: روزي از آرايشـگري خواسـت تـا موهـاي سـرش را كوتـاه كنـد، در آن زمـان بـه          
آن حضرت  و هنگامي كه كوتاه كردن موها به پايان رسيد گفتند ميآرايشگر حجامت كننده 

سـر   ي آرايشگر نگريست، آن مرد پنداشت كه موهاي اي كرد و با نگاه نافذش به چهره سرفه
درنگ بر زمين افتاد،  از ترس نتوانست چيزي بگويد و بي ايشان را خوب كوتاه نكرده است و

آن حضرت و همراهانش با سعي و تالش او را به هوش آوردند و آنگـاه حضـرت او را آرام   
  پنجاه درهم به او بدهند. كرد و با نرمي و لطف دستي بر شانه اش كشيد و دستور داد 

در ابتـداي   چنانچـه  بـود،  يامور ظاهرتوجهي به  بي القي آن بزرگواريكي از محاسن اخ
كـه بـا گذاشـتن     كـرد  مـي و سـعي ن  داد مـي جواني موهاي سرش ريخته بود اما اهميتي به آن ن

لباسـش نيـز   ، به زيبايي داشت ميعمامه آن را بپوشاند، بلكه بيشتر اوقات عمامه را از سرش بر 
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كوشيد، نقل شده است كه پيش از اسالم و بعـد   فت آن بسيار مي، اما در مورد نظاتوجه بود بي
پوشيد و پيوسته نسبت به دنيـا پارسـا بـود، بـويژه بعـد از       سالم لباسهايي به رنگهاي تيره مياز ا

در بين ورزشها بـه   كه خالفت را به دست گرفت. رضى اهللا عنه حضرت ابوبكر صديقوفات 
كشـتي   ءاو و خالد بن وليد در مسابقه ءين به مبارزهزيادي داشت و بيشتر مورخ ءكشتي عالقه

اشاره كرده اند كه نتيجه به نفع خالد بود و در اين جريان اسـتخوان پـاي آن حضـرت تـرك     
، بعضي از مورخين تاثير منفـي ايـن   رفت ميه مدت زيادي لنگ لنگان راه كبرداشت بطوري 

در ابتداي حكومت خليفـه دوم   عنه رضى اهللا واقعه را در ذهن خليفه سبب عزل خالد بن وليد
 خليفـه پـذيرد، زيـرا شخصـيت آن     اساس است و عقل سليم آن را نمي . اين ادعاي بيدانند مي

عادل بزرگتر از آن است كه چنين ماجرايي سبب عزل يكي از فرمانـداران شـده باشـد، بلكـه     
(در كتابهـاي ديگـر   اقدام وي براي بر كناري او علتي ديگر دارد كه آن را بيان خواهيم كـرد  

   .)مترجم - مولف بيان شده است
، او زد مـي رزمنده نيرومندي بود كه با هر دو دست شمشير  رضى اهللا عنه عمر بن خطاب

نـد  كرد مـي و خالد در ابتداي ظهور دعوت پيامبر از مخالفان اسـالم بودنـد و هـر كـدام آرزو     
يتي را در اين مورد نقل كرده است كـه:  روا رضى اهللا عنه ابن اسحاق .پيامبر را به قتل برسانند

حضرت عمر قبل از اينكه دين اسالم را بپذيرد تنفر شـديدي نسـبت بـه پيـامبر و ديـن جديـد       
اي از مردان و زنان مسلمان در منزلي  اني به اوج خود رسيد كه شنيد عدهداشت، اين نفرت زم

 شـود  مـي يـامبر قرائـت   نزديك صفا جمع شده و به تالوت آياتي از قرآن كـريم كـه توسـط پ   
، حضـرت  صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم   ، در اين اجتماع ((حمزه عموي پيامبردهند ميگوش فرا 

)) حضـور داشـتند. او در حـالي كـه     رضى اهللا عنه و حضرت ابوبكر صديق رضى اهللا عنه علي
د گرفته بود به طرف داراالقم كه مسلمانان براي عبادت دور هم جمع شده بودنبدست شمشير 

  روي؟  داشت او را ديده و پرسيد كجا مي عبداهللا نام بنروانه شد. مردي كه نعيم 
بـا صـداي بلنـد فريـاد زد      كـرد  مـي در حالي كـه عصـباني بـود و بـه طـرف منـزل نگـاه        

عقل  يش تفرقه ايجاد كرده، و ما را بيمحمد را كه از دينش برگشته، و در بين قر خواهم مي((
  ي ما را دشنام داده است بكشم!!))عيب گرفته و معبودها ناميده و از دين پدرانمان
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نعيم مرد دالور بود و افراد قبيله قريش برايش احترام خاصي قايل بودنـد پـس از شـنيدن    
اي؟)) حضرت عمـر كـه انتظـار شـنيدن چنـين       خود شدهاين سخنان گفت: ((آيا مغرور نفس 

  ؟ زني ا تعجب پرسيد: چرا اين حرف را ميسخني را نداشت ب
نعيم با لحني تهديد آميز گفت: آيا خانـدان عبـد منـاف پـس از كشـتن محمـد خواهنـد        

  گذاشت كه بر روي زمين راه بروي؟ 
شمشـير را محكـم    ءاو كه تصميمش را گرفته بود به اين تهديد نيز توجهي نكـرد، دسـته  

در  فشرد و با قدمهاي كشيده به طرف خانه اي كه محل اجتماع مسلمانان بـود حركـت كـرد،   
اين هنگام خداوند متعال اين عبارت را بر زبان نعيم جاري ساخت و او با لحني تمسـخر آميـز   
فرياد زد: بهتر است پيش از آنكه به فكر كشتن محمد باشي به ميان افراد خانواده ات برگردي 
و آنها را اصالح كني! پس از شنيدن اين سخنان عمـر از تصـميمش منحـرف شـده، ايسـتاد و      

  منظورت چيست؟  :اي درهم كشيده پرسيد از روي شمشير برداشت و با چهره ادستش ر
  كدام خانواده من؟ 

خواهرت فاطمه و شوهرش مسلمان شده اند و از ديـن محمـد    داني مينعيم گفت: مگر ن
  ؟ كنند ميپيروي 

آنچه را كه شنيده، برايش باور كردني نبود، به فكر فرو رفت  رضى اهللا عنه حضرت عمر
چگونه اين موضوع اتفاق افتاده اسـت؟ آيـا خـواهرم و همسـرش فريـب       :خودش پرسيدو از 

محمد را خورده و معبودهايشان را انكار كرده و تابع دين جديد شده اند؟ اين ننـگ بزرگـي   
آيا آن دو نفر در همين منزل  :براي او و خاندانش بود! در حالي كه بشدت عصباني بود پرسيد

  هستند؟  همراه با فريب خوردگان
تـو   ءنه من پيامبر و يارانش را ديدم كه وارد منزل شدند اما اعضـاي خـانواده   :نعيم گفت

  در ميان آنان نبودند. 
پس از شنيدن ايـن سـخنان، خشـمگين و ناراحـت بـه طـرف        رضى اهللا عنه حضرت عمر

   .فشرد ي شمشير را مي راه افتاد، در حالي كه مرتب دستهخواهرش به  ءخانه



  رضى اهللا عنه  انگيز حضرت عمر گفتشجاعت ش

ا او پـس  از اهميت خاصي برخوردار است، زير رضى اهللا عنه اسالم آوردن حضرت عمر
همتا شد كه تاريخ عرب آن لحظات گران قـدر   نظير و دالوري بي از مسلمان شدن قهرمان بي

  را براي امت اسالمي ثبت كرده است. 
رضـى اهللا   رايطي كه باعث شد حضرت عمرمورخين روايات مختلفي در مورد علل و ش

م آنچه را ابن اسحاق پيرامون ده ميبه دين اسالم مشرف شود بيان كرده اند و من ترجيح  عنه
اين مساله ذكر كرده نقل كنم، اين روايت متمم آن مطلبي است كه در فصل سابق اين كتاب 

  ذكر كرديم. 
انگيز  خواهرش مانند روز هيجان ءبه سوي خانه رضى اهللا عنه حكايت رفتن حضرت عمر

دو مـاجرا  است كه شايد پر شورتر از رفتن او به صفا براي حمله به مسـلمانان باشـد زيـرا ايـن     
  ي اسالم آوردنش را فراهم كرد. ي او گذاشت كه زمينه تاثير فراواني در روحيه

  ادامه داستان:

انه خواهرش به راه افتـاد تـا   را رها كرد و با گامهاي استوار به سوي خ رضى اهللا عنه نعيم
  اين ننگ را از وجود قريش و خاندان بني عدي و خودش پاك سازد. 

مسلمانان فاطمه و همسرش در خانه بودند و مردي بنام (خباب) كه اسالم را پذيرفته و از 
توانست قرآن را بخواند، آياتي از سوره ((طه)) را كـه بـر روي پوسـت     نخبه بود و بخوبي مي

، در اين هنگام فاطمـه صـداي گامهـاي بـرادرش را شـنيد      خواند ميده بود براي آنان نوشته ش
صداي قدمهاي او نزد دوستان و آشنايان شناخته شده بود. ترس شديد وجودش را فرا گرفت، 

  زيرا از مخالفت برادرش با پيامبر و اسالم خبر داشت. 
با ترس گفت: بـرادرم بـه   ه خباب كه غرق در قرائت قرآن بود متوجه جريان نشد و فاطم

اي را كه آيات قـرآن بـر روي آن نوشـته شـده بـود از       آيد! آنگاه با عجله صحيفه سوي ما مي
همان جا نشست در اين هنگام عمر در حالي كه از شـدت  و  پنهان كرددست خباب گرفت و 

د، او بـه  خشم بر افروخته بود وارد اتاق شد. همه منتظر بودند كه چه واكنشي نشان خواهـد دا 
ديگران اهميتي نداد بلكه به طرف خواهرش رفت. در اين موقع خباب از فرصت استفاده كرد 
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ز و براي نجات جانش پشت يكي از ستونهاي منزل مخفي گرديد. عمر با صدايي بلنـد و پـر ا  
  اي كه شنيدم چه بود؟  هيبت فرياد زد: اين صداي آهسته

  فاطمه با صدايي لرزان پرسيد:
  اي؟  مگر تو چيزي شنيده كدام صدا؟

افـزوده شـد و بـر سـر خـواهرش فريـاد زد. تـو        عمـر  از شنيدن اين پاسخ بر شدت خشم 
  گويم! من با خبر شده ام كه شما دين محمد را پذيرفته ايد!  داني كه من هرگز دروغ نمي مي

سعيد و همسرش به هم نگاهي كردند، گويا هـر كـدام در جسـتجوي پاسـخي بودنـد. او      
  ما مسلمان شده ايم.  ،بليسوالش را تكرار كرد. همسر فاطمه پاسخ داد:  دوباره

به سـوي سـعيد رفـت و شـروع كـرد بـه        رضى اهللا عنه با شنيدن اين پاسخ، حضرت عمر
  كتك زدن. فاطمه ترسيد كه مبادا برادرش از فرط ناراحتي به سعيد آسيبي برساند. 

ه آيات قرآن بـر روي آن نوشـته شـده    اي را ك ين هنگام او فراموش كرد كه صحيفهدر ا
پنهان كرده است، از جا برخاست تا نگذارد كه به شوهرش آسـيبي برسـاند دو بـازويش را از    
پشت محكم گرفت و شوهرش سعيد كه روي زمين افتـاده بـود برخاسـت. در ايـن درگيـري      

ولـي  ضرباتي به سر و صورت فاطمه وارد شد و خون زيادي از بيني و دهانش جاري گشـت،  
شدت خون ريزي اين زن شجاع را نترساند، بلكه سرش را با شـهامت بلنـد كـرد، دو قـدم بـه      

شـي؟  ك رش گفت: چرا با شمشيرت ما را نمـي عقب برداشت و فريادي همراه با تهديد به براد
  ايم و به خداي يگانه و پيامبرش ايمان آورده ايم!  بله، ما مسلمان شده

را به خود مشغول كرد. تاكنون سابقه نداشت كه فاطمه نظير فاطمه ذهن عمر  شجاعت بي
  با صداي بلند با برادرش صحبت كند. 

در اين لحظه نگاهي به صورت خواهرش انداخت و ديد كه خون زيادي از دهان و بيني 
  ريزد.  ش جاري شده و بر زمين ميا

س لباسش نيز خون آلود شده بود. حضرت عمر از شجاعت او شـگفت زده شـده، احسـا   
تـر   از سرزنش و عذاب وجدان نيز سنگينكرد كه بايد وجدانش را مالمت كند. اين موضوع 

بود. شايد در اين لحظات از خود پرسيد: اين دين جديد چيست كه براي پيـروانش ايـن همـه    
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شجاعت و شهامت به ارمغان آورده است؟ اين چه ديني است كه خواهرم نه تنها به خوني كه 
  ترسد!  اه دستيابي به آن از مردن هم نميتوجهي ندارد، بلكه در ر از صورتش جاري است

اي افتاد كـه از جـنس پوسـت بـود. و روي      افكار غرق بود كه چشمش به صحيفه در اين
كه شـنيده   اي را بود قرار داشت. فهميد صداي آهستهزمين در محلي كه خواهرش قبالً نشسته 

  ست. هاي روي آن بوده ا مربوط به خواندن نوشته
بعضـي از يـاران خـود را     صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     دانستند كه پيـامبر  او و ديگران مي

هـايي از پوسـت يـا برگهـايي از درخـت خرمـا        رده كه آيات قرآن را بر روي قطعهموظف ك
بنويسند، قبل از آنكه تصميمش را براي برداشتن نوشته عملي كند خواهرش فاطمه متوجـه او  

  ه را برداشت. شد و با سرعت صحيف
يد به من بده خواند مياي را كه  : نوشتهگفت ميبا صداي آرا رضى اهللا عنه حضرت عمر

چه پيام (ديني) آورده است؟ خواهرش با صداي بلند  صلى اهللا عليه وآله وسلم تا ببينم، محمد
چرا؟ فاطمه با كمال  :كني! برادرش با شگفتي پرسيد : هرگز آن را لمس نميفرياد زد

āω ÿ…çµ�¡yϑ ﴿ :ت و ايمان فرياد زدشجاع tƒ āωÎ) tβρã� £γsÜ ßϑ ø9 $# ∩∠∪﴾ ]به راستي اين « ]79 :الواقعة

  و تو نجس هستي!  »كنند ميقرآن را جز پاكان لمس ن
از شنيدن اين جمالت خشمگين نشد بلكـه، بـا تعجـب بسـيار      رضى اهللا عنه حضرت عمر

  من نجس هستم؟! چرا؟  :پرسيد
ي آسمانها و  رستي و خداي يكتا را كه آفرينندهپ ه تو بتها را ميهرش گفت: (زيرا كخوا

كني) اين سـخنان او را بـه فكـر فـرو بـرد و سـرش را پـايين انـداخت          زمين است ستايش نمي
  لحظاتي سكوت بر آنها حاكم شد. 

خباب كه پشت يكي از ستونها پنهان شده بـود، از سـكوت بـين آنهـا شـگفت زده شـد.       
ن بيرون آورد پسر خطاب را ديد كه سرش را پايين انداختـه و در حـال   سرش را از پشت ستو

فكر كرده است. حضرت عمر در اين لحظـات سـكوت بـه فكـر اتفـاقي كـه چنـد روز پـيش         
برايش روي داده بود، فرو رفت و بعد از آنكه دين اسالم را پذيرفت ماجرا را اين گونـه بيـان   

نشيني داشـتيم كـه مـردان قـريش در آن      س شبم و ما مجلكرد ميكرد: (من از اسالم دوري 
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: ند. شبي براي ديدن آنان از خانه بيرون رفتم ولي كسي را نيافتم. با خـودم گفـتم  شد ميجمع 
و آن را دوست داشتم.  )1( نوشيدم روم، زيرا من در جاهليت شراب مي نزد فالن مي فروش مي

 بروم و طواف كنم. رسـول خـدا   آن شب مرد مي فروش را نيافتم و تصميم گرفتم كه به كعبه
را ديدم كه ايسـتاده و مشـغول عبـادت اسـت. پيـامبر در حـين نمـاز         صلى اهللا عليه وآله وسلم

و جـايش   داد مـي و خانه كعبه را بين خود و شام قرار  كرد ميرويش را به طرف سرزمين شام 
  . كرد ميرا بين ركن اسود و ركن يماني انتخاب 

گوش  خواند ميخوب است امشب به آنچه محمد  :خودم گفتم هنگامي كه او را ديدم با
دانستم كه اگر براي شنيدن بـه او نزديـك شـوم از     . زيرا ميگويد ميفرا دهم و بشنوم كه چه 

صـلى اهللا عليـه وآلـه     تر رفتم بطوري كـه بـين مـن و محمـد     نزديك شود ميخواندن منصرف 
شنيدم قلـبم نـرم شـد و بـر خـالف مـيلم        (پوش كعبه) حائل بود وقتي آياتي از قرآن را وسلم

احسـاس   صلى اهللا عليه وآله وسـلم  گريستم. آنگاه آهسته از آنجا دور شدم بطوري كه محمد
 ،كه با وجود مخالفت شـديدي كـه او نسـبت بـه پيـامبر داشـت       دهد مينكند. اين واقعه نشان 

، قلـبش متـاثر   فهمـد  ود و فصـاحت پنـد و انـدرز آن را مـي    شـن  هنگامي كه آيات خـدا را مـي  
سـت، در آن لحظـات او   دان مـي ، زيرا او از معدود كساني بـود كـه خوانـدن و نوشـتن     شود مي

بخوبي فهميد كه هيچ انساني يا جني، توانايي و قدرت آوردن الفاظي مانند قرآن را ندارد اگر 
   .)2(چه يكديگر را ياري كنند

ا صـداي آرام بـه   سـكوت را شكسـت و بـ    رضـى اهللا عنـه   پس از لحظاتي حضرت عمـر 
صلى اهللا عليـه وآلـه    بدانم آنچه محمد خواهم ميخواهرش گفت: ((اين صحيفه را به من بده 

احسـاس كـرد كـه     نآورده چيست؟)) فاطمه مخالفتي نكرد و بـا قلبـي سرشـار از ايمـا     وسلم

                                                 

اسـت در آن زمـان مـردم بيشـتر      رضـى اهللا عنـه    اين واقعه مربوط به قبل از مسـلمان شـدن حضـرت عمـر     -1
سال بعد از بعثت پيامبر  13از جمله ايران، روم نوشيدن شراب عادت داشتند دين مقدس اسالم  سرزمينها

  آن را حرام كرد.

≅ ﴿آيه قرآن  -2 è% ÈÈ⌡ ©9 ÏM yè yϑtGô_$# ß§Ρ M}$# ÷ Éfø9$#uρ #’n?tã β r& (#θ è? ù'tƒ È≅ ÷V ÏϑÎ/ #x‹≈ yδ Èβ#uö� à) ø9$# Ÿω tβθ è? ù'tƒ Ï& Î# ÷W ÏϑÎ/ öθ s9uρ 

šχ% x. öΝ åκ ÝÕ÷è t/ <Ù ÷è t7Ï9 #Z�� Îγ sß ∩∇∇∪﴾  :88(اإلسراء(.  
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خداوند توانا و دانا برادرش را بسوي نور اسالم هدايت كرده است، او صحيفه را از خواهرش 
اين واقعه بعد از وضـوء ويـا غسـل    ( رفت و با صدايي بريده و لرزان شروع به خواندن كرد.گ

   )گيرد. صورت مي رضى اهللا عنه كردن عمر
او نسبت به فرهنگ و فصاحت و بالغت عرب آشنايي كامل داشت و همين امر باعث 

ه ام دخترش حضرت حفص .كه هميشه در باال بردن سطح فرهنگ فرزندانش بكوشد شد مي
ست، و در جمع كردن قرآن دان ميالمومنين رضي اهللا عنهما خواندن و نوشتن را به خوبي 

بود كه سوره طه  8تا  1آياتي كه بر روي پوست نوشته شده بود آيات  .سهم بزرگي داشت
. حضرت عمر شروع به خواندن كرد خواند مي ب براي سعيد و فاطمه � آن روز خباب

﴿ ÉΟó¡Î0 «!$# Ç≈ uΗ ÷q§�9$# ÉΟŠÏm§�9   بنام خداوند بخشنده و مهربان.  ﴾#$

﴿µÛ ∩⊇∪ !$tΒ $uΖ ø9 t“Ρr& y7ø‹ n= tã tβ# uö� à)ø9 $# #’ s+ô±tFÏ9 ∩⊄∪ āωÎ) Zοt� Å2õ‹ s? yϑ Ïj9 4ý øƒs† ∩⊂∪ WξƒÍ”∴s? 

ô£ϑ ÏiΒ t,n= y{ uÚö‘ F{$# ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9 $#uρ ’ n?ãèø9 $# ∩⊆∪ ß≈ oΗ ÷q§�9$# ’ n?tã Ä ö̧� yèø9 $# 3“uθtG ó™$# ∩∈∪ …çµs9 $tΒ ’ Îû 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $tΒ uρ $yϑ åκ s] ÷� t/ $tΒ uρ |M øtrB 3“u� ©Y9 $# ∩∉∪ βÎ) uρ ö� yγøgrB ÉΑ öθs) ø9$$Î/ …çµ‾Ρ Î* sù ãΝ n= ÷ètƒ 

§� Åc£9$# ’ s∀÷zr&uρ ∩∠∪ ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθèδ ( ã&s! â !$yϑ ó™F{$# 4o_ó¡çtø:   ]8 -1[طه: . ﴾∪∇∩ #$

و نازل نكرديم كه در رنج و زحمـت بيفتـي. بلكـه تنهـا يـادآوري و      طا، ها. قرآن را بر ت«
هـاي   سـوي ذاتـي نـازل شـده كـه زمـين و آسـمان        ترسـند. از  پندي براي كساني است كه مي

برافراشته را آفريده است. پروردگار رحمان بر عرش استقرار يافت. آنچه در آسمانها و زمـين  
راسـتي   آنِ اوست. و اگر بلند سـخن بگـويي، بـه   و آنچه ميان آنها و آنچه زير خاك است، از 

داند. اهللا، هيچ معبود برحقي جـز او وجـود نـدارد و     تر (از آن) را مي كه او سخن نهان و پنهان
  . »داراي بهترين نامهاست

با خواندن آيات قرآن، چشمانش از اشك پر شد، بـه خـواهرش نگـاهي كـرد و گفـت:      
  است!  يچقدر اين سخن زيبا و پر معن

رضـى اهللا   نگامي كه خباب اين سخن را شنيد، از مخفي گاه بيرون آمد، به طرف عمـر ه
  كي از كرامات رسول خدا است.) ي واقعهرفت و گفت: (به خدا اين  عنه
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 !شـنيدم كـه در دعـايش فرمـود: ((خـدايا      صلى اهللا عليه وآله وسلم ديروز از رسول خدا
  ). رمايكي از اين دو عمر نصرت بفرا به وسيله  اسالم

يدن اين سـخنان  از شن .من اميدوارم كه خداوند به خاطر دعاي پيامبر تو را برگزيده باشد
ه فاطمه كجاري شد، اين اولين بار بود  رضى اهللا عنه هاي حضرت عمر قطرات اشك بر گونه
تپيـد در حـالي    بسوي او رفت. قلبش از خوشحالي مـي . با سرعت ديد مياشكهاي برادرش را 

  ي برادرش زد.  اي بر گونه ريخت با مهرباني بوسه اشك ميكه از شوق 
: ابن خطاب شمشيرش را حمايل كـرد  كند ميابن اسحاق بقيه ماجرا را اين گونه روايت 
محل اجتماع پيـامبر و يـارانش رسـيد،     ي خانهو آنگاه به طرف داراالرقم به راه افتاد. وقتي به 

 ي فاصـله برخاست و از  صلى اهللا عليه وآله وسلم دروازه را كوبيد. مردي از ياران رسول خدا
بين دو لنگه درب خانه نگاهي به بيرون انداخت و وقتي عمر را ديد كه شمشيرش بر پهلويش 

خبـر داد.   صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم   آويزان دارد با بيم و هراس موضوع را به حضرت محمد
و شجاعي بود برخاست و گفت:  عموي پيامبر كه مسلمان دالور رضى اهللا عنه حضرت حمزه

به او اجازه بدهيد وارد شود، اگر نيت خير داشته باشد شايسته احترام است و اگر قصدي بدي 
  . كشيم ميداشت او را با شمشيرش 

ي ورود بدهيد و آنگاه برخاسته و به  فرمودند: به او اجازه صلى اهللا عليه وآله وسلم پيامبر
  نند. طرفش رفتند تا او را مالقات ك

چـه عـاملي    ،اي پسـر خطـاب   :پس از ديـدنش پرسـيدند   صلى اهللا عليه وآله وسلم پيامبر
  باعث آمدن تو به اينجا شده است؟ 

با صداي بريده و لرزان كه همراه با حـس پنـد پـذيري بـود،      رضى اهللا عنه حضرت عمر
ه از نزد خـدا  خدا و آنچه ك به خدمت شما آمده ام تا به خدا و پيامبر !اي رسول خدا«گفت: 
با شـنيدن ايـن سـخن، بـا صـداي بلنـد تكبيـر گفـت،          �رسول خدا( .»ايد ايمان بياورم آورده
گـاه اصـحاب    به اسالم مشرف گرديد. آن �اي كه حاضران در خانه پي بردند كه عمر بگونه

 �و با وجود حمـزه  �جا را در حالي ترك كردند كه با مسلمان شدن عمر آن �رسول خدا
دانسـتند كـه آن دو از رسـول     نمودنـد و مـي   انان، احساس سربلندي و عزت ميدر شمار مسلم
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اي  توانند از طريق آن دو به پاره نمايند. و بدين ترتيب، مسلمانان مي دفاع و پشتيباني مي �خدا
   ).از حقوق خود دست يابند و حق خويش را از دشمنانشان بگيرند

  ترسد!  مي رضى اهللا عنه شيطان از حضرت عمر

مسلمان شد. او پيامبر را بسيار دوست داشت و محبت قلبي  رضى اهللا عنه مر بن خطابع
به حدي بود كه مرگ پيامبر را باور نكرد بعد از  صلى اهللا عليه وآله وسلم او به رسول اكرم

وفات ايشان بين مردم رفت و با خشم زياد فرياد زد: بريده باد دست و پاي كساني كه گمان 
به نزد وي  رضى اهللا عنه مرده است! حضرت ابوبكر صلى اهللا عليه وآله وسلم محمد كنند مي

رفت و او را آرام كرد سپس اين سخنان را كه بسيار معروف است براي مسلمانان گفت: 
صلى  بايد بداند كه محمد كرد ميرا عبادت  صلى اهللا عليه وآله وسلم ((هان! كسي كه محمد

ه است پس خدا زنده است كرد ميو كسي كه خدا را عبادت مرده است  اهللا عليه وآله وسلم

tΒ$﴿سپس اين آية كريمه را خواند: ميرد.  و نمي uρ î‰ £ϑ ptèΧ āωÎ) ×Αθß™u‘ ô‰s% ôM n= yz ÏΒ Ï&Î# ö7s% 

ã≅ ß™”�9 $# 4 'Î* sùr& |N$̈Β ÷ρr& Ÿ≅ÏFè% ÷Λ äö6n= s)Ρ $# #’ n?tã öΝä3Î6≈ s) ôã r& 4 tΒ uρ ó= Î= s)Ζtƒ 4’ n?tã Ïµø‹ t6É) tã n= sù §� ÛØ tƒ ©!$# 

$\↔ø‹ x© 3 “Ì“ ôfu‹ y™uρ ª! $# tÌ� Å6≈ ¤±9 صلى  جز اين نيست كه محمد«] 144[آل عمران:  ﴾∪⊇⊇⊆∩ #$

پيامبري است كه پيش از او پيامبراني بوده و رفته اند، آيا اگر بميرد يا  اهللا عليه وآله وسلم
دد، كوچكترين زياني گرگرديد؟ هر كس كه باز  د، شما به آيين پيشين خود باز ميكشته شو

   .»به سپاسگزاران پاداش خواهد دادرساند و خدا  به خدا نمي
حضرت عمر بر زمين افتاد و خدا را سـجده كـرد. شخصـيت او بـا      ،با شنيدن اين سخنان

محـو   صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     وجود هيبت و بزرگواري در برابر شخصـيت رسـول اكـرم   
كه بطور فطري بسـيار بـا ادب بودنـد و بـا لطـف و       آله وسلمصلى اهللا عليه و . اما پيامبرشد مي

را در مقابـل   رضـى اهللا عنـه   ، هميشه شخصيت حضـرت عمـر  ندكرد مينرمي با ديگران رفتار 
ند. مـورخين بعضـي حـوادث جالـب و شـگفت      داد ميمردم و خانواده شان مورد احترام قرار 

د كنيزي است كه در يكـي از غـزوات   انگيز را روايت كرده اند. يكي از اين داستانها در مور
 صلى اهللا عليه وآله وسلم نذر كرده بود اگر پيامبر سالم برگردد، براي شادماني نزد رسول خدا
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دايره بزند. پس از اينكه پيامبر سالم از ميدان جنگ برگشتند او نزد ايشان رفـت و بـراي اداي   
كنيز شروع به دايره زدن و  نذري كه كرده بود، اجازه خواست، پس از موافقت آن حضرت،

خواندن اشعاري در بزرگداشت مقام ايشان و مسلمين كـرد، پـس از مـدتي حضـرت ابـوبكر      
و  � وارد شدند، هنوز كنيـز مشـغول خوانـدن بـود كـه عثمـان       ب صديق و حضرت علي

ا تعدادي از صحابه نيز به ديدار پيامبر آمدند، اما آن زن همچنان به خواندن شعرها ادامه داد تـ 
 اوارد شد و به محض اينكه چشم كنيز به ايشان افتاد ساكت شد، گويـ  � اينكه حضرت عمر

گشـت تـا پنهـان     پشت سرش گرفت و به دنبال جـايي مـي  زبانش بند آمده است. دايره اش را 
كـه لبخنـد بـه لـب داشـتند      در حـالي   صلى اهللا عليه وآله وسلم پيامبر . با ديدن اين منظر،شود

   .)١(»ترسد! ، بدرستي كه شيطان از تو ميراي عم«فرمودند: 
بـا يـاران و تـازه     صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم   اي از چگونگي رفتار پيامبر اين داستان نمونه

مسلمانان است، كه نشان دهنده شخصيت عظيم آن رسول گرامي است. زيرا ايشـان بـا توجـه    
قي مانـدن شخصـيت و هيبـت    سـتند كـه بـا   دان ميخود  ءبه آينده نگري و نظريات روشن بينانه

  به نفع اسالم و مسلمين است. رضى اهللا عنه حضرت عمر

  ند:ترسيد مي رضى اهللا عنه زنان به طور عموم از حضرت عمر

داستان كنيز تنها موردي نيست كه ذكر شده، بلكه زماني كـه ايشـان بـراي خواسـتگاري     
ت: ((مـن راضـي بـه ازدواج    شخصي را نزد ام ابان دختر عتبه فرستاد، زن در جواب قاصد گف

ه، گويي با دو با خليفه نيستم زيرا او مردي است كه به خاطر آخرت، دنيايش را فراموش كرد
   .نگرد)) چشمش بسوي اهللا مي

بار ديگر در زمان خالفت و زمامداري خود تصميم به ازدواج با ام كلثوم دختر حضـرت  
نين حضـرت عايشـه صـديقه از خـواهر     گرفتند و توسط ام المـوم  رضى اهللا عنه ابوبكر صديق

ايشان خواستگاري كردند، اما هنگامي كه ام المومنين در اين رابطه با خواهرش صحبت كرد، 
: آيـا از  نـدارم. حضـرت عايشـه فرمودنـد     رضى اهللا عنـه  من نيازي به ازدواج با عمر :او گفت

                                                 

  ».إن الشيطان ليخاف منك يا عمر« -1
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گيـر   وش و سـخت ، او مـردي سـخت پـ   گرداني؟ ام كلثوم گفت: بلـه  اميرالمومنين روي بر مي
و  كرد ميمردي متواضع بود و لباسهاي خشن و زبر بر تن  رضى اهللا عنه است! عمر بن خطاب

بعد از مرگ به جز ذكر خير، چيزي به عنوان ارث از خودش باقي نگذاشت. او از دنيا رفت و 
  ارد! در حالي كه قرض دار بود، اما وجدانش به او اجازه نداد كه يك درهم از بيت المال بر د

اهللا اكبر! اميرالمـومنين قـرض دار از دنيـا رحلـت كنـد، زيـرا مـدتي قبـل چنـد درهـم از           
كرد ت وصيگرفته بود و در حال احتضار به پسرش عبداهللا  رضى اهللا عنه عبدالرحمن بن عوف

  كه اين قرض را ادا كند! 
مال آفريقـا  ي خالفتش از ايران تـا شـ   كه دامنه كرد ميخليفه در شرايطي اين گونه رفتار 

  امتداد داشت! 
: عمر با دو چشمش بسـوي اهللا مـي نگـرد    گفت ميسخن ام ابان بنت عتبه در مورد او كه 

در آنچـه در فكـر و ذهـنش    حتـي  درست بود، زيرا او خداوند پاك را در تمام شئون زندگي 
بينـد   ن نيـز از چنـين شخصـي كـه خـدا را مـي      ، ناچـار شـيطا  ديـد  ميگذشت شاهد و ناظر  مي
  بيند و خدا نيز ناظر بر اعمال اوست.  اي خدا را مي د كه چنين بندهدان ميترسد، زيرا  مي

را ايـن   رضى اهللا عنه حضرت شفاء دختر عبداهللا در سخناني كوتاه اوصاف حضرت عمر
   :كند ميگونه بيان 

سـخنش را بـه ديگـران     كـرد  مـي هنگـامي كـه صـحبت     رضـى اهللا عنـه   عمر بن خطاب«
و زمـاني كـه مجرمـي را تنبيـه      رفـت  مـي بـا سـرعت راه    رفت ميمي كه راه فهماند و هنگا مي
  . »، او بدون شك زاهدي تمام عيار بودكرد ميدردناكش  كرد مي

 رضـى اهللا عنـه   حضـرت عمـر   ي بـاره حضرت عايشـه صـديقه همسـر محبـوب پيـامبر در     
داشـت كـه   او يگانه مرد روزگارش بود و با وجود آنكه خشن بـود، زبـان پـاكي    «: فرمايد مي

شاعري بنام خطيئه كه به هجو گويي در اشعارش شهرت  .»ستدان ميفحش و ناسزا را ناپسند 
داشت، وقتي به دستور خليفه در مورد پرهيز از فحش و ناسزا در اشعار توجهي نكرد، زنداني 
شد و پس از آزادي از زندان، در دوران خالفت شان از سرودن هجويات دست برداشت. امـا  

گويي چنـان حـريص بـود كـه      را دوباره شروع كرد. او در دشنامفات خليفه اين كار پس از و
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تا در اشعارش نكوهش كند و دشنام دهد، اشعارش را در بدگويي  كرد مياگر كسي را پيدا ن
  سرود!  از خودش مي

ست، و شايسـتگي  دان ميي ضعف و ترس  ن دروغگويي را نوعي نفاق و نشانهاميرالمومني
ست، بلكه معتقد بـود  دان ميها به حرص و عالقه زياد در انجام نماز و اداي زكات نانسان را تن

بـه  «: فرمايـد  مـي لياقت افراد را بايد در رابطه با رفتار آنان با مردم ارزيابي كرد. در اين مـورد  
د، بلكه ببينيد كه هنگـام صـحبت كـردن صـداقت داشـته باشـد و       يروزه و نماز كسي نگاه نكن

به صاحبش برگرداند و زماني كه قصد مرتكـب شـدن    شود ميانتي به او سپرده هنگامي كه ام
  .»هي را داشته باشد از آن بپرهيزدگنا

ن بـراي  از آسـما «سخن ايشان در مورد تالش براي معاش نيز مشهور است كه فرمودنـد:  
ريـزد بلكـه خداونـد پـاك انسـانها را بـه وسـيله يكـديگر روزي          انسان طـال و نقـره فـرو نمـي    

  . »دهد يم
اين سخنان در مورد مردي گفتـه شـده كـه زنـدگي اش را وقـف نمـاز خوانـدن و روزه        

لقب داده بودند، و گروهي از مـردم مخـارج    »روزه دار زمان«گرفتن كرده بود و مردم او را 
از آن مرد خواست كه نصيحتش  رضى اهللا عنه ند. حضرت عمركرد ميزندگي او را پرداخت 

ي ماه رمضان بسنده كنـد و بـا كـار و تـالش روزگـار       زهاي پنجگانه و روزهيرد و به نمارا بپذ
اضـي نشـد.   را نپذيرفت و بـه انجـام آن ر   رضى اهللا عنه بگذراند، آن مرد نصايح حضرت عمر

  او را كتك زد و گفت: بخور اي روزگار، بخور اي روزگار!  اش خليفه برخاست و با دره
زنـداني شـود و سـپس كـار      دهـد  مـي ار نكند، دسـتور  با اين رفتار به او فهماند كه اگر ك

مناسبي براي او در نظر گرفت. پس از اين جريان مرد با سعي و تالش براي گذراندن زندگي، 
  دين و دنيا را با هم بدست آورد. 

 سخن پيرامون شجاعت عمر طوالني شد و در اينجا به آنچه اميرالمـومنين حضـرت علـي   
  . كنم ميايشان هنگام هجرت به مدينه بيان كرده است اكتفا  پيرامون شجاعت رضى اهللا عنه

: همه مهاجرين مخفيانه هجرت كردند بـه جـز   فرمايد مي رضى اهللا عنه علي بن ابي طالب
كه هنگام هجرت به مدينه شمشيرش را به گردن آويزان كرد و كمانش را  رضى اهللا عنه عمر
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 ي خانـه يش در اطرافش بودنـد هفـت دور   بر روي شانه انداخت و در حالي كه گروهي از قر
اه بـه مشـركين   الم نمـاز گـزارد و آنگـ   كعبه را طواف كرد و سپس در مقام ابراهيم عليـه السـ  

زشت باد چهره تان! خدا شـما را ذليـل كنـد! هـر كسـي از شـما بخواهـد كـه         «قريش گفت: 
پشت اين وادي مادرش در عزايش بنشيند، يا فرزندانش يتيم گردند، يا همسرش بيوه شود در 

هيچ يك از افراد قريش جـرات نكـرد بـه او اهـانتي كنـد يـا جـوابش را         »با من مالقات كند!
اي  گويي پهلواني از قهرمانان افسـانه بدهد. او با سربلندي و سرافرازي مشركين را ترك كرد، 

  بود. 
اسالم را پذيرفت آشكار از همان روزهاي اولي كه  رضى اهللا عنه شجاعت حضرت عمر

جميـل  «اهل مكه از موضوع با خبر شوند، لذا شخصي را بـه دنبـال    ي همهخواست  شد. او مي
كه در خبر رساني بين مردم مشهور بود، فرستاد و با صـراحت بـه او گفـت كـه      »بن الجمحي

  اسالم را پذيرفته است و از او خواست كه اين خبر را به مردم اعالم كند. 
كعبه با او همراه شود و وقتي آنجا رسـيدند بـه ميـان     ي خانهابن جمحي از او خواست تا 

مردم رفته با صداي بلند فرياد زد: اي جماعت قريش! بدانيد كه اين مرد از دين برگشته است. 
اي ابن جمحـي! دروغ گفتـي مـن    « :با شنيدن اين سخنان فرياد زد رضى اهللا عنه حضرت عمر

صـلى اهللا عليـه وآلـه     خدا نيست و محمدمسلمان شدم و گواهي دادم كه هيچ معبودي به جز 
ابن جمحي چندين بار با صداي بلند سخنانش را تكرار كـرد   .»ي اوست بنده و فرستاده وسلم

كه اسالم آورده و دين جديد را پذيرفتـه اسـت. مـردم دور     زد ميو هر بار او با شهامت فرياد 
 گرويده بـود،  عليه وآله وسلم صلى اهللا ند او را كه به دين محمدخواست ميآنان جمع شدند و 

فـت،  ند. حضرت عمر به فكر فـرو ر كرد ميي مسلمين رفتار  اذيت كنند، همان طور كه با بقيه
توانست به تنهايي با اين گروه بسيار به مبارزه برخيـزد، تصـميم    تعداد مشركين زياد بود و نمي

عتبه بـن  «ردي به نام م است مبارزه كند. در ميان آن جمع،گرفت با شخصي كه از همه قويتر 
را به مبارزه طلبيد و چند لحظه بيشتر طول نكشيد كه در مقابل چشـمان همـه بـر زمـين      »ربيعه

ا بـود، از ايـن   از دوستداران ورزش كشتي و با فنون آن آشـن  رضى اهللا عنه افتاد. حضرت عمر
كور خواهد كرد و  ي حريف زانو زد و بعد از تنبيه بسيار تهديد كرد كه او را رو بر روي سينه
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آنگاه انگشت سبابه اش را به طرف چشمهاي او گرفت، عتبه بن ربيعـه از او خواسـت كـه بـه     
ايـن دو  «گفت:  رضى اهللا عنه خاطر جوانمردي و شهامتي كه دارد او را ببخشد. حضرت عمر

  . »بيند قيقت نابيناست و نور الهي را نميچشم بينا چه سودي دارد! زيرا براي ديدن ح
عتبه را بخشـيد. برخاسـت تـا محـل را تـرك كنـد، احـدي از         ،از گفتن اين سخنان پس

  مشركين جرات نكرد جلويش را بگيرد. 
  



  گيرد!  از خودش قصاص مي رضى اهللا عنه حضرت عمر

مردي بود كه به عدالت مطلق در ميان مـردم، مشـهور بـود و     رضى اهللا عنه حضرت عمر
شهرتش در عدالت خواهي بيشتر شد، او قبل از اسالم نيز  پس از اينكه دين اسالم را پذيرفت،

بنـي عـدي از احتـرام خاصـي برخـوردار بـود و آنـان در قضـاوت در مـورد           ي طايفهدر ميان 
ري او را ونـد و قضـاوت و دا  كرد مـي ترين مسـائل خـود بـا او مشـورت      مهمترين و خطرناك

مشرف شدن بـه ديـن مبـين اسـالم     ند. ميل به عدالت خواهي او باعث شد كه بعد از پذيرفت مي
  . پذيرفت مي، مردم از او قصاص بگيرند و آن را با خشنودي كرد ميسعي 

او و  صلى اهللا عليه وآله وسلم شرح مطلب از اين قرار است كه: (در ابتداي دعوت پيامبر
هـا   ند كـه در غارهـا و دره  شـد  مـي ند و آنان مجبور كرد ميديگر مشركين با مسلمين مخالفت 

به اسالم  رضى اهللا عنه ي نماز را به جاي آورند هنگامي كه حضرت عمر ضهيان شوند تا فرپنه
مشرف شد، رفتـار خـود و اقـوامش را نسـبت بـه مسـلمين بخـاطر آورد و تصـميم گرفـت از          
خودش انتقام بگيرد. و خودش را مورد آزار مشركين قرار دهد، تا جام تلخي را كه مسلمانان 

ديـن اسـالم را    رضـى اهللا عنـه   نوشـد، در روزهـايي كـه حضـرت عمـر     ديگر چشيده بودنـد، ب 
، خشم آنها را كرد ميپذيرفت، تعداد مسلمانان كم بودند، او مشركين را با سخنانش تحريك 

انگيخت و اين كار را زماني كه تعداد زيـادي از مشـركين دور هـم جمـع بودنـد انجـام        بر مي
گرفـت. در يكـي از درگيريهـا     ن مورد آزار قرار مـي ه و يورش آنا. در نتيجه در اثر غلبداد مي

دايي عمر بن خطاب كه مردي با نفوذ و قدرتمند بود، مشاهده كرد كه جمعي از مشـركين بـا   
ند. فرياد زد: من او را پناه دادم بعد از اين اگر زن ميخشم و عصبانيت خواهرزاده اش را كتك 

د. جماعـت مشـركين از اطـراف او    كسي به او آسـيبي برسـاند گـردنش را قطـع خـواهم كـر      
كه به او آزار برسـاند. امـا قبـول ايـن      كرد ميپراكنده شدند، پس از اين واقعه احدي جرات ن

كـه   ديـد  مي، زيرا آمد مييك نوعي ضعف به حساب  رضى اهللا عنه مسئله براي حضرت عمر
ه داده است از اش او را پنا خوردند ولي به خاطر اينكه دايي مسلمين توسط مخالفان كتك مي

او نمي توانسـت خـودش را از مسـائلي كـه مسـلمانان بـا آن        ،شر مشركين در امان مانده است
ي زيادي از  ت و در حالي كه عدهدايي اش رف ءروبرو بودند كنار بكشد، بدين جهت به خانه

كويي بلند ايستاد و ربزرگان قوم بني عدي در آنجا حضور داشتند، براي سخن گفتن باالي س
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كـه پنـاه دادنـت را رد     كـنم  ميبا صداي رسا كه همه بشنوند، گفت: اي دايي! نزد همه اعالم 
، زيرا اين درد كنم ميام به من پناه داده ولي من پناه دادنش را رد  نمايم! آيا شنيديد؟! دايي مي

  بينند، در امان باشم.  مي مسلمين به آن گرفتارند و آزاركه از آنچه  كند ميبر وجدانم سنگيني 
كه از شنيدن سخنان خواهرزاده اش شـگفت زده شـده    رضى اهللا عنه دايي حضرت عمر
امـا حضـرت عمـر در     .»پناه دادنم را رد نكن اين كار درست نيسـت «بود برخاست و گفت: 

  حالي كه بر تصميم خود مصر بود، خانه را ترك كرد. 
ا كتك زدند، او تـا مـدتي مقاومـت كـرد ولـي      بعد از چند روز گروهي از مشركين او ر

هنگامي كه تعداد آنها زياد شد تاب نياورد و مهاجمين او را بر روي زمين انداختند نـيم خيـز   
هـر  «شد و سعي كرد، بنشيند در حالي كه مشركين باالي سرش ايستاده بودند به آنها گفـت:  

سيصد مرد شديم يـا شـما مكـه را    د انجام دهيد، به خدا قسم، هرگاه خواه ميكاري كه دلتان 
  »!كنيم مييد يا ما آن را به شما واگذار كن ميبراي ما رها 

ايـاس  «ديگري كه در مورد انتقام گرفتن او از خودش نقل كرده اند، مربوط بـه   ي واقعه
روزي حضرت عمر به بـازار مدينـه رفـت و     .باشد مييكي از افراد معمولي جامعه  ،»بن سلمه

ا پهـن كـرده اسـت و    د كـه در محلـي از گـذرگاه مـردم نشسـته و بسـاطش ر      پسر سلمه را دي
فروشد، اين كار باعث شده بود كه عبور و مرور به كندي انجام شـود، خليفـه    كاالهايي را مي

اي به پشت ((اياس))  بلندي كه همراهش داشت آهسته ضربهوقتي اين صحنه را ديد با عصاي 
پسر سلمه كه مقصر بـود حـق را بـه ايشـان داد و چيـزي       زد و گفت: از مسير راه مردم برخيز!

نگفت. اميرالمومنين وقتي به خانه بازگشت به خاطر آن ضربه آرام كه قبل از اخطار با عصا بر 
پشت اياس زده بود، وجدان خود را مالمت كرد و پس از چنـد روز وقتـي دوبـاره او را ديـد     

 ،وي؟ او در جـواب گفـت: اي اميرالمـومنين   ي به حج برخواه ميامسال  ،پرسيد: اي ابن سلمه
در اين هنگام سـاكت شـد. حضـرت دسـت ايـاس را       به حج بروم اما... خواهم ميمن هر سال 

گرفت گفت: تو نياز به پول داري آيا اين طور نيست؟ قبل از اينكه او پاسخ بدهـد، حضـرت   
بـه او داد و فرمـود:   وي را به خانه خود برد و ششصد درهم براي دلجـويي   رضى اهللا عنه عمر

  از اين پول براي سفر حج استفاده كن و بدان كه اين حق تو است!  ،اي ابن سلمه
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   »حق من! چرا؟«مرد با تعجب پرسيد: 
كشـيد گفـت: ايـن بـه خـاطر آن       و دسـت مـي  حضرت در حالي كه به آرامي بـر پشـت ا  

  ي آرامي كه در بازار به پشت تو زدم.  ضربه
اميرالمومنين من آن را فرامـوش كـرده بـودم شـما آن را بـه يـادم       ابن سلمه فرياد زد! اي 

  آوريد! 
اميرالمومنين فرمود: ولي به خدا قسم من آن را فراموش نكرده بودم! ابن سلمه فريـاد زد:  

  به راستي كه عظمت روح و نفس تو شگفت انگيز است!  ،اي عمر
پليس يا مامور سـاده از   ، امروزه يكدهد ميدر جوامع امروزي هرگز چنين اتفاقي رخ ن

كـه خـدا را    شـود  مي، زيرا قدرت شغلي او باعث كند ميقدرت نمايي و آزار ديگران پرهيز ن
او  برد و عالقه بـه قـدرت،   پست و مقام وجدانش را از ياد مي فراموش كند. حتي براي كسب
خواهـد   دارد كه هر انساني در روز قيامت پاسخگوي اعمـالش  را از ديدن اين حقيقت باز مي

  اعمالش ثبت شده است.  ي نامهبود و هر عمل بزرگ يا كوچكي كه در دنيا انجام داده در 
دار بـود و در چنـين   فه دوم در حالي وفـات يافـت كـه قرضـ    همان طور كه خوانديم خلي

ي آرامي كه با عصايش بـه او زده بـود داد تـا     شصد درهم به ابن سلمه به خاطر ضربهحالتي ش
  د. وجدانش راحت باش

ي تـو عجيـب اسـت از همـه شـگفت      به راسـتي اي عمـر بزرگـوار    كنم ميدوباره تكرار 
تر تعاليم ديني است كه گوهر وجودي تو را صـيقل داد و فضـايلي را كـه در وجـود تـو      انگيز

  نهفته بود، آشكار كرد! 

   رضى اهللا عنه انگيز عبدالرحمن پسر حضرت عمر ي غم حادثه

م مصر بود، وي اين حادثه را اين چنين بـراي مـا نقـل    در آن هنگام عمرو بن عاص حاك
  . كند مي

و دوستش ابوسروعه در حالي كه از خجالت  رضى اهللا عنه يك روز عبدالرحمن بن عمر
ي كن زيرا ما بر ما حد خدا را جار«سرهايشان را پايين انداخته بودند نزد من آمدند و گفتند: 

نش قرار دادم و از خود راندم. امـا عبـدالرحمن   من آنها را مورد سرز »ديشب شراب نوشيديم
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تهديد كرد كه اگر بر ما حد را جاري نكني هنگامي كه پدرم آمد موضـوع را بـه او خـواهم    
  گفت. 

: من كه قصد داشتم آنها را از خود دور كـنم و از منـزل بيـرون    گويد ميعمرو بن عاص 
خانـه آورده و حـد را جـاري    يـاط  ، آنهـا را بـه ح  اما پس از شنيدن سخنان عبدالرحمن ،نمايم

و ابوسـروعه را بـه خانـه بـرد و سـر آنهـا را        ، برادرشپسر حضرت عمر عبدالرحمن و كردم،
   در اين قسمت از حادثه بايد مقداري بينديشم! .تراشيد

ن در اثـر عـذاب وجـدان نـزد حـاكم      نوشـد و پـس از آ   پسر خليفه با دوستش شراب مي
شرعي را در مورد آنان اجرا كند اما حـاكم از اجـراي   ات د كه مجازخواه ميرود و از او  مي

كه اگر فرقي بين او و بقيه مسلمين  كند ميد، ولي پسر خليفه او را تهديد زن ميمجازات سرباز 
كـه قـوانين    شـود  ميقايل شود به پدرش اميرالمومنين خبر خواهد داد. عمرو بن عاص مجبور 

مـورد بايـد بگـوييم؟ زيـرا ايـن       را بتراشد! در اينشرعي را در مورد آنان اجرا كند و سرشان 
اسـت كـه مـردم از موضـوع بـا خبـر        موضوع نياز به شرح بيشتر و حاشيه نويسي ندارد. طبيعي

فهمنـد. زيـرا آنـان در حيـاط منـزل       راي فرزند خليفه اتفاق افتاده مـي شوند و آنچه را كه ب مي
  اند.  حاكم كه در معرض ديد عابرين قرار داشته مجازات شده

رسيد و گفتـه شـد كـه عمـرو بـن       رضى اهللا عنه اين خبر پس از تحريف به حضرت عمر
عاص مجازات الزم را در حياط منزلش اجرا نكرده تـا مـردم ببيننـد، بلكـه آنـان را در داخـل       

ه حاكم مصر به اي ب خليفه را بر انگيخت و آنگاه نامهمنزلش تنبيه كرده است، اين خبر، خشم 
، زيرا بر خالف پيمان مـن عمـل   كنم ميمن از عمل و جرات تو تعجب «شت: اين مضمون نو

شـت اسـت، تـو    از كار بر كنار كنم و ايـن رفتـار بـراي تـو ز     اكردي. نظرم اين است كه تو ر
كـه بـا    دانـي  ميات تراشيدي و  ات مجازات كردي و سرش را در خانه عبدالرحمن را در خانه

ي مـردم اسـت، بـا او     اي؟ عبدالرحمن يك نفـر از عامـه   ن كار در واقع با من مخالفت كردهاي
اي كـه او فرزنـد    ن داري، اما تـو بـا خـودت گفتـه    همان رفتار را بايد داشته باشي كه با ديگرا

كرده است براي هيچ كس گذشت و من در حقي كه خدا واجب  داني مياميرالمومنين است! 
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بايي پاره نزد من بفرست تا رزندم را با عمن به دستت رسيد ف ي نامهانگاري ندارم. هرگاه  سهل
  ي عمل زشت خودش را ببيند.  نتيجه

در حياط منزل حد  اي به خليفه نوشت و به او خبر داد كه فرزندش را عمرو بن عاص نامه
اي را به عبدالرحمن داد و براي اجراي دستور خليفه مجبور شد عبـايي زبـر و    زده است و نامه

  مجرم كند و سپس او را نزد پدرش فرستاد. خشن به رنگ تيره بر تن 
عبدالرحمن دچار بيماري سختي شد و زماني كـه بـه حضـور پـدرش رسـيد توانـايي راه       

اي بـه ديـدن او نداشـت و همـين كـه       خليفه كه بشدت ناراحت بـود، عالقـه  رفتن را نداشت، 
 »ت شـدي؟ آيا شراب نوشـيدي و مسـ   ،اي عبدالرحمن« :چشمش به او افتاد با خشم فرياد زد

او يـك   ،اي اميرالمـومنين «عبدالرحمن بن عوف هم آن روز در آنجـا حاضـر بـود و گفـت:     
  . »مرتبه مجازات شده است

  خليفه فرياد زد: تو ساكت باش! 
  ديگر چيزي نگفت.  رضى اهللا عنه عبدالرحمن بن عوف

ر در اين موقع عبدالرحمن از پدرش خواست كه به علت بيماري از مجازات او صرف نظ
  من بيمارم اگر دستور دهي مرا بزنند تو قاتل من هستي!  :كند و گفت

به بيماري پسرش و اينكه گفته شده بود كه حد بر او يـك   رضى اهللا عنه عمر بن خطاب
مرتبه جاري شده، توجهي نكرده و شايد باور نكرده بود و يقين داشت كه عمرو بن عـاص بـا   

او فرزنـد خليفـه بـوده اسـت. شـايد هـم حـق خـودش         عبدالرحمن به خوبي رفتار كرده، زيرا 
ست كه به عنوان يك پدر كه حاكم حكومت اسالمي نيز هست پسرش را ادب كند تـا  دان مي

روش بدي براي ديگران باقي نماند. دستور مجازات پسـرش را صـادر كـرد و بعـد از جـاري      
  ي درگذشت. شدن حكم، او را زنداني نمود كه پس از مدتي عبدالرحمن بر اثر بيمار

: عبدالرحمن هنگام شالق خوردن فوت كرد و پـدرش  گويند ميبعضي از تاريخ نويسان 
دستور داد تا حد شرعي را بعد از مردن او تكميل كنند، ولي ايـن روايـت قابـل قبـول نيسـت.      
بسياري از مورخين اين حادثه را مفصلتر بيان كرده اند ولي در مجموع، اين روايات بـراي مـا   



  

  �زندگينامة فاروق اعظم عمر         27 
  

در اجراي عدالت دقيق بود و اوامر حق را در  رضى اهللا عنه كه عمر بن خطاب كند ميروشن 
  . و در مورد احدي گذشت نداشت. كرد ميمورد همگان يكسان اجرا 

بـا پسـرش داشـت در واقـع انتقـام از خـودش        رضـى اهللا عنـه   رفتاري كه حضـرت عمـر  
  ي تن او بود!  ، زيرا عبدالرحمن پارهشود ميمحسوب 

  



   رضى اهللا عنه شفقت حضرت عمررحم و 

 ممكن است براي گروهي از خوانندگان كتاب اين فصل كه درباره شفقت حضرت عمر
، قدري شگفت انگيز به نشر برسد. آن هـم بعـد از آنكـه فهميـديم كـه او بسـيار       رضى اهللا عنه

ه او نـد در حـالي كـ   زد مـي سختگير بود و بسياري از زنها به همين خـاطر ازدواج بـا او سـرباز    
  اميرالمومنين بود. 

در مورد آن حضـرت عجيـب بـه     صحبت كردن از خوش طبعي، مزاح كردن و خنديدن
  . كرد ميرسد و شگفت انگيز تر از همه اينكه او در بعضي مواقع زود گريه  نظر مي

اسـالم  «: فرمايـد  مـي  رضى اهللا عنه در مورد حضرت عمر رضى اهللا عنه بن مسعود عبداهللا
براي اسالم و هجرت او براي مسـلمانها نصـرتي جديـد و حكـومتش بـراي       آوردنش پيروزي

   .»مسلمين رحمتي بزرگ بود
و در اطـراف مدينـه بـه     شـد  مـي يكي از عادتهاي خليفه اين بود كه شبها از خانه خـارج  

تـا از حـال مـردم آگـاه شـود، بطـوري كـه كسـي نفهمـد او           زد مـي صورت ناشـناس گشـت   
از شبها با خـادمش (اسـلم) از دارالخالفـه بيـرون آمـد و تصـميم       اميرالمومنين است. در يكي 

هاي آتش را ديـد بـه (اسـلم)     ر نزديكي مدينه بود، از دور شعلهگرفت به روستاي ضرار كه د
آنها سواركاراني باشند كه در سرماي شب در بيابان مانده اند بيا با هم  كنم ميمن فكر  :گفت

  به آنجا برويم. 
ه آتش نزديك شدند زني را ديدند كه جلوي آتش نشسته و ديگـي  دو بهر هنگامي كه 

را روي آن قرار داده و كودكان خردسالش در اطراف او در حال گريه كردن هسـتند. خليفـه   
پس از پاسخ آن زن،  ،اي اهل آتش :ديسالم بر شما اي اهل روشنايي! نپسنديد كه بگو :گفت
  توانم نزديك شوم؟  : آيا ميپرسيد

ن متواضع و با حياء بوده است زيرا از ز ،فهميم كه چقدر با ادب اين سطور مي واندنبا خ
اگر نيت خيري داري نزديك شو و گرنه گيرد. زن گفت:  فقيري براي نزديك شدن اجازه مي

  ! ما را به حال خودمان رها كن
قير زن ف ،به آنان نزديك شد و علت گريه كودكان را پرسيد رضى اهللا عنه حضرت عمر

. حضرت پرسيد: مشغول پختن چه غذايي هستي؟ كنند ميها از گرسنگي گريه  سخ داد: بچهپا
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مقداري گوشت را براي فرزندانم مي پـزم. سـپس برخاسـته و بـه سـوي خليفـه        :زن پاسخ داد
كـه اگـر از شـما بـراي      ترسـم  ميآمد، آهسته طوري كه كودكان صدايش را نشنوند، گفت: 

ام.  د. در ديگ فقـط مقـداري سـنگ گذاشـته    هم به بخل كنيخوردن غذا دعوت نكنم، مرا مت
ي؟ زن بـا صـدايي   كن ميسنگ! با اين سنگها چه  :با تعجب پرسيد رضى اهللا عنه حضرت عمر

تا  كنم ميجوشانم و با اين كار كودكان را ساكت  ن گفت: من اين سنگها را در آب ميغمگي
  كم كم به خواب بروند. 

تر شد و در حالي كه بغض گلويش را مـي فشـرد گفـت:     اننمايغم و اندوه در چهره زن 
من زن فقيري هستم كه شوهرم مرده و خليفه نيز براي ما كاري انجام نداده است خدا در بـين  

  ما و خليفه قضاوت خواهد كرد! 
جاري شد و با صداي لرزان در حالي كه به  رضى اهللا عنه اشك از چشمان حضرت عمر

ه بود پاسخ داد: خدا به تو و فرزندانت رحم كند. آيا عمر از حـال  شدت تحت تاثير قرار گرفت
و  كند ميشما خبر دارد؟ زن كه خليفه را نمي شناخت با ناراحتي پاسخ داد: او بر ما حكومت 

اما از حال ما غافل است. پس از شنيدن اين سخنان حضرت سخنان زن را تاييد  شود ميامير ما 
  ست. حق با تو ا :كرد و به او گفت

بـا   رضى اهللا عنـه  اشاره كرد و گفت: بيا برويم. عمر بن خطابخادمش سپس با عجله به 
عجله به طرف انبار آرد مي دويد و اسلم از خستگي پشت سـرش در حـالي كـه نفـس نفـس      

اي آرد از آنجـا   به محل انبـار رسـيدند خليفـه كيسـه     و وقتي كرد ميبه سرعت حركت  زد مي
واست كه كمك كند و آن را بر روي پشت خليفـه بگـذارد و اسـلم    بيرون آورد و از اسلم خ

  ! گذارم بجاي شما كيسه آرد را بر پشتم ميمن  ،گفت: اي اميرالمومنين
حضرت با ناراحتي فرياد زد: آيا گناهان مـرا هـم در روز قيامـت حمـل خـواهي كـرد؟!       

داد، گوشـت   آنگاه كمرش را خم كرد و اسـلم كيسـه سـنگين آرد را بـر پشـت خليفـه قـرار       
گوسفند و مقداري روغن نيز آماده كردند و به سرعت نزد زن فقير و فرزندانش برگشـتند. او  

ت. در حالي كه به آتش زيـر  به اين كارها اكتفا نكرد، بلكه پختن گوشت را نيز به عهده گرف
نداشـت. وجـدانش    شد ميدميد، توجهي به دود زيادي كه وارد دهان و چشمهايش  ديگ مي
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نگرفت تا اينكه حلوايي از آرد و روغن پخت و كودكان خوابيده را بيدار كرد و مـورد  آرام 
  نوازش قرار داد و به غذا خوردن تشويق نمود. 

زماني كه قصد بازگشت را داشتند، آن زن گفت: چه قلب مهرباني داري! اي كاش قلب 
  ! بود ميعمر بن خطاب هم مثل تو مهربان 

وت كرد و چيزي به او نگفت و دسـتور داد تـا ماهانـه از    سك رضى اهللا عنه حضرت عمر
  بيت المال براي او حقوق تعيين گردد، تا زندگي زن و فرزندانش تامين شود. 

  اي از رحم و شفقت خليفه دوم است.  اين روايت تنها نمونه

  پيرمرد يهودي 

از حـال  بخاطر جويا شـدن   رضى اهللا عنه هاي بازديد كه حضرت عمر طي يكي از برنامه
اي ايسـتاده و از مـردم    نابينـايي را ديـد كـه در كنـار خانـه     ، پيرمرد زد ميمردم در شهر گشت 

د، براي خليفه ناگوار بود كه فردي از رعيت خود را ببيند كـه نيازمنـد باشـد.    خواه ميكمك 
مرد پرسيد! چه چيز تو را مجبور به تكدي و گـدايي كـرده اسـت؟ پيرمـرد      جلو رفت و از پير

  نا گفت! از خليفه بپرس و دگرگوني زمانه. نابي
  گيري؟  آيا نياز داري از بيت المال نمي :پرسيدند رضى اهللا عنه حضرت عمر

  هرگز! زيرا من يهودي هستم.  :پيرمرد جواب داد
مـرد كشـيد آنگـاه     خليفـه دسـتش را بـه آرامـي بـر پشـت پيـر        ،پس از شنيدن اين پاسخ

ير را در ميان دستهايش گرفت و با محبت از او خواست مرد فق هاي ضعيف و ناتوان پير دست
كجـا بايـد    :شـناخت پرسـيد   را نمـي  رضـى اهللا عنـه   همراهش برود. مرد نابينا كه حضرت عمر

مقـداري   خـواهم  مـي من بيـا.   ي خانهحضرت بدون آنكه خود را معرفي كند فرمود: به  ؟بيايم
رضـى اهللا   مرد به راه افتاد و حضرت عمر پول به تو بدهم، زيرا اكنون چيزي همراه ندارم. پير

 ،مرد يهـودي اسـت   دار بيت المال گفت: اين پير خزانه به مرد يهودي را به خانه اش برد و عنه
ايم، زيرا صـدقات از آن فقـراء و مسـاكين     ا در حق او به عدالت رفتار نكردهبه خدا قسم كه م

 . پيـر باشـد  مـي ند است كه اهل كتاب مسلمان و اهل كتاب است در حالي كه او از افراد نيازم
مـرد نابينـا مبلغـي پـول داد      بـه پيـر   .مرد يهودي وقتي فهميد او اميرالمومنين است مسلمان شد
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شـان  ي سپس براي امثال او از غير مسلمانها حقـوقي تعيـين كردنـد تـا گـدايي نكننـد و آبـرو       
  محفوظ بماند. 

  گريه كودك 

شـنيد بسـيار تحـت     گريه كودكـان را مـي   ايهنگامي كه صد رضى اهللا عنه حضرت عمر
گرفت و در يكي از روزها كه در مسجد نشسـته بـود صـداي گريـه كـودكي را       تاثير قرار مي

قـراري   نشد، حضرت براي اينكه به علت بي شنيد، چون مدت زيادي گذشت و كودك آرام
مودنـد:  كودك پي ببرند از مسجد خارج شدند كودك را ديدند كه همراه با مادرش بـود. فر 

؟ زن كه خليفه را كند ميواي بر تو به نظر من تو مادر بدي هستي! چرا فرزندت اين قدر گريه 
ي  : گريـه شناخت گفت: بهتـر آن اسـت كـه از عمـر سـوال كنـي! حضـرت بـه او گفـت          نمي

زيـرا   كند ميفرزندم چهار روز است كه گريه  :فرزندت به عمر چه ربطي دارد؟ زن پاسخ داد
  ام در حالي كه هنوز يك ساله نشده است.  گرفته او را از شير

اميرالمومنين فقـط بـراي كودكـاني از بيـت      :و وقتي علت اين كار را جويا شد پاسخ داد
  كه از شير مادر گرفته شده باشند. كند ميالمال سهميه برقرار 

از حضرت فوراً شخصي را فرستادند تا در بين مردم اعالم كند، كه فرزندانشان را زودتر 
ي تولـد سـهميه    بعد از ايـن بـراي هـر كـودك از لحظـه     موقع از شير مادر محروم نكنند، زيرا 

  . شود ميبرقرار 

   رضى اهللا عنه خوش طبعي و مزاح حضرت عمر

خنديد، زيرا توجه به آخرت او را از ميل بـه مسـائل    كمتر مي رضى اهللا عنه حضرت عمر
خنديـد   كـه ايشـان مـي    ديـد  مـي و  شـد  مـي ر روبـرو  دنيوي باز داشته بود، اما هر زمان بـا پيـامب  

گرديـد. بـا وجـود اينكـه      هاي پيشانيش از هم باز مي و چين و چروك شد مياش بشاش  چهره
  گرفت.  ست شادي وجودش را فرا ميدان ميي پيامبر را ن علت خنده

مسـائل   ي بـاره در صلى اهللا عليه وآله وسلم روزي گروهي از زنان قريش نزد رسول خدا
ند و طبق عادت زنان، سر و صدا و همهمـه، زيـاد شـده بـود ولـي      كرد ميالمي پرس و جو اس

  ند. كرد ميبا بزرگواري و شكيبايي تحمل  صلى اهللا عليه وآله وسلم پيامبر
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اجازه گرفتند تا وارد خانه شوند، زنـان پـس از شـنيدن     رضى اهللا عنه وقتي حضرت عمر
صلى اهللا عليـه وآلـه    هاي خود را پوشانيدند. پيامبر هبا عجله چهر شده وپراگنده صداي ايشان 

پيـامبر را خنـدان    رضـى اهللا عنـه   اين صحنه خنديدند و زماني كه حضرت عمرديدن از  وسلم
اي پيـامبر! خـدا    :ديدند با چهره بشاش، در حالي كه لبخند بر لبهايشان ظاهرشده بود فرمودند

  شما را خندان داشته باشد!.
از اين رفتار زنان تعجب كردم زيرا همين كه صداي تو را شنيدند فـوراً   پيامبر فرمود: من

سرش را بـا   زد ميدر حالي كه لبخند  رضى اهللا عنه حجابشان را رعايت كردند! حضرت عمر
از  ،با شوخي بـود گفـت: اي ظالمهـا   توأم تعجب به طرف زنها بر گرداند و با لحني جدي كه 

؟! آنگـاه سـرش را بسـوي    ترسـيد  مين هللا عليه وآله وسلمصلى ا و از رسول خدا ترسيد ميمن 
  شايسته است كه از شما بترسند!  ،پيامبر برگرداند و گفت: اي رسول خدا

زني از ميان آن گروه پاسخ داد كه! شما خشـن و سـختگيرتر از پيـامبر هسـتيد! حضـرت      
صلى اهللا  پيامبر سكوت كرده لبخند بر لبهايش ظاهر بود و به خاطر سعادت رضى اهللا عنه عمر

و او با وجود آنكه شخصي نيرومند و داراي ابهت  كرد مياحساس خوشبختي  عليه وآله وسلم
مانند كودك مطيع بود. او صداقت و  صلى اهللا عليه وآله وسلم بود ولي در محضر رسول خدا

 صـلى اهللا  من براي رسول خـدا «محبت خودش را نسبت به پيامبر اين گونه بيان فرموده است: 
ايشـان   پيامبر همان طور كـه خـدا در مـورد   برده، خدمتگزار و نگهبان بودم و  عليه وآله وسلم

چون  صلى اهللا عليه وآله وسلم فرموده: با مومنين بسيار مهربان بودند و من در مقابل رسول اهللا
  .»مآمد مياي بودم كه به فرمان ايشان به حركت در  شمشير برهنه

ت به پيامبر آن قدر زياد بود كه هرگاه پيامبر را خندان و شاد محبت اين مرد بزرگ، نسب
  . شد مياز فرط خوشحالي اشك شوق از چشمهايش جاري  ديد مي

در ميان جمعي از ياران خود كه حضرت عمر نيـز   صلى اهللا عليه وآله وسلم روزي پيامبر
قصـري از بهشـت    كه در كنـار  يكي از آنان بود فرمودند: من يك بار زني را در خواب ديدم

اين قصر متعلق به چه كسي است؟ فرشتگان پاسـخ دادنـد: ايـن كـاخ      :گيرد، پرسيدم وضو مي
  و به سرعت از آنجا دور شدم.  ماست، من در عالم خواب غيرت او را به خاطر آورد عمر
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رضـى   و صحابه شروع به خنديدن كردند و حضرت عمر صلى اهللا عليه وآله وسلم پيامبر
  آيا من نسبت به شما با غيرت هستم؟  !يا رسول اهللا :، گفتكرد ميحالي كه گريه  در اهللا عنه

شوخ طبعي خليفه نقل شده اين است كه: يك بار،  ي بارهيكي از ماجراهاي جالبي كه در
مـرد   نند، مردي را ديدند، ايشان جلو رفته و نامش را پرسيدند. آكرد ميايشان از شهر بازديد 

اخگر آتش) فرزند شهاب معرفـي كـرد (شـهاب يعنـي شـعله آتـش)        خودش را جمره (يعني
اش  حرقه (يعني گرما) وقتي نـام قبيلـه  اهل  :اهل كجا هستي؟ مرد پاسخ داد :حضرت پرسيدند

بـا خنـده گفتنـد:     رضـى اهللا عنـه   را پرسيدند گفت: من از قبيله بني حزام هستم. حضرت عمـر 
ن سخن آن مرد و همه كساني كـه بـا حضـرت    را درياب كه سوختند! با شنيدن اي ات خانواده

   ند.همراه بودند خنديد
ند، بطور مثال ماجراي رفتـار  داد ميبا وجود شوخي ايشان هرگز ابهت خود را از دست ن

  جالب است:  گفت ميو ناسزا  كرد ميايشان با حطيئه شاعري كه در اشعارش ديگران را هجو 
ايشان آوردنـد و آنگـاه    نزدحطيئه را  شاندستور  طبق رضى اهللا عنه روزي حضرت عمر

فرمان داد به دستهايش دستبند بزنند و مته و چاقويي را بياورند و با اين كار به حطيئـه فهمانـد   
دست بر ندارد زبانش را قطـع خواهـد كـرد. حطيئـه بـه شـدت        )1(كه اگر از سرودن هجويات

هـم وسـاطت كردنـد و     وحشت كرد و با فريادي همراه با ترس تقاضاي بخشش نمود، حضار
خليفه از او تعهد گرفت كه ديگر كسي را دشنام ندهد، و در عـوض قـول داد كـه سـه هـزار      

  درهم به حطيئه بپردازند! 
  

                                                 

  هجو: شعري كه در آن از ديگران به بدي ياد كنند و فحش و ناسزا به كار برند. -1



  الهامو فهميدن  ���� حضرت عمر

منظور از غيب، فهميدن آنچه كه به طور عادي از درك و فهم مردم پنهان است و گر نه 
ا بر علم خـدا احاطـه ندارنـد مگـر بـه مقـداري كـه خـدا         د، انسانهدان ميكسي جز خدا غيب ن

بخواهد، مشهور است كه خداوند متعال بـه دوسـتان نيكوكـارش، چيزهـاي بسـياري را الهـام       
هـم پيرامـون همـين     رضـى اهللا عنـه   . از حضرت عمـر دانند ميي مردم آن را ن كه عامه كند مي

عضـي مـوارد مشـكل بـه نظـر      هـا در ب موضوع روايات بسياري نقل شده است كـه پـذيرفتن آن  
  . كنيم ميرسد، به همين خاطر به رواياتي كه در صحت آن يقين داريم اكتفا  مي

ست دان ميپس از مشرف شدن به دين مبين اسالم وظيفه خود  رضى اهللا عنه حضرت عمر
حفاظت كنـد، روزي همـراه بـا تعـدادي از يـاران،       صلى اهللا عليه وآله وسلم كه از جان پيامبر

رضـى اهللا   خانه خود نشسته و با يكديگر مشغول صحبت بودند. ناگهان حضـرت عمـر  جلوي 
سخن خود را ناتمام گذاشت و متوجه رهگذري شد كـه شمشـيري بـر پهلـويش آويختـه       عنه

 :بود. يكي از ياران علت سكوت را پرسيد، ايشان با دست به مرد ناشناس اشاره كرده و گفتند
خداست و براي قصد شومي به اينجا آمـده اسـت. يكـي از    كه او دشمن  دهد ميقلبم گواهي 
چگونه آگاه شدي؟ اما حضرت بدون اينكه پاسخي بدهد با سرعت به طرف آن  :ياران پرسيد

صلى اهللا عليه وآله  مرد رفت، بند شمشيرش را گرفت و آنگاه او را نزد رسول خدا برد. پيامبر
ي) نـام  محـ وهـب الج  بنرها كن. آن مرد (عمير  او را :كه بسيار دانا و بردبار بود فرمود وسلم

تعريف نكـرده بـود كـه خـودش      صلى اهللا عليه وآله وسلم و هنوز ماجرا را براي پيامبرداشت 
ي شمشـيرش را نيـز    آمـده و لبـه   صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     اعتراف كرد براي كشتن پيـامبر 

اطر كشـته شـدن اقـوامش در    زهرآگين كرده است تا زخم آن بهبود نيابد تا بـا ايـن كـار بخـ    
  جنگ بدر از مسلمانان انتقام گرفته باشد.

ي آن را  اين واقعه طوري ديگري نقل شده، و اينك متن ترجمه شده در سيرت ابن هشام(اما 
اندكي پس از جنگ بدر، عمير بن وهب جمحي و صفوان بـن   م:ياز رحيق المختوم نقل نمود

ــر  ــد. عمي ــه در حجــر اســماعيل نشســته بودن ــود كــه در مكــه  امي ــريش ب ، يكــي از شــياطين ق
  و صحابه را بسيار آزار مي داد. پسرش در جنگ بدر اسير شده بود.  �پيامبراكرم

آورد كه درچاه انداخته شدند. صفوان گفت:  عمير، از كشتگان بدر و از كساني سخن به ميان 
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  سوگند به خدا كه پس از آنان، زندگي ارزشي ندارد! 
راست مي گويي. اگر بدهكار نبودم و يا مي توانستم بـدهيم را ادا كـنم و   عميرگفت: به خدا، 

اگراز بابت بيچارگي خانواده ام، نگراني نداشتم، به سوي محمد به تاخت مي رفتم و او را مي 
  كشتم. زيرا از آنجا كه فرزندم در دستشان اسير است، بهانه اي هم براي رفتن به مدينه دارم.

و بي درنگ گفت: من ، بازپرداخت بدهيهايت را بر عهده مي گيرم  صفوان، از خدا خواست
و مراقب خانواده ات خواهم بود و تا زنده باشم از آنان همانند خانواده خودم سرپرسـتي مـي   

  كنم و هرچه درتوان داشته باشم، از آنها دريغ نخواهم كرد.
صفوان پذيرفت و آنگـاه  عميرگفت: پس اين تصميم، بين من و تو بماند و كسي باخبر نشود. 

عمير، سفارش كرد كه شمشيرش را تيز و آغشته به زهر كنند و سـپس راه مدينـه را در پـيش    
عمـر    گرفت. مستقيم به سوي مسجدالنبي رفت و هنگامي كه در حال خواباندن مركبش بـود، 

  او را ديد. �بن خطاب
اف الهـي بـه مسـلمانان در    با عده اي از مسلمانان، در مسجد جمع بودند و درباره الطـ  �عمر

با ديدن عمير بن وهب گفت: اين سگ، دشمن خداست  �جنگ بدر سخن مي گفتند. عمر
رفت و گفت: اي رسو ل خدا! اينك  �و جز براي شرارت نيامده است. بي درنگ نزد پيامبر

  فرمود: او را نزد من بياور. �دشمن خدا، عمير، با شمشير آخته آمده است. رسو ل اكرم
 �نزد عمير رفت و بند شمشير عمير را چسبيد و به چند تن از انصارگفت: نـزد پيـامبر   �عمر

برويد و مراقب ايشان باشيد كه نمي شود به اين پليد، اطمينان كرد. آنگاه عمير را نـزد رسـول   
بند شمشـير وي را بـه    �عمير را ديد و مشاهده كرد كه عمر �برد. وقتي پيامبر اكرم �خدا

اي عميـر!  « و سـپس فرمـود:   » اي عمـر! رهـايش كـن   «و مي كشـد، فرمـود:   گردنش پيچيده  
  عمير نزديك رفت و گفت: صبح شما بخير.». نزديك بيا

خداوند ، ما را به درودي بهتر از درود تو گرامي داشته كه آن، كلمـه  «فرمود:  �رسول اكرم
  ».سالم و درود اهل بهشت مي باشد

عمير گفت:آمده ام تا درباره اسيري كه در دست » اي؟ آمده عمير! براي چه«پرسيد:  �پيامبر
  ».شماست، صحبت كنم و از شما بخواهم كه در مورد او، به من لطفي بكنيد
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  »پس اين شمشير چيست كه بر گردنت آويخته اي؟« پرسيد:  �رسو ل خدا
، راسـتش را بگـو  «فرمـود:   �گفت: اين شمشيرها را بال ببرد! مگر به دردمان خـورد؟! پيـامبر  

  عمير گفت: فقط برا ي همين منظور آمده ام كه گفتم.» براي چه آمده اي؟
بلكه تو و صفوان با هم نشستيد و يادي از چاه بدر و كشتگان كرديد و «فرمود:  �رسول خدا

سپس تو گفتي: اگر من بدهكار نبودم و خانواده ام، سرپرستي مي داشتند، مي رفـتم و محمـد   
ازپرداخت بدهي و سرپرسـتي خـانواده ات را پـذيرفت بـه شـرط      را مي كشتم، و صفوان نيز ب

  ».اينكه تو مرا بكشي؛ اما بدان كه خداوند، مرا حفظ مي كند و مانع تو مي گردد
عميرگفت: گواهي مي دهم كه تو پيامبر خدايي، فكر كرديم كه تو دروغ مي گويي و هرگز 

غير از صفوان، از اين موضـوع   از آسمان به تو خبري نمي رسد و بر تو وحي نمي شود. كسي
خبرندارد، به خدا سوگند حاال يقين كردم كه كسي جز خدا، اين خبر را به تو نرسانيده است، 
سپاس خداي را كه مرا به اسالم هدايت نمود و اين سفر را برايم مقدر كرد. آنگـاه عميـر، بـه    

دهيـد و بـرايش قـرآن     فرمود: به برادرتان مسايل دينش را آمـوزش  �حق گواهي داد. پيامبر
  بخوانيد و اسيرش را آزاد كنيد.

صفوان در مكه به مردم مي گفت: شما را به چيزي مژده خواهم داد كه جريان غم انگيز بـدر  
را به فراموشي مي سپارد. وي، همواره از سواران و مسافران، جوياي اخبار  بود تا اينكـه خبـر   

سـخن نگويـد و بـه او     �كه هرگز بـا عميـر   را شنيد و سوگند ياد كرد �مسلمان شدن عمير
  فايده اي نرساند.

به مكه بازگشـت و اسـالم را تبليـغ مـي كـرد و تعـداد زيـادي بـه دسـت او مسـلمان            �عمير
  ).)1(شدند

صـلى اهللا عليـه وآلـه     اين حادثه باعث شد كه (عمير) دين اسالم را بپذيرد و پيامبر اكـرم 
 ز مسلمانان خوب و وفادار شد. چگونه حضـرت عمـر  نيز او را بخشيدند بعدها او يكي ا وسلم

  فهميدند كه آن مرد براي انجام هدفي شوم آمده است؟  رضى اهللا عنه
  ي نيروي درايت و هوشياري است؟  آيا اين نوع الهام نشانه

                                                 

  .663 – 661، ص 1ابن هشام، ج سيرةاين از اضافات مصحح كتاب مي باشد.  -1
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م كه از طرف خداوند پاك بر قلب افراد شايسته و كسـاني  داني ميهرگز اين طور نيست! 
  . شود مي، الهام كنند ميرند و از شهوات دنيا و مظاهر آن پرهيز كه روح پاك و شفاف دا

مـورخين صـحت آن را    يكي ديگر از وقايع مشهور است كه بعضـي  واقعه ساريه الجبل،
  تاييد كرده اند، بدين قرار است: 

يـك روز جمعـه كـه در حـال خوانـدن خطبـه بـود، ناگهـان          رضى اهللا عنه حضرت عمر
ت، اين كار باعث تعجب مسلمانان از جمله حضرت علـي بـن   ساكت شد و چشمهايش را بس

بـه   ،حصـن  بـن  شد. ناگهان حضرت با صداي بلند فرياد زد: يـا سـاريه   رضى اهللا عنه طالب ابي
كوه پناه ببر و احتياط كن! كسي كه گرگ را چوپان كند ظلم كرده است! مسلمانان مشـغول  

؟ گويـد  مـي المـومنين بـاالي منبـر چـه     امير :صحبت كردن با يكديگر شدند و از هم پرسـيدند 
 و هنگامي كه نماز به پايـان رسـيد حضـرت علـي     دحضرت نماز جمعه را همراه مردم خواندن

جلو رفته از ايشان پرسيد: چه چيزي را صدا زديد؟ خليفه بـا تعجـب نگـاهي بـه      رضى اهللا عنه
ودنـد: بلـه   آيـا شـما هـم شـنيديد؟ حضـرت فرم      :كرده و پرسيدند رضى اهللا عنه حضرت علي

  ما شنيديم. ي همه
خليفه بر روي منبر سخنانش را با صداي بلند گفته بود و منظور سوال ايشـان از حضـرت   

اين بود كه در آن هنگام كه فرياد زده است در حالت معمولي نبوده، بلكه  رضى اهللا عنه علي
بـود. ايـن    يك حالت دروني در وي پيدا شـده  گويند ميهمان طور كه دانشمندان روانشناس 

و عللي ديگر انسـان   شود ميتغيير حال دروني حالتي است كه نيروي عقل در مقابل آن عاجز 
. ايـن  شود مي، مانند وقتي كه نيروي مغناطيسي در يك شيء ايجاد دهد ميرا تحت تاثير قرار 

ه آمـد  مـي علـيهم السـالم بوجـود     ءگام نزول وحي در انبياهنهوشي است كه  حالت شبيه به بي
فرمودنـد: بـه مـن القـاء شـد كـه مشـركين         رضى اهللا عنه ت. خليفه در جواب حضرت علياس

هايشان سوار شدند و از كـوه عبـور كردنـد فهميـدم      ن ما را شكست دادند و باالي شانهبرادرا
توانند با مشركين بجنگند و بر آنها پيروز شوند و اگر از  ر مسلمانها بر كوه مشرف باشند مياگ

متوجه مشركين نشوند هالك خواهند شد. با مجسم شدن اين صحنه در مقابل كوه بگذرند و 
  د زدم و سخناني را گفتم. اچشمانم ناگهان فري
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 حضرت علي و بقيه مسلمانان بعد از گذشت يك ماه از موضوعي كه بـه حضـرت عمـر   
  الهام شده بود آگاه شدند.  رضى اهللا عنه

شـنيده  دايي شبيه به صداي اميرالمـومنين را  بعداً روشن شد كه فرمانده لشكر مسلمانها ص
به كوه پناه ببر)) اين پيام را از مسافت دور كه صدها كيلومتر تا  ،: ((اي ساريهگفت ميبود كه 

مسجد النبي فاصله داشت دريافت كرده بود، كه مشركين در كنار كوه كمين كرده اند، او بـا  
ي قدرت خداوند  ك اين پيروزي نتيجهلشكرش به سوي آنها يورش برد و پيروز شد، بدون ش

  بود. 
استاد عباس عقاد سعي كرده است اين واقعه را از ديـدگاه روانشناسـي تجزيـه و تحليـل     

مخالف هستم. زيرا القاء دروني رأي : اين نوع القاء دروني است ولي من با اين گويد ميكند، 
د. به نظر من نيازي نيست ربطي به شنيدن صداي حضرت از مسافت صدها كيلومتر دورتر ندار

tΒ$!﴿ :فرمايـد  ميكه در اين زمينه بحث علمي بشود زيرا خداوند متعال  uρ Ο çF� Ï?ρé& zÏiΒ ÉΟ ù= Ïèø9 $# āωÎ) 

WξŠ Î= s% ∩∇∈∪﴾  :لم و دانش به شما داده شده استمقدار كمي از ع« ]85[اإلسراء«.   

  



  و عزت و عظمت اسالم  رضى اهللا عنه حضرت عمر

اين سري از كتابهـا در مـورد زنـدگي بزرگـان اسـالم بررسـي حـوادث         هدف ما از نشر
كـه مـورخين كمتـر بـه آن توجـه       است دوران زندگي هر يك از قهرمانان اسالم اي برگزيده

  كرده اند و در خالل بيان حوادث ديگر از اهميت آنها كاسته شده است. 
دولت اسالمي را تأسيس كردند و بنيـان   د از اينكه خود رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلمبع

ر در عصـ  مياز بزرگترين موسسين دولت اسـال  رضى اهللا عنه شك حضرت عمر بي گذاشتند،
ي بسـياري   آنكه خليفه مسلمين شود، در ادارهرود. قبل از  طاليي خالفت اسالمي به شمار مي

در زمـان  هـاي دولـت اسـالمي را كـه      اول همكاري داشت، او توانسـت پايـه  از امور با خليفه 
و مرزهاي دولـت اسـالمي را از    تثبيت كند ري شده بودبنيانگذا رضى اهللا عنه حضرت ابوبكر

  ل آفريقا تا ايران گسترش دهد. شما
فرماندهان لشكر اسالم را با اندرزهاي حكيمانـه   رضى اهللا عنه اميرالمومنين حضرت عمر

يـن  اي بـه ا  ، بطور مثال: به ابوعبيده فرزند مسعود ثقفـي كـه در عـراق بـود نامـه     كرد ميارشاد 
  مضمون نوشت: 

گوش فرا ده، و در كارها با آنـان   صلى اهللا عليه وآله وسلم به سخنان ياران رسول اكرم«
مشورت كن. با شتاب تصميم مگير و صبر را پيشه خود ساز، زيرا جنگ نياز به مردي با وقـار  

  . »دارد كه فرصت مناسب را بفهمد
اي بـه ايـن عبـارت     نامـه  ،قادسـيه  جنـگ ي  فرمانـده ، رضى اهللا عنه به سعد بن ابي وقاص

هرگاه به قادسيه رسيدي توقف كن، زيرا آنجا محل سرسبز و مناسبي اسـت، بعـد از   «نوشت: 
ها و رودخانه هايي وجود دارد كه عبور كردن از آن دشوار اسـت و در مكـاني    منطقه پل اين

شـماري نموديـد   آنان روز  كه هستي بمان اگر براي آمدن دشمن صبر كرديد و براي جهاد با
هايي را كه مسلمانها در آنجا هستند دقيقـاً مشـخص نمـا و مـرا از      شويد. براي من جا پيروز مي

  . »امور مربوط به مسلمانان آگاه ساز
ابوعبيده، شهر حلب در سرزمين شام را محاصره كرده بود و پـيش از آنكـه اهـالي شـهر     

فـه بـا ايـن كـار موافـق      كرد، خلي تسليم شوند، محاصره را شكست و به طرف انطاكيه حركت
پيروزي مسلمانان و شهادت تعدادي از آنها مـرا  «اي به اين مضمون ارسال داشتند:  نبود و نامه
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نشيني تو از قلعه حلب و رفتن به سوي نواحي نزديك انطاكيـه كـار    خوشحال كرد ولي عقب
حلب را فـتح كنـي و    ي نجا خواهند گفت تو نتوانستي قلعهدرستي نيست. زيرا بزودي اهالي آ

كساني كه هيچ چشم داشتي به تو نداشته اند به تو طمع خواهند ورزيد و با سپاهيان بـه سـوي   
و فصـل كنـد، زيـرا او    تو باز خواند گشت. از جايت تكان نخور تا خـدا ايـن جريـان را حـل     

   .»كننده است. ان شاء اهللا مرتبا كمك براي پيروزي به شما خواهد رسيد بهترين فيصله
را در  رضـى اهللا عنـه   ت حضـرت عمـر  راي ما، حكمت و دور انديشي و فراسـ اين نامه، ب

از كوچـك و بـزرگ كـه    ي امور، اعم  ن بر كليههاي دولت اسالمي و اشراف ايشا تثبيت پايه
  . كند ميهاي جنگي است، روشن  متعلق به نقشه

نـدگيش بـدور از   ، زبـود مي دولت پهناور اسالرئيس  رضى اهللا عنه با آنكه حضرت عمر
  گذشت.  تجمل و در كمال پارسايي و زهد مي

بـا   رضـى اهللا عنـه   زماني كه خليفه وارد شهر شد سوار بـر االغـي بـود، حضـرت معاويـه     
جماعت بزرگي كه گروهي سـواره و تعـدادي پيـاده بودنـد بـا ايشـان روبـرو شـدند، معاويـه          

  ت و با شكوه جلوه نمايد. لباسهاي فاخر و گرانبهاي پوشيده بود تا ظاهرش را با ابه
اب سـالمش را نـداد و بـا    خليفه را ديد سالم كـرد. حضـرت جـو    � هنگامي كه معاويه

  اش را از او بر گرداند.  تندي چهره
اي «عبدالرحمن بن عوف كه در ميان همراهان اميرالمومنين بود با صداي آهسته گفـت:  

   »كنيد بهتر است! اين مرد را رنجانديد، اگر با او صحبت المؤمنين، امير
صاحب اين جماعـت بـزرگ    اميرالمومنين به طرف معاويه برگشت و از او پرسيد: آيا تو

  بله.  :بينم؟ معاويه جواب داد هستي كه مي
  . متأسفمحضرت با عصبانيت فرمودند: براي تو 

معاويه كه بسيار زيرك و چاره انديش بود بـه حضـرت گفـت: اي اميرالمـومنين، مـا در      
هستيم كه جاسوسهاي دشمن فراوانند، اگر آمادگي نداشـته باشـيم و تعـداد مـا كـم       سرزميني

، مـن فقـط كـارگزار    كند ميآورد و به ما حمله  ما را ناتوان و حقير به حساب مي باشد دشمن
شوم. و اگر مرا تقويت نماييد  كنيد آنگاه در نزد دشمن حقير مي شما هستم و اگر مرا تضعيف
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شوم. با وجود اين سخنان، خليفـه قـانع نشـد و بـا      را منع كنيد متوقف ميشوم و اگر م قوي مي
رار گشودي! اگر راسـت  اي را براي ف چه از تو سوال كردم تو راه چاره تمسخر گفت: من هر

  اي است.  گويي اين كار، فريب زيركانه اي است و اگر دروغ مي گويي، نظر عاقالنه مي
  ، خدا بر حال تو آگاه است. كنم مين م و تو را منعده ميمن به تو دستور 



   شود مياز شهادتش آگاه  رضى اهللا عنه حضرت عمر

رسد كه مرد پاك سرشتي چون عمر از نزديك شدن زمان شـهادتش   عجيب به نظر نمي
  ي خدا چنين اتفاق افتاده است.  را براي بسياري از دوستان شايستهباخبر شود. زي

 ابـوذر غفـاري   رضى اهللا عنـه  فرزند ايشان امام حسينو  رضى اهللا عنه مانند حضرت علي
  و ديگران. . .  رضي اهللا عنه

در خواب ديد كه خروس ناشناخته كـه شـبيه بـه خروسـهاي      رضى اهللا عنه حضرت عمر
  ، كرد ميسرزمين عرب نبود به ايشان حمله كرد و مرتب به سوي ايشان حمله 

ي شمشـيري كـه توسـط     با دو ضربه ودي تحقق يافت! ايشانآنچه را حضرت فرمودند بز
زهرآگين شده بود، به شهادت رسـيد. ابولولـو اسـير     ؤلؤبنام فيروز، معروف به ابول فارسيفرد 

ي فراواني داشت، شايان ذكر است كه حضـرت، قبـل از    لمين كينهايراني بود كه نسبت به مس
ز مدتي قبل احسـاس  اينكه آن خواب را ببيند، از نزديك شدن مرگ خود با خبر شده بود و ا

  كه دوران زندگي ايشان به پايان رسيده است.  كرد مي
پس از ضربه خوردن، وقتي از حالت بيهوشي بيرون آمد و از وجود اطرافيـان آگـاه شـد    

  تصميم گرفت صحبت كند، آرزوي بزرگي در خاطرش بود. 
دفـن   صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     آرزو داشت در كنار پيامبر و محبوبش حضرت محمد

ي  و راضـي نشـد كـه بـدون اجـازه      ترسيد ميشود ولي از احساس حضرت عايشه ام المومنين 
  دفن شود.  صلى اهللا عليه وآله وسلم پيامبر و در كنار رسول اكرم ي خانهايشان در 
  چه روح بزرگي داشتي!  ،اي عمر

وت بـه در  به فرزندش عبداهللا با صدايي ضعيف گفت: هنگامي كه وفات يافتم، مرا با تـاب 
د، اگر موافقت كرد مرا در خواه ميام المومنين ببريد و بگوييد: عمر بن خطاب اجازه  ي خانه

كنار محبوبم رسول اهللا و برادرم ابوبكر صديق دفن كنيد و اگـر اجـازه نـداد مـرا بـه قبرسـتان       
  مسلمين ببريد. 

  . شدنخواهد فراموش  يافت اما ياد و خاطره او هرگز وفات رضى اهللا عنه حضرت عمر
  نور وجودش در اين دنيا خاموش شد، تا نور ابدي را در جوار خداوند پاك دريابد. 

  ســعديا، مــرد نكــو نــام نميــرد هرگــز     
  

  مرده آن است كه نامش به نكـوئي نبرنـد  
  جج

  

  


