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 مترجم پيشگفتار

 است فرموده ذكر قرآن از يزياد يجاها در را صحابه حميده اوصاف متعال خداوند
 سرشار الفت و يدوست و محبت از هايشان دل و بوده قائم يبرادر و اخوت آنها بين كه

ِينَ ٱوَ ﴿ :فرمايد مي قرآن در خداوند چنانچه. بود َّ  ْ وٓ  َءاَووا ْ ّونََ�ُ ٰ  ا ََ ْو
ُ
وۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ  �َِك ُ

َ
ُ ٓ  ءُ ِ�َا

 با و يكديگر به احترام, يمهربان قبيل از ،برجسته خصائل با آنها .]73األنفال: [ ﴾ٖض َ�عۡ 
 تمام در و بودند ملبوس ييكپارچگ و وحدت لباس با و آراسته يهمدل و شفقت زيور

 تمام در آنها كه يهمدرد و يگذشتگ خود از .بودند يكديگر غمخوار و يار ,مشكالت
 در را بارز يا نمونه چنين نتوانسته كس هيچ تاكنون ,داشتند همديگر با يزندگ ئونش

 .باشد شاهد خود عصر
 راشدين يخلفا باالخص يگرام رسول ياران مبارك حيات طول در كه يزندگ تاريخ

 يزندگ درس مسلمانان يبرا و باشد مي يزياد اهميت يدارا ييك هر ,است داده يرو
 .است

 رسول يزندگ در كه برد نام را صديق ابوبكر ت حضر توان مي ياران اين از چنانچه
. بودند قائلي زياد احترام ايشاني برا صحابه بود حضرت آن غمخوار وي همدرد اكرم
 بدون را كلثوم ام خويش جگر پاره يعل حضرت كه بودي بقدر آنهاي مهربان و الفت
 ديگري هدف عمر اما آورد در عمر حضرت دوم خليفه نكاح دري ناراحت و جبر هيچ

 از من :فرمود مي .باشد داشتهي فاميل رشته اكرم رسول خاندان با اينكه جز نداشت

 من كان ما إال القيامة يوم كل سبب و نسب منقطع «فرمودند:  مي كه شنيدم اكرم رسول

ز تمام پيوندها و روابط خويشاوندي در روز قيامت قطع خواهد شد به ج« :»ونسبي سببي

 حضرت مبارك بطن از كهي عل حضرت دختر كلثوم ام حضرت .»اي كه با من باشد رابطه
 سوم خليفه نكاح دري ديگر از بعدي يك را اكرم رسول دختر دو. بود آمده دنيا به فاطمه
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 به را عثمان حضرت هميشهي برا اسالم امت علت اين به و آوردند در عثمان حضرت
 ام با ايشان وفات از بعد و كرد نكاح را رقيه حضرت لاو.كند مي ياد ذوالنورين لقب

َّ  لو« :فرمودند اكرم رسول ايشان وفات از بعد و كرد ازدواج كلثوم  زوجت بنتا ل ن

َّ  بىق ال حت ةونحد بعد ةً ونحد عثماَ  .»ةً ونحد نهن
 اين بر دال ها رشته همه اين .دارد  ادامه نيز خلفا فرزندان درمياني فاميل رشته اين

 كه آنجايي از .نداشت وجودي كدورت وي نارضايت هيچ ,راشديني خلفا درميان كه است
 را مختصر رساله اين نمودم عزم بنده ,است راه مشعل مسلمانان ماي برا صحابهي زندگ

 تطبيق اكرم رسول صحابهي زندگ همانند را خودي زندگ مسلمانان ما كه  نمايم ترجمه
 داشتند الزمي همكار  بنده با كتابچه اين ترجمه در كهي كسان تمام از پايان در .دهيم
ي زه اسماعيل المجيد عبدي مولو بزرگوارم برادر از همچنين و نمايم مي تشكر و تقدير

 از است اميد و نمايم مي يقدردان و تشكر نمودندي ياري چين حروف و تصحيح در كه
 .نفرماييد فراموش را ما خودي ها دعا

 يريگ عبداهللا حعبدالفتا ابو
 ش ه 11/1/1380 - ق.ه 5/1/1422



 
 

 

 مقدمه
 و نيك و صالح نيز خودش ,باشد داشته مصاحبت پرهيزكار و نيك افراد با انسان اگر

 از اينكه از ترديد بدون ,باشد خلق بد و فاسد افراد با مصاحبت اين اگر و شود مي يمتق
 و شر ,طرف چهار هر از امروز .نيست شبه و شك گونه هيچ يجا ,گيرد اثر مفسدين اين

 و سركش امروز ,بودند يمتق ديروز تا كه يافراد .است نموده محاصره را ما زمانه فساد
 و روند مي ما ميان از نيك افراد كه باشيد آگاه. است گشته مبدل چهره آن اندو شده يطاغ
 عار آنان شپي رفتن عقالن سبك از يبعض اما حياتند قيد در نيكان از ياندك تعداد فقط
 مرور با ينيك و شرافت و گردد مي افزون روز به روز فساد و شر علت اين به و دانند مي

 .رود مي بين از زمان
 و صحابه ساده يزندگ كه باشد داشته وجود يمختصر كتب كه شود مي احساس لذا

 ملع به رغبت و اشتياق آنها وسيله به تا نموده يبررس را راشدين يخلفا احوال خصوصاً
 كه بود) مدظله( يرحمان عبدالرؤف موالنا يبخت نيك و سعادت از. شود پيدا ينيك

 اين لذا .بودند كرده تحرير) يتجل( ماهنامه يبرا را خلفاء واقعات و حاالت از يمختصر
 و علماء و خوانده بارها را رساله اين اميدوارم. نمودم يآور جمع آنها از را مجموعه
 پيدا عمل شوق و رغبت مسلمين درميان تا بخوانند مردم يبرا خويش مساجد در مقتديان

  .شود
 ويراستار و ناشر و حقير بنده و مؤلف يبرا ,گردد مي مستفيد رساله اين از كه يهركس

 .سازد همراه را خير يدعا
 والسالم

 ينو سنگها احمد اعجاز



 
 

 

 نبودند مقام و پست خواهان راشدين يخلفا

 با انصار و مهاجرين ساعدهي بن سقيفه در كهي نگامه اكرم رسول وفات از بعد
 را مردم ,يعموم مجمع در يسخنراني ط ايشان ,نمودند بيعت صديق ابوبكر حضرت

لَ  ةِ نارَ نِ  نا تهتح َحِ�اًاً َعَ نإلِ وَ « :گفتند و فرمودند ارشاد
َ
ُحَنا نَ  فِ  ةً بَوناً وال ل

َ
 وال َأت

گونه حرص و طمعي در هيچ ساعتي از روز و شب  قسم من هيچ به خدا« .»ةٍ نيِسًّ وال َعال
هيچ  ,ن نه در خفا و نه در اشكاراآدرباره خالفت و امارت نداشتم و همچنين براي دستيابي به 

گونه برنامه قبلي درباره بيعت با  به راستي هيچ .0F1»اش از خداوند نكردم درخواستي در باره
ي ريز برنامه چنين قبالً ايشان خود چنينهم و بود نگرفته صورت حضرت ابوبكر

 قدم پيش اكبر صديق با بيعت در ديگران از قبل عمر حضرت كهي وقت بودند نكرده
 حل اختالفات تمام لذا .نمودند بيعت بزرگوار آن باي درنگ هيچ بدون نيز ديگران ,شدند

 .گشت فصل و
 تعيين خالفت دنامز عنوان به را عمر حضرت ,اكبر صديق حضرت كهي هنگام

. »ندارم خالفت بهي نياز من كه« :ييعن. »بَِنا ل حاَجهَ  ال« :فرمودند عمر حضرت ,نمود

 إِ  بِنا ول�َ« :فرمودند عمر حضرت به جواب در اكبر صديق حضرت
َ
 .»ةٌ َحاجَ  َك ل

 را زيبا جمله اين بعد و .»دارد نياز شما به خالفتي ول ,نداريدي نياز خالفت به شما اگر بله«

 :كه بود اين جمله اين از هدفشان .»َك بِ  َحىَوتحنا �َ وال بَِنا َك َحىَوتح  نا ون ِ « :فرمودند
 بدون .»نمودم مزين شما توسط را خالفت بلكه ندادم زينت خالفت با را وتو من قسم خدا به«

 چه بودند عظيم نعمت و عطيه يك يفاروقي مبارك ذات ,امارت و خالفتي برا ترديد
 :كه شاعر است سروده نيكو
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 بياراينـد  زيوهـا  بـه  را عـالم  خوبان همه
 

 بيارايي را زيور كهي هست چنان تن توسيمين 
 

 بايد نيز راي نيك اين ابوبكر حسنات به كه اند گفته چنين مورخان دليل همين به
ي برا ,بودند المحاسن جامه كه را عمر همچوني شخصيت ايشان كه كرد اضافه

َم�ح  ِننّما قالونوَ « :فرمودند و نمودند تعيين امت المتخ دري نمايندگ  حسهات ِنَ ةٌ َحَسهَ  �ح

 نمودن مقرري يعن( بود ابوبكري ها ينيك ازي يك عمر حضرت كه :فرمودند« .»ب��ٍ  بأ
 .»)خليفه عنوان به ايشان

 است هويداي تاريخ واقعه اين از اكبر صديق نظر از عمر حضرت مقام و ارج
 بسياري شخص شما كه نمودند عرض اكبر صديق به مردم ازي گروه هك هنگامي
 عرض :فرمودند دهيد؟ مي يجواب چه خدا به ,فرموديد تعيين خليفه عنوان به را گير سخت

 خليفه عنوان به را شما مخلوق بهترين من الها بار« .»َك َخلقِ  َخ�ِ  ِنأتَخلَفتح « :كه كنم مي

 خالفت و شد ثابت اكبر صديق حضرت بانتخا حسن شك بدون .»نمودم تعيين
 .بود بركت و رحمت از سرشار  عمر حضرت

 مجلس طرف ازي اختالف شك بدون يعل حضرت و عثمان حضرت همچنين
 به شدند مسؤليت اين دار عهده خليفه عنوان به عموم انتخاب باي يعن مسلميني شورا
 تمام حضور با يعموم مجمع يك در عبدالعزيز بن عمر حضرت منوال همين

 ,مكحول امام و يزهر الدين شهاب امام همچون علماء ازي بعض اميه يبن شاهزادگان
 كه راي شخص آيا :پرسيدند مردم از يزهر امام شدند انتخاب مسلمين خليفه عنوان به

 آن به كردند پيشنهاد خود وصيت در خالفتي برا عبدالمالك بن سليمان المؤمنين امير
 نامه وصيت آن از بعد كردند اظهار را خويش رضايت مردم همه خير؟ اي هستيدي راض

 امام بود شده ذكر العزيز عبد بن عمر حضرتي گرام اسم آن در كه شد خوانده
 هستند كجا عبدالعزيز عمربني يعن عمر ابن كه  پرسيدند بلندي صدا با مكحول

 گفتند را. »رنجعوَ لهإ نا�و   ناإ« مرتبه سه يا دو نامشان شنيدن از بعد عمر حضرت
 گرفتن با امام كه اين تا برنخاستند خويشي جا از شد برده نامشان كه اين باوجود
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 بر تواضع بنا ايشاني ول بود طبقه پنج منبر .رسانيدند منبر تا راي و ،ايشاني بازو و دست

1Fنشستند دوم پله

 نا�و   ناإ« شدندي جار و شدند نائل  خالفت به كه دانست بايد البته. 1

 اينكه و .باشد مي خالفت امر بر اندوه و غم اظهار  نشانه مباركشان زبان بر. »رنجعوَ لهإ
 بردند منبري باال اصراربه با حضرت ،اطرافيان و نرفتند منبر نزديك به مباركي پا با خود

.. .و ندننشست) پايين از پله دوميني رو بر باال، از( اول پله بر نشستني جا به وايشان
 وي ناراض ،آن سنگين بس مسؤوليت و خالفت امر از سخت ايشان كه است اين نشانگر
 طالبيني برا كه فرمودند ايرادي ا خطبه رسيدند، خالفت به ايشان كه هنگامي .بودند نگران
 خالفت اين فرمودند كه است كافي و زيبا بسيار موعظه نصيحت عنوان به منصب و مقام

 من با .ام شده مبتال آن به اكنون هم من كه ،سخت بسيار استي آزمايش مني برا امارت و
 فرمودند اين از بعد نبودم آن خواستار نيز دلم در .است نشدهي مشورت هيچ باره اين در

 به شما و كنم مي بيرون را آن من اما انداختند، من گردن به بيعت و امارت قالده اگرچه
 :گفتند بلند زبان بك با و صدا يك مردم همه .كنيد واگذار خواهيد مي كه كسي هر

ِسهَاأل كَ خَتنَاإِ قَد« ّهَا ورَِضيهَا نفح ايم و همه  عنوان امير المؤمنين اختيار كردهشما را به « .»َك بِ  ُح

 .2F2»ما از شما راضي هستيم

ََ «گفتند:  مي ايشان هنگام خالفت آنقدر عامل بودند كه مردم درباره ايشان نَ ك

َح و ةح نِت نِلالفَ قىل�ح  كَ  َح نلالفألَنح  َزا براي  امراء قبل از شما خالفت يك « .»ةنت بحَ�ان

البته در اين موضوع روي سخن . »نوع زينت بود اما شما شخصاَ براي خالفت زينت بوديد
اند. لذا خلفاء راشدين از  است كه بعد از خلفاء راشدين بودهملوكي  به طرف خلفا و

 ستند.جمله استثناء ه
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 راشدين يخلفا امانت  ديانت

 به و استي خداوند سايه زميني رو بر عادل پادشاه كه فرمايند مي اكرم رسول

3Fرسد مي صديق عابد شصت اعمال ثواب ,منصف حاكم

 »اهللا ظلل«ي لغو مفهوم اينجا در. 1

 ,شفقت ,رحمت همان ,اصطالح به كه است استعاره نوع يك اين و .»خدا سايه« :ييعن
 به فساد اصالح كه استي اله رحمت نشانه و خداوندي انتها يب ورأفت رحم ,عافيت ,نام

ي ها شعاع ايشان گفتار و رفتار و اعمال از گرفتن ثيرات و است هايي حكمران چنين عهده
 و گردد مي يزياد ثواب باعث ايشان خير اعمال بنابراين كند مي ايجادي زياد منور

 ظالم و خائني ها حكمراني برا لذا .گردد مي زياد عذاب ثباع ايشان بد اعمال همچنين

ن� نا ندی ل نألإَّ نلعمال إِ « :فرمايند مي عمر حضرت .است آمدهي سختي ها وعده

 .»ن�ح نرتعونذن نرَ�َع نألإِ فَ  ل ن إن� نأل
گردش امور افسرها و صاحبان منصب حكومتي به طرز عمل امير است اگر امير داراي «
ت خوب باشد افسر هم داراي صفات خوب است و اگر امير در خوف و هراس از خدا صفا

 .»شوند باشد افسران نيز چنين مي

اعم از حاكم يا  ,اند ه افرادي كه بر تخت اقتدار نشستهمنظور اين عبارت اين است ك
ر رعيت و زي ,رعيت هستند. لذا از اعمال و كردار اين حاكمان ه.. اسو.هر يك از رؤسا و

امكان ندارد  .شوند مي پذيرد و داراي اخالقي همانند رؤساي خود مي ثيرادستان ت
ت حسنه باشند اما كارمندان و س حكومتند داراي صفااحاكماني كه مقتدر و در ر

دستان آنها داراي صفات رذيله گردند بلكه بالعكس از امراي خود اثر پذيرفته و زير
همچنين اگر درميان قوم و  .زند مي يشهصفات حسنه در وجودشان خود به خود ر
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خواري و كارهاي رذيله و... رايج گردد بايد دريافت كه حتما  مملكتي خيانت و رشوه
هستند.  حاكم اعلي يا صاحب قدرت آنها از حسن نيت محروم و از كردار خوب عاري

 :اند كه شيخ سعدي چه مناسب سروده
 به نيمه بيضه چون سلطان ستم روا دارد

 

 نند لشكريانش هزاران مـرغ بـه سـيخ   ز 
 

 نكنيد تأييد راي كس هيچ شوكت و شهرت كه فرمايند مي باره حضرت عمر در اين
 يا دارد دوجو امانت و ديانتي يعن ,او وجود دري اساس مسئله آيا كه دريافت بايد بلكه
 اگر كند؟ مي حفظ را ديگران منزلت و مقام و حقوق و ناموسي ا اندازه چه تا و خير؟

. گيرد مي قرار ديگران احترام مورد مشهور شخص اين بود او در اوصاف چنين چنانچه
 قدر كهي مال هر كه استي بازار همانند حاكم كه فرمودند عبدالعزيز بن سالم حضرت

 و امانت قبيل از حسنه صفات تمام بايد حاكم يك لذا شئذ مي يافت بازار در دارد قيمت و
4Fگردد مي عام مردم عمومن درميا نيز صفات آن پس .كند رعايت انصاف و عدل و ديانت

1. 
 كه كرد مي رعايت را احتياط جانبي امانتدار در آنقدر اكبر صديق حضرت اول خليفه

 به ,گرفتند مي خويش مخارج و خرج صرفي برا المال بيت از كه راي ا الزحمه حقي حت
 يك را آنها همه من وفات از بعد كه فرمودند مي وصيت لعايشه حضرت دخترشان

 مسلمانان المال بيت از كه فرمودند وصيت همچنين .برگرداند المال بيت به شمرده يك
 حضرت به را آنها ما وفات از بعد لذا نيستي بيشتر چيز كنيز يك و شتر دو بجز من نزد

 حضرت پيش نيز را آن شد يافت خانه در ديگري چيز اگر ببينيد و برگردانيد عمر
5Fبفرستيد عمر

2. 
 ما كه فرمودند توصيه صراحت به لعايشه حضرت به نيز اكبر صديق حضرت

 اآلن و ايم برداشته بزرگ و كوچك لباس همچنين و بزرگ و كوچك غله المال بيت از
 را آنها پس. غالم و شتر اين جز به است نماندهي باقي ديگر چيز المال بيت از من پيش

                                           
 .1 ج, سالماشهر مشاهري اإل و 14 :ص ,ةالرشعي ةالسياس -1

 .139 ص, 3 ج, سعد ابن طبقات -2



 راشدينزندگي شبانه روزي خلفاي   10

 

6Fگردانيد بر المال بيت به ,كنم مي استفاده آن از من كه نيز ار اين و بفرستيد المال بيت به

1. 
 فرمودند لصديقه عايشه حضرت دخترش به وفات از قبل اكبر صديق حضرت

 )استي ا پيمانه وزن ،وسق( آوريد بدست وسق بيست نموده برداشت مرا زمين كه
 كهي ا هديه لعايشهي ا كه فرمودند لعايشه حضرت به خويش وفات به نزديك

 در ايد گرفته تحويل و ايد نموده قطع را برداشت زمين آن از شما اگر ام داده شما به من
7Fاست وارثان آن از بعد به اكنون از ايد، نكرده حاصل را غله تاكنون اگر شماست مالكيت

2. 
 وي تقو چقدر معامالت گونه اين در بزرگواران اين كه شود مي مشخص واقعه اين از

 گران چادر ،عراق فتوحات هنگام در .بودند امانتدار بسيار و فرمودند مي رعايت را ديانت
 به را آن اسالم لشكر با مشورت از بعد خالد حضرت .افتاد مسلمانان دست بهي قيمت

 را چادر اين من :نوشت نامه در و فرستادند اكبر صديق حضرت خدمت تحفه عنوان
 رو اين از .نپسنديد خود نفسي برا را آن اكبر صديق حضرت .فرستم مي شماي برا

 پس بلكه ،دادند فاميلشان و عيال و اهل ازي كس به نه و كرد استفاده خودشان نه را چادر
8Fنمودند عطا حسين حضرت به را آن خانواده با مشورت از

 و قادسيه فتح از بعد 3
 و زبرجد و كمربند و شمشير عمر حضرت خدمت به وقتيكه فارس ممالك و مدائن

ي افراد فرمودند شده مسرور لشكري امانتدار از عمر حضرت ،آوردندي قيمتي ها نگس
 گفته اين بدنبال هستندي خوب امانتداران مسلماً اند داده تحويل سالم را ها امانت اين كه

َعّفِت  عّففَت  َك نإ«: فرمودند يعل حضرت  لذا است صاف و پاك شما دامن« .»نلّ�ِ�يَهح  ََ

 گيرندگان تحويل ازي يك به عمر حضرتي بار .»هستند پاكدامن نيز شماي ورعايا عمال
 :گفتند خوردن به ازشروع بعد ايشان دادند خرماي مقدار المال بيت غله از صدقات اموال

                                           
 1 ج سالماشهر مشاهري اإل و 47 صفحهي الجوز البن الخطاب بن عمر سيرت ،19 ص 1 ج ةوالسياس ةاالمان -1

 .173-94 صفحه
 .378 ص، 1 جي، مستو مع مالك مام ا اموط -2

 .ح البدانفتو از نقل به آباد اكبر احمد سعيد موالنا نوشته  449 ص اكبر صديق -3
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 شير كه ما گفتند ايشان .فرمودندي خوددار مسلمين خليفه .بخوريد نيز شما! المؤمنين امير
 از و دهيم مي قرار خويشي سوار و مركب  را آنها و نوشيم مي المال بيت جانوران
 نيستم شما همانند من فرمودند فاروق عمر حضرت .كنيم مي استفاده نيز آنها گوشت

 لذا هستيد حيوانات كنار هميشه و كشيد مي زحمت صدقات گرفتن تحويلي برا شما
 من ليكن داردني اشكال هيچ آنها از گرفتني سوار و گوشت و شير از شما كردن استفاده

 و امانتدار راشديني خلفا واقعاً ,اهللا سبحان. ام نشسته خانه در كهي حال در دارمي حق چه
 ديانت و امانت به به نيز واقعه اين از .بودند برخوردار برگزيده و حسنه صفات از

 لباس دوي وقت كه رفت فرو انديشه در ايشان .بريم مي يپ اعظم فاروق حضرت
 به شدند مي پاره جايي از وقت هر گرفتند مي المال بيت از ديگر سلمانانم مانندي معمول

 بر پيوند تا شام فتح سفر در يا جمعه نماز خطبه موقع در كه آنجا تا دوختند مي وصله آنها
 روايت... وي هند عثمان ابو حضرت و انس حضرت .بود مشهود مباركي ها لباس

 مشاهده هايشان لباسي رو بر پيوند تاي گاه هجمع روز در خالفت هنگام در كه كنند مي
 .است عمر حضرت ديانت وي امانتدار ,ارجمند و بلند مقام نشانگر ها واقعيت اين .كرديم

ي ا آسودهي زندگ تا كرد مي دريافتي متوسط فرد حقوق اندازه بهي حقوق ايشان كه چرا
 .ودب بزرگي ا اسوه آيندگاني برا عظيمي هست اين ليكن باشد داشته

 رسول. گذشتند مي آنحضرتي جلو از صدقهي ها شتر ازي تعداد اينكه ديگر واقعه
 بيشتر اين ازي مسلمان هيچ مقابل در من شتراست اين كنار كهي كم مال فرمودند اكرم

 به نسبت كس هيچ كه كردند ياد قسم مرتبه سه عمر حضرت همچنين. نيستم حقدار
 حقدارتر ديگر كس هيچ از نيز من قسم خدا به و نيست حقدار اموال اين دري ديگر

 نيست حقدارتر اموال اين دري ديگر به نسبتي كس هيچ از نيز من قسم خدا به و نيست
 اموال اين در مسلمين ههم بلكه نيستم حقدارتر ديگري كس هيچ از نيز من قسم خدا به و

9Fشريكند

 و« :نويسد مي عبدالبر عالمه .1
َ
لٍ  ةبَِمِ�لَ  ن  َنالِ  ِنَ نَفَسهح  نَ�َل أ َّاس نَ رجح  .»ن

                                           
 .43ص  ج احمد، مسند -1
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10Fكردند مي استفاده المال بيت ار ديگر افراد همانند نيز عمر حضرت

1. 
. آوردند خوشبويي عنبر بحرين از عمر حضرت حضور به بار يك همچنين

 آنها من كند وزن را اينها احسن نحو  به بتواند كه باشدي زن اگر فرمودند عمر حضرت
ي بخوب من فرمودند عاتكه ايشان همسر .كنم مي تقسيم مسلمين بين ردي مساو بطور را

 در عمر حضرت چرا؟ پرسيدند ايشان .نداريد اجازه شما كه فرمودند .كنم مي وزنشان
 عضو شما بعد چسبد مي انگشتانتان به خوشبو ماده كنيد وزن شماي وقت :فرمودند جواب

 را اين من و رسد مي خوشبويي بيشتر انانمسلم ديگر مقابل در بزنيد دست كه را بدن از
11Fپسندم نمي ام خانواده و خودي برا

 عود خوشبوي ماده عمر حضرت خدمت بار يك .2
 تقسيم كه بود كم آنقدر و بود شده گرفته خراج از مختلف فتوحات بنابر كه آوردند
 دادند خوشان نزديكان به نه و برداشتند خودشان نه عمر حضرت و بود دشوار آن نمودن

 بگذارند آنجا در را عودها كه فرستادند مطهر كعبه به را آن ,آن نمودن تقسيمي بجا بلكه
12Fشوند مند بهره يكسان طور به بويش از همه اينكه تا

3. 
 و فرستاده اش خانواده براي المال بيت از خوشبويي ماده عمر حضرت مرتبه يك
 نمودن وزن هنگام در. بفروشد سپس و دكن وزن را آن تا بياورند را عطاره نعيمه كه فرمود

 صورت سرو به را آن ايشان و شد ماليده خوشبويي ازي مقدار حضرت همسر انگشتان به
 كجاست؟ از خوشي بو اين پرسيدند شد خانه وارد عمر حضرت. ماليد خود

 هم من شد ماليده خوشبو ماده آن ازي مقدار من انگشتان به كه گفت را جريان همسرش
 تنها شما است مسالمين به متعلق كه خوشبويي فرمودند حضرت ماليدم بدنم به ار آنها

 ماليدند گل خودشان به پا تا سر حضرتي ها فرمايش از بعد همسرشان كنيد مي استعمال

                                           
 .زاله اخلفاءإ - 97 صفحه, 2 ج  احياء العلوم ،415 ص, 2 ج استيعاب -1

 .138 ص عمر سيرت و 413 ص, 4 ج الـمنتخب كنز العم -2

 .364 ص 2 ج, شفاء الغرالم بضياء البلداحلرام -3
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13Fرفت بين از خوشبويي اثر صورت اين به شستند بعد و

1. 
 و امانت درباره .ديد نخواهد را امين عمرِ همانندي چشم هيچ دنيا عالم تمام در
 :دهند مي يگواه عليهم اهللا رضوان كرام صحابه تمام عمر حضرتي شناس حق و ديانت

ِل  ةَ شفق علين  و�شفق ةبالسوا بيهَنح  وتقِس ح  ةنل�عي ف تعدلح  َك ننّ «  بدون« . »هلهأ ع نل�ّجح
 چيزها مامت وي كن مي رعايت را انصاف و عدل رعيت با معامالت در عمري ا تو همانا شك

 بري شخصي مهربان و شفقت همانند ايشان بري دار شفقت و يكن مي تقسيم برابر ايشان بين را

ّل  وال« :فرمايند مي عثمان حضرت .14F2»اش خانواده ِِ  وال َفس مسلم�ـنل مونلأ نأتَ

َّاس نَ حدٍ أل   تهت ولقد ن
ح
لب نَ ةنلرب نلعطيهى عطأ  بيت ازي مال هيچ من«. »نال صح

ي ا هديهي كس به بخواهم اگر دانم نمي حالل خودم فاميلي برا و خودمي برا را مسلمانان الالم

 بيت مسؤليت عهدار  يعل حضرت كهي هنگام .»دهم مي خودمي شخص اموال از بدهم
 :فرمودندي عموم جلسه در بودند المال

ِن ی ََشت َنَ«  بيت ازي مال هيچ من«. »بعتحهح  نا زنرٍ إِ  ثمَی عهد كَ فلو هذن أيف ن
ي ا هديهي كس به بخواهم اگر دانم نمي حالل خودم فاميلي برا و خودمي برا را مسلمانان المال

 بيت مسؤليت عهدار  يعل حضرت كهي هنگام .»دهم مي خودمي شخص اموال از بدهم
 :فرمودندي عموم جلسه در بودند المال

ِن  يََشت َنَ«  را شمشير ايني كس چه«. »بعتحهح  نا رٍ زنإِ  ثمَ يعهد كَ فلو هذن أيف ن
 .»فروختم نمي را شمشيرم من داشتم مي پول شلوار يك قيمت اندازه به من اگر خرد مي من از

 مقدار آن با شما تا دهيم مي قرض شما به ما نفروشد را شمشير كه گفت ايشان بهي شخص
 .بخريد راي شلوار پول

نيا بيدهِ  كنت« :فرمايند مي عبدالرزاق امام ُّ  بودي زمان اين .»نلّشام نَ كَ نا الإ ن
 شام سرزميني استثا به بود يعل حضرت سلطه تحت اسالمي دنيا حكومت تمام كه

                                           
 .138 ص عمر سيرت و 97 ص 2 ج احياء العلوم -1

 .1953 صي, طبر تاريخ -2
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 يعل حضرت هم باز حكومت همه اين باوجود. بود معاويه حضرت كنترل در كه
15Fكردند نمي برطرف المال بيت از را خودشان احتياجات

1. 
ي كوه كنار به رسيدن هنگام. نمودند سفر روحاء قامم به عمر حضرت بار يك

 من كه آنجايي از فرمودند و رفتند چوپان نزد و برگشتند راه از شنيدند راي چوپاني صدا

ّ « :فرمودند بعد است بيشتر علوفه برگشتم  دربارهي راع هر از« .»رَعّيِته عَ مسؤٌل  رنٍع  ُح

 هويدا رعيت بر فاروق حضرت نهايت بي شفقت واقعه اين از. »گيرند مي حساب رعيتش
 .داشتند المال بيت محاسبه براي خالفتشان زمان در يعل حضرت كه امانتداري. است

 المال بيت براي روزي فرمايد مي ايشان كه شود مي معلوم كلثوم اُم گفت اين از
 از يكي .داشتند حضور آنجا در نيز حسين و حسن حضرت آوردند هايي نارگيل

 درميان و گرفتند پس آنها دست از ديدند علي حضرت كه همين برداشتند را ها يلنارگ
16Fكردند تقسيمشان مسلمانان

 در علي حضرت كه ديدند شدند شرفياب الخالفه دار به. 2
 هم هوا درحاليكه اند پيچانده قديمي كهنه چادر در را خودشان و نشسته كوچكي خانه

 .لرزند مي سردي شدت از ايشان كه .»فينا َعدح ب� وهو«: فرمايد مي راوي .بود سرد
 و داريد نميبر المال بيت از ضرورت قدرت به شما چرا كه گفتند ايشان به شخص آن

 قديمي و ساده چادر اين :فرمودند علي كنيد؟حضرت مي تحمل را مشكالت همه اين
 تحمل را الالم بيت نقصان هم اندازه همين به ام آورده خويش ضرورت براي خانه از را

17Fاست نمايان مردم اموال از محافظت و يعل حضرت ديانت واقعه اين از .ندارم

3.  
 قسمت در المال بيت مسؤل كه قيس بن اشعث بهي ا نامه در يعل حضرت

 و حقوق خودي برا ,ام سپرده شما به من كهي مسئوليت قبال در كه نوشتند بود آذربايجان
 حق كه باش آگاه و است امانت سراسر المال بيت رد مسؤليت بلكه نكنيد حساب مزايا
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 آن دري بخواه هرچه كه آن مالك نهي هست المال بيت مسؤل فقط تو و نشود ضايع مردم
 .18F1يكن تصرف
 در كه عسلي مقدار المال بيتي برا  يعل حضرت خالفت دوران دري روز
 مهمان نفر چند حسن امام حضرتي برا وقت همين در اتفاقاً .آوردند بود ها مشكيزه

 كه المؤمنين امير غالم به حسن امام .نبودي ديگري چيز نان جز به پذيراييي برا و آمد
 از مقدار همين به شد تقسيم عسل كه فردا و بياورد مشك از عسلي مقدار كه فرمود قنبر

 و نمود وزن را عسل ازي مقدار و نكرد تصور راي ايراد نوع هيچ قنبر .كنند كم من سهم
 خواستند ها عسل تقسيمي برا را ها مشكيزه يعل حضرتي مدت آن از بعد .دادند ويلتح

 قنبر از را آن دليل المؤمنين امير! است شده كم ها مشكيزه ازي يك عسل كه ديدند
 حساب به ايشان و بود آمده مهمان حسن حضرت خانه كه گفتند ايشان .پرسيدند

 را ها عسل ,گردد كم شان سهم از اند برداشته كه يعسل مقدار همان به تقسيم هنگام اينكه
 كه دادند دستور و شدند ناراحت ها حرف اين شنيدن با المؤمنين امير حضرت .بردند
 .يافتند حضور حسن حضرت .كنيد حاضر را حسن حضرت تر سريع هرچه

 اموال از كه نموديد جرأت چطور شما فرمودندي ناراحت اظهار از بعد يعل حضرت
 در هم من اينكه خيال به اما نكردم جرأت كه كردند عرض پسرشان ؟يبردار المال بيت
 به ,دادند را من سهميهي وقت گفتم خود با و برداشتم راي مقدار دارم سهم عسل اين

 .برداريد بودم برده كهي مقدار
 از قبل اما داريدي سهم عسل در هم شما كه گوييد مي درست :فرمودند المؤمنين امير

 حضرت ,سئوال اين هنگام داشتيد؟ خود سهميه گرفتني براي حق چه شما نمودن سيمتق
 عسل عجله با پسر و دادند را عسل برگرداندن دستور پدرشان لذا .ماندند ساكت حسن

 و  پدر رفتار اين از .نشد ميهمانان نصيب عسل خوردن و برگردانيدند المال بيت به را
 و ديانت است اين .مساويند حقوق در افراد همه كه شود مي برداشت چنين   پسر
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  .اسالمي خلفا امانت
 درميان لذا .آوردند غنيمتي مقدار اصفهان طرف از يعل حضرت خدمت بار يك

 به و فرمودند تكه تكه را آن بودي روغن نان آني ال البه در كه نمودند تقسيم فقراء
ي كس سهم از .دادند فاميل به هن و برداشتند خودشان نه نمودند تقسيم برابر صورت

19Fكردند كمي چيز

1. 
 بيت به را آن ايشان و آوردند مرواريد ازي گردنبند يعل حضرت خالفت زمان در
 المال بيت نگهبانان به عيد از قبل روز يك يعل حضرت دختر .دادند تحويل المال
 آالت زير و مزين يها لباس با را خود ها زن همه و است عيد روز فردا كه فرستادند پيغام

 است المال بيت در كه راي گردنبند و ندارمي زيور نوع هيچ مني ول كنند مي آراسته
 نگهبان .گردانم يبرم كامل احتياط با را آن عيد از بعد و بياويزم گردنم به تا بفرستيد برايم
 تنگرف از بعد نگهبان .كردند قبول ايشان بدهم را گردنبند توانم مي روز سه فقط گفت
 .آويختند گردن به را آن عيد روز ايشان فرستادند ايشاني برا را گردنبند روزه سه وعده
 گردنبند كه پرسيدند و شناخت را آن فوراً و افتاد گردنبند به يعل حضرت چشه اتفاقاً

 بيت نگهبان از را آن من است المال بيت مال كردند عرض شان فرزند ايد؟ آورده كجا از را
 .گردانم يبرم حتماً و ام گرفته امانت روز سه ,المال

 چرا كه كردند مؤاخذه و كردند حاضر را نگهبان المؤمنين امير جريان شنيدن از بعد
 ندارد امكان اين برم مي پناه خدا به گفت نگهبان كنيد؟ مي خيانت مسلمانان امانت در شما
 امير .ام نداده انجامي كار چنين هرگز من و كنم خيانت مسلمين امانت در من كه

 چون گفت او دادي؟ دخترم به را گردنبند من اجازه بدون چرا شما فرمودند المؤمنين
 اال و دادم هم من و برگردانند را آن روز سه از بعد كه دادند وعده و كردند طلب دخترتان

 اين مسلمين رضايت بدون و كرديد اشتباه شما فرمودند المؤمنين امير .دادم نمي هرگز
 ناراحتم دخترم از من و برگردانيد المال بيت به را گردنبند تر سريع هرچه نبود درست ارك
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 كه كردم مي تنبيه سختي دزد جرم به را او من كرد نمي را روز سه وعده چنانچه اگر و
 بگذاريد گفتند و شد حاضر فوراً المؤمنين امير دختر كرد طلب را گردنبند ًنگهبان فورا
 داشته نظر مد را انصاف دخترم فرمودند المؤمنين امير باشد من با نبندگرد كامل روز يك
 و ماندند ساكت دختر اند؟ شده آراسته آالت زيور با مسلمان دختران تمام امروز آيا باش

 روز يك براي گردنبند از نمودن استفاده و دادند تحويل المال بيت نگهبان به را گردنبند
 .نشد ايشان نصيب كامل

 از شخصي كردند مي تقسيم همه بين يكسان بطور را المال بيت اموال ليع حضرت

 نلَمالِ  عَطاءإِ  َّ �ِ و ن  مالح ـنل نّماإ«: فرمودند علي حضرت .خواست بيشتر كمي سهمش

 تبذير و اسراف دادن بيشتر وي سهم از كسي و خداست مال مال اين«. »فَسن�ِ و تَىَذب�ٌ  َغ�ِ  ِف 
 .20F1»است نداده را آن زهاجا شريعت كه است

 كار مشغول شب در كه هنگامي .اند نوشته عبدالعزيز بن عمر ديانت هدربار همچنين
 وقت اين در اگر و كردنند مي استعمال بود حكومت مال كه را شمعي بودند حكومت

 ايشان و كرد مي روشن را خود شمعدان شمع شد مي شخصي كار كار نوشتن به نيازي
 حرف يك حتي المال بيت چراغ از استفاده با خود شخصي رهايكا براي وقت هيچ
21Fنوشتند نمي

2. 
 كردند مي باز را مشك دربي وقتي شاه خزانه بازديد وي بررس هنگام همچنين

 اين حضرت :پرسيدندي شخص بستند مي را خودي بين فوراً العزيز عبد بن عمر حضرت
 بوييدن دري بيشتر حق ديگر انمسلمان به نسبت من فرمودند پاسخ در است؟ي كار چه
 خوشي بو كه چون نيست تصرف كه اين جناب گفتند مي مردم و ندارم خوشبو ماده اين

ي بو جز به مشك اما است طور اين شك بدون :فرمودند مي .شود مي پخش خود به خود
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22Fندارد كهي ديگري ا استفاده خوش

1. 
 كرده ارزش با را آن دارد دوجو مشكي بو در كهي فوائد كه دانند مي عالميان ههم
 بيت در تصرفي نوع ,خوشبو هماد بوييدن كه برند مي يپ كهي هنگام اسالم خلفاء .است
 درباره كه باشيد آگاه .بستند مي را مباركي بين آن از ماندن محفوظ خاطر به ,است المال
 قاصر آنهاي تقوا توصيف از زبان كه چرا .بگوييم چه خلفاءي تقوا و ديانت و امانت
 .است

 .آوردندي بررسي برا عنبري مقدار عبدالعزيز بن عمر حضرت خدمت بار يك
 آب فوراً .رسيد مشامشان به عنبر خوشي بو بردندي بين به را دست با را آن ايشان

23Fرفت بين از عنبري بو كامالً كه تا شستند را مباركشان دست آنقدر و طلبيدند

2. 
ي برا خرماي ها بسته ترين تازه و ها گل بهترين از حفهي عنوان به اُردن امير بار يك

 است؟ رسيده اينجا تا چگونه  تحفه اين پرسيدند ايشان فرستادند العزيز عبد بن عمر
 لذا المالند بيت از حكومت هاي اسن كه فرمودند ايشان حكومتي ها اسب بوسيله گفتند
 علوفه ها اسب براي و ببريد المال بيت به آنهارا پول بعد و بفروشيد بازار در را گلها

 .)بود اكرم رسول هاي درس از جانوران با خوب رفتار( .بخريد
 اسب چهره اكرم رسول كه ديدند كرام صحابه روزي كه فرمودند نقل مالك امام

 نگهداري و تربيت درباره مخصوصاً مرا فرمودند و كردند مي تميز مبارك چادر با را خود
24Fندا كرده راهنمايي اسبها

3. 
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 تكلف بي و ساده زندگي

 هاسو خلفا و اصحاب براي و كردند مي زندگي گرامي رسول زمان در بزرگوار خلفا
 پشت بر ريسمان از كه تختي باالي بر اهللا رسول بود موجود اكرم رسول يعني حسنه
 و قيصرها چرا :فرمودند صحنه اين ديدن از بعد عمر حضرت بود نمايان مبارك

 سردار و باشند داشته آرام زندگي )است زمان آن ايران و روم پادشاهان منظور( كسراها
 مثال فرمودند اهللا رسول .بفرمايند سپري را زندگي سختي و تكليف در چنين جهان دو
 و كند مي توقف كوتاه استراحتي براي درختي سايه زير كه است مسافري همانند ما

 منزل را دنيا نبايد نيز ما پندارد نمي منزل خود ايبر را درخت سايه مسافر اي كه همانطور
 بسيار اهللا رسول غذاي .نباشيم راحت زندگي سامان فكر در و بدانيم خود هميشگي
 گاهي و فرمودند مي استعمال تكلف بدون را سركه و روغني هاي نان و بود معمولي
 در پي روزي دو چهي يعني شد نمي فراهم خوردن براي خوردن براي غذايي اصالً اوقات

 آلح  ِشَىعَ  نا« .باشد سير مبارك شكم روز دو هر در كه گذاشتند نمي اهللا رسول بر پي

مدٍ   .»اند نكرده سير غذا از پي در پي روز دو اهللا رسول خانواده« .»نتتابع�ِ  بون�ِ  �ح
 يك لعايشه حضرت ما روي جلوي روزي كه فرمايد مي هريره ابو حضرت

 لباس و است اهللا لورس لباس ناي كه فرمودند و دادند نشان را فتيكل چادر و شلوار
 را لباسي كه فرمايند مي لايمن ام بود ساده نيز لعايشه المؤمنين ام حضرت خود

 پوشيدن از من كنيز امروزه ولي بود دالر پنج قيمتش كردند مي استفاده لعايشه كه
 كه كنند مي نقل لعايشه حضرت المؤمنين ام از لايمن ام ورزد مي ابا لباسي چنين
 در زني هر كه داشتم درهمي پنج لباس من اكرم رسول زمان در آنكه حال فرمودند ايشان
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25Fبردند مي عاريتاً عروس براي را جامه اين كرد مي عروسي مدينه

 صديق نشستن محل .1
 روي بر اعظم فاروق حضرت نشستن محل و حصير روي بر مسجد در ابوبكر
 راشدين خلفاي.بود گوني روي بر عبدالعزيز بن عمر نشستن محل يميقد كهنه فرش
 را اول حرف تكلف و تبذير و اسراف فقط و فقط امروزه اما اند زيسته مي ساده خيلي

 .زند مي
 صديق حضرت نمودند حلوا پختن خواهش صديق ابوبكر حضرت همسر بار يك

 همسرشان جواب اين شنيدن از بعد ندارم حلوا وسايل تهيه براي پولي من فرمودند اكبر
 پول آن بوسيله بتوانند تا نمودند مي انداز پس مقداري مقداري خودشان روزمره مخارج از

 صديق خدمت را خودشان كرده انداز پس پول كه هنگامي نمايند تهيه را حلوا وسايل
 از كه دادند جواب ايشان ايد؟ آورده كجا از را پول اين فرمودند ايشان كردند تقيم اكبر

 صديق ام آورده دست به را پول اين اآلن و ام كرده انداز پس اندكي روزه هر مخارج
 از مقدار اين« فرمودند و دادند المال بيت مسئول تحويل و گرفته ايشان از را پول اكبر

 حقوقم از اندازه همين به و كنيد اضافه المال بيت به را آن و لذا »است اضافي ما مخارج
26Fنيدك كم

 و بود ساده اكبر صديق غذاي كه اند فرموده نقل خود تاريخ در مسعودي .2
 حضرت شخصي درآمد درحاليكه بودند كلفت و معمولي نيز هايشان لباس همچنين

 و بودند فرموده اختيار را سادگي اكبر صديق تواضع بنابر لذا نبود كم اكبر صديق
 ساده بزرگان اين جمله از كه بود.. .و بزرگان و صالح سلف عادت زيستي ساده اين

 و معمولي لباس خود خالفت عهد در نيز ايشان كه بودند اعظم فاروق حضرت زيست
 آمدند مي ايشان مالقات براي يمن پادشاه و عرب امرا كه هنگامي .كردند مي تن به كلفت
 دبودن آراسته آالت زيور با كه هايي تاج و قديمي چادرهاي و شاهانه هاي لباس

 فاروق تكلف بي و ساده زندگي ناز و فخر همه اين با مردم كه هنگامي و پوشيدند مي
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 اسوه سادگي آن از كه شدند مي متأثر آنقدر و شدند مي حيران بسيار ديدند مي را اعظم
 و پوشيدند مي قيمت گران هاي لباس ذوالكالع حمير پادشاه نمودند مي برداري نمونه و

 زندگي و سادگي كه هنگامي .بودند همراه وي خدمت براي مغال هزار اين بر عالوه
 و آوردند بيرون تن از را شاهانه هاي لباس تمام ديدند را اكبر صديق تكلف از خالي

27Fشدند اكبر صديق لباس هم

1. 
 :نويسند مي اعظم فاروق حالت درباره

 در اما داشت حضور  اعظم فاروق حضرت سفره شدن پهن هنگام هميشه شخصي
 غذا ميل در شما چرا كه فرمودند اعظم فاروق حضرت شد نمي شريك خوردن غذا

َّ « :كرد عرض او شويد؟ نمي ما شريك ٌَ  َك َطَعامَ  ن  قابل و سخت شما طعام« .»غليٌظ  َخَش

 اعظم فاروق دارم عادت نرم و چرب غذاي به من كه حالي در. »نيست خوردن
 هيچ و نمايم تهيه غذايي چنين روز هر انمتو مي بخواهم غذايي چنين من اگر فرمودند
 تهيه دار روغن غذاي و برشته هاي نان و گوسفند گوشت بخواهم كه ندارم هم مشكلي

 غذاهاي تمام كه كرد عرض اعظم فاروق به) حفص( كلمهات اين شنيدن از بعد كنم
 اما شناسم مي من شك بدون فرمودند اعظم فاروق شناسيد مي را لذيذ و چرب

28Fگردد سپري عشرت و عيش در ام زندگي خواهم نمي

 غذاهاي از شخصي همچنين .2
 مالك من گرچه فرمودند اعظم فاروق كردند شكايت عمر حضرت ساده و معمولي

 مسافري چند همانند من مثال لذا نيستم من شخصي ملكيت در ليكن هستم المال بيت
 حسب بر داري امانت اين و سپارد مي امين شخصي دست به را خويش زاد كه است

 شخصي انداز پس خويش براي را مقداري آنها شخصي جائز آيا كند مي مصرف احتياج
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 مسلمان امت و من مثل فرمودند اعظم فاروق المؤمنين امير اي خير فرمودند نمايد؟
29Fاست مسافران و امين شخص آن همانند

1. 
 ما خانه به غذا صرف براي كه كرد خواهش ايشان از و كرد دعوت را ايشان دهقاني

 ايشان دارد وجود عكس شما خانه در آيا كه پرسيدند اعظم فاروق بياوريد تشريف
 مختلفي غذاهاي ولي بفرست اينجا به را غذا و برو گفتند اعظم فاروق بله گفتند
30Fنباشند

 هايشان لباس بر وقت در آن كه بودند شام سفر در اعظم فاروق همچنين .2
 از سفر اين كهي حال در .بود نكرده سفر اين دري تكلف هيچ و ودب زده وصله چهارده
 مناطق تا اسالمي امپراتور وقت آن در كه بودي حاكم سفر .بود برخورداري زياد اهميت

 خداوندي حقيق خادم و اسالم سرباز اين اما كرد مي بيان را ايشاني بزرگ و عظمتي زياد
 سفيد لباس مردم اصرار از بعد البته و بودند دهكر تن به وصله چهارده با را ها لباس همان
 با فرمودند و شدند پياده آن از زودي ول شدندي روم اسب سوار و پوشيدندي مصر
 من لغزش خداوند كنم مي تكبر و تفاخر احساس وجودم در اسب اين از گرفتني سوار

 را لباس همان چنانچه بياوريد را من دار وصله لباس همان فرمودند و بفرمايد معاف را
 الجراح بن عبيده ابو بردند تشريف بودي عيسو دين عالم كهي روحان پدر پيش پوشيدند

هحَقهح  نلط�اق ندّ « اند آورده تشريف المؤمنين امير كه دادند ندا قلعه اهلي برا هِ إِ  وَ�َظ�َ  �ح
َ
 ل

تحِبهَا ف ونَعتحهح  صفتحهح  يِن   هو هذن وقال رَعَقهً  فََ�َ�َق  ي مسيح بزرگ عالم آن كهي امهنگ. »تح
 در شده بيان ماي ها كتاب در كهي پوشش گفت و كشيدي سرد آه ديد را اعظم فارق
 باز ايشان آوردن تشريفي برا را المقدس بيت هدرواز لذا است هويدا خليفه اين ظاهر
31Fكنيد

3. 

                                           
 البن ةالعشريعي ةالسياس و 89 ص عمر سيرت و عساكر ابن از نقل به 403ص 4 ج الـمنتخب كنز العم -1

 .14 ص تيميه

 .45 ص 4 ج منتخب كنز العامل -2

 .15 ص 2 ج اق علی حاشيه مستطرفورثمرات األ -3
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ي ها لباس همان هم باز عجم و عرب و مشرق شدن مطيع و روم و ايران فتح باوجود
 جمله من صحابه بزرگان با اجمعين عليهم اهللا رضوان اصحاب پوشيدند را دار صلهو

 گفتگو باره اين در... و زبير حضرت و طلحه حضرت ,يعل حضرت ,عثمان حضرت
 جرأت ما فرمودند آنها كنيد صحبت  اعظم فاروق حضرت با باره اين در شما كه كردند

 البته كنم نمي جرأت من فرمودند يشانا كنند صحبت يعل حضرت است بهتر كنيم نمي
 صحبت توانند مي لحفصه حضرت و لعايشه حضرت فقط مطهرات ازدواج از

 شرف اعظم فاروق خدمت به كهي هنگام و شدند مطلع موضوع از دو اين .كنند
 و گشودندي ترق و اسالم فتوحات از انتدا را گفتگو جرأت خودشان به يافتند حضور

ََ  ونلعج  �بنلع وفود« :فرمودند قعَ  َعَشهح  ِنثنََت  َرّقعتَنا ةِ نّّىّ  َهِذهِ  كوَعلَي َك َعلَي بَ�حّد  .»ةرح
 كه كنيد مي مالقات آنها با) عنا( جبه اين با شما و كنند مي آمد و رفت عجم و عرب وفود«

 .»دارد وصله دوازده حدوداً
 فاروق .بخورانيد يزن را مهمانان و بخوريد لذيذي غذا و بپوشيد نرم لباس شما پس

 و هستيد المؤمنين ام شما فرمود كردن گريه به شروع ها حرف اين شنيدن از بعد اعظم
 دنيا لذايذ به مرا امر اين وجود با حاال هستيد مطلع اكرمل رسو سادهي غذا و لباس از

 ناراحتي و رنج آثار  اعظم فاروق مبارك چهره در جمالت اين گفتن با كنيد مي ترغيب
32Fكردند گريه به شروع نيز المؤمنين امهات كه بود نمايان

 و اعظم فاروق حضرت .1
 يك مخارج و خرج اندازه به يعني) نمير و بخور غذاي( فقط فرمودند مي اكبر صديق

 ما براي غيره و حج مخارج و گرما و سردي براي لباس دست دو و قريش عادي شخص
33Fباشد مي كافي

 .آموختند مي همه به را زيستن ساده روش اعظم فاروق اينكه خالصه 2
 را پيراهن اين« :فرمودند است پوشيده قديمي لباس كه ديدند را شخصي بار يك چنانچه
 اشكالي آيا فرمودند  اعظم فاروق. درهم 12 داد جواب شخص آن ».ايد؟ خريده چقدر

                                           
 .41 ص 4 ج منتخب كنز العامل و 226 ص 4 ج حيا العلومإ -1

 .234 ص 3 ج الغزالي حيا العلومإ و 89 ص عمر سيرت 68 ص تاريخ اخللفا 198 ص 3 ج سعد ابن طبقات -2
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 ديگر امري براي را ديگر درهم 6 و گذاشتي مي ها خوردني براي را درهم 6 داشت
34Fكردي؟ مي مصرف

1. 

ّ « :كه فرمايد مي شعراني عالمه .دادند مي را خوردن اندازه به پيشنهاد همچنين و  َنَ ُح

ماً  ََشَتِي رآهح 
َ
تَتَابَِع�ِ  بَوَن�ِ  ل  كه ديدند مي را كسي اگر اعظم فاروق يعني .»بحهح  بَضِ  نح

 :فرمودند يم و نمود مي آگاه را او خورد مي گوشت پي در پي روز دو

الً  يتَ  هَ وَ  كَ بَطنَ  لَ
 

َارِ      كعمّ  وابن كَ جلِ
 

 يعني كني نمي را فاميل و همسايه خدمت  شكم كردن پر از بردن لذت جاي به چرا
35Fكنيد خرج فاميل و همسايه براي باقيمانده پول از اينكه و نمودن جويي صرفه

2. 
 و كنيد اختيار را ساده زندگي كه نوشتند خود ساالران سپه براي اعظم فاروق

 بدون و بنشينيد زمين وروي دهيد عادت معمولي غذاي و كلفت هاي لباس به را خودتان
36Fشويد سوار اسب بر زين

 بودند گوشت خوردن مشغول عبداهللا حضرت بار يك .3
 گوشت به ميل دلم امروز گفتند ايشان چيست؟ اين فرمودند اعظم فاروق حضرت

ِسفًا م�ـبال تف« :وگفتند دفرمودن موعظه را او اول كرده ّل  أَ مح ُح  :يعني .»نشتََناهح  نا بت
 .»بخورد خواهد مي دلش كه را آنچه كه كافيست همين شخص خرجي فضول و اسراف براي«

 فاروق سفره روي وقت هيچ كه نويسند مي عمر سيرت در شعراني عبدالوهاب
 تحفه براي هحفص حضرت دخترشان بار يك.گذاشتند نمي غذا نوع دو اعظم

 اعظم فاروق .فرستادند برايشان زيتون روغن مقداري آن همراه به و آبگوشت مقداري
 ظرف يك در غذا نوع دو خورم نمي را دو هر من و است غذا نوع دو اين فرمودند

 زيتون روغن كه بود اين منظورشان .كنم مالقات را اهللا كه وفات هنگام تا خورم نمي

                                           
 .426 ص 1 ج املعـمنتخب كنز ال -1

 .157 ص 2 ج يمستو مع مالك امام موطا و 16 ص 1 ج كبري طبقات -2

 .233 ص عمر حضرت يها نامه قسمت به مراجعه حواله بالذري رشافانصاب األ -3
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37Fنيست شوربا به نياز لذا است مستقلي غذاي نيز وشتگ و است مستقلي غذاي

 تمام اين .1
 وجود در بعد و خودشان ذات در اول وهله در قناعت و پرهيزگاري و زهد زيستن سخن

 عالمه .كردند مي تهيه خوب غذاي خود كارمندان براي ولي بود ايشان عيال و اهل
 در فقط خوردن ساده يغذا و پوشيدن لباس طرز اين اگرچه« :فرمايند مي شاطبي
 و تقوا خاطر به را يگراند كه چون داشت وجود اعظم فاروقي زيبا و پاك طبيعت

 خودشي برا فقط اعظم فاروق گرچه .فرمودند نمي محروم ها يراحت از خويش زهد
 تعيين گوسفند بصف روزه همه دولت كارمنداني غذاي برا اما بود گذاشته نمكين نان

 از آنها عزّت و احترام مردم دل در و شود كاركنان حوصله افزايش عثبا تا بودند فرموده
 .38F2»گردد برقرار نظم مملكت در وسيله بدين و گردد معلوم اعظم فاروق طرف

 

                                           
 - 6 ص 2 ج سام للنوويهتذيب األ و 69 ص تاريخ اخللفا و 404 ص 4 ج منتخب كنز العامل 16 ص 1 ج -1

 .طبقات كربي للشعراين

 .248 ص 1 ج عتصامكتاب اإل -2



 
 

 

 لباس در يسادگ قبول

 .شد نمي ميسر پوشيدن براي لباس تكه دو كه بود چنين يگاه
 جوي و جست از بعد ندداشت تأخير جمعه نماز اقامه براي اعظم فاروق بار يك

َ ول  هذن ثَوِ�  َغسلح  َحبََسِ�  نّ�َما« كه بود اين جوابشان ايشان از مردم  .»َغ�حهح  ثَوٌب  ب�ح
 لباس اين جز به كه چرا است شده تأخير باعث ام پوشيده را آن كه لباس اين شستن« :يعني

 نماز براي عظما فاروق بار يك كه نويسد مي كثير ابن حافظ .39F1»نداشتم ديگري لباس
 اين با و بودند پوشيده جديد و نو لباس آمدند وقتي و آوردند تشريف دير جمعه
 مردم تمامي به شما فرمودند سلمان حضرت بردند تشريف منبر باالي بر نو هاي لباس
 ايد؟ آورده جديد و نو لباس دو كجا از شما حاال داديد تحويل لباس تكه يك فقط

 بود رسيده من به مسلمانان ديگر مقابل در كه داشتم جديد باسل يك فقط من :فرمودند
 لباس اين پرسيدند كرده) پسرشان( عبداهللا طرف به رو ديگر لباس اين با رابطه در ولي

 به .»نع  نلّلنح ّ « :فرمودند عبداهللا پسرشان نيست؟ شما سهم آيا ام پوشيده من كه دومي
ي حت اعظم فاروق كه شود مي معلوم فتارر اين از .است من سهم لباس اين قسم خدا
 فاروق من كه كنند مي نقل عثمان ابو .اند نبوده لباس دو صاحب نيز خالفتشان دوران در

 ها وصله ازي بعض كه بود شده زده وصله 12 ايشان لباس كه ديدم حالتي در را اعظم
40Fبودند چرم ازي بعض و داشتند مختلفي ها رنگ

 يك من كه فرمايند مي حسن حضرت .2
 به كه راي لباس كه ديدم خطبه حال در را ايشان اعظم فاروق خالفت دوران در بار

                                           
 .20 ص عمر سيرت -1

طبقات كربی  -120 ص عمر سيرت- 427 ص 1 ج سالممشاهري اإلـاشهر ال 132 ص 7 ج ةنهايوال ةالبداي -2

 .228 ص 4 ج حيا العلومإ و 213 ص 2 ج مروج الزهب 16 ص 1 ج للشعرانی



  27زندگي شبانه روزي خلفاي راشدين

 

41Fداشت پيوند و وصله دوازده بود شان تن

1.  
 ايشان لباس جمعاً و بودند يكديگر نزديك كه بود شده زده وصله سه عمر حضرت

42Fداشت پيوند 14

 سفره روي بر كه دادند اطالع اعظم فاروق اميرالمؤمنين به بار يك .2
 يرقاء نامش كهي غالم به ايشان لذا .شود مي گذاشته مختلفي غذاهاي سفيان ابي بن يزيد
 حضرت كهي هنگام دهيد اطالع من به يزيد سفره كردن پهن هنگام به كه فرمودند بود

 خانه داخل سالم عرض از بعد و بردند تشريف ايشان منزل به كردم مطلع را عمر
 فارغ از بعد نمودند شريك خودشان با غذا ميل به نيز را اعظم اروقف آنها و شدند
 كباب خواست مي يزيد كه همين آوردند شده كباب گوشت ,نان و گوشت از شدن

 ميل ,غذا نمونه يك صرف از بعد :فرمودند و گرفت را او دست اعظم فاروق ,بخورد
 .43F3تاس ينبو سنت خالف متعددي ها رنگ با ديگر مختلفي غذاها

 منع متنوعي غذاها استعمال از را  حنيف ابن عثمان خويش كارمند يعل حضرت
 هم غذا نوع يك از كه بنگريد را غريبان حالت شما كه كردند عرض و فرمودند
44Fاند محروم

4. 
 با ,كردند دستگير راي وي وقت) بودي كسري شاه خاندان بزرگان ازي يك( هرمزان

 بن احنف و انس حضرت را وفد اين از و ادندفرست مدينه به را اوي وفد معيت
 كه گفتند او به گروه و وفد ,شدند نزديك مدينه به كهي وقت كردند مي يهمراه قيس
 شهر به ورود هنگام بگيرند عبرت تو از مدينه اهل تا بپوشيد را غيره وي شاه وتاج لباس
 در شدن داخل از بعد رفتند هرمزان همراه به ,ينبو مسجد به هرمزان همراه به مدينه

                                           
 .68 ص تاريخ اخللفاء و 120 ص عمر سيرت و 405 ص 4 ج العامل منتخب كنز -1

 ج مستوي مع مالك امام موطا 120 ص عمر سيرت 403 ص 4 ج منتخب كنز العامل 6ص 2ج سامءهتذيب األ -2

 .425 ص كراچي چاپ محمد امام موطا و 164 ص 2

 .90 ص 3 ج حياء العلومإ و 402 ص 4 ج منتخب كنز العامل  428 ص 1 ج, كتاب االعتصام -3

 .78 ص 3 ج ةهنج البالغ -4
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 فاروق پرسيد هرمزان .بودند خوابيده آنجا در اعظم فاروق حضرت ,ينبو مسجد
 از هرمزان .هستند اعظم فاروق  خوابيده كه اين گفتندي و به وفد كجاست؟ اعظم
 پادشاه هيچ او كه چون كجايند؟ دربانش و نگهبان :گفت بعد و پرسيد شان يزندگ حالت

 گفتند داشتند حضور آنجا در كه آنهايي .كرد نمي تصور نگهبان و دربان بدون راي امير و
 هنگام اين در. گذارند نمي نگهبان خودشاني برا و كنند مي يزندگ مردم درميان ايشان
 او از اعظم فاروق و است هرمزان اين :فرمودند و شدند بيدار خواب از اعظم فاروق
 كه نباشد طور اين و بدهيد آب من به اول اام دهم مي جواب گفت او پرسيدندي سؤاالت

 كه هنگامي .»نيست ترسي جاي« :فرمودند اعظم فاروق .بكشيد مرا آب نوشيدن از قبل
 به ديگري پياله در بعد .نوشم نمي آب اي پياله چنين در ,بميرم اگر :گفت ,ديد را آب پياله

 بار چندين چونكه گفت مي را اين و نكشيد مرا آب نوشيدن از بعد گفت .دادند آب از
 خطري اي ننوشيده آب كه وقتي تا فرمودند اعظم فارق هم باز كه بود كرده شكني عهد

 اعظم فاروق حضرت ماجرا اين با كه نوشم نمي آب من گفت او .كند نمي تهديد را تو
45Fشد اسالم به مشرف وي و بخشيد را جانش

 اعظم فاروق زيستن ساده واقعه اين از .1
 در حضرت نوش و خورد و داشتند تكليفي از بدور و ساده زندگي چه كه ستا نمايان
 .بزنند دست ظروف آن به نبودند حاضر حتي وقت پادشاهان كه بود معمولي ظروف

 :فرمودند بيان صورت اين به را خلفاء ساده زندگي حالي مرحوم
 كلفـت  تكلـف  ان تهـي  مـين  كهانو نه

 

 زينت و زيب تهي مقصود سي پوشش نه 
 

 صـورت  ايـك  تهي كي لشكر اميدوار
 

 حالـت  ايـك  تهـي  كـي  سـب  غنـي  فقير 
 

 ايسـا  بـاغ  ايـك  نـه  مـالي  تهـا  يا مگا
 

 پـودا  كـوئي  بـرا  چهوتا ميت جس تها نه 
 

 هنگام .داشتند را زينت و زي هدف پوشاك در نه نداشتند تكلفي نوع هيچ غذاها در
 برابر هم با غني و فقير حالت و دبو نوع يك به همه لشكريان اميد لشكر ايستادن صف به

                                           
 .229 ص 1 ج, سالماشهر مشاهري اإل -1
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 بزرگي كوچك گل آن در كه است كرده درست باغي باغبان كه شود مي اين همانند .بود
 و اياب براي چنانچه كردند حج سفر معمولي خرجي با اعظم فاروق حضرت .نبود

 حتارنا وجدانشان هم باز فرمودند خرج دينار 16 فقط منوره مدينه و مكرمه مكه ذهاب
46Fاند فرموده خرج خيلي سفر اين در كه دبو

 و خوراك در نيز يغن عثمان حضرت .1
 عثمان حضرت جمعه روز در كه كند مي روايت حاكم مستدرك بودند پسند ساده پوشاك

47Fبيشترنبود درهم پنج از قيمتش كه اند پوشيده كلفتي لباس كه ديدندي حالت در را يغن

2. 
 قيمتش پوشيدند مي يغن عثمان حضرت كه اري عدن لباس نويسد مي يشعران عالمه

 و بود ايشان خالفت دوران دري زيست ساده طرز اين و نبود بيشتر درهم پنج تا چهار از
 و نمودند مي تهيه را غذا بهترين مردمي برا بود ساده بسيار هم غذايشان حالت همين به

48Fفرمودند مي ميل زيتون روغن با را نان و بردند مي تشريف خانه به روز هر خودشان

3.  
 بن قاسم عبيد ابو عالمه راي ا واقعه است مشهور حيدري عل حضرتي زيست ساده
 پيچيده خودشان به را كهنه وي قديمي چادر سرما موسم در كه فرمايند مي نقل سالم
 حالت اين بايد چرا كه شد معترضي شخص لرزيدند مي خود به سرما شدت از و بودند
49Fندارم نه خا دري ديگر چادر و دارم خانه در را چادر همين فقط من :فرمودند باشد؟

4.  
 خود به سرما در چرا پرسيدند يعل حضرت ازي شخص :فرمايد مي يشعران عالمه

 سايشآي برا :فرمودند ايشان كه داريد نميبر المال بيت ازي چادر چرا :گفت و لرزيد مي
50Fكنم كم يچيز مسلمين المال بيت از توانم نمي خودم رفاه و

 البر عبد ابن عالمه .5
 كه ديدم را حيدري عل حضرت من كه فرمودند هذيلي اب ابن عبداهللا كه نويسند مي

                                           
 .243 ص 2 ج مروج الذهب -1

 .96 ص 3 ج حاكم مستدرك -2

 .12 ص 5 ج منتخب كنز العامل و 17 ص 1 ج طبقات كربی للشعرانی -3

 .270 ص موالاأل كتاب -4

 .18 ص 1 ج طبقات كربی للشعرانی -5
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 آنرا آستين اگر كه بود شده كوچك و تنگ بود كهنه كه بس از اند پوشيده كلفتي لباس
51Fرفت مي باال بازو نصف تا فرمود مي ولش اگر و رسيد مي ها ناخن تا كشيدند مي

 ربارهد .1
 تشريف منبري باال بر ايشاني روز كه اند نوشته حيدري عل حضرتي زندگ حاالت

 كهي پول آن بوسيله من كه خرد مي من از را شمشير ايني كس چه فرمود مي و بودند برده
 خريد اندازه به من اگر« :فرمودند مي و بخرم لباس خودمي برا آيد مي بدستم فروشش از

52Fبود خالفتشان زمان در واقعه اين فروختم نمي را محبوبم شمشير داشتم پول شلوار

2 .
ي ها وصله كه ديدم را حيدري علي ها لباس من كه فرمايد مي قيس بن عمرو حضرت

 المؤمنين امير كه پرسيد را پوشيدن لباس طرز ايت حكمتي شخص بود زدهي متعدد
 اظهار خداوند بلمقا در انسان لباس نوع اين پوشيدن با فرمودند حيدري عل حضرت

53Fرود مي تكبر و رياء دل از و كند مي يناتوان و عجز

 لباس هميشه حيدري عل حضرت. 3
ي معمول و ساده لباس ,ها لباس ازي يعن :فرمايد مي يشعران عالمه. پوشيدند مي يمعمول
54Fپسنديدند مي راي معمولي غذا غذاها از و بود پسند را ايشان

ي عل حضرت لباس قيمت  .4
55Fبود 65ي امروز حساب به و نبود بيشتر) آنه دوازده و روپيه پنج( از

 حضرت كهي هنگام .5
 از ايشان اما بودي متنوعي غذاها عراق در آنكه وجود با بردند تشريف كوفه به يعل

 فرمودند كردند تقديم فالوده ايشان خدمتي بار فرمودند نمي ميل انجاي غذاها انواع
 اين با را نفسم كه دانم مي ناپسند مني ول است ذائقه خوش و بو خوش و رنگ خوش
 ام نداشته ها يخوردن چنين خوردن به عادت اكنون هم تا كه چون دهم عادتي خوردن

                                           
 .57 ص 5 ج منتخب كنز العامل و 425 ص 2 ج استيعاب -1

 .122 ص 2 ج احياء العلوم و 465 ص 2 ج استيعاب -2

 .575 ص 5 ج منتخب كنز العامل -3

 .127 ص 1 ج مستطرف و 433 ص 2ج مروج الذهب -4

 .33 ص 3 ج احياء العلوم و 346 ص 1 ج سامءهتذيب األ -5
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56Fفرمودند نظر صرف آن خوردن از كه اين خالصه

ي عل حضرت ديگري ا واقعه در .1
ي ها لباس تو چرا« :فرمودند و شدند خشمگين بود عاصم نامش كهي شخص حيدر

 راي سختي زندگ وي ا كرده ترك را لذيذي غذاها خوردن وي پوش مي ساده و لفتك
 راي سخت اينقدر پوشيدن و خوردن در چرا شما كه داد جواب عاصم ».؟يا نموده اختيار
 خداوند كه چرا دارد فرق تو با من حال فرمودند حيدري عل حضرتي ا نموده اختيار

 و مرفه و راحتي زندگ و كنندي زندگ غريبان دهمانن كه كرده فرض خلفاء و امراء بر
57Fندانند برتر مردم از را خود و كنند ترك را عشرت و عيش

 عمر حضرت المؤمنين امير .2
 خالمت مسند بر كهي زمان و كردند مي يسپر راي زندگي عجيب عالم در عبدالعزيز بن

 استفاده اهانهشي ها يصندل و شاهانهي ها قالي و ها فرش از عنوان هيچ به نشستند
58Fكردند مي پهن زميني رو بر حصير ياي گون ,نشستني برا بلكه نفرمودند

3. 
 و بياوريد را من قاطر:  گفتند مي و ورزيدند مي امتناعي شاه مركب بر شدن سوار از

 به را فروششان از آورده دست به پول و بفروشيد راي قيمتي ها اسب كليه كه فرمودند
 بيمار العزيز عبد بن عمر حضرت اينكه ديگري ا واقعه رد دهيد تحويل المال بيت

 به اطرافيان بود شده چركين كه بودند پوشيده را لباس يك فقط روز ين چند تا شدند
 كنيد عوض را لباسشان آمده هوش به المؤمنين امير امروز كه گفتند) فاطمه( ايشان همسر

 كردند تكرار دوباره اطرافيان و دبو كرده سكوت ايشان كنيد تنظيم هم را مالقات وقت و
59Fندارند لباس اين جز بهي ديگر لباس كه خدا به :گفتند جواب در همسرشان و

 عالمه .4
 هزار خالفت از قبل العزيز عبد بن عمر آمد در :اند نوشته خويش طبقات در يشعران
 تقسيم اءفقر و مساكين ميان را آنها خالفت پذيرفتن از بعد اما بود سال طول دري اشرف

                                           
 .137 ص 2 ج احياء العلوم و 58 ص 5 ج, منتخب كنز العامل -1

 .88ص 2 ج االعتصام للشاطبی كتاب -2

 .251 ص 5 ج سعد ابن طبقات -3

 .214 ص ةوالنهاي ةالبداي 48 ص العزيز عبد بن عمر سيرت 297 ص 5 ج سعد ابن طبقات -4
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 به شدن چركين وقت تا نماندي بافي ديگر چيز پيراهن يك غير كهي طور به فرمود
 كهي هنگام تا و شست مي و كشيد مي تن از را آن شد مي چركين هرگاه و بود تنشان

 از كه نداشتند پوشيدني براي ديگر لباس چون ماند مي خانه در شد مي خشك لباسشان
 13 امروز حساب به كه) روپيه يك( درهم چهار هم لباس ناي قيمت و بروند بيرون خانه

60Fاست تومان

1. 
 ايشان كه بودم العزيز عبد بن عمر نزد من ماه شش تا فرمايند مي مهران ابن ميمون

 ديگر جمعه تا جمعه يك از را چادر آن خودشان داشتند چادر يك فقط پوششي برا
61Fپوشيدند مي

 در بنگريم را العزيز عبد بن مرع خالفت از قبل حالت اگر آنكه حال .2
 و شاهزاده چونكه داشتند عطر استعمالي براي شوق و ذوق چه قبالً كه يافت خواهيم

 بن عمر كه فهيدند مي رسيد مي اطرافيان مشام بهي خوشي بو هرگاه و بودند بزرگزاده
 دعب امير  طرف از حقوق دينار هزار ضمن در اند فرموده گذر اينجا از عبدالعزيز

62Fرسيد مي ايشان به المالك

3. 
 

                                           
 .210 ص 1 ج اجلنان ةمرا و 202 ص 9 ج ةوالنهاي ةالبداي -1

 .23 ص 2 ج سامءتذهيب األ -2

 .21 ص عبدالحكيم بن عبداهللا تاليف به عبدالعزيز بن عمر سيرت -3



 
 

 

 راشدين يخلفا ساده يغذا

 و ساده بسيار خالفت به شدن نائل از بعد عبدالعزيز بن عمر حضرت يغذا
 و نمك و خشك نان ايشان سفرهي رو آنوقت در آمدند ايشان عمه بار يك بودي معمول
 اين ازي ربهتي غذا آيا كه گفت و كرد صحبت به شروع ايشان عمه بود زيتون روغن
63Fنيستي چيز اين از بهتر ما نزد! عمه :فرمود المؤمنين امير حضرت بخوريد؟ كه نيست

1. 
 همسرشان از انگور خريدي برا داشتند دوستي خيل را انگور العزيز عبد بن عمر حضرت

 كجا از من نداريد هستيد المؤمنين امير كه شما گفت و ندارم گفتي و .خواستند قرض
 و مال خالفت هنگام نه اگر و است رويمي جلو آخرت عذاب :مودفر حضرت بياورم؟

64Fاست زياد زر

2. 
 تشريف ايشان خدمت عبدالعزيز بن عمر حضرت برادر العزيز عبد بن زياد بار يك
 شروع برادرشان نيستي ديگر چيز پياز و مسور از غير به سفرهي رو كه ديدند و آوردند

 در خواهم نمي من شويد ساكت فرمودند عبدالعزيز بن عمر حضرت كرد اعتراض به
65Fشود مطلعي كس من ساده و تكلف يب و سادهي غذا از كه شود فاش من راز آينده

ي يك .3
 قسمت كه ديدم خطبه حال در را عبدالعزيز بن عمر حضرت كه فرمايد مي راويان از

66Fبود شده زده وصله اش يقه و گريبان

4. 
 1000 و دينار 400 قيمت با هايي لباس انايشي برا ,خالفت از قبل هنگامي زندگ در
 اگر خالفت هنگام اما است سخت و كلفتي خيل كه گفتند مي ايشان و خريدند مي دينار

                                           
 .62 ص العزيز عبد بن عمر سيرت -1

 .202 ص 9 ج ةوالنهاي ةالبداي -2

 .559 ص خلفاء تاريخ و 209 ص 9 ج ةوالنهاي ةالبداي 141 ص عبدالعزيز بن عمر سيرت -3

 .113 ص 1 ج اخللفاء ةتذكر و 1 ج طبقات كربی للشعرانی -4
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 لطيف و نرمي خيل كه فرمودند مي خريدند مي ايشاني برا دينار 11 يا 10 قيمت بهي لباس
67Fاستي ماليم و

1. 
 كه گفتند ديدند را آني وقت دادند سفارش) درهم 8( قيمت باي لباس ايشان بار يك

 يمورد هيچ بدون كه احمقيد شما كه گفتند حضرت خنديدي شخص است ماليمي خيل
 زمان در شما كهي وقت كه است قرار اين از موضوع خير گفت شخص خنديد؟ مي

 اين كه گفتيد شما آوردم شماي برا درهم 800 قيمت باي ابريشم لباس ,بوديدي شاهزادگ
68Fاست نرم و ماليمي خيل كه گوييد مي يدرهم 8 لباس به امروز يكنل است كلفتي خيل

2. 
 اي :فرمودند كه بودند پاره مختلفي جاها از فرزندانشاني ها لباس صورت همين به

 بن عمر حضرت بار يك كه نويسند مي يشعران عالمه .بزن پيوند را لباست پسرم
 فرستاد دنبالش به را خادم انايش نشد حاضري و زد صدا را ها بچه ازي يك عبدالعزيز

 جلويم وي بده مرا جواب كه اين شد تو مانعي چيز چه :پرسيدند آمد او كهي هنگام
 شما خدمت و بپوشم كه نداشتم پوشيدني براي لباس كه چون گفت جواب در اوي شو

 از كه فرمودند اشاره كلفت لباس يكي بسو عبدالعزيز بن عمر حضرت شوم حاضر
69Fيدكن استفاده آن

 يكي برا شان وفات هنگام كه است آمدهي دينور قتيبه ابن طبقات در .3
 بن عمر بودند پسر 14 يا 13 جمعاً كه خوستند  را فرزندانشان كوتاه ديدار و مالقات

 پوشيدهي مصري قبطي ها لباس از آنها كهي حال در كرد نگاه ايشان طرف به عبدالعزيز
70Fشدند اشك از پر چشمانشان لذا) بودند كلفت و ساده بسيار( كه بودند

4. 
 يريگ عبدالفتاح ابو

 .ش ه 11/1/1380 .ق ه 5/1/1422

                                           
 .196 ص 2 ج ذهب للمسعودیلمروج ا 387 ص 9 ج ةوالنهاي ةالبداي 20 ص 2 ج سامءتذهيب األ -1

 .48 ص زعبدالعزي عمر سيرت -2

 .29 ص 1 ج للشعرانیطبقات كربی  -3

 .130ص 2 ج ةاالمامه والسياس 228 ص 3 ج احياء العلوم 214 ص 9 ج ةوالنهاي ةالبداي -4
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