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 ��م اهللا ا����ن ا����م

 بفهرست مطال

 ١ ................................................................ مطالب فهرست

 ٢٥ ........................ کلمه وحدت به اصحاب توّجه و اهتمام: هفتم باب

 ٢٥ ................................ اختالف بدی و کراھیت در ش اصحاب گفتار و اقوال

 ٢٥ ............................................................... اختالف درباره س ابوبکر قول

 ٢٥ ................................................................. اختالف درباره س عمر قول

 ٢٦ ...................................... اختالف از نمودن برحذر در س مسعود ابن خطبه

 ٢٧ ................................................................ اختالف درباره س ابوذر قول

 ٢٧ ................................................. است شر اختالف: که س مسعود ابن قول

 ٢٨ ............ تفرقه و جماعت بدعت، درباره گفتارش و اختالف، درباره س یعل سخن

 ٢٩ ............................... ص پیامبر وفات از بعد خالفت درباره اصحاب موضع

 ٢٩ ..................................................... س صّدیق ابوبکر بر ش صحابه اجتماع

 ٣١ ...................................... س ابوبکر دست به یعموم بیعت و س عمر خطبه

 ٣٢ ................................................................... سقیفه در س ابوبکر بیعت

 سقیفه قصه مورد در و باره آن در س عمر بیانیه و س ابوبکر خالفت درباره یمرد قول
 ٣٣ ..................................................................................... ساعده یبن
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 ٣٧ ......... شد گفته خالفت درباره سقیفه در که یسخنان درباره س عباس ابن حدیث

 ٣٩ ........... گردید واقع خالفت مورد در سقیفه در آنچه درباره س سیرین ابن حدیث

 که کسی َرّد  و وی به ایشان رضایت خالفت، در س ابوبکر ساختن مقّدم و اصحاب
 ٣٩ .......................... کند ایجاد پراکندگی و اختالف آنان وحدت در خواست می

 ٣٩ .................... س صّدیق ابوبکر خالفت درباره ابوعبیده قول و عساکر ابن حدیث

گفتند س صّدیق ابوبکر خالفت درباره س عثمان و ابوعبیده آنچه و احمد امام حدیث
 .................................................................................................. ٤٠ 

 یو که ب زبیر و یعل قول و خالفت قبول در س ابوبکر خواستن معذرت
 ٤٠ ........................................................ است خالفت به مردم ترین مستحق

 صّدیق ابوبکر خالفت درمورد ابوسفیان و س یعل میان آنچه درباره عساکر ابن حدیث
 ٤١ ................................................................................. افتاد اتفاق س

 ٤٢ ..... افتاد اتفاق ابوسفیان و س یعل میان در آنچه درباره حاکم و عبدالرزاق حدیث

 س صّدیق ابوبکر خالفت درباره ب سعید خالدبن و الخطاب عمربن میان در آنچه
 ٤٢ ..................................................................................... افتاد اتفاق

 ٤٣ ................ افتاد اتفاق سعید خالدبن و س ابوبکر میان در آنچه و خالد ام حدیث

 ٤٤ .......... باره این در یعل س قول و اش یتنھای به جھاد یبرا س ابوبکر شدن خارج

 ٤٤ ....................................................... مردم برای خالفت نمودن مسترد

 آن بر یروز و شب ھیچ ھرگز من: «که یو سخن و خالفت درباره س ابوبکر خطبه
 ٤٤ .............................................................................. »ام نموده حریص

 ٤٤ .... یھست ما بھترین تو سوگند خدا به: ایشان قول این و س ابوبکر به صحابه پاسخ

 و کنیم یم قبول را استعفایت نه: که باره این در او سخن و س ابوبکر به س یعل پاسخ
 ٤٥ .......................................................... بده استعفا که خواھیم یم تو از نه

 ٤٦ ....................................................... دینی مصلحت برای خالفت قبول

 ٤٦ ..... افتاد اتفاق باره این در س ابوبکر و او میان در آنچه و خالفت درباره ابورافع حدیث

 مکّلف امر این به مرا تو: که س عمر به ابوبکر سخن خالفت قبول بر اندوه و حزن
 ٤٦ ......................................................................................... یساخت

 ٤٦ .......................... س عوف بن عبدالرحمن به وفاتش وقت در س ابوبکر سخن



 ٣  فهرست مطالب

 

وفات ھنگام خالفت درباره اصحابش با ابوبکر مشورت خلیفه و جانشین نمودن تعیین
 ............................................................................................... ٤٧ 

 اتفاق س عمر گردانیدن خلیفه درباره ش عثمان و عبدالرحمن ابوبکر، میان در آنچه
 ٤٨ ............................................................................................ افتاد

 او یبرا وصیتش و س عمر گردانیدن خلیفه و ساختن جانشین درباره س ابوبکر نامه
 ٤٨ ................................................................................... مردم یبرا و

 ٥١ نمود مخالفت یو با س عمر ساختن خلیفه در که یوقت در طلحه به س ابوبکر جواب

 ٥١ ............................................... امر این در ل عائشه المؤمنین اّم  حدیث

 ٥٢ .............................................................. امر این در حارث زیدبن حدیث

 ٥٢ ................................................... آن اھل به شوری کار ساختن محّول

 عّباس ابن ستایش و او توسط تن شش به امر سپردن و س عمر شدن کشته حکایت
 ٥٢ .......................................................................................یو از س

 شش ساختن جانشین و رفیقش دو با دفنش و س عمر َدْین درباره سعد ابن حدیث
 ٥٥ .............................................................................................. نفر

 ٥٦ .............................................. باره این در سعد ابن و شیبه یاب ابن حدیث

 ٥٨ .................................................. گیرد می دوش به را خالفت کسی چه

 ٥٨ ................................................................. باره این در س ابوبکر خطبه

 ٥٨ ............................................................. س عمر دیدگاه از خلیفه صفات

 ٦١ ......................................................................... خلیفه شّدت و نرمش

 ٦٣ ......................................... شود اّمت در یپراکندگ باعث که یکس ینگھدار

 ٦٤ ............................................................... رأی اھل با نمودن مشورت

 و ابوسفیان قافله درباره یارانش با ص پیامبر مشورت یارانش، با ص پیامبر مشورت
 ٦٤ ..................................................................................... بدر اسیران

 ٦٦ ................. بدر اسیران قبال در ص پیامبر خواستن مشورت درباره انس روایت

 ٦٦ ........................................................................ س مسعود ابن روایت

 یھا میوه درباره ب معاذ سعدبن و عباده سعدبن از ص پیامبر خواستن مشورت
 ٦٨ ........................................................................................... مدینه

 ٦٩ .......................................... خواستن مشورت این درباره س ابوھریره روایت
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 ٧٠ ................................................ رأی اھل از س ابوبکر خواستن مشورت

 شورا یاعضا س فاروق عمر زمان و او زمان در یکسان چه و یرأ اھل با یو مشورت
 ٧٠ ........................................................................................... بودند

 ٧١ ...... افتاد اتفاق صحابه یبعض یبرا یزمین دادن در ب عمر و ابوبکر میان آنچه

 ٧٢ .......................................................................... بحرین خراج مسئله

 ٧٢ ............................................ غزوات در صحابه با س ابوبکر نمودن مشورت

 ٧٣ ............................................ رأی اھل با الخطاب عمربن نمودن مشورت

 ٧٣ .............. مشاورینش به امر این این ابالغ و ب یعل دختر از عمر یخواستگار

ه با عمروعثمان نمودن مشورت  درباره ب سعد و عمر قول و ش عباس بن عبداللَّ
 ٧٤ .............................................................................................. یو

 ٧٤ ............................................ نمودن مشورت درباره س عمر از یبلیغ بیانیه

 ٧٦ .............................................................. جنگ در سعد به س عمر نامه

 ٧٦ ..................... است شده مقّرر اسالم در که یامیر نخستین امیران نمودن مقّرر

 ٧٨ .................................................................. تن برده نمودن تعیین امیر

 ٧٨ ...................................................................سفر در نمودن تعیین امیر

 ٧٨ .................................................... گیرد می دوش به را امارت کسی چه

 ٧٨ .................... است امارت سزاوار داند یم زیادتر را قرآن گروه یك در که یکس ھر

 ٧٩ .............. داند یم قرآن بیشتر که یکس به امارت ساختن محّول در عثمان روایت

 ٧٩ .... باره این در س عمر قول و بدر اصحاب نمودن امیر از س ابوبکر یناخشنود و انکار

 ٨٠ ....................... امیر صفات در یو قول و امیران نمودن تعیین در س عمر نامه

 ٨١ ............................................ شود یم کامیاب و رستگار امارت در یکس چه

 ٨٢ ............................................................ امارت قبول از انکار و اجتناب

 ٨٢ ...................... باره این در انس و او قول و امارت از انکار در اسود مقدادبن قصه

 ٨٣ ................................................................. مقداد قصه روایت و یطبران

 ٨٣ .......................................... امارت درباره یطائ رافع یبرا س ابوبکر وصیت

 ٨٤ .................................... افتاد اتفاق امارت درباره رافع و س ابوبکر میان آنچه

 ٨٥ ...................................................... امارت بر جھاد دادن ترجیح و صحابه

 یحضرم بن عالء فرستادن و افتاد اتفاق امارت درباره سعید بن عمروابان میان آنچه
 ٨٥ ................................................................................ بحرین یسو به
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 ٨٦ ................................................................. امارت قبول از ابوھریره انکار

 ٨٧ .................................................... مردم میان در قضاوت از عمر ابن انکار

 ٨٨ ... افتاد اتفاق الجندل دومه درباره ب حفصه المؤمنین ام و عمر ابن میان آنچه

 ٨٩ ................................................. امارت قبول از س حصین بن عمران انکار

 ٩٠ ............................................... شان اوامر از اطاعت و امرا و خلفا احترام

 ٩٠ ................................... افتاد اتفاق یا سریه در ب عمار و خالد میان آنچه

 ٩٢ ...................................... افتاد اتفاق ب خالد و مالک بن عوف میان آنچه

 ٩٣ ............... افتاد اتفاق یوال احترام در ب وقاص یاب سعدبن و عمر میان آنچه

 ٩٣ .......... افتاد اتفاق یا سریه در ب الخطاب عمربن و العاص عمروبن میان آنچه

 ٩٤ .................................................. امیر احترام درباره ُغْنم بن عیاض حدیث

 ٩٥ ............................................. امیر بر کشیدن اسلحه درباره س حذیفه قول

 ٩٥ .......................................................... امیر احترام در س ابوبکره حدیث

 ٩٦ ............................................ باشد یم پسندیده کار در فقط امیر، از اطاعت

 ٩٦ ...................................................... امیر احترام در ب عمر ابن حدیث

 ٩٧ ................................. امیر احترام درباره س ابوذر به ص خدا رسول وصیت

 ٩٨ ........................ باره این در علقمه با یو قصه و امیر احترام در س عمر حدیث

 ٩٩ ............................................... امیر احترام درباره جذام به مبتال یزن قصه

 ١٠٠ .......................................................................... امیر ینافرمان خطر

 ١٠٠ ....................................................... یکدیگر از امیران برداری فرمان

 ١٠٠ .................................. باره این در ش عمر و ابوعبیده العاص، عمروبن قصه

 ١٠٢ ............................................. باره این در س عمر قول رعیت بر امیر حق

 ١٠٢ .................................................... امیران ناسزاگویی و دشنام از نھی

 ١٠٢ ..............................................باره این در ص خدا رسول از انس حدیث

 ١٠٣ ......................................................... امیران نزد حق قول از سکوت

 ١٠٣ ............. آوردیم یم شمار به نفاق را این ما: باره این در ُعْرَوه یبرا عمر ابن قول

 ١٠٤ ....................... امیران نزد خندیدن و لھو منع درباره وقاص بن علقمه حدیث

 ١٠٤ ............................... ھااند فتنه یھا ایستگاه امرا یھا دروازه: که حذیفه قول

 ١٠٤ .................................................... باره این در پسرش به عباس نصیحت

 ١٠٥ ............ باشد خدا امر مخالف که وقتی امرش نمودن رد و امیر نزد حق قول
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 نزدش حق که یامیر در: س عمر قول این و افتاد اتفاق ب یعمرواب میان آنچه
 ١٠٥ ............................................................. نیست یچیز شود، ینم گفته

 و راست تیر، نمودن راست چون را تو ینمود چنان اگر: عمر به سعد بشیربن قول
 ١٠٦ .............................................................................. نماییم یم برابر

 ١٠٦ ......................................... باره این در ب مسلمه محّمدبن و عمر قصه

 ١٠٦ . کند اش زنده خدا نمود، زنده مرا این: نمود رد یو بر که یمرد یبرا معاویه قول

 ١٠٧ ................................................. باره این در ب خالد و ابوعبیده قصه

 ١٠٨ ................................................................... باره این در حسن روایت

 ١٠٩ ..................................................اموال درباره ُحَصْین بن ِعمران عملکرد

 ١٠٩ ................. امیر یھا خصلت درباره وفدھا از س عمر پرسش امیر بر رعیت حق

 ١١٠ .................................................... کارمندان و والیان بر س عمر شرایط

 ١١١ .................................................... امیر وظایف و فرایض در س عمر قول

 ١١١ .................................................................. باره این در یابوموس قول

 ١١١ .................. نیازمندان از امیر شدن پنھان و بلندمنشی بر عیبگیری و رانکا

 ١١١ ........ افتاد اتفاق باره این در ب العاص عمروبن و الخطاب بن عمر میان آنچه

 ١١٢ ................................... منبر شکستن در ب العاص عمروبن به عمر نامه

 ١١٢ ................ نکند یفخرفروش و تکّبر رعّیت بر که فرقد بن عتبه به س عمر نامه

 ١١٢ ........................... باالخانه نمودن بنا خاطر به حمص امیر مؤاخذه س و عمر

 ١١٣ ......................................... گرفت یقصر که یوقت سعد مؤاخذه س و عمر

 ١١٥ .............. افتاد اتفاق شام در صحابه از یگروھ و س الخطاب عمربن میان آنچه

 ١١٧ ......................... باره این در ب ابوبکر و عمر قصه مردم احوال از یبازرس

 ١١٨ .............................. باره این در س عمر قول اعمال ظاھر به حکم و مؤاخذه

 ١١٩ ........................................... باره این در س عمر قول کار یبررس و نظارت

 ١١٩ ................................................................. لشکریان تبدیل و تغییر

ه حدیث  ١١٩ .................................. باره این در یانصار مالك بن کعب بن عبداللَّ

 ١١٩ ............................ باشد شده نازل آنھا بر آنچه در مسلمانان رعایت و امیر

 ١١٩ ........................... عمواس طاعون در باره این در ب ابوعبیده و عمر قصه

 ١٢١ .................................................................. امیر مھربانی و رحمت
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 ١٢١ ............................................................ باره این در س ابواسید حدیث

 ١٢١ ................................................................. باره این در س عمر خطبه

 ١٢٢ ....................................................... باره این در ینھد ابوعثمان حدیث

 ١٢٣ ......................................................... اصحابش و ص پیامبر عدالت

 ١٢٣ .................................................................... ص خدا پیامبر عدالت

 ١٢٣ ............................................................ باره این در س قتادهابو حدیث

ه قصه  ١٢٤ ........................................ ییھود یك با یاسلم َحْدَرد یاب بن عبداللَّ

 ١٢٥ .......................................................... باره این در انصار از مرد دو قصه

 ١٢٥ ................................................................... باره این در یاعرابی قصه

 ١٢٦ ....................................................... باره این در قیس بنت خوله حدیث

 ١٢٧ ................................................................ س صّدیق ابوبکر عدالت

ه حدیث  پیش در قیامت روز من یبرا: صدیق گفته این و باره این در عمرو بن عبداللَّ
 ١٢٧ ..................................................................... باشد یم یکس چه خدا

 ١٢٨ ................................................................... س فاروق عمر عدالت

 ١٢٨ ........................................................... ب کعب بن یاب و عمر قصه

 ١٢٩ ....................................... ینبو مسجد توسعه در ب عمر و عباس قصه

 ١٢٩ ...................................................... باره این در مسیب بن سعید حدیث

 ١٣٠ ................................. ش ِسْرَوَعه ابو و الخطاب بن عمر بن عبدالرحمن قصه

 ١٣١ ................................................ نبود شوھرش که یزن و س عمر داستان

 ١٣٢ ................................ عدالت تأمین یبرا حج موسم در س عمر یعملکردھا

 ١٣٢ ..................................................... العاص عمروبن فرزند و یمصر قصه

 ١٣٣ ..................................................... بحرین بر اش یوال مؤاخذه و س عمر

 ١٣٤ ........................................................... باره این در وھب زیدبن حدیث

 ١٣٤ ..................................... باره این در س عمر نامه و یمرد و یابوموس قصه

 ١٣٥ ..................................................... قریش از یجوان با یدیلم فیروز قصه

 ١٣٦ ............................................................. س عمر عدالت و کنیزك قصه

 ١٣٧ ...................................... س عمر عدالت و صامت بن عباده با ینبطی قصه

 ١٣٧ ........................ س عمر عدالت و ییھود یك با یاشجع مالك بن عوف داستان



 حیات صحابه    ٨

 

 ١٣٨ .................................. س عمر عدالت و ییھود یك با َشّداخ بن بکر داستان

 ١٣٩ ..................................... ییھود یك قتل درباره ب ابوعبیده به عمر نامه

 ١٤٠ ............................... مشرکین کشتن منع درباره یارتش امیر به س عمر نامه

 ١٤٠ .................................................................... س عمر با ھرمزان قصه

 ١٤١ .................................. ذمه اھل از یمسنّ  مرد یبرا معاش تعیین و س عمر

 ١٤١ .................................................... س عمر با ذّمه اھل از یمرد داستان

 ١٤٢ ...........................مسلمان یك برخالف ییھود یك نفع به یو قضاوت داستان

 ١٤٢ ..................................................... ب سلمه بن ایاس و عمر داستان

 ١٤٢ ......................................................... س الّنورین ذی عثمان عدالت

 ١٤٢ ............................................................ باره این در غالمش با یو قصه

 ١٤٣ ........................................................... یا پرنده درباره یو عدالت قصه

 ١٤٣ ........................................................................... س علی عدالت

 ١٤٣ ............................................................ اصفھان مال تقسیم و س یعل

 ١٤٤ ................................................ یو یموال و یعرب زن با س یو داستان

 ١٤٤ ........................... شد واقع باره این در ُھَبیره بن َجْعده و س یعل میان آنچه

 ١٤٤ ..................................................... مورد این در نباته بن اصبغ سخن

ه عدالت  ١٤٥ ........................................................... س رواحه بن عبداللَّ

 زمین و ھا آسمان: که ایشان قول این و آن، ساکن یھود با یو عدالت و خیبر داستان
 ١٤٥ .............................................................................. استوارند این به

 ١٤٥ .............................................................. س اسود بن مقداد عدالت

باشد عزیز اسالم تا میرم یم من: مقداد گفتار این و باره این در سوید بن حارث سخن
 ................................................................................................ ١٤٥ 

 ١٤٦ ............................................................................ ش خلفا خوف

 ١٤٦ ............................................ س صّدیق ابوبکر خوف درباره ضحاك حدیث

 ١٤٦ ................................................... س عمر خوف درباره ضحاك حدیث

 ١٤٦ ...................................... س عمر خوف درباره ابونعیم و عساکر ابن حدیث

 ١٤٧ .......................................... افتاد اتفاق یاشعر یابوموس و عمر میان آنچه

 ١٤٧ ......................... وفاتش ھنگام س عمر خوف درباره ب عباس ابن حدیث



 ٩  فهرست مطالب

 

 ١٤٨ .................. وفاتش ھنگام س عمر خوف درباره ِمْسَور و ب عمر ابن حدیث

 ١٤٩ ............................... ھراسد می کننده مالمت سرزنش و مالمت از امیر آیا

 ١٤٩ ......................................................... باره این در یزید بن سائب حدیث

 ١٤٩ ..................................................... امیران و خلفا به خلفا ھای وصیت

 ١٤٩ ......................................................... :ب عمر به ابوبکر یھا وصیت

 ١٥٠ .... یو به وصیتش و عمر ساختن جانشین درباره رحلت ھنگام س ابوبکر وصیت

 ھنگام ب عمر به ابوبکر گفتار باره در یو غیر و سابط بن عبدالرحمن حدیث
 ١٥١ ........................................................................................ وفاتش

 ١٥٢ ................................. ش وی غیر و العاص عمروبن به ابوبکر ھای وصیت

 ١٥٢ نمود گسیل شام یسو به ھاارتش بر را یو که یوقت ب عمرو به ابوبکر وصیت

 ١٥٣ ..................................................... عقبه ولیدبن و عمرو به س یو نامه

 ١٥٣ ................................ ب ولید بن خالد درباره العاص عمروبن به یو نامه

 ١٥٤ .................................. ب عمرو یبرا ابوبکر نامه درباره سعد ابن حدیث

 ١٥٤ ..................................... ب حسنه بن شرحبیل به صّدیق ابوبکر وصیت

 ١٥٤ ...................................... ب سفیان یاب بن یزید به صّدیق ابوبکر توصیه

 ١٥٦ ..................................................................... س عمر ھای وصیت

 ١٥٦ ....................................... یو از بعد امر یول به س الخطاب عمربن وصیت

 ١٥٧ ................................... ب جراح بن ابوعبیده به الخطاب عمربن وصیت

 ١٥٨ ................................... ب وقاص یاب بن سعد به الخطاب عمربن وصیت

 ١٥٩ ....................................... س َغْزوان بن عتبه یبرا الخطاب عمربن وصیت

 ١٦٠ ..................................... ب یحضرم بن عالء به الخطاب عمربن وصیت

 ١٦٠ .................................... ب یاشعر یابوموس به الخطاب بن عمر وصیت

 ١٦١ ............................................................ س الّنورین یذ عثمان وصیت

 ١٦٣ ............................................. باره این در عبدالّرحمن بن ابوسلمه حدیث

 ١٦٤ ........................................................... باره این در س ابوھریره حدیث

 ١٦٤ ........................................ امرایش به س طالب ابی بن علی ھای وصیت

 ١٦٤ ........................................................... والیانش از ییک به س یو نامه

 ١٦٥ ................................................ والیانش از ییک به س یو نامه ھمچنین



 حیات صحابه    ١٠

 

 ١٦٥ .......................................................... عکبرا یوال یبرا س یو وصیت

 ١٦٦ .................................................................. امام به رعیت نصیحت

 ١٦٦ ....................................... س عمر امیرالمؤمنین به عامر سعیدبن نصیحت

ه حدیث  ١٦٧ ...................................................... باره این در بریده بن عبداللَّ

 ١٦٨ ............................. دو آن به س عمر نامه و ،ش عمر به معاذ و ابوعبیده نامه

 ١٦٩ .............................................................. جراح بن ابوعبیده وصیت

 ١٦٩ ..................................... اردن در وفاتش ھنگام مسلمین به س یو وصیت

 ١٧٠ ....................................................................... ُامرا و خلفا سیرت

 ١٧٠ ... آن از بعد و خالفت شدن دار عھده از قبل یو سیرت: س صّدیق ابوبکر سیرت

 ١٧٣ ...................................................... س انصاری سعد عمیربن حکایت

 عمر گفتار و نمود، اعزام حمص به یوال عنوان به را او س عمر که یھنگام یو سیرت
 ١٧٣ ............................................................................... یو درباره س

 ١٧٦ ....................................... س الجمحی حذیم بن عامر بن سعید حکایت

 ١٧٧ ............................................... حمص در بودنش یوال ھنگام یو سیرت

 ١٧٨ ........................................................................ س ابوھریره حکایت

 ١٧٩ .............................. أ خداوند راه در اصحاب انفاق :هشتم باب

 ١٧٩ .................... آن به شان عالقمندی و انفاق به یارانش و ص پیامبر ترغیب

 ١٧٩ .............................. باره این در س جریر حدیث انفاق به ص پیامبر ترغیب

 ١٨٠ ................................................................ باره این در س جابر حدیث

 ١٨١ .................................. بخل مذّمت و سخاوت فضیلت در ص پیامبر یهبیان

 ١٨١ .............................. انفاق به ش یارانش و ص پیامبر عالقمندی و رغبت

 ١٨١ ................................................................ باره این در س عمر حدیث

 ١٨٢ ................................................................ باره این در س جابر حدیث

 ١٨٢ .......... انفاق یبرا بالل به ص خدا رسول نمودن امر درباره مسعود ابن حدیث

 ١٨٣ ................ افتاد اتفاق خادمش و ص پیامبر میان آنچه درباره س انس حدیث

 ١٨٣ .... افتاد اتفاق یمال یاضافگ درباره مردم و س عمر میان آنچه از س یعل حکایت



 ١١  فهرست مطالب

 

 اتفاق باره این در ب یعل و عمر میان آنچه و مسلمین میان در مال تقسیم حکایت
 ١٨٤ .......................................................................................... افتاد

 ١٨٤ .................................... مال انفاق در ص پیامبر با ل سلمه ام حکایت

 ١٨٥ ..................................................... باره این در س سعد بن سھل حدیث

ه حدیث  ١٨٦ ................................................. مال انفاق در عباس بن عبیداللَّ

 ١٨٦ ................ افتاد اتفاق ش عثمان حضور در کعب و او میان آنچه و ابوذر حدیث

 ١٨٧ .................................. انفاق در صّدیق سبقت در گفتارش و س عمر حدیث

 ١٨٨ ...................................................... باره این در یمرد با عثمان حکایت

 ١٨٨ .................................................................. س یعل با یگدای حکایت

 ١٨٩ .............................. نمود عرضه صدقه یبرا را یچاق شتر که یمرد حکایت

 ١٩٠ .................................. ب اسماء خواھرش و عائشه المؤمنین اّم  سخاوت

 ١٩٠ ............................................................... س معاذ یجوانمرد حکایت

 ١٩١ ..................................... س معاذ یجوانمرد و سخاوت درباره جابر حدیث

ه حدیث  ١٩٢ ......................... معاذ یجوانمرد و سخاوت درباره مسعود بن عبداللَّ

 ١٩٣ ....................................................... است محبوب آنچه نمودن انفاق

 ١٩٣ ............................................... خیبر در زمینش نمودن صدقه و س عمر

 ١٩٤ ............................... بود خواسته یابوموس از که یکنیز ساختن آزاد و عمر

 ١٩٤ ................................................................. یکنیز و عمر ابن حکایت

 ١٩٤ ..................................................... آیه این تذّکر ھنگام عمر ابن حکایت

 ١٩٥ ................................................. ب عمر ابن انفاق درباره نافع حدیث

 ١٩٦ ...................................... آمد فرود جحفه به که یوقت س عمر ابن حکایت

 ١٩٧ .......................................................... بیرحاء نمودن صدقه و ابوطلحه

 ١٩٧ ................................................. اسبش نمودن صدقه و س حارثه زیدبن

 ١٩٨ ...................................................... است شریك سه مال در: ابوذر گفتار

 ١٩٨ .................................................... نیازمندی و حاجت ضمن در انفاق

 ١٩٨ ........................................................... باره این در ص پیامبر حکایت

 ١٩٩ ......................................................................... س ابوعقیل حکایت

ه حکایت  ٢٠٠ ................................................................. س زید بن عبداللَّ

 ٢٠٠ ..................................................................... انصار از یمرد حکایت



 حیات صحابه    ١٢

 

 ٢٠١ .......................................................................... خانه تھف حکایت

 ٢٠٢ ............................................................. داد قرض خدا به که کسی

 ٢٠٢ .............. جنت در یخرمای درخت بدل در باغش فروختن در ابودحداح حکایت

 ٢٠٢ ........................ دادم قرض پروردگارم به را باغم: که ابودحداح گفتار حکایت

 ٢٠٣ ........................................................................ اسالم برای انفاق

 ٢٠٣ ................................................................. باره این در یمرد حکایت

 ٢٠٣ ............................................................ باره این در ثابت زیدبن حدیث

 ٢٠٤ .................. ص پیامبر درباره گفتارش و امّیه بن صفوان آوردن اسالم انگیزه

 ٢٠٤ .............................................................. خدا راه در جھاد در انفاق

 اتفاق ب اسماء و ابوقحافه میان آنچه و ھجرت ھنگام یو انفاق: س ابوبکر انفاق
 ٢٠٤ .......................................................................................... افتاد

 ٢٠٥ ................................................................... عّفان بن عثمان انفاق

 ٢٠٥ .......... او درباره پیامبر قول و -]العسره جیش[- یسخت ارتش در س یو انفاق

 ٢٠٦ .............. یسخت ارتش در س عثمان انفاق درباره سمره بن عبدالرحمن حدیث

 ٢٠٦ ......................... یسخت ارتش در عثمان انفاق درباره یمان بن حذیفه حدیث

 ٢٠٧ ............................. باره این در حسن و قتاده و عوف بن عبدالرحمن حدیث

 و پاالن با شتر ھفتصد نمودن انفاق و عوف بن عبدالرحمن عوف بن عبدالرحمن انفاق
 ٢٠٧ ............................................................................ خدا راه در بارش

 ٢٠٨ ..................................... ص خدا پیامبر زمان در خدا راه در س یو انفاق

 ٢٠٨ ................................... ص پیامبر زمان در یو انفاق درباره یزھر حدیث

 ٢٠٨ .............. شد یم بیرون خدا راه در که یکس بر یو انفاق حزام بن حکیم انفاق

 ٢٠٩ ............ غالمان و مسکینان یبرا و خدا راه در منزلش نمودن وقف و س حکیم

 ٢٠٩ .......................................................... اصحاب بقیه و عمر ابن انفاق

 ٢٠٩ ............................................ خدا راه در شتر صد نمودن انفاق و عمر ابن

 ٢١٠ ................... خدا راه در ش اصحاب از دو آن غیر و یعد بن عاصم عمر، انفاق

 ٢١٠ .............................................. زنان از یو غیر و جحش بنت زینب انفاق

 ٢١٠ ................... فرستادند تبوك غزوه در زنان آنچه و خدا، راه در ل یو انفاق

 ٢١١ ................................................... نیازمندان و مساکین فقرا، بر انفاق

 ٢١١ ............................................................ س عمر با یاعرابی زن داستان



 ١٣  فهرست مطالب

 

 ٢١٢ ............................................. س عمر با یغفار ایماء بن خفاف بنت قصه

 ٢١٢ ................................................ جمحی حذیم بن عامر سعیدبن انفاق

 ٢١٣ ............................................... شام در بودنش یوال ھنگام س یو انفاق

 ٢١٤ ................................................ باره این در سابط بن عبدالرحمن حدیث

ه انفاق  ٢١٤ ........................................................... ب عمر بن عبداللَّ

 ٢١٥ .......................................................... س یو انفاق درباره نافع حدیث

 ٢١٥ ................................................... باره این در یدیگر وجه از نافع حدیث

 ٢١٥ ........................................................ س العاص ابی بن عثمان انفاق

 ٢١٥ ................................................................ باره این در ابونضره حدیث

 ٢١٦ ....................................................................... ل عائشه فاقان

 ٢١٦ .................................................................... یو با یمسکین حکایت

 ٢١٧ .............................................. خود دست به مسکین به چیزی اعطای

 به مسکین به یچیز دادن در ص پیامبر گفتار و باره، این در نعمان بن حارثه قصه
 ٢١٧ ................................................................................... خود دست

 ٢١٧ ...................................... خود دست به مسکین یبرا یچیز دادن فضیلت

 ٢١٧ ...........................................................باره این در ب عمر ابن قصه

 ٢١٨ ............................. ص پیامبر با یاعرابی قصه کنندگان درخواست بر انفاق

 ٢١٨ .................................................................... باره این در یدیگر قصه

 ٢١٩ .................................................. باره این در س مقّرن بن نعمان حدیث

 ٢١٩ ................................................ باره این در یخثعم سعید بن دکین قصه

 ٢٢٠ ......................................................... الحلیه در ابونعیم نزد دکین قصه

 ٢٢٠ .................................. سائالن کنندگان درخواست با ب عمر ابن معامله

 ٢٢٠ ........................................... باره این در ب عمر و ابوبکر قصه صدقات

 ٢٢١ ............... مسلمین یبرا آن کردن صدقه و س عثمان توسط رومه چاه خریدن

 ٢٢١ ............................................................. باره این در عساکر ابن حدیث

 ٢٢١ .................................... روز یك در درھم صدھزار نمودن صدقه و س طلحه

 ٢٢٢ ......................... ص پیامبر زمان در س عوف بن عبدالرحمن نمودن صدقه

 ٢٢٢ ............................. پذیرفت را اش توبه خداوند که یھنگام س الولبابه صدقه



 حیات صحابه    ١٤

 

 ٢٢٢ ............................................................... باره این در س سلمان عمل

 ٢٢٢ ....................................................................................... ھدایا

 ٢٢٢ ................................... غزوات از ییک در ص برپیام یبرا س عثمان ھدیه

 ٢٢٣ .................................................. ھدیه فضیلت در ب عباس ابن قول

 ٢٢٣ ...................................................................................... اطعام

 ٢٢٣ ........................................................ دادن نان فضیلت در س یعل قول

 ٢٢٣ ................................................................ باره این در س جابر حدیث

 ٢٢٤ ................................................................ باره این در س انس حدیث

 ٢٢٤ ....................................................... باره این در سلمه بن شقیق حدیث

 ٢٢٥ ................................. پیوست وقوع به باره این در صھیب و عمر میان آنچه

 ٢٢٥ ....................................................................... ص پیامبر اطعام

 ٢٢٥ .................................................................. باره این در س جابر قصه

 ٢٢٦ ................................................................ باره این در س عثمان قصه

ه حدیث  ٢٢٦ ................................................... باره این در س بسر بن عبداللَّ

 ٢٢٧ ................................................................. س صّدیق ابوبکر اطعام

 ٢٢٧ ................................ افتاد اتفاق باره این در مھمانانش و او میان آنچه قصه

 ٢٢٨ ............................................................................ س عمر اطعام

 ٢٢٨ .................................................................. باره این در س عمر عمل

ه بن طلحه اطعام  ٢٢٨ ........................................................... س عبیداللَّ

 ٢٢٨ ............................... اش درباره ص پیامبر قول و باره این در طلحه عملکرد

 ٢٢٩ ......................... باره این در س ابوھریره حدیث س طالب یاب جعفربن اطعام

 ٢٢٩ ................................................................. س رومی صھیب اطعام

 ٢٢٩ .............................................. باره این در ص پیامبر با س صھیب قصه

ه کردن اطعام  ٢٢٩ ................................................... ب عمر بن عبداللَّ

 ٢٢٩ ........................................................ باره این در قیس محّمدبن حدیث

 ٢٣٠ ...................................................................... ییتیم با س یو قصه

 ٢٣٠ ..................................................... باره این در مھران بن میمون حدیث

 ٢٣٠ ..................................... جحفه در موجودیتش ھنگام باره این در یو قصه



 ١٥  فهرست مطالب

 

 ٢٣١ .................................... بود سفر در که یھنگام مورد این در عمر ابن عمل

 ٢٣١ .................................................................... باره این در معن حدیث

ه اطعام  ٢٣١ .............................................. ب العاص عمروبن بن عبداللَّ

 ٢٣١ .................................. مھمانان و شھرھا اھل و برادران یبرا ضیافتش قصه

 ٢٣٢ ................................................................ س عباده سعدبن اطعام

 ٢٣٢ ....................................................... ص پیامبر با باره این در یو قصه

 ٢٣٢ .......................س سعد یبرا ص پیامبر یدعا و باره این در س انس حدیث

 ٢٣٣ .......................................................... باره این در س یو ضیافت قصه

 ٢٣٣ ............................................................ س انصاری ابوشعیب اطعام

 ٢٣٣ ............................................... باره این در ص پیامبر با ب یو قصه

 ٢٣٣ ...... بود ساخته که یطعام یبرا ص پیامبر نمودن دعوت و خیاط خیاط اطعام

ه جابربن دادن غذا  ٢٣٤ .......................... خندق روز در س یو قصه ب عبداللَّ

 ٢٣٦ .................................................... س جابر دادن غذا در یطبران حدیث

 ٢٣٦ ............................................................. س انصاری ابوطلحه اطعام

 ٢٣٦ .................................................. باره این در ص پیامبر با س یو قصه

 ٢٣٧ .................................................... س الکندی قیس بن اشعث اطعام

 ٢٣٧ .......................................................................... س یو ولیمه قصه

 ٢٣٨ ........................................................................... س برزه ابو اطعام

 ٢٣٨ ................................................... طیبه مدینه به واردان تازه مھمانی

 ٢٣٨ ................................................... باره این در س عمرو بن طلحه حدیث

 ٢٣٩ .............................................................. رمضان در صّفه اھل یمھمان

 ٢٣٩ ...................................... باره این در ب بکر یاب بن عبدالرحمن یثحد

 ٢٤١ .................................................... باره این در ب سعد بن قیس قصه

 ٢٤١ ............................................................. یقحط سال در اعراب ضیافت

 ٢٤٢ ............. نشینان بادیه ضیافت در الرماده عام در س عمر امیرالمؤمنین عملکرد

 ٢٤٣ .......................................................... باره این در یدیلم فراس حدیث

 ٢٤٣ ......................................... گرسنه بیت اھل با س عمر امیرالمؤمنین قصه

 ٢٤٤ .............................................................................. طعام تقسیم



 حیات صحابه    ١٦

 

 ٢٤٤ ................................................................ باره این در س انس حدیث

 ٢٤٥ .............................................................. باره این در س حسن حدیث

 ٢٤٥ .................................... یارانش میان در خرما نمودن تقسیم و ص پیامبر

 ٢٤٥ ............ عمر به او جواب و الرماده عام در ب العاص بن عمرو یبرا عمر نامه

 ٢٤٦ ................ منّوره مدینه ساکنان میان عمرو یارسال طعام نمودن تقسیم و عمر

 ٢٤٧ .................................................. آن نمودن تقسیم و لباس پوشانیدن

 ٢٤٧ ............................. ص پیامبر توسط اسیر یبرا راھدار جامه دو دادن قصه

 ٢٤٧ ................................. باره این در ص خدا پیامبر نواسه دو با س عمر قصه

 ٢٤٨ .............................................. باره این در س عمر امیرالمؤمنین عملکرد

 ٢٤٨ .............................................. باره این در س یعل امیرالمؤمنین عملکرد

 ٢٥٠ ................................................ مسلمان یك یبرا لباس پوشانیدن پاداش

 ٢٥٠ .......................................................................... مجاھدین اطعام

 ٢٥٠ ............. مورد این در ص پیامبر قول و باره، این در س سعد بن قیس عملکرد

 ٢٥١ ............................... مجاھدین یبرا بحر ساحل در یبزرگ یماھ شدن خارج

 ٢٥١ ....................... داد رخ مجاھدین اطعام در ب بالل و عمر میان آنچه قصه

 ٢٥٢ ........................................................... بود چگونه ص پیامبر انفاق

 ٢٥٢ ................................................... مشرك یك با باره این در س بالل قصه

 ٢٥٤ .. وی تقسیم چگونگی و مال نمودن تقسیم و ص پیامبر اموال نمودن تقسیم

 ٢٥٤ ......................................... باره این در ب سلمه اّم  المؤمنین اّم  حدیث

 ٢٥٥ . بود فرستاده برایش یحضرم بن عالء که یھشتادھزار نمودن تقسیم و ص پیامبر

 ٢٥٦ .................................. تقسیم در مساواتش و مال نمودن تقسیم و ابوبکر

 ٢٥٦ ................................... یو عھد در المال بیت و باره این در ابوبکر عملکرد

 ٢٥٧ .... مال تقسیم در س ابوبکر مساوات درباره یو غیر و محّمد بن اسماعیل حدیث

 ٢٥٧ ............................................ مردم میان در آن تقسیم و بحرین مال قصه

 در س وی عملکرد نسب و سابقه اساس بر دادن امتیاز و اموال تقسیم و فاروق عمر
 ٢٥٨ ............. .بود نموده تعین نسبت و سابقه براساس که معاشی ذکر و باره، این

 ٢٦٠ ................................................................ باره این در س انس حدیث

 ٢٦١ ............................................................ باره این در اسلم زیدبن حدیث



 ١٧  فهرست مطالب

 

 ٢٦١ ............................................................ باره این در ییزن ناشزه حدیث

 ٢٦٢ .................................... س عمر توسط ھا مستمّری و عطایا دیوان تدوین

 در یو عملکرد و آورد، برایش را یزیاد مال یابوموس که یھنگام س عمر حالت
 ٢٦٢ ........................................................................... آن نمودن تقسیم

 خدا رسول خویشاوندن یبرا نمودنش عطا و عمر توسط یمستمّر  دیوان تدوین
 ٢٦٣ ........................................................................ نخست قدم در ص

 ٢٦٣ ...................... افتاد اتفاق مال تقسیم قصه در یعد یبن و س عمر میان آنچه

 ٢٦٤ ................................. تقسیم در ش یعل و ابوبکر یرأ به عمر نمودن رجوع

 ٢٦٥ .................... ب عباس یبرا المال بیت بقیه دادن و عمر مال دادن و عمر

 ٢٦٥ .......................................................... باره این در ب عائشه حدیث

 ٢٦٥ ................................................................ باره این در س انس حدیث

 ٢٦٦ .... بود گرفته قرار یا ضربه اصابت مورد خدا راه در که یمرد به یو یاعطا قصه

 ٢٦٦ ............................................. مال نمودن تقسیم و س طالب یاب بن یعل

 ٢٦٦ ............ بود المال بیت در که را چه آن ھمه ب علی و عمر نمودن تقسیم

نمود صحبت آن یابقا درباره او با که یمرد بر وردش مال نمودن تقسیم و س عمر
 ................................................................................................ ٢٦٦ 

 ٢٦٧ ........................................................ باره این در ب عمر ابن حدیث

 ٢٦٧ ................................... باره این در ب عوف بن عبدالرحمن با عمر قصه

 ٢٦٨ ........................................ باره این در یاشعر یابوموس یبرا س عمر نامه

 ٢٦٨ ....................................................... باره این در حذیفه به س عمر نامه

 ٢٦٨ ............................................ مال ھمه نمودن تقسیم در س یعل عملکرد

 ٢٧٠ ........................................... مال در مسلمانان حق درباره س عمر نظر

 ٢٧٠ .................................................................... باره این در اسلم حدیث

 ٢٧١ ....................................................... باره این در حدثان بن مالك حدیث

ه بن طلحه  ٢٧٢ ......................................... مال نمودن تقسیم و س عبیداللَّ

 ٢٧٢ ....................................................... باره این در ھمسرش با طلحه قصه

 ٢٧٣ ............................................................... باره این در س حس حدیث

 ٢٧٣ ................................................................................. فیاض طلحه



 حیات صحابه    ١٨

 

 ٢٧٣ ..................................................... مال نمودن تقسیم و عوام زبیربن

 ٢٧٣ ............................................................ باره این در ھا غالم با یو قصه

ه پسرش و او میان آنچه قصه  ٢٧٤ ..................... آمد پیش اش یقرضدار در عبداللَّ

 ٢٧٦ ............................................... مال تقسیم و س عوف بن عبدالّرحمن

 ٢٧٦ ........................... المؤمنین اّمھات و مسلمین یفقرا و زھره یبن با یو قصه

 ٢٧٧ ........ ش حذیفه و جبل معاذبن جراح، بن ابوعبیده تّوسط مال نمودن تقسیم

 ٢٧٧ ........................................ ش عمر امیرالمؤمنین با باره این در ایشان قصه

ه  ٢٧٩ ......................................... مال نمودن تقسیم و ب عمر بن عبداللَّ

 فرستاده برایش معاویه آنچه وانفاق مجلس یك در یو توسط زیاد مال نمودن تقسیم
 ٢٧٩ ............................................................................................ بود

 ٢٧٩ ................................................ روز یك در یو توّسط درھم ھزاران انفاق

 ٢٧٩ ............................................................. گونه بدین یو از یدیگر قصه

 ٢٨٠ ................................................ مال نمودن تقسیم و س قیس بن عثاش

 ٢٨٠ ........................................ مال نمودن تقسیم و ب بکر یاب بنت عائشه

 ٢٨٠ ............................. مال نمودن تقسیم و ل زمعه بنت سوده المؤمنین اّم 

 ٢٨١ ........................ مال نمودن تقسیم و ل جحش بنت زینب المؤمنین اّم 

 ٢٨١ ........................................................ س عمر امیرالمؤمنین با یو قصه

 ٢٨١ ............................................................. گونه بدین یو از یدیگر قصه

 ٢٨١ .......................................................... نوزاد برای مستمّری و حقوق

 ٢٨١ ... اسالم در نوزاد ھر یبرا یمستمّر  نمودن تعیین و باره این در یزن با س عمر قصه

 ٢٨٢ ............................. خویشاوندان و برخود المال بیت از مصرف در احتیاط

 ٢٨٢ ................................... آن در یو عّفت و مسلمانان مال در س عمر سیرت

 ٢٨٣ ...................................... شد واقع المال بیت مسئول و س عمر میان آنچه

 ٢٨٣ ........................................... باره این در عوف بن عبدالّرحمن و عمر قصه

 ٢٨٣ ............................................. المال بیت از عسل گرفتن در س عمر قصه

 ٢٨٤ ............. شد واقع مسملین مال درباره ب حفصه دخترش و عمر میان آنچه

ه با س عمر قصه  ٢٨٤ ............................................. باره این در ارقم بن عبداللَّ

 ٢٨٥ ............................ بود آمده بحرین از که یعنبر و مشك نمودن تقسیم قصه



 ١٩  فهرست مطالب

 

 ٢٨٥ ................................................ خود دختر درباره پدرش با عمر ابن قصه

 ٢٨٦ .................................................... باره این در ب عمر بن عاصم قصه

 ٢٨٦ ..................................................... باره این در یو با س عمر خانم قصه

 ٢٨٧ .................................... باره این در ب عمر پدرش با عمر ابن شتر قصه

 ٢٨٧ ....................... المال بیت از یچیز خواستن ھنگام دامادش توبیخ و س عمر

 ٢٨٧ .................................................. باره این در س یعل امیرالمؤمنین قصه

 ٢٨٨ ......... بود شده عرضه برایش که مالی نمودن رد و ص پیامبر مال نمودن رد

 ٢٨٨ .......................................... باره این در یدیگر ملك و جبرئیل با یو قصه

 ٢٨٨ ......................................... باره این در جبرئیل با ص یو از یدیگر قصه

 ٢٨٩ ............................................................ باره این در س ابوامامه حدیث

 ٢٨٩ ................................................................ باره این در س یعل حدیث

 ٢٨٩ .................................................... باره این در یمشرک مقتول دیت قصه

 ٢٩٠ ......................................................................... یزن یذ جامه قصه

 ٢٩١ ...................................................  باره این در یشتر و اسب یاھدا قصه

 ٢٩٢ ..................................................... مال نمودن رد و س صّدیق ابوبکر

 ٢٩٢ ...............................................المال بیت از معاشش نمودن مسترد قصه

 ٢٩٣ .................. گذشت باره این در ب عائشه المؤمنین اّم  و او میان آنچه قصه

 ٢٩٤ .................................................. مال نمودن رد و س الخطاب عمربن

 ٢٩٤ ................................................. باره این در ص خدا پیامبر با یو قصه

 ٢٩٤ ................................................. باره این در یاشعر یابوموس با یو قصه

 ٢٩٥ ................................................................ مقطم کوھپایه فروش قصه

 ٢٩٥ ................................................... مال نمودن رد و جراح بن ابوعبیده

 ٢٩٥ ......................... الرماده عام در ب الخطاب عمربن با باره این در یو قصه

 ٢٩٦ .................................................... مال نمودن رد و س عامر سعیدبن

 ٢٩٦ ....................................... داد او به دینار ھزار که یوقت در عمر با یو قصه

 ٢٩٦ ........................................................ باره این در یبیھق و حاکم حدیث

ه  ٢٩٧ .............................................. مال نمودن رد و س سعدی بن عبداللَّ

 ٢٩٧ ........................................................... باره این در س عمر با یو قصه



 حیات صحابه    ٢٠

 

 ٢٩٨ .................................................. مال نمودن رد و س حزام بن حکیم

 ٢٩٨ ....................................................... باره این در ص پیامبر با یو قصه

 ٢٩٨ ........................................................... باره این در س عمر با یو قصه

 ٢٩٩ ................ عرب از یمرد با یو قصه یزمین پاره نمودن رد و س ربیعه عامربن

 ٣٠٠ ........................................ باره این در ب مسلمه بن حبیب با یو قصه

 ٣٠٠ .................................................................. یقریش حارث با یو قصه

 ٣٠١ .................................... مال نمودن رد و ص خدا پیامبر موالی ابورافع

 ٣٠١ ....................................................... باره این در ص پیامبر با یو قصه

 ٣٠٢ ............................. مال نمودن رد و ب صّدیق بکر ابی بن عبدالّرحمن

 ٣٠٢ ..................................................... باره این در ب معاویه با یو قصه

ه  ٣٠٢ ...................................................... مال نمودن رد و عمر بن عبداللَّ

 ٣٠٢ ........................................... باره این در ب العاص عمروبن با یو قصه

ه  ٣٠٣ .................................... مال نمودن رد و طالب ابی بن جعفر بن عبداللَّ

 ٣٠٣ ........................................................................ تاجر کی با یو قصه

ه  ٣٠٣ ................................................. مال نمودن رد و س ارقم بن عبداللَّ

 ٣٠٣ ..................................................... باره این در ب عثمان با یو قصه

 ٣٠٤ .......................................... مال نمودن رد و مقّرن بن نعمان بن عمرو

 ٣٠٤ ................................................... باره این در زبیر بن مصعب با یو قصه

 ٣٠٤ ............................. مال نمودن رد و صّدیق ابوبکر دختران عائشه و اسماء

 ٣٠٤ ............................................. یعبدالعز بنت قتیله مادرش با اسماء قصه

 ٣٠٥ ..................................................... مسکین زن یک با ب عائشه قصه

 ٣٠٥ ............................................................ نمودن درخواست از احتراز

 ٣٠٥ ............................................. باره این در ص پیامبر با س ابوسعید قصه

 ٣٠٦ .............................. باره این در ص پیامبر با س عوف بن عبدالرحمن قصه

 ٣٠٦ ................................................................. باره این در س ثوبان قصه

 ٣٠٧ ................................................................ باره این در س صّدیق قصه

 ٣٠٧ ................. ص پیامبر ھراس و خوف دنیا فراخی و بسط از ھراس و خوف

 ٣٠٧ .......................................................... باره این در عامر بن عقبة روایت



 ٢١  فهرست مطالب

 

 ٣٠٨ ........................ آمد بحرین از یمال با ابوعبیده که یھنگام ص پیامبر گفتار

 ٣٠٨ .................................................................... باره این در ابوذر حدیث

 ٣٠٨ ................................................................ باره این در ابوسعید حدیث

 ٣٠٩ .................................................... باره این در وقاص یاب سعدبن حدیث

 ٣٠٩ ..................................................... باره این در س مالك بن عوف حدیث

 ٣٠٩ ................... دنیا فراخی و گسترش بر اش گریه و س الخطاب عمربن خوف

 ٣٠٩ ................................... قادسیه یھا غنیمت قصه در مخرمه مسوربن روایت

 ٣١٠ .................................... باره این در عوف بن عبدالرحمن بن ابراھیم روایت

 ٣١٠ .......................... یکسر یدستبندھا و پوستین قصه در یبصر حسن روایت

 ٣١١ ...................... دنیا گسترش و بسط بر گریستن درباره یالدؤل ابوسنان روایت

 ٣١٢ ................ دنیا گسترش و بسط بر ب یو گریستن درباره عباس ابن روایت

 ٣١٣ ................ دنیا گسترش و بسط بر اش گریه و عوف بن عبدالرحمن با یو قصه

 ٣١٤ .............. دنیا بسط و گسترش بر وی گریه و س عوف بن عبدالرحمن خوف

 ٣١٤ .................................................... طعام خوردن وقت در یو گریه قصه

 ٣١٤ ............................................................ باره این در یو از یدیگر قصه

 ٣١٤ .... یو به او جواب و دنیا گسترش و بسط با ارتباط در سلمه اّم  از یو درخواست

 ٣١٥ ........................... دنیا گسترش و بسط بر اش گریه و ارت بن خباب خوف

 ٣١٥ .............................. یو از اصحاب یبعض یپرس بیمار ھنگام یو خوف قصه

 ٣١٥ ...................................................وفاتش ھنگام باره این در س یو قصه

 ٣١٧ .................................................... س خباب خوف درباره یبخار حدیث

 ٣١٧ ...................... دنیا گسترش و بسط بر اش گریه و س فارسی سلمان خوف

 ٣١٧ .......................................... باره این در عبس یبن از یمرد بر یو حکایت

 ٣١٨ ................. افتاد اتفاق ایشان میان آنچه و سلمان از وقاص یاب سعدبن عیادت
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 ٣٢٦ ............................................................ باره این در ارقم زیدبن حدیث

 ٣٢٧ .......... نگذاشت یجا به خود از یچیز ب ابوبکر که این درباره عائشه حدیث

 ٣٢٨ .......... افتاد اتفاق شد، برگزیده خالفت به که یروز و ب عمر و او میان آنچه
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 ٣٢٨ ......................................................... الخطاب عمربن پاراسی و زھد
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 ٣٤٧ ...................... شد گردانیده مجبور یطعام خوردن به که یوقت س یو گفتار

 ٣٤٧ .......................................................... بود امیر که یھنگام سلمان زھد

 ٣٤٨ ............................................. شد واقع خانه یبنا در حذیفه او میان آنچه

 ٣٤٨ ............................................................ باره این در یو از یدیگر قصه
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 :باب هفتم
 اهتمام و توّجه اصحاب به وحدت کلمه

ام و اجتناب از اختالف و منازعه در کلمه، اتحاد احکبه وحدت  ش چگونه اصحاب
خدا، اھتمام و توّجه  امبرش، و جھاد در راهیخدا و پ یسو به، در دعوت شان انیم
 نمودند. یم

 در کراهیت و بدی اختالف ش اصحاب اقوال و گفتار

 درباره اختالف س قول ابوبکر
روز  یعنی(در آن روز  س قیر صّد ک) از ابن اسحاق در خطبه ابوب۱۴۵/۸( یھقیب
ست، و ھر یز نیر جایمسمانان دو ام یه گفت: براکت نموده، یروا )ساعده یفه بنیسق
نده کپراشان  شود، جماعت یام آنھا دچار اختالف مکن باشد، امر و احیچن هک یوقت

 که، سّنت ترکن است ید. و ایآ ید میش پدکشمکان آنھا منازعه و یگردد و در م یم
 ست.یس نکچ یشود و آن به صالح ھ یگردد، فتنه بزرگ م یشود، بدعت ظاھر م یم

 درباره اختالف س قول عمر
عت یث را در بیت نموده... و حدید روایسالم بن عب) از ۱۴۵/۸ن (یھمچن یو

از ما باشد، و  یاز انصار گفت: مرد یادآور شده، و در آن آمده: آن گاه مردی س رکابوب
 ند.یآ یغالف؟! با ھم جور نم یکر در یپاسخ داد: دو شمش س از شما. عمر یمرد
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 در برحذر نمودن از اختالف س خطبه ابن مسعود
مردم به اطاعت و  یگفت: ا یه وکت نموده، یروا س ه بن مسعوداز عبداللَّ  یطبران

ه بدان دستور داده کخداست  )طناب(ن ھمان حبل ید، چون ایباش کجماعت متمّس 
ه در تفرقه دوست کد، بھتر از آنچه است ینیب یاست، و آنچه را در جماعت بد م

ه به کھم قرار داده،  یانیآن پا یده، برایه آفرکرا  یزیچھر ألرا خداوند ید. زیدار یم
ان یه به پاکاست  یکبه وجود آورده است، و نزد یاسالم ثبات یشود، و برا یآن ختم م

 یشود، و نشانه آن فقر و تنگدست یم مکاد و یامت زیخود برسد، و بعد از آن تا روز ق
 یغن ابد تا نزدش برود، وی یرا نم یسکر یه فقکشد ک یم یار آن قدر به زشتکاست، و 

انسان به برادر و  یند، و حتّ ک یت نمیفاکش یه آنچه دارد، براکباشد  یر مکن فیبه ا
ننده در کشود! و سئوال  یبه او داده نم یزیچ یند، ولک یت میاکخود ش یپسرعمو

ه سخن به کن یشود! تا ا یگذاشته نم یزیدر دستش چ یرود، ول ین دو جمعه راه میب
ه در منطقه آنھا کنند ک یر مکو اھل ھر منطقه ف شد،ک یم یین صداید، زمیشکن جا یا

شود، و  یخاموش مشان  یه خداوند بخواھد براک یده است، بعد از آن تا وقتیشکصدا 
جگر خود را باال  یھا اندازد، و پاره یرون مین آنچه را در دل خود دارد بیبعد زم

طال  یھا ستون ست؟ گفتیجگر آن چ یھا ابوعبدالرحمن، پاره یآورد. گفته شد: ا یم
 یثمیھ .١شود یو نقره سود گرفته نم گر از طالیامت دیو نقره، و از ھمان روز تا روز ق

 یه در آن ُمَجاِلد آمده، وکت نموده، یروا یین را به سندھایا ید: طبرانیگو ی) م۳۲۸/۷(
از آن  ییکه رجال یاش اختالف است، و بق ن ھمه دربارهیبا ا یثقه دانسته شده، ول

 اند. ثقه یسندھا
ت یت نموده، و در روایق مجالد روایر طری) از غ۲۴۹/۹( هیالحلم در ین را ابوُنعَ یو ا

ر یترسد، و فق یجز از فقر نم یه غنک یشود، به حّد  یھا قطع م آمده: وصله رحم یو
و  یه انسان از محتاجک ید، به حّد ینما یتوّجه و مھربان یه به وکابد ی یرا نم یسک

ز ھم ین چیمترکبه  یبر و یول -است  یش غنیو پسرعمو -ند ک یمت یاکش یناتوان
 ر ننموده است.کد... و ما بعد آن را ذینما یو توّجه نم یمھربان
 
 

                                           
 بن سعید است که ضعیف است. مجالددر سند آن ) و ۱۹۹-۱۹۸/ ۹. طبرانی در الکبیر (ضعیف -١
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 اختالف درباره س قول ابوذر
 م، ویبار نموده برد س ابوذر یرا برا یزیه گفت: چکت نموده، یروا یاحمد از مرد

مش. یافتیم و نیدیپرس یم و از ویآمد ١َرَبَذهم، و به یبدھ یم آن را به ویخواست می
نزدش  یحج اجازه خواست، و به او اجازه داده شد، آن گاه در شھر من یگفته شد: برا

عت کچھار ر س گفته شد: عثمان یم، ناگھان به ویش او بودیه ما پک یم. و در حالیآمد
 صگفت، و افزود: با رسول خدا  یدیگران تمام شد، و قول شد ین بر ویا .٢خواند

ر و عمر ھم نماز خواندم. بعد از آن کعت نماز خواند، و با ابوبکدو ر ینماز خواندم، و
ب ین عیرالمؤمنیرا بر ام یزیعت خواند، به او گفته شد: چکبرخاست و چھار ر س ابوذر
 ص دتر است، رسول خدای؟ گفت: اختالف شدیدھ ی، و باز خودت آن را انجام میگرفت

د، یل نسازیرا ذل یباشد، و یم یبعد از من سلطان«راد فرموده گفت: یا یا ما خطبه یبرا
را از گردن  ٣اسالم )طناب(ه حبل ک یل سازد، به درستیرا ذل یه خواست وک یسک

ه ک(اش را  ه ھمه رخنه و روزنهکن یشود، تا ا یقبول نم یده است، و توبه ویشکخود 
، و بعد از آن برنگردد، و از جمله -ند ک یار را نمکن یاو ا و -د یبند ننما )ردهکجاد یا
ما را امر نموده  ص، رسول خدا »نندک یو نصرت م یاریرا  یه وکنباشد،  یسانک

 یر نھکم، از منینکبه معروف امر  )هکنیا(نند: کز غلبه نیه: بر ما در سه چکاست 
 ین سند راوید: در ایگو ی) م۲۱۶/۵( یثمیھ .٤میاموزیھا را به مردم ب م و سّنتیینما

 اند. ثقه یه رجال وینام برده نشده، و بق یه از وکاست 

 که: اختالف شر است س قول ابن مسعود
ر و عمر و عثمان در کو ابوب صه: رسول خدا کت نموده یعبدالرزاق از قتاده روا

خواندند، و بعد از آن عثمان، آن را  یعت نماز مکدو ر یه و منکدر م ش خالفتش یابتدا

                                           
 .هیدر آنجاست. از النھا یه قبر ابوذر غفارکنه، یمد یکست در نزدیه مشھوریربذه قر -١
 نماز را قصر ننمود و مسافرانه نخواند. م. یعنی -٢
 .هیاسالم است. از النھا یام و اوامر و نواھکه از حدود، احیناک -٣
 ).۵/۲۱۶ناشناخته وجود دارند. نگا: المجمع () در آن چند ۵/۱۶۵. احمد (ضعیف -٤
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خواند، و بعد از آن  ١استرجاع ید، وین خبر به ابن مسعود رسیعت خواند، و اکچھار ر
، و بعد از آن چھار یعت نماز گزارد. به او گفته شد: استرجاع خواندکبرخاست و چھار ر

) ۲۴۲/۴نز (کن در الین چنیا .٢؟ گفت: اختالف شر استیآورد یجا بهعت نماز کر
 آمده است.

 بدعت، جماعت و تفرقه درباره اختالف، و گفتارش درباره س یسخن عل
اند  ت نمودهیروا س یدر الحّجة از عل یتاب االموال و اصبھانکد در ی، ابوعبیبخار

دانم،  ید، چون من اختالف را بد مینکصله ید، فینمود یصله میه فکه گفت: آن چنان ک
رم. ابن یاند من ھم بم ارانم مردهیه کا چنان یمردم جماعت باشد، و  یه براکن یتا ا
ن یا .٣نند، دروغ استک یت میروا س یه: عموم آنچه را از علکن باور بود ین بر ایریس

 .٤) آمده است۵۰/۵ن در المنتخب (یچن
 س یاز عل ٥ّواءکه گفت: ابن کت نموده، یروا یس عامریم بن قیاز سل یرکو عس

ّواء، مسئله را کابن  یگفت: ا ید. ویدر مورد سنت، و بدعت، و جماعت و تفرقه پرس
است،  صسنت محّمد  -به خدا سوگند  -ز بفھم: سنت ی، جواب را نیحفظ نمود

اتحاد با اھل حق  -به خدا سوگند  -ند، و جماعت که با آن فرق کوبدعت آنچه است 
ن یاد باشند. ایبااھل باطل است، اگرچه ز ییجایکباشند، وتفرقه،  کاست، اگرچه اند

 .) آمده است۹۶/۱نز (کن در الیچن
 
 
 

                                           
ه آن نماز قصر کم، ییگو یم یدر من س . درباره نماز حضرت عثمان» و اناليه راجعوناناهللا«گفتن:  -١

ه خانه و کدر م یه وکن یاند، به خاطر ا انتقاد روا داشته ین مورد بر ویدر ا یه دشمنان وکنبود، 
 د و نه مسافر.م بوین اساس مقیاھل داشت، و بر ا

 ).۴۲۶۹. عبدالرزاق در مصنف خود (صحیح -٢
ر و عمر کح دادن خودش بر ابوبیبر ترج یمبن سی ه رافضه آنھا را از علکاست ھایی  تیھدف روا -٣

 نند.ک یت میروا ش و عثمان
 ).۳۷۰۷بخاری ( -٤
ه بن  یو -٥  خوارج است. یّواء، و از زعماکعبداللَّ
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 ص موضع اصحاب درباره خالفت بعد از وفات پیامبر

 س بر ابوبکر صّدیق ش اجتماع صحابه
 س و خطبه ابوبکر ص حکایت وفات پیامبر

سوار بر  ١از ُسُنح س رکه گفت: ابوبکت نموده، یروا س ریاز عروه بن زب یھقیب
شان بود، و ین و پرین آمد، و اندوھگییه بر دروازه مسجد پاکنیآمد تا ا یب خود مکمر
 یاجازه خواست، و عائشه به او اجازه داد. و ل ورود به خانه دخترش عائشه یبرا

بر بستر وفات نموده بود، و زنان در  صه رسول خدا کد، یداخل گرد یدر حال
ر در پرده نمودند، جز کدند، و خود را از ابوبیخود را پوش یھا اطرافش بودند، آنھا صورت

نشست، و او را  یزانو بر و یپرده را برداشت، و رو صعائشه. بعد، او از رسول خدا 
ست، سوگند به ین یزید چیگو یگفت: آنچه ابن خطاب م یه نموده مید و گریبوس یم

رحمت خدا بر تو وفات نموده است!  صه جانم در دست اوست، رسول خدا ک یذات
 .یزه بودکیو مرگت چقدر پا یه در زندگکرسول خدا،  یباد ا

رون آمد، و از ید، و به سرعت به طرف مسجد بیو بعد از آن او را با لباس پوشان
د یر را دکه ابوبک یھنگام س ه به منبر آمد، و عمرکن یگذشت تا ایصف مردم م یال البه

ستاد و مردم را بانگ نمود، یطرف منبر ا یکدر  س رکد، نشست. ابوبیآ یبه طرفش م
دانست به زبان  یه مکلمه] شھادت را آن چنان کر [کت شدند، ابوبکآنھا نشستند و سا

ان یه او در مکداده بود  یبه و یخود را در وقت یآورد، و فرمود: خداوند خبر مرگ نب
ت از فوت نمودن ز داده، و آن عباریخودتان ن یشما زنده بود، و خبر مرگ شما را برا

ماند. خداوند فرموده  ینم یباق ألاز شما به جز خداوند  یکچ یه ھک یاست، به حّد 
 است:

دٌ  َوَما﴿  .]۱۴۴[آل عمران:  ﴾لرُُّسُل ٱ لِهِ َ�بۡ  ِمن َخلَۡت  قَدۡ  رَُسولٞ  إِ�َّ  ُ�َمَّ
 .»اند امبران گذشتهیپ یامبر خداست، و قبل از ویمحّمد فقط پ«: ترجمه

ه قبل از ین آیه اکه در قرآن است؟! به خدا سوگند، ندانستم ین آیگفت: ا س عمر
 گفته است: صبه محّمد  یامروز نازل شده باشد!! و خداوند تعال

                                           
 حارث قرار دارد. یه در آن منازل بنکنه یمد یھا یست در بلندیانکنام م -١



 حیات صحابه    ٣٠

 

ّيُِتونَ  ��َُّهم َمّيِتٞ  إِنََّك ﴿  .]۳۰[الزمر:  ﴾٣٠ مَّ
 .»ھستند یشان ھم مردنیو ا یھست یه تو ھم مردنک یبه درست«: ترجمه

 گفته است: یو خداوند تعال

 .]۸۸[القصص:  ﴾َجُعونَ تُرۡ  هِ �َ�ۡ  مُ �ۡ �ُۡ ٱ َ�ُ  ۥۚ َههُ وَجۡ  إِ�َّ  َهالٌِك  ءٍ َ�ۡ  ُ�ُّ ﴿
او  یسو بهم از آن اوست و ک، حیشونده است مگر ذات او تعال کز ھالیچھر«: ترجمه

 .»دیشو یده میبازگردان
 و خداوند متعال گفته است:

-۲۶[الرحمن:  ﴾٢٧ َرامِ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  لِ َ�ٰ �َۡ ٱ ُذو َرّ�َِك  هُ وَجۡ  َ�ٰ َوَ�بۡ  ٢٦ فَانٖ  َهاَعلَيۡ  َمنۡ  ُ�ُّ ﴿

۲۷[. 
ه کپروردگار تو  ین است فنا شونده است، و رویزم یه بر روک یزیھر چ«: ترجمه 

 .»ماند و بس یم یو عظمت است باق یصاحب بزرگ
 و گفته است:

ٓ  ٖس َ�فۡ  ُ�ُّ ﴿ ۡ ٱ �َِقةُ َذا َما ِت� َموۡ ل ُجوَرُ�مۡ  نَ تَُوفَّوۡ  ��َّ
ُ
 .]۱۸۵[آل عمران:  ﴾َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  أ

امل کامت به طور یاعمال شما روز ق یچشنده مرگ است و مزدھا یھر نفس«: ترجمه

 .»شود یبه شما داده م
ن یه دکداشت  یرا باق یتا آن وقت عمر داد، و و صمحّمد  یو افزود: خداوند برا

د، و رسالت خداوند را ابالغ یروز و غالب گردانیخدا را پد، و امر یخدا را استوار گردان
د، و شما یرانیرا بر آن حالت م ینمود، و در راه خدا جھاد نمود، و بعد از آن خداوند و

 ١نه و قرآنیشود، بعد از ب که ھالک یا شونده کنمود، و ھر ھال کقه تریرا بر راه و طر
رد، و یم یبود، خدا زنده است و نمه خداوند پروردگارش کرا  یسکشود، و  یم کھال

 یداد، معبود و یم یینمود، و او را منزلت خدا یرا عبادت م صه محّمد ک یسک
د، و بر یچنگ زنتان  نید، و به دیمردم از خدا بترس یده است. ایگرد کھال

لمه خدا تمام است، و کم و استوار است، و ین خدا قاید، چون دینکل کپروردگارتان تو
نش است، و یدھد، و عّزت دھنده د یارینش را یه دکاست  یسکخداوند نصرت دھنده 

 صتاب خداوند محّمد کن یباشد، و توسط ھم یان ما ھست، و آن نور و شفا میتاب در مک

                                           
 د ھدف از آن قرآن باشد.یه شاکدر نص شفا آمده  -١
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 یسکن حالل و حرام خداوند است. به خدا سوگند، از تجّمع یت نمود، و در ھمیرا ھدا
ه ما ھنوز کرون است، یخدا از غالف ب یرھایم، شمشیندار کش بایبر خواز خلق خدا 

ه در کم، چنان ینک یند، جھاد مکه ھمراه ما مخالفت ک یسکم، و با یا آنھا را نگذاشته
ت آن به دوش خود یند، مسؤولکس ستم کم، و ھر یجھاد نمود صاب رسول خدا کر

ن در ین چنیا .١برگشتند صبه طرف رسول خدا  ین با ویاست. بعد از آن مھاجر
 ) آمده است.۲۴۳/۵ه (یالبدا

 س به دست ابوبکر یو بیعت عموم س خطبه عمر
ه بر ک یرا ھنگام س عمر ٢ریخطبه اخ یه وکت نموده، یروا س از انس یبخار

و  -وفات نموده بود  صه رسول خدا کبود  یآن روز ید، و آن فردایمنبر نشست شن
 صه رسول خدا کن بود یمن ا یگفت: آرزو ی. و-زد  یر خاموش بود، و حرف نمکابوب

بعد از ھمه آنھا وفات  صامبر یه پکن است یھدفش ا -ھا باشد  نیزنده بماند تا آخر
ه کرا قرار داده،  یان شما نوریو حاال اگر محّمد مرده باشد، خداوند در م -نمود  یم

ق رسول یر رفکابوبت نمود، و یرا ھدا صد. خداوند محّمد یشو یت میتوسط آن ھدا
ن یو بھتر است، بنابرا یو او از ھمه مسلمانان به امور شما اول ،٣ن نفر استیخدا، و دوم

 د.ینکعت ید و ھمراھش بیزیبرخ
عت یب یعت نموده بودند، ولیساعده ب یفه بنین در سقیقبل از ا یبا و یو گروھ

ه کدم یاز عمر شن د: در آن روزیگو یت از انس میبه روا یبر منبر بود. زھر یعموم
ه او کن ین قول خود اصرار نمود تا ایگفت: به منبر بلند شو و بر یم ب رکابوب یبرا

 .٤عت نمودندید، و عموم مردم ھمراھش بیبه منبر بلند گرد

                                           
) با سند ضعیف مرسل که در آن ابن لھیعه ضعیف ۲۱۹-۲۱۷/ ۷» (الدالئل«. بیھقی در صحیح -١

 روایت نموده است. ب ھست اما بخاری این حدیث را به مانند آن از عروه از عائشه
گفته بود،  س قیر صّد کتا انعقاد خالفت ابوب صغمبر یه بعد از وفات پک یا ن خطبهیآخر یعنی -٢

ام خالفتش و چه یراد فرموده است چه در ایگر این خطبه دیچند س ن ھم، عمریور نه بعد از ا
 قبل از آن. م.

ه کنه، یددر غار ثور در وقت ھجرت به طرف م صامبر یبا پ س رکاشاره است به ھمراه بودن ابوب -٣
 ز به آن اشاره نموده است. م.یخداوند ن

 ).۷۲۱۹بخاری ( -٤
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 در سقیفه س بیعت ابوبکر
 س رکه با ابوبک یه گفت: ھنگامکت است یروا س از انس ینزد ابن اسحاق از زھر

) س بر منبر نشست (و عمر س رکآن ابوب یصورت گرفت، فرداعت یفه بیدر سق
ه سزاوار اوست، ک یالھ یر صحبت نمود، و پس از حمد و ثناکو قبل از ابوب ١برخاست

افتم، یتاب خدا نکه نبود، و آن را در کگفتم،  یزیتان چ یروز برایمردم، من د یگفت: ا
ه کمن بر آن بودم  یلبه من سپرده بود، و صه رسول خدا کبود  یو نه ھم عھد

بعد از  یه وکن بود، ید: [ھدفش ایگو یم -ار ما را خواھد نمود کر یتدب صرسول خدا 
ه کتاب خود را کو حاال خداوند  ،-باشد  ین صورت] آخر ما میرد، و به ایم یھمه ما م

ه اگر به کگذاشته است،  یان شما باقیت نمود، در میرا توسط آن ھدا صرسول خدا 
ت نموده بود، و یرا ھدا یه وک یند، طورک یت مید، خداوند شما را ھدایزنآن چنگ 

 ین نفر وقتیق رسول خدا، و دومیار شما را بر بھترتان جمع نموده است: رفکخداوند 
ر، پس از کد. و مردم با ابوبینکعت ید و با او بیزین برخیه آنھا در غار بودند، بنابراک
 نمودند.عت یب یل عمومکفه، به شیعت سقیب

ه سزاوار ک یخداوند طور یر صحبت نمود، و پس از حمد و ثناکبعد از آن ابوب

قد ويلت علي�م ولست خب��م، فان احسنت  اما بعد، ايهاانلاس: فا�« اوست گفت:
 ينة، والكذب خيانة، والضعيف في�م قو. الصدق اما، وان أسأت فقومو�فاعينو�

) حىت آخذ منه احلق يوالقوى في�م ضعيف (عند ،٢حىت از�ح علته ان شاءا�َّ  يعند
، اليدع قوم اجلهاد يفا ا�َّ باذلل، وال �شيع قوم قط  سبيل ا�َّ اءال رض�هم ن شاءا�َّ

ا�َّ ورسوهل  ورسوهل، فاذا عصيتا�َّ  ما اطعت ا�َّ بابلالء، اطيعو� الفاحشة اال عمهم
مردم:  یاّما بعد ا«: ترجمه .»�م ا�َّ علي�م، قوموا اىل صالت�م يرمح فال طاعة يل
م کمکنمودم،  یو خوب ییکستم، اگر نیام، و از شما بھتر ن شما شده یمن فرمانروا

ف یانت، و ضعی، امانت است و دروغ خید. راستیینمودم، راستم نما ید، و اگر بدینک
ه، دور  یه علت وکن یاست، تا ا یان شما نزد من قویدر م در  ینم، و قوکرا، ان شاءاللَّ

ه، بگیه حق را از وکن یف است، تا ایضع(نزد من) ان شمایم ه ک یرم. قومی، ان شاءاللَّ

                                           
 ده است.یه اصالحات از ابن ھشام نقل گردین بقیبه نقل از ابن ھشام، و ھمچن -١
 ».برگردانم یحقش را به و« یعنی». ه حق ان شاءاهللاحتى اريح علي«و در ابن ھشام آمده:  -٢
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ه فحشا را ک یسازد، و ھر قوم یل میشان را ذلیند، خداوند اک کجھاد در راه خدا را تر
ه کد، ینکسازد. از من تا آن وقت اطاعت  یشان را دچار بال میع گرداند، خداوند ایشا

نمودم، اطاعت  یامبرش نافرمانینم، و چون از خدا و پک یامبرش را میخدا و پاطاعت 
ن در ین چنیا .١»ندکنمازتان، خدا رحمتتان  یسو بهد یزیست، برخیمن بر شما الزم ن

 ح است.ین اسناد صحید: ایگو ی) آمده، و م۲۴۸/۵ه (یالبدا

و در مورد قصه باره  در آن س و بیانیه عمر س درباره خالفت ابوبکر یقول مرد
 ساعده یسقیفه بن

به اقامتگاه خود  س ه عبدالرحمن بن عوفکت نموده، یاحمد از ابن عباس روا
نمودم  یدعوت م یمھمان ید: من عبدالرحمن بن عوف را برایگو یابن عباس م -برگشت 

بود  ین حجیو در آخر ین در منیدم، و ایشک یه انتظارش را مکافت ی یو او مرا در حال -
نزد عمربن  یگفت: مرد س آورد. عبدالرحمن بن عوف یجا به س عمربن الخطابه ک

نم (و به خدا ک یعت میرد با فالن بید: اگر عمر بمیگو یالخطاب آمده و گفت: فالن م
ه انجام شد). عمر گفت: من امشب ان کبود  یعمل ناگھان یکر کعت ابوبیسوگند، ب

ه در م  اند ه درصدد غصب امر آنھاکن گروه یرا از ا ھا ستم، و آنیا یان مردم میشاءاللَّ
ن، چون کار را نکن ین، ایرالمؤمنیام ید: گفتم: ایگو یدارم. عبدالرحمن م یبرحذر م

ان مردم یه اگر تو در مک، اند یسانکنھا یند، و اک یمردم نادان و سفله را جمع م ٢موسم
، و ییبگو یزیه تو چکترسم  یدھند، و من م یل مکیت اھل مجلست را تشیثرک، ایزیبرخ

ن یکش قرار ندھند، ولینند، و آن را در جاکش نکن را با خود ببرند، و بعد درست دریآنھا ا
ن، چون آنجا دار ھجرت و سنت است، و در آنجا کنه صبر یدن به مدیتا برگشت و رس

ا نان بگو، آنھین و اطمکیبا تم ییگو ین، و آنچه را مکمردم و اشراف آنھا را جمع  یعلما
نه یگفت: اگر سالم به مد س دھند. عمر یش قرار مینند، و در جاھاک یم کسخن تو را در

 ن باره با مردم صحبت خواھم نمود.یراد نمودم، در ایه اک ین سخنرانیدم، در نخستیرس
و من به سرعت  -روز جمعه بود  -م ینه آمدیالحجه به مد یه در آخر ذک یھنگام

 یچه معن( ةاالعمىكص )گفتم: کبه مال -رفتم (یه اعمکص) مسجد مثل یسو به

                                           
) آمده است. ابن کثیر آن را در البدایة ۴/۲۱۵این ھشام (. ابن اسحاق چنانکه در سیره صحیح -١

 ) صحیح دانسته است.۵/۲۴۸والنھایة (
 .موسم حج یعنی -٢



 حیات صحابه    ٣٤

 

. -ن یا مثل ای، و یدر ھر ساعت یو سرد یدارد؟ گفت: خروج بدون در نظر داشت گرم
ه از من سبقت نموده بود، و در کافتم، ین راست منبر درکد را نزد رید بن زیو سع
د، یظاھر گرده عمر کنگذشت  یریده بود. و دیش رسیم به زانویش نشستم، و زانویپھلو

ه کرا خواھد گفت،  ین منبر سخنیبر ا یگاه وین بیدم، گفتم ایرا د یه وک یھنگام
آن را  س دید بن زید: سعیگو ین منبر نگفته است. می، آن را بر ایس قبل از وکچ یھ

 یقبل از و یسکچ یه ھکد، یرا بگو یزیچ ینم وک ید و گفت: قبول نمینامأنوس د
ستاد و بعد ید، ایه مؤذن خاموش گردک یبر منبر نشست، ھنگام س نگفته است. عمر

را  یمردم، من سخن یه سزاوار است، گفت: اّما بعد: اک یخداوند طور یاز ثنا
اجلم  یش روید آن در پیدانم، شا یم، نمیم مقدر شده تا آن را بگویه براکم، یگو یم

را  یش ویه سوارک یید ھر جایه آن را فراگرفت و آن را دانست، باک یسکباشد، 
ه بر کدانم  یش حالل نمیه آن را فرانگرفت، من براک یسکند، و کان ید، آن را بیرسان

 د.یمن دروغ بگو
نازل فرمود، و در  یتاب را بر وکد، و یرا به حق مبعوث گردان صخداوند محّمد 

ن را م و آیم، و فرا گرفتیه رجم بود، ما آن را خواندینازل نموده بود آ یآنچه بر و
ه کترسم  یم، و من میرجم نمود یھم بعد از و رجم نمود، و ما صم، و رسول خدا یدانست

م، و یابی یتاب خدا نمکه رجم را در ید: ما آیبگو یا ندهیگردد، گو یاگر زمان بر مردم طوالن
تاب خدا کن رجم در یآن را نازل نموده گمراه شوند. بنابرا أله خداوند ک یا ضهیفر کبه تر

ا یه شاھد آورده شود، ک ید، در وقتیه از زنان و مردان محصن باشد و زنا نماک یسکبر 

گاه باشیا اعتراف صورت پذیحامله باشد و  َال تَْرَ�بُوا « م:یخواند یه ما مکد، یرد حق است. آ
�ِيِه َ�ُهَو ُ�ْفرٌ 

َ
را ید زینکش اعراض نیاز پدران خو«: ترجمه. »َ�ْن آبَائُِ�ْم َ�َمْن رَِغَب َ�ْن أ

گاه باش١»فر استکشما  یبراتان  از پدرانتان  اعراض گفته است:  صه رسول خدا کد، ی، آ
ھماالصاله والسالم) مدح و یم (علیبن مر یسیه عکد، ینکش نیمرا آنچنان مدح و ستا«

 ». ید: بنده خدا و رسول وییم، و بگویرده شد، من فقط بنده ھستکش یستا
رد با فالن یبم س د: اگر عمریگو یاز شما م یا ندهیه گوکده، یو به من خبر رس

 یعمل ناگھان یک س رکعت ابوبیه: بکند کب نخورد و ادعا نیفر یسکنم، ک یعت میب

                                           
 باشد. یر پدر میباشد و ھدف اعراض از پدران، نسبت دادن خود به غ یه منسوخ مین آیا -١



 ٣٥    اصحاب به وّحدت کلمه باب هفتم: اهتمام و توّجه

 

گاه باش ه خداوند از شر آن نگه کن ینطور بود، مگر ایھم یعت وید، بیبود و انجام شد. آ
گران یاز د ریار خکدر  س رکه چون ابوبکست، ین یسکان شما یداشت، و امروز در م

ن بود یوفات نمود، چن صه رسول خدا ک یت ما ھنگامیاکسبقت داشته باشد، و ح
 صه با آن دو بود، در خانه فاطمه دختر رسول خدا ک یسکو  ب ری، زبیه: علک

ن یساعده جمع شده بودند، و مھاجر یفه بنیماندند، و انصار ھمه جدا از ما در سق یباق
م و نزد برادران ینکت کا حریر، بکابوب یگفتم: ا یر جمع شدند، من به وکنزد ابوب

ه دو مرد صالح با ما کن یم، تا ایت نمودکم، و جھت رفتن نزد آنھا حریانصارمان برو
گروه  یادآور شدند، و گفتند: ایدند، و آنچه را انصار نموده بودند، به ما یروبرو گرد

گروه  یدو گفتند: بر شما اد؟ گفتم: نزد برادران انصارمان، آن یرو یجا مکن یمھاجر
د. گفتم: به خدا ینشو یکد و به آنھا نزدینکصله یار خود را فکه کست ین یکن بایمھاجر

ساعده نزدشان  یفه بنیم تا در سقیم. آنگاه به راه افتادیرو یسوگند، حتمًا نزدشان م
بود چادرپوش، گفتم:  یمردشان  انیشان [در آنجا] جمع شده بودند، و در میم، و ایآمد

 ض است.یرا چه شده است؟ گفتند: مر یدم: ویست؟ گفتند: سعدبن عباده، پرسکین یا
ه ک یخداوند آن طور یبرخاست، و پس از ثناشان  بیم، خطیه نشستک یھنگام

گروه  یم، و شما ایاسالم ھست ١رکسزاوار اوست، گفت: اّما بعد: ما انصار خدا، و لش
انجام دادند،  یتکحر کاز شما اند ید، و گروھیما ھست ینبله ین قوم و قبیمھاجر

رند، و امر را از ما غصب یخواھند اصل ما را به خود بگ یه آنھا مک(گفت: متوّجه شدم 
را آماده نموده بودم  یو سخنان -ه خاموش شد، خواستم حرف بزنم ک ی، وقت٢ند)ینما

 یکخواستم اند یم، و میر بگوکابوب یش رویه خوشم آمده بود، و خواستم آن را در پک
ه او را کعمر آھسته باش، و نخواستم  یگفت: ا س رک(ابوب ٣نمکرا از او دفع  یتند

را  یا لمهکتر و باوقارتر بود، به خدا سوگند،  مکیچون او از من ح -ن سازم) یخشمگ
ا ی( ه آن راکن ینگذاشت مگر ا یخواست، باق یه در سخنانم آماده نموده بودم و دلم مکھم 

 گفت: ید. ویه] خاموش گردکنیر گفت، [تا اکّلف و تفکا بھتر از آن را بدون تیمثل آن را) و 
                                           

به خاطر  یند ولک یر را افاده مکاز لش یا گروھیه گروه و کاستعمال شده، » بهیتک«ث یدر حد -١
 .م. میر ترجمه نمودکآن ما آن را لش یینارسا

د، و امر را ید ما را از اصل مان بازداریخواھ یآمده: م گفته است. و در اصل س ن سخن را عمریا -٢
 باشد. یف شده میسخن تصح یکن ید. و اینکبدون ما تصاحب 

 دفع کنم. م. سچون کالم جانب مقابل تند بود خواستم با جواب مناسب تاثیر آن را از ابوبکر  ییعن -٣
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ن امر را جز یعرب ا ید، ولید، شما اھل آن ھستیر شدکر متذی: آنچه را از خاّما بعد
ن نسب و یتر فین و شریھا از بھتر نیشناسد، ا ینم یگرید یش برایه قرین قریا یبرا

 یراضتان  ین دو مرد برایاز ا ییکبرخوردارند، و من نسبت به ھا  عربان یمنزل در م
ده بن ید)، و دست من و دست ابوعبینکعت ید (بیه خواستکشان یاز ا یکشدم، با ھر 

 -دم یند ندین بد و ناخوشایر از ایرا غ یو یھا ز) از گفتهیچ چیجراح را گرفت، من (ھ
ن گردن زدن به یگردنم زده شود، و مرا ارده شوم، و کش یه پکنیا -به خدا سوگند 

ه در کر شوم یام یه بر قومکتر و بھتر از آن است  م محبوبینسازد، برا یکنزد یگناھ
. آن گاه ١د)یر نماییه نفسم در وقت مرگ تغکن یر موجود باشد!! (مگر اکآن ابوب

شود، و من  یده میه بدان خارکنده آنم که من ین قضیان انصار گفت: در ایاز م یا ندهیگو
 ک، از مالیریباشد، و از شما ھم ام یریاز ما ام .٢شود یه مکیه بدان تکباردار آنم  یخرما

ه ک ییست؟ گفت: گوی) چ»٣مرجبـقها اليعذو« ككمحـلها اليانا جذدم: ھدفش از (یپرس
 نم].کحل  یو خوب یکریتوانم آن را با ز یبه آن ھستم [و م ید: من دانایگو یم یو

م، آن یدیه از اختالف ترسک ید، طوریار شد، صداھا بلند گردیبگو مگو بس: دیگو یم
عت یش آورد، و من با او بین، و او دست خود را پکر دستت را دراز کابوب یگاه گفتم: ا

عت نمودند، یردند، بعد از آن انصار ھمراھش بکعت یب ن ھم ھمراھشینمودم، و مھاجر
شان گفت: یاز ا یا ندهیم، و گوینمود یر پایرا زو بر سعد بن عباده اعتراض نموده و او 

د: به خدا سوگند، در آنچه یگو یم س شد. عمرکد، گفتم: خداوند سعد را بیشتکسعد را 

                                           
 باشد. ین جمله نمیآمده، و در ابن ھشام ا هین در اصل و البداین چنیا -١
ر جذل یه تصغک» لیجذ«، »مرجبـ، و عذيقها الككمحـانا جذيلها ال«ن آمده است: یث چنیدر حد -٢

 ینند، تا شترھاک یشتران نصب م یبرا یانکه آن را در مکدھد،  یرا معنا م ینده و چوبکاست، 
وه یم یاست، خرما» عذق«ر یه تصغک» قیوعذ«ابند، ین خود را بدان خارند و توسط آن شفا یگرگ

 یه براکدھد  یرا معنا م یه و چوبیگرفته شده پا» رجبه«ه از ک» مرجب«دھد، و  یدار را معنا م
ه نمودن بر آن از افتادن محفوظ کیاز افتادن خرما به آن نصب گردد، و خرما با ت یریجلوگ

ه خود یخواھد قبل از اظھار نظر یم یانجینمودن نقش م ین قول با بازینده ایماند، و گو یم
 ینون شما درباره آن به ھم تا حدکه اک صامبر یرا در مورد خالفت بعد از پ ید: من نظریبگو

ا به آن کشود با ات ینان و قبول است، و میه قابل اطمکنم ک یم کیشیپتان  ید، برایا اختالف نموده
 ق آمد. م.یل فاکن مشیبر ا

 .هیبه نقل از البدا -٣
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ه اگر کم یدیم، و ترسیدیر ندکعت ابوبیوتر از بیکتر و ن دهیرا پسند یارکم، یما حاضر شد
نند، و در آن ک یعتیاز ما بد آنھا بعد یرد، شایصورت نگ یعتیم و بیاز انصار جدا شو

ه کن یا ایم، و یت نداریه از آن رضاکم ینکعت یب یزیبر چشان  د ما ھمراهیصورت، با
بدون  یریه با امک یسکن یبرپا گردد، بنابرا یم، و فسادینکمخالفت شان  ھمراه

مدار  یسکعت یست، و نه بیمدار اعتبار ن یعت ویند، بکعت یمشورت مسلمانان ب
ن دو یه اکن وجود دارد، یعت صورت گرفته است، و خوف ایه ھمراھش بکاعتبار است 

 .١تن به قتل برسند
م یدند: عویروبرو گردشان  ه ھمراهکن دو مرد یده، ایر گردکمتذ س از عروه یزھر

انا (نده: یه گوکت است یروا س بید بن مسیبودند. و از سع یبن ساعده و معن بن عد

ت نموده، و یروا کن را مالی، حباب بن منذر بود. ا)مرجبـقها اليعذو ككمحـلها اليجذ
) ۲۴۵/۵ه (ین در البداین چنیاند. ا ت نمودهیروا ٢ث را جماعتین حدیا یق ویاز طر

به به مانند یش یو ابن اب یھقید در الغرائب، بی، ابوعبین بخارین را ھمچنیآمده است. ا
 اند. ت نمودهیآمده، روا )۱۳۸/۳ ۱۳۹نزالعمال (که در کل، چنان یل طوکآن به ش

 که در سقیفه درباره خالفت گفته شد یدرباره سخنان س حدیث ابن عباس
ن طور بود: یه وضع مردم اکآمده  ش ث ابن عباس از عمریبه در حدیش ینزد ابن اب

فه یه انصار در سقکنزد ما آمد و به ما گفته شد  یسکوفات نموده بود،  صرسول خدا 
نند، آن گاه من برخاستم، و ک یعت میاند و ب باده جمع شدهساعده با سعدبن ع یبن

ه مبادا آنان در اسالم کبرخاستند، شان  ده بن جراح ھم ھراسان به طرفیر و ابوعبکابوب
م بن ساعده و یعو -م ینند. و با دو مرد صادق از انصار برخوردکجاد یا یدیز جدیچ

ار کم: نزد قوم شما، به خاطر آنچه از ید؟ گفتیرو یجا مکو گفتند:  - یمعن بن عد
ه با شما ھرگز مخالفت صورت کد، یده است. آن دو گفتند: برگردیما رس یشان برایا

د. اّما ما به رفتن یاینتان  ه از آن خوشکھم واقع نخواھد شد،  ینخواھد گرفت، و عمل
ه کن یتا ا -نم که در آنجا صحبت کنمودم  یرا آماده م یو من سخنان -م یدیاصرار ورز

                                           
) آمده و به مانند آن در بخاری ۲۱۴-۴/۲۱۱. ابن اسحاق، چنانکه در سیره ابن ھشام (صحیح -١

 ).۳۳۹) و مسلم بطور مختصر (۱/۵۵) و احمد (۶۸۳۰(
 ند. م.یگو ین جماعت میاصحاب صحاح سته را در اصطالح محدث -٢
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 یض است و بر تختیه مرکشان در آنجا بر سعدبن عباده، یه اکم یدیم، و دیدیبه قوم رس
م، صحبت نموده گفتند: یداخل شدشان  انیه ما در مک یاند. ھنگام قرار دارد گرد آمده

انا (. و حباب بن منذر گفت: یریباشد و از شما ھم ام یریش، از ما امیگروه قر یا

را به  ١د، به خدا سوگند، آنی، اگر خواسته باش)مرجبـقها اليعذو ككمحـلها اليجذ
نم، گفت: که صحبت کد، و من خواستم یر گفت: آرام باشکم. ابوبیگردان میشدت بر

به خدا  -گروه انصار، ما  یخداوند گفت: ا یعمر. و بعد از حمد و ثنا یخاموش باش ا
ار کبر ما انتان  اسالم و حق درتان  لت شما و از درجه و منزلتی، از فض-سوگند 

دارد،  یگاھیان عرب منزلت و جایش در میله قریه قبکد یدان یشما م یم، ولینک ینم
از آنھا جمع  یت قرار ندارند. و عرب ھرگز، جز بر مردیشان در آن موقعیر ایه غک

اد جیاف اکد و در اسالم شیم و شما وزرا، و از خدا بترسین ما امرا ھستیشود، بنابرا ینم
گاه باشیپ یدیز جدیه در اسالم چکد ینباش یسانکن ید، و نخستینکن د، یدا نمودند. آ

 یکشدم، و با ھر  یراض -ده بن جراح یمن و ابوعب -ن دو مرد یاز ا ییکمن نسبت به 
د: به خدا یگو س تان ثقه و قابل اعتماد است. عمر ید، براینکعت یه بکشان یاز ا

ه آن را کن ینگذاشت مگر ا یم، باقیمن دوست داشتم بگوه کاز آنچه را  یزیسوگند، چ
شته شوم و باز زنده کلمه، به خدا سوگند، اگر کن یر از ایدر آن روز گفت، به غ

م یت برایرگناه و معصیده شوم در غیشته شوم و باز زنده گردانکده شوم، و باز یگردان
 یھا باشد. بعد از آن گفتم: ار در آنکه ابوبکباشم،  یر قومیه امکن یتر است، از ا محبوب

 یبعد از و صو بھتر مردم به امر رسول خدا  ین، اولیگروه مسلم یگروه انصار، ا
ار. بعد از آن از کننده آشکر سبقت که آنھا در غار بودند، ابوبکدوم دو تن است، آن گاه 

عت یه من با او بکنیاز انصار از من سبقت نمود، و قبل از ا ٢یگرفتم، و مرد یدست و
دند. یگردان ینمودند، و از سعدبن عباده رو یریگیرد. آن گاه مردم پکعت ینم، او بک
 ) آمده است.۱۳۹/۳نزالعمال (کن در ین چنیا

 

                                           
 یعنی، »یریباشد و از شما ھم ام یریما ام از«ه گفتند: کباشد  یا د اشاره به ھمان مصالحهیشا -١

هیبر یم، و دست به جنگ میریگ ین طرح صلح خود را پس مید ایاگر خواسته باش  اعلم. م. م. واللَّ
 است. س ربن سعدیبش یو -٢
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 درباره آنچه در سقیفه در مورد خالفت واقع گردید س حدیث ابن سیرین
ق یاز ُزَر  یه مردکت است یروا /ن یرین از ابن سیبه ھمچنیش یو نزد ابن اب

خارج شدند، و نزد انصار آمدند.  ب ر و عمرکش آمد ابوبیآن روز پ یگفت: وقت
ار کحق شما را ان یم، و مؤمنینک یار نمکگروه انصار، ما از حق شما ان یر گفت: اکابوب
م، شما در آن با ما یا ب شدهیه نصکرا  یریھر خ -به خدا سوگند  -ند، و ما ک ینم

نھند، چون  ینشده و گردن نم یش راضیاز قر یمرد ھا جز بر عرب ید، ولیا بوده یکشر
و دارند، و یکن یح دارند، و از ھمه مردم روھایفص یھا آنھا از ھمه مردم زبان

تراند،  ی، و از ھمه مردم در عرب سخاند ن عرب به اعتبار منزل و مقامیتر متوسط
گفت: چرا؟ ر. عمر ید. گفتند خینکعت ید و ھمراھش بیعمر بشتاب یسو بهن یبنابرا

ه من زنده ک یم. عمر گفت: اما تا وقتیترس یش میگران بر خویح دادن دیگفتند: از ترج
تر  یر به عمر گفت: تو از من قوکد. ابوبینکعت یر بکن طور نخواھد شد، با ابوبیھستم ا

ن بار گفت: یدوم یر آن را براک. و ابوبی، عمر فرمود: تو از من افضل ھستیھست
 یلتت برایتبه سوم آن را گفت، عمر به او گفت: قوت من ھمراه فضه، در مرک یھنگام

ده بن یر نزد ابوعبکعت ابوبیعت نمودند. و مردم در وقت بیب س رکتو باشد، و با ابوب
ن یا .١دییایان شماست، نزد من نیه دوم دو تن در مک یگفت: در حال یجراح آمدند، و

 ) آمده است.۱۴۰/۳نز (کن در الیچن

َرّد کسی که  در خالفت، رضایت ایشان به وی و س مقّدم ساختن ابوبکراصحاب و 
 خواست در وحدت آنان اختالف و پراکندگی ایجاد کند می

 س حدیث ابن عساکر و قول ابوعبیده درباره خالفت ابوبکر صّدیق
 س دهیرا نزد ابوعب یسک س رکه گفت: ابوبکت نموده، یر از مسلم رواکابن عسا

گفت:  یه مکدم یشن صفه بگردانم، چون من از رسول خدا یتا تو را خلا یه بکفرستاد 
 یده گفت: من از مردیابوعب». ین امت ھستین ایاست، و تو ام ینیھر امت ام یبرا«
ن یا .٢ندکرا امر نموده بود، تا ما را امامت  یو صه رسول خدا کشوم  یش نمیپ

                                           
) و در سند آن ارسال و یک ۸/۵۷۳: ابن ابی شیبة در مصنف خویش (سند آن ضعیف مرسل است -١

 ناشناخته است (مردی از زریق ناشناخته است).
 ).۳/۳۳۳) و احمد (۳۷۴۴) از انس و بخاری (۷/۱۲۹. مسلم (صحیح -٢
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ن از ی) از مسلم بط۲۶۷/۳(م کن را حای) آمده است. و ا۱۳۶/۳نز (کن در الیچن
و  یبخار یح االسناد است، ولید: صحیگو یت نموده، و میبه مانند آن روا یابوالبختر

ر، ابن کن را ابن عساید: منقطع است. و ایگو یم یاند، و ذھب ت ننمودهیمسلم آن را روا
) ۱۲۶/۳نزالعمال (که در کر به مانند آن، چنان یثکبن  یشان از علیر این و غیشاھ

 اند. ت نمودهیآمده، روا

 س درباره خالفت ابوبکر صّدیق س حدیث امام احمد و آنچه ابوعبیده و عثمان
 گفتند

گفت: دستت را  ب دهیه گفت: عمر به ابوعبکت نموده، یروا یاحمد از ابوالبختر
ن یتو ام«گفت:  یه مکدم یشن صامبر خدا ینم، چون من از پکعت یش آور تا با تو بیپ
 صه رسول خدا کافتم،  یجلو نم یده گفت: من در برابر مردیابوعب». ین امت ھستیا
امامت مان  -رسول خدا  - یند، و او تا وفات وکرا امر نموده بود تا امامت مان  یو
از  یه ابوالبخترکن یاند، جز ا حیرجال صح ید: رجال ویگو ی) م۱۸۳/۵( یثمیھ .١ردک

) ۱۴۰/۳نز (که در الکر مانند آن، چنان کن ابن عساین را ھمچنیده است، و ایعمر نشن
به مانند آن،  یمیم تیر از ابراھین را ابن سعد و ابن جریرده است. و اکت یآمده، روا

ده یآمده: ابوعب یث ویاند و در حد ت نمودهی) آمده روا۱۴۰/۳نز (که در الکچنان 
ا در یدم، آیند یا ه اسالم آوردهک یی، از ابتدایم زورکاز تو ضعف و  )نیقبل از ا(گفت: 

ثمه یاست؟. و نزد ختان  انیق، دوم دو تن، در میه صدک، ینک یعت میبا من ب یحال
ن یتر ق مستحقیر صّد که عثمان بن عفان گفت: ابوبکت است، یاز ُحمران روا یاطرابلس

 صق رسول خدا یق، دوم دو تن و رفیصد یاست، و -خالفت  یعنی -مردم به آن 
 ) آمده است.۱۴۰/۳نزالعمال (کن در ین چنیاست. ا

 یکه و ب و زبیر یدر قبول خالفت و قول عل س معذرت خواستن ابوبکر
 ترین مردم به خالفت است مستحق

 س م بن عبدالرحمن بن عوفی) از سعدبن ابراھ۱۵۲/۸( یھقی) و ب۶۶/۳م (کحا
ه: عبدالرحمن بن عوف با عمر بن الخطاب بود، و محّمدبن مسلمه کاند  ت نمودهیروا

                                           
وید منقطع است گ می ) سند آن میان ابی البختری و عمر آنگونه که ھیثمی۱/۳۵. احمد (ضعیف -١

)۵/۱۸۳.( 
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راد یا یا مردم خطبه یبرخاست و برا س رکست، بعد از آن ابوبکرا ش س ریر زبیشمش
چ روز و یش به آنان گفت: به خدا سوگند، من ھرگز، ھیم معذرت خویفرمود، و با تقد

داشتم، و نه آن را در  یقمندص نبودم، و نه ھم به آن رغبت و عالیبر امارت حر یشب
م یدم، و در امارت برایمن از فتنه ترس یار از خدا خواسته بودم، ولکخفا و نه در آش

ه طاقت آن را ندارم، و نه ھم مرا کبه گردنم انداخته شد،  یه امر بزرگکست بلین یراحت
ن مردم بر آن، یتر یه قوک، و دوست دارم ألت خداوند یاست جز به تقو یبر آن دست

آنچه را گفت، و به آنچه معذرت خواست،  ین ازویبود. مھاجر یمن م یجا بهامروز 
ه از کم، ین شدین خشمگیگفتند: ما فقط به خاطر ا ب ریو زب یقبول نمودند. و عل

ن مردم به آن، بعد از یتر ر را مستحقکم، و ما ابوبیده شدیمشورت خواستن مؤخر گردان
را  یو یق غار و دوم دو تن است، و ما شرف و بزرگیرف یم، وینیب یم صرسول خدا 

ه کامر نموده بود  یمردم در وقت یبه نماز گزاردن برا صم، او را رسول خدا یدان یم
 خودش زنده بود.

و ابوسفیان درمورد خالفت ابوبکر  س یحدیث ابن عساکر درباره آنچه میان عل
 اتفاق افتاد س صّدیق

 ب و عّباس یان نزد علیه گفت: ابوسفکت نموده، یدبن َغْفله روایر از ُسوَ کابن عسا
له ین قبیتر مکن و یتر لین امر در ذلیعّباس، ا ی، و تو ایعل ید و گفت: ایداخل گرد

پر از اسبان و  ١یرا بر و ین وادیند، به خدا سوگند، اگر خواسته باشم اک یش چه میقر
پر از  یه آن را بر وکخواھم  یسوگند، نم ر، به خدایبه او گفت: خ ینم. علک یمردان م

ش یم، خالفت را برایدید یآن اھل نم یر را براک، اگر ما ابوبینکاسبان ومردان 
حت یگر خود نصید یبرخ یبراشان  ین بعضیان، مؤمنیابوسف یم. ایگذاشت ینم
و از ھم دور باشند،  ھایشاناریگر را دوست دارند، اگرچه جسدھا و دیدیکاند، و  نندهک

ن در ین چنیاراند. اکبین و فریگر خاید یبرخ یبراشان  یه بعضکاند،  ین قومیمنافق
ت یآن روا ین را ابواحمد دھقان به معناین این چنی) آمده است. و ا۱۴۱/۳نز (کال

 یباشد، قوم یکنزد ھایشانار و جسدین افزوده است: گرچه دینموده، و درباره منافق

                                           
 .س رکبر ابوب -١
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م یا عت نمودهیر بکاراند، ما با ابوبکبین و فریگر خاید یبرخ یبراشان  یه بعضکھستند 
 ) آمده است.۱۴۰/۳نز (کن در الین چنیا .١آن اھل بوده است یو او برا

 و ابوسفیان اتفاق افتاد س یحدیث عبدالرزاق و حاکم درباره آنچه در میان عل
ر کابوب یه براک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا ٢ن را عبدالرزاق از بن ابجریو ا

ش ین خانه در قریتر کا اندیآمده گفت: آ یان نزد علیعت صورت گرفت، ابوسفیق بیصّد 
] را از اسبان و مردان ین [وادین امر بر شما غلبه نمود؟! اما به خدا سوگند، من ایدر ا

گفت: حاال ھم دشمن اسالم و اھل آن  یپر خواھم نمود. عل ٣اگر خواسته باشم)(
 یر را براکده است، ما ابوبیضرر نرسان یزیاسالم و اھلش را چ ین دشمنیا ی، ولیھست

) از ۷۸/۳م (کن را حای) آمده. و ا۸۷/۴عاب (ین در االستین چنیم. ایدیآن اھل د
طالب آمد و  یبن اب یان بن حرب نزد علیه گفت: ابوسفکت نموده، یب روایمّرةالط

تعّلق  -ر کابوب یعنی -ن آن یتر لیش، و ذلین قریتر مکن امر به یه اکگفت: چه شده است 
پر از اسبان و مردان  ین [دره] را بر ویگرفته است، به خدا سوگند، اگر خواسته باشم، ا

ده یشکان، به درازا یابوسف یات با اسالم و اھل آن، ا یگفت: دشمن س یخواھم نمود. عل
 م.یافتیآن اھل  یر را براکده است، ما ابوبیضرر نرسان یزیاسالم چ یاست، اما آن برا

درباره خالفت ابوبکر  ب آنچه در میان عمربن الخطاب و خالدبن سعید
 اتفاق افتاد س صّدیق
د یه گفت: خالدبن سعکت نموده، یروا صامبر ی) از صخر نگھبان پ۲۸/۴( یطبر

ه کوفات نمود،  یدر حال صمن بود، و رسول خدا یدر  صامبر یبن العاص در زمان پ
ه جبه ک یآمد، در حال صامبر یماه از وفات پ یکاو در ھمانجا قرار داشت، و بعد از 

د، عمر یروبرو گرد ب طالب یبن اب یبر تن داشت، با عمربن الخطاب و عل یشمیابر
ه بر تن دارد پاره کاش را  د: جبهیشکاد یش قرار داشتند، فریکه نزدک یسانک یبرا
ان یدن] آن در حالت صلح در میه [پوشک یند، در حالک یمشم را بر تن یا او ابرید، آینک

                                           
 ).۹۷۶۷اثر صحیح. ابن عساکر و عبدالرزاق در (مصنف) ( -١
عاب آمده یه در االستکم، چنانیر نمودکه ما ذکح ھمان است یصح یدر اصل ابن الجبر آمده، ول -٢

 است.
 عاب.یبه نقل از االست -٣
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 یرا پاره نمودند. آن گاه خالد گفت: ا یمردان ما ممنوع و مھجور است؟! و جبه و
ن را مقابله و یا ایگفت: آ ید؟ علیدیا بر آن مغلوب گردیعبدمناف، آ یبن یابوالحسن، ا

ابد. ی یبھتر از شما دست نم ن امریعبدمناف، بر ا یا خالفت؟ گفت: ای ینیب یش مکشمک
غوطه  یه گفتک یزین چیشه در ھمیند! دروغگو ھمکعمر به خالد گفت: خدا دھانت را بش

ف و ابن ین را سیث. و ایرساند. الحد یت جز به نفس خودش ضرر نمیباشد، و در نھا یور م
 اند. ت نمودهی) آمده، روا۵۹/۸نز (که در الکر از صخر به اختصار، چنان کعسا

 و خالدبن سعید اتفاق افتاد س حدیث ام خالد و آنچه در میان ابوبکر
ه گفت: کت نموده، یدبن العاص روای) از ام خالد بنت خالدبن سع۹۷/۴ابن سعد (

 ب و عثمان ینه آمد، و به علیعت شده بود به مدیر بکه با ابوبکن یمن بعد از ایپدرم از 
ن امر [خالفت] را بر شما یر از شما ایه غکد، یشد یا راضیعبدمناف، آ یبن یگفت: ا

ر آن را از خالد بر دل کن ابوبیکر نقل نمود، ولکابوب ین را برایعھده دار شود؟ و عمر ا
ر کبا خود نگه داشت، و خالد سه ماه درنگ نمود و با ابوب ینگرفت، و اما عمر آن را از و

در منزلش بود و به او گذشت، و او  یر در وقت ظھر بر وکرد. بعد از آن ابوبکعت نیب
ر گفت: کنم؟ ابوبکعت یه ھمراھت بک یا دوست داریگفت: آ یسالم داد، خالد به و
اند. خالد گفت:  ه مسلمانان در آن داخل شدهک یداخل شو یدوست دارم در صلح

ر بر منبر که ابوبکآمد  ینم، و او در حالک یعت میموعدت شبانگاه باشد، و ھمراھت ب
و بود، و او را احترام و یکن یر در قبال وکعت نمود. و نظر ابوبیھمراھش بقرار داشت و 

ر را به طرف شام اعزام داشت، او را بر کر عساکه ابوبک ینمود، ھنگام یم میتعظ
ر صحبت کاش آمد، آن گاه عمر با ابوب ر مقرر نمود، و با پرچم به خانهیمسلمانان ام

ه گفت!! و تا کاست  یزینده ھمان چیو او گو ،ینک ین مییر تعینموده گفت: خالد را ام
فه یرا فرستاد، و او گفت: خل یَدْوس یر ابوَاْروِ که ابوبکاصرار داشت،  یآن وقت بر و
رون یمان برگردان، و خالد آن را ب ید: پرچم ما را برایگو یبه تو م صرسول خدا 

د، و یرا مسرور گردانما تان  ردنکن ییر تعینموده به او داد، گفت: به خدا سوگند نه ام
 یکد:] اندیگو یر توست، [ام خالد مید، مالمت غیرسان یما بد یبراتان  نه ھم عزل

ش نمود، و او را سوگند یش معذرت پیر نزد پدرم داخل شده براکه ابوبکنگذشته بود 
ه درگذشت، ک یند. به خدا سوگند، پدرم بر عمر تا وقتکاد نی یه عمر را به حرفکداد  یم

 .نمود! یحمت مر یدعا
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 در این باره یعل س اش و قول یجھاد به تنھای یبرا س خارج شدن ابوبکر
رش را از یه شمشک یه گفت: پدرم در حالکت نموده، یروا ل از عائشه یساج
 یرون آمد، آن گاه علیالقّصه ب یاش، به طرف ذ یرون آورده بود، سوار بر سواریغالف ب

فه رسول یخل یا یرو یجا مکاش را گرفت و گفت:  یطالب آمد و از جلو سوار یبن اب
ت گفت: یدر روز احد برا صه رسول خدا کم، یگو یخدا؟ من به تو آنچه را م

، به خدا سوگند، اگر تو را »بت منهین، و ما را با نفست در مصکرت را در غالف یشمش«
رگشت و ارتش را نخواھد بود، بعد او ب یاسالم نظام یم، بعد از تو ابدًا برایاز دست بدھ

ن مانند آن، یھمچن ین را دار قطنی) آمده. و ا۱۴۳/۳نز (کن در الین چنیفرستاد. ا
 ت نموده است.ی) آمده، روا۳۱۵/۶ه (یه در البداکچنان 

 مسترد نمودن خالفت برای مردم

بر  یمن ھرگز ھیچ شب و روز«که:  یدرباره خالفت و سخن و س خطبه ابوبکر
 »ام آن حریص نموده

مردم، اگر  یگفت: ا یه وکت نموده، یروا س رکم در فضائل الصحابه از ابوبیابونع
ا به ھدف استبداد یه من خالفت شما را به سبب رغبت در آن، و کد، یگمان نموده باش

ه ک یست، سوگند به ذاتین طور نیرفته باشم، ایه مسلمانان پذیبر شما و بق یرو کو ت
بر شما و  یرو کخاطر رغبت بدان، و استبداد و ت جانم در دست اوست، من آن را به

ام، و نه از  ص نبودهیبر آن حر یچ شب و روزیام، و ھرگز ھ از مسلمانان نگرفته ییکبر 
را به گردن  یه امر بزرگک یام، و به درست ردهکخداوند در پنھان و جھر آن را طلب 

د، و دوست ینما کمکد ه خداونکن یست، جز ایآن ن ییه مرا طاقت و تواناکانداختم، 
ه کن یباشد، فقط به شرط ا صاز اصحاب رسول خدا  یگرید یسک ین، برایه اکدارم 

نزد من  یعتیشما مسترد است، و از شما ب ین خالفت براید. بنابرایدر آن عدالت نما
از شما  ید، و من ھم مردینکد واگذار یه دوست دارک یسک یست، و آن را براین

 ) آمده است.۱۳۱/۳نز (کالن در ین چنیھستم. ا

 یو این قول ایشان: به خدا سوگند تو بھترین ما ھست س پاسخ صحابه به ابوبکر
ھمان  یفردا س رکه گفت: ابوبکت است یه روایبن عط یسیاز ع یو نزد طبران

مردم من  یمردم صحبت نمود و گفت: ا ید، برخاست، و برایعت گردیه با او بک یروز



 ٤٥    اصحاب به وّحدت کلمه باب هفتم: اهتمام و توّجه

 

ن با بھترتان یستم. بنابرایچون من بھتر شما ن ١دمیمسترد گردان تانیرا براتان  عتیب
به  -، تو صفه رسول خدا یخل یبرخاستند و گفتند: ا ید، و آنھا به طرف وینکعت یب

و زور داخل اسالم  یمردم، مردم به خوش ی. گفت: ایبھتر ما ھست -خدا سوگند 
ه خداوند شما را از کد یانستند، اگر تویگان خدایاند، آنان در پناه خدا و ھمسا شده

ه نزدم کدارم  یطانید، من شیار را انجام دھکن یند اکاش مطالبه ن در ذّمه یزیچ
د، تا شما را یام، خود را از من باز دار ن شدهید، خشمگیدیمرا د یشود، وقت یحاضر م
 یبرا، چون ٢دیقرار دھ یابیتان را مورد ارز یھا غالم یمردم! دست آوردھا ینم. اکعقاب ن
گاه باشکسزد  یرده است، نمکه از حرام رشد ک یگوشت د! و مرا با یه داخل جّنت شود. آ
نمودم، راست  یجکد، و اگر ینکم کمکد، اگر راست و برابر بودم، ینکتان مراقبت یھا چشم

نمودم،  ید، و اگر خدا را نافرمانینکد، و اگر خدا را اطاعت نمودم، اطاعتم یو برابرم گردان
د: در یگو ی) م۱۸۴/۵( یثمی) آمده است. ھ۱۳۵/۳نز (کن در الین چنید. اییام نما ینافرمان

 ه را نشناختم.یبن عط یسیف است، و عیمان آمده، و ضعیبن سل یسیت عین روایا

و سخن او در این باره که: نه استعفایت را قبول  س به ابوبکر س یپاسخ عل
 خواھیم که استعفا بده یکنیم و نه از تو م یم

اف روا ینزد ُعّشار عت یب س رکه با ابوبک یه گفت: ھنگامکت است یاز ابوجحَّ
آمد، و  یرون میبشان  یصورت گرفت، سه روز دروازه خود را بست، و در ھر روز برا

عت ید، ھمراھش بیه دوست دارکرا  یسکتان را فسخ نمودم،  عتیمردم، ب یگفت: ا یم
گفت: نه  یستاد و میا یم یدر برابر و س طالب یبن اب ید. و در ھر بار علینک

 ص، تو را رسول خدا یه استعفا بدھکم یخواھ یم، و نه از تو مینک یت را قبول میاستعفا
ن را ی) آمده. و ا۱۴۱/۳نز (کن در الین چنیه عقبت دارد؟! اکست کیش نموده است، یپ

بر منبر رسول  س رکه گفت: ابوبکت نموده، یروا ش از پدرانش یدبن علیابن نجار از ز
ش مسترد یند باشد، تا آن را برایه ناخوشاکھست  یسکا یستاد و گفت: آیا صخدا 

طالب برخاست و گفت: نه، به  یبن اب یدر آن ھنگام عل -ن را سه بار گفت یا -نم؟ ک
، یه استعفا بدھکم یخواھ یم، و نه ھم از تو مینک یت را قبول میخدا سوگند، نه استعفا

                                           
 دم.یرا فسخ و باطل گردانتان  عتیب یعنی -١
گرفتند، پس امرشان نمود تا در حالل بودن آنچه از  یرا م ینیمقدار مال مع یکھا از غالم  آن -٢

 ند.یرند دّقت و توّجه نمایگ یشان میا
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ش یتو را پ صه رسول خدا ک یدارد، در حال یتو را مؤّخر و عقب مه کاست  یسکچه 
 ) آمده است.۱۴۰/۳نز (کن در الین چنینموده است؟! ا

 قبول خالفت برای مصلحت دینی

 در این باره اتفاق افتاد س حدیث ابورافع درباره خالفت و آنچه در میان او و ابوبکر
ه گفت: کاند  ت نمودهیرافع روا یبن ابمه از رافع یو ابن خز ی، بغویه، عدنیابن راھو

ه کقم است یھمان رف یدند، گفتم: ویفه برگزیر را به عنوان خلکه مردم ابوبک یھنگام
نه آمدم، و ین سفر نمودم و به مدیر مقّرر نشوم، بنابرایمرا امر نموده بود، تا بر دو مرد ام

ا ی. گفتم: آی؟ گفت: بلیشناس یا مرا میر آکابوب یده به او گفتم: ایر رسانکخود را به ابوب
ر مقّرر نشوم، و حاال یه بر دو مرد امک، یبه خاطر دار یم گفته بودیه براکرا  یزیچ

رحلت نمود، و مردم به زمان  ص؟! گفت: رسول خدا یا خودت امر اّمت را به دوش گرفته
نند، و در که مرتد شوند و اختالف کدم ین ترسیبودند، آن گاه من بر آنھا از ا یکفر نزدک

ارانم ھم بر من اصرار نمودند. و تا آن وقت یند بودم، و یه ناخوشاکبه آن داخل شدم  یحال
 ) آمده است.۱۲۵/۳نز (کن در الین چنیرا معذور دانستم. ا یه وکل آورد یم دلیه براک

که: تو مرا به این امر  س سخن ابوبکر به عمر حزن و اندوه بر قبول خالفت
 یمکّلف ساخت

ت یعه روایاز آل رب یشان از مردیر ایثمه در فضائل الصحابه و غیه و خیاھوابن ر
ده شد، در خانه یر به خالفت برگزکه ابوبک یده: ھنگامیخبر رس یه به وکاند،  نموده

د، و او یگردان یر به طرفش روکن نشست، عمر نزدش آمد، و ابوبین و اندوھگیخود حز
ان مردم یم نمودن در مک، و از حیّلف ساختکامر من یرا مالمت نموده گفت: تو مرا به ا

گفته است:  صه رسول خدا ک یدان یا نمیگفت: آ یت نمود. عمر به ویاکش یبه و
د، و یدو اجر است. و اگر اجتھاد نما یو ید، و به حق برسد برایاگر اجتھاد نما یوال«

سھل و آسان  س رکبر ابوب یه وک یی، گو»اجر است یکش ید، برایحق را خطا نما
 ) آمده است.۱۳۵/۳نز (کن در الین چنید. ایگردان

 س در وقت وفاتش به عبدالرحمن بن عوف س سخن ابوبکر
شان از عبدالرحمن یر ایدبن منصور و غیر، سعک، ابن عسای، طبرانیلیده، عقیابوعب

ھنگام وفاتش به او گفت: من جز بر سه  س قیر صّد که: ابوبکاند  ت نمودهیبن عوف روا
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 یزیگر بر چیدادم، د ینمشان  ه انجامکه آنھا را انجام دادم، و دوست داشتم کز یچ
ه آنھا را انجام کگر را انجام ندادم، و دوست داشتم یز دیستم. و سه چین نیاندوھگ

 صھا از رسول خدا  ه درباره آنکگر را دوست داشتم یز دیدادم. و سه چ یم
 یفه بنیدر آن آمده: دوست داشتم در روز سقر شده، و کث را متذیدم... و حدیپرس یم

ا عمر، و او یده بن جراح یانداختم: ابوعب ین دو مرد میاز ا ییکساعده امر را به گردن 
ه خالد را به ک یر شده: دوست داشتم ھنگامکبودم، و متذ یر میبود و من وز یر میام

خود  یورت دستھان صیه به اکفرستادم،  یطرف شام فرستادم، عمر را به طرف عراق م
ه دوست داشتم، ک یزیرا به راست و چپ در راه خدا دراز نموده بودم. و اما آن سه چ

ه کدم، یپرس یرا م یه وکدم: دوست داشتم، یمن پرس صدرباره آنھا از رسول خدا 
را  یه وکند، و دوست داشتم، یباشد، تا اھل آن بر آن نزاع ننما یم یک ین امر برایا
) ۱۳۵/۳نز (کن در الین چنیھست؟. ا یزین امر چیانصار در ا یبراا یدم، آیپرس یم

ف یه ضعکآمده،  ین علوان بن داود بجلید: در ایگو ی) م۲۰۳/۵( یثمیآمده. و ھ
 صورت گرفته. ١ارکه بر آنھا انکاست  ییث از جمله آنھاین حدیباشد، و ا یم

 خالفت هنگام وفاتمشورت ابوبکر با اصحابش درباره  تعیین نمودن جانشین و خلیفه
ه ک یت نموده، ھنگامیروا یر وی) از ابوسلمه بن عبدالرحمن و غ۱۹۹/۳ابن سعد (

را خواست و گفت: از  س افت، عبدالرحمن بن عوفیشدت  س قیر صّد کابوب یضیمر
ه خود، به ک یپرس یم یعمربن الخطاب به من خبر بده؟ عبدالرحمن گفت: مرا از امر

 یگفت: و س نطور باشد. عبدالرحمنیر گفت: اگر چه اک، ابوبیباش یتر م آن از من عالم
 س بعد عثمان بن عّفان ٢اش است ه نظرت دربارهکاست  یسکن یبھتر -به خدا سوگند  -

بده.  ٣مان خبر یبرا یرا خواست و گفت: از عمر به من خبر بده؟ عثمان گفت: تو از و
ه! آن گاه عثمان گفت: بار خدا یا رغم آن ھمه یر گفت: علکابوب علم من  ،٤ایابوعبداللَّ

ان ما یه مثل او در مکن یارش بھتر است، و اکاز آش یه نھان وکن است یھم یدرباره و

                                           
 ر است. م.کث منیست و از جمله احادین قابل اعتماد نیث در نزد محّدثین حدیا یعنی -١
 .ینیب یاھل م خالفت یبراه آنھا را کاست  یسانکن یتر ن و مناسبتی: او بھتریعنی -٢
 . م.یخبر دار س تر از حال عمر ه تو خوبکن است یا س منظور عثمان -٣
ن و استوار ساختن جواب کیتم یدر ھمچو موارد، برا» ایبارخدا«، »اللھم«استعمال  یدر زبان عرب -٤

 شود. م. یدر نفس شنونده استعمال م
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را  یند، به خدا سوگند، اگر وکگفت: خدا بر تو رحمت  س رکست. آن گاه ابوبین
د ید ابو اعور و اسیدبن زینمودم، و در ضمن آن دو با سع یگذاشتم، از تو تجاوز نم یم

د گفت: به خدا سوگند، ین و انصار مشورت نمود. اسیر آن دو از مھاجریر و غیبن حض
 یگردد، و برا یم ١یرضا، راض یه براکدانم،  ین فرد بعد از تو میتر را زبده یمن و

ار که آشکدارد، بھتر از آنچه است  یده مین. و آنچه را پنھان و پوشیخشم خشمگ
 ن امر را به دوش نگرفته است.ی، ایتر از و یقو یسکچ یو ھند، ک یم

 س درباره خلیفه گردانیدن عمر ش آنچه در میان ابوبکر، عبدالرحمن و عثمان
 اتفاق افتاد

، و ش رکاز وارد شدن عبدالرحمن و عثمان نزد ابوب صاز اصحاب رسول خدا  یو بعض
گفت: تو  یشان به ویاز ا یسکر رفتند، و کدند، آن گاه نزد ابوبیشن یخلوت آن دو با و

ه ک یدن عمر بر ما، بپرسد، در حالیفه گردانیه از تو درباره خلک یپروردگارت، وقت یبرا
ا مرا ید، آیر گفت: مرا بنشانک؟ ابوبییگو ی، چه مینیب یرا ھم م یتو غلظت و شدت و

ر شما به ظلم توشه ه از امک یسکد؟ یترسان یم] در مورد [سئوال] خداوند [از استخالف
فه یشان خلین اھل تو را بر ایا، من بھتریم: بارخدایگو یمند گردد!! م انیگرفته باشد، ز

ه در عقب توست برسان، و بعد ک یسک یدم. آنچه را به تو گفتم، آن را از من برایگردان
 س:یه نمود، و عثمان بن عّفان را خواست و گفت: بنوکیاز آن به پھلو ت

و وصیتش  س درباره جانشین ساختن و خلیفه گردانیدن عمر س نامه ابوبکر
 مردم یاو و برا یبرا

آخر عهده بادلنيا  قحافة يف الرحيم هذا ما عهد أبو��ر بن أيب�سم اهللا الرمحن «
 ،و�وقن الفاجر ،حيث يؤمن الاكفر ،فيها وعند أول عهده باآلخرة داخالً  ،خارجا منها

 ،فاسمعوا هل وأطيعوا ،عمر بن اخلطاب يم بعداستخلفت علي� إ� :و�صدق الاكذب
وعل� فيه  ،فإن عدل فذلك ظ� به ،لم آل اهللا ورسوهل ودينه ونفىس و�يا�م خً�ا و��

 َلمُ وََسَيعۡ ﴿وال أعلم الغيب  ،واخل� أردت ٢)من اإلثم(و�ن بدل فللك امرئ ما اكتسب 
                                           

نباشد  یه خداوند راضک یشود و در مورد یم یخداوند باشد راض یه رضاک یارکدر  یعنی -١
 شود. م. یم یناراض

 به نقل از الطبقات. -٢
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ِينَ ٱ ْ َظلَُموٓ  �َّ يَّ  ا
َ
 .»والسالم علي�م ورمحة اهللا١﴾يَنَقلُِبونَ  ُمنَقلَبٖ  أ

قحافه  یربن ابکه ابوبکاست،  یمانین عھد و پینده مھربان. ایبخشا یبه نام خدا«: ترجمه
شود، و ھنگام ابتدا و اول  یه از آن خارج مک یا، در حالیآن را در آخر عھد و زمان خود در دن

 ییگذاشته است، جا یجا بهشود، از خود  یه به آن داخل مک یعھد و زمانش به آخرت، در حال
ن حال] ی: [در ھم٢دیگو یراست م ید، و دروغگوینما ین میقیآورد، و فاجر  یمان میافر اکه ک

د و اطاعت یبشنو ین از ویدم، بنابرایفه گردانیمن بعد از خودم عمربن الخطاب را بر شما خل
ام،  ننموده یریتقصر ی، نفس خودم و شما در خین ویامبرش، دید، و من درباره خدا، پینک

ر نمود، ییاش است، و اگر تغ ، و علمم دربارهیعدالت نمود، ھمان گمان من در قبال و یاگر و
ر را اراده یسب نموده است، و من خک )از گناه(ه کاست  یزیھر شخص ھمان چ یبرا

ه ه بکخواھند دانست،  یاند، به زود ه ستم نمودهک یو آنان«دانم،  یب را نمیام، و غ نموده
هه م و رحمیک، والسالم عل»گردند یدام سو بر مک  ».اللَّ

 س رکه ابوبک یند: ھنگامیگو یان میاز راو یرد. و بعضکبعد امر نمود، و نامه را مھر 
ه نام کن یماند، و قبل از ا یر عمر باقکاتب گفت و او نوشت، ذک ین نامه را برایا یابتدا

نوشت: من بر شما عمربن الخطاب را  س د. آن گاه عثمانیھوش گردیرا ببرد، ب یسک
م بخوان. و او یبرا یر به ھوش آمد و گفت: آنچه را نوشتکدم. سپس ابوبیفه گردانیخل
ه کنم ک یر مکر بلند نموده گفت: فیبکت س رکر عمر را خواند، آن گاه ابوبکذ یو یبرا

را گرفت، تو  یآمد، اختالف صورت م یام برم یھوشیاگر جانم در ھمان ب یدیترس
. و یآن اھل بود یر بدھد، به خدا سوگند، برایخ یخداوند از اسالم و از اھل آن جزا

ه مھر شده بود، و عمربن الخطاب و ک یبعد از آن او را امر نمود، و او با نامه در حال
ا با ید. و عثمان به مردم گفت: آیرون گردیھمراھش بودند، ب ید قرظیدبن سعیاس
 یاز آنھا گفتند: ما و ی. و برخید؟ گفتند: بلینک یعت مین نامه ھست بیه در اک یسک

به آن شان  او عمر است. و ھمه -بود  ینده علید: گویگو یابن سعد م -م یرا دانست
 ردند.کعت یشدند و ب یاقرار نمودند، و به آن راض

                                           
 ).۲۲۷(الشعراء:  -١
افر مسلمان، فاجر مخلص و دروغگو صادق که در آن حالت کقرار دارم  یمن در موقع یعنی -٢

فه، ین خلیین حال در تعین است من در اکگردد، و آن حالت قرب موت است، پس چگونه ممیم
 م. م.یمال نمایداشته باشم و حق را پا یخود غرض



 حیات صحابه    ٥٠

 

ز رد، و بعد از آن اکت یر عمر را تنھا فراخواند، و او را به آنچه بود وصکبعد از آن ابوب
ا، من به آن یخود را بلند نموده گفت: بارخدا یھا دست س رکرون آمد، و ابوبیب ینزد و

نمودم،  یارکان آنھا یدم، و در میشان ترس یرا نخواستم، و از فتنه بر اشان  جز صالح
ص یتر، و حر یخود اجتھاد نمودم، و بھتر و قو یبه رأشان  ی، و برایه تو به آن داناترک

 ١دم، و از امرتیگردان یوال شان برایگردد،  یت آنان منتھیه به ھداکترشان را به آنچه 
باش، شان  انین من در مین تو جانشیم حاضر شده، حاضر شده است، بنابرایآنچه برا

اصالح شان  یرا براشان  یبه دست توست، والشان  اند، و سرنوشت چون آنھا بندگانت
ن یت صالحیرحمت را، و ھدا یت نبیه ھداکابت بگردان، یرھ یبگردان، و او را از خلفا

نز کن در الین چنیش اصالح بگردان. ایتش را براید و رعینما یرویبعد از او را، پ
 ) آمده است.۱۴۵/۳(

 س رکه ابوبک یه گفت: ھنگامکت است یروا س ف از حسنیر و سکو نزد ابن عسا
در خواھد گذشت، لذا مردم را جمع نمود و  یه وکد یدا گردیش ھوید، برایض گردیمر

رم، و یم یه مکنم ک ید، و گمان مینیب یه مکم آنچه نازل شده است، یبه آنھا گفت: برا
عت من گشوده است، و عقد مرا از شما باز نموده یشما را از ب یسوگندھا یخداوند تعال

د یه دوست دارکرا  یسکن یمسترد نموده است، بنابراتان  یاست، و امرتان را دوباره برا
د، بھتر و ینکر مقّرر یرا ام یسکمن  ید، و اگر شما در زندگینکر مقّرر یبر خود ام

ار کد. بعد آنھا به خاطر آن ینکه بعد از من اختالف نکسزاوارتر از آن جھت است 
برگشتند و  یامدند، و دوباره نزد ویجور ن یبرخاستند، و او را تنھا رھا نمودند، ول

د. ینکد شما اختالف ین. گفت: شاک ییفه رسول خدا، ما را راھنمایخل یاگفتند: 
م ی. فرمود: براید. گفتند: بلیشو یم یه راضکگفتند: نه. گفت: بر شما عھد خدا باشد 

را نزد  یسکر کنم. آن گاه ابوبکر کنش و بندگانش فیخدا، و د ید، تا برایمھلت بدھ
ن یا ین، به خدا سوگند، تو نزد من براک یرا به من معرف یعثمان فرستاد و گفت: مرد

 یس، ویبنو )ر فرمود:کابوب(. عثمان گفت: عمر. ینان ھستیار اھل و قابل اطمک
ھوش شد، و باز به ھوش آمد و یب س رکد، آن گاه ابوبیه به اسم رسکن ینوشت تا ا
 س عمر.یگفت: بنو

                                           
 م موت است. م.ینجا عالیمراد از امر ا -١
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مخالفت  یبا و س که در خلیفه ساختن عمر یبه طلحه در وقت س جواب ابوبکر
 نمود

هیاز عثمان بن عب یائکو نزد الل ه بن عبداللَّ ه گفت: کت است یروا ش بن عمر داللَّ
را طلب نمود، و عھد  س د، عثمان بن عّفانیق فرا رسیر صّد که مرگ ابوبک یھنگام

 س رکد، بر ابوبیرا بگو یسکه نام کن یامالء گفت و او نوشت، و قبل از ا یش را بر ویخو
ر به ھوش آمد، و به عثمان کآمد، و عثمان نوشت: عمربن الخطاب، بعد ابوب یھوشیب

، و از اختالف و ی؟ پاسخ داد: گمان نمودم وفات نموده باشیرا نوشت یسکگفت: 
ند! کر گفت: خدا بر تو رحمت کن عمربن الخطاب نوشتم. ابوبیدم، بنابرایترس یندگکپرا

ه یآن گاه طلحه بن عب یآن اھل بود یه براک یبه درست ینوشت یا ماگر خودت ر بر داللَّ
 ند:یگو یاند، و م ه پشت سر منکھستم  یسانکد و گفت: من فرستاده یداخل گرد یو

بعد از وفاتت چگونه خواھد بود، به  ی، ویدان یات م یعمر را بر ما در زندگ یدرشت
ن یپرسد، پس بب یم ی؟ خداوند تو را از ویسپرده باش یه امور ما را به وک یژه وقتیو
ا در مورد [بازخواست] خدا [از ید. آیر گفت: مرا بنشانک. ابوبییگو یه تو چه مک

مند گردد،  انیند، زکه در امور شما از وھم استفاده ک یسک، یترسان یاستخالف] مرا م
فه یخودشان خل یبھترشان را برا ١م: بر اھل تویگو یه خداوند از من بپرسد، مک یوقت

 ن را از من به آنھا برسان.یدم. ایگردان

 در این امر ل حدیث اّم المؤمنین عائشه
ه مرگ ک یه گفت: ھنگامکت است یروا ل ) از عائشه۱۹۶/۳و نزد ابن سعد (

داخل  یبر و ب و طلحه ید، آن گاه علیفه خود گردانید، عمر را خلیر فرارسکابوب
 ی؟ گفت: عمر را. آن دو گفتند: پس تو برایا دهیفه گردانیرا خل یک ده گفتند:یگرد

ا مرا در مورد [بازخواست] خدا [از استخالف] ی؟ گفت: آییه بگوک یپروردگارت چه دار
شان یم: بھتر اھل تو را بر ایگو ید؟ من به خدا و به عمر از شما داناترم، میترسان یم

) به مانند ۱۴۹/۸( یھقین را بی) آمده. و ا۱۴۶/۳(نز کن در الین چنیدم. ایفه گردانیخل
آن را از اسماء بنت  ی) به معنا۵۴/۴ر (یرده، و ابن جرکت یروا ل آن از عائشه

 ت نموده است.یروا ل سیعم

                                           
 بر مسلمانان. م. یعنی -١
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 حدیث زیدبن حارث در این امر
 س رکه مرگ ابوبک یه: ھنگامکت نموده، یدبن حارث روایبه از زیش ین را ابن ابیو ا
ند، مردم گفتند: عمر کن ییفه تعیه او را خلکرا دنبال عمر فرستاد،  یسکد، یفرارس

ما گردد، درشت  یوال ی؟! اگر وینک ین مییفه تعیر را بر ما خلیگ و سخت یدرشت خو
ه ک ی، در حالیدیروبرو گرد یه با وک یرتر خواھد بود، پس وقتیتر و سخت گ یخو

ا مرا یر گفت: آک؟ ابوبییگو یچه م ، به پروردگارتیا دهیفه گردانیعمر را بر ما خل
فه ین اھلت را بر آنھا خلیا، بھتریم: بار خدایگو ید؟ میترسان یدرمورد پروردگارم م

 ) آمده است.۱۴۶/۳نز (کن در الین چنیدم. ایگردان

 محّول ساختن کار شوری به اهل آن

و سپردن امر به شش تن توسط او و ستایش ابن  س حکایت کشته شدن عمر
 یاز و س عّباس

را با  س ه ابولؤلؤ عمرک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا ب از ابن عمر یطبران
ه کدارد  یان مردم گناھیدر م یه وکگمان نمود  س ارد زد، او را دو ضربه زد، و عمرک

 یکه دوست داشت و به خود نزدک -را  س ن ابن عباسیداند، بنابرا یآن را نم
ن طرف یا ایه آکطلب نمود و گفت: دوست دارم بدانم  -د یشن یم ید، و از ویگردان یم

 یرون آمد، و از نزد ھر جماعتیب ل آن گاه ابن عباس ١از مردم بوده است؟ یگروھ
 ینمودند، بعد به طرف عمر برگشت و گفت: ا یه میگذشت آنھا گر یه مکاز مردم 

ردند، انگار ک یه میگره کدم آنان را یه عبور نمودم، دک ین! از نزد ھر گروھیرالمؤمنیام
شت؟ کمرا  یکش را از دست داده باشند. آن گاه گفت: یآنھا امروز فرزندان جوان خو

د: آنگاه من بشاشت یگو ین عباس میره بن شعبه. ای، غالم مغیپاسخ داد ابولؤلؤ مجوس
ه کشت کن یسکه مرا کراست،  ییش خدایدم، و گفت: ستاید یو یش را در رویو گشا

ه کن یند]. اما من شما را از اکم حّجت آورد [و با آن با من مجادله یرا برا »اهللا اال اله ال«

                                           
از  یاز جانب گروھ یا ا مورد ضرب قرار گرفتن او توطئهیه آکخواھد بداند  یم س عمربن الخطاب -١

در مقابلش انجام  یته وسیدام عمل ناشاکن عمل را به خاطر یمردم بوده است، و آن گروه ا
 داشته است. م. یگرید یھا زهیبوده، و انگ یعمل خائنانه فرد یکه کنیا ایاند،  داده
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 د!!.یردک یاز من نافرمان ید بازداشته بودم، ولینکما جلب  یسو بهرا  ١ّفارکاز  ییک
، یرا؟ گفت: عثمان، عل یکدند: ید. پرسینکم طلب یبعد از آن گفت: برادرانم را برا 

را، و دنبال آنھا فرستاد، و  ش وقاص یبن عوف و سعدبن ابر، عبدالرحمن یطلحه، زب
اند  نھا حاضر شدهیه آنھا آمدند گفتم: اک یبعد از آن سر خود را در آغوشم نھاد. ھنگام

ه سران مردم و کافتم ی -شش تن  یا -دم و شما را ی، در امر مسلمانان دیگفت: بل
د، یه درست و راست باشک یتا وقتباشد،  ین امر جز در شما نمید، و ایھستشان  رھبران

ه ک یھنگام -باشد  یباشد در شما م یباشد، و اگر اختالف یامر مردم درست و راست م
ه آن واقع کاد نمود، و اگر باشد را، گمان نمودم یدم اختالف و شقاق را یشن یاز و
 -ام  دهیه من آن را دکن یرا گفته است، مگر ا یارکبه ندرت  یاست، چون و یشدن

صحبت  یان خود به آھستگیبود، و آنھا در م یبه شدت جار یعد از آن خون از وب
ن یرالمومنینند، گفتم: امکعت یبشان  انیاز م یدم آنھا با مردیه ترسک ینمودند، طور

ند. عمر گفت: مرا یبب یگریبه طرف د ییکه کباشد  یفه نمیھنوز زنده است، و دو خل
ب امام جماعت نماز ید، و صھینکم. گفت: سه روز مشورت یردکار را کن ید، ایبردار

ن و انصار و یم؟ گفت: با مھاجرینکمشورت  یسکن با چه یرالمؤمنیام یباشد. گفتند: ا
 د.یینجا باشد، با او مشورت نمایه از آنھا اک یسکبزرگان، 

ر از ھر دو یش یدید، و سفیر را خواست و آن را نوشیاز ش یا یدنیبعد از آن نوش
اش  ا ھمهینون اگر دنکن مرگ است، آن گاه گفت: ایه اکد، و دانست یار گردکخم آشز

ش یست، و ستاین یدادم، ول یه میامت فدیاز ھول ق ییبود آن را به خاطر رھا یم میبرا

                                           
ن یفار عجم است، و اکباشد، و ھدف از آن  یم» علج«ه جمع کاستعمال شده، » علوج«در نص  -١

ز کورود به مره، اجانب را از سن بلوغ به بعد از کاست عمربن الخطاب است یاشاره به ھمان س
 یریار مختلف و جلوگکاثر افکنه منوره بود، به خاطر حفظ آن از اختالط و تیه مدک یدولت اسالم

از آتش پرستان بخاطر  یا ه عدهکن یدر آن محدوده منع نموده بود، مگر ا یبیاز اعمال تخر
ه نقاش، آھنگر کؤ ژه ابولؤلیماندند، به و ینه شدند، و در آنجا باقیعوامل و اسباب مختلف وارد مد

ه کره بن شعبه یبه وساطت مغ ید، ویخدمت نما یجامعه اسالم یتوانست برا یو نجار بود و م
 یو یره برایپس از درخواست مغ س نه شود، و عمربن الخطابیوفه بود توانست وارد مدکر یام
) ھجرت دست ۲۳ه در وقت نماز در سال (کن او بود یه غالم او بود اجازه ورود داد، و باالخره اک

خواھد اشاره به ھمان  ین قول خود میبه ا س زد، و عمر یت فراموش ناشدنیانت و جناین خیبه ا
 نمودند. م. یو تعّد  یاز آن نافرمان س ارانش به گفته خود عمریه کد، یاست خود نمایس
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، خداوند به تو ین را گفتیگفت: اگر چه ا )ابن عّباس(دم. یر را ندیه جز خکخدا راست 
ن و مسلمانان را یه خداوند دکدعا ننموده بود،  صا رسول خدا یو دھد، آیکن یجزا
، اسالمت یه اسالم آوردک یدند، توسط تو عّزت بخشد، و وقتیترس یه مکه در مک یوقت

 یسو بهدند، و یار گردکو اصحابش آش صعّزت بود، و توسط تو اسالم، رسول خدا 
 صه رسول خدا ک یا هکمعرچ ی، و ھجرتت فتح بود، بعد از آن از ھینه ھجرت نمودیمد

. بعد از آن رسول یدیب نگردید، غایورز کن در روز فالن و فالن اشتراکیدر قتال مشر
 یفه را به خط مشیخل یبود، و بعد از و یه از تو راضکوفات نمود  یدر حال ص خدا

ه کرا  یسکآورده بود،  یه روک یسک، و با یو مساعدت نمود یاری صرسول خدا 
دند. یداخل اسالم گرد یو ناخوش یه مردم به خوشک ی، طوریبود زدده یگردان یرو

بر  یل بھترکبود. بعد از آن به ش یه از تو راضکدرگذشت  یفه در حالیبعد از آن خل
و توسط تو اموال را جمع  ،١، و خداوند توسط تو شھرھا را آباد نمودیشد یمردم وال

توسط تو بر ھر خانواده توسعه در رد، و توسط تو دشمن را نابود ساخت، و خداوند ک
ن ید، و ایات را شھادت گردان آورد، و بعد از آن خاتمه ھایشان در رزق ین و فراخید

 باشد!!. کت مباریبرا
د، بعد یدھ یب میه او را فرکست یسکگفت: به خدا سوگند، مغرور  س آن گاه عمر

ه، آ یاز آن گفت: ا ، ی؟ گفت: بلیدھ یشھادت مم یامت نزد خداوند برایا روز قیعبداللَّ
ه بن عمر، گونه یش تو راست، ایا، ستایگفت: بارخدا س عمر ن یام را بر زم عبداللَّ

ش و ین بگذار، آن گاه ریام را بر زم بگذار، آنگه او را بر ران خود قرار دادم. گفت: گونه
بر  یوا بر تو، و ین حال گفت: واید، در این رسیه به زمکن یرا رھا نمود تا ا یگونه و

عمر! و بعد از آن جان سپرد، خداوند  یعمر، اگر خداوند تو را نبخشد ا یمادرت ا
ه بن عمرک یند. ھنگامکرحمتش   یفرستادند، و ب ه درگذشت، دنبال عبداللَّ

ن ید، و با مھاجریه او شما را به آن امر نموده است، انجام ندھکگفت: اگر شما آنچه را 
م. یآ ید من نزدتان نمینکنجا ھست مشورت نیه از آنھا اک یسکو انصار و بزرگان ارتش 

ر کش ذیدر وقت مرگش، و ترس او را از پروردگارش برا س رد عمرکه عملک یوقت - ٢حسن
ند، و منافق ک یو خوف را در خود جمع م ییکه نکباشد،  ینطورمیگفت: مؤمن ا -ردند ک

                                           
 وفه و بصره را داده بود.ک یامر بنا س عمر -١
 است. یحسن بصر یو -٢
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سوگند، من در آنچه گذشت و در  د، به خداینما یو غرور را در خود جمع م یکبا یو ب یبد
ده باشد، یش افزون گردیبرا ییکه احسان و نکافتم، یرا ن یا مانده است، بنده یآنچه باق

ن در آنچه گذشت و در آنچه یاد شده است، و ھمچنیه خوف و ھراسش ازخداوند زکنیمگر ا
 یکبا یه بکن ینموده مگر ا یاده رویان زیو عص یه در بدکافتم یرا ن یمانده، شخص یباق

 د: اسناد آن حسن است.یگو ی) م۷۶/۹( یثمیاد شده است. ھیو غرورش ز

و دفنش با دو رفیقش و جانشین ساختن  س حدیث ابن سعد درباره َدْین عمر
 شش نفر

شان از عمروبن یر ایو غ ی، نسائیبه، بخاریش ید، ابن ابی)، ابوعب۳۴۴/۳ابن سعد (
ده، و در آن یادآور گردی س داستان شھادت عمر ث را دریاند: و حد ت نمودهیمون روایم

ه بن عمر گفت: بب  ین، وکارم، و آن را حساب که من چه قدر بدھکن یآمده: به عبداللَّ
ت نمود، آن را از طرف من یفاکگفت: ھشتادوشش ھزار. فرمود: اگر مال آل عمرآن را 

رد کت یفاکشان یوال اعب بخواه، اگر امکبن  یعد یشان بپرداز، وگرنه از بنیاز اموال ا
من ادا  ین، و آن را براکرشان تجاوز نیھا به غ ش بخواه، و از آنیر آن از قریخوب، در غ

 -خواھد  ین برو، سالم برسان و بگو: عمربن الخطاب اجازه میُام المؤمن ن. نزد عائشهک
دفن ( قشیدو رفھر )ه باک -ستم ین نیرالمؤمنین، چون من امروز امیرالمؤمنیو نگو ام

ه بن عمر ه یه نشسته است و گرکافت ی ینزدش آمد، و او را در حال س شود. عبداللَّ
ھر دو ) ه باکخواھد  یند، سالم داد و بعد از آن گفت: عمربن الخطاب اجازه مک یم

خواستم،  یخودم م یآن را برا -به خدا سوگند  -دفن گردد. عائشه گفت: ( قشیرف
ه آمد، عمر گفت: در ک یدھم. ھنگام یح میامروز او را بر نفس خود ترج یول ه عبداللَّ

تر نبود، بعد  از آن نزدم مھم یزی؟ گفت: به تو اجازه داد. عمر گفت: چیدستت چه دار
د، بعد از آن اجازه بخواه، و بگو: ینکه من مردم، مرا بر تختم حمل ک یاز آن گفت: وقت

ن، و اگر کزه داد، مرا داخل به تو اجا خواھد، اگر [عائشه] یعمربن الخطاب اجازه م
 مسلمانان برگردان. یاجازه نداد، مرا به قبرستانھا

ده بود، ینرس یبتیمردم را جز در آن روز مص یید، گویه حمل گردک یھنگام
ه بن عمر سالم داد و گفت: عمربن الخطاب اجازه م  یخواھد، و عائشه به و یعبداللَّ

و  صامبر یبا پ(را  ی، و خداوند و)ندکد، خداوند رحمتش یو او دفن گرد(اجازه داد 
ن، کن یین تعیگفتند: جانش ید، به ویه مرگ او فرارسک ید. ھنگامیعّزت بخش )رکابوب
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 یشان راضیوفات نمود و از ا صه رسول خدا ک ین افرادیرا از ا یسکچ یگفت: ھ
ردند، ھمان کن ییتع فهیه خلکرا شان  دامکنم، ھر یب یتر نم ن امر مستحقیبود، به ا

ر، عبدالرحمن بن عوف و ی، عثمان، طلحه، زبیفه است، و نام علیشخص بعد از من خل
شان  دامکر آن ھر یفه است، در غیخل ید، ویسعد رس یرا برد. اگر امارت برا ش سعد

را به خاطر عجز و  یگرفته شود، چون من و کمک ید، از وین گردییفه تعیه خلک
ه را ھم ھمراه ١ام هنار ننمودکانت بریخ مشورت  یه با وکن نمود ییتعشان  و عبداللَّ
ه جمع شدند، عبدالرحمن بن عوف ک ینبود. ھنگام یو یبرا ٢از امر یزیچ ینند، ولک

محّول  یخود را به عل یر حق رأید، آن گاه زبینکارتان را به سه تن محّول کگفت: 
خود را به  ید و سعد حق رأیخود را به عثمان محّول گردان یساخت و طلحه حق رأ

ار به آنھا سپرده شد کت و یه مسؤولک یعبدالّرحمن محّول نمود. بعد از آن سه تن، وقت
شد، و ک یار دست مکن یاز شما از ا یکدام کبه مشورت پرداختند. عبدالرحمن گفت: 

 رتانیه از افضل و خکسازد؟ و از طرف شما خدا بر من باشد،  یمن محّول م یار را براک
خلوت نموده  ی. آن گاه با علینم. آن دو تن گفتند: بلکغ و صرفه نیمسلمانان در یبرا

و سابقه [در اسالم] برخوردار  صبا رسول خدا  ییکگفت: خودت از قرابت و نزد
، ینک، عدالت ین شدییفه تعیه اگر خلک، و از جانب من خداوند حافظ تو باشد، یھست

. و با عثمان ی، گفت: بلینکو اطاعت  ید بشنوینمودم، بان ییفه تعیو اگر عثمان را خل
. بعد از آن به عثمان گفت: ین را گفت، عثمان گفت: بلیمثل ا یو یخلوت نمود، و برا

رد، کعت یش آور، و او ھمراھش بیدست خود را پ یش آورد، ویعثمان دستت را پ یا
 .٤-٣عت نمودندیو مردم ھمراھش ب یآن گاه عل

 یبه و ابن سعد در این بارهش یحدیث ابن اب
ه مرگ ک یت است، ھنگامین از عمرو روایبه و ابن سعد ھمچنیش یو نزد ابن اب
ر، عثمان، عبدالرحمن بن عوف و ی، طلحه، زبید گفت: علیفرارس س عمربن الخطاب

                                           
 نموده بود. کناربر یت اھل آن از ویاکوفه به خاطر شکت یسعد را از وال س عمربن الخطاب -١
 را نداشت. م.» فهیث خلیبه ح«ن شدن ییحق تع یعنی -٢
تاب انتخاب شده است، که یاصالحات با مراجعه به حاش یلمات داخل قوس و بعضکن نص یدر ا -٣

 اند. م. دهیتاب آن را گنجانکنندگان محترم اصل کق یه تحقک
 ) به مانند آن.۱۳۹۲بخاری ( -٤
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و عثمان صحبت  یاز آنھا جز با عل یکچ یبا ھ ید، ولینکمن طلب  یرا برا ش سعد
و داماد ( صن افراد قرابت تو را با رسول خدا یا )دیشا(، یعل یگفت: ا یننمود. به عل
ن یچه را خداوند از علم و فقه به تو اعطا نموده بدانند، اگر ا و آن )یو یبودنت را برا

ن. و به کمردم بلند ن یھا را بر گردن ١فالن یاز خدا بترس، و بن یامر را به عھده گرفت
و سن  صرسول خدا  یت را براین قوم دامادی) ا٢)۴۷د(یشا(عثمان  یعثمان گفت: ا

فالن را بر  یاز خدا بترس، و بن ین امر را به دوش گرفتیو شرفت را بدانند، اگر تو ا
 ید، گفت: سه روز براینکم طلب یب را براین. و افزود: صھکمردم بلند ن یھا گردن

اتفاق نمودند،  یگر بر مردخانه جمع شوند، و ا یکد در ین گروه بایمردم نماز بده، و ا
 د.یمخالفت نمود بزنشان  ه ھمراهکرا  یسکسر 
 یبه اعضا س ه گفت: عمربن الخطابکت است یو نزد ابن سعد از ابوجعفر روا 

بود، دوباره به شورا  ٣د، اگر دو تن، دو تن و دوتنینکارتان مشورت کشورا گفت: درباره 
د. و از اسلم از یریثر را بگکاد و ایصنف زد، و اگر چھارتن و دو تن بود، ھمان یبرگرد

ه گفت: اگر نظر سه تن و سه تن جمع شد، صنف و طرف کت است یعمر روا
 د.یید و اطاعت نماید، و بشنوینک یرویعبدالرحمن را پ

ساعت قبل از مردنش  یک س ه گفت: عمربن الخطابکت است یروا س و از انس
ابوطلحه، با پنجاه تن از قومت از  یفرستاد و گفت: ا س ابوطلحه یسو بهرا  یسک

نم، در خانه ک یه من گمان مک یشورا باش، چون آنھا طور ین افراد اعضایانصار با ا
را نگذار  یسکچ یست، و ھیارانت برآن دروازه بایجمع خواھند شد، پس تو با شان  ییک
از  ییکه کن یه روز سوم را بدون اکز نگذار یه نزدشان داخل شود، و آنھا را نک

). ٤یھست شان برای(فه من یا، تو خلیند، بارخداینما ینند سپرکر مقرر یشتن را امیخو
 ) آمده است.۱۵۶/۳ ۱۵۷نز (کن در الین چنیا

                                           
 عبدالمطلب آمده است. یدر الطبقات، بن -١
 اند. ھا از طبقات نقل شده لمات فوق داخل قوسکه ین و بقیا -٢
گر را یآن د یرا و دوم یگریآن د یرد و دومکرا نامزد خالفت  یکیاگر دو نفر اھل شورا  یعنی -٣

ه کس کت معلوم گردد و آن یثرکه اکشود  یرھا و نظرھا طو یرد تا رأیدوباره مشورت صورت گ
 فه شود. م.یرد خلکثر را حاصل کا یرأ

 .یشان ھستیبه نقل از ابن سعد. و در اصل آمده: در ا -٤
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  گیرد چه کسی خالفت را به دوش می

 در این باره س خطبه ابوبکر
ض بود، یه مرک یدر حال س رکه گفت: ابوبکت نموده، یر از عاصم رواکابن عسا

ن ین آخریند، و اکه او را به منبر حمل کرا امر نمود  یسکمردم را جمع نمود، و 
ا یمردم، از دن یخداوند گفت: ا یپس از حمد و ثنا یراد نمود، ویه اکبود  یا خطبه

ا یب دھنده است، و آخرت را بر دنی) فر١ایچون دن(د، ینکد، و برآن اعتماد نیبرحذر باش
ده یگرش بد دیاز آنھا د یکھر  ید، چون به دوستیداشته باشد و دوستش یح دھیترج

ه اول ک یزیم، آخر آن جز به ھمان چیه ما عھده دارش ھستک ین امریشود، و ا یم
ن آن را جز بھترتان در قدرت، و یابد، بنابرای یافته بود، صالح نمیآن، به آن صالح 

ترتان در حال نرمش، و  دترتان در حال شدت، و نرمیترتان بر نفس خود، و شد کمال
 یو یه براک یزیه به چک یسکرد. یبه عھده نگ یننده ترتان به نظر اصحاب رأکعمل 

شود خفه نشود، و از تعّلم  ینازل نم یه بر وک یزیت ندارد مشغول نگردد، و به چیاھّم 
از آن را به  یزیشد، و چبا یر نشود، بر اموال قویمتح یند، و نزد واقعه ناگھانکا نیح
د، و یآ یه مکد، مترّقب آنچه باشد یر نمایند، و نه در آن تقصکانت نیو تجاوز خ یزیت

ن آمد. ییاش از ترس و طاعت باشد، و او عمربن الخطاب است. و بعد از آن پا یآمادگ
 ) آمده است.۱۴۷/۳نزالعمال (کن در ین چنیا

 س صفات خلیفه از دیدگاه عمر
آنچنان  س عمر یه گفت: براکت نموده، یروا ب از ابن عباسو ابن سعد 
آن  یو یتش آن طور خدمت ننموده است، و برایاز اھل ب یکچ یه ھکخدمت نمودم 

در  یاش ننموده است، روز از خانواده یکچ یرا ھ یه چنان لطفکچنان لطف نمودم 
ناگاه  -د نمو ینشست مرا احترام م یبا من م یو -خلوت نمودم  یاش با و خانه

رون خواھد شد، گفتم: یبا آن ب یه گمان نمودم نفس وکد، یشک ٢یآنچنان نفس سخت
ست؟ یدم: و آن چین؟ گفت: از ترس. پرسیرالمؤمنیام ی] اینطور نمودیا از ترس [ایآ

س را کچ ین امر ھیا یدم، و افزود: برایگرد یکشد، و من ھم نزد یکگفت: نزد

                                           
 ند.ک یاق آن را تقاضا میه سکاست  یادتیز -١
 ند. م.ک یرا افاده م» دنیشکدم فرو بردن و نفس باال «ه کاستعمال شده، »قیشھ«در نص  -٢
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 -فالن، فالن، فالن، فالن، فالن و فالن چطور است ابم، گفتم: نظرت درباره ی ینم
ش یبرا یشان به قولیا یکو او از ھر  -ش نام برد یرا برا یھمان شش تن اھل شورا

به دور از خشونت، نرم به دور  ین امر جز شخص قویا یجواب داد، و بعد از آن گفت: برا
 ست.یسزاوار ن یگرید ننده به دور از بخل،ک کبه دور از اسراف و امسا یاز ضعف، سخ

ه گفت: من با عمربن کآمده،  کب در رواة مالیب، و نزد خطید در الغریو نزد ابوعب
ش یه گمان نمودم پھلوھاکد، یشک ینشسته بودم، ناگھان نفس یروز س الخطاب

، من ید. گفت: شریشکاز تو ن ین را جز شرین، ایرالمؤمنیام یگشاده شدند. گفتم: ا
بسپارم. بعد از آن به طرف من متوّجه شد  یسکن امر را پس از خود به چه یدانم ا ینم

آن، به خاطر سابقه و  ی. گفتم: او براینیآن، اھل بب یقت را براید تو رفیو گفت: شا
و  یه در او شوخکاست  یاو مرد ی، ولیه گفتکلتش، اھل است. گفت: او چنان است یفض

د به دور از ین امر جز شدیا یه گفت: براکن یتا ار شده کمزاح وجود دارد... و آن را متذ
 یگریبه دور از بخل د کبه دور از اسراف، و ممس یخشونت، نرم به دور از ضعف، سخ

 جمع نشده بود. س ھا جز در عمر ن خصلتیگفت: ا یم ب ست. و ابن عباسیسزاوار ن
نمودم، و او  یرا م س ه گفت: من خدمت عمربن الخطابکر آمده، کو نزد ابن عسا

 ییه خود به تنھاکاش داخل شدم،  در خانه ینزد و یداشتم، روز یو بزرگ م یرا گرام
ه گمان نمودم جانش برآمد، بعد از آن سر کد یشک یخلوت نموده بود، و آنچنان نفس

د: آن گاه خود را یگو ید. میشک یکخود را به طرف آسمان بلند نمود و نفس دردنا
د، گفتم: به یخواھم پرس یجرأت داده گفتم: به خدا سوگند، از وردم و به خود کّلف کم

د. گفت: به خدا یشکرون نیب ین را از تو جز اندوھین، ایرالمؤمنیام یخدا سوگند، ا
ھدفش خالفت  -افتم ین یگذاشتن ین امر جایا ید!! برایسوگند، اندوه و اندوه شد

آن اھل است.  یبرا - س یعل -ه دوستت ک یید تو بگویبعد از آن گفت: شا .-است 
ا او اھل آن در ھجرت خود، و اھل آن در ین، آیرالمؤمنیام یردم: اکد: عرض یگو یم

، یر شدکه متذکست؟ گفت: او چنان است یصحبت خود و اھل آن در قرابت خود ن
ه گفت: کن یده، تا ایر گردکمزاح وجود دارد... و آن را متذ یه در وکاست  یمرد یول
به دور از  یبه دور از خشونت، و سخ یشخص نرم به دور از ضعف، و قو ن امر را جزیا

گفت:  س د: عمریگو یرد. میتواند به دوش بگ یبه دور از بخل نم کاسراف، و ممس
د و حرص و یا ننمایند، و رکه مداھنه نک ین امر را ندارد جز مردیتوان ا یسک

ه از کرا  یه حرفک یتوان امر خداوند را ندارد جز مرد یسکند، و کرا دنبال ن ییآرزوگرا
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و  -ند کم کاورد، و به حق بر گروه و حزب خود حینشده باشد به زبان ن یاش ناش اراده
 ) آمده است.۱۵۸/۳ ۱۵۹نز (کن در الین چنیبر وجوب آن. ا -در اصل آمده 

به عھده  یسکن امر را یسزد ا یه گفت: مکت است یروا س و نزد عبدالرزاق از عمر
به دور از ضعف، شدت به دور از  یموجود باشد: نرم یه چھار خصلت در وکرد، یبگ

نھا ساقط یاز ا ییکبه دور از بخل و بخشش به دور از اسراف، و اگر  کخشونت، امسا
شان از یر ایر و غکو ابن عسا ین نزد ویشود. و ھمچن یگر فاسد میگردد، سه مورد د

ند، ک یه مداھنه نمکند کتواند برپا  یم یسکه گفت: امر خداوند را کت است یروا س عمر
دارد و در خشم و  یند، عزت خود را نگه مک ینم یروینفس پ یھا د، از خواھشینما یا نمیر

 ) آمده است.۱۶۵/۳نزالعمال (کن در ین چنید. اینما یتمان نمکخود، حق را  یتند
ه گفت: عمربن کت نموده، یروا ١العوجاء یان بن ابی) از سف۲۲۱/۳و ابن سعد (

ا پادشاه؟ اگر پادشاه باشم یفه ھستم یدانم خل یفرمود: به خدا سوگند، من نم س الخطاب
ان آن دو فرق ین، در میرالمؤمنیام یگفت: ا یا ندهیاست دشوار و بزرگ!. گو ین امریا

ه اگذارد، و تو بحمدال یرد، و آن را در حق میگ یفه حق را میاست، خل ، و ین طور ھستیلَّ
گاه عمر خاموش شد. و  دھد، آن یرد و به آن میگ ین میند، و از اک یپادشاه بر مردم ستم م

ا یا من پادشاه ھستم یبه او گفت: آ س ه عمرک ت استین از سلمان روایھمچن ینزد و
از آن  شتریا بیتر و  مکا یدرھم  یکن مسلمانان یفه؟ سلمان به او گفت: اگر تو از سرزمیخل
فه، آن گاه یو نه خل یپادشاه ھست یر حقش بگذاری، و بعد آن را در غینک یآور جمع را

) آمده ۳۸۳/۴نزالعمال (کن در منتخب ین چنیست، ایشد و گر کعمر پر از اش یھا چشم
 است.

حاضر و  یه: وکت است یاسد روا یاز بن یم بن حماد در الفتن از مردیو نزد نع
ان آنھا: طلحه، یاز اصحاب خود سؤال نمود، و در م س الخطابه عمربن کشاھد بود، 
ه به من کنیپرسم، از ا یم یزیز بودند، و گفت: من از شما چین ش عبکر و یسلمان، زب
 کد و خود را ھم ھالینک یم کد چون در آن صورت مرا ھالید برحذر باشییدروغ بگو

ا پادشاه؟ طلحه و یفه ھستم یا من خلیه آکدھم،  ید، شما را به خدا سوگند میساز یم
ه فرق کم یفھم یم، و نمیدان یه ما آن را نمک یپرس یم یر گفتند: تو ما را از امریزب

                                           
 ) ابوالعوجاء آمده است.۳۸۳/۴)، و در اصل والمنتخب (۲۲۱/۳به نقل از الطبقات ( -١
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 ١دھد یست. آن گاه سلمان گفت: با گوشت و خون خود شھادت میفه با پادشاه چیخل
، تو نزد رسول ییگو ین را می. عمر گفت: اگر تو ایستیو پادشاه ن یفه ھستیه تو خلک

ن بدان خاطر ی. بعد از آن سلمان گفت: اینشست یم یو با و یشد یداخل م صا خد
، بر یینما یم میتقس یمساوشان  انی، در مینک یت عدالت میان رعیه تو در مکاست 

ند و به ک یم یه به اھلش شفقت و مھربانک یمانند مرد ینک یم یآنھا شفقت و مھربان
ه کنمودم  یگفت: من گمان نم س عبک. آن گاه یینما یم یداور یتاب خداوند تعالک

خداوند  یفه و پادشاه را بداند، ولیان خلیر از من فرق میغ یسکچ یدر مجلس ھ
ه تو کدھم  یعب افزود: شھادت مکمت و علم پر نموده، بعد از آن کسلمان را از ح

ن چطور؟ پاسخ داد: تو را در یبه او گفت: و ا س . عمریستیو پادشاه ن یفه ھستیخل
به صفتت تو را  یر، ولی؟ گفت: نخیابی ید: مرا به نامم میابم. عمر پرسی یتاب خدا مک
نبوت، بعد از آن خالفت و  یابم: نبوت را، بعد از آن خالفت و رحمت را بر خط مشی یم

تخب ن در منین چنیبر ستم را. ا یمبتن یرحمت را بر منھج نبوت و بعد از آن پادشاھ
 ) آمده است.۳۸۹/۴نز (کال

 نرمش و شّدت خلیفه
ه گفت: کاند  ت نمودهیروا س بیدبن المسیشان از سعیر ایو غ یائکم واللکحا
مردم از فراز منبر رسول  ید، برایخالفت گرد یمتولّ  س ه عمربن الخطابک یھنگام
 خداوند گفت: یو بعد از حمد و ثناراد فرمود، یا یا خطبه صخدا 
ن ید، و آن بدینک یه شما از من شدت و خشونت احساس مکمردم، من دانستم  یا

ه کبودم، و غالم و خادم او بودم، و او چنان بود  صه من با رسول خدا کخاطر بود 

ِ ﴿خداوند گفته است:   ٱب
ۡ ر از یاو چون شمش یش روی. و در پ﴾٢رَِّحيمٞ  رَُءوٞف  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

 ینھ یا از امریانداخت و  یام میه او مرا در نکن یارون آورده شده بودم، جز یام بین
شدم،  یش میپ یر آن بر مردم به خاطر نرمش ویداشتم، در غ ینمود، و دست باز م یم

ه از کا برد، یاز دن یه خداوند او را در حالکن ین طور بودم، تا ایھم صو با رسول خدا 

                                           
من با گوشت و خون  یعنیر است اما مرادش خود سلمان است کذ» دھد یم«تاب کگرچه در  -١

 دھم. یخود شھادت م
 ».بر مؤمنان دلسوز و مھربان بود: «ترجمه -٢
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بخت و  یکھم به آن نار باد، و من یش بسین ستایبود، و خدا را بر ا یمن راض
ستادم. یا یبعد از و صفه رسول خدا یر خلکخرسندم. بعد از آن در ھمان مقام با ابوب

د، پس من خادمش چون یشناس یاش م یاش و نرم یریرمش و آسانگکو شما او را در 
دم، یگردان یاش مخلوط م یام را با نرم یه شدت و سختکش بودم، یش رویر در پیشمش
نطور بود، یشدم. و ھم یش میر آن من پیگرفت، در غ یم یشیمن پ یوس بهه کن یمگر ا

ار یش بسیبود، و بر آن خدا را ستا یا برد، و او از من راضیه خداوند او را از دنکن یتا ا
ده یبخت و خرسندم. بعد از آن امرتان امروز به من محّول گرد یکباد، و من به آن ن

ر خودش بود بر ما یه امر مربوط غک یخواھد گفت: وقت یا ندهیدانم گو یاست، من م
ده است، چگونه یه به خودش محول گردکداشت، و حاال  یروا م یآن قدر شدت و سخت

د و یا د، شما مرا شناختهیپرس یس نمکچ یه درباره من از ھکد یخواھد بود؟ بدان
د، و بر یا ھم دانسته ام شما دانستهتان  یه از سّنت نبکد، و آنچه را یا ام نموده تجربه

ه کن یبپرسم، مگر ا صامبر خدا یه دوست داشتم آن را از پکام،  مان نشدهیپش یزیچ
د، پس از به عھده گرفتن خالفت، یدید یه مکد، آن شدتم را یدم. بدانیپرس یاز و
ف مسلمانان یاد شده است، البته بر ظالم و متجاوز و در گرفتن حق ضعین برابر زیچند
م یاھل عفاف و دست دارنده و اھل تسل یام را برا ، و بعد از آن شدتم، گونهشان یاز قو

از شما، از  ییکان من و یه اگر در مکن ابا ندارم یگذارم، و از ا ین میشما بر زم
از شما در  ییکد ید، بروم، و بایه دوست داشتک یسکه نزد کباشد،  یزیچتان  امکاح
خود و با نگه  یھا د، و با نفسیاز خدا بترس ند. بندگان خدا!کان من و او قضاوت یم

از  ی) به معروف و نھ١به امر(د، و مرا بر نفسم ینک یارکداشتن آن از من با من ھم
حت به من در آنچه خداوند مرا از امرتان مقرر نموده است، یر، و حاضر نمودن نصکمن
 ) آمده است.۱۴۷/۳نزالعمال (کن در ین چنیا .٢دینکام  یاریو  کمک

، یه گفت: علکاند  ت نمودهیروا س دیر از محّمدبن زک) و ابن عسا۲۰۶/۳ابن سعد (
تر آنھا بر عمر،  ه با جرأتک، ش ر، طلحه، عبدالرحمن بن عوف و سعدیعثمان، زب

ن درباره یرالمؤمنیعبدالرحمن با ام یعبدالرحمن بن عوف بود، جمع شدند و گفتند: ا
بتت او یھ ید، ولیآ یم یازیدر طلب حاجت و ن ین، [و به او بگو:] مردکمردم صحبت 

                                           
 ) افزوده شده است.۱۴۷/۳نزالعمال (کاز  -١
 مرسل است. -٢
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از خود را یه نکن یند، و بدون اکازش با تو صحبت یه درباره ضرورت و نکدارد،  یرا باز م
د، و با او صحبت یگردد، آن گاه عبدالرحمن نزد عمر داخل گرد یرفع نموده باشد، بر م

 ید ولیآ یم ییاز جا یسکمردم نرم شو، چون  ین، برایرالمؤمنیام ینمود و گفت: ا
ند، کھمراھت صحبت  )اش یازمندیدرباره حاجت و ن(ه کدارد،  یبت تو او را باز میھ
عبدالرحمن، تو  ی). عمر گفت: ا١گردد یه با تو صحبت نموده باشد بر مکن یو بدون ا(

ن نمودند؟ یر و سعد تو را به ای، عثمان، طلحه، زبیا علیدھم، آ یرا به خدا سوگند م
مردم نرم  یعبدالرحمن، به خدا سوگند، آن قدر برا ی. افزود: ایا، بلیبارخداگفت: 

ن یروا داشتم تا ا یدم، باز بر آنھا شدت و سختیترس یه از خداوند در نرمکن یشدم، تا ا
جاست؟ آن گاه ک ییدم، راه خروج و رھایترس یه از خداوند در شدت و سختک

بر  یگفت: وا یو با اشاره به دست خود مشان برخاست کنان و چادرکه یعبدالرحمن گر
 .٢بر آنھا بعد از تو) یوا(آنھا بعد از تو، 
فرمود: به خدا  س ه گفت: عمرکت است یروا یه از شعبیم در الحلیو نزد ابونع

 یتر، و قلبم برا ر ھم نرمیاز سر ش یخداوند آنقدر نرم شد، حت یسوگند، قلبم برا
 تر. از سنگ ھم سخت یحتد، ید گردیو شد خداوند آن قدر سخت

ه عمربن ک یه گفت: ھنگامکت است یروا ب ر از ابن عباسکو نزد ابن عسا
ن یمردم ا یبود بعض یکبه او گفت: نزد ید، مردیبه خالفت انتخاب گرد س الخطاب

. ینند، تو درشت خو ھستک یامر را از تو برگردانند. عمرگفت: چرا؟ پاسخ داد: گمان م
آنھا پر از رحمت نموده است، و  یه قلبم را براک ٣راست)( ییش خدایعمر گفت: ستا

نز کن در منتخب الین چنیده است. ایمن پر از رعب و ترس گردان یآنھا را برا یھا قلب
 ) آمده است.۳۸۲/۴(

 در اّمت شود یکه باعث پراکندگ یکس ینگھدار
ه که گفت: عمر وفات ننموده بود کاند  ت نمودهیروا یر از شعبکف و ابن عسایس 

شان  یو برا ،٤نه نگه داشتهیشان را در مدیا یرده بود، چون وکش او را ناراحت یقر

                                           
 ).۲۰۶/۳به نقل از الطبقات ( -١
 به نقل از الطبقات. -٢
 نز.کبه نقل از منتخب ال -٣
 نه منع نموده بود.یرون شدن از مدیھا را از ب آن یعنی -٤
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ار ین اّمت بسیه من بر اک یزیثرت فراھم ساخته بود، و گفت: از چکز را به یھمه چ
 یرفتن به جھاد از و یبرا یشما در شھرھاست. اگر مرد یندگکترسم، تفرقه و پرا یم

چون  -نه نگه داشته شده بودند یه در مدکبود  یم ینیخواست، و از مھاجر یاجازه م
ت با یھا گفت: در جنگ یبه او م ،-ه ننموده بود کشان از اھل میر ایغ یار را براکن یا

ت امروز از جنگ یند، و براکتت یفاکه کت بوده است، یھمان قدر برا صرسول خدا 
 س ه عثمانک یند. ھنگامیآن تو را بب( نه ھم) و ینیا را نبیه دنکن بھتر است یا

شان ینده شدند، و مردم به طرف اکشان را گشود، و در شھرھا پرا د، راهیانتخاب گرد
و  ین سستیند: و آن نخستیگو یرجوع نموده دورشان جمع شدند. محّمد و طلحه م

عموم به  انیه در مکبود  یا ن فتنهید، و نخستیه بر اسالم داخل گردکبود  یضعف
ق ی) از طر۱۳۴/۵( ین را طبری) آمده. و ا۱۳۹/۷نز (کن در الین چنیا .١وستیوقوع پ

حازم  یس بن ابی) از ق۱۲۰/۳م (کت نموده است. و نزد حایف به مانند آن روایس
اجازه  یجھاد از و یآمد برا س ر نزد عمربن الخطابیه گفت: زبکت است یروا

د: او یافزا ی، میا دهیجنگ صامبر یچون با پن یخواست، عمر گفت: در خانه ات بنش
آن گفت: در  یا مرتبه بعدیدر بار سوم و  یو یرار نمود، و عمر براکعمر ت یآن را برا

د، یرون شویارانت بیه اگر تو و کن باورم ین، چون به خدا سوگند من بر ایخانه ات بنش
 است. حید: صحیگو یم ید. ذھبیگرد یم صاصحاب محّمد  یباعث فساد برا

 مشورت نمودن با اهل رأی

با یارانش درباره قافله  ص مشورت پیامبر ،با یارانش ص مشورت پیامبر
 ابوسفیان و اسیران بدر

ه خبر برگشت ک یھنگام صه: رسول خدا کت نموده یروا س احمد از انس
 یصحبت نمود، ول س رکد: آن گاه ابوبیگو ید مشورت نمود. میان به او رسیابوسف

ھم  یاز و صامبر یصحبت نمود، و پ س د. بعد عمریبرگردان یرو یاز و صامبر یپ
 ر شده.ک) گذشت، متذ۱۸۳/۲باب جھاد ( یه در ابتداکث را چنان ید... و حدیگردان یرو

اند، و در آن آمده: رسول  ت نمودهیدر قصه بدر روا س ث عمریاحمد و مسلم از حد
نھا یرسول خدا، ا یر گفت: اکمشورت خواست، ابوب ش و عمر یر، علکاز ابوب صخدا 

                                           
 .سند آن مرسل است -١
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، و آنچه یریه بگیشان فدیه از اکاند، و من بر آن ھستم ١و برادران)(پسران عمو، اقارب 
د خداوند یباشد، و شا یفار مکدر مقابل  ٣ما) یبرا( یم، قوتیریگ یم ٢شان)یا(ما از 

 یا«فرمود:  صباشند. رسول خدا ] کمکما بازو [و  ید، و برایت نمایشان را ھدایا
ر را کابوب ید: گفتم: به خدا سوگند، من نظر و رأیگو یم» ؟ینیب یابن الخطاب، تو چه م

و  یبه دست من بدھ -شاوندان عمر یاز خو -ه فالن را کندارم، و بر آن ھستم، 
 -ه گردنش را بزند، و حمزه را بر فالن ک یل دست دھیرا بر عق یگردنش را بزنم، و عل

، یما نرم یھا ه در قلبکه، گردنش را بزند، تا خداوند بداند ک یدست دھ - ٤برادرش
رومندان، امامان و رھبران یھا ن نین وجود ندارد، و اکیمشر یو مدارا برا یمھربان

رفت، و به آنچه من گفتم یر گفته بود، پذکآنچه را ابوب صآنھااند. آن گاه رسول خدا 
آن شد، بامداد نزد  ید: چون فردایگو یه گرفت. عمر میدشان فیننمود، و از ا یلیم

رسول خدا، به  یستند، گفتم: ایگر یمشان  یه ھردوکر رفتم، کو ابوب صرسول خدا 
ه یافتم گریرا  یا هیه اگر من ھم گرکاند؟ یگر یه چه تو را و ھمراھت را مکمن خبر بده، 

بر «فرمود:  صرسول خدا  .٥نمکه یه شما گریافتم، به گریرا ن یا هینم، و اگر گرک
ه به من عرضه نمودند، و یارانت در گرفتن فدیه ک )نمک یه میگر( یزیھمان چ

 -بود [اشاره نمود]  یکه نزدک یبه درخت -ن درخت یتر از ا یکبر من نزدشان  عذاب
 نازل فرموده: یعرضه شده است، و خداوند تعال

ن ِ�َِ�ٍّ  َ�نَ  َما﴿
َ
ۡ�َ  ۥٓ َ�ُ  يَُ�ونَ  أ

َ
 .]۶۷[االنفال:  ﴾...ىٰ أ

 .٦»رد...یر بگیه اسکست یسزاوار ن یامبریچ پیھ یبرا«: ترجمه
ر، ابن منذر، ابن یبه، ابوعوانه، ابن جریش ی، ابن ابین ابوداود، ترمذین را ھمچنیو ا

نز که در الک، چنان یھقیم و بیه، ابونعیخ، ابن مردویحاتم، ابن حبان، ابوش یاب
 اند. نمودهت ی) آمده، روا۲۶۵/۵(

                                           
 ست.یح مسلم نیدر صح -١
 به نقل از مسند. -٢
 به نقل از مسند. -٣
 است. س ھدفش عباس -٤
 مسلم.از صحیح  -٥
 ).۳/۳۷. بیھقی در (الدالئل) (صحیح -٦
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 در قبال اسیران بدر ص روایت انس درباره مشورت خواستن پیامبر
از مردم درباره  صه گفت: رسول خدا کت است یروا س و نزد احمد از انس

شان قدرت داده یخداوند شما را بر ا«ران در روز بدر مشورت خواست و گفت: یاس
د: یگو یم یرا بزن. راو ھایشان رسول خدا، گردن یگفت: ا س عمر بن الخطاب» است

مردم، خداوند  یا«برگشته گفت:  صامبر ید، باز پیگردان یرو یاز و صرسول خدا 
 .»شمااند یروزیه آنھا برادران دکست ین نیشان قدرت داده است، و جز ایشما را بر ا

 صد. باز رسول خدا یگردان یرو یاز و صمثل آن را گفت، و رسول خدا  س باز عمر
ه کم یرسول خدا، ما بر آن ھست یگفت: ا س رکبرگشت و مثل آن را گفت. آن گاه ابوب

رسول  ید: از رویافزا یم] ی. [راوینکشان قبول یه را از ای، و فدییشان را عفو نمایا
شان قبول یه را از ایآنچه از غم وجود داشت رفت، و بعد آنھا را عفو نمود، و فد صخدا

 مود:نمود، و خداوند نازل فر

ِ ٱ ّمِنَ  بٞ كَِ�ٰ  َ� لَّوۡ ﴿ ُ�مۡ  َسبَقَ  �َّ ٓ  لََمسَّ َخذۡ  �ِيَما
َ
 .]۶۸[االنفال:  ﴾٦٨ َعِظيمٞ  َعَذاٌب  ُ�مۡ أ

د به شما یه گرفتک یزیبه خاطر چ یاگر فرمان سابق خدا نبود، عذاب بزرگ«: ترجمه

 .١»دیرس یم
ن را احمد یاد: یگو ی) م۸۷/۶( یثمی) آمده. و ھ۴۰۳/۳( ۀین در نصب الراین چنیا
رالغلط و الخطاء یثکت نموده، و موصوف یب روایبن عاصم بن صھ یخ خود علیاز ش

ه رجال احمد، یبق یرد، ولیپذ یگفته شود، آن را نم یه چون درست به وکباشد،  یم
 اند. حیرجال صح

 س روایت ابن مسعود
 صه گفت: در روز بدر رسول خدا کت است یروا س و نزد احمد از ابن مسعود

رسول خدا،  یگفت: ا س رکد: ابوبیگو یم» د؟ییگو یران چه مین اسیدرباره ا«فرمود: 
د خداوند توبه آنان را قبول یشان را بگذار و به آنھا مھلت بده، شایقوم و اھلت ھستند، ا

بت نمودند، یذکردند، و تکرون یرسول خدا، تو را ب ید: و عمر گفت: ایگو ید. مینما
ه بن رواحهیافزا یرا بزن. م ھایشان نما و گردنشان  یکنزد  یگفت: ا س د: و عبداللَّ

                                           
 )۲/۳۱او در تقریب (ی  ) در آن علی ابن عاصم است. ابن حجر درباره۳/۲۴۳. احمد (ضعیف -١

 کند. می کند و بر آن پافشاری می گوید: صدوق است که اشتباه می
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 شان برایشان را داخل نما، و بعد از آن ھمان دره را یرسول خدا، در دّره پر از چوب، ا
 ینداد. بعد گروھ ید، به آنھا پاسخیداخل گرد صد: رسول خدا یگو یآتش بزن. م

گفتند:  یرد، و مرد میگ یول عمر را مگفتند: ق یرد، و گروھیگ یر را مکگفتند: قول ابوب
ه بن رواحه را م  یھا خداوند قلب«رون آمد و گفت: ینزد آنھا ب یرد. ویگ یقول عبداللَّ

 یھا باشد، و خداوند قلب یتر م ر ھم نرمیاز ش یند، حتک ین [باره] نرم میرا در ا یمردان
باشد. و  یتر م سخت ھا ھم ه از سنگک یگرداند، حت ین [باره] سخت میرا در ا یمردان

 ه گفت: کم است یر چون مثال ابراھکابوب یمثال تو ا

�  ۥَفإِنَّهُ  تَبَِعِ�  َ�َمن﴿  .]۳۶ [ابراھیم: ﴾رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  فَإِنََّك  َعَصاِ�  َوَمنۡ  ِمّ�ِ
نمود،  یه از من نافرمانکنمود او از من است و ھر یرویه از من پک یسکھر «: ترجمه

 .»یتو آمرزنده و مھربان
 :ه گفتکاست  یسیر چون مثال عکابوب یو مثال تو ا

�ۡ  إِن﴿ نَت  فَإِنََّك  لَُهمۡ  فِرۡ َ�غۡ  �ن ِعَباُدَكۖ  فَإِ�َُّهمۡ  ُهمۡ ُ�َعّذِ
َ
 ﴾١١٨ ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ أ

 .]۱۱۸[المائدة: 
 .»یمکیتوانا و ح یرا ببخش، بندگان تواند و اگر آنھا ینکھا را مجازات  اگر آن«: ترجمه

 ه گفت:کعمر چون مثال نوح است  یو مثال تو ا

 ٱ َ�َ  تََذرۡ  َ�  رَّّبِ  نُوحٞ  َوقَاَل ﴿
َ
ٰ لۡ ٱ ِمنَ  ِض �ۡ�  .]۲۶[نوح:  ﴾٢٦ َديَّاًرا فِرِ�نَ َ�

 .»مگذار ین باقیافران بر زمکرا از  یا ن شوندهکچ سایپروردگار من! ھ یا«: ترجمه
 :ه گفتکاست  یعمر چون مثال موس یو مثال تو ا

ٰٓ  ِمۡس طۡ ٱ َر�ََّنا﴿ مۡ  َ�َ
َ
ٰ أ ٰ  ُددۡ شۡ ٱوَ  لِِهمۡ َ� ْ يُؤۡ  فََ�  قُلُو�ِِهمۡ  َ�َ ٰ  ِمُنوا ْ  َح�َّ  َعَذاَب لۡ ٱ يََرُوا

 ٱ
َ
 .]۸۸[یونس:  ﴾ِ�مَ ۡ�

ه تا کرا سخت ساز،  ھایشان ن و دلکرا نابود شان  پروردگارا! اموال«: ترجمه
 .»اورندیمان نینند، ایرا نب کعذاب دردنا
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ه ». ا زدن گردن رھا نگرددیه و یس بدون فدکچ ید، و ھیر ھستیشما فق عبداللَّ
ه کدم یشن یضاء، چون من از ویبن ب ١، مگر سھلصرسول خدا  ید: گفتم: ایگویم

 یچ روزید: خود را در ھیافزا ید. مید: خاموش گردیگو یم .٢ردک یاد میاسالم را 
ه کن یزد، تا ایه از آسمان سنگ بر من برکن یافتم، از ترس ایآن روز نتر از کخوفنا

ن ِ�َِ�ٍّ  َ�نَ  َما﴿د: آن گاه خداوند نازل فرمود: یگو یم». ضاءیمگر سھل بن ب«گفت: 
َ
 أ

ۡ�َ  ۥٓ َ�ُ  يَُ�ونَ 
َ
ت یم رواکو حا ین را ترمذین این چنیو ا .٣-ه یتا آخر ھر دو آ - ﴾ىٰ أ

ت یو مسلم آن را روا یبخار یح االسناد است، ولید: صحیگو یم مکاند، و حا نموده
ه بن عمر و ابوھریه از طرین را ابن مردویاند، و ا ننموده به مانند آن  ش رهیق عبداللَّ

ن ین چنیت شده است. ایبه مانند آن روا س یوب انصاریت نموده است، و از ابوایروا
 ) آمده است.۲۹۷/۳ه (یدر البدا

درباره  ب از سعدبن عباده و سعدبن معاذ ص پیامبرمشورت خواستن 
 مدینه یھا میوه

د و یش بر مردم شدیبت و آزمایه چون مصکت نموده، یروا یو ابن اسحاق از زھر
قرارداد صلح را ھم نوشتند،  ید، حتیگرد یشان صلح جاریان او و ایدر م ٤دیسخت گرد

 یصورت نگرفته بود. ھنگام )مورددر آن (رات کصلح، به جز مذا ییار نھاکشھادت و  یول
آن دو  یفرستاد، و آن را برا ٥خواست آن را انجام دھد، نزد ھر دو سعد صه رسول خدا ک

رسول  یشان در مورد موضوع مشورت خواست، آن دو گفتند: ا یھردو د و ازیر گردکمتذ
                                           

آمده، » االنفالروض «ه در کم، چنان یر نمودکه ما ذکل آمده، و درست ھمان است یدر اصل سھ -١
ه برادر اوست کل یه سھل است، اما سھکند ک یه داللت بدان مکدر مسند است ھایی  تیو روا

 قبًال اسالم آورده بود.
 . م.یکیالبته به ن -٢
) در سند آن میان ابی عبیده بن عبدالله و ابن مسعود و پدرش انقطاع ۳۸۴، ۳۸۳. احمد (ضعیف -٣

. ھمچنین ترمذی و حاکم آن را از طریق خود روایت است. زیرا او از پدرش نشنیده است
 .اند کرده

و حارث بن عوف مری  نه بن حصنییرا نزد ع یسک صن در روز خندق بود، رسول خدا یا -٤
ن ینه را مشروط بر ایمد یھا وهیآنھا ثلث م یرھبران غطفان بودند، و براشان  یدوفرستاد، و ھر

 ارانش برگردند.یو  یبا آنھا ھستند از و هک یسانکآنھا با ھردوی ه کاعطا نمود، 
 تر است. ن واضحی، و ا»نزد سعدبن معاذ و سعدبن عباده فرستاد«رت ابن ھشام آمده: یو در س -٥
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ه کاست  یزیا چیم، و یو ما آن را انجام بدھ یه دوست دارکاست  یارکن یا ایخدا، آ
ما  یه آن را براکاست  یزیا چیم، و ینکخداوند تو را به آن امر نموده است، و به آن عمل 

دھم، و به خدا  یشما انجام م یه آن را براکاست  یزیه چکبل«؟ فرمود: یدھ یانجام م
مان ھدف ک یکدم، شما را از یه عرب را دکدھم  ین خاطر انجام میسوگند، من آن را به ا

ت کن خواستم شویاند، بنابرا نموده و حمله آورده یاند، و از ھر طرف با شما دشمن قرار داده
رسول خدا، در  یبه او گفت: ا س آن گاه سعدبن معاذ». نمکبش یامر یکآنھا را از شما به 

م، و یدیپرست یم، نه خدا را میھا قرار داشت به خدا، و عبادت بت کو آنھا بر شر )ما(ه ک یحال
خرما را ھم بخورند، مگر به  یکه از آن کن را نداشتند یم، آنھا طمع ایشناخت یمنه ھم او را 

ده است، و به آن یلت بخشیه خداوند ما را به اسالم فضک یا در وقتیدن، آیا خریافت یض
به ) م.یت مان نموده، و به تو و به آن عزت مان داده است، اموال مان را به آنھا بدھیھدا

شان  یر را برایم، و به خدا سوگند، جز شمشیندار ین ضرورتیما به ا ١خدا سوگند)
فرمود:  صند. آن گاه رسول خدا کصله یان ما و آنھا فیه خداوند در مکن یم تا ایدھ ینم
ه در آن بود محو نمود، و کرا  یا ورقه را گرفت، و نوشته س بعد سعدبن معاذ». تو و آن«

 ) آمده است.۱۰۴/۴ه (ین در البداین چنیا .٣- ٢نندکه بر ما تالش کد یگفت: با

 درباره این مشورت خواستن س روایت ابوھریره
آمده  صه گفت: حارث نزد رسول خدا کت نموده، یروا س رهین را بزار از ابوھریا

نه را بر تو از اسبان و مردان پر خواھم یر آن مدین، در غکنه را با ما نصف یمد یگفت: خرما
» نم: سعدبن عباده و سعدبن معاذکه با سعدھا مشورت کن یتا ا«فرمود:  صامبر ینمود، پ

بر  ٤ذلت را)(ر، به خدا سوگند، ما ید. آن دو گفتند: خیشان مشورت نمایخواھد با ا یم یعنی
ه خداوند اسالم را آورده است. آن کم یریپذ یم، و حاال چگونه میا رفتهیت نپذیخود در جاھل

. و نزد یانت نمودیمحّمد خ ید، موصوف گفت: اگاه به طرف حارث برگشت و به او خبر دا

                                           
 اند. لمات داخل پرانتز از ابن ھشام نقل شدهکگر یو د نیا -١
 م. م.یدارن کیند، ما از آن باکدشمن ھر چه قوت دارد از آن در مقابل ما استفاده  یعنی -٢
) آماده و زیادات از ابن ۱۳۴و  ۳/۱۳۳در سیره ابن ھشام ( . ابن اسحاق، چنانکهضعیف مرسل -٣

 ھشام است.
 ین دومیدھد، و ھم یرا معنا م» ذلت«ه کآمده » ةیدن« یثمیآمده، و در ھ» نهیمد«در اصل  -٤

 باشد. یدرست م
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آمد و  صنزد رسول خدا  یه گفت: حارث غطفانکت است یروا س رهیاز ابوھر یطبران
ه با کنیتا ا«فرمود:  صن، رسول خدا کنه را با ما نصف یمد یخرما ١محّمد یگفت: ا

و  ٢ثمهیخع، سعدبن ی، و نزد سعدبن معاذ، سعدبن عباده، سعدبن رب»نمکسعدھا مشورت 
مان ھدف قرار ک یکھا شما را از  ه عربکمن دانستم «فرستاد و گفت:  ش سعدبن مسعود

د، اگر خواسته ینکنه را با او نصف یمد یه خرماکاند، حارث از شما خواسته است  داده
 یم وحکن حیا ایرسول خدا، آ ی. آنھا گفتند: ا٣»د؟ید امسال را به او در امرتان بدھیباش

 یه رأکو نظر شماست،  یه از رأکن یا ایم یه در برابر امر خدا گردن نھکاز آسمان است، 
اگر رحم و شفقت نمودن ما باشد، به خدا  یشماست، ول ینظر و رأ یرویو نظر ما ھم پ

خرما را ھم از  یکه ک، یده بودیم دین قرار داشتید یکبر  یسوگند، تو ما و آنان را وقت
ه ما مسلمان و کتوانستند، [و حاال  یبه دست آورده نم یبه مھمانا یدن یما بدون خر
فرمود:  صه آن را به دست آورند]. رسول خدا کن است کم چگونه ممیا عزتمند شده

». یانت نمودیمحّمد خ ید، گفتند: ایشنو یند میگو یه مکن است آن، آنچه را یا«
 یث وین عمرو آمده، و حدمحّمدب ید: در رجال بزار و طبرانیگو ی) م۱۳۲/۶( یثمیھ

ه: رسول کت نموده یروا س اند. و مسدد از عمر ثقه یه رجال ویبق یحسن است، ول
نمود، و من  یروز م س رکاز امور مسلمانان نزد ابوب یشب را در مشورت در امر صخدا 

 ح است.یث صحی) آمده، و حد۴۵/۴نزالعمال (کن در ین چنیھمراھش بودم. ا

 از اهل رأی س مشورت خواستن ابوبکر

 یاعضا س در زمان او و زمان عمر فاروق یو چه کسان یبا اھل رأ یمشورت و
 شورا بودند

ش یپ یارک س قیر صّد کابوب یبرا یه ھنگامکت نموده یابن سعد از قاسم روا
ن و یاز مھاجر یخواست، مردان یو اھل دانش را م یه در آن مشورت اھل رأکآمد،  یم

                                           
 به روایت بزار. -١
د شده بود، یست چون اول در بدر شھینجا درست نیدر ا ب عیثمه و سعدبن ربیر سعدبن خکذ -٢

از طرف نقل  ین مقام و ھمیر آن دو در اکن ذکده بود، و ممیدر احد به شھادت رس یو دوم
 ھا باشد. نندگان نسخهک

 ن در اصل و المجمع آمده است.ین چنیا -٣
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 ی، عبدالرحمن بن عوف، معاذبن جبل، ابیو عمر، عثمان، علنمود،  یانصار را طلب م
فتوا  ینھا در خالفت ویرد، و ھمه اک یز طلب میرا ن ش دبن ثابتیعب و زکبن 

ن حالت درگذشت، و بعد از یر بر ھمکگشت. ابوب ینھا بر میمردم به ا یدادند، و فتوا یم
فه بود، یه خلک ینمود، و او در حال ین افراد را طلب میز ھمید، او نیآن عمر انتخاب گرد

 ) آمده است.۱۳۴/۳نز (کن در الین چنیگشت. ا ید بر میو ز یمردم به عثمان و اب یفتوا

 صحابه اتفاق افتاد یبعض یبرا یدر دادن زمین ب آنچه میان ابوبکر و عمر
ان از یعقوب بن سفیو  یھقیر، بکخ خود، ابن عسایدر تار یبه، بخاریش یابن اب

 س رکو اقرع بن حابس نزد ابوب ١نینه بن حصییه گفت: عکاند  ت نمودهیروا س دهیعب
ه نه در آن کاست شوره زار،  ینیفه رسول خدا، نزد ما زمیخل ی: ا٢آمدند و گفت

م ینکار ید آن را شیآن را به ما بده، شا ی، اگر خواسته باشیاست و نه منفعت یچراگاھ
ھم نوشت، و  یا آنھا نامه یدو داد، و بر آن برام، آن گاه آن را به آن ییشتش نماکو 

شاھد گرفت، آن دو به طرف عمر رفتند تا او را  -ان قوم نبود یه در مک -را  س عمر
د، آن را از دست آن یتاب بود شنکه عمر آنچه را در ک یرند. ھنگامیشاھد بگ )در آن(

ن برد. آن دو بر یب دو گرفت، بعد از آن، در آن آب دھن خود را انداخت، و آن را از
شما را در  صگفتند. عمر گفت: رسول خدا  یحرف بد )به او(برآشفتند، و  )یو(

حاال خداوند  ،- )م بودک( -ل بود یه در آن روز اسالم ذلکساخت  یم یکنزد یوقت
د انجام ینکب ٣برضد من)(د یخواھ یه مکرا  یارکد و یده است، برویاسالم را عزت بخش

به طرف  یند. بعد آن دو در حالکت نید، خدا شما را رعایر نمودیتقصد، اگر در آن یدھ
ه تو کم یدان یه برآشفته بودند، و گفتند: به خدا سوگند، ما نمکآوردند  یر روکابوب
 کخواست بود. آن گاه عمر خشمنا یه او، اگر مکا عمر؟ پاسخ داد: بلی یفه ھستیخل

 یا ن دو مرد دادهیه به اک ینیاز ھمان زم ستاد و گفت: مرایر اکه بر ابوبکن یآمد، تا ا
ه در کان مسلمانان عام است؟ گفت: بلیا درمیاست مخصوص، و  ینیا زمیه آکخبر بده، 

ن دو تن را بدون یه اکز تو را واداشت یان عموم مسلمانان است. گفت: پس چه چیم
ستند ه در اطرافم ھکھا  نی؟ پاسخ داد: از ایجماعت مسلمانان به آن خاص گردان

                                           
 است.اء یبا حذف » حصن«درست  ینز آمده، ولکن در اصل به نقل از الین چنیا -١
 باشد.» گفتند«د درست یآمده، و شا هن در اصل واالصابین چنیا -٢
 اند. نقل شده هحات از االصابیداخل پرانتزھا و تصح یھا ادتیز -٣
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ه در ک یه با آنھا مشورت نمودک یمشورت خواستم، و آنھا نظر دادند. گفت: وقت
ت آنھا را ی، و رضایل ساختیدخ یا ھمه مسلمانان را در مشورتیاطرافت قرار دارند، آ

، یتر ھست یاز من قو ١نیه: تو بر اکر گفت: من به تو گفته بودم ک؟ ابوبیجلب نمود
) و ۵۵/۳) آمده، و در االصابه (۱۸۹/۲نز (کن در الین چنی. ایتو بر من غلبه نمود یول
ان نسبت داده، و گفته یعقوب بن سفیرش و یخ صغیدر تار ی) آن را به بخار۵۹/۱(

ن منقطع است، یه: اکر شده کمتذ ینیبن مد یح است، و از علیاست، به اسناد صح
ده است، یشن یز وه او اکت شده یننموده، و نه ھم از عمر روا کده قصه را دریچون عب

ن را عبدالرزاق از طاووس به یشود. و ا یت نمین اسناد بھتر روایو گفته: از عمر از ا
 رده است.کت ی) آمده، روا۸۰/۱نز (که در الک اختصار، چنان

 مسئله خراج بحرین
ت یه بن بالل از پدرش و از سھم بن منجاب روایر از صعب بن عطکف و ابن عسایس
رفته و گفتند: خراج  ش رکگفتند: اقرع و زبرقان به طرف ابوبه آن دو کاند  نموده

 ،٢س از قوم ما برنگرددکچ یه ھکم ینک یت ضمانت میما اختصاص بده، و ما برا ن را بهیبحر
رفت و آمد شان  انیه به عنوان واسطه در مک یسکنطور نمود و خط را نوشت. یو او ا

ه بود، و گواھانینمود، طلحه بن عب یم بود.  س ه از جمله آنھا عمرکرا شاھد گرفتند  یداللَّ
آورده شد و به آن نگاه نمود شھادت نداد، بعد از آن گفت: و  س ه خط نزد عمرک یوقت

شد، و نزد ن ید. آن گاه طلحه خشمگیست، و خط را پاره نمود، و محوش گردانیعزت ھم ن
من  یه طاعت براکن یا عمر؟ پاسخ داد، عمر، مگر ای یر ھستیر آمده گفت: تو امکابوب

 ) آمده است.۳۹۰/۴نز (کن در منتخب الین چنید. ایخاموش گرد یاست، و و

 با صحابه در غزوات س مشورت نمودن ابوبکر
ه بن عمرو یطبران به عمروبن  س رکه گفت: ابوبکت نموده، یروا ب از عبداللَّ

ت یرا رعاد آن یدر جنگ مشورت نموده بود، و تو ھم با صالعاص نوشت: رسول خدا 
ثقه دانسته  یت نموده، و رجال ویروا ین را طبرانید: ایگو ی) م۳۱۹/۵( یثمی. ھینک

نز که در الکه سند آن حسن است، چنان ک یلین بزار و عقین را ھمچنیاند. و ا شده

                                           
 ھدفش خالفت است. -١
 س از اسالم مرتد نشود.کچ یھ یعنی -٢
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در جنگ  یاز اھل رأ س رکاند. و مشورت خواستن ابوب ت نمودهی) آمده، روا۱۶۳/۲(
ه بن ابث یه روم، در حدیعل  گذشت. یل طوالنک) به ش۲۱۳/۲در ( یاوف یعبداللَّ

 مشورت نمودن عمربن الخطاب با اهل رأی

 و ابالغ این این امر به مشاورینش ب یعمر از دختر عل یخواستگار
ام  س ه عمربن الخطابکاند  ت نمودهیدبن منصور از ابوجعفر روایابن سعد و سع

م را یگفت: دخترھا س ینمود، عل یگاررا خواست ب بن ابوطالب یلثوم دختر علک
اح من درآور، به خدا کرا به ن یو یعل یام، عمر گفت: ا پسران جعفر نگه داشته یبرا

 یسکچ ینم ھک یت میرعا یرا با و یستیه من حسن صحبت و ھمزکسوگند، آن چنان 
در ار را نمودم. بعد عمر کن یا یفرمود: بل یند، آن گاه علک یت نمین رعایزم یدر رو

ر، طلحه و عبدالرحمن بن ی، عثمان، زبیه: علکو منبر  ١ان قبرین در میمجلس مھاجر
[از خالفت  یا عمر از ھر گوشه یبرا یارکه ک ینشستند، آمد. وقت یم ش عوف
شان یداد، و از ا یآورد، و آن را به آنان خبر م یف میآمد، نزد آنھا تشر یم ]یاسالم

گفته و  یکد، و به او تبرییبگو یکو گفت: به من تبرخواست، آن گاه عمر آمد  یمشورت م
بن ابوطالب، بعد از آن به آنان خبر  ین؟ گفت: به دختر علیرالمؤمنیام یا یکگفتند: به 

است،  یامت قطع شدنیھر سبب و نسب در روز ق«گفته است:  صامبر یداد و گفت: پ
ن را یو ا .٣ز باشدینن یھم صحبت بودم، و خواستم ا ی، من با و٢»مگر سبب و نسب من

م کن را حای) آمده. و ا۹۸/۷نز (کن در الین چنیت نموده است. ایه به اختصار روایابن راھو
ح برخوردار یث از اسناد صحین حدیت نموده، و گفته است: ایز به اختصار روای) ن۱۴۲/۳(

 د: منقطع است.یگو یم یاند. و ذھب ت ننمودهیو مسلم آن را روا یبخار یاست، ول

                                           
 گرش منبریقرار دارد و در طرف د صطرف آن قبر رسول خدا  یکه در ک ییدر جا یعنی -١

 ف. م.یشر
-۵۲۰) و سعید بن منصور در سنن خویش (۴۶۳/ ۸. ابن سعد در طبقات (سند آن ضعیف است -٢

) وی آن را صحیح دانسته و بیھقی در این باره ۳/۱۴۲) و حاکم (۶۴-۶۳/ ۷) و بیھقی (۵۲۱
اما حدیث دارای طرق گفته است: منقطع است. منظور وی میان علی بن حسین و عمر است. 

) و ۲۰۳۶: الصحیحة (که در مجموع آن شیخ آلبانی حکم به صحت آن داده استدیگری ھست 
 ).۴۵۲۷صحیح الجامع (

 ز باشد.یھمراه شرف صحبت شرافت نسب ن یعنی -٣
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ه بن عباسم  ب و قول عمر و سعد ش شورت نمودن عمروعثمان با عبداللَّ
 یدرباره و

ابن عباس را  ب ه: عمر و عثمانکت نموده یروا س ساریو ابن سعد از عطاء بن 
ه ک یداد، و در عھد عمر و عثمان تا روز یخواستند، و ھمراه با اھل بدر مشورت م یم

در  س ه گفت: عمربن الخطابکت است ید روایزیعقوب بن یداد. و از  یدرگذشت فتوا م
ه یو مھم م یش جّد یه براک یارک خواست و  یمشورت م ب بن عّباس بود از عبداللَّ
چ یه گفت: ھکت است یروا س وقاص یو از سعدبن اب ١غواص! یگفت: فرو رو، ا یم
عمربن ه کدم یدم، دیتر و بردبارتر از ابن عباس ند تر، عقلمندتر، عالم زفھمیس را تک

ش آمده است، و یپ یلکگفت: مش یخواند، و بعد م یمعضالت فرا م یرا برا یالخطاب و
بودند، تجاوز  ین و انصار میه در اطرافش اھل بدر از مھاجرک ی، در حالیبعد از قول و

ار که گفت: چون کاند  ت نمودهیاز ابن شھاب روا یو ابن سمعان یھقیرد. و بک ینم
شان یخواست و از ا یجوانان را م س آمد، عمربن الخطاب یش میپ یبتیل و مصکمش

از ابن  یھقینمود. و نزد ب یم یرویآنان پ یھا عقل یزیخواست و از ت یمشورت م
با زن ھم  یرد، حتک یشه مشورت میه گفت: عمربن الخطاب ھمکت است ین روایریس

دانست و  یه آن را خوب مکد، ید یرا م یزیچ یدر قول و ینمود، و گاھ یمشورت م
 ) آمده است.۱۶۳/۲نز (کن در الین چنینمود. ا یبدان عمل م

 درباره مشورت نمودن س از عمر یبیانیه بلیغ
ت یاد به اسناد آنھا روایف از محّمد و طلحه و زیق سی) از طر۸۳/۴ر (یابن جر

شد،  یه به آن صرار گفته مک یه بر آبکن ید تا ایرون گردیه گفتند: عمر بکنموده، 
ت کخواھد؟ حر یه چه مکدانستند  یآمد، و در آن، اردوگاه برپا نمود، و مردم نم نییپا
بپرسند، آن را توسط  یرا از و یزیخواستند چ ید؟ و اگر مینما یا اقامت میند، ک یم

ف یدند، و عثمان در امارت عمر ردیرسان یبه او م ب ا عبدالرحمن بن عوفیعثمان 
ه بعد از مرد قرار داشته کاست  یسکف در زبان عرب یاند: رد گفته -شد  یخوانده م

 -خواھان باشند شان  سیه او را بعد از رئکند یگو یم ین را به مردیھا ا باشد، و عرب
شدند، نفر سوم  یخواستند، قادر نم یه آنھا مک یزین دو به دانستن چیه اک یوقت

                                           
ه در بحر به کاست  یسکرون آور، و غواص ین مسئله و معضله فرو رو و حل آن را بیدر ا یعنی -١

 رود. یدن لؤلؤ و مانند آن فرو میشکخاطر 
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ده است؟ و یت رسینمودند. آن گاه عثمان به عمر گفت: چه برا یرا روان م س عباس
جمع شدند، و  ی. آن گاه مردم نزد و١الصالة جامعة)(؟ عمر صدا نمود: یخواھ یچه م

ند، عامه مردم گفتند: برو و یگو یه مردم چه مکد یموضوع را به آنھا اطالع داد، بعد د
ه کد ید، و ناپسند دیموافق گردشان  یشان در نظر و رأیما را ھم ھمراھت ببر، و او با ا

ن یند. بنابراکرون یب یه به نرمیو نظر یشان را از آن رأیرا بگذارد، و منتظر ماند تا ا آنھا
د. یاین بیبھتر از ا یه نظر و رأکن یه من ھم رونده ھستم، مگر اکد، یگفت: آماده شو

، و ص[شناخته شده] اصحاب رسول خدا  یھا فرستاد، و چھره یبعد از آن دنبال اھل رأ
د، چون من رونده یجمع شدند. گفت: نظرتان را به من بدھ یدانشمندان عرب نزد و

از  یه مردکن اتفاق نمودند یبر اشان  تیثرکھستم. بعد آنھا ھمه جمع شدند، و ا
ر را اعزام کاو عسا یند، و برایرا فرستاده و خود اقامت گز صاصحاب رسول خدا 

ه آن را کاست  یزین ھمان چیب شد، ایه آن را دوست دارد، نصکد، و اگر فتح، ینما
[عوض فرمانده اول]  یگرین صورت شخص دیر ایخواھند، در غ یز میخواھد و آنھا ن یم

ه دشمن را به کاست  یزیرد چکن عملید، و در ایروان نما یگریند و سربازان دکمقرر 
برآورده ساختن  یند، و نصرت خداوند براک یآورد، و مسلمانان را راحت م یخشم م

جمع  یو یسو به، و مردم )الصالة جامعة(رسد. آن گاه عمر صدا نمود:  یاش فرا م وعده
ن نموده بود، فرستاد یین خود تعینه جانشیه او را بر مدک، یرا دنبال عل یسکشدند، و 

شقراول فرستاده بود، روان نمود یه او را به مقدمه و پکو او نزدش آمد، و دنبال طلحه 
ر و عبدالرحمن بن یطرف راست و چپ ارتش زببرگشت، و در دو  یو یسو بهو او ھم 

 ان مردم برخاست و گفت: ی) و خود در م٢)۸۲گماشت((را  ب عوف
جاد یھا الفت ا ان قلبیبر اسالم اھل آن را جمع نموده است، و در م ألخداوند 

 یکان خود چون یده است، و مسلمانان در مینموده، و آنھا را در اسالم برادر گردان
ماند، و بر  یگرش برسد راحت نمیه به عضو دک یلکعضو آن، از مشچ ی، ھاند جسد

شورا باشد، شان  انیه امرشان در مکسزد  ین باشند، و میه چنکمسلمانان الزم است 
ه ک یند، وقتکام یار قکن یه به اکاند  یسکرو یھا، و مردم پ آن یان اھل رأیالبته در م

د [آن امر] بر مردم الزم است، و در آن امر شدن ین اجماع نمودند، و به آن راضیآنھا بر ا

                                           
 شد. م. یه به خاطر جمع شدن مردم گفته مکاست  یالمکن یا -١
 ، طبع دارالمعارف در مصر.یبه نقل از طبر -٢
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، در آنچه شان ین امر در متابعت از صاحبان رأیه به اک یسکاند، و  یرو ھمان اھل رأیپ
ام یشدند، ق یراضشان  یله در جنگ برایر و حکدند، و به آن از میدشان  یھا برا آن
ه صاحبان کنیمرد شما بودم، تا ا یکاند. من ھم چون  یرو ھمان اھل رأید، در آن پینما
را  یه خود باشم و مردکرون شدن منصرف نمودند، و بر آن شدم یشما مرا از ب یرأ

ه عقب خود گذاشته کرا  یسکش فرستاده بودم، و یه پکرا  یسکن امر یبفرستم، و در ا
 بودم، حاضر ساختم.

 در اعوص، و یش قراول ویپ س نه بود، و طلحهیفه او بر مدیخل س یعل
ر از عمربن ین ابن جریت را ھمچنین روایرا در آن حاضر ساخت. و اشان  یھردو

 س دبن مسعودیشته شدن ابوعبکه خبر ک یه گفت: وقتکت نموده، یروا س زیعبدالعز
ن و یان مھاجرید، در میرس س عمر یسرا براکاز آل  یو اجتماع اھل فارس بر مرد

ث را به اختصار چنان یه به صرار آمد... و حدکن یتا ا رون رفتیاد برآورد و بیانصار فر
 ده.یر گردکه گذشت، متذک

 به سعد در جنگ س نامه عمر
رب در یکه گفت: عمروبن معدکت نموده، یروا یندیکب یعنیاز محّمدبن سالم  یطبران

آمد، عمربن  ص امبرینمود، و نزد پ کز دریداشت، اسالم را ن یھا و واقعات ت جنگیجاھل
ار که فرستاد، و او در آنجا یدر قادس ب وقاص یرا به طرف سعدبن اب یالخطاب و

ت کت حریبه سعد نوشت: من دو ھزار مرد را به سو س از خود نشان داد، عمر ییویکن
 یو -، ب لدیحه بن خویرب و طلیکا به آن امدادت نمودم: عمروبن معدیدادم، و 

 .١نکمقررشان م یزین، و بر چک، با آنھا در جنگ مشورت -است  یلد اسدیحه بن خویطل
 ت نموده است.یمنقطع االسناد روا ین را طبرانین این چنید: ایگو ی) م۳۱۹/۵( یثمیھ

 که در اسالم مقّرر شده است ینخستین امیر مقّرر نمودن امیران
 صه رسول خداک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا س وقاص یاحمد از سعدبن اب

، یا ن آمدهییان ما پایگر در مینزدش آمد و گفت: تو د ٢نهیف آورد، جھینه تشریبه مد

                                           
 ) آمده منقطع است.۵/۳۱۹) سند آن آنگونه که در (المجمع) (۴۵/ ۱۷» (الکبیر«طبرانی در  -١
 است. یا لهینام قب -٢
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ند]، آن گاه رسول یای[ ھم ب ٢م و قوم ماییایمان بده، تا ما نزدت بیپ ١به ما)(ن یبنابرا
 یا لهیمان بست، و آنھا اسالم آوردند. و مأمورمان ساخت تا بر قبیپشان  یبرا صخدا 
م و یم، ما بر آنھا حمله نمودیینه قرار داشت حمله نمایجھ یدر پھلو هکنانه ک یاز بن

ت نموده گفتند: چرا یم، و آنھا از ما حماینه پناه بردیاد بود، لذا ما به جھی[تعدادشان] ز
ه ما را از شھر حرام کم، یجنگ یم یسکم: ما فقط با یگفت(د؟ ینک یدر ماه حرام جنگ م

ر کگر گفت: چه فید یاز ما به بعض یآن گاه برخ ،٣رده است)کرون یدر ماه حرام ب
 یم، و قومیدھ یم و به او خبر میرو یم صخدا  یاز ما گفتند: نزد نب ید؟ بعضینک یم

ه ھمراھم بودند گفتم: ک یم، و من با مردمینک ین جا اقامت میه ھمکگفتند: نه، بل
مت یوقت موضوع غنم، در آن یریگ یم و آن را میرو یش میقافله قر یسو بهه کر، بلیخ

ما به طرف قافله  بود، آن گاه یگرفت، از خودش م یرا م یزیچ یسکه ھر کچنان بود 
ردند، و آن خبر را به او کت کحر صامبر خدا یپ یسو بهاران ما یم، و یت نمودکحر

ده بود برخاست و گفت: یش سرخ گردیه روک ین شد و در حالیخشمگ یدند. ویرسان
ه قبل از شما بودند، فقط کرا  یسانکد! ینده برگشتکد، و پرایجا رفت یکاز نزد من «

 یست، ولیه بھتر شما نکرا بر شما خواھم فرستاد،  ید، و مردیگردان کھال یندگکپرا
ه». است یو تشنگ یپرصبرتر شما در گرسنگ را بر ما  یبن جحش اسد آن گاه عبداللَّ

ن را ی. و ا٥ -٤د)ین گردییر تعیام(ه در اسالم کبود  یرین امیفرستاد، و او نخست
ه در االصابه ک، چنان ی) آمده، و بغو۶۰/۷نز (که در الکبه، چنان یش ین ابن ابیھمچن

ه در کدر الدالئل، چنان  یھقین بین را ھمچنیاند. و ا ت نمودهی) آمده، روا۲۸۷/۲(
د؟ افزوده ینک یو بعد از: چرا در ماه حرام جنگ م) ت نموده،ی) آمده، روا۲۴۸/۳ه (یالبدا

 .٦ه ما را از شھر حرام اخراج نموده است)کم یجنگ یم یسکاست: گفتند: در ماه حرام با 

                                           
 به نقل از المسند والمجمع. -١
 ن بھتر است.یو ا». یامان بدھ ما یبرا«آمده، و در المجمع آمده: » قوم ما«در المسند:  -٢
 به نقل از المسند و المجمع. -٣
 به نقل از المسند. -٤
) در سند آن مجالد بن سعید است که ۳/۱۴» (الدالئل«) و بیھقی در ۱۷۸۱. احمد (ضعیف -٥

 ).۶۶/ ۶ضعیف است: المجمع (
 .هیابه نقل از البد -٦
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باشد،  یف مید آمده، و نزد جمھور ضعین سعین سند ُمَجالدید: در ایگو ی) م۶۶/۶( یثمیھ
 اند. حیه رجال احمد رجال صحیثقه دانسته، و بق یتیرا در روا یو ینسائ یول

 برده تن امیر تعیین نمودن
ت یب روایپدر حب یاز شھاب عنبر -ح است یه اسنادش صحک -به یش یابن اب

 یه بر دروازه تستر آتش افروختم، و اشعرکبودم،  یسکن یه گفت: من نخستکنموده، 
ه آن را فتح نمودند، مرا بر ده تن از قومم ک یو ھنگام ،١دیمورد اصابت قرار گرفت و افت

 ) آمده است.۱۵۹/۲االصابه (ن در ین چنیا .٢ر نمودیام

 امیر تعیین نمودن در سفر
ه ک یه گفت: وقتکاند  ت نمودهیروا س م از عمرکو حا یمه، دار قطنیبزار، ابن خز

ه آن را کاست  یرینند، و آن امکر مقرر یرا امشان  ییکد یدر سفر سه تن باشند، با
 .آمده است) ۳۴۴/۳نز (کن در الین چنیا .٣ن نموده استییتع صرسول خدا 

 گیرد چه کسی امارت را به دوش می

 داند سزاوار امارت است یکه در یك گروه قرآن را زیادتر م یھر کس
است  یو لفظ از ترمذ -ابن ماجه و ابن حبان  ،-ه آن را حسن دانسته ک - یترمذ

ه کرا فرستاد،  یرکلش صه گفت: رسول خدا کاند  ت نمودهیروا س رهیاز ابوھر -
ه کد، و از ھر مرد خواست یطالب قرائت گردھا  د، و از آنیرس یچند تن م تعدادشان به

شان  ه از ھمهک ی: و بر مرد)دیگو یم(. -آنچه از قرآن حفظ داشت  یعنی -بخواند 
ست؟ گفت: ھمراه من فالن و فالن و یفالن ھمراه تو چ یتر بود آمد و گفت: اکوچک

برو تو «. فرمود: یگفت: بل» ه است؟ا ھمراھت سوره بقریآ«سوره بقره است. فرمود: 
م یاز اشراف آنھا گفت: به خدا سوگند، مرا از تعل یآن گاه مرد». یشان ھستیر ایام

د، یاموزیقرآن را ب«فرمود:  صامم به آن باز نداشت. رسول خدا یبقره جز خوف عدم ق
 یا سهکیاموزد، و بخواند، مانند یه آن را بک یسک یدش، چون مثال قرآن برایو بخوان

اموزد و بخواند و یه آن را بک یسکوزد و  یان مکآن در ھر م یه بوکاست مملو از عطر 

                                           
 ھدف قرار گرفت و نمرد. -١
 ).۳/۱۸ابن أبی شیبة ( -٢
 روایت بزار. -٣
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ه در آن عطر بسته شده کاست  یا سهکیاش باشد، مثال او چون  نهیقرآن در س
 ) آمده است.۱۲/۳ب (ین در الترغین چنیا .١»باشد

 داند یکه بیشتر قرآن م یروایت عثمان در محّول ساختن امارت به کس
من یرا به  یو فد صه گفت: رسول خدا کت نموده، یروا س از عثمان یو طبران
 یر نمود، ویشان بود، بر آنھا امین ایتر کوچکه کان آنھا یرا از م یسکفرستاد، و 

د و گفت: یاز آنھا روبرو گرد یبا مرد صامبر یرد، پکت نکدرنگ نمود و حر ییروزھا
ش یر ما از پایرسول خدا، ام یگفت: ا» ؟یا ردهکت نکا حریفالن، تو را چه شده، آ یا«

ِ «ن خواند: یچن یآمد، و بر و ینزد و صت دارد، آن گاه رسول خدا یاکش  ،بِاْسِم ا�َّ
ِ َوقُْدَرتِِه ِمْن رَشِّ َما ،و�اهللا ُعوُذ بِا�َّ

َ
به نام خدا، و به خدا، به خدا و قدرت «: ترجمه »فيهاأ

د. یو آن مرد تندرست گرد -ھفت مرتبه  - »برم یپناه مه در آن است ک یاز شّر  یو
ه ک ینک یر میبر ما ام یا او را در حالیرسول خدا، آ یگفت: ا صبه رسول خدا  یخیش
خ ید. شیر گردکش متذیرا برا یخواندن قرآن و صن ماست؟ رسول خدا یتر کوچک

نم، حتمًا آن کام نیه بخوابم و به آن قکم نبود، ین برایاگر ترس ا رسول خدا، یگفت: ا
ه آن را پر از کاست  یا سهکیمثال قرآن چون «فرمود:  صآموختم، رسول خدا  یرا م

و  یه آن را بخوانک ین است مثال قرآن وقتین چنید ایآن برآ یو بو یعطر نموده باش
ه کل آمده، یھکبن  بن سلمه ییحین ید: در ایگو ی) م۱۶۱/۷( یثمیھ». نه ات باشدیدر س

ث یرا ثقه دانسته، و گفته است: در احاد یف دانسته است، و ابن حبان ویرا ضعجمھور او 
 ست.ین یت پسرش از وین از روایم [مؤلف]: ایگو یاست، م یرھاکمن یپسرش از و

 در این باره س از امیر نمودن اصحاب بدر و قول عمر س ابوبکر یانکار و ناخشنود
ه: کاند  ت نمودهیروا یبن محّمد انصار رکر از ابوبکه و ابن عسایم در الحلیو ابونع

؟ ینک ین نمییر تعیا اھل بدر را امیفه رسول خدا، آیخل یگفته شد: ا س رکابوب یبرا
ا آلوده و یه آنھا را به دنکدانم  ین درست نمیکدانم، ول یگاه آنھا را میگفت: من جا

) از عمران ۶۰/۳) آمده است. و ابن سعد (۱۴۶/۱نز (کن در الین چنیدار سازم. ا هکل

                                           
) در سند آن عطاء موالی احمد ۲۵۷۸) و ابن حبان (۷/۲) و ابن ماجه (۲۸۷۶. ترمذی (ضعیف -١

 ).۲۴۵۲است که در آن جھالت است. نگا: ضعیف الجامع (
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ه روا گفت: تو را چه  ش عمربن الخطاب یعب براکبن  یه گفت: ابکت نموده، یبن عبداللَّ
 ه دار شود.کنت آلوده و لیه دکدانم  ی؟ گفت: درست نمینک یر نمیه مرا امکشده است 

 در صفات امیر یدر تعیین نمودن امیران و قول و س نامه عمر
ه گفت: کاند  ت نمودهیحارثه بن مضّرب روادبن منصور از یم و سعکابن سعد، حا
 ما نوشت: یبرا س عمربن الخطاب

ا ووزيرا، ـ بن مسعود معلماربن يارس امريا، وعبداهللاـقدبعثت اليكم عم : فاينما بعدا«

د ـمـهو ا، ـهمـاقتدوا با، وـمن اهل بدر، فتعلموا منهم صا من النجباء من اصحاب حممّ

زقتهم كل يوم شاة، ران بن حنيف عىل السواد وـبعثت عثمآثرتكم بعبداهللا عىل نفسى. و واين

 .»بني هؤالء الثالثة اربن يارس والشطر الثاينـبطنها لعمفاجعل شطرها و

ه بن یاسر را به عنوان امی: من عماربن اما بعد« ر به طرف شما فرستادم، و عبداللَّ
اصحاب  یوان و نجبایکارسال داشتم، و آن دو از نار کمسعود را به عنوان معلم و ھم

د، و من ینکآنھا اقتدا  یھردود، و به یاموزین از آن دو بیاز اھل بدراند، بنابرا صمحّمد
ه را با وجود ضرورتم به و ف ی. و عثمان بن حن١شما فرستادم یبرا یثارگریبا ا یعبداللَّ

اعاشه مقرر نمودم(، ) گوسفند یک ھر روزشان  یو برا ،٢را بر سواد عراق اعزام داشتم
 .٣»ن آن سه تنیگردانم، و نصف دوم را در ب یاسر میعماربن  یمش را براکنصف آن را و ش

ت نموده، مگر ین را روایمثل ا ی) آمده است، و طبران۳۱۴/۲نز (کن در الین چنیا
د: یگو ی) م۲۹۱/۹( یثمیر نشده: و عثمان را فرستادم... تا آخر آن. ھکمتذ یه وکن یا

ز ی) ن۱۳۶/۹( یھقین را بیه ثقه است، و اکر حارثه یباشد. غ یح میرجال آن، رجال صح
 ت نموده است.یتر روا یطوالن یگریاق دیبه س

فرمود: مرا  س ه گفت: عمربن الخطابکت نموده، یروا یاز شعب ینکم در الکو حا
ه مرا به خود مشغول کاز امر مسلمانان  یرا بر امر یه وکد، ینکداللت  یبه مرد

                                           
در طبقات ابن » اثرة«لمه ک، اما »نفسى أثرة عىل م بعبداهللاقد آثرتك واين«ن آمده است: یدر اصل چن -١

رد از ک یرا افاده م س س مطلوب عمرکه آن عکن یوجود ندارد، و از ا یثمیم و ھکسعد و حا
 تاب حذف شده است.کنندگان کق یجانب تحق

 رده بود.کردن روان کب یاو را به خاطر اندازه و جر -٢
 با عثمان بن حنیف فرستاده بود. سا او را نیز عمر شاید ھدف از نفر سوم خذیفه بن یمان باشد، زیر -٣
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ف است. ینم. گفتند: عبدالرحمن بن عوف. گفت: ضعکم مھم است مقرر یساخته و برا
را  ی؟ گفت: مردیخواھ یرا م یسکندارم. گفتند: چه  یازیگفتند: فالن. گفت: به آن ن

 ییرشان نباشد، گویه امک یاز آنھاست، و وقت یمرد ییرشان باشد، گویام یه وقتک
م. یدان ینم] را یگرین [صفت دیرا به ا یاد حارثیع بن زیگفتند: جز ربرشان است. یام

 ) آمده است.۱۶۴/۳نز (کن در الین چنید. ایفرمود: راست گفت

 شود یدر امارت رستگار و کامیاب م یچه کس
بشربن  س ه: عمربن الخطابکت نموده، یق بن سلمه روایاز ابووائل شق یطبران

د و عمر ھمراھش روبرو یبشر تخّلف ورز یر نمود، ولرا بر صدقات ھوازن مقر س عاصم
 یدن و اطاعت از ما [باالیا شنیداشت؟ آ یز تو را به تخّلف وا میده گفت: چه چیگرد

گفت:  یه مکدم یشن صن از رسول خدا یکھست، ول یست؟ گفت: بلیشما الزم] ن
ه او کن یتا ا شود، یامت آورده میاز امر مسلمانان مقرر شود، روز ق یزیه به چک یسک«

ار باشد، کشود، و اگر بد یاب میامکار باشد کویکنند، اگر نک یرا بر پل جھنم متوقف م
 س د: آن گاه عمریگو یم». رود یدر آن فرو م ١گردد، و او ھفتاد خزان یپل پاره م

د یھمراھش روبرو گرد س ن اثنا ابوذرید، و در ایرون گردین و جگرخون بیاندوھگ
شان و جگرخون ینم؟ پاسخ داد: چرا پریب یشان و جگرخون میرا پروگفت: چرا من تو 

ه کدم یشن صگفت: از رسول خدا  یدم میه از بشربن عاصم شنک ینباشم، در حال
شود، تا  یامت آورده میاز امر مسلمانان مقرر شود، روز ق یزیه به چک یسک«د: یگو یم
شود، و اگر  یاب میامکر باشد اکویکسازند، اگر ن یه او را بر پل جھنم متوّقف مکن یا

گفت:  س ابوذر» رود؟! یشود، و او ھفتاد خزان در آن فرو م یسته مکار باشد، پل شکبد
ه از کدھم  یر. ابوذر گفت: شھادت می؟ گفت: خیدینشن صامبر خدا ین را از پیا ایآ

ند، کمقرر  یاز مسلمانان را وال ییکه ک یسک«د: یگو یه مک دمیشن صرسول خدا 
ار کویکسازند، اگر ن یه او را بر پل جھنم متوّقف مکن یشود، تا ا یامت آورده میقروز 

شود، و او در آن ھفتاد خزان فرو  یسته مکار باشد پل شکابد، و اگر بدی یباشد نجات م
قلبت درد  یث براین دو حدیاز ا یکدام ک». باشد یم یاه و ظلماتیرود، و جھنم س یم

ن [خالفت] را ین حال ایاند، با ا قلبم را دردمند ساختهشان  یھردو تراند. فرمود: دھنده

                                           
 ھفتاد سال. م. -١
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اش را قطع  ینیه خداوند بک یسکگفت:  س رد؟ ابوذریگ یم یکبا آنچه در آن است 
د یم، و شایدان ینم ١ریده باشد، اما ما جز خین چسبانیاش را بر زم نموده باشد و گونه

ن یا .٢یابید، از گناه آن نجات نیه در آن عدالت ننماک ینکرا بر آن مقرر  یسکاگر 
ت یروا ین را طبرانید: ایگو ی) م۲۰۵/۵( یثمی) آمده. ھ۴۴۱/۳ب (ین در الترغیچن

ن ین را ھمچنیباشد. و ا یم که متروکز آمده، یدبن عبدالعزینموده، و در آن سو
د، چنان یق سویدر المتفق از طر یو دار قطن ید نقاش، بغویم، ابوسعیعبدالرزاق، ابونع

ق یر طریبه و ابن منده از غیش یاند. و ابن اب ت نمودهی) آمده، روا۱۶۳/۳نز (که در الک
 اند. ردهکت ی) آمده، روا۱۵۲/۱ه در االصابه (کن را، چنان ید ایسو

 اجتناب و انکار از قبول امارت

 قصه مقدادبن اسود در انکار از امارت و قول او و انس در این باره
 ٣ده جبلیرا بر حر س مقدادبن اسود صه: رسول خدا کت نموده یروا س بزار از انس

نند و ک یه بلند مکدم ی؟ گفت: آنھا را دیدیه آمد گفت: چگونه دک یر مقرر نمود. ھنگامیام
مقداد » آن ھمان است«فرمود:  صامبر یستم. پین ٤گمان نمودم من آن یگذارند، حت یم

نم، بعد ک یار نمکابدًا  ینموده است، بر عمله تو را به حق مبعوث ک یگفت: سوگند به ذات
) ۲۰۱/۵( یثمیھ .٥دیورز یما نماز بده و او ابا م یش شو برایگفتند: پ یم یو یبرا
ن ثقه یرا احمد، ابن حبان و ابن مع ید: در آن سوار بن داود ابوحمزه آمده، ویگو یم

م در ین را ابونعیو ا اند. حیرجال صح یه رجال ویبق یضعف است، ول یاند، و در و دانسته
رده کگفته: من حمل  یتیت نموده، و در روایبه مانند آن روا س ) از انس۱۷۴/۱ه (یالحل

آن «است. فرمود:  یلتیمن بر قوم فض یدم برایه دکن یشدم تا ا یشدم و گذاشته م یم
بر  ه تو را به حق مبعوث نموده، ابداً ک یگفت: سوگند به ذات». ا بگذاریر یا بگیھمان است، 
 ت نموده است.ین از مقداد به اختصار رواین را ھمچنیشوم. و ا یر نمیدو تن ھم ام

                                           
 م.یدان ینم یر و خوبیاز تو جز خ یعنی -١
) در سند آن سوید بن عبدالعزیز است که آنگونه که در ۳۹/ ۲. طبرانی در الکبیر (بسیار ضعیف -٢

 ) آمده متروک است.۵/۲۰۵) و مجمع الزوائد (۳۴۰/ ۱»(التقریب«
 آمده است. یثمین در اصل و ھیچنن یا -٣
 نمودم. م. یو بزرگ یه در خود احساس دگرگونکردند ک یمرا آن قدر احترام م یعنی -٤
 ).۲۰۱/ ۵. بزار؛ در سند آن سوار بن داوود است که ضعیف است: (المجمع) (ضعیف -٥
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 و روایت قصه مقداد یطبران
مرا به  صه گفت: رسول خدا کت است یروا س از مقدادبن اسود یو نزد طبران

؟ گفتم: یابی یه برگشتم به من گفت: خودت را چگونه مک یفرستاد، ھنگام ییجا
م خدمه ھستند، و به خدا یه گمان نمودم، ھمراھانم براکن یتا ان طور بودم یھم

، ید: رجال ویگو ی) م۲۰۱/۵( یثمیھ .١شوم یر نمین ابدًا بر دو مرد امیسوگند، بعد از ا
 یر وین و غیاو را ثقه دانسته، و ابن مع یر ویه ابن حبان و غکبه جز عمربن اسحاق 

ه بن احمد ثقه و مأمون است.باشند، و  یح میاند، رجال صح فش دانستهیضع  عبداللَّ
 یا هیرا بر سر یمرد صه گفت: رسول خدا کت است یروا یاز مرد یو نزد طبران

امارت را «برگشت، به او گفت:  یه رفت، و دوباره به طرف وک یمقرر نمود، ھنگام
شدم، سوار  یه سوار مک یت قوم بودم، وقتیپاسخ داد: چون اقل» ؟یافتیچگونه 

سلطان بر «فرمود:  صآمدند. رسول خدا  ین مییآمدم پا ین مییه پاک یوقتشدند،  یم
آن مرد گفت: به ». او را نگه دارد أله خداوند ک یسکالت است، مگر کو مش یدروازه تباھ

د یخند صرت. آن گاه رسول خدا یغ یو نه ھم ابدًا برا ،٢نمک یار نمکت یخدا سوگند، برا
ت ین رواید: در ایگو ی) م۲۰۱/۵( یثمیھ .٣دیان گردینش نمایپس یھا ه دندانکن یتا ا

 اند. ثقه یه رجال ویبق یده بود، ولیه مختلط گردکعطاء بن سائب آمده، 

 درباره امارت یرافع طائ یبرا س وصیت ابوبکر
ھم صحبت  یا ه گفت: در غزوهکت نموده، یروا یدر الزھد از رافع طائ کابن مبار

ن. گفت: نماز کت یر تو مرا وصکابوب یم گفتم: ایبرگشته ک یبودم، ھنگام س رکابوب
ر، یب خاطر ادا نما، رمضان را روزه بگیات مالت را با طکن، زکفرض را در وقتش برپا 

وست، و جھاد در ھجرت یکه ھجرت در اسالم نکآور، و بدان،  یجا بهحج خانه را 
امروز اھلش به آن  هکرا  ین امارتیر مباش. بعد از آن گفت: ایده است، و امیپسند

آن را به دست آورد  یسک یاد شود، حتیه عام گردد، و زکاست  یکشود، نزد یار میاخت
تر، و عذابش از  یر باشد، حسابش از ھمه مردم طوالنیه امک یسکست، و یه اھل آن نک

                                           
) ۲/۸۶() در سند آن یحیی بن اسحاق است که مقبول است (التقریب) ۲/۵۹. طبرانی (ضعیف -١

 یعنی اگر متابعه شود مگر نه ضعیف (لین) است.
 رم. م.یگ یت به عھده نمیگر برایبودن را د یفه امارت و والی: وظیعنی -٢
 ).۵/۲۰۱. نگا: (المجمع) (ضعیف -٣



 حیات صحابه    ٨٤

 

تر، و  اش آسان ر نباشد، او از ھمه حسابیه امک یسکباشد، و  یتر م ھمه سخت
 یسکتراند، و  یکران در ظلم بر مؤمنان از ھمه نزدیباشد. چون امتر  اش سھل عذاب

گان خدا، و یند. مؤمنان ھمساکش ین ظلم روا دارد، عھد خداوند را میه بر مؤمنک
 یزیاز شما را چ ییکه یا شتر ھمسایاند، به خدا سوگند، چون گوسفند و  یبندگان و

ا شتر یام و  هیفند ھمساد: گوسیگو ینموده م ین و ناقرار شب سپریبرسد، خشمگ
ن ین چنین شود. ایه خود خشمگیھمسا یه براکتر است  ام، و خداوند به حق هیھمسا
 ) آمده است.۱۶۲/۳نز (کدر ال

 و رافع درباره امارت اتفاق افتاد س آنچه میان ابوبکر
 س عمروبن العاص صه گفت: رسول خدا کت نموده، یاز رافع روا ین را طبرانیو ا

ر، عمر و نخبگان کدر ھمان ارتش ابوب یرا بر ارتش ذات السالسل فرستاد، و ھمراه و
فرود آمدند.  یوه طکه بر دو کن یت نمودند تا اکاصحاب خود را روان نمود. آنھا حر

ه که راه دان باشد. گفتند: جز رافع بن عمر و راکد ینیرا بب یگفت: مرد س عمر
 یست؟ گفت: دزدیچ» لیرب«دم: ی. از طارق پرسمیشناس یرا نم یگریبود. د» لیرب«
ه غزوه مان را ک ید: ھنگامیگو یند. رافع مک یم یجنگد و دزد یم ییه با قوم به تنھاک

 س رکم، به ابوبیرون رفته بودیه از آن بکدم یرس ییم، و به ھمان جاینمود یسپر
ارانت به یان یمن چشمم را از م ،١صاحب حالل یچشم دوختم، و نزدش آمده گفتم: ا

ه چون آن را حفظ نمودم از شما باشم، و کرا به من بگو،  یزین چیتو دوختم، بنابرا
بده  ی. گفت: گواھی؟ گفتم: بلیدار یم ٢ا پنج انگشت را حفظیباشم. گفت: آتان  مثل

وجود ندارد، و محّمد بنده و رسول اوست، نماز  یکواحد و الشر یجز خدا یه معبودک
آر و رمضان را روزه  یجا بهت مال باشد بده، حج خانه را یرا اگر براات کرا برپا دار، ز

ا یر نشو. گفتم: آیه: بر دو تن ھم امکن یگر ای. گفت: و دی؟ گفتم: بلیر. حفظ نمودیبگ
به تو  یه عام شود حتکاست  یکباشد؟ گفت: نزد یر از شما اھل بدر ھم میامارت در غ
 صامبر خود را یه پک یوقت ألاست. خداوند  تر نییه از تو پاکبرسد  یسکبرسد و به 

تش ید و خداوند ھدایاز آنھا داخل گرد یسکمبعوث نمود، مردم به اسالم داخل شدند، 

                                           
 ه طعامت حالل است.ک یسک ین است: ایھدفش ا -١
ان دارم یت بیا اگر آنھا را برایقابل حفظ است، آ اند ان اسالمکه آنھا ارکز ی: پنج چمرادش این است -٢

 ؟ینک یمشان  حفظ
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و  ألن صورت آنھا در پناه خداوند ید، به ایر مجبور گردانیاز آنھا را شمش یسکنمود، و 
ان خود ظلم روا یدر مر باشد، و مردم یام یگان خدا و در ذّمه خدااند. انسان وقتیھمسا

از  یرد. مردیگ یانتقام م یرد، خداوند از وینگ گرید یبرخ یآنھا برا یدارند، و از برخ
به خاطر خشم نسبت به  یقرار یشود، و در ب یاش گرفته م هیشما گوسفند ھمسا

د: یگو یه خود است. رافع میند، و خداوند ھم به دنبال ھمساک یم یاش سپر هیھمسا
 ید، سپس به طرف وین گردییفه تعیخل س رکمودم، و بعد از آن ابوبسال درنگ نیک

ان بودم. گفت: کدر فالن و فالن م ١ات ندهیسوار شدم. گفتم: من رافع ھستم، من نما
، بعد از آن خودت بزرگتر از آن را ینموده بود یشناختم. رافع افزود: تو مرا از امارت نھ

تاب خدا را کان آنھا یه در مک یسک. یبل. گفت: ص، [امور] اّمت محّمد یسوار شد
 اند. ثقه ید: رجال ویگو ی) م۲۰۲/۵( یثمیباد. ھ یند. لعنت خدا بر وکبرپا ن

 صحابه و ترجیح دادن جھاد بر امارت
ه: کاند  ت نمودهیدبن العاص روایر از عمربن سعکم و ابن عسای، ابونع٢مکحا
 یش ھنگامیخو یارھاکاز  ش صدبن العایسع ٣ش: خالد، ابان و عمر و فرزندیعموھا

س کچ یگفت: ھ س رکد برگشتند، ابوبیرسشان  یبرا صه خبر وفات رسول خداک
، آنھا ٤د)یش برگردیخو یارھاکبه (ست یبھتر ن صارمندان رسول خداکار از ک یبرا

ھا به طرف  بعد آن .٦مینک یار نمکس کچ یھ یبرا ٥)صبعد از رسول خدا (گفتند: 
) آمده ۱۲۶/۳نز (کن در الین چنیشته شدند. اکن نفرشان یتا آخررون رفتند، و یبشام 
 است.

فرستادن عالء بن  آنچه میان عمروابان بن سعید درباره امارت اتفاق افتاد و
 بحرین یسو به یحضرم

                                           
 ب استعمال شده. م.یآن نق یبرا یدر عرب -١
 ).۳/۲۴۹مستدرک ( -٢
 دبن العاص باشد.ین درست: فرزندان سعکن در اصل آمده، و ممین چنیا -٣
 م.کبه نقل از حا -٤
 م.کبه نقل از حا -٥
 م. م.یشو یت نمیعھده دار امارت و وال یسک یگر براید یبعد از و یعنی -٦
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ه گفت: عمربن کت است یربوع روایدبن یو نزد ابن سعد از عبدالرحمن بن سع
ه کن حق تو نبود ید گفت: ایبن سع نه آمد به ابانیه به مدک یوقت س الخطاب

 ی؟ اما تو از طرف وییاین حالت، بیات، باز به ا و بدون اجازه امام ینک کات را تر فهیوظ
به خدا  -] ابان گفت: ین جرأت را نمودین جھت ای[و از ا یخود را در امان دانست

 یسک ینم، و اگر براک یار نمک صس بعد از رسول خدا کچ یھ یمن برا -سوگند 
م بودن یو قد یلت، سابقه داریبودم، حتمًا به خاطر فض یم یوال صبعد از رسول خدا 

س کچ یھ یبرا صبعد از رسول خدا  یبودم، ول یم یوال یو یبرا س رکاسالم ابوب
ن یرا به بحر یسکه چه کبا اصحاب خود مشورت نمود  س رکنم. و ابوبک یار نمک

را  یو صه رسول خدا کرا بفرست،  یبه او گفت: مرد س بفرستد، عثمان بن عّفان
را  یو آنھا و ،١آمده بود صامبر یفرستاده بود، و با اسالم و طاعت آنھا نزد پشان  یبرا

 س یعالء بن حضرم -د یھم آشنا گردشان  شان را شناخت و با وطنیشناختند، و او ھم ا
سازم،  یالعاص را مجبور مدبن یرفت و گفت: ابان بن سعیرانپذ یعمر حرف و یول .-

از مجبور  س رکابوب یول .٢اختالط داشته استشان  ه ھمراهکاست  یمرد یچون و
 صد، بعد از رسول خدا یگو یه مکرا  ینم، مردک ین را نمید و گفت: ایابا ورز یساختن و

ه عالء بن کم گرفت یتصم س رکسازم. ابوب ینم، مجبور نمک یار نمکس کچ یھ یبرا
 ) آمده است.۱۳۳/۳نز (کن در الین چنید. این روان نمایبحر یسو بهرا  س یحضرم

 انکار ابوھریره از قبول امارت
 یو س ه: عمربن الخطابکت نموده یره روای) از ابوھر۳۸۰/۱ه (یم در الحلیو ابونع

د. عمر یند، ابا ورزکار ک یو یه براکن یاو از ا یند، ولک ٣را استخدام یرا فراخواند، تا و
ه از تو بھتر بود آن را طلب نموده بود؟ ک یسکه ک ی، در حالیدان یار را بد مکا یگفت: آ

خدا و  یوسف نبیگفت:  س رهیه السالم. ابوھریعقوب علیوسف بن ی؟ گفت: یکد: یپرس

                                           
آمده، » ھا نزد آن«ه: در اصل کن یصورت گرفته است، و آن ا یاصالح ینجا با مراجعه به پاورقیا -١

 باشد. م.» صامبر ینزد پ«د درست یه شاک
ن احتمال مراعات یه در ترجمه ھمکباشد، » خالطھم«ن درست کآمده، و مم» خالفھم«در اصل:  -٢

 شده است.
 ند. م.کر مقرر یا امی یوال -٣
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 س ترسم. عمر یو از سه و دو م ،١ھستم )مهیام(ره بن یخداست، و من ابوھر یفرزند نب
نم، کصله یم فکم، و بدون حیر علم بگویه به غکترسم  یگفت: م؟ یگفت: چرا پنج نگفت

ن ین را ھمچنیشود و ناموسم دشنام داده شود. ا ٢دهیشکو پشتم زده شود و مالم 
د: سند آن جّدًا یگو ی) م۲۴۱/۴ت نموده است، در االصابه (یل روایدر الّذ  یابوموس

 ین قوینموده، و بنا بر ات یوب روایآن را عبدالرزاق از معمر از ا یف است، ولیضع
آن با  یره به معناین ازابوھریری) از ابن س۵۹/۴ن را ابن سعد (یده است. و ایگرد

 رده است.کت یدر اّولش روا یادتیز

 انکار ابن عمر از قضاوت در میان مردم
ه بن موھب روایبکدر ال یطبران ه: عثمان به ابن کت نموده یر واالوسط از عبداللَّ

ا مرا معاف ین آیرالمؤمنیام ین. گفت: اکان مردم قضاوت یگفت: برو در م ب عمر
ن. کن. گفت: عجله نکه برو و قضاوت کدھم  یر، من تو را سوگند می؟ گفت: نخینک یم

 یه به خدا پناه ببرد، به پناھگاھک یسک«د: یگو یه مکدم یشن صاز رسول خدا 
ه کن یبرم از ا یبه خداوند پناه م. ابن عمر گفت: من یگفت: بل». م برگشته استکمح
نمود؟  یه پدرت قضاوت مک یدارد، در حال یز تو را باز مید، چه چیباشم. پرس یقاض

باشد، و به جھل در  یه قاضک یسک«د: یگو یه مکدم یشن صگفت: من از رسول خدا 
ا ی -عالم باشد و به حق  یه قاضک یسکباشد، و  ید، از اھل آتش میم نماکان مردم حیم

ن چه تمّنا یگر بعد از ای، د»دیفاف طلب نماکرا به صورت  ٣د، برگشتینما یداور -عدل 
 ر واالوسط، بزار و احمدیبکدر ال ین را طبرانید: ایگو ی) م۱۹۳/۴( یثمیم؟! ھینما

اند، و احمد افزوده است: آن  اند، و رجال احمد ثقه ت نمودهیبه اختصار، رواشان  یھردو
 از ابن عمر یو نزد طبران ٥-. ٤سازم یرا مجبور نم یسکو گفت: را معاف نمود  یگاه و
او ابا  یند، ولکار کخواست تا در قضاوت  یه گفت: عثمان از وکت است یروا ب

                                           
 ه خطاء است.کآمده، » هیام«در اصل:  -١
 رده شود. م.کام خارج  مالم گرفته شود و از قبضه یعنی -٢
 را. ألخداوند سوی  بهبرگشت  یعنی -٣
 و شاید درست ھمان باشد که در ترجمه نقل نمودیم.» را مجبور نکن یکس«در اصل و المجمع آمده:  -٤
) از عفان از حماد بن سلمة از ابی سنان از یزید بن موھب. شیخ احمد ۱/۶۶احمد (. ضعیف -٥

 گوید: در سند آن بحث است. می )۴۷۵شاکر(
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 ییکاند:  ان سه گونهیقاض«د: یگو یه مکدم یشن صده گفت: از رسول خدا یورز
ا ھوا و خواھش قضاوت و یه به جور ک یسکگر در آتش، یاب است و دو تن دیامک

اب یامکد ینما یه به حق قضاوت و داورک یسکده است، و یگرد کد ھالینما یداور
ت یر روایبکدر االوسط وال ین را طبرانید: ایگو ی) م۱۹۳/۴( یثمیھ». شده است

ت نموده است. و ابن ین را به مانند آن روایا یعلیاند. و ابو ثقه ١ریبکنموده، و رجال ال
ه بن موھب به معنای) ا۱۰۸/۴سعد (  رده است.کت یروا یآن و طوالن ین را از عبداللَّ

 الجندل اتفاق افتاده درباره دوم ب آنچه میان ابن عمر و ام المؤمنین حفصه
 س هیو معاو یه علک یه گفت: روزکت نموده، یروا ب ر از ابن عمریبکدر ال یطبران
بنده یت زیبه من گفت: برا ل ن حفصهیجمع شدند، اّم المؤمن ٢الجندل هدر دوم

آورد تخّلف  یصلح م صان اّمت محّمد یه خداوند توسط آن در مک یست از صلحین
ه در آن روز ی. معاویو فرزند عمربن الخطاب ھست ص، تو برادر خانم رسول خدا ینک

ا یند و ک یورزد، و آن را آرزو م ین امر طمع میدر ا یسکآمد و گفت: چه  یبر شتر بزرگ
نفسم  یگر براید: قبل از آن روز دیگو یند؟ ابن عمر مک ین گردن خود را بلند مآ یبرا

ه تو را و کند ک یطمع م یسکم: در آن یه بگوک ٣رده بودم، رفتمکا صحبت نیبه دن
ه شما را در آن داخل نمود، آن گاه جنت و نعمت آن را به کن یپدرت را بر اسالم زد، تا ا

 ید: رجال ویگو ی) م۲۰۸/۴( یثمیاعراض نمودم. ھاد آوردم، و از آن برگشتم و ی
نجا یدر ا یراو یاست، ول س یصلح حسن بن عل یه ھدف وکن است یاند، ظاھر ا ثقه

ت نموده ی) از ابن عمر به مانند آن روا۱۳۴/۴ن را ابن سعد (یدچار وھم شده است. و ا
ن امر یما به ا از یسکه گفت: چه یه معاوکت نموده، ین رواین از ابوحصیاست. و ھمچن

ه بن عمر مستحق  یسکتر از تو  م: مستحقید: خواستم بگویگو یم س تر است؟ عبداللَّ
اد آورم، یه بر آن تو را و پدرت را زده است، بعد از آن آنچه را در جنت ھاست به کاست 
و  یه علک یه گفت: ھنگامکت است یروا یه در آن فساد باشد. و از زھرکدم یو ترس

تر بود؟ ابن عمر  ن امر مستحقیاز من به ا یسکه گفت: چه یشدند، معاوه جمع یمعاو

                                           
) و به مانند آن از ۲۶۱۳) و ارواء الغلیل (۴۴۷۷. طبرانی و ابویعلی و نگا: صحیح الجامع (صحیح -١

 ).۲۱۷۲) و (۲۱۹۵بریدة در صحیح الترغیب والترھیب (
 .کتبو یکاست نزد ییجا -٢
 ردم. م.کقصد  یعنی -٣
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فر که تو را و پدرت را بر کاست  یسکتر به آن  م: مستحقیه بگوکد: آماده شدم یگو یم
 .١ه در من است گمان شودکر از آنچه یه به من غکدم یزده است، آن گاه ترس

 از قبول امارت س انکار عمران بن حصین
ه بن صامتاحمد از  اد خواست عمران بن یه گفت: زکت نموده، یروا س عبداللَّ

سرباز زد،  یاو از قبول حرف و ی] به خراسان بفرستد، ولیرا [به عنوان وال س نیحص
؟ گفت: به خدا سوگند، مرا یشدن بر خراسان منصرف شد یارانش به او گفتند: چرا از والی

من  .٢اش داخل شوند یوم، و آنھا به سردآن داخل ش یه، من به گرمکسازد  یخشنود نم
ه اگر بروم کد، یایم بیاد برایاز ز یا نه دشمن باشم نامهیه در سک یترسم وقت ین میاز ا
آن  یرا برا یم بن عمر و غفارکح ین ویشوم، و اگر برگردم گردنم زده شود. بنابرا کھال

م را که حکست ین یسکا ید: عمران گفت: آیگو یرفت. میار خواست، و او امرش را پذک
آمد.  یم نزد وکد: و حیافزا یبه راه افتاد، م یا د: آن گاه فرستادهیگو ید؟ میم طلب نمایبرا
ه ک یدیشن صا از رسول خدایم گفت: آکد، عمران به حیداخل گرد ید: و نزد ویگو
. یگفت: بل .٣»ستیاطاعت ن یو تعال کت خداوند تباریس در معصکچ یھ یبرا«گفت:  یم

ه  ه -ا ی -عمران گفت: الحمدللَّ را  یم] غفارکاد، [َح یاز حسن آمده: ز یتیبر !. و در رواکا اللَّ
ان مردم ھمراھش روبرو یآمد و در م ینزد و س نیبر ارتش مقرر نمود، عمران بن حص

ا قول رسول یام؟ به او گفت: چرا؟ پاسخ داد: آ چرا نزدت آمده یدان یا میده گفت: آیگرد
ا انداز، و او یا در دریگفت: خود را در آتش و  یرش به ویه امک یمرد یرا برا صخدا 

ت به رسول یاکگرفته شد و از دخول در آتش بازداشته شد و آن ح یگریتوسط شخص د
شان  یھردو افتاد یاگر در آن م«فرمود: ] صامبر یه [پک، یاد دارید به یرس صخدا 

. گفت: یگفت: بل». ستین یو تعال کخداوند تبارت یدر معص یشدند، اطاعت یداخل آتش م
ن را به ید: احمد ایگو ی) م۲۲۶/۵( یثمیھ .٤اورمیادت بیث را به ین حدیفقط خواستم ھم

                                           
 ه خواھان خالفت است.کگمان شود  ید بر ویترس -١
 اش به آنھا برسد. م. التش من واقع شوم و فائدهکدر مش یعنی -٢
 ) صحیح دانسته است.۷۵۲۰) آلبانی آن را در (صحیح الجامع) (۶۶/ ۵. احمد (صحیح -٣
 ).۱۷۹نگا: الصحیحة ( -٤
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آمده:  یطرق و یو در بعض(رده کت یبه اختصار روا یت نموده، و طبرانیروا یالفاظ
 .اند حی، و رجال احمد رجال صح١»)ستیت خالق نیمخلوق در معص یبرا یطاعت«

 شان احترام خلفا و امرا و اطاعت از اوامر

 اتفاق افتاد ٢یا در سریه ب آنچه میان خالد و عمار
 صه گفت: رسول خدا کاند  ت نمودهیروا ب ر از ابن عباسکر و ابن عسایابن جر
ھم  ب اسریفرستاد، عماربن  یا هیرا به سر یره مخزومیدبن مغیخالدبن ول

ه کآمدند  یھمان قوم یکه نزدکن ید: خارج شدند تا ایگو یه بود. میھمراھش در سر
وقت، شب مستقر شدند.  یکخواستند بر آن صبحگاھان ھجوم آورند، و در  یم
ه ک ییافت خبر به جایدن و دریقوم آمد، و به مجرد شن یبرا یا د: ترسانندهیگو یم

آورده بودند، تش اسالم یه خود و اھل بکاز آنھا  یمرد یتوانستند فرار نمودند، ول
ه کن ید تا اینکاقامت نمود، و اھل خود را امر نمود و بار نمودند، و به آنھا گفت: توّقف 

قظان، من یابوال ید و گفت: ایداخل گرد س م، بعد از آن آمد و نزد عماریایمن نزدتان ب
د است، چون قومم به یم در صورت اقامتم مفین برایا ایم، آیا تم اسالم آوردهیو اھل ب

ن تو ید: عمار به او گفت: اقامت گزیگو یاند؟ م دن از [آمدن] شما فرار نمودهیمجرد شن
اش [از رفتن] منصرف شده، و برگشتند.  . آن گاه آن مرد و خانوادهیدر امان ھست

اند، بعد آن مرد و  ه آنھا رفتهکافت ید: خالد صبحگاھان بر قوم ھجوم آورد، و دریگو یم
ست، او اسالم آورده ین ین مرد راھیتو بر ا یار به او گفت: برااش را گرفت. عم خانواده

 ٣یدھ یر ھستم به من پناه میه من امک یار؟ در حالکاست. گفت: تو را به آن چه 
ن مرد اسالم آورده است، و یدھم، ا یپناه م یر ھستیه امک ی، به تو در حالیگفت: بل

را به خاطر اسالمش به  یمن ورفت، و  یاند م ارانش رفتهیه کخواست چنان  یاگر م
گر ناسزا گفتند. یدیکبه  ین امر با ھم منازعه نمودند، حتیماندن امر نمودم. و بر ا یباق

جمع شدند، و عمار آن  صنزد رسول خدا شان  یھردو نه آمدند،یه به مدک یھنگام
                                           

 .یثمیبه نقل از ھ -١
فرستاد، و خود  یآنان را م صه رسول خدا کشد  ین را گفته میه آن گروه از مجاھدیسر -٢

 رفت. م. یشان نم ھمراه
د بدون یر توام؟ بایه من امک یدر حال یدھ یتو اشخاص را بدون اجازه و مشورت ام امان م یعنی -٣

 . م.یرا پناه ندھ یسکچ یاجازه من ھ
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ر امان دادن عمار را اجازه داد، و د صر نمود، رسول خدا کرد خودش ذکمرد را با عمل
به  صر منع نمود. بعد آن دو نزد رسول خدا یرا بر ام یسکھمان روز امان دادن 

د؟ یگو ین غالم نزد تو مرا ناسزا میا ایرسول خدا، آ یگر ناسزا گفتند، خالد گفت: ایدیک
فرمود:  صامبر خدا یبه من ناسزا نگفته بود. پ یاگر تو نبود -به خدا سوگند  -اما 

را بد  یو ألعمار را بد بداند خداوند  یسکدار، چون خالد از عمار دست بر یا«
آن گاه عمار ». ندکرا لعنت  یو ألند خداوند که عمار را لعنت ک یسکداند، و  یم

ه لباسش را گرفت، کن یرا دنبال نمود، تا ا ید وید، و خالدبن ولیگردان یبرخاست و رو
ت یو در روا -د یگرد یه خداوند از او راضکد، یگرد یو یو تا آن وقت طالب رضامند

 ه نازل شد:ین آیو ا ،-د یگرد یراض یه او از وکآمده: تا آن  یگرید

﴿ ْ ِطيُعوا
َ
َ ٱ أ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱ َوأ

ُ
 ٱ َوأ

َ
و از «: ترجمه .]۹۲[المائدة:  ﴾ِمنُ�مۡ  رِ مۡ ۡ�

 یعنی. »دییان خودتان اطاعت نمایامبر و صاحبان امر از مید، و از پینکخداوند اطاعت 
 ھا را. هیران سریام

ِ ٱ إَِ�  فَُردُّوهُ  ءٖ َ�ۡ  ِ�  ُتمۡ زَ�ۡ تََ�ٰ  فَإِن﴿  .]۵۹[النساء:  ﴾لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ
 .»دیامبرش ارجاع دھید، آن را به خدا و پیاختالف نمود یزیو اگر در چ«: ترجمه

 باشد،  یامبرش میند خدا و پک یم مکه در آن حک یسکن یبنابرا

﴿ ٰ حۡ  َخۡ�ٞ  لَِك َ�
َ
  َسنُ َوأ

ۡ
 .]۵۹[انساء:  ﴾وِ�ً� تَأ

 .»وستیکن عمل بھتر و نیفرجام ا«: ترجمه
ن ی) آمده. و ا۲۴۲/۱نز (کن در الین چنیا .١و داردیکن عاقبت و فرجام نید ایگو یم

 یبه معنا س ث خالدیم از حدکو حا ی، طبرانیر، نسائک، ابن عسایعلین ابویرا ھمچن
به  یبه، احمد و نسائیش ین را ابن ابیاند، و ا نمودهت یروا یل طوالنکآن و به ش

د: از یگو ی) م۳۹۰/۳م (کاند. حا ردهکت ی) آمده، روا۷۳/۷نز (که در الکاختصار، چنان 
 یاند، و ذھب ت ننمودهیو مسلم آن را روا یبخار یح برخوردار است، ولیاسناد صح

، و یل طوالنکبه ش یطبرانن را ی) گفته است: ا۲۹۴/۹( یثمیح است، ھید: صحیگو یم

                                           
/ ۱) و ابن مردویه چنانکه در ابن کثیر (۵۵۳۱، ۹۱/ ۳) ابن ابی حاتم (۱۴۸/ ۵جریر (. ابن ضعیف -١

) آمده و در سند آن حکم بن ظھیر است که ضعیف است. ابن جریر آن را از طریق سدی ۵۱۸
 بصورت مرسل روایت نموده است.
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احمد موافق آمده، و رجال آن  ت]یات با [روایآن روا یه بعضکت نموده، یمختصر روا
 اند. ثقه

 

 اتفاق افتاد ب و خالد کآنچه میان عوف بن مال
ه ھمراه ک یسانکه گفت: با کت نموده، یروا س یاشجع کاحمد از عوف بن مال

از  ١ام یرون رفتم، و امدادیاز مسلمانان در غزوه موته خارج شدند ب س دبن حارثهیز
از  ینبود، مرد یزیچ یرش با ویه جز شمشک ٢رون رفت)یجا بیکھمراھم (من ی

طلب نمود، و او  یاز پوست آن را از و یبخش یشت، و آن امدادکرا  یمسلمانان شتر
روم  یھا م و با گروهیرفت ل سپر ساخت، بعدکاعطا نمود، و آن را به ش یآن را به و
شده و سالح طال  یارکن طال یه زکاز آنھا بر اسب سرخ رنگ خود  یم، مردیروبرو شد

نمود، ھمان  یم یاد رویشتن مسلمانان زکدر  یشده داشت سوار بود، و آن روم یارک
اسب  یو او پا(گذشت  یاز نزد و ینشست، و آن روم یدر پشت سنگ یو یبرا یکمک
د، و اسب و یره شده به قتلش رسانی، و او افتاد و مسلمان بر او چ٣ود)را قطع نم یو

ب فرمود، یمسلمانان فتح را نص یه خداوند براک یرا تصاحب نمود. ھنگام یسالح و
، ٤گرفت) یزات را از ویل و تجھیو آن وسا(فرستاد  یرا دنبال و یسک س دیخالدبن ول

 صه رسول خداک یا ندانستیخالد، آ ید: من نزدش آمدم و گفتم: ایگو یعوف م
اد یمن آن را ز ی، ولیزات [مقتول] را به قاتل داده است؟ گفت: بلیل و تجھیوسا

 صه تو را نزد رسول خدا کن یا ای، و ینک یمسترد م یا آن را به ویگفتم:  .٥دانستم
د: بعد نزد رسول یگو ید. عوف میاو از مسترد نمودن آن ابا ورز ینم، ولک یم یمعرف
ش بازگو نمودم. یرد خالد براکرا با عمل یکمکم و من قصه آن یجمع شد صخدا 

                                           
مده بود و ارتش ه آک یسانکاز  یعنیر، یحم یھا کیمکاز  ی: مرددر مسند آمده یدر روایت دیگر -١

 نمودند. یم کمکرا  یاسالم
 ) اضافه شده است.۳۱۰/۶( یھقی) و ب۲۸/۶از مسند احمدبن حنبل ( -٢
 ش را قطع نموده است.ی: پابه نقل از المسند و در اصل -٣
 از المسند. -٤
) برخالف اصل ۳۱۰/۶( یھقی) و ب۲۸/۶به نقل از مسند احمدبن حنبل ( ین نص اصالحیدر ا -٥

 صورت گرفته است.
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گفت: » واداشت؟ یز تو را به آنچه انجام دادیخالد، چه چ یا«فرمود:  صرسول خدا 
خالد، آنچه را از  یا«فرمود:  صامبر خدا یاد دانستم. پیرسول خدا، من آن را ز یا
ا به تو نگفتم و یخالد، آ ین اید: گفتم: ببیگو یعوف م». نکرد به او مست یا گرفته یو

به او خبر » آن چطور؟«فرمود:  صردم؟ رسول خدا کتم را در قبال تو وفا نیمسؤول
ن، کمسترد ن یخالد، آن را به و یا«د و گفت: ین گردیخشمگ صدادم. رسول خدا 

 یآن برا یشما، و بد یامر آنھا برا یخوب ١د؟یگذار یم میرانم را برایا شما امیآ
ن یرده. اکت یت نموده، و ابوداود ھم مانند آن را رواین را مسلم روایا .٢»خودشان

 ت نموده است.ی) به مانند آن روا۳۱۰/۶( یھقین را بی) آمده، و ا۲۴۹/۴ه (ین در البدایچن

 اتفاق افتاد یدر احترام وال ب وقاص یآنچه میان عمر و سعدبن اب
 یمال س عمربن الخطاب یه: براکت نموده یاز راشدبن سعد روا) ۲۰۶/۳ابن سعد (

ردند، کازدحام  یان مردم نمود و آنھا بر ویم نمودن آن در میآمد، و او شروع به تقس
 یمردم خود را به و یآورد و با فشار آوردن باال یرو س وقاص یآن گاه سعدبن اب

ه از ک یآورد یرو یلکش او را با شالق زد و گفت: تو در صورت و س د، عمریرسان
ه پادشاه خدا کنم کت روشن ین خواستم برای، بنابرایدیترس ین نمیپادشاه خدا در زم

 ترسد. یھرگز از تو نم

 اتفاق افتاد یا در سریه ب آنچه میان عمروبن العاص و عمربن الخطاب
ه بن ۴۱/۹( یھقیب عمروبن  صه گفت: رسول خدا کت نموده، ید روایزی) از عبداللَّ

ه ک یبودند. ھنگام ب ر و عمرکان آنھا ابوبیه در مکفرستاد  یا هیالعاص را در سر
فروزند، عمر یدند عمروبن العاص به آنھا دستور داد تا آتش نیجنگ رس یجا به

نمود، و به  یرا نھ یر وکابوب یول ،٣دیایه نزدش بکم گرفت ید، و تصمیگرد کخشمنا
را بر تو جز به خاطر علمش به جنگ استخدام  یو صه رسول خدا کاو خبر داد 

م کن را حاید. و ایخاموش و آرام گرد یدر برابر و س ننموده است، آن گاه عمر
ه بن بر۴۲/۳( عمروبن  صه گفت: رسول خدا کت نموده، یده از پدرش روای) از عبداللَّ

                                           
هیزن ید و از امرشان سرباز میگذار یام م ن نمودهییه خود تعکران مرا یام یعنی -١  اعلم. د. م. واللَّ
 ).۲۷۱۹) و ابوداوود (۲۸/ ۶) احمد (۱۷۵۳مسلم ( -٢
 خورد. یتر به نظر م ن مناسبید، و ایم گرفت او را ناسزا گوی: و تصمدر حاکم آمده -٣
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ه، و گفته ر نمودکن ذیالعاص را در غزوه ذات السالسل فرستاد... و آن را به مانند ا
اند. و  ت ننمودهیو مسلم آن را روا یبخار یح االسناد است ولیث صحین حدیاست: ا

 ح است.یگفته: صح یذھب

 حدیث عیاض بن ُغْنم درباره احترام امیر
، سردار و یاض بن غنم اشعریه عکت نموده، یر روایربن ُنفَ ی) از ُجبَ ۲۹۰/۳م (کحا

م نزدش آمد و نسبت به او کیھشام بن حد، زد. یه فتح گردک یرا وقت ١بزرگ دارا
معذرت خواستن آمد، و  یبرا یھای نمود. ھشام پس از درنگ نمودن شب ییپرخاشگو

ن عذاب روز یدتریشد«گفته است:  صه رسول خدا ک یدان یا نمیاض گفت: آیبه ع
». د عذاب نموده باشدیا مردم را شدیه در دنکباشد  یم یسکب یامت در مردم نصیق
 یزیم، و ھمان چیا دهیشن یا دهیه شنکرا  یزیھشام، ما ھمان چ یاو گفت: ااض به یع

ا یھشام آ یم. ایا ، صحبت نمودهیا ه صحبت نمودهکرا  یسکام، و  دهید یا دهیه دکرا 
حت داشته ینص یصاحب قدرت یه براک یسک«گفت:  صه رسول خدا ک یدینشن

رد، و با او خلوت یرا بگ ید دست ویند، باکعلنًا با او صحبت ن یراد ویباشد، در مورد ا
است و آنچه را  یه بر وکن صورت آنچه را یر ایرفت، در غیرفت، پذیند، اگر آن را پذک
ه بر پادشاه خدا ک یجسور ھست یلیھشام، خ یو تو ا». اوست ادا نموده یه براک

شته شده سلطان خدا کو  ،٢شدکه سلطان خدا تو را بک یدیا نترسیآ ییجرأت نما
و مسلم  یبخار یح برخوردار است، ولیث از اسناد صحین حدید: ایگو یم مک؟ حایباش

 یھقیاست. و ب یه واھکق آمده ین زرید: در ایگو یم یاند. و ذھب ت ننمودهیآن را روا
رده است. و در مجمع الزوائد کت ین اسناد به مثل آن رواین را به ای) ا۱۶۴/۸(
 یر نموده، بعد از آن گفته: رجال وکاش ذ نندهکج یر تخرک) آن را بدون ذ۲۲۹/۵(

ت یروا یر وید و غیح بن ُعبَ ین را احمد از ُشَر یاند و اسنادش مّتصل است. و ا ثقه
د شّالق زد، ھشام بر یه فتح گردک یالن دارا را وقتکاض بن غنم یه گفت: عکنموده، 

                                           
 است در عراق. یدارا شھر -١
در آن ابن «گوید:  می ) حاکم آنرا صحیح دانسته و ذھبی در ادامه۲۹۰/ ۳. حاکم (صحیح لغیره -٢

) و ۹/ ۴گویم: حدیث را بصورت مرفوع احمد ( می من (محقق)» زریق است که واھی است
... اند روایت کرده) از خالد بن حکیم بن حزام ۲/ ۱۹۰/ ۱) و طبرانی در الکبیر (۵۶۲حمیدی (

 ).۹۹۸گوید: و این اسناد صحیح است. نگا: صحیح الجامع ( می )۱۴۴۲آلبانی در الصحیحة (
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د: رجال یگو ی) م۲۲۹/۵( یثمیر نموده. ھکث را به مانند آن ذینمود... و حد یدرشت یو
 افتم.یاض و ھشام نیاست سماع از ع یح اگرچه تابعیشر یه من براکن یاند مگر ا ثقه یو

 

 درباره اسلحه کشیدن بر امیر س قول حذیفه
 س فهیدر زمان حذ یریه گفت: مردم بر امکت نموده، یدبن وھب روایو بزار از ز

ش آمد، و از یبه پ -مسجد بزرگ  -در مسجد  یراد گرفتند، آن گاه مردیرا ا یزیچ
ستاد و ید، و نزدش اینشسته بود رس یا ه در حلقهکفه یان مردم گذشت، و به حذیم

سر  س فهی؟ حذینک یر نمکاز من یا امر به معروف و نھیآ صار رسول خدا ی یگفت: ا
از  یو نھفه به او گفت: امر به معروف یرا بشناسد، حذ یخود را بلند نمود و خواست و

و بلند  یشکرت اسلحه بیه بر امکست یاست، و از سّنت ن یا دهیو و پسندیکار نکر کمن
را ابن حبان ثقه  یب بن خالد آمده، وین حبید: در ایگو ی) م۲۲۴/۵( یثمیھ .١یینما

 ست.ین ید: قویگو یدانسته، و ابوحاتم م

 در احترام امیر س حدیث ابوبکره
ه بن عامر کت نموده، یروا یب عدویَس کادبن ی) از ز۱۶۳/۸( یھقیو ب ه گفت: عبداللَّ

ش شانه یداشت و موھا یبر تن م که لباس نازکنمود،  یم یسخنران یمردم در حال یبرا
ره در کد: و ابوبیافزا ید. میآورد و داخل گرد یجا بهنماز را  ید: روزیگو یشده بود. م

د، ینیب یدشان نمیر مردم و سیاما به یگفت: آ ٢منبر نشسته بود، مرداس ابوبالل یپھلو
د یره آن را شنکسازد؟! ابوب یند، و خود را مشابه فاسقان مک یبر تن م که [لباس] نازک

ره کش فراخواند. ابوبین، او را براکم صدا یلع گفت: ابوبالل را برایپسرش ص یو برا
ه کدم یشن صر رساندم، از رسول خدا یقبل به ام یکگفت: من گفتارت را اند

ه ک یسکند، و ک یند، خداوند عزتش مکه سلطان خدا را عزت ک یسک«گفت:  یم
 .٣»ندک یند، خداوند اھانتش مکسلطان خدا را اھانت 

                                           
 ).۴۵۴/ ۲) در سند آن حبیب بن خالد است که ضعیف است: میزان (۱۶۳۳. بزار (ضعیف -١
 از خوارج است. یو ٢
تنھا ابن حبان او رو ثقه ) در سند آن کسیب بن زیاد العدوی است که ۱۶۳/ ۸. بیھقی (ضعیف -٣

 دانسته است.
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 باشد یاطاعت از امیر، فقط در کار پسندیده م
 صه گفت: رسول خدا کاند  ت نمودهیروا س طالب یابن اب ین از علیخیو ش

ه از کشان را فرستاد، و به آنان دستور داد یمقرر نمود، ا یا هیاز انصار را به سر یمرد
م یساختند، گفت: برا کخشمنا یزید: او را در چیگو یند. میبشنوند و اطاعت نما یو

د، و آنھا برافروختند، سپس ید، و جمع نمودند، بعد گفت: آتش برافروزینکچوب جمع 
د؟ ینکد و اطاعت یبشنو ه از منکبه شما دستور نداده است  صا رسول خدا یگفت: آ

 یشان به طرف برخیا ید: آن گاه برخیگو ید. مین آتش داخل شوی. گفت: در ایگفتند: بل
د: غضب یگو یم .١میا فرار نموده صده، و گفتند: ما از آتش به طرف رسول خدا یگر دید
برگشتند، آن را به  صه نزد رسول خدا ک ید. ھنگامیآرام شد، و آتش خاموش گرد یو
آمدند، اطاعت فقط  یشدند، از آن در نم یاگر در آن داخل م«فرمود:  یردند، وکعالم ا یو

ن ین چنیثابت است، ا ب ن ھم از ابن عباسیحین قصه در صحیو ا .٢»در معروف است
د یبه از ابوسعیش یر از ابن عباس، و ابن ابین را ابن جری) آمده است. و ا۲۲۶/۴ه (یدر البدا
ه بن حذافه سھم ید آن مرد انصاریاند. و ابوسع نمودهت یآن روا یبه معنا  ٣یرا عبداللَّ

ت ابن یبه روا یرا در بخار ین وی) آمده. و ھمچن۱۷۰/۳نز (که در الکده است، چنان ینام
ه بن حذافه سھم۲۹۶/۲ه در االصابه (کعباس، چنان   ده است.ی] نامی) آمده، [عبداللَّ

 در احترام امیر ب حدیث ابن عمر
اند  ت نمودهیروا ب از ابن عمر -اند  ه رجالش ثقهک -ر کو ابن عسا یعلیو ابو

خود را به طرف  یاران خود قرار داشت، و رویاز  یا ان عّدهیدر م صه: رسول خدا ک
گفتند: » شما ھستم؟ یسو بهه من رسول خدا کد یدان یا نمیآ«ده گفت: یھا گردان آن
س مرا که ھر کد یدان یا نمیآ«گفت: . یه تو رسول خدا ھستکم یدھ ی، شھادت میبل

» د، خداوند را طاعت نموده است، و از اطاعت خداوند طاعت من است؟یاطاعت نما
د خداوند را طاعت نموده یتو را اطاعت نما یسکه کم یدھ ی، شھادت میگفتند: بل

ه مرا اطاعت کاز طاعت خداست «است، و از اطاعت خداوند طاعت توست. گفت: 

                                           
 م. م.یابیم تا از آتش نجات یم و به اطراف رسول خدا جمع شدیمسلمان شد یعنی -١
 ).۱۲۴، ۸۲/ ۱) احمد (۵۹/ ۷) نسائی (۲۶۲۵) ابوداوود (۱۸۴۰) مسلم (۴۳۴۰بخاری ( .صحیح -٢
ه از بنکن است یدرست ا -٣  باشد. یمن یش است و انصاریسھم از قر یه: عبداللَّ
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د، و اگر نشسته نماز خواندند، ینکرا طاعت تان  رانیه امکطاعت من است د، و از یینما
 ) آمده است.۱۶۸/۳نز (کن در الین چنی. ا٢ -١»دینشسته نماز بخوان

 درباره احترام امیر س به ابوذر ص وصیت رسول خدا
خدمت رسول  س یه: ابوذر غفارکت نموده ید روایزیر از اسماء بنت یو ابن جر

آورد، و  یم یشد، به مسجد رو یفارغ م یه از خدمت وک ینمود، و وقت یرا م صخدا
د، و یوارد مسجد گرد یروز صد، رسول خدا یخواب یه در آن مکاش بود  ھمان خانه

ه کن یت داد، تا اکخود حر یرا با پا یافت، آن گاه ویده ین خوابیابوذر را بر زم
ده ین خوابیتو را در اا یآ«به او گفت:  صبرخاست و نشست. بعد رسول خدا 

ندارم. آن گاه  یا ن خانهیر از ایجا بخوابم؟ غکرسول خدا  یابوذر گفت: ا» نم؟یب ینم
نند چگونه کرون یه تو را از آن بک یوقت«نزدش نشست و گفت:  صرسول خدا 

ن محشر و ین ھجرت و زمیرسانم، چون شام زم یگفت: خود را به شام م» بود؟ یخواھ
رون یه تو را از شام بک یوقت«باشم. گفت:  یاز اھل آن م یمرد ا است، وین انبیزم
گردم، و خانه و منزلم  ین مسجد بر میا یسو بهگفت: » بود؟ ینند چگونه خواھک
گفت: » ؟یباش ینند چگونه مکرون یه تو را دوباره از آن بک یوقت«باشد. گفت:  یم

لبخند زد،  یو یسو به صرم. رسول خدا یه بمکن یجنگم تا ا یرم و میگ یرم را میشمش
 ییه از آن بھتر است، راھنماک یزیا تو را به چیآ«ده گفت: یرا ثابت گردان یو به دستش و

فرمود:  صامبر خدا یپ ،-رسول خدا  یت ایپدر و مادرم فدا - یگفت: بل». نمکو داللت 
برو، تا شان  بردند ھمراه ه تو راک ییگردن بنه، و ھر جاشان  یه تو را بردند براک ییھر جا«
ن را ی) آمده. و ا۱۶۸/۳نز (کن در الین چنیا .٣»یو تو بر آن باش ینکه با من مالقات کن یا

                                           
ه: کدر ھنگام وفاتش منسوخ است، چون در آن آمده  صرسول خدا  یضیث مریم به حدکن حیا -١

ن ید ایث مؤیستاده نماز گزاردند، و حدیرسول خدا نشسته نماز را امامت نمود و مردم در عقبش ا
 ور است. م.کث مذیتب حدکره ی، مسلم و غیمطلب در بخار

) شیخ ارناووط آن را در تحقیق ابن حبان ۲۱۱۰، ۲۱۰۹حبان () ابن ۵۴۵۰. ابویعلی (حسن -٢
 حسن دانسته است.

) ۱/۳۳۵وی سخن است: تقریب (ی  ) در آن شھربن حوشب است. درباره۱۴۴/ ۵. احمد (ضعیف -٣
 ) ضعیف دانسته است.۲۲۳/ ۵ھیثمی وی را در (المجمع) (
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ن ید: در ایگو ی) م۲۲۳/۵( یثمیت نموده است. ھین احمد از اسماء به مثل آن روایھمچن
 ] ثقه دانسته شده است.یف است، و [از جانب بعضیَشْھربن َحْوَشب آمده و ضع

ث یت نموده است، و در حدیمانند آن روا س ر از ابوذرین ابن جرین را ھمچنیو ا
رم را یگفتم: شمش» ؟ینک یار مکچه  یه از آن اخراج شوک یوقت«آمده: گفت:  یو
ام زد و  زنم. آن گاه با دست خود بر شانه یند، مکرونم یه بکرا  یسکرم، و به آن یگ یم

 ییه تو را بردند به آنھا گردن بنه، و ھر جاک ییابوذر آنھا را ببخش، ھر جا یا«گفت: 
ه ک ید: ھنگامیگو یم» اه ھم باشدیغالم س یکبرو، اگر چه شان  ه تو را بردند ھمراهک

ات آن منطقه کز یجمع آور یه براک یاھین آمد، نماز برپا شد و مرد سییدر ربذه پا
نمود،  یش مید، برگشت و مرا پیه مرا دک یوقتد: یگو یش شد. میمقرر شده بود، پ

 .١نھم!! یگردن م صه به امر رسول خدا کت باش، بلیگفتم: در جا
آمده:  یث ویت نموده، و در حدین عبدالرزاق از طاووس رواین را ھمچنیو ا
 یافت، ویرا در آنجا  س از عثمان یاھیبه َرَبَذه رفت، غالم س س ه ابوذرک یھنگام

 صش شو. گفت: نه، رسول خدا یابوذر پ یاذان داد و اقامه گفت، بعد از آن گفت: ا
ش شد یاه ھم باشد. بعد او پینم، اگر چه غالم سکه بشنوم و اطاعت ک امرم نموده است

 ی) آمده است. ابن اب۱۶۸/۳نز (کن در الین چنیا .٢و ابوذر پشت سرش نماز خواند
ه کاند  ت نمودهیروا س شان از عمریر ایحماد و غم بن ی، نعیھقیر، بیبه، ابن جریش
دست و پا  ین، اگرچه غالم حبشکبشنو و اطاعت «ابوذر] گفت:  یبرا صامبر ی[پ
امرت نمود، آن  یارکن، اگر به کد صبر یر مقرر شود، اگر به تو ضرر رسانیده بر تو امیبر

و اگر خواست از  نکن، اگر ظلم نمود، صبر کر، اگر تو را محروم ساخت صبر یرا بپذ
ن یا». نم است، و از جماعت جدا نشویشرو در دفاع از دیند، بگو: خونم پکم کنت ید

 ) آمده است.۱۶۷/۳نز العمال (کن در الیچن

 با علقمه در این باره یدر احترام امیر و قصه و س حدیث عمر

                                           
ه بر صدقات آن ک یاھید شخص سید و وقت نماز فرارسید گردیبه ربذه تبع س ه ابوذرک یوقت -١

ه عقب برود و کد قصد نمود یرا د س ه ابوذرک یش شد اما وقتیامامت پ یمحل مقرر بود برا
را من به خاطر یا، زیخود بمان عقب ن یبه او گفت: در جا س ابوذر یند، ولکش یرا پ س ابوذر

 رد و منقاد خواھم بود. م.کبه تو اقتدا خواھم  صامر رسول خدا 
 ).۳۷۸۲عبدالرزاق در مصنف ( -٢
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ه گفت: کت نموده، یرسد روا یه به حسن مکح یان به اسناد صحیعقوب بن سفیو 
 س دیعمر مشابه به خالدبن ول -د، یبا َعْلَقَمه بن ُعَالَثه در دل شب روبرو گرد س عمر
ن عمل یدر ا ین مرد تو را برطرف نمود! به درستیخالد، ا یعلقمه به او گفت: ا -بود 

ن یم، اما از ایبخواھ یاز و یزیه چکم یا م نزدش آمدهیده است، من و پسرعمویبخل ورز
گر یگفت: بگو د یم، عمر به ویخواھ ینم یزیچ یھرگز از و ١ه استار را نمودکن یه اک

شان  است، و ما حق یشان بر ما حقیه از اکاند  یقوم ٢ست؟ علقمه افزود: آنھاینزدت چ
ه صبح نمودند، عمر ک یم و اجر و پاداش مان بر خداست. ھنگامینک یادا مشان  یرا برا

به من  یزیداد: به خدا سوگند، چ به خالد گفت: شب، علقمه به تو چه گفت؟ پاسخ
ت نموده، و یق ابونضره مثل آن را روای. و از طریخور ینگفته است. گفت: سوگند ھم م

ف بن عمر از وجه ین را سیخالد و ا یست، ایگفت: باز ا یافزوده است: علقمه به خالد م
 راستشان  یھردو ت نموده، و در آخر آن افزوده: عمر گفت:یاز حسن روا یگرید

علقمه اعطا نمود  یت نموده، و افزوده است: براین را ابن عائذ رواین این چنیگفتند. ا
ت یروا کار از محّمدبن سلمه از مالکربن بیرا برآورده ساخت. و زب یو ٣و ضرورت

ست؟ یرده، و در آن گفته است: نزدت چکر کد ذینموده، و مانند آن را به اختصار شد
 یسانکگفت: اگر  س ست، و افزوده است: بعد عمریندن و اطاعت یگفت: نزدم جز شن

تر  ز محبوبیز و فالن چیم از فالن چیتو باشند، برا یه در عقب من ھستند بر رأک
 ) آمده است.۵۰۴/۲ن در االصابه (ین چنیاست. ا

 مبتال به جذام درباره احترام امیر یقصه زن
مبتال به  یزن س الخطابه گفت: عمربن کت نموده، یه روایکمل یاز ابن اب کو مال

ز خدا، مردم را ینک ینمود، به او گفت: ا یعبه] طواف مکه بر خانه [کد، یجذام را د
ت بھتر است]، بعد آن زن [در ین نشستن برای، [ھمینیات بنش ن، اگر در خانهکت نیاذ

نموده بود، مرده  یه تو را نھک یسکگذشت و گفت:  یبر و ینشست سپس مرد اش] خانه
اطاعت  یاش از و یه در زندگکستم یرون شو. پاسخ داد: من چنان نیگر بیال داست، حا

 ) آمده است.۱۹۲/۵نزالعمال (کن در ین چنیم. اینما ینافرمان ینم، و بعد از مردنش از وک

                                           
 نار نموده است.کتو را بر یعنی -١
 ان.یوالی عنی -٢
 صورت گرفته است. م. یاصالح یبا مراجعه به پاورق -٣
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 امیر یخطر نافرمان
مھتر  س یه گفت: من در زمان علکت نموده، یروا یبه از شمر از مردیش یو ابن اب

ا آنچه را بدان دستورتان دادم یدستور داد و گفت: آ یارکما را به  یبودم، و ١و بزرگ
د انجام یشو یا آنچه را به آن مأمور میم: نه، گفت: به خدا سوگند، ید؟ گفتیانجام داد

نز کن در الین چنیا .٢شوند یتان سوار م یھا ھود و نصارا بر گردنیه کن یا اید، یدھ
 ) آمده است.۱۶۷/۳(

 برداری امیران از یکدیگرفرمان 

 در این باره ش قصه عمروبن العاص، ابوعبیده و عمر
عمروبن  صه گفت: رسول خدا کت نموده، یروا ب ریاز عروه بن زب یھقیب

ه و  ٣یذات سالسل از مشارف شام در بل یسو بهرا  س العاص ه از ک یسانکو عبداللَّ
. -اند  عاص بن وائل یھا پدر بزرگ یبل یبن -بودند فرستاد شان  یکقضاعه نزد

نزد رسول ] را یسکن [ید، بنابرایثرت دشمن خود ترسکد، از یه بدانجا رسک یھنگام
 ین را براین نخستیمھاجر صخواستن فرستاد. و رسول خدا  کمکجھت  صخدا 

رون آمدند، و رسول ین بیاجمع س نیر و عمر از سران مھاجرکار فراخواند، و ابوبکن یا
ه نزد عمرو ک یر مقرر نمود. ھنگامیام شان برایرا  س ده بن جراحیابوعب صخدا 

فرستاده  صرتان ھستم، چون من نزد رسول خدا یدند، [عمرو] گفت: من امیرس
، یاران خود ھستیر یه تو امکن گفتند: بلیخواستم، مھاجر یکمک یبودم، و شما را از و

 کمکه به کد یھست یکمک یروھاین است. عمرو گفت: شما نیر مھاجریده امیو ابوعب
و اخالق و یکمرد ن یو -ن را مالحظه فرمود یده ایه ابوعبک ید. وقتیا من فرستاده شده

به عھده  صه رسول خدا ک یزین چی، آخریدان یعمرو م یگفت: ا -عت بود ینرم طب
گر خود اطاعت یاز ھمد یدیه نزد صاحبت رسک یوقت«ه گفت: کن بود یمن گذاشت، ا

                                           
است که از امور قبیله یا جماعت که موظف به  یشود. و عریف کس یگفته م» عریف«به او  یدر عرب -١

 آورد. یھا را به دست م احوال آن یاز طریق و کند، و امیر یم یو وارس یھا است سرکش احوال آن
. ناشناخته بودن کسی که شمر از وی روایت کرده است مشکل این سند در سند آن ضعف است -٢

 است.
ه. م. یله بلیقبسوی  به یعنی -٣  و عبداللَّ
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ده امارت ی، من از تو اطاعت خواھم نمود. و ابوعبینمود یاگر تو از من نافرمان، »دینک
ن ی) آمده. و ا۲۷۳/۴ه (ین در البداین چنیا ٢-. ١م نمودیعمروبن العاص تسل یرا برا

ت نموده است، ی) آمده، روا۳۱۰/۵نز (که در الکر از عروه، چنان کن را ابن عساین ایچن
 آمده است.و در آن مشارق عوض مشارف 

ر را به طرف کدو لش صه گفت: رسول خدا کت نموده، یروا ین از زھریو ھمچن
رھا کاز لش ییکشام بودند اعزام داشت، و بر  ٣ه در مشارفکفار عرب کلب و غسان و ک

ر یرا ام ب گر عمروبن العاصیر دکر مقرر نمود، و بر لشیده بن جراح را امیابوعب
رون یرون آمدند، در وقت بیز بین ب ر و عمرکابوبده یر ابوعبکگماشت، و در لش

گر یدیکاز «ده و عمرو را طلب نمود و گفت: یابوعب صر رسول خدا کرفتن لش
ده با عمرو خلوت نمود و ینه فاصله گرفتند، ابوعبیه از مدک یھنگام». دینکن ینافرمان

ا ی، »دینکن یگر نافرمانیدیکاز «ه: کبه من و تو عھد سپرده  صبه او گفت: رسول خدا 
ه از من اطاعت کنم. گفت: نه، بلک یه از تو اطاعت مکن یا ای، ینک یاز من اطاعت م

 س ر بود. آن گاه عمریر امکن صورت عمرو بر ھر دو لشیده اطاعت نمود، به این، و ابوعبک
، و او را بر نفس خود ینک یاطاعت م ٤ا از پسر نابغهین شد و گفت: آین امر خشمگیاز ا

پسر مادرم  یده به عمر گفت: ایست! ابوعبین ین رأی؟ ایگردان یر میر و ما امکابوبو بر 
د، ینکن یه از ھم نافرمانکاو عھد سپرده است  یمن و برا یبرا صرسول خدا 

                                           
ب و در ھم یتأد یبرا یسال ھشتم ھجر یالثان یه ذات سالسل پس از غزوه مؤته در جمادکمعر -١

 یاتیب نقشه عملیو تخر یریجلوگ یمربوط به آن، و برا یھا ھا و شاخه لهیدن قضاعه و قبیبوک
برآورده  یبرا صروم، صورت گرفته بود، در قدم نخست رسول خدا  یکنه به تحریآنھا بر مد
ز با خود ھمراه یاسب ن یه سکن و انصار را یصد تن از بزرگان مھاجرین ھدف سیساختن ا

گذشت اعزام  یشتر از چھارماه نمیه از اسالم آوردنش بکعمروبن العاص  یردگکداشتند، به سر
ن نقطه جستجو یو در ھم یت بعدیرا در روا س عمر یزه ناخرسندیتوان علت و انگ یداشت، و م

ز از اختالف یت تخصص، گرین واقعه درباره اھمیرا از اھایی  توان درس ین حال مینمود، و در ع
 و اخالق اصحاب آموخت. م. یفرمان برداردر چنان لحظات مھم، 

 ).۴۰۰/ ۴. بیھقی در (الدالئل) (ضعیف مرسل -٢
 م.یر نمودکه ما ذکدرست ھمان است  یدر اصل: مشارق آمده ول -٣
 نابغه اسم مادر عمرو است. -٤
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م، و ینما ینافرمان صنم، از رسول خدا کاطاعت ن یه اگر از وکدم ین من ترسیبنابرا
اطاعت  یتا برگشتنم از و -به خدا سوگند  -ان من و او مردم داخل شوند، من یدر م

صحبت  صبا رسول خدا  س ه برگشتند، عمربن الخطابک یخواھم نمود. ھنگام
ن ھرگز بر شما جز یبعد از ا«فرمود:  صرد. رسول خدا کت یاکش ینمود، و از آن به و

ن در ین چنی. ا-ن است یھدفش مھاجر - ١»ر مقرر نخواھم نمودیاز خودتان را ام
 ) آمده است.۳۱۹/۵( نزکال

 در این باره س قول عمر حق امیر بر رعیت
فرمود:  س ه گفت: عمربن الخطابکت نموده، یروا یھّناد از سلمه بن شھاب عبد

 یزیر، و چیو معاونت بر خ کمکحت در خفا و یم: نصیت، ما بر شما حق داریرع یا
 یزیست، و چیاو ن یو مھربان یامام و نرم یتر از بردبار تر، و پرنفع نزد خداوند محبوب

) آمده. و ۱۶۵/۳نز (کن در الین چنیست. این یبدتر نزد خداوند از جھل امام و خشم و
 ت نموده است.یآن روا یل به معنایھکن را از سلمه بن ی) ا۳۲/۵( یطبران

ه بن عُ   س ه گفت: عمربن الخطابکت نموده، یم رواکیو َھّناد ھمچنان از عبداللَّ
چ یست. و ھیتر ن امام محبوب یو نرم ینزد خداوند از بردبار یبردبارچ یفرمود: ھ

ش یه در آنچه براک یسکست، یبدتر ن ینزد خداوند از جھل امام و خشم و یجھل
ه ھمراه مردم از خود ک یسکد. یآ یش میت براید، عافیار نماکشود به عفو  ینمودار م

ه ھمراه مردم ک یسکد. یآ یش میبرات یبندد، عافکار  بهدھد، عفو را  یانصاف به خرج م
شود و ذّلت در  یداده م یارش به وکدر  یابیامکدھد،  یاز خود انصاف به خرج م

نز کن در الین چنیتر است. ایکنزد ییکو اعتزاز به گناه، به ن یطاعت از فخر فروش
 ) آمده است.۱۶۵/۳(

 نهی از دشنام و ناسزاگویی امیران

 این بارهدر  ص حدیث انس از رسول خدا
ما را از  صاران محّمد یه گفت: بزرگان ما از کت نموده، یروا س ر از انسیابن جر

انت ید، به آنان خیرا دشنام ندھتان  رانی: ام٢اند نموده، و گفته یران نھیدشنام دادن ام
                                           

 .ضعیف مرسل -١
 آمده است. م.» گفت«تاب کدر صل  -٢
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د، چون امر ینکشه ید و صبر پید و از خداوند بترسییننما یشان نافرمانید، از اینکن
 ) آمده است.۱۶۸/۳نز (کن در الین چنیاست. ا یکنزد

 سکوت از قول حق نزد امیران

 آوردیم یُعْرَوه در این باره: ما این را نفاق به شمار م یقول ابن عمر برا
ه بن عمربن الخطابکت نموده، ی) از عروه روا۱۶۵/۸( یھقیب  ب ه گفت: نزد عبداللَّ

 یم، و آنھا با لحنینینش یش میابوعبدالرحمن، ما نزد امامان خو یآمدم و به او گفتم: ا
م، و به ینک یمشان  قیتصّد  یر آن است، ولیم حق غیدان یه ما مکنند، ک یصحبت م

م، یانینما یو میکن شان براینموده آن را شان  تیند، و ما تقوینما یم یستم و جور داور
 صه ھمراه رسول خدا ک ی، ما، ھنگامام برادرزاده ی؟ گفت: اینیب ین چه میتو در ا

ن ین در نزد شما چطور است؟. و ھمچنیه اکدانم  یم، و نمیشمرد ین را نفاق میم، ایبود
 ب به ابن عمر یه گفت: مردکت نموده، ی) از عاصم بن محّمد از پدرش روا۱۶۴/۸(

ه ک یوقته به خالف آن، کم، ییگو یرا م یزیم، و چیشو یگفت: ما نزد پادشاه مان داخل م
ن را یم. ایشمرد ین را از نفاق میم، گفت: ما اینک یم، صحبت میرون شدیاز نزدشان ب

ن را در زمان رسول یت نموده، و افزوده است: ما اید به مانند آن روایاز محّمد بن ز یبخار
 ) آمده است.۳۸۲/۴ب (ین در الترغین چنیا .١میشمرد ینفاق م صخدا 

به او گفت: شما و  یآمد، و س ه: ابن عمرکت نموده یر از مجاھد رواکو ابن عسا
به  یزیم، چیھمراھش روبرو شو یه وقتکم ید؟ گفت: ما و او چنانیس چطور ھستیابوان
ر آن را یم، غیدیگردان یرو یه از وک یدارد، و وقت یه دوست مکم ییگو یاو م

م یبود صه با رسول خدا ک یوقت -ه ما کاست  یزین چیم. ابن عمر فرمود: اییگو یم
 ) آمده است.۹۳/۱نزالعمال (کن در ین چنیم. ایشمرد یآن را از نفاق م -

ابن  یه گفت: ما براکت نموده، یروا ی) از شعب۳۳۲/۴ه (یم در الحلین را ابونعیو ا
ه خوش دارند، کم ییگو یرا م یزیم، چیھا داخل شو نیه بر اک یم: وقتیگفت ب عمر

م. گفت: ما آن را در زمان ییگو یم، خالف آن را میرون شدیب ه از نزدشانک یو وقت
 م.یشمرد ینفاق م صرسول خدا 

                                           
 ).۷۱۷۸بخاری ( -١
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 حدیث علقمه بن وقاص درباره منع لھو و خندیدن نزد امیران
بود، بر  یاریکه گفت: مرد بکت نموده، ی) از علقمه بن وقاص روا۱۶۵/۸( یھقیب

فالن،  یبر تو ا یگم به او گفت: واد، پدر بزریخندان یشد، و آنھا را م یران داخل میام
 س ی؟! چون من از بالل بن حارث مزنیخندان یو آنان را م یشو یھا داخل م نیچرا بر ا

گفت:  صه، رسول خدا کنمود  یان میث بیه حدکدم یشن صصاحب رسول خدا 
ه ک ییند به آنجاک یند، و گمان نمک یخداوند صحبت م یاز رضا یا لمهکبنده به «

 یند از وکه با او مالقات ک یلمه تا روزکخداوند به سبب ھمان  یبرسد، ولده یرس
ند به ک یند، و گمان نمک یاز غضب خدا صحبت م یا لمهکشود، و بنده به  یم یراض
ند که با او مالقات ک یتا روز ١لمهکخداوند به سبب آن  یده برسد، ولیه رسک ییآنجا

 یه: بالل بن حارث مزنکت نموده یعلقمه روا) از ۱۶۵/۸ن (یو ھمچن .٢»شود یغضب م
و با آنھا مخالطت  یشو ین امراء داخل میه بر اکدم یبه او گفت: من تو را د س

دم یشن صچون من از رسول خدا  یزن یرا م ییھا ه با آنان چه حرفکن ی، ببینک یم
 ر شده.کو مانند آن را متذ». ندک یصحبت م] یا لمهک[به  یمرد«د: یگو یه مک

 ھااند فتنه یھا امرا ایستگاه یھا قول حذیفه که: دروازه
 یھا ستگاهیه گفت: از اکت نموده، یروا س فهی) از حذ۲۲۷/۱ه (یم در الحلیابونع

ه، ا ید. گفته شد: ایھا برحذر باش فتنه ست؟ گفت: یھا چ فتنه یستگاھھایابوعبداللَّ
ند، و ک یق میرا بر دروغ تصّد  شود و او یر داخل میاز شما نزد ام ییکامرا،  یھا دروازه

 ست.ین یه در وکد یگو یرا م یزیچ

 نصیحت عباس به پسرش در این باره
ه گفت: پدرم به کت نموده، یروا ب ) از ابن عباس۳۱۸/۱ه (یم در الحلیو ابونع

 یکخواند، تو را نزد یه تو را فرا مکنم یب ین را میرالمؤمنیم، من امکپسر یمن گفت: ا
ن از من سه خصلت یخواھد، بنابرا یمشورت م صاران رسول خدا یسازد و از تو با  یم

                                           
 ه افتاده است.کنجا باشد یدر ا» یبرو«لمه کد درست اضافه یشا -١
) احمد و ترمذی و نسائی و ابن ماجه و حاکم و ابن حبان. نگا: صحیح ۱۶۵/ ۸. بیھقی (صحیح -٢

 ).۸۸۸) و الصحیحة (۱۶۱۹الجامع (
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چ ین و ھکرا افشا ن یسّر و ،١ندکرا از تو تجربه ن ین: از خدا بترس و دروغکرا حفظ 
آنھا از  یکگفتم: ھر  ب د: به ابن عباسیگو یبت منما. عامر میرا نزدش غ یسک

ت ین را مانند آن روایا یار بھتر است. و طبراناز ده ھز یکھزار بھتر است. گفت: ھر 
 یر ویو غ ید آمده، نسائین مجالدبن سعید: در ایگو ی) م۲۲۱/۴( یثمینموده است. ھ

 اند. فش دانستهیضع یاو را ثقه دانسته، و گروھ
هکت نموده، یروا ی) آن را از شعب۱۶۷/۸( یھقیب   ب ه عباس به پسرش عبداللَّ

رام و عزت که تو را اکنم یب یرا م - س عمربن الخطاب یعنی -ن مرد یگفت: من ا
ه مثل کجا نموده یک یده، و تو را با قومیگردان یکنموده است، مجالستت را به خود نزد

ند، راز و سّر کرا از تو تجربه ن یز را از من حفظ دار: دروغین سه چی، بنابرایستیھا ن آن
 بت منما.یس را غکچ ین و نزدش ھکاو را افشا ن

 قول حق نزد امیر و رد نمودن امرش وقتی که مخالف امر خدا باشد

که حق  یدر امیر: س اتفاق افتاد و این قول عمر ب یآنچه میان عمرواب
 نیست یشود، چیز ینزدش گفته نم

 ب عبکبن  یبر ُاب س ه: عمربن الخطابکت نموده یه از حسن روایابن راھو
ه تو کدم یشن یدر حال صگفت: من آن را از رسول خدا  یرا رد نمود، اب یا هیقرائت آ

فرمود:  س ده بود. عمریع مصروف و مشغول گردانیدوفروش در بقیخر -عمر  یا -را 
د؟ در یگو یاز شما حق را م یسکا یه آکنم ک، فقط خواستم شما را تجربه یراست گفت

ن یست. این یرید خیگو یحق را نم] شود، و [خود یه نزدش حق گفته نمک یریام
 ) آمده است.۲/۷نزالعمال (کن در یچن

عب کبن  یه ابکت است، یاز ابوِمْجَلز روا یر و ابن عدید، ابن جریو نزد عبدبن ُحَم 
 خواند:

ِينَ ٱ ِمنَ ﴿  ٱ ِهمُ َعلَيۡ  َتَحقَّ سۡ ٱ�َّ
َ
 .]۱۰۷[المائدة:  ﴾نِ لََ�ٰ وۡ ۡ�

ن یرالمؤمنیگفت: ام ی. مردیگفت: تو دروغ گوتر ی. ابیگفت: دروغ گفت س عمر
نم، ک یمم ین را احترام و تعظیرالمؤمنیشتر حق امی؟ گفت: من از تو بینک یب میذکرا ت

                                           
 نیابد. م. یباید درکالمت دروغ ییعن -١
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تاب خدا کب یذکن را در تیرالمؤمنیب نمودم، و امیذکتاب خدا تکق یرا در تصد یو یول
 ) آمده است.۲۸۵/۱نز (کن در الین چنیق ننمودم. عمر فرمود: راست گفت. ایتصّد 

تو را چون راست نمودن تیر، راست  یعمر: اگر چنان نمود قول بشیربن سعد به
 نماییم یو برابر م

ه عمربن کاند،  ت نمودهیر روایدر الجامع از نعمان بن بش یر و ابوذر ھروکابن عسا
ن و انصار در اطرافش قرار داشتند گفت: اگر در یه مھاجرک یدر مجلس س الخطاب

ا سه یرد؟ آنھا خاموش شدند. آن را دوبار کد یم شما چه خواھیامور تساھل نما یبرخ
ر، ی، تو را چون راست ساختن تیبن سعد گفت: اگر چنان نمود ١ریبار گفت: آن گاه بش

ن ید. این شما ھستید، بنابراین شما ھستیم. عمر گفت: بنابرایساز یراست و برابر م
 ) آمده است.۱۴۸/۳نز (کن در الیچن

 در این باره ب قصه عمر و محّمدبن مسلمه
 س ه گفت: عمربن الخطابکت است یروا یسیع یبن اب یاز موس کو نزد ابن مبار
 یگفت: ا س افت. عمریحارثه آمد، و محّمدبن مسلمه را در یبن یدر محل آب نوش

ه دوست کنم یب یتو را چنان م -به خدا سوگند  -؟ گفت: ینیب یمحّمد مرا چگونه م
، و از یر را دوست دارد. تو را در جمع مال قویت خیاه برکنم یب یم یسکدارم، و مثل 

ر در یه تکتو را، چنان  ینم، و اگر منحرف شدیب یم آن عادل میف و در تقسیآن عف
گفت: ھاه، و افزود:  س نم. عمرک یشود، راست م یآتش برافروخته شده برابر و راست م

م. ینک یشود، راست م یم وره آتش برابر و راستکر در یه تکتو را چنان  یاگر منحرف شد
منحرف شوم  یه وقتکقرار داده  یه مرا در قومکرا است  یش خدایسپس گفت: ستا

 ) آمده است.۳۸۱/۴نزالعمال (کن در منتخب ین چنیسازند. ا یراست و برابرم م

 اش کند رد نمود: این مرا زنده نمود، خدا زنده یکه بر و یمرد یقول معاویه برا
 یه: وکاند  ت نمودهیروا س انیسف یه بن ابیاز معاو ٢لیاز ابوفن یعلیو ابو یطبران

ان خطبه خود گفت: مال مال ماست، و یبر منبر بلند شد، و در جر ١در روز قمامه

                                           
 م.یر نمودکه ما ذکدرست ھمان است  یدر اصل بشربن سعد آمده، ول -١
ه ثقه کباشد،  یم یء معافر یبن ھان یل است، و نامش حین در اصل آمده، و ظاھر: ابوقبین چنیا -٢

 ) آمده است.۲۷۵/۱( یحاتم الراز یل ابن ابیتاب الجرح و التعدکن در ین چنیاست. ا
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م یه بخواھکرا  یسکم، و یدھ یم میه بخواھکرا  یسکمت ماست، یمت غنیغن
به او  یسکت، و س به او پاسخ نداد. در جمعه دوم مثل آن را گفکچ یم، ھیدھ ینم

ه در ک یسانکاز  یگاه مرد پاسخ نداد. و در جمعه سوم مثل گفته خود را گفت، آن
ست، مال مال ماست و ین نین چنیمسجد حاضر شده بودند برخاست و گفت: نه، ا

خداوند با  یسو بهل گردد، او را یان ما و آن حایه در مک یسکمت ماست، یمت غنیغن
ن آمد، و دنبال آن مرد فرستاد و او ییپا س هیم. معاوینک یمه مکمان محا یرھایشمش

د. بعد مردم داخل شدند، و آن مرد را یگرد کن مرد ھالیرا داخل نمود. مردم گفتند: ا
ن مرا زنده نمود، خداوند یه به مردم گفت: ایافتند. آن گاه معاویھمراھش بر تخت 

خواھند  ییعد از من امراب«د: یگو یه مکدم یشن صاش نگه دارد. از رسول خدا  زنده
ھا  نهیه بوزکشوند  یشوند، آنھا چنان به دوزخ وارد م یند و بر آنھا رد نمیگو یه مکبود 

ن یبر من رد ننمود، بنابرا یسک، من در جمعه اول صحبت نمودم، و »شوند یوارد م
س بر من رد کچ یه از آنھا باشم. بعد از آن در جمعه دوم صحبت نمودم، و ھکدم یترس

ردم، کننمود، در نفس خود گفتم: من از ھمان قوم ھستم. بعد در جمعه سوم صحبت 
اش  مرا زنده نمود، خداوند زنده ین صورت وین مرد برخاست و بر من رد نمود، به ایو ا

 یعلیر واالوسط و ابویبکدر ال ین را طبرانید. ایگو ی) م۲۳۶/۵( یثمیھ .٢نگه دارد
 اند. ثقه یعلیرجال ابو اند، و ت نمودهیروا

 در این باره ب قصه ابوعبیده و خالد
ه گفت: کاند  ت نمودهیم بن حزام رواکیاز خالد بن ح یعاصم و بغو یو ابن اب

 س اران را ناسزا گفت و زد، آن گاه خالدکن یزم یر بود، و برخیدر شام ام س دهیابوعب
؟ پاسخ داد: ین ساختیرا خشمگر یبرخاست: و با او گفتگو نمود. گفتند: ام یو یسو به

ه کدم یشن صمن از رسول خدا  ین سازم، ولیرا خشمگ یخواستم و یمن نم
ا به یه مردم را در دنکاست  یسانکب یامت نصین عذاب در روز قیدتریشد«گفت:  یم

                                                                                                       
 ف از جمعه باشد.ین تصحید این در اصل آمده، و شاین چنیا -١
) و طبرانی در ۷۳۸۲معاویه شنیده باشد. ابویعلی در مسندش (. البته اگر ابومقبل آن را از صحیح -٢

 ).۳۹۴/ ۱۹الکبیر (
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ت یروا یخش و طبرانیدر تار ین احمد، بخارین را ھمچنیا .١»دھند یشدت عذاب م
ب یه تعذیت نموده، و افزوده است: و او مردم را در جزیآن را روا یاند، و باورد نموده

ن را احمد ید: ایگو ی) م۲۳۴/۵( یثمی) آمده. ھ۴۰۳/۱ن در االصابه (ین چنینمود. ا یم
ر را یرده، و گفته است: به او گفته شد: امکت یھم روا یت نموده، و طبرانیروا

ر از خالدبن ی، غین. و رجال وکباز شان را  ؟ و افزوده است: برو و راهین ساختیخشمگ
 اند. حیه ثقه است، رجال صحکم کیح

 روایت حسن در این باره
 س یم بن عمرو غفارکاد حیه گفت: زکت نموده، ی) از حسن روا۴۴۲/۳م (کو حا

ش یاد برایرا به دست آوردند، ز یادیز یھا متیو آنھا غن ،٢را بر خراسان فرستاد
نگه داشته شود، و  یو یبرا ٣د و زردیه سفکن نوشته است یرالمؤمنینوشت: اما بعد، ام

نوشت: اما بعد: تو در  یو یم براکن. حکم نیان مسلمانان طال و نقره را تقسیدر م
تاب خدا را قبل از نامه کمن  یول یا ن نام بردهیرالمؤمنینوشته خود از نامه ام

ن بر یھا و زم اگر آسمانه کنم، ک یاد میافتم، و من به خدا سوگند ین یرالمؤمنیام
خواھد  ین آنھا مخرجیاز ب یو یبسته باشند، و از خداوند بترسد، حتمًا برا یا بنده

ه صبحگاھان به طرف کرد کرا امر نمود، و او صدا  ییم منادکد. والسالم! و حیگردان
م یم در تقسکه حک یم نمود، و وقتیشان تقسیان اید، و آن را در میخود برومت یغن
فرستاد و او را در بند  یرا به طرف و یسک س هین عمل را انجام داد، معاویامت یغن

د، و گفت: من یدرگذشت و در ھمان جا دفن گرد یانداخت و حبسش نمود، و او دربند و
 .٤ننده امکدعوا 

ر کت نموده... و مانند آن را متذی) روا۳۱۶/۱عاب (ین را در االستیو ابن عبدالبرا
م یان آنھا تقسیث خود گفته است: آن گاه آن را در میدر حد یه وکن یشده، جز ا
خود قبض  یسو بهمرا  ،٥باشد یریم نزدت خیا، اگر برایم گفت: بار خداکنمود، و ح

                                           
 . تخریج آن قبال گذشت.صحیح -١
 ا مسؤول. م.ی یث والیالبته به ح -٢
 طال و نقره. -٣
 نم.ک یخداوند دعوا م یش رویدر پ س هیبا معاو یعنی -٤
 ».ر باشدیم خیبرامن در نزد توست  یاگر آنچه برا«ن باشد: ید درست چنیشا -٥
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ن است یح اید: صحیگو ی) م۳۴۷/۱ن. و در خراسان، در مرو درگذشت. در االصابه (ک
 دعا نمود، و درگذشت.د، بر خود یش رسیاد توأم با عتاب براینامه ز یه: ھنگامک

 عملکرد ِعمران بن ُحَصْین درباره اموال
اد یا پسر زیاد یه: زکت نموده یم بن عطا از پدرش روای) از ابراھ۴۷۱/۳م (کو حا

برگشت و با خود  یصدقات فرستاد، و یجمع آور یرا برا ب نیعمران بن حص
مال فرستاده  یبرا ا مرایجاست؟ پاسخ داد: آکاورد. به او گفت: مال یرا ھم ن یدرھم

م، و در ھمان یم گرفتیگرفت یم صامبر خدا یه در زمان پک؟! آن را، چنان یبود
ن ید: ایگو یم مکم. حایم گذاشتیگذاشت یم صه آن را در زمان رسول خدا ک یموضع

 ح است.ید: صحیگو یھم م یح االسناد است، و ذھبیث صحیحد
 
 

 امیر یھا درباره خصلتاز وفدھا  س پرسش عمر حق رعیت بر امیر
 ٢یچون وفد س ه گفت: نزد عمرکت نموده، یروا ١د)یزیبن (از اسود  یھقیب

ا برده را پاسخ یند؟ آک یادت میض را عیا مریه: آکد یپرس یرشان میآمد، آنھا را از ام یم
 یاگر برا(شود؟  یستاد میاش ا بر دروازه یکردش چگونه است؟ کعمل ٣دھد یم

) آمده ۱۶۶/۳نز (کن در الین چنی. ا٤نمود) یگفتند، او را عزل م یر میاز آن نخ یخصلت
 ت نموده است.یآن روا ین را از اسود به معنای) ا۳۳/۵( یاست. و طبر

نمود، و  یرا مقرر م ییچون وال س ه گفت: عمرکت است یم روایو نزد ھناد از ابراھ
ادت یغالم را ع ایرتان چطور است؟ آیگفت: ام یآمد، م یاز آن شھر نزدش م یوفد

نرم است؟ اگر  یا ویاش چگونه است؟ آ د؟ دروازهینما یع مییا جنازه را تشیند؟ آک یم

                                           
 .یبه نقل از طبر -١
 رود. م. یفه میا خلیا گروه به طرف سلطان یقوم  یکاز  یندگیه به نماکند یرا گو یئتیوفد ھ -٢
 دھد؟. م. یا به او پاسخ مثبت میند آکخواھش  یزیاز غالمان از او چ یاگر غالم یعنی -٣
 باشد. یتر م ن از آن درستیه اکآمده،  یگریل دک، و در اصل به شیبه نقل از طبر -٤
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ر آن به یگذاشت، در غ یرا م یند، وک یادت میو غالم را ع ،١اش نرم است گفتند: دروازه یم
 ) آمده است.۱۶۶/۳نزالعمال (کن در ین چنیفرستاد. ا یاش نزدش م یخاطر بر طرف

 بر والیان و کارمندان س رشرایط عم
ان یوال یوقت س : عمربن الخطاب٢هکت نموده یَنُجود روا یاز عاصم بن اب یھقیب

د، نان یرا سوار نشو یه: اسب تاتارکگذاشت  یھا شرط م داشت، بر آن یخود را اعزام م
مردم  یھا را در مقابل ضرورتتان  یھا د و دروازهیرا نپوش کد، لباس نازید را نخوریسف

د، عذاب بر شما الزم و روا ین را [بر خالف امر من] انجام دادیاز ا یزید، اگر چینبند
ه ک ینمود. و وقت یشان م عت نمودن رخصتیده است، بعد از آن با مشایگرد

ام، و نه  دهیمسلمانان مسّلط نگردان یگفت: من شما را بر خونھا یخواست برگردد، م یم
من شما را  ی، ولشان شان، و نه بر اموالیھا بر ناموس، و نه ھایشان ھم بر پوست

د و در ییم نمایتقسشان  انیرا در مشان  متید، غنینکآنھا برپا  یفرستادم تا نماز را برا
به  یالکل جلوه نمود و اشکمشتان  یبرا یزیچ ید. و وقتینکم کان آنان به عدل حیم

گاه باشیبار آورد آن را به من برسان ھا  د، و آنیساز یلش مید، چون ذلیرا نزنه عرب کد ید. آ
شان  ه محرومکد ینکن یریگ و بر آنھا خرده ٣دیانداز یه آنھا را در فتنه مکد یاد نگه نداریرا ز

 ) آمده است.۱۴۸/۳نز (کن در الین چنیا .٤دینکد، و قرآن را جدا [نگاه] یساز یم
ت نموده، و افزوده یآن را به اختصار روا ین به معنای) از ابوحص۱۹/۵( یو طبر

تان ھستم. و  یکد و من شرینکم کرا  صت از محّمد ید، و رواینکاست: قرآن را جدا 
شد، او و  یت میاکش یاش به و یه از والک یگرفت، و وقت یان خود قصاص میاز وال

ه کشد  یثابت م یبر و یرد، و اگر امرک یت نموده بود جمع میاکش یه از وکرا  یسک
 نمود. یاش م بود، مؤاخذه یزم ممؤاخذه بر آن ال

                                           
 موجود نباشد. م. یه دخول در آن آسان باشد و مانعکدروازه آن است  یمراد از نرم -١
ه در ترجمه مراعات ک» أن«است از  یفین تصحیدھد، و ا یم یمعن» از«ه کآمده،  »عن«در اصل  -٢

 شده است.
نقل شده، به خاطر  یه از طبرکتاب ک یبا مراجعه به پاورق کین فقره تصرف اندیدر ترجمه ا -٣

 ال در متن نص، صورت گرفته است. م.کت اشیموجود
 د.کینوشته ن یجایکث را یھمراه قرآن حد یعنی -٤
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ه کاند  ت نمودهیمه بن ثابت روایر از ابوخزکعسا به و ابنیش ین ابن ابیو ھمچن
شان را بر یر ایاز انصار و غ ینمود، گروھ یمقرر م یرا وال یمرد یوقت س گفت: عمر

ام... و به  مسلمانان استخدام ننموده یھا گفت: من تو را بر خون یشاھد آورده م یو
 ر شده است.ک) آمده، متذ۱۴۸/۳نز (که در الکآن را، چنان  یمعنا

 در فرایض و وظایف امیر س قول عمر
ه گفت: عمر بن کاند  ت نمودهیر از عبدالرحمن بن سابط رواکابن سعد و ابن عسا

ھا مقرر  نیفرستاد و گفت: ما تو را بر ا یدبن عامر ُجَمحِ یرا] نزد سع یسک[ س الخطاب
] ه دشمنی[علشان  ، و ھمراهینک یت مکن دشمن حریم، و با آنھا به طرف سرزمینک یم

گفت: به خدا سوگند، شما  س نداز. عمریعمر، مرا در فتنه م ی، گفت: ایینما یجھاد م
د. من تو یگرفت نارهکد و بعد از من یگذارم. آن را [خالفت] بر گردن من انداخت یرا نم

ه کفرستم  ی، وتو را بدان نمیستیھا ن ه بھتر و افضل آنکم ینما یل میگس یرا بر قوم
شان  ه دشمنیبا آنھا عل ی. ولیزیشان را بر ی، و عزت و آبرویشان را بزنیا یھا پوست

نز کن در الین چنی. ایینما یم میتقسشان  انیرا در مشان  متی، و غنینک یجھاد م
 آمده است.) ۱۴۹/۳(

 در این باره یقول ابوموس
ه گفت: کاند  ت نمودهیروا س یه از ابوموسیم در الحلیر و ابونعکابن عسا

تاب کتان  یه براکفرستاده است،  )به طرف شما(مرا  س ن عمربن الخطابیرالمؤمنیام
 کپا ١تان)یبرا(را تان  یھا اد بدھم، و راهیرا  ستان  یو سنت نب )أل(پروردگارتان 

رده است کت یمثل آن را روا ی) آمده. و طبران۱۴۹/۳نز (کن در الین چنینم. اک
 اند. حیرجال صح ید: رجال ویگو ی) م۲۱۳/۵( یثمیھ

  انکار و عیبگیری بر بلندمنشی و پنهان شدن امیر از نیازمندان

 در این باره اتفاق افتاد ب آنچه میان عمر بن الخطاب و عمروبن العاص

                                           
 اند. ة افزوده شدهین نص از الحلیحات داخل پرانتز در ایتوض -١
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ه گفت: عمروبن العاص به عمربن کت نموده، یروا یابوصالح غفارم از کابن عبدالح
 س م. عمریا ن نمودهییرا نزد مسجد جامع تع یت منزلینوشت: ما برا س الخطاب

باشد، به او دستور داد تا  یدر مصر م یاز حجاز منزل یمرد یش نوشت: چگونه برایبرا
 ) آمده است.۱۴۸/۳نز (کن در الین چنیمسلمانان، بازار بگرداند. ا یآن را برا

 در شکستن منبر ب نامه عمر به عمروبن العاص
ه گفت: عمربن الخطاب به کت نموده، یروا س یشانیم جیم از ابوتمکو ابن عبدالح

 نوشت: ب عمروبن العاص

س، او ما بحسبك ان تقوم به عىل رقاب النا يانك اختذت منرباً ترق يما بعد: فانه بلغنا«

اما بعد: به من «: ترجمه .»ا كرستهـمـحتت عقبيك. فعزمت عليك لمسلمون ـالاً وـقائم
ا ی، آیشو یمردم بلند م یھا و از فراز آن بر گردن یا گرفته یه منبرکده یخبر رس

ت باشند. من تو را سوگند یرپاھایو مسلمانان ز یستاده شویه اکست ین یافکت یبرا
 آمده است. )۱۶۶/۳نز (کن در الین چنی. ا»ینکه آن را بشکدھم یم

 نکند یبه عتبه بن فرقد که بر رعّیت تکّبر و فخرفروش س نامه عمر
به  س ه عمرکم یجان قرار داشتیه گفت: در آذرباکت نموده، یروا س مسلم از ابوعثمان

 ما نوشت:

 مسلمني يفـال كدأمك، فاشبع العتبه بن فرقد، انه ليس من كدك وال من كدأبيك و يا«

 .»لبوس احلريررحلك، واياكم والتنعم وز أهل الرشك و يفاتشبع منه ـمـرحاهلم م

عتبه بن فرقد، آن نه از دست آورد توست، و نه از دست آورد پدرت، و  یا«: ترجمه
ه خودت کن کر یشان از آنچه س یھا نه از دست آورد مادرت، مسلمانان را در اقامتگاه

دن ی، و پوشکاس اھل شر، و شما را از تنعم، لبیشو یر میدر اقامت گاھت از آن س
 .)۴۵۸/۳۰ب (ین در الترغین چنیا .١»دارم یشم بر حذر میابر

 مؤاخذه امیر حمص به خاطر بنا نمودن باالخانه س و عمر

                                           
 ).۲۰۶۹مسلم ( -١
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درموسم حج به  س ه: عمربن الخطابکت نموده یم روایر از عروه بن روکابن عسا
ان ین جریبه عمل آورد]، در ا یو احوال پرس ییست [و از آنھا بازجویاحوال مردم نگر
ر ین امی؟ گفتند: بھتر١رتان چگونه استیعبور نمود، و او گفت: ام یاھل حمص بر و

را  ییکنوشت، و پ یا باشد. آن گاه نامه یساخته و در آن م یا ه باالخانهکن یاست، جز ا
د، یبه آن باال خانه رس یکه پک یه آن را آتش زند. ھنگامکفرستاد، و به او دستور داد 

خبر داده شد، و او  ر]یه به [امین قضیاش را آتش زد. ا زم را جمع نمود و دروازهیھ
نامه را به او داد، و تا  ]یکفرستاده شده است، بعد از آن [پ یه وکدش یگفت: بگذار

 ید. ھنگامیسوار گرد س ه به طرف عمرکر نامه را از دست خود نگذاشته بود یھنوز ام
ه به من بپیرا د یو س عمره ک . عمر -و شتران صدقه در آن بود  -وند ید گفت: در َحرَّ

 نان]یه نشی[باد یرا از چادرھا یچادر خط دار یش، و به طرف وکافزود: لباست را ب
ن شتران را آب بده، و تا آن وقت یو ا ٢شکه از پشم شتر بود انداخت و گفت: بک
؟ ٤یاد داریار را از چه وقت به کن یگفت: ا س ه خسته شد، سپس عمرک ٣دیشک یم

، و توسط ین خاطر باالخانه را ساختین. افزود: به ھمیرالمؤمنیام ی، ایگفت: به تازگ
خود برگرد، کار  به. یار نمودیاخت یو بلند یمان بلندمنشیتیھا و  وهیھا، ب نکیآن بر مس
 است.) آمده ۱۶۶/۳نز (کن در الین چنین. اکن را نیو دوباره ا

 گرفت یکه قصر یمؤاخذه سعد وقت س و عمر
اب بن رفاعه روای، ابن راھوکابن مبار د از َعتَّ ه گفت: به کاند  ت نمودهیه و ُمَسدَّ

 یا گرفته است، و بر آن دروازه یقصر س ه سعدکد یخبر رس س عمربن الخطاب
 -را فرستاد  س محّمدبن مسلمه س ساخته، و گفته است: صدا قطع شد. آن گاه عمر

ه خواسته است، انجام شود او کار را چنان کخواست  یم یه وقتکچنان بود  س و عمر

                                           
ه بن قرط بود.یام -١  رشان عبداللَّ
م، و ھدف یه آن را در ترجمه مراعات نمودکباشد، » شکب«ن درست کو مم» نکباز «در نص:  -٢

 شتران بده. یش و براکن است: آب را بیچن
د یآمده، و شا» شد ین مییپا«صورت گرفته است، در اصل  یبا مراجعه به پاورق یز اصالحینجا نیا -٣

 ه در ترجمه مراعات شده است.کباشد، » دیشک یم«درست 
 . م.یر شدیو ام یارھا باز ماندکن یه از اکچه مدت است  یعنی -٤
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وفه آمد، و کبه  یاش را بسوزان. و و گفت: نزد سعد برو و دروازه -فرستاد  یرا م
رد، و آتش برافروخت و دروازه کرون ید، آتش افروز خود را بیه به دروازه رسک یھنگام

آمد و به او خبر داد، و بعد صفت محّمدبن مسلمه  یسکد، آن گاه نزد سعد یرا سوزان
ش رفت، محّمد گفت: از تو خبر ید و سعد او را شناخت. سعد به سویان گردیش بیبرا

اد ید. سعد به خدا سوگند ی: صدا قطع گردیا ه گفتهکده است ین رسیرالمؤمنیبه ام
م انجام یا ما آنچه را بدان مأمور شدهن را نگفته است، بعد محّمد گفت: یه اکنمود 

 م.یینما یادا م ییگو یم، و از تو آنچه را میدھ یم
او ابا  یش فراھم آورد، ولیبرا یا ه توشهکن را عرضه داشت یآورده به او ا یسعد رو

را  یو س ه عمرک ینه آمد. ھنگامید، و به مدیخود را سوار گرد ید، سپس سواریورز
ه تو آن را کردم ک یر نمکبود، ف یو حسن ظن در قبالت نم یگمان یکد گفت: اگر نید

ر خود سرعت به خرج یه در سکد یر گردکمتذ ی. وین سرعت] انجام داده باشی[به ا
خواست، و به خدا  یمعذرت م داده است، و افزود: من آن را انجام دادم، و او [سعد]

آنچه را (امر نمود؟ گفت:  را یزیا به تو چیه نگفته است. عمر گفت: آکخورد  یسوگند م
نه در اطرافم یاست، و اھل مد یو نرم کن نازین عراق زمیه زمکن بود یدم ایناپسند د
تو سرد  ینم، براکتو امر  یرا برا یزیه اگر چکدم ین ترسیرند، بنابرایم یم یاز گرسنگ

ر یمؤمن به غ«گفت:  یه مک یدینشن صا از رسول خدا یآ ،١)من گرم یباشد، و برا
) آمده، و آن را در االصابه ۱۶۵/۳نز (کن در الین چنی. ا٣ -٢»شود یر نمیاش س هیھمسا

ن ین چنیه بن رفاعه. و ایگفته است: از عبا یه وکن یر نموده، جز اکامًال ذک) ۳۸۴/۳(
ن را یر نموده، و بعد از آن گفته است: اکه به طول آن ذی) از عبا۱۶۷/۸( یثمین را ھیا

رجال  یرده است، و رجال وکت یاز آن را روا یھم بخش یعلیابو ت نموده ویاحمد روا

                                           
 یثمیرا از ھ یالمکنجا یباشد، بناء ما در ا یرواضح میالم غکن یا ن در اصل آمده است.ین چنیا -١

 یزیا چیپس عمر گفت: آ«سازد:  یده را واضح میچیالم پکن یه اکم یشو یر مکوالمسند متذ
. عمر گفت: یم توشه بدھیه تو براکر. و گفت: تو را چه بازداشت یت توشه داد؟ پاسخ داد: خیبرا

ه کاند  نهیمن گرم، و اطرافم اھل مد یتو سرد باشد و باال یم و برایت امر نمایه براکدم یمن بد د
 ».د: الخیگو یه مکدم یشن صشته است، و از رسول خدا کشان را یا یگرسنگ

 ند. م.ک یر نمیه باشد ساش گرسن هیه ھمساک یخود را در حال یعنی -٢
/ ۸) که منقطع است. ابوعبایة بن رافع از عمر نشنیده است: ھیثمی (۵۵، ۵۴/ ۱. احمد (ضعیف -٣

 ). شیخ احمد شاکر (رحمه الله) آن را به سبب انقطاع ضعیف دانسته است.۳۱۷
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ر و کاز ابوب ین را طبرانیده است. و ایه بن رفاعه از عمر نشنیه عباکن یاند، جز ا حیصح
ن واقع شده یچن یث ویه در حدکن یت نموده، جز ایبه اختصار روا ب رهیابوھر

شان  یشود، و دروازه را بر رو یاز آنھا پنھان م یه وکد یخبر رس س است: و به عمر
د، و یرس یه اگر وکرا اعزام نمود، و به او دستور داد  س اسریبندد. آن گاه عماربن  یم

د: در آن عطا بن سائب یگو ی) م۱۶۸/۸( یثمیشد. ھکدروازه بند بود، آن را به آتش ب
 آمده: و او مختلط شده بود.

 از صحابه در شام اتفاق افتاد یو گروھ س آنچه میان عمربن الخطاب
 یآن از نافع و بعض آن از مرد ید بعضیگو یم - س هیریاز جو یرکشیر وکابن عسا

ه گفت: ابودرداء از عمر اجازه خواست تا کاند  ت نمودهیروا -از پسران ابودرداء است 
 ،١ینکار که کن یدھم مگر ا یگفت: من به تو اجازه نم س به طرف شام برود. عمر

دھم. ابودرداء گفت: من  یافزود: من به تو اجازه نم س نم. عمرک یار نمکگفت: من 
 ینمازمشان  یدھم و برا یاد میآموزم و  یرا م صشان  یمردم سنت نب یروم و برا یم

د، و یبه طرف شام خارج گرد س ] عمرین به او اجازه داد. [بعد از مدتیگزارم، بنابرا
ه شب ک یرد. ھنگامکگاه یه بکن ید توقف نمود، تا ایدگر یکه به آنھا نزدک یھنگام

ن یرا بب ین، وکت کان حریسف )یاب(دبن یزیبه طرف  ٢رفأی یش گرفت، گفت: ایفرا
 یمت مسلمانان برایرا از غن یشمیبا و ابری، چراغ است، و داند انیه نزدش افسانه گوک

و اجازه  دھد، یم ، سالم را به تو پاسخیدھ یسالم م یخود فرش نموده است، به و
ت کدھد. آن گاه حر یبه تو اجازه نم یستکیه نداند تو کن یتا ا ی، ولینک یطلب م

م یکم. پاسخ داد: و علیکم، گفت: السالم علیدیرس یه به دروازه وکن یم تا اینمود
ه تو را کاست  یسکن یرفأ گفت: ای؟ یستکید: تو یالسالم. گفت: داخل شوم؟ پرس

ه کن است. آن گاه دروازه را باز نمود. یرالمؤمنین امیسازد، ا ین میغمگ [آمدنش]
 س را فرش نموده بود. عمر یشمیبا و ابریان و چراغ وجود داشت، و دیافسانه گو

                                           
 .یش ببریت را پیار والکو  یشو یوال یعنی -١
 بود. س غالم و محافظ عمر یو -٢
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نواخت و زد،  یان ھر دو گوش ویآن گاه شالق را در م .١رفأ، دروازه، دروازهی یگفت: ا
ان خانه گذاشت، بعد از آن به قوم گفت: تا ید و در میچانیزھا را جمع نموده پیو آن چ

 س از شما خارج نشود.کچ یھتان  یسو بهبازگشتم 
رفأ ما را نزد عمروبن العاص ی یرون آمدند، گفت: ایب یاز نزد وشان  یھردو بعد

مت مسلمانان یرا از غن ییبای، چراغ است و داند ان یافسانه گو یه نزد وکن یببر، و بب
اجازه  یدھد، و بر و یو او جواب آن را به تو م یدھ یو سالم مفرش نموده است، به ا

دھد. بعد ما به دروازه  یبه تو اجازه نم یستکیه نداند تو کن یتا ا ی، ولیخواھ یدخول م
م السالم. افزود: داخل شوم؟ یکم. پاسخ داد: و علیکم، عمر گفت: السالم علیدیرس یو

سازد،  ین میغمگ] ه تو را [آمدنشکاست  یسکن یرفأ پاسخ داد: ای؟ یستکید: تو یپرس
با یان، چراغ و دین است. آن گاه دروازه را گشود. و در آن افسانه گویرالمؤمنین امیا

رفأ دروازه، دروازه. بعد از آن شالق ی یرا فرش نموده بود. عمر گفت: ا یشمیبود، و ابر
ان ید و در میچانیپنواخت و زد، بعد متاع را جمع نموده،  یان ھر دو گوش ویرا در م

 د.ینرو ییام، جا خانه گذاشت. و به قوم گفت: تا نزدتان برنگشته
ببر،  یرفأ ما را نزد ابوموسی یگفت: ا س رون آمدند، عمریب یآن گاه ھر دو از نزد و

مت مسلمانان یرا از مال غن یاند، چراغ است و پشم انیه نزدش افسانه گوکن یرا بب یو
دھد.  یاجازه نم یستکیتا نداند تو  ی، ولیخواھ یاجازه م یفرش نموده است، تو از و

را فرش  یان و چراغ بود، و پشمیم و نزدش افسانه گویبه راه افتاد یآن گاه به طرف و
 ٢ان ھر دو گوشش حواله نمود و زد، و گفت: توینموده بود، آن گاه شالق را درم

ارانم یاست، و تو خود آنچه را ن ین، ایرالمؤمنیام ی؟! پاسخ داد: ایابوموس ین ایھمچن
اند، به دست  ، به خدا سوگند من ھم آنچه را آنان به دست آوردهیدیاند د انجام داده

ن یه جز اکند، یگو ین شھر میست؟ گفت: اھل این چید: پس ایآورده بودم، پرس
به قوم  ان خانه گذاشت وید و در میانیچی. آن گاه متاع را جمع نموده پ٣سزد ینم

 رون نرود.یام ب ه من نزدتان برنگشتهکن یس از شما تا اکچ یگفت: ھ
رفأ ما را نزد برادرم ببر و او را ی یم گفت: ایرون آمدیب یه از نزد وک یھنگام

اش بند است.  اند، نه چراغ است و نه بر دروازه انیه نه نزدش افسانه گوکد، یم دیخواھ

                                           
 رون شود. م.یب یسکر، و نگذار یدروازه را بگ یعنی -١
 . م.یردکن قسم عمل یتو ھم ا یعنی -٢
 سزد. م. ین نمیتر از ا نییپا یزندگ یوال یبرا یعنی -٣
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او است و سرما  یبر رو یکمه نازه نموده است، و جاکیت ین است و بر پاالنیفرشش زم
اجازه  یدھد، و بر و یسالمت را به تو پاسخ م یدھ یسالم م یخورده است. به و

م یگاه به راه افتاد دھد. آن یبه تو اجازه م یستکیه بداند تو کن یو قبل از ا یخواھ یم
 یکم. پاسخ داد: و علیکگفت: السالم عل س م، عمریستادیاش ا ه بر دروازهکن یتا ا

 یه بندکد یا داخل شوم؟ گفت: داخل شو. دروازه را فشار داد و دیالسالم. گفت: آ
پرداخت تا  یدا نمودن ویبه پ س م، و عمریداخل شد یکخانه تار یکندارد، و ما در 

و به فرشش دست  ه پاالن است،کافتاد، و دست خود را بالش نمود  یو یه به روکن یا
گفت:  س ست. ابودرداءکیه جامه نازکدست برد  ١ن است، و و به لحافشیه زمکبرد 

سال یک -به خدا سوگند  -. ابودرداء افزود: ین است؟ گفت: بلیرالمؤمنیست، امکین یا
ت یا برایند، آکگفت: خداوند تو را رحمت  س شم. عمرک یه انتظارت را مکشود  یم

را  یثیا حدیعمر آ یبه او گفت: ا س ردم؟ ابودرداءکت نیا برایاورده بودم؟ آین یفراخ
د یبا«ث؟ گفت: یدام حدکد: ی؟ پرسیاد داریان نموده به یما ب یبرا صه رسول خدا ک

. ابودرداء یگفت: آر .٢»ار باشدکا چون توشه سواریاز شما از دن ییکدست داشته ھر 
نان گفتگو که یگر گریدیکد: آن گاه با یافزا یم؟ میردکچه  یعمر ما بعد از و یافزود: ا

 ) آمده است.۷۷/۷نزالعمال (کن در ین چنیه صبح شد. اکن یردند تا اک یم

 در این باره ب قصه عمر و ابوبکر از احوال مردم یبازرس
شه از طرف یھم س ه: عمربن الخطابکت نموده یروا یب از ابوصالح غفاریخط
ارش کداد و به  یآب م یگرفت، به و ینه خبر مینا در اطراف مدیرزن نابیپ یکشب از 

به طرفش  یسک یر از ویه غکافت ی یآمد درم ینمود، و چون نزدش م یم یدگیرس
ن بار یچند س خواسته انجام داده است. عمر یه آن زن مکرا  یزیسبقت جسته، و چ

                                           
 چون لحاف بود. یو یه روک یا به جامه یعنی -١
). این متن را از طریق سلمان فارسی ۱۹ – ۱۷/ ۲۰. ابن عساکر در مختصر تاریخ دمشق (صحیح -٢

) ۶۰۶۹) و طبرانی در (الکبیر) (۴۰۰۴) و ابن ماجه (۱۰/۵۴ابن عساکر در مختصر تاریخ دمشق (
وی (حاکم) آن را صحیح دانسته و ذھبی نیز با  اند ) روایت نموده۷۸۹۱/ ۴) و حاکم (۶۰۶۰و (

) حسن دانسته است. ۳۲۲۵الترغیب) (وی موافقت نموده... عالمه آلبانی نیز آن را در (صحیح 
 ).۳۵۱، ۳۴۹/ ۱۳نگا: سیر اعالم النبالء (
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ن یمکن عمر در ید، بنابراینتوانست بر آن شخص سبقت جو یبه طرف آن زن آمد ول
د، البته در یآ ینزد آن زن م هکاست  س قیر صّد که ابوبکد یس نشست، و دکھمان 

ن در منتخب ین چنی، سوگند به جانم!! ا١فه بود. آن گاه عمر گفت: تویه خلک یحال
 ) آمده است.۳۴۷/۴نز (کال

در  س ه: عمربن الخطابکت نموده یروا ی) از اوزاع۴۸/۱ه (یم در الحلیو ابونع
د و باز داخل خانه ش یا د، و عمر داخل خانهیرا د یرون رفت، و طلحه ویشب ب ییکتار
ره زن یپ یکه کد یه طلحه صبح نمود، به ھمان خانه رفت دک ید. ھنگامیگرد یگرید
دارد؟  یارکد چه یآ یه نزدت مک ین مردیگفت: ا )به او(ور مبتال به فلج در آن است، ک

م یاز دارم برایه نکرا  یزید، او چیآ یفالن و فالن وقت نزدم م یگفت: او از ابتدا
ند، کطلحه مادرت تو را گم  یند، طلحه گفت: اک یرون میت را از من بیو اذآورد،  یم
 .شود؟! یم یریگ یعمر پ یھا ا لغزشیآ

 در این باره س قول عمر مؤاخذه و حکم به ظاھر اعمال
ه بن عتبه بن مسعود روا  س ه گفت: از عمربن الخطابکت نموده، یعبدالرزاق از عبداللَّ

گرفته  یتوسط وح صه در زمان رسول خدا کبودند  ید: مردمانیگو یه مکدم یشن
قطع شده است، و شما را بر آن چه از اعمالتان ظاھر  یگر وحیشدند، و حاال د یم

م، ینک یاعتماد م یار سازد، بر وکر را آشیما خ یه براک یسکم. ینک ید، مؤاخذه میگرد
در پنھانش محاسبه م، و خداوند خود او را یندار یارکم و به پنھانش یساز یش میکنزد

قش یم و تصدینک یاعتماد نم یار سازد، بر وکما شر را آش یه براک یسکند، و یکم
) ۱۴۷/۳نز (کن در الین چنیو و خوب است. ایکد: پنھانش نیم، اگرچه بگویینما ینم

ه به مثل آن روای) ا۲۰۱/۸( یھقیآمده است. و ب ت نموده، و گفته است: ین را از عبداللَّ
 رده است.کت یروا ٢حیدر صح ین را بخاریا

ن یه گفت: در نخستکاند  ت نمودهیاز حسن روا یھقی) و ب۱۹۶/۳و ابن سعد (
 ] فرمود:یو تعال کخداوند [تبار ینمود، پس از حمد و ثنا س ه عمرک یسخنران

ان شما ید، و در میا ش شدهیام، و شما به من آزما ش شدهیاما بعد: من به شما آزما
ام یق یوکار  بهه نزد ما حاضر باشد، خودمان ک یسکام.  مانده یباققم یبعد از دو رف

                                           
 . م.ینک یر از من سبقت میه در ھر خک ییتو یعنی -١
 ).۵۶۴۱بخاری ( -٢
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 یسکم. ینک یمقرر م یب شود، اھل قّوت و امانت را بر ویم، و ھر گاه از ما غاینک یم
م، یدھ یش میند جزاک یه بدک یسکم، و ینک یبه او اضافه م ییکند، از نک ییکه نک

 ) آمده است.۱۴۷/۳نز (کدر الن ین چنید. ایخداوند بر ما و شما مغفرت نما

 در این باره س قول عمر کار ینظارت و بررس
ن یا شما بر ایفرمود: آ س ه: عمرکاند  ت نمودهیر از طاووس رواکو ابن عسا ١یھقیب
را به  ینم، و سپس وکشناسم بر شما مقرر  یه مکرا  یسکن یه اگر من بھترکد یباور

ه کن یر، تا ای. گفت: خیام؟ گفتند: بل نموده م، آنچه را بر من است ادایعدالت امر نما
ا به آنچه من امرش نموده بودم، عمل نموده یه آکقرار دھم  یرا مورد بررس یار وک

 ) آمده است.۱۶۵/۳نز (کن در الین چنیر؟ ایا خیاست 

 تغییر و تبدیل لشکریان

ه بن کعب بن مالك انصار  در این باره یحدیث عبداللَّ
ه بن  یھقیابوداود، ب  یه: ارتشکاند  ت نمودهیروا س یانصار کعب بن مالکاز عبداللَّ
ل یر ما را تبدکدر ھر سال لش س ن فارس بودند، و عمریرشان در سرزمیاز انصار با ام

ه مدت گذشت، اھل آن مرز ک ید. ھنگامیمشغول گرد ٢از آنھا س ] عمرینمود، [بار یم
 صه اصحاب رسول خدا ک یر حال، و د٣شدت رواداشت یبر و س برگشتند، و عمر

، و یعمر تو از ما غافل شد یدشان داد. گفتند: ایحاضر بودند بر حذرشان نمود و وع
دستور داده بود، در  یان به عوض برخیجنگجو یدر فرستادن برخ صامبر یآنچه را پ

 ) آمده است.۱۴۸/۳نزالعمال (کن در ین چنیا .٤ینمود کقبال ما تر

 مسلمانان در آنچه بر آنها نازل شده باشدامیر و رعایت 

 در این باره در طاعون عمواس ب قصه عمر و ابوعبیده

                                           
 ).۱۶۳/ ۸در سنن خود ( -١
 آنھا مشغول و غافل شد. م. یلیاز تبد یعنی -٢
 ر ھمان ارتش.یبر ام یعنی -٣
 ) صحیح دانسته است.۲۵۶۵آلبانی آن را در صحیح ابوداوود () ۲۹۶۰. ابوداوود (صحیح -٤
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از  ین وقتیرالمؤمنیه: امکت نموده یروا یر از طارق بن شھاب از ابوموسکابن عسا
من نسبت  ینوشت: برا س دهید. به ابوعبیه مردم را در شام فرا گرفت شنک یطاعون

ام  ن نامهیست، اگر این یا ه مرا در آن بدون تو چارهکش آمده است، یپ یبه تو ضرورت
، و اگر ییایم بیبه سو یه تا صبح نمودکدھم،  یت در شب آمد، من تو را سوگند میبرا

. ییایب ١به طرفم یگاه نمودیه تا بکدھم  ید، من تو را سوگند میدر روز به تو رس
ش شده است، ین پیرالمؤمنیام یه براکرا  یار و ضرورتکگفت: من  س دهیابوعب

ش یدر جواب برا .٢ستین یماندن یه باقکرا نگه دارد،  یسکخواھد  یم یدانستم، و
ح یه ھرگز نفس خود را بر آنھا ترجکاز مسلمانان ھستم،  ینوشت: من در ارتش

را نگه  یسکش آمده است دانستم، و تو یت پیه براکدھم، من ھمان ضرورت را  ینم
د مرا از سوگند خود یت رسیام برا ن نامهیه اک یست، وقتین یماندن یه باقک یدار یم

 آزاد گردان، و در نشستن به من اجازه بده.
ست. و یشد و گر کش پر از اشھای را خواند، چشم ینامه و س ه عمرک یھنگام 

ر، یده مرده است؟ گفت: نخین، ابوعبیرالمؤمنیام یه نزدش بود، به او گفت: اک یسک
وباء، و نوشته بود:  یاست دارا ینیبه او نوشت، اردن سرزم س آن گاه عمر .٣هک ییگو

ن بدانجا ین با مھاجریاست دور از وباء، بنابرا ینیه زمی، و جاب٤آب است یکپست و نزد
ن را یرالمؤمنین باره، فرمان امیه نامه را خواند گفت: در اک یوقت س دهیبرو. ابوعب

 یھا ه سوار شوم و جاھا و منزلکم، و مرا دستور داد ینک یاطاعت م یم و از ویشنو یم
ده آمدم، آن گاه یھمسرم را طاعون گرفت، و دوباره نزد ابوعب یمردم را آماده سازم. ول

ساخت، بعد خودش به طاعون  یمردم را آماده م یھا ده به راه افتاد و منزلیخود ابوعب
ه کنند ک ید: گمان میگو یه مد. ابوالموجیمبتال شد و درگذشت، و طاعون متوّقف گرد

و شش ھزار سرباز بود و ھمه آنھا به جز شش ھزار نفر وفات نمودند. و  یده با سیابوعب
) ۳۲۴/۲نز (کن در الین چنیت نموده است. این را رواینه مختصرتر از اییان بن عیسف

 آمده است.
                                           

ه صبح کن یقبل از ا«ن باشد: ید درست چنین طور آمده است، و شایدر ھر دو نص در اصل ھم -١
 ».ییگاه نمایه بکن یقبل از ا«و » یینما

 ده را از منطقه طاعون دور سازد تا زنده ماند.یقصد دارد ابوعب یعنی -٢
 مرده است. یه وک ییگو یعنی -٣
 م دارد.یمرطوب و وخ یھوا یعنی -٤
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آمده است:  یاق ویت نموده و در سیان روایق سفین را از طری) ا۲۶۳/۳م (کو حا
 یه باقکخواھد  یرا م یقوم یند، بقاکن را رحم یرالمؤمنیگفت: خداوند ام س دهیابوعب
 یھا از ارتش یده به او نوشت: من ارتشید: بعد از آن ابوعبیافزا یستند. مین یماندن

م کدھم. حا یح نمیده است، ترجیمسلمانان ھستم، و خود را در آنچه به آنھا رس
 یب است. و ذھبیار عجین بسیاند، و ا ثقهشان  ث ھمهین حدیان اید: راویگو یم
ق طارق به طول ین را از طریو مسلم است. و ابن اسحاق ا ید: به شرط بخاریگو یم

 یآمده: ا یاق ویت نموده است و در سی) آمده، روا۷۸/۷ه (یه در البداکآن، چنان 
از مسلمانان  یرکلش ار و ضرورت تو را به خودم دانستم، من درکن، من یرالمؤمنیام

ن یو مفارقت آنھا را تا ا ییابم، و جدای ینفس خودم بر آنھا نم یبرا یحیه ترجکھستم 
ن مرا از یخواھم، بنابرا یند نمکخود را اجرا ن یه خداوند درباره من و آنھا امر و قضاک

 یرم بگذار. طبرکان لشین، و در مکن، رھا یرالمؤمنیام یمت، ایسوگند و تصم
 رده است.کت ین را از طارق به طولش روایز این )۲۰۱/۴(

 رحمت و مهربانی امیر

 در این باره س حدیث ابواسید
ن به طرف یرا از بحر یرید زنان اسیه: ابواسکرده ک تیبه از ابوجعفر روایش یابن اب

تو «د: ینند. پرسک یه میه گرکد یاز آنھا را د یزن صآورد، رسول خدا  صرسول خدا 
د یابواس یبرا صپاسخ داد: پسرم را فروخته است. رسول خدا » را چه شده است؟

 یپاسخ داد: به بن» ؟یکبه «. فرمود: یگفت: بل» ؟یا ا پسرش را فروختهیآ«گفت: 
نز کن در الین چنیا». اوریتو خودت سوار شو و او را ب«فرمود:  صعبس. رسول خدا 

 ) آمده است.۲۲۹/۲(

 این بارهدر  س خطبه عمر
نشسته  س ه گفت: نزد عمرکاند  ت نمودهیده روایاز بر یھقیم و بکابن المنذر، حا

آمده و گفت:  یست؟ وین صدا چیه اکن یرفأ! ببی ید: ایرا شن یادیه فرکبودم 
ن و انصار را یگفت: مھاجر س شود. عمر یه مادرش فروخته مکش است یاز قر یدختر
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بعد از  ید. ویه: منزل و حجره پر گردکوده بود درنگ ننم یم فراخوان، و ساعتیبرا
 خداوند گفت: یحمد و ثنا

 یآورده بود قطع صله رحم صه در آنچه محّمد کد یدان ین را میا ایاما بعد: آ
ده است!! بعد یع گردیان شما شاین عمل در میر. فرمود: و ایوجود داشت؟! گفتند: نخ

 از آن خواند:

ۡ  إِن ُتمۡ َعَسيۡ  َ�َهۡل ﴿ ن ُتمۡ تََو�َّ
َ
ْ ُ�فۡ  أ  ٱ ِ�  ِسُدوا

َ
ُعوٓ  ِض �ۡ� ْ َوُ�َقّطِ رۡ  ا

َ
 ﴾٢٢ َحاَمُ�مۡ أ

 .]۲۲[محمد: 
ن فساد یومت به شما داده شود در زمکه اگر حکشود از شما  یا توقع میآ«: ترجمه

 .»دینکد و صله ارحام خود را قطع ینک
ان یدر م یمادر زنه کدتر است ین شدیاز ا یدام قطع صله رحمکبعد از آن گفت: و 

تان وسعت آورده است؟ گفتند: آنچه در  یه خداوند براک یشما فروخته شود، در حال
] یخالفت اسالم یند، انجام بده. آن گاه او به ھمه گوشه [ھاک ینظرت خوب جلوه م

ن قطع صله رحم است و جواز یشود، چون ا یمادر [شخص] آزاد فروخته نم«ه کنوشت 
 ) آمده است.۲۲۶/۲نزالعمال (کن در ین چنیا». ندارد

 در این باره یحدیث ابوعثمان نھد
 س ه گفت: عمربن الخطابکاند  ت نمودهیروا ی) وھّناد از ابوعثمان نھد۴۱/۹( یھقیب
رد. یخود را بگ یتوب مقررکاستخدام نمود، و او آمد تا م یارکاسد به  یرا از بن یمرد

گفت:  ید. اسدیرا بوس یآورده شد، و او ودام پسرش کعمر  ی: آن گاه برا)دیگو یم(
ام!  دهیرا نبوس ی؟! به خدا سوگند، من ھرگز پسریبوس ین را میا این آیرالمؤمنیام یا

توب ما را ک، میتر رحمیبه مردم ب -به خدا سوگند  -ن حال تو یفرمود: به ا س عمر
 را مسترد نمود. یو ین، و مقررکرا ن یارکم یبده، و ابدًا برا

ت یاز محّمدبن سالم روا ینورین را دی) آمده است. و ا۱۶۵/۳نز (کن در الین چنیا
ده شده باشد، یشکه رحمت از قلب تو کن یآمده: عمر گفت: ا یث وینموده، و در حد

ند، و او را از ک ینندگان را رحم نمکست، خداوند از بندگان خود جز رحم یگناه من چ
 ی، مردم را چگونه رحم خواھینک ینمارش برطرف ساخت و گفت: تو پسرت را رحم ک

 ) آمده است.۳۱۰/۸نز (کن در الین چنینمود. ا
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 و اصحابش ص عدالت پیامبر

 ص عدالت پیامبر خدا
 در این باره ص و خطبه پیامبر یقصه زن مخزوم

 یدر غزوه فتح دزد صدر زمان رسول خدا  یه: زنکت نموده یاز عروه روا یبخار
رفتند.  یشفاعت خواھ ید برایھراسان شده نزد اسامه بن ز یگاه قوم و نمود، آن

 صرسول خدا  یه اسامه در آن مورد با او صحبت نمود، روک ید: ھنگامیگو یعروه م
اسامه » ؟!ینک یصحبت م یاز حدود خداوند تعال یا با من در حدیآ«رد و گفت: کر ییتغ

 یبرا صگاه شد، رسول خدا یه بک یم مغفرت بخواه. ھنگامیرسول خدا برا یگفت: ا
 ه اھل و سزاوار اوست، گفت: ک یخداوند ھمانطور یراد خطبه برخاست، و پس از ثنایا

ان آنھا یف در میشر یه وقتکشدند،  کھال یبه خاطر )قبل از شما(اما بعد: مردم «
نمود، حد را  یم یدزدشان  انیف در میضع یگذاشتند، و وقت یرا م ینمود، و یم یدزد
ه جان محّمد در دست اوست، اگر فاطمه ک یساختند. سوگند به ذات یم یجار یبر و

 ».ند، دستش را قطع خواھم نمودک یدختر محّمد ھم دزد
د، و بعد یدر قبال آن زن دستور داد، و دستش قطع گرد صبعد از آن رسول خدا 

بعد از آن  ید: ویگو یم ل رد. عائشهکو و خوب شد، و ازدواج یکاز آن توبه او ن
در  ین را بخاریا .١دمیرسان یم صار و ضرورتش را به رسول خدا کآمد، و من  یم

ت نموده است. یروا ل ث عائشهیرده، و مسلم آن را از حدکت یھم روا یگرید یجا
ه کاز عائشه، چنان  ٢ن آن را ائمه اربعهی) آمده. و ھمچن۳۱۸/۴ه (ین در البداین چنیا

 اند. ردهکت یروا ) آمده،۲۶/۴ب (یدر الترغ
 

 در این باره س حدیث ابوقتاده
ن یدر سال حن صه گفت: با رسول خدا کت نموده، یروا س از ابوقتاده یو بخار

خوردند، و  یستکم، مسلمانان شیه [با دشمن] روبرو شدک یم. ھنگامیرون رفتیب

                                           
 ).۱۶۸۸) و مسلم (۴۳۰۴بخاری ( -١
 و ابن ماجه. م. ی، ابوداود، ترمذینسائ یعنی -٢
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از مسلمانان مسّلط شده، او را از پشت سرش با  یه بر مردکدم ین را دکیاز مشر یمرد
آورد، و مرا گرفته  یر بر رگ گردنش زدم و زره را پاره نمودم، او به طرف من رویشمش

افتم، بعد از آن مرگ به سراغش آمد و مرا رھا یمرگ را  یه از آن بوکچنان فشار داد 
ت: امر خداست. بعد گف ١وستم و گفتم: مردم را چه شده استیپ س نمود، بعد به عمر

شته باشد و بر آن کرا  یسکه ک یسک«نشست و گفت:  صبرگشتند و رسول خدا 
 یکگاه برخاستم و گفتم:  آن». اوست یبرا یزات ویگواه داشته باشد وسائل و تجھ

م یبرا یکمثل آن را گفت. گفتم:  صدھد؟ باز نشستم. و رسول خدا  یم شھادت میبرا
 یکمثل آن را گفت. گفتم:  صگر رسول خدا ی. بار ددھد؟ و باز نشستم یشھادت م

مثل آن را گفت. من  صدھد؟ و باز نشستم. باز رسول خدا  یم شھادت میبرا
خبر دادم،  یبه و» ابوقتاده تو را چه شده است؟ یا«گفت:  صبرخاستم رسول خدا 

جانب زات او نزد من است، او را از ید، وسائل و تجھیگو یگفت: راست م یآن گاه مرد
ه کست یچنان ن صامبر یر، به خدا سوگند، پیگفت: نخ س رکساز. ابوب یمن راض

رد. و به یجنگد، بگ یم یه در راه خدا و رسول وکخدا را  یرھایاز ش یریزات شیتجھ
، و آن را به من داد، »بده ی، آن را به و٢راست گفت«فرمود:  صتو بدھد!! رسول خدا 

ه در کبود  ین مالیدم، و آن نخستیسلمه خر یر بنرا د ییو من توسط آن بستان خرما
 ی)، ترمذ۱۶/۲)، ابوداود (۸۶/۲ن مسلم (ین را ھمچنیا .٣اسالم جمع نمودم

 اند. ردهکت ی) روا۵۰/۹( یھقی) و ب۲۰۹ص ()، ابن ماجه ۲۰۲/۱(

ه بن اب  یبا یك یھود یَحْدَرد اسلم یقصه عبداللَّ
ه بن ابکابن عسا  یبر و ییھودیه: از کت نموده یروا س یحدرد اسلم یر از عبداللَّ

ن مرد چھار درھم یمحّمد، من از ا یت برد و گفت: ایاکچھاردرھم بود، و او از دستش ش
». حقش را به او بده«دھد]. فرمود:  یطلب دارم و او در آن برمن غلبه نموده است [و نم

حقش را به او «فرمود: ستم. یه تو را به حق مبعوث نموده بر آن قادر نیکپاسخ داد: به ذات
 یستم، و به ویه جانم در دست اوست بر آن قادر نک یپاسخ داد: سوگند به ذات». بده

، و یمت بدھیبه ما غن یزیدوارم چی، و امیفرست یبر میه تو ما را به طرف خکخبر دادم 
                                           

 ست خوردند؟کچرا ش یعنی -١
 ر.کابوب یعنی -٢
 ).۲۸۳۷) و ابن ماجه (۱۵۶۲) و ترمذی (۲۷۱۷) و ابوداوود (۱۷۵۱) و مسلم (۷۱۷۰بخاری ( -٣
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ه کچنان بود  صو رسول خدا ». حقش را بده«نم. فرمود: کمن برگشته آن را به او ادا 
حدرد به  یشد، ابن اب یرده نمکالمش تعّلل کگر در مقابل یگفت د یسه مرتبه م چون

را لنگ زده بود، دستار از  یداشت، و چادر یرون رفت، و بر سرش دستاریطرف بازار ب
ن چادر را از من بخر، و آن ید گفت: ایشکسر خود گرفت، و آن را لنگ زد، و آن چادر را 

ار رسول ی یگذشت و گفت: ا یره زنیبه چھار درھم فروخت. آن گاه پ یھودیرا به ھمان 
 -ر ین چادر را بگیر، ایتو را چه شده است؟ و او به او خبر داد، آن زن گفت: بگ صخدا 
) آمده. و ۱۸۱/۳نز (کن در الین چنیا .١-انداخت  یو یه بر خود داشت براکرا  یچادر

 ت نموده است.ی) آمده، روا۲۹۵/۲( ه در االصابهکن را ھمچنان احمد، چنان یا

 قصه دو مرد از انصار در این باره
ه گفت: دو مرد کاند  ت نمودهیروا ل د نّقاش از اّم سلمهیبه و ابوسعیش یابن اب

ھنه شده که ک یھای راثیبه خاطر مخاصمه آنھا درباره م صاز انصار نزد رسول خدا 
شما نزد من «فرمود:  صبر آنھا وجود نداشت. رسول خدا  یبود آمدند، و گواھ

خود  ی] نازل نشده است، به رأیم در آن [وحید، و من در آنچه براینک یمخاصمه م
صله نمودم، و او با آن یل او فیه در آن بنا بر دلک یسک ین براینم، بنابراک یصله میف

ن صورت یرد، چون در اید آن را نگیرد باک یاز حق برادرش را تصاحب م یزیل چیدل
ه آن در گردنش کد یآ یم یامت در حالیدھم، و روز ق یاز آتش را م یا قطعه یمن به و

رسول خدا،  یشان گفتند: ایاز ا یکردند، و ھر که یآن گاه ھر دو گر». باشد یم ٢زانیآو
د و ید، برویار را انجام دادکن یا یوقت«فرمود:  صامبر یاو باشد. بعد پ یحق من برا

قش را ید رفیاز شما با ییکد، و ھر ینک یشکد و قرعه ییم نماید، و تقسینکحق را قصد 
 .) آمده است۱۸۲/۳نز (کن در الین چنیا ٤-. ٣»حالل گرداند

 در این باره یقصه اعرابی

                                           
 احمد آن را با سند منقطع روایت کرده است.. ضعیف -١
 خته شود.یه بر گردن آوک یزیچون گردن بند و چ یعنی -٢
 د. م.ینکگر بخشش ین واقع شد به ھمدیه در بک یادیو ز یمک یعنی -٣
 ) سند ابن ابی شیبة حسن است.۳۵۶/ ۵) ابن أبی شیبة (۲۶۸۰) بخاری (۱۷۱۳. مسلم (صحیح -٤
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آمد، و  صنزد رسول خدا  ییه گفت: اعرابکت نموده، یروا س دیابن ماجه از ابوسع
 یشدت روا داشت، حت صداشت تقاضا نمود، و بر رسول خدا  یه بر وکرا  ینید

ارانش او را یگاه  سازم، آن یل مواجه مکتو را به مش یگفت: اگر قرضم را به من ندھ
؟! گفت: من حق خود را ینک یصحبت م یکبا  یدان یبر تو، م یزجر دادند و گفتند: وا

بعد از آن نزد خوله بنت  ١د؟یا با صاحب حق نبودیفرمود: آ صامبر ینم. پک یطلب م
ما  یه براکن یس فرستاد و به او گفت: اگر نزدت خرما باشد، به ما قرض بده، تا ایق

رسول خدا.  یت ای، پدر و مادرم فدایم. خوله گفت: آریید و قرضت را ادا نمایایخرما ب
اه اد پرداخت. آن گیرا ادا نمود و به او ز یقرض اعراب صو به او قرض داد، رسول خدا 

آنھا «فرمود:  صد! رسول خدا یات را ادا نما نیخدا د ین ادا نمودیگفت: د یاعراب
ف در آن حق خود را بدون یه ضعکست یمقدس ن ی، اّمت٢اند دگان مردمین و برگزیبھتر

ت نموده است، و یبه اختصار روا س ث عائشهین را بزار از حدیا .٣»ردیت نگیآزار و اذ
ن در ین چنیرده است، اکت ید روایمسعود به اسناد ج ث ابنین را از حدیا یطبران
 ) آمده است.۲۷۱/۳ب (یالترغ

 حدیث خوله بنت قیس در این باره
ت نموده، یروا - ب ھمسر حمزه بن عبدالمطلب -س یاز خوله بنت ق یطبران

 یار بود، وکوسق خرما بدھ یکساعده  یاز بن یبه مرد صه گفت: رسول خدا ک
از انصار  یبه مرد صامبر خدا یتقاضا نمود، پ صنزدش آمد و آن را از رسول خدا 

 یش به ویاز خرما یمترک یاو بپردازد، آن مرد خرما یه آن را براکدستور داد 
؟ ینک یرد م صا بر رسول خدا یگفت: آ ید. انصاریاو از قبول آن ابا ورز یپرداخت، ول

تر است؟! آن گاه چشمان  به عدالت مستحق صاز رسول خدا  یسک، و چه یگفت: بل
از من به  یسکراست گفت، و چه «شد، و بعد از آن گفت:  کپر از اش صرسول خدا 

ف آن حق خود را از یه ضعکرا مقدس نگردان،  یتر است؟! خداوند اّمت عدالت مستحق
خوله، آن  یا«، بعد از آن گفت: »ردیت رساند نگیرا آزار و اذ یه وکن یآن بدون ا یقو

                                           
 .داشته باشد. م یم یطور زبان دراز نید؟ صاحب حق ایدیرا ھرگز ندا صاحب حق یآ یعنی -١
 نند.ک یاست آن را ادا مشان  یه آنچه از حقوق باالک یسانک: یعنی -٢
 ) صحیح دانسته است.۱۹۶۹) و آلبانی آن را در (صحیح ابن ماجه) (۲۴۲۶. ابن ماجه (صحیح -٣



    اصحاب به وّحدت کلمه باب هفتم: اهتمام و توّجه
١٢٧ 

 

قرض دار  )نزد(ه از ک یا ن، چون ھر قرض دھندهکنش را ادا یش بشمار، و دیرا برا
نند. ک یرحمت م یدعا یان بحر بر وین و ماھیزم یھا رون رود، جنبندهیب یخود راض

به دست دارد،  یزیه چک یند، در حالکه قرض دار خود را معّطل ک یا و ھر بنده
ن را یا .١»ندک یدر ھر روز و شب گناه نوشته م یون عملش بر یخداوند به خاطر ا

ن ین چنیت نموده است. ایروا ید و قویبه اسناد ج ل احمد به مانند آن از عائشه
 ) آمده است.۲۷۰/۳ب (یدر الترغ

 س عدالت ابوبکر صّدیق

ه بن عمرو در این باره و این گفته صدیق: برا من روز قیامت در  یحدیث عبداللَّ
 باشد یم یپیش خدا چه کس

ه بن عمروبن العاص روا یھقیب روز جمعه  س قیر صّد که: ابوبکت نموده یاز عبداللَّ
چ یم، و ھینکم یه تقسکد، ینکصدقه را حاضر  یبرخاست و گفت: چون فردا شد شترھا

د یر شاین افسار را بگیبه شوھرش گفت: ا یجز به اجازه نزد ما داخل نشود. زن یسک
نزد  ب رکه عمر و ابوبکافت یند، آن مرد آمد و درکب یمان نص یبرا یخداوند شتر

ملتفت شد و گفت:  س رکد. آن گاه ابوبیھا داخل گرد ز با آنیاند، او ن شترھا داخل شده
گرفت، و او را زد. بعد  یز تو را به ما داخل نموده است؟ سپس افسار را از ویچه چ
ا فرا خواند و افسار را به او م شترھا فارغ شد، آن مرد ریاز تقس س رکه ابوبک یھنگام

ن یرد، و تو ایگ یبه او گفت: به خدا سوگند قصاص نم س ر. عمریداد و گفت: قصاص بگ
 یسکش خدا چه یامت در پیمن در روز ق یر گفت: براکن. ابوبکن یرا روش و سّنت

به غالم خود دستور داد، تا  س رکبساز، آن گاه ابوب یگفت: او را راض س باشد؟ عمر یم

                                           
گوید: طبرانی  می )۱۴۰/ ۴در (المجمع) ( ) ھیثمی۲۳۴، ۲۳۳/ ۲۴. طبرانی در (الکبیر) (ضعیف -١

آن را در معجم االوسط و الکبیر روایت کرده است و در سند آن حیان بن علی است که گروھی او 
) ۱۱۴۰./ آلبانی آن را در ضعیف الترغیب (اند و گروھی دیگر او را ضعیف دانسته اند را ثقه دانسته

 ضعیف دانسته است.
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 یاورد، و او را بدان راضینار بیجامه و پنج د یکرا با پاالنش و  ییآن مرد سوار یبرا
 ) آمده است.۱۲۷/۳نزالعمال (کن در ین چنیا .١ساخت

 س عدالت عمر فاروق

 ب بن کعب یقصه عمر و اب
ان یگفت: در مه کاند  ت نمودهیروا یاز شعب یھقیدبن منصور و بیر، سعکابن عسا

ان من و خودت یرا درم یگفت: مرد س بود. عمر یخصومت ب عبکبن  یعمر و اب
آمدند،  ین نمودند و نزد وییان خود تعیرا در م س دبن ثابتیگردان، ھر دو ز م]ک[ح

ند ک یه داورک یسک، و در خانه ینکصله یان ما فیم تا در میعمر گفت: ما نزد تو آمد
را گشود و  یانکم یو ید برایداخل شدند، ز یھر دونزد وه ک یشود. ھنگام یآمده م

ه در کاست  ین جورین نخستیبه او گفت: ا س ن. عمریرالمؤمنیام ینجا، ایگفت: ا
 یو یش روینم، و ھر دو در پینش ی، من با خصم خود میم خود انجام دادکح

ن را از سوگند یرالمؤمنیگفت: ام ید به ابیرد، زکار کاّدعا نمود و عمر ان ینشستند. اب
آن گاه  ٢ردمک یتقاضا نم یر از ویغ یسکچ یھ ین را براین، و من اکخوردن معاف 

د تا آن وقت قضاوت را یه: زکاد نمود یآورد، و بعد از آن سوگند  یجا بهسوگند  س عمر
از عامه مسلمانان نزدش برابر نباشند. و در نزد ابن  یه عمر و مردکند ک ینم کدر

به خاطر  ب عبکبن  یه گفت: عمربن الخطاب و ابکت است یوار یر از شعبکعسا
ا در قدرتت؟ عمر به یعمر، آ یست و گفت: ایگر ینزاع نمودند، آن گاه اب ییدن خرمایبر

د، یگفت: ز یم بگردان. ابکان من و خودت حیاز مسلمانان را در م یاو گفت: مرد
د داخل شدند. و یه نزد زکن یت دارم، و ھر دو به راه افتادند تا ایگفت: رضا [عمر]

 ر شده است.ک) آمده، متذ۱۸۱/۳) و (۱۷۴/۳نزالعمال (که در کث را، چنان یحد
 

                                           
 ).۴۹/ ۸بیھقی ( -١
ند سوگند کار که انکه یعل یخود شاھد نداشته باشد، بر مّدع یبرا یاگر مّدع یانون اسالمدر ق -٢

د طبق قاعده فوق سوگند یار نمود، پس باکان س شاھد نداشت، و عمر سی نجا چون ابیاست، در ا
 ین را از سوگند خوردن معاف دارد، و به ابیرالمؤمنیخواست تا ام یاز اب س دینمود، اما ز یاد می

 عمر نموده است. م. ین درخواست را فقط برایه اکگوشزد نمود 
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 یدر توسعه مسجد نبو ب قصه عباس و عمر
در  س ه گفت: عباس بن عبدالمطلبکت نموده، ید بن اسلم روایو عبدالرزاق از ز

به من بفروش، عمر ن را یبه او گفت: ا س داشت، عمر ینه منزلیمسجد مد یپھلو
 س د. عمریابا ورز یعباس از فروش آن به و ید، ولیفزایخواست تا آن را به مسجد ب
د. بعد گفت: خودت آن را به ین، از آن ھم اجتناب ورزکگفت: آن را به من بخشش 

، یرینھا را بپذیاز ا ییکگفت: البد  س د. آن گاه عمریز ابا ورزی، از آن نیفزایمسجد ب
ر، یم] بگکان من و خودت [حیرا در م ید. سپس گفت: مردیرفت و ابا ورزیباز ھم نپذ

 ب به عمر یمخاصمه نمودند. اب یدو نزد ود، و ھریرا برگز س عبکبن  یاب یو
. ینکرون یاز منزلش ب یا نساخته یه راضکن یرا، تا ا یه وکستم یگفت: من بر آن ن

امبر یاز پ یه سّنتکن یا ای یافتیدرتاب خدا کن قضاوتت را در یا ایبه او گفت: آ س عمر
گفت: و آن  س . عمرصامبر خدا یاست از پ یه سنتکگفت: بل یاست؟ اب صخدا 

مان بن داود یسل«گفت:  یه مکدم یشن صامبر خدا یدام است؟ پاسخ داد: من از پک
را بنا  یواریت المقّدس را بنا نمود، ھر گاه دیه بک یوالسالم ھنگام هھماالصالیعل
تا  یه در حق مردکفرستاد  یش وحیشد، خداوند برا یرد، صبحگاھان منھدم مک یم

 س را رھا نمود، و بعد از آن عباس یو س آن گاه عمر». نکبنا ن ینکرا جلب ن یت ویرضا
 .١خود آن را به مسجد افزود

 حدیث سعید بن مسیب در این باره
خواست  س گفت: عمره کت نموده، یب رواید بن مسین عبدالرزاق از سعیو ھمچن

عباس از دادن آن  ید، ولیفزایرا گرفته و به مسجد ب س تا منزل عباس بن عبدالمطلب
ان من و خودت یگفت: من آن را خواھم گرفت، افزود: در م س د. عمریابا ورز یبه و

ش یه را برایآمده قض ی. بعد ھر دو نزد ابیم] بگردان. گفت: بلکعب را [حکبن  یاب
 یوالسالم وح هھماالصالیمان بن داود علیگفت: خداوند به سل یر شدند. ابکمتذ

د، یخر ین را از وی، زمیبود از آن مرد ینیند، و آن زمکالمقّدس را بنا  تیه بکفرستاد 
ا یبھتر است  یآن را پرداخت، [آن مرد] گفت: آنچه را به من داد یه بھاک یھنگام

                                           
 مرسل است از زید بن أسلم. -١
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ه آنچه را از تو گرفتم. مرد کگفت: بل] )ه السالمیعل(مان ی؟ [سلیآنچه را از من گرفت
 یبلندتر از آن از و یگردانم [و آن را قبول ندارم]، بعد آن را به قدر یگفت: من نافذ نم

 هه الصالیعل) مانین سلیرار نمود، بنابراکا سه مرتبه تید، و آن مرد مثل آن را دو یخر
 ینم ولک یم یداریخرم خودت کن را از تو به حیه من اکبه او شرط گذاشت، ( والسالم

 یم وکد: آن گاه آن را به حیافزا یبھتر است. م ییکدام که کن کاز من سئوال ن
ه یعل(مان یصله نمود، سلیطال ف ١نمود، و آن شخص آن را دوازده ھزار قنطار یداریخر

فرستاد،  یش وحیاد دانست، خداوند برایز یلیخ یو ین مبلغ را برایپرداخت ا )السالم
، و اگر از یدر آن صورت خودت داناتر یدھ یمربوط به توست و به او م یزیه اگر چک

ه کگفت: من بر آن ھستم  یشود، و او چنان نمود. اب یبده تا راض یدھ یرزق ما به او م
ه به نفع ک یگردد. عباس گفت: وقت یه راضکن یعباس مستحق منزل خود است، تا ا

نزالعمال کن در ین چنیا .٢دھم یه ممسلمانان صدق ی، من آن را براینمود یمن داور
ر از سالم کرده و ابن عساکت ی) روا۱۳/۴) آمده است. و آن را ابن سعد (۲۶۰/۴(

ه سالم کن یح است، مگر ایت نموده، و سند آن صحیل روایطو یلیابوالنضر آن را خ
عقوب بن یو  یھقیر، بکن ابن سعد، ابن عسایرده است. و ھمچنکن کرا در س عمر
نز که در الکه سندش حسن است، چنان کل مختصر، کرا از ابن عباس به ش ان آنیسف

ق اسلم آن را از وجه یر از طرکم و ابن عساکاند. و حا ت نمودهی) آمده، روا۶۶/۷(
ث یاند، و در حد ت نمودهی) آمده، روا۶۵/۷نز (که در الکل، چنان یطو یلیخ یگرید
 آمده است. ب عبکبن  یفه در بدل ابیحذ ٣یو

 ش عبدالرحمن بن عمر بن الخطاب و ابو ِسْرَوَعه قصه
ه گفت: برادرم کاند  ت نمودهیروا ب از ابن عمر یھقیو عبدالرزاق و ب

 و - ٤دیبن حارث ھمراھش نوش )عقبه(د، و ابوسروعه یرا] نوش یا عبدالرحمن [نوشابه

                                           
در حدود صد رطل، به  یند، وزنک یاس وزن را افاده میو واحد مق» است یونانیماخوذ از «قنطار  -١

مع خرتال، و خرطال ھم گفته شده ج یاند، در فارس ز گفتهیار. پوست گاو پر از زر نیبس یمعنا
 د. م.یر، فرھنگ عمیقناط

 مرسل است از سعید بن مسیب. -٢
 ث اسلم. م.یحد یعنی -٣
 ه اشتباه است.کدر اصل والمنتخب: عتبه بن الحارث آمده  -٤
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و ھر دو مست شدند.  س البته در وقت خالفت عمر ،-در مصر بودند شان  یھردو
ر مصر بود، روان شدند و یه امکه صبح نمودند به طرف عمروبن العاص، ک یھنگام

ه میم و مست شدیدینوش یا ن، چون ما از نوشابهک کگفتند: ما را پا د: یگو یم. عبداللَّ
نم، و ک که او مست شده بود، گفتم: داخل منزل شو، تو را پاکر شد کبرادرم به من متذ

ن موضوع یه او عمرو را از اکاند. برادرم به من خبر داد  ه آنھا نزد عمرو رفتهکندانستم 
گاه ساخته است. گفتم: نبا ده شود، داخل منزل شو یمردم تراش ید [سرت] در جلویآ

دند، یتراش ینمودن حد سر را م یتراشم. در آن وقت توأم با جار یمن خودم سرت را م
دم، ید: سر برادرم را به دست خود تراشیگویه مبعد ھر دو داخل منزل شدند. عبداللَّ 

نوشت:  س عمرو ید و براین را شنیا س شان را شالق زد. و عمریبعد از آن عمرو ا
ه نزد ک یار را انجام داد. ھنگامکن یم بفرست، و او ایبرا یعبدالرحمن را بر پاالن شتر

داشت او را شالق زد و عقابش نمود. بعد از  یه بر وک ید، نظر به حقوقیرس س عمر
آمد  یست و بعد از آن اجلش به سراغ ویگر سالم زیماه د یکآن او را رھا ساخت، و او 

 یمرد، ول س ه او بر اثر شالق عمرکپندارند  ین اساس عامه مردم میو وفات نمود. بر ا
د: سند یگو ی) م۴۲۲/۴نز العمال (کوفات ننموده است. در منتخب  س او از شالق عمر

ه در کبه طولش، چنان  س ح است. و ابن سعد آن را از اسلم از عمروبن العاصیآن صح
 ت نموده است.ی) آمده، روا۴۲۰/۴نز (کمنتخب ال

 که شوھرش نبود یو زن س داستان عمر
 یسک س ه گفت: عمربن الخطابکاند  ت نمودهیاز حسن روا یھقیعبدالرزاق و ب

ن عمل را ناپسند یفرستاد، و ا ١شدند ینبود، و نزدش داخل مه شوھرش ک یزن یسو به
ار! در کبر من، مرا به عمر چه  یا، آن زن گفت: وایدانست، و به او گفته شد: نزد عمر ب

 یش گرفت، و داخل منزلیدن فرایید و درد زایان راه قرار داشت، ترسیه در جرک یحال
از  س بعد از آن جان داد، آن گاه عمر د ویشکشد، و پسرش را انداخت، و آن طفل دو صدا 

 یزیه بر تو چکردند کھا اظھارنظر  از آن یمشورت خواست، بعض صامبر یاصحاب پ

                                           
 شدند. یداخل م یگانه نزد ویاشخاص ب یعنی -١



 حیات صحابه    ١٣٢

 

 س خاموش ماند، آن گاه عمر س ی، و علیننده ھستکب یو تأد ی، چون تو وال١ستین
خود گفته  ین را از رأی؟ گفت: اگر اییگو یده گفت: تو چه میگردان یبه طرف عل یرو

ت یتو گفته باشند، برا یبه خطا رفته است، و اگر به خواھش و ھواشان  یباشند، رأ
بر تو الزم است، چون تو او را به  یه ویه دکاند، من بر آن ھستم  ردهکن یرخواھیخ

را  س یعل س ن عمریرد، بنابراک، و فرزندش را به سبب تو سقط یوحشت انداخت
ه کن یش به خاطر ایرا از قر یه وید، و دیم نمایش تقسیرا بر قر یه ویدستور داد تا د

 ) آمده است.۳۰۰/۷نزالعمال (کن در ین چنید. اینما یآور ن قتل خطا بوده است جمعیا

 تأمین عدالت یدر موسم حج برا س عمر یعملکردھا
ش را در یان خویوال س ه گفت: عمرکت نموده ی) از عطا روا۲۱۱/۳و ابن سعد (

مردم،  یا«گفت:  یشدند، م یه جمع مک یند، وقتیایخواند تا نزدش ب یحج فرا مموسم 
ه اموالتان را کنیند، و نه ایوب نماکام تا شما را سر ان خود را بر شما نفرستادهیمن وال

از  یریھا را به خاطر جلوگ ه آنک، بل)ندیتان تعرض نما ه بر ناموسکن یو نه ا(رند، یبگ
ام،  ارسال داشتهتان  انیمت در میم نمودن غنیبه خاطر تقسان شما و یمخاصمه در م

 ».زدین روا داشته شده باشد، بپا خیر از ایه غک یسکدر حق 
ن، فالن یرالمؤمنیام یه برخاست و گفت: اکتن،  یکس برنخاست مگر کچ یھ

 یز و از وی؟ برخیرا زد یچه و یگفت: برا س انه زده است. عمریت مرا صد تازیوال
ن، اگر یرالمؤمنیام یبرخاست و گفت: ا س گاه عمروبن العاص ر. آنیقصاص خود را بگ

 یسانکه کباشد  یم یشود، و سنت یھا نزدت افزون م تیاک، شیار را انجام دھکن یتو ا
امبر یه پک یرم، در حالیا من قصاص نگینند. گفت: آک یند بدان عمل میآ یبعد از تو م

ت یداد؟! عمرو گفت: ما را بگذار تا رضا یخود قصاص مه از نفس کدم یرا د صخدا 
ست یبه دو ید، و او خود را از ویاش بساز یم. گفت: درست است، راضینکرا جلب  یو
ه در کز، چنان یه نین را ابن راھوینار، خالص نمود. ایدو د یا انهینار، از ھر تازید

 ت نموده است.ی) آمده، روا۴۱۹/۴نز (کمنتخب ال

 فرزند عمروبن العاصو  یقصه مصر

                                           
 ست. م.ین یبر تو تاوان یعنی -١



    اصحاب به وّحدت کلمه باب هفتم: اهتمام و توّجه
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از اھل مصر نزد عمربن  یه: مردکت نموده یروا س م از انسکو ابن عبدالح
 ییبرم. گفت: به جا یبه تو پناه م ین از ظلمیرالمؤمنیام یگفت: ا آمد و س الخطاب

عمروبن العاص  ١ن با فرزندیرالمؤمنیام یند. گفت: اک یت میه از تو حماک یا پناه برده
گفت: من پسر  یانه زد و مین مرا با تازیسبقت جستم، بنابرا یمسابقه دادم، و از و

د و یاینامه نوشت، و او را امر نمود تا ب ب عزتمندان ھستم. آن گاه عمر به عمرو
ر یانه را بگیجاست؟ تازک یآمد، عمر گفت: مصر یاورد. بعد ویفرزندش را ھم با خود ب

د: به یگو یگفت: بزن فرزند عزتمندان را. انس م یزد و عمر م یانه میاو را تاز یو بزن. و
آمد، و تا آن وقت از [زدن] او  یخدا سوگند زد! او را زد و ما از زدن آن خوش مان م

 یمصر یدست بازدارد. بعد از آن برا یاش از وکم یه تمّنا نمودکدست باز نداشت 
ن فقط فرزندش مرا زده بود، و یرالمؤمنیام یت: اوب، گفکنون بر فرق عمرو بکگفت: ا

نون مردم را ک. آن گاه عمر به عمرو گفت: از چه وقت تایگرفت یتو قصاصم را از و
 یاند؟ گفت: ا ھا را آزاد زاده آنشان  ه مادرانک ید، در حالیا ش ساختهیغالم خو

گاه نبودم، و او نزدم نین قضین من از ایرالمؤمنیام ن در ین چنیاامده است. یه آ
 ) آمده است.۴۲۰/۴نز العمال (کمنتخب 

 اش بر بحرین یو مؤاخذه وال س عمر
 یه براکد، یه گفت: به عمر خبر رسکت نموده، یمنصور روا ید بن ابیزیر از یابن جر

اس یه به او ادرکآورده شد،  یالجارود مرد یا ابن ابین ابن الجارود یمش به بحرکحا
ه او کن ید، و ایاتبه با دشمنان اسالم بر او ثابت گردکبر م یشد، و شھادت مبن یگفته م

گفت:  یه او مکزد  ین گردنش را در حالیوندد، بنابرایھا بپ م داشته است تا به آنیتصم
د، یایب یم خود نوشت، و دستورش داد تا نزد وکبه ھمان حا س ا عمر! عمریا عمر، ی
 س نزد عمر یبه دست داشت. و یا زهیه نکش نشست یبرا یدر حال س آمد و عمر یو

اس، یادر یا یکگفت: لبّ  ینمود و م یزه بلند میشش را با ھمان نیر س آمد، و عمر
آنھا  ین او اسرار مسلمانان را برایرالمؤمنیام یگفت: ا یاس! جارود میادر یا یکلبّ 

گفت: او را به خاطر  س وندد. عمریشان بپیم داشت تا به اینوشته بود، و تصم

                                           
 باشد. یمحّمدبن عمروبن العاص م یو -١



 حیات صحابه    ١٣٤

 

 ین سنتیند، اگر اک ینم ١ه اراده آن راکاز ما ھست  ییکدام ک، و یشتکمش یتصم
 ) آمده است.۲۹۸/۷نز (کن در الین چنیشتم اک یشد، تو را به خاطر او م ینم

 
 

 حدیث زیدبن وھب در این باره
ه کرون رفت یب یدر حال س ه گفت: عمرکت نموده، یدبن وھب روایاز ز یھقیو ب
! مردم گفتند: او را چه شده است، یک، لبّ یکگفت: لبّ  یبود، و م ٢ش در گوششیدستھا

جلو عبورشان  یه نھرکآمد،  یکپ یو یرانش برایام ید: از طرف بعضیگو یم ]ی[راو
ه عمق کد ینکما جستجو  یرا برا یسکرشان گفت: یافتند، امیھم ن یشتکرا گرفت، و 

و آن در موسم  -ترسم  یم یگفت: من از سرد یرا آوردند و یرمردینھر را بداند، پ
ه کنگذاشت،  یریراد ید، برودت ویاو را مجبور نمود و داخلش گردان یول -سرما بود 

 س نوشت، و او بازگشت نمود، و عمر ٣شیا عمر! و غرق شد. عمر برایاد نمود: یفر
از آنھا  ییکبر  یه وقتکنمود، و او چنان بود  یسپر یگردان از و ین روز را رویچند

ه کرا  یداد. بعد از آن گفت: آن مرد یار را انجام مکن یشد ھمراھش ا ین میخشمگ
را  ین من قصد قتل ویرالمؤمنیام یرا انجام داده بود؟ پاسخ داد: ا یچه عمل یشتک

م، و فالن یم عمق آب را بدانیشد، خواست یه بر آن عبور مکم یافتین یزینداشتم، چ
، یه آوردک ییزھایاز ھمه چ یمرد مسلمان فرمود: س م. عمریفالن جاھا را فتح نمود

اش را به اھلش بده، و  هیزدم، د یشد، گردنت را م ینم یتر است، اگر سنت م مجبوبیبرا
 ) آمده است.۲۹۹/۷نزالعمال (کن در ین چنیا .٤نمتیگر نبیه دکرون برو یب

 در این باره س و نامه عمر یو مرد یقصه ابوموس
ھا  بود، و آن س یاشعر یبا ابوموس یه: مردکت نموده یر روایاز جر یھقیو ب

امل نداد، لذا او از کآن را  یرا پرداخت، ول یسھم و یبه دست آوردند، ابوموس یمتیغن
بپردازد، آن گاه  یه ھمه آن را به وک ید، مگر در صورتیگرفتن آن اجتناب ورز

                                           
 ».ندک یه اراده گناه را نمکاز ما ھست  یکدام ک«ن باشد: ید درست چنیشا -١
 باشد.» شھای در گوش«د درست: یشا -٢
 ر. م.یام یبرا -٣
 ).۳۲۳/ ۸بیھقی ( -٤
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ش را جمع نمود، و با آن ید. او موھایانه زد، و سرش را تراشیست تازیاو را ب یابوموس
زد. عمر  س نه عمریرون آورد، و به آن بر سیب خود بیرفت، و موھا را از ج س نزد عمر

 نوشت: یبه ابوموس س ر شد. آن گاه عمرکاش را متذ گفت: تو را چه شده است؟ او قّصه

اقسم عليك ان كنت  بكذا وكذا واين اما بعد: فان فالن بن فالن اخربينسالم عليك، «

مألً من الناس فاقتص منك، وان كنت  جلست له يف )اال(مألً من الناس  فعلت ما فعلت يف

 .»خألً فليقتص منك خألً فاقعدله يف فعلت ما فعلت يف
ز را به من خبر داد، من تو را سوگند یز و آن چین چیسالم بر تو، اما بعد: فالن ا«

، در جمع مردم یانجام داده باش ، در حضور مردمیا ه اگر آنچه را انجام دادهکدھم  یم
، در خلوت یا رد، و اگر آنچه را انجام دادهین و او قصاص خود را از تو بگیش بنشیبرا

 ».ردین تا قصاص خود را از تو بگیش بنشی، در خلوت برایانجام داده باش
 یقصاص نشست. آن مرد گفت: من او را برا یه نامه به او داده شد، براک یھنگام
 ) آمده است.۲۹۹/۷نزالعمال (کن در ین چنیدم. ایخدا بخش

 از قریش یبا جوان یقصه فیروز دیلم
روز یه گفت: عمربن الخطاب به فکت نموده، یروا ١یر از ِحْرماوکو ابن عسا

 نوشت: ب٢یلمید

 هذا فاقدم عىل ل اللباب بالعسل، فاذا اتاك كتايبشغلك اك انه قد ياما بعد: فقد بلغن«

 .»اهللا سبيل بركةاهللا، فاغز يف
ه خوردن نان خوب با عسل تو را مشغول خود ساخته کده یاما بعد: به من خبر رس«

 ».نکا، و در راه خدا غزا یت پروردگار بکد، به بریام به تو رس ن نامهیه اک یاست، وقت
از  ین موقع جوانیاجازه خواست، به او اجازه داد، در ا ب روز آمد، و از عمریف

روز دست خود را بلند نمود، و [با وارد نمودن یجاد نمود، فیت اش مزاحمیش برایقر
 س آلود نزد عمر داخل شد. عمر خون یشیرا مجروح ساخت، قر یشی] دماغ قریا ضربه

روز و حاال بر دروازه یار را در حق تو نموده است؟ پاسخ داد: فکن یا یکبه او گفت: 
                                           

 است. یبه ِحْرماز یات الصیدر شرح ح -١
 رد، و مسلمان شده بود.ک یومت مکمن حیه در کاز اوالد فارس بود  یو -٢



 حیات صحابه    ١٣٦

 

ن یروز ایف یشد. عمر گفت: اروز اجازه دخول داد و او داخل یاست، آن گاه به ف
، تو به من نامه ١میدار یکنزد ییومت آشناکن، ما به حیرالمؤمنیام یست؟ گفت: ایچ

، او خواست یاجازه نداد ی، و به وی، به من اجازه دخول دادیننوشت یو به و ینوشت
ت خبر یه براکس العمل من ھمان بود کدر اجازه من، قبل از من داخل شود، آن گاه ع

است؟ پاسخ داد البد. آن گاه  یروز گفت: حتمیگفت: قصاص. ف س است. عمرداده 
رد. در یقصاص بگ یخود نشست، و آن جوان برخاست تا از و یدو زانو یروز رویف

ه کخبر بدھم  یزیآرام باش، تا تو را از چ یا جوان لحظه یبه او گفت: ا س حال عمر
امشب «گفت:  یه مکدم یشن صامبر خدا یاز پ یام، صبحگاھ دهیشن صامبر یاز پ

نون ھم کا ایآ». شت!ک یلمیروز دید، او را بنده صالح فیبه قتل رس ٢ذابک یاسود عنس
ه قصاص خود ک ینیب یخود را چنان م یدیشن صامبر خدا ین را از پیه اکن یپس از ا

به من خبر  صامبر خدا ین را از پیه اکن ی؟! جوان گفت: او را بعد از ایریبگ یرا از و
نجات (ننده کرون ین را بیا ایگفت: آ س روز به عمریمعاف نمودم. آن گاه ف یداد

او؟ گفت:  یر اجباریاو و عفو غ ی، اقرار من براینیب یمن از آنچه نمودم م )دھنده
او  یھزار از مالم برا یرم، اسبم و سیه شمشکگردانم،  یروز گفت: تو را شاھد می. فیآر

، و مال ھم ینمود یعفو مأجور و با پاداش یشیقر برادر یبخشش است. عمر گفت: ا
 ) آمده است.۸۳/۷نز (کن در الین چنی. ایگرفت

 س قصه کنیزك و عدالت عمر
ه کاند،  ت نمودهیروا ب از ابن عباس یھقیر و بکدر االوسط، ابن عسا یطبران

م مرا متھم ساخت، و مرا بر یآمد و گفت: موال س نزد عمر بن الخطاب یزینکگفت: 
ده یا او آن را از تو دیبه او گفت: آ س ه فرجم سوخت. عمرکن ید، تا ایآتش نشان یباال

؟ گفت: نه. آن گاه یاعتراف نمود یو یبرا یزیا خودت از چیبود؟ گفت: نه، گفت: آ
ا به عذاب ید گفت: آیآن مرد را د س ه عمرک ید. ھنگامیاوریعمر گفت: او را نزد من ب

ن، من او را در نفس خودش مّتھم یرالمؤمنیام یپاسخ داد: ا؟ ینک یب میخداوند تعذ
؟ گفت: نه. گفت: او خود به آن اعتراف نمود؟ یدید یا آن را در ویساختم. گفت: آ

                                           
 م. م.ین آشنا ھستیخلفاء و سالطن دخول بر یبه قوان یعنی -١
 رده بود.کنبّوت  یمن اّدعایدر  صامبر خدا یپ یدر اواخر زندگ یو -٢
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 صامبر خدا یه جانم در دست اوست، اگر از پک یگفت: نه. فرمود: سوگند به ذات
» و فرزند از پدر خودرد، یگ یخود قصاص نم یبنده از موال«گفت  یه مکده بودم، ینشن

 یز گفت: برو تو براینکانه زد و به یگرفتم، و او را صد تاز یش قصاص میحتمًا از تو برا
دھم از  ی، شھادت میھست یرده شده خدا و رسول وک، و تو آزاد یخدا آزاد ھست

شود آزاد  ١ا مثلهیه به آتش سوزانده شود، ک یسک«گفت:  یه مکدم یشن صامبر خدا یپ
 ) آمده است.۲۹۹/۷نزالعمال (کن در ین چنیا .٢»است، و او آزاد شده خدا و رسول است

 س بن صامت و عدالت عمر با عباده یقصه نبطی
 ٣ییت المقدس نبطیدر ب س ه: عباده بن صامتکت نموده یحول رواکاز م یھقیو ب

ش یا روید، عباده او را زد، و [سر یاو ابا ورز یرد، ولیم بگکرا مح یرا فراخواند تا اسب و
گفت: چه  یت برد، عمر به ویاکش س به عمربن الخطاب یست، و او از دست وکرا] ش

ن، یرالمؤمنیام ی؟ گفت: ایانجام داد ین عمل را نسبت به ویه اکتو را واداشت 
د، زدمش. گفت: یھستم شد یرد، نگرفت، و من مردیم بگکدستور دادم اسبم را مح

ا به خاطر غالمت از برادرت قصاص یگفت: آ س د بن ثابتین، زیقصاص بنش یبرا
ن یم نمود. اکه به او حینار گذاشت، و به پرداخت دکقصاص را  س ؟ عمریریگ یم

 ) آمده است.۳۰۳/۷نز (کن در الیچن

 س و عدالت عمر یبا یك یھود یداستان عوف بن مالك اشجع
ه گفت: کاند  ت نمودهیروا س بن غفلهد یر از ُسوَ کو ابن عسا یھقید، بیابوعب

 یتاب در برابر او برخاست و گفت: اکاز اھل  یبه شام آمد، مرد س ه عمرک یھنگام
 یاو در حال -به من انجام داده است  ینیب ین آنچه را میاز مؤمن ین، مردیرالمؤمنیام
 س بیشد و به صھ کبه شدت غضبنا س ن را گفت: عمریا -ه مجروح و مضروب بود ک

ب یاور. صھینموده است، و او را نزد من ب یار را در حق وکن یا یکه کن یگفت: برو بب

                                           
 باشد. م. یبدن م یدن اعضایھدف از مثله قطع نمودن و بر -١
) وی ۴/۳۶۸) (۲۱۶/ ۲) و حاکم (۳۶/ ۸) و بیھقی (۸۶۵۷. طبرانی در االوسط (منکر است -٢

 گوید: بلکه عمرو بن عبس منکر الحدیث است. می ذھبی در ادامه(حاکم) آن را صحیح دانسته و 
 بودند. یحیشه و مسیونت داشتند، زراعت پکه در شام سک یرعربیغ اند یانباط قوم ٣
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ن عمل را انجام داده است، گفت: یا س یبن عوف اشجع که مالکد یبه راه افتاد، و د
ن به شدت بر تو خشم گرفته است، نزد معاذبن جبل برو تا با او صحبت یرالمؤمنیام
نماز را خواند، گفت:  س ه عمرک ید. وقتیعجله نما ه بر توکترسم  یند، چون من مک

. و عوف قبًال نزد معاذ رفته و قصه ی؟ گفت: آریا آن مرد را آوردیجاست؟ آکب یصھ
ن، او عوف یرالمؤمنیام یگفته بود، آن گاه معاذ برخاست و گفت: ا یش را به ویخو

ن چه یت: تو به ابه او گف س ن، عمرکعجله ن یاست، سخنش را بشنو، و بر و کابن مال
برد،  یم یرا بر خر یه زن مسلمانکدم ین او را دیرالمؤمنیام ی؟ پاسخ داد: ایار داشتک
نداخت، آن گاه او را دفع نمود یرا ن یخر و یندازد، ولیخر را به شدت زد، تا او را ب یو

انداخت. عمر به او گفت:  یا خود را بر ویسته را انجام داد، یو او افتاد، و با او عمل ناشا
ند. عوف نزد آن زن آمد، و پدر کد ییق و تأیتصّد  یاور، تا آنچه را گفتیآن زن را نزد من ب

. آن زن ی، ما را رسوا نمودیخواھ ین خانم ما چه میگفتند: از ا یو شوھرش به و
م، و یرو یروم، پدر و شوھرش گفتند: ما م یگفت: به خدا سوگند من حتمًا ھمراھش م

خبر  یآمدند، و به مثل گفتار عوف را به و س م. بعد نزد عمرینک یاز طرف تو ابالغ م
ار با کن یخته شد. و فرمود: بر ایبه دار آو یھودیدستور داد، و  س دادند، آن گاه عمر

د، و یمردم از خداوند در ذمه محّمد بترس ی، بعد از آن افزود: ا١میردکشما مصالحه ن
 یھودید: آن یگو ید میست. سویار را نمود، از ذّمه برخوردار نکن یاز آنھا ا یسکاگر 

) ۲۹۹/۲نز (کن در الین چنیا .٢دمیه در اسالم دکبود  یا خته شدهین به دار آوینخست
ت نموده. و یل مختصر رواکبه ش س کآن را از عوف بن مال یآمده است. و طبران

 اند. حیرجال صح ید: رجال ویگو ی) م۱۳/۶( یثمیھ

 س و عدالت عمر یداستان بکر بن َشّداخ با یك یھود
ر بن شداخ که: بکاند  ت نمودهیروا یثیل یعالیبن  کم از عبدالملیابن منده و ابونع

م سن و سال کنمودند، و  یرا م صامبر یه خدمت پکبود  یسانکاز  یو - س یثیل
من نزد اھل تو امبر خدا یپ یآمد و گفت: ا صامبر یه احتالم شد نزد پک یوقت -بود 

                                           
ند به کبا زن مسلمان زنا  یسکه اگر کن بود یبا اھل ذّمه شام ا س مان نامه عمریاز شروط پ یکی -١

 شود. یخته میدار آو
 ).۱۱۳/ ۶. (اند گوید: رجال آن رجال صحیح می ). ھیثمی۳۷ /۱۸طبرانی ( -٢
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ا یبار خدا«فرمود:  صامبر یام. پ دهینون به حد مردان رسکشدم، و ا یداخل م
در زمان خالفت عمربن الخطاب ». نکبش یرا نص یابیامکگفتارش را راست بگردان و 

ه را عمربن الخطاب بزرگ دانست، و ین قضیدا شد، ایشته شده پک یھودی یکه کبود، 
فه یت داده، و خلیا در آنچه مرا خداوند والیاال رفته گفت: آد و بر منبر بیقرار گرد یب

گاھین قضیه از اکرا  یسکشوند؟ من  یشته مکگناه  یده است، مردان بیگردان  یه آ
ربن شداخ برخاست و گفت: من آن که به من خبر دھد. بکدھم  یدارد به خدا سوگند م

ه ا س ام. عمر ردهکن یرا چن ل ینون دلک. ایاعتراف نمود یبر، به خون وکگفت: اللَّ
ل یفه دار فامیجھاد رفت و مرا وظ ی، فالن برایاور. گفت: آریرا ب )نجات(رون رفتن یب

 د:یگو ین میه چنکافتم ی یرا در منزل و یھودین یمدم و اآش ساخت، یخو

 يواشعث غره االسالم من
 

 امـخلوت بعرسه ليل التم 
 

 يمسىابيت عىل ترائبها و
 

 حزامـالحقة العىل جرداء  
 

 جامع الربالت منهاـكان م
 

 فئام ينهضون اىل فئام 
 

ب انداخت، و من امشب تمام با عروس یاشعث را اسالم از طرف من در فر: «ترجمه
گاه یالغر ب یمو یخوابم، و او بر شتر ب یم ینه ویخلوت نمودم، من بر دو دنده س یو
ه کاست  ی، چون جماعتیران ودرون  یھا جمع شدن گوشت یھا یجا ییند، گوک یم

 ».زندیخ یبر م یجماعت یبرا
ق نمود، و خون او را یتصّد  صامبر یپ یرا نظر به دعا یقول و س آن گاه عمر

، یبه از شعبیش ین را ابن ابی) آمده است. و ا۱۳/۷نز (کن در الین چنید. ایباطل گردان
 است. ردهکت ی) آمده، روا۵۲/۱ه در االصابه (کآن، چنان  یبه معنا

 یدرباره قتل یك یھود ب نامه عمر به ابوعبیده
ه روا یاز قاسم بن اب یھقیعبدالرزاق و ب از  یمرد یه: مرد مسلمانکاند  ت نمودهیَبزَّ

بلند شد، او در  س ده بن جراحیه به ابوعبین قضیاھل ذمه را در شام به قتل رساند، و ا
را  ین عادتش باشد وینوشت: اگر ااتبه نمود. عمر کم س ن ارتباط با عمربن الخطابیا
 یه وکبوده باشد  یم عقلکو  یکبایب یکن یش آورده، و گردنش را بزن، و اگر ایپ
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نزالعمال کن در ین چنیا .١نکاش  مهیه جریب شده است، چھار ھزار به عنوان دکمرت
 ) آمده است.۲۹۸/۷(

 درباره منع کشتن مشرکین یبه امیر ارتش س نامه عمر
به فرمانده  س ه: عمربن الخطابکت نموده است یوفه رواکاز اھل  یاز مرد کمال

نند، ک یب میرا تعق کاز شما مشر یه مردانکدم یه فرستاده بود نوشت: شنک یارتش
، ٢د: نترسیگو یننده مکب یفرار نمود مرد تعق یوه باال رفت و از دست وکچون از 

ه جان من ک یسکسوگند به  -شد، ک یابد میرا در یه وک یوقت ین، ولکخوف ن یعنی
ار را انجام داده است، گردنش را قطع کن یا یسکه کدم یاگر شن -در دست اوست 

گفت:  د: [عمر]یگو یه مکت است یاز ابوسلمه روا یائکلو نزد ابن صاعد و ال .٣نمک یم
به انگشت  یکشما در مقابل مشر ییکه جانم در دست اوست اگر ک یسوگند به ذات

ن شود، و او ییبنابر آن پا ی] نزد وکند، بعد از آن [ھمان مشرکرف آسمان اشاره خود به ط
 ) آمده است.۲۹۸/۲نزالعمال (کن در ین چنیشت. اکرا به قتل رساند، من او را خواھم  یو

 س قصه ھرمزان با عمر
ه گفت: تستر را محاصره کت نموده، یروا س ک) از انس بن مال۹۶/۹( یھقیب
را نزد  یم شد، من ویرفته تسلیش پذیرا درباره خو س صله عمریف م، و ھرمزانینمود

گفت: حرف بزن، گفت: سخن  یبه و س م، عمریدیرس یه نزد وک یعمر آوردم، ھنگام
 یھا ست. گفت: ما و شما گروهین یکا سخن مرده را؟ گفت: حرف بزن، بایزنده را 

م، یگرفت یم یرا به بندگگر جدا و فارغ نساخته است. ما شما یعرب را خداوند از ھمد
گر یما د یه خدا با شما شد براک یھنگام یم. ولینمود یم و غصب میرساند یبه قتل م

 یادین دشمنان زیرالمؤمنیام ی؟ گفتم: اییگو یگفت: [تو] چه م س نبود. عمر یقدرت
شوند  ید میناام یقوم از زندگ یشکرا ب یپشت سر گذاشتم، اگر و یدیت شدکرا با شو

و مجزأه بن  کمال ه براء بنکرا  یسکا یگفت: آ س د. عمریافزا یشان م به مقاومتن یو ا

                                           
 ).۳۳/ ۸بیھقی ( -١
ر آن در یدر تفس» نکخوف ن یعنی«گفته است، و  س ن صورت حضرت عمریلمه را به ھمکن یا -٢

 د. م.یه به خاطر امانت در ترجمه حذف نگردکآمده،  یعرب
 ) در سند آن یک مجھول است.۳۵۹/ ۲مالک ( -٣
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شتن ک یشد، گفتم: براک یدم او را میه ترسک یشته است زنده نگه دارم؟! وقتکثور را 
گفت: رشوه  س ست. عمرین یک: حرف بزن بایست، چون به او گفتین یراھ یو

ه، به خدا سوگند، نه رشوه گرفتم، و ؟ گفتم: نیبه دست آورد یزیچ یو از و یخورد
ا به یاور، یر خودت را بیا غیام. گفت: بر آن شھادت خودت  به دست آورده یاز و یزینه چ
ر بن عوام بر خوردم، او با من یرون رفتم، و به زبید: آن گاه بیگو ینم. مک یبت شروع میتعذ

 فه مقرر نمود.یش وظیبرا ستاد، و ھرمزان اسالم آورد و عمریباز ا س شھادت داد، و عمر
نز که در الکت نموده است. چنان یآن به اختصار روا ین را به معنایز این یشافع

به  یگریاق دیه به سیربن حیق جبیز آن را از طری) ن۹۶/۹( یھقی) آمده و ب۲۹۸/۲(
 ر نموده است.کل ذیھا طو یلی) آن را خ۸۷/۷ه (یرده است. و در البداکت یطول آن روا

 از اھل ذمه یمرد مسنّ  یتعیین معاش براو  س عمر
ه بن اب یر و واقدکابن عسا ه گفت: کاند  ت نمودهیروا س یحدرد اسلم یاز عبداللَّ

از اھل ذمه  یم با مرد بزرگ سالیه آمدیبه جاب س ه با عمربن الخطابک یھنگام
است از  ین مردیا شد، گفته شد: ایجو ینمود، از حال و یه طعام طلب مکبرخورد، 

بود  یه به گردن وکرا  یا هیجز س ف شده است. عمریه سالخورده و ضعکاھل ذمه، 
ف شد یه ضعک ید، و ھنگامیّلف ساختکه میرا به پرداخت جز یلغو نمود و گفت: و

ز یال نیه صاحب عکش یالمال برا تیند؟ و ده درھم از بکه طعام طلب کد یش نمودکتر
ه: کت است یروا س از عمر یلیه و عقید، ابن زنجویعبحواله نمود. و در نزد ابو -بود 

نمود.  یم ییمساجد گدا یھا ه بر دروازهکاز اھل ذّمه عبور نمود،  یبر مرد مسن یو
عت یت ضایریم، و در پیه گرفتیت از تو جزیم. در جوانیگفت: در حق تو انصاف ننمود

ن ین چنیمناسب حالش حواله نمود. ا یش مبلغیت المال برایم، بعد از آن از بیساخت
 ) آمده است.۳۰۲/۲ ۳۰۱نز (کدر ال

 س از اھل ذّمه با عمر یداستان مرد
ه بودند، و یه گفت: مسلمانان در جابکت نموده یروا کمال یدبن ابیزید از یابوعب

ه کاز اھل ذّمه آمده به او اّطالع داد  یان آنان بود، مردیز در مین س عمر بن الخطاب
ه کارانش برخورد یاز  یرون رفت، و با مردیب س برند. عمر یغما میانگور او را به مردم 
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 ید: تو ھم ھمچنان؟! پاسخ داد: ایرد و در آن انگور بود، عمر پرسک یرا حمل م یسپر
برگشت، و به صاحب آن دستور به  س م، آن گاه عمریشد ین، دچار گرسنگیرالمؤمنیام

 ) آمده است.۲۹۹/۲نزالعمال (کن در یچن نیمت انگور را داد. ایپرداخت ق

 برخالف یك مسلمان یبه نفع یك یھود یداستان قضاوت و
 س نزد عمر یھودی یکمسلمان و  یکه: کت نموده یب رواید بن مسیاز سع کمال

به او  یھودیم نمود. کح یداد و به نفع و یھودیدعوا نمودند، عمر حق را به جانب 
جا کرا با شالق زد و گفت: تو از  ی، عمر ویصله نمودیگفت: به خدا سوگند، به حق ف

ه به حق قضاوت ک ییم: ھر قاضیابی یگفت: به خدا سوگند، ما در تورات م یھودی؟ یدان یم
 یاز طرف چپش، و او را به راست کمل یکباشد، و  یم یاز طرف راست و کمل یکند، ک
 کحق را تر یحق باشد، و وقتبا  یه وک یسازند، تا وقت یموفقش م )به حق( شانند وک یم

 ) آمده است.۴۵۵/۳ب (ین در الترغین چنیا .١نندک یشوند، و او را رھا م ینمود بلند م

 ب داستان عمر و ایاس بن سلمه
ه گفت: عمربن کت نموده، یاس بن سلمه و او از پدرش روای) از ا۳۲/۵( یطبر
در بازار عبور نمود و شالق ھمراھش بود، مرا آھسته با آن زد، و در گوشه  س الخطاب

د با من روبرو شد ینده فرارسینار باش، چون سال آکلباسم اصابت نمود، و گفت: از راه 
. از دستم گرفت و با من به طرف ی؟ گفتم: آرینکحج  یخواھ یسلمه م یو گفت: ا

ن، کن، در حج خود استفاده یو گفت: از امنزلش روان شد، و ششصد درھم به من داد 
ن، من آن را به یرالمؤمنیام یه تو را زدم. گفتم: اکه، در بدل ھمان دره است کو بدان 
 ام. ردهکمن آن را فراموش ن یاوردم. گفت: ولیخاطر ن

 س عدالت عثمان ذی الّنورین

 با غالمش در این باره یقصه و
داشت، به  یغالم س ه گفت: عثمانکنموده،  تیاز ابوالفرات روا هسّمان در الموافق

 س ر، غالم گوشش را گرفت، عثمانیده بودم، از من قصاص بگیاو گفت: من گوش تو را مال

                                           
 ).۲۱۹۷) نگا: صحیح الترغیب (۵۵۳/ ۲(مالک  -١
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ن در ین چنیا، نه قصاص در آخرت. اید به مال، چه خوب، قصاص در دنیگفت: شد
 آمده است. ی) از محب طبر۱۱۱/۲( همناقب العشر یف هاض النضریالر

 یا درباره پرنده یوقصه عدالت 
ه گفت: کت نموده، ی) از نافع بن عبدالحارث روا۴۷ص(درمسند خود  یامام شافع

د، و خواست از یه شد، و در روز جمعه داخل دارالّندوه گردکوارد م س عمربن الخطاب
در خانه انداخت،  ١یواریسازد، آن گاه چادر خود را بر د یکآنجا رفتن به مسجد را نزد

آن را گرفت و  یآن نشست، و او آن را پراند، آن گاه مار یبوتران باالکن یاز ا یا و پرنده
 ینزد و س آورد، من و عثمان بن عّفان یجا بهه نماز جمعه را ک یشتش. ھنگامک

د: من داخل ینکم که من امروز انجام دادم، بر من حک یزیم، گفت: در چیداخل شد
وار ین دیسازم، و چادرم را بر ا یکنزدن منزل شدم، و خواستم رفتن به مسجد را یا

ند، کفیط خود را بیدم بر آن غایبوتران بر آن نشست، ترسکن یاز ا یا انداختم، پرنده
آن را  یگر نشست، و ماریوار دیآن د )پشت(ن از آنجا آن را پراندم، آن گاه بر یبنابرا

ه در آن ک ییه من آن را از منزل و جاکافتم یش دریشتش. من در نھاد خوکگرفت و 
گفتم:  س بود پراندم. به عثمان به عّفان یعیه در آن مرگش طبک ییدر امان بود، به جا

؟ ینکم کن حیرالمؤمنیه به آن بر امک، ینیب یبز سه سال سرخ رنگ را چگونه م یک
 را بدان امر نمود. س نم، عمریب یگفت: من آن را مناسب م

 س عدالت علی

 و تقسیم مال اصفھان س یعل
از اصفھان  یه گفت: مالکاند  ت نمودهیب روایلَ کر از ک) و ابن عسا۳۴۸/۶( یھقیب

افت، و آن یرا  یم نمود، آن گاه قرص نانیآمد، او آن را به ھفت سھم تقس س یعل یبرا
 یھا انداخت، بعد از آن امرا از آن سھم ییکه آن را بر که نمود، و ھر تکرا ھفت ت

ھا اول داده  دام آنک یند براینمود، تا بب یشکقرعه  شان انیھفتگانه را خواست و در م
عاب یز در االستی) آمده و آن را ابن عبدالبر ن۱۱۶/۳نز (کن در الین چنیشود. ا یم
 ت نموده است.ی) روا۴۹/۳(

                                           
 ا چوب باشد.یوار، ستون ید مراد از آن دیآمده، و شا» واقف«تاب کدر نص  -١
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 یو یو موال یبا زن عرب س یداستان و
ه ھاشم یسی) از ع۳۴۹/۶( یھقیب ت نموده، یاز پدرش و او از جّدش روا یبن عبداللَّ

طلب  یبرا س یرده شده آن زن، نزد علکآزاد  یگریو د یعرب ییکه گفت: دو زن ک
رده کطعام و چھل درھم امر داد. آزاد  ١ّر ک یکاز آنھا  ییکھر  یآمدند، و برا یزیچ

ن به من یرالمؤمنیام یگفت: ا یزن عرب یشده آنچه را داده شده بود گرفت و رفت. ول
رده شده کز آزاد ینکه من عرب و او ک ی، در حالین دادیبه اه ک یدھ یمثل آنچه را م

پسران  یبرا یزییدم، و در آن تمید ألتاب خداوند کبه او گفت: من به  س یاست؟ عل
 دم.یند )ھماالسالمیعل(ل بر پسران اسحق یاسماع

 و َجْعده بن ُھَبیره در این باره واقع شد س یآنچه میان عل
 س یره نزد علیه گفت: جعده بن ھبکت نموده، یرواعه یبن رب یر از علکابن عسا

از آنھا از جانش  ییک یند، و تو برایآ ین دو نفر نزدت میرالمؤمنیام یآمد و گفت: ا
شد که تو را بکگر آن دو اگر بتواند یه گفت: از اھل و مالش، و دکن یا ای یمحبوبتر ھست

د: یگو یدارد! م یرا دوست مه تو کن کم کح یسکن به نفع ھمان یشد، بنابراک یحتمًا م
ردم، ک ین میبودم چن یه اگر من مکاست  ین امریزده گفت: ا ینه ویبر س س یعل
 ) آمده است.۱۶۶/۳نز (کن در الین چنیخدا. ا یاست برا یزین چیا یول

 در این مورد هسخن اصبغ بن نبات
 س طالب یبن اب یه گفت: با علکت نموده، ید در االموال از اصبغ بن نباته روایابوعب

ن یاند. گفت: ا ش تجاوز نمودهیخو یه اھل بازار از جاھاکد ید یبه بازار رفتم، و
ن حق یشان ایا ایگفت: آ یو ،٣ش تجاوز نمودهیخو یگفتند: اھل بازار از جاھا ٢ستیچ

سبقت  یزیه به چک یسکنمازگزاران است،  ین مانند مصّال یرا ندارند؟ بازار مسلم
) آمده ۱۷۶/۳نز (کن در الین چنیاست. ا یو ینمودنش برا کنمود ھمان روز تا تر

 یه مؤّد ک ش اعمال و اخالق اصحاب یھا تیاکح«در  یھودیبا  س یاست، و قصه عل
 ) گذشت.۳۳۰/۱در (» دیت مردم گردیبه ھدا

                                           
 صاع. نقل از المنجد. م. ۹۶۵به  یاست مساو یا مانهیّر پک -١
 ست؟ین شور و شر چیا یعنی -٢
 اند. م. نشسته یگرید یبر جا یکی یعنی -٣
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ه بن رواحه  س عدالت عبداللَّ

ھا و  با یھود ساکن آن، و این قول ایشان که: آسمان یداستان خیبر و عدالت و
 زمین به این استوارند

ر کبر متذیث را با طول آن در قصه خیت نموده و حدیروا ب از ابن عمر یھقیب
ه بن رواحه شان اندازه یآمد، آن را بر ا یھر سال نزد آنھا م س شده و در آن آمده: عبداللَّ

و  یریگ از شدت اندازه صامبر یھا به پ نمود. آن ین مییرد، و نصف را بر آنان تعک یم
ه گفت:  ١یخواستند به و ت بردند، و [ھمچنان]یاکش ین ویتخم رشوه دھند. عبداللَّ

ن انسان یتر د؟ به خدا سوگند، از نزد محبوبیخوران یدشمنان خدا، حرام را به من م یا
ه به تعداد ک ییرھایو خنزنگان یام، و شما از نظر من از بوز شما آمده یسو بهنزد من، 

، مرا به یام به و یو بغضم نسبت به شما، و دوست ینیبدب ید، ولیشما باشند بدتر ھست
ن ین به ایھا و زم نم. آنان گفتند: آسمانکند تا بر شما عدالت نک ین وادار نمیا

 ) آمده است.۱۹۹/۴ه (ین در البداین چنیا .٢استوارند

 س عدالت مقداد بن اسود

میرم تا اسالم عزیز  یبن سوید در این باره و این گفتار مقداد: من م سخن حارث
 باشد

ه گفت: مقداد بن کت نموده، ید روای) از حارث بن سو۱۷۶/۱ه (یم در الحلیابونع
 یسکه کر فرمان داد یشان را محاصره نمود، امیا )دشمن(بود، و  یا هیدر سر س اسود

ده بود، ین فرمان به او نرسیه اک یرون نبرد، شخصیش را به چرا بیخو یچھارپا
ه کبازگشت  یرا زد، و آن مرد در حال یر وین امیخود را به چرا برد، بنابرا یچھارپا

ده بودم. آن گاه مقداد عبور نمود و گفت: یگفت: با آنچه امروز مواجه شدم، ھرگز ند یم
ش را یخور یان نمود، مقداد شمشیش بیتو را چه شده است؟ موصوف قصه خود را برا

د گفت: یر رسیه نزد امک یر روان شد، وقتیبه طرف ام یدر گردن انداخت و با و

                                           
ه -١  . م.س به عبداللَّ
 ).۱۱۴/ ۶( یھقیب -٢
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آن مرد معافش نمود، و مقداد  یحاضر شد، ول یرا از نفس خودت بده. و یقصاص و
 ز باشد.یرم تا اسالم عزیم یگفت: من م یه مکبازگشت  یدر حال

 ش خوف خلفا

 س حدیث ضحاك درباره خوف ابوبکر صّدیق
 س قیر صّد که گفت: ابوبکاند  ت نمودهیروا کاز ضحا یھقیبه، ھناد و بیش یابن اب

پرنده! به خدا سوگند،  یتو ا یباد برا ید و گفت: خوشحالید یدرخت یرا رو یا پرنده
، بعد از آن یخور یھا م وهیو از م ینینش یبودم، بر درخت م یدوست داشتم چون تو م

 ی! به خدا سوگند، دوست داشتم درختیت و نه عذاببر توس ی، نه حسابینک یپرواز م
گرفت، و در دھانش  یگذشت و مرا م یاز نزدم م یه شترکبودم،  ینار راه مکدر 

رد و ک یرون میب یلکبرد و بعد از آن مرا پش ید، و به سرعت فرو میجو یگذاشت و م یم
ه گفت: کبن مزاحم آمده  که در الوجل از ضحایبودم. و در نزد ابن فتحو یبشر نم

ھا  وهیخوشا به حالت! از م کگنجش یرد و فرمود: اکنگاه  یکبه گنجش س رکابوب
! به خدا یبر تو است و نه عذاب ی، نه حسابینک یھا پرواز م و بر درخت یخور یم

خوب بزرگ  یساختند، وقت یه اھلم مرا چاق مکبودم،  یم یسوگند، دوست داشتم قوچ
رده، ک کگرم را خشیباب و پاره دکام را  پاره یکردند، ک یذبح م شدم مرا یو چاق م

انداختند، و بشر  یم یدیحاجت به صورت پل یان قضاکخوردند، و بعد از آن مرا در م یم
ه گفت: دوست کت است یروا س قیر صّد کشدم. و در نزد احمد در الزھد از ابوب یدا نمیپ

 ) آمده است.۳۶۱/۴نز (کن در الین چنیابودم.  یم یبنده مؤمن یدر پھلو ییداشتم مو

 س حدیث ضحاك درباره خوف عمر
 س ه گفت: عمرکاند  ت نمودهیروا کاز ضحا یھقی) و ب۵۲/۱ه (یم در الحلیھناد، ابونع

ن یساختند، تا ا یخواستند چاقم م یه مکبودم، آن قدر  یاش قوچ اھلم مک یفرمود: ا
آمد،  یشان م ارتیدارند، به ز یرا دوست م یه وک یسکشدم، آن گاه  یه خوب چاق مک

خوردند، و سپس مرا به  ینمودند، و م یم کگرم را خشیباب، و پاره دکپاره مرا  یکو 
 بودم. یانداختند و بشر نم یرون میب یدیصورت پل

 س حدیث ابن عساکر و ابونعیم درباره خوف عمر
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ت یعه روایر، از عامربن ربکبه، مسدد و ابن عسایش ی، ابن سعد، ابن ابکابن المبار
 ین برداشته گفت: ایرا از زم یاھیه گکدم یرا د س ه گفت: عمربن الخطابکاند  نموده

اش ک یبودم، ا ینم یزیاش چک یشدم، ا یدا نمیاش پک یبودم، ا یاه مین گیاش اک
 رفتم. یھا م اش فراموش شده و از خاطرهک یزاد، ا یمادرم مرا نم

از  ییه گفت: اگر منادکت است یروا س ) از عمر۵۳/۱ه (یم در الحلیو نزد ابونع
ترسم  یمرد م یکد مگر یشو یمردم، شما ھمه به بھشت داخل م یند: اکآسمان ندا 

د یشو یمردم، شما ھمه به دوزخ داخل م یند: اکندا  ییه آن من باشم. و اگر منادک
 ه آن شخص من باشم.کمرد خواھانم  یکجز 
 

 اتفاق افتاد یاشعر یسآنچه میان عمر و ابومو
 س یاشعر یه: عمر با ابوموسکت است یروا ب ر از ابن عمرکو نزد ابن عسا

ه با که ھمان عملت کسازد  یا تو را خشنود می، آیابوموس یبرخورد و به او گفت: ا
رون یب یل بسنده و مساوکه] عمل خود به شیبود به تو برسد، و تو از [بق صامبر یپ

، نه به نفع تو یل مساوکرش به شیمقابل شّرش و شّر آن در مقابل خر آن در ی، خیرو
ن. به خدا سوگند، به بصره آمدم در یرالمؤمنیام یباشد، و نه به ضررت؟ گفت: نه، ا

ع بود، قرآن و سنت را به آنھا آموختم، و با یشاشان  انیدر م یه جھل و نادانک یحال
من  یگفت: ول س را خواھانم. عمر یضل وھا در راه خدا جھاد نمودم، و من به آن ف آن

فاف کو  یل مساوکرش، به شیر آن به شرش، و شر آن به خیه از عملم، خکدوست دارم 
بود  صامبر خدا یه با پکه من باشد، و نه به سود من و ھمان عملم یه نه علکرون روم، یب

 ) آمده است.۴۰۱/۴نز (کن در منتخب الین چنیل خالص به من برسد. اکبه ش

 ھنگام وفاتش س درباره خوف عمر ب حدیث ابن عباس
ه ک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا ب ) از ابن عباس۵۲/۱ه (یم در الحلیابونع

ن، یرالمؤمنیام یعمر با خنجر زده شد نزدش داخل شدم و به او گفتم: بشارت باد ا
فراخ نمود.  د و رزق رایخداوند توسط تو شھرھا را گشود، نفاق را توسط تو دفع گردان

ر آن. گفت: ی؟! گفتم: و در غینک یف میا در امارت مرا توصیابن عباس آ یگفت: ا
ه داخل شده که جانم در دست اوست، دوست دارم از آن، چنان ک یسوگند به ذات
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ث یاز حد ین را طبرانی. ای[از آن داشته باشم،] و نه گناھ یبودم، خارج شوم، نه اجر
آن را از ابورافع،  یعلین ابویت نموده، و ھمچنیل روایث طویحد یکدر  ب ابن عمر

) آن را از ابن ۲۵۴/۳رده. و ابن سعد (کت ی) آمده، روا۷۶/۹ه در المجمع (کچنان 
 یاز و یگریق دی) آن را از طر۲۵۶/۳ن (یت نموده و ھمچنین روایمثل ا ب عباس

جّنت بشارت باد،  ر شده، و در آن آمده است: گفتم: بهکث را متذیت نموده... و حدیروا
، و امارت مسلمانان را به عھده یبود صامبر یار و ھمصحبت پی یمدت طوالن یبرا

د ی. گفت: بشارت تو به من به جنت [بای، و امانت را ادا نمودیشد ١یو قو یگرفت
ا و آنچه در آن یست، اگر دنین یگر معبودیر از او دیه غک ییم]، سوگند به خدایبگو

ه خبر را کن یش دارم، قبل از ایآن را از ترس و ھول آنچه در پاست از آن من بود، 
ن، یدادم. و درباره گفتارت به من در مورد امارت مؤمن یه میاز آن فد ییرھا یبدانم برا

فاف باشد، نه به نفعم باشد، و نه به کم یم] به خدا سوگند دوست دارم آن براید بگوی[با
ه کاست  یزی، ھمان چیر شدکمتذ صمبر ایھمراه پ یضررم. اما آنچه از ھم صحبت

ه بن عبی) از حد۲۵۷/۳ن را (یش را دارم. و ایآرزو ل کز به شیر نیدبن عمیث عبداللَّ
ه ک ید. ھنگامیگفت: مرا بنشان س ه: عمرکت نموده، و در آن افزوده است یروا یطوالن

رار که تک ین، وقتکرار کم تیش را برایگفت: سخن خو ب نشست به ابن عباس
، یشو یروبرو م یه با وک یامت نزد خداوند، روزین در روز قیا به اینمود، گفت: آ

 س د آن گاه عمریگو یم ی. راویگفت: آر ب ؟ ابن عباسیدھ یو شھادت م یگواھ
 بدان خوشحال شد [از آن] خوشش آمد.

 ھنگام وفاتش س و ِمْسَور درباره خوف عمر ب حدیث ابن عمر
ه گفت: سر عمر در کآمده است  ب ) از ابن عمر۵۲/۱(ه یم در الحلیو نزد ابونع

ن یافت، بر ران من بود. به من گفت: سرم را بر زمیه در آن وفات کاش  یماریھمان ب
ا بر یه بر سر ران من باشد، کاست  کد: من گفتم: بر تو چه بایبگذار. ابن عمر گو

بر من و  یگفت: وان گذاشتم، ید: آن را بر زمیگو ین بگذارش. مین؟ گفت: بر زمیزم
ه ک یه گفت: وقتکت است یند. از مسور رواکبر مادرم، اگر پروردگارم بر من رحم ن یوا

                                           
 . م.یو قادر بود یشبرد آن قوی: به پیعنی -١
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داشتم به  ین طال میبه خنجر زده شد گفت: به خدا سوگند، اگر به اندازه زم س عمر
 دادم. یاش م هینم فدیه آن را ببکن یقبل از ا یاز عذاب الھ ییخاطر رھا

 هراسد سرزنش مالمت کننده می آیا امیر از مالمت و

 حدیث سائب بن یزید در این باره
گفت: از  س به عمربن الخطاب یه: مردکت نموده یروا س دیزیاز سائب بن  یھقیب

ا مصروف عبادت و اجتھاد یم بھتر است، یننده در راه خدا نترسم براکسرزنش مالمت 
د، در راه خدا از مالمت، ریاز امر مسلمانان را به دوش گ یزیه چک یسکباشم؟ گفت، 

شتن را ملزم به عبادت ید خویر نباشد بایه امک یسکترسد، اما  یننده نمکمالمت 
 ) آمده است.۱۶۴/۳نز (کن در الین چنید. اینما یرخواھیامر خود خ یول یساخته و برا

 

 های خلفا به خلفا و امیران وصیت

 :ب ابوبکر به عمر یھا وصیت
 که خواست او را جانشین خود سازد یھنگام ب به عمر یوصیت و

 س رکه ابوبک یه گفت: وقتکت نموده، یروا - کمال یأغّر بن -از أغّر  یطبران
را  یرا نزدش فرستاد، و و یسکد، ین نمایین خود تعیرا جانش س خواست عمر

 گفت: ]س رکخواست، او نزدش آمد، [ابوب
ن یاش رنج آور است، بنابرا رندهیبه دوش گ یه براکخوانم  یفرا م یارکمن تو را به 

نما، چون  یرویبه تقوا و ترسش پ یبترس، و از و یعمر از خدا به اطاعت و یا
ر از یه غکاست،  ین خالفت و امارت امریم و محفوظ است. گذشته از ایب یزگار، بیپرھ

ه به ک یسکن یباشند، بنابرا یگران مستحق آن نمینند، دک یه حق آن را ادا مک یسانک
ند، کر عمل کد، و به معروف دستور دھد، و به منیند، به باطل عمل نماکحق امر 
ش قطع شده و عملش به آن باطل گردد. اگر تو عھده دار یه آرزوھاکرود  یاحتمال م

، ینگه دار کخششان  ختن] خونیه دست خود را از [رک یو توانست یشان شدیامر ا
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ن ی، ایباز دارشان  ، و زبانت را از ناموسیساز خرد ھایشان مال مت را [از نخوردن]کش
ه مم قیجز به توف ییاز قوت و توانا ین، و برخوردارکار را بک  .١ستین نکاللَّ

 یه رجال ویبق یرده است، ولکن کرا در س رکد: اغر ابوبیگو ی) م۱۹۸/۵( یثمیھ
ه در کنیاند، جز ا ثقه یان وید: راویگو ی) م۱۵/۴ب (یدر الترغ یاند. و حافظ المنذر ثقه

 آن انقطاع است.

 یدرباره جانشین ساختن عمر و وصیتش به و ھنگام رحلت س وصیت ابوبکر
ه بن عمرکابن عسا ه مرگ ک یه گفت: وقتکت نموده، یروا ش ر از سالم بن عبداللَّ

 ت نمود:ید وصیفرا رس س رکابوب

حاهللا بسم« اخر عهده بالدنيا، خارجا بكر الصديق، عند  يم. هذا عهد من ايب الّرمحن الرّ

داخال فيها، حيث يؤمن الكافر، ويتقى الفاجر، ويصدق الكذب:  اول عهده باالخرةمنها، و

اخلطاب. فان عدل فذلك ظنى فيه، وان جار وبدل فاخلري عمربن  ياستخلفت من بعد اين

ِينَ ٱ لَمُ وََسَيعۡ ﴿ال اعلم الغيب، اردت، و ْ َظَلُموٓ  �َّ يَّ  ا
َ
 .»]۲۲۷[الشعراء:  ﴾يَنَقلُِبونَ  ُمنَقلَبٖ  أ

ق، یر صدکاست از ابوب یمانین عھد و پینده مھربان. ایبخشا یبه نام خدا: «ترجمه
زمانش به آخرت،  یرون رفتن است و ابتدایه از آن در حال بکا، یدر آخر زمانش در دن

زگار یفاجر پرھآورد،  یمان میافر اکه ک ییه در آن در حال داخل شدن است، جاک
ن خود یه: من بعد از خودم عمربن الخطاب را جانشکد یگو یشود و دروغگو راست م یم

د، من یر نمایند و تغکاست، و اگر ظلم  ین گمان من از ویند، ھمکساختم. اگر عدالت 
خواھند  یاند، به زود ه ستم نمودهک یدانم، "و آنان یب را نمیام، و غ ر را اراده نمودهیخ

 ».گردند" یدام مرجع بر مکه به کدانست 
ند، و ین تو را بد بیعمر بدب یرا خواسته گفت: ا یسپس نزد عمر فرستاد، و و

شود، و شّر دوست داشته  یر بد دانسته میم خیرد، و از قدیدوست دار تو را دوست گ
از دارد، تو یآن به تو ن یر گفت: ولکابوب -ندارم  یازیگفت: من به آن ن یو -شود،  یم
ه ما را بر نفس ک یدین را ھم دی، و اینمود یرا ھمراھ ی، و ویدیرا د صامبر خدا یپ

آمد، دوباره به اھلش اھدا  یبه ما م یادت آنچه را از ویز یداد، حت یح میخود ترج

                                           
) و ۱۹۸/ ۵) أعز ابوبکر را درک نکرده است. نگا: مجمع (۶۰، ۵۹/ ۱. طبرانی (ضعیف منقطع -١

 ).۱۳۹۱ضعیف الترغیب (
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ه کرا  یسکه روش و نقش قدم ک، یام نمود ی، و ھمراھیدیز دیم، و مرا نینمود یم
نم و شاھد یه خواب بکام  ردهکخدا سوگند، خواب نب نمودم، به یقبل از من بود تعق

 یام. ا راه نشدهیه از آن بکھستم  یه دچار وھم شده باشم. بر راھک] نبودم، یا [صحنه
ند، و در روز ک یه آن را در روز قبول نمکاست،  یخداوند در شب حق یعمر بدان! برا

ن یامت سنگیروز قه در کزان آنان یند. مک یه آن را در شب قبول نمکاست  یحق
ده است، و سزاوار است به آن ین گردیآنھا از حق سنگ یرویده، فقط به سبب پیگرد

ه در کزان آنان ین گردد، و میه سنگکدر آن نباشد،  یزیگر چیه جز حق دک ییترازو
ده است، و یگرد کشان از باطل سبیا یرویده، فقط به سبب پیگرد کامت سبیق

شود. از  که سبکدر آن نباشد،  یزیگر چیه جز باطل دک ییسزاوار است به آن ترازو
سازم نفس خودت است، و از مردم ھم تو را برحذر  یه تو را برحذر مک یزین چیاّول
[در سر] دارند، و  یبزرگ یاند، و ھواھا دًا متوجهیشان شدیا یھا سازم، چون چشم یم

، یه در آن واقع شوکباشد، و زنھار  یده میآنھا فا ی، برایشو یه تو واقع مک یدر لغزش
ه تو از خدا ک یباشند، البته تا وقت یتو در خوف و از تو در ترس م یشه برایآنھا ھم

ن یم. ایگو یت من است، بر تو سالم مین وصی، و ایبترس ی، و از ویخوف داشته باش
 ) آمده است.۱۴۶/۳نز (کن در الیچن

ھنگام  ب ه گفتار ابوبکر به عمردر بار یحدیث عبدالرحمن بن سابط و غیر و
 وفاتش

ه از یم در الحلیر و ابونعیبه، ھناد، ابن جریش ی، ابن ابکدر نزد ابن المبار
 یه گفتند: ھنگامکت است ید بن حارث و مجاھد روایدبن زبیعبدالرحمن بن سابط و ز

عمر از خدا بترس، و  یرا فراخواند و به او گفت: ا س د، عمریر فرارسکه مرگ ابوبک
در شب  یند، و عملک یه آن را در شب قبول نمکدر روز است  یخدا عمل یبدان، برا

قبول  ینکه فرض را ادا نکن یند، و اونفل را تا اک یه آن را در روز قبول نمکاست 
شان وزن شده، فقط به خاطر  یھا زانیامت میه در قکآنان  یھا زانید، و مینما ینم

 یوزن شده است، و حق است براشان  یا و ثقل آن باالیحق در دار دن شان از یرویپ
ه در کآنان  یھا زانیه وزن باشد، و مکشود  یه فردا در آن حق گذاشته مک ییترازو

 یکا و سبیاز باطل در دنشان  یرویشده، فقط به خاطر پ کشان سب یھا زانیامت میق
ه فردا در آن باطل گذاشته ک ییترازو یشده است. و حق است برا کآن بر آنھا سب
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اد نموده، آنھا را با ی] اھل جنت را ی[وقت یباشد. خداوند تعال که سبکشود  یم
ھا را  آن یشان در گذشته است. ھنگام رده است، و از گناهکر کذشان  ن اعمالیتر خوب

 یوستن به آنھا در ھراسم، و خداوند تعالی: من از نپیید بگویبا ،یبه خاطر آورد
شان  ییکرده است، و نکر کذشان  ن اعمالیاد نموده آنھا را با بدتری]اھل دوزخ را ی[وقت

نھا باشم یه با اکن ی، بگو: من از ایاد نمودیآنھا را  یرا بر آنھا رد نموده است. ھنگام
ن صورت بنده در رجا و خوف یبه ا ،-ر شد که رحمت و عذاب را متذیو آ -ترسم  یم
شود، و  ید نمیناام یداشته باشد، و از رحمت و یباطل نم یباشد، و از خدا آرزوھا یم

 یبی، غایتم را حفظ نمودیاندازد. اگر تو وص ینم کخود به ھال یھا خود را به دست
ع یتم را ضایباشد، و اگر وص یت نمیاست برا یه به سراغ تو آمدنکتر از مرگ  محبوب

 .١یستیبود،و تو بر آن غالب نت نخواھد یتر و بدتر از مرگ برا مبغوض یبیغا یساخت
 ) آمده است.۳۶۳/۴نز (کن در منتخب الین چنیا

 ش های ابوبکر به عمروبن العاص و غیر وی وصیت

 شام گسیل نمود یسو بهھا  را بر ارتش یو که یوقت ب وصیت ابوبکر به عمرو
ه بن اب ه گفت: کت نموده، یربن محّمدبن عمروبن حزم رواکب یابن سعد ازعبداللَّ

ه از فرماندھان ک یسکن ید. اولیھا را در شام جمع نما م گرفت تا ارتشیتصم س رکابوب
به طرف  ٢لهیق ایدستور داد، تا از طر یبود. به و س ت نمود عمروبن العاصکحر یو

رون شده بودند، سه ھزار تن ینه بیه ھمراھش از مدکر عمرو کن برود، عسایفلسط
ز ین س رکن و انصار حضور داشتند. ابوبیاز مھاجر یادیان آنھا تعداد زیبودند، و در م

رد ک یت مکحر س عمروبن العاص یسوار یاده در پھلویه پک یرون رفت، و در حالیب
 گفت: یه نموده، میبه او توص

ن، چون او تو را کا یح یارت بترس و از وکخود و آش یھا هیعمرو! از خدا در خف یا
ه از تو با سابقه ترند، و ک یسانکه من تو را از ک ینیب یند، و تو خودت میب یو عملت را م

اند، مقّدم  ن اھل آنیتر تیفاکتر دارند، و از با  بزرگ یه در اسالم از تو غناک یسانکاز 
خدا را نصب  یرضا یدھ ین از عامالن آخرت باش، و به آنچه انجام میداشتم. بنابرا

                                           
 ).۱۴۵/ ۸) و ابن أبی شیبة در (المصنف) (۳۶/ ۱ابونعیم در (الحلیة) ( -١
 ت دارد.یج عقبه موقعینامند، و در طرف شمال خل یم» التیأ«نون کھود ایه آن را کاست  یشھر -٢
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شف عورتھا و کش، و درصدد ه با تواند پدر باکآنان  ین خود قرار ده، و برایالع
باش، و چون  ین و در امر خود جدکت یفاکار آنھا ک، و به آش١مردم مباش یھا دهیپوش

ن، کمنع  یدر روبرو شدن راست و صادق باش و نترس، و از نافرمان ی[با دشمن]روبرو شد
، از اختصار استفاده یش وعظ نمودیاران خویه به اصحاب و ک یو بر آن عقاب نما، و ھنگام

نزالعمال کن در ین چنیا». شوند یت اصالح میتت براین، رعکشتن را اصالح ین، خوک
 رده است.کت یز ماننده آن را روای) ن۱۲۹/۱ر (ک) آمده است. و ابن عسا۱۳۳/۳(

 به عمرو و ولیدبن عقبه س ینامه و
ر بن عمرو کابوبه گفت: کت نموده، ی) از قاسم بن محّمد روا۲۹/۴( یر طبریابن جر

آنھا را در وقت  س رکه بر نصف صدقات قضاعه بود، نوشت، ابوبک ش دبن عقبهیو ول
 حت نموده گفت: ینص یکآنھا را  یھردوعت نموده بود و یبر صدقه مشاشان  فرستادن

 یشیه از خدا بترسد، به او گشاک یسکار از خدا بترس، چون کدر خفا و آش
ه از ک یسکبرد، و  یه گمان نمکدھد  یم یش رزق و روزیبرا یھای گرداند، و از راه یم

گرداند، و ترس از  یم و بزرگ میش عظیده و پاداش را برایخدا بترسد، گناھانش را بخش
 ینند. تو در راھک یه میگر را توصیدیکه بندگان خدا به آن کاست  یزین چیخدا بھتر

ه ک ییزھایط و غفلت از چیفرو ت یارکب ین راه مجال فری، و در ایخدا ھست یھا از راه
ف و سست ین ضعیست، بنابراین نکت ممیدر آن است، براتان  ن و حفظ خالفتیقوام د

 ت نموده است.یل آن از قاسم رواکن را به شیز ای) ن۱۳۲/۱ر (کابن عسا». نشو

 ب به عمروبن العاص درباره خالد بن ولید ینامه و
ِلب بن سائب بن اب ق یر صّد که گفت: ابوبکت نموده، یروا س وداعه یابن سعد از ُمطَّ

 نوشت: ب به عمروبن العاص
ه ک یند، ھنگامکت کبه تو به طرف تو حر کمکد نوشتم، تا جھت یمن به خالدبن ول

ن، و نظر کبلند وانمود ن ین، و خود را بر وک یھمصحبت یبه خوب ید با وینزد تو رس
ن، با آنھا کم اّتخاذ نیدر امور تصم، یگران، بدون ویبه مقّدم داشتنم تو را از او و د

 ) آمده است.۱۳۳/۳نزالعمال (کن در ین چنین. اکشان مخالفت ن مشورت نما و ھمراه

                                           
 ده مردم نباش. م.یپوش یزھایشف چک: در صدد یعنی -١
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 ب عمرو یحدیث ابن سعد درباره نامه ابوبکر برا
ر به عمروبن که ابوبکت نموده ید بن جعفر و او از پدرش روایابن سعد از عبدالحم

 گفت: ب العاص
ه از عرب ک یسکر قضاعه و ی، ُعْذَره، و سای: َبلِ یگذر یه بر آنھا مک یسانکمن تو را بر «

ن، و به کھا را به جھاد در راه خدا دعوت  ن آنین شده است، مقرر نمودم. بنابراییدر آنجا پا
بده، و به او توشه  یشان از تو متابعت نمود او را سواریه از اک یسکنما. شان  بیار ترغکن یا

». را در مرتبه و منزلتش قرار بده یا لهیشان توافق به عمل آور، و ھر قبیان ایبده، و در م
 ت نموده است.ی) ھم آن را روا۱۲۹/۱ر (ک) آمده، و ابن عسا۱۳۳/۳نز (کن در الین چنیا

 ب وصیت ابوبکر صّدیق به شرحبیل بن حسنه
گفت: ه کت نموده، یروا س یمیم بن حارث التی) از محّمد بن ابراھ۷۰/۴ابن سعد (

ه کرا  س ل بن حسنهیشرحب ید را عزل نمود. درباره ویر خالدبن سعکه ابوبک یھنگام
 :ه نموده گفتیاز امرا بود توص ییک

به  یه اگر وکش آن چنان بدان، یرا بر خو ید باش، و حق ویمتوّجه خالدبن سع
 دانست. خودت یت میه آن حق را براک یشد، دوست داشت یرون میبر تو ب یعنوان وال

 یدر حال صامبر خدا یه پک یدان ین را ھم می، و ایدان یگاه او را در اسالم میجا
بعد  یمقرر نموده بودم، ول یرا وال یز ویبود. من ن یش والیه او براکرحلت نمود 

چ یبھتر باشد. من با ھ یو ینش برایار در دکن ید ایه شاکدم، یعزلش را مناسب د
ر ساختم، و او یان فرماندھان ارتش مخیرا در م ینم، من وک یدر امارت بخل نم یسک

ه در آن کش آمد، یت پیبرا یامر یانتخاب نمود. وقت ١شیگران، و پسر عمویتو را بر د
شروع  یه از وک یسکن ید اولی، بایننده بودکحت یزگار و نصیازمند به مشورت پرھین
باشد، چون تو نزد د یھم خالدبن سع یده بن جراح، معاذبن جبل و سومی، ابوعبینک
از  یا خبری، یریم بگید بدون آنھا تصمیافت، و نبای یر، خواھیحت و خیشان نصیا
 ) آمده است.۱۳۴/۳نز (کن در الین چنی. اییشان پنھان نمایا

 ب سفیان یتوصیه ابوبکر صّدیق به یزید بن اب

                                           
 ان.یسف یدبن ابیزی -١
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ر در برابر که ابوبک یه گفت: ھنگامک ت نموده،یابن سعد از حارث بن فضل روا
 :ستاد، گفتیان ایسف یدبن ابیزی

 ییکده شده است، به نیه از تو دک یھای یه نظر به خوبک یھست ید، تو جوانیزی یا
 یا خود انجام داده ییه آن را در وقت تنھاکاست  یزی، و آن به خاطر چیشو یاد می

 ی؟ و والیتنم چطور ھسیم، تا ببیرون نماینم و از اھلت بکش یمن خواستم تو را آزما
 یم و اگر بدیافزا یت میبرا ینمود ینم. اگر خوبکبودنت چگونه است؟ و امتحانت 

 د گماشتم.یفه خالدبن سعیسازم، من تو را به وظ یمعزولت م ینمود
د، و به او یتش عمل نماکد به آنھا در جھت حریه باکنمود  یھای هیرا توص یسپس و

 گفت:
گاه او را در اسالم خودت ینم، جاک یه میر توصیبه خده بن جراح یمن تو را درباره ابوعب

ن امت ین ایھست، و ام ینیھر اّمت ام یبرا«گفته است:  صامبر خدا ی، و پیدان یم
را بدان، و متوّجه معاذبن  یو یلت و سابقه دارین فضی، بنابرا»ده بن جراح استیابوعب

، و یدان یحاضر بوده است خودت م صامبر یبا پ یه وک را یھای ز] باش، صحنهیجبل [ن
ن در ی، بنابرا»دیآ یعلما م یش رویرانداز پیت یکاو به اندازه «گفته است:  صامبر خدا یپ

 د.یغ نخواھند ورزیدر یریچ خیر، و آن دو از ھیم نگیشان تصمیبدون ا یارکچ یھ
مرا در ه کز در ارتباط با من، چنان یامبر خدا، آن دو را نیفه پیخل ید گفت: ایزی

شان را در ارتباط به تو یگفت: ا س رکن. ابوبکه ی، توصیه نمودیارتباط به آنھا توص
رت یند، و از اسالم پاداش خکد گفت: خداوند تو را رحمت یزینم. ک یه میحتمًا توص

 یم و منصور بن شعبه بغدادک) آمده است. احمد، حا۱۳۲/۳نز (کن در الین چنیدھد. ا
 یدبن ابیزیاز  ،-باشد  یب االسناد میاست: حسن المتن و غرو گفته  -ن یدر االربع

 مرا به طرف شام اعزام داشت گفت: رکه ابوبک یه گفت: وقتکاند  ت نمودهیروا س انیسف
ن ین بزرگتریو ا ١یح بدھید آنھا را در امارت ترجیه شاک یدار ید، تو قرابتیزی یا

از  یزیه چک یسک«گفته است:  صامبر خدا یترسم. چون پ یه بر تو مکاست  یزیچ
را بدون  یسکو محّبت اقربا  یرد سپس با طرفداریامور مسلمانان را به عھده بگ

امت بدل و یلعنت خداست، و خداوند در ق یند، بر وکر مقرر یداشتن حق بر آنھا ام

                                           
 ت شود.کدر امورات مملھایی  یش خوارید باعث خویشا ی: رشته داریعنی -١
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از مال  یسکند. و اگر ک یقبول نم یرا داخل آتش ننموده، از و یه وکنیرا، تا ا یعوض
ذّمه خدا از  -ا گفت ی -لعنت خداست  یبدھد، بر و یزیچ یسکش با محابات به برادر

اورند و در یمان بیا یه به وکدور شده است. خداوند مردم را دعوت نموده است  یو
 کر حق ھتیت خداوند به غیرا در حما یزیه چک یسکت خدا قرار داشته باشند، یحما
 .١»دور شده است یاز و ألذّمه خداوند  -ا گفت ی -لعنت خداست  ید، بر وینما

ه آنھا به خاطر ک ییست، وگویتب شش گانه نکث در ین حدید: ایگو یر میثکابن 
د آنچه در قلب خطور یگو یاند، و م ه در آن آمده، از آن منصرف شدهک یخیجھالت ش

بر ن نموده است، و ین چنیا س قیر صّد کث است، چون ابوبین حدیند، صّحت اک یم
نزالعمال کن در ین چنین آنھا را بعد از خود مقرر نموده است. ایمسلمانان بھتر

ت نموده، و در آن ید: آن را احمد روایگو ی) م۲۳۲/۵( یثمی) آمده است. و ھ۱۴۳/۳(
 نام برده نشده است. یه از وکاست  یمرد
 

 س های عمر وصیت

 یامر بعد از و یبه ول س وصیت عمربن الخطاب
 س از عمر یھقی، ابن حبان و بی، نسائیعلید در االموال، ابویبه، ابوعبیش یابن اب

 گفت:  یه وکاند  ت نمودهیروا
آنان  یه براکنم، ک یه میل، توصین اوایفه بعد از خود را در ارتباط با مھاجریمن خل 
د. او را در ارتباط با انصار، آنان یحفظ نماشان  یرا بداند، و حرمت آنان را براشان  حق

ن یگز یجا ھایشان مان در قلبیگران ایگرفتند، و قبل از د یه در داراالسالم جاک
ار آنھا را ببخشد. او را در کد، و خطا یار آنھا قبول نماکویکنم، تا از نک یه مید، توصیگرد

نم، چون آنھا ناصر اسالم، خارج ک یه میتوص ییویکو ن یارتباط با اھل شھرھا به خوب
د و یزاشان  اجیه از احتکرد یشان آنچه را بگی، و از ااند دشمنننده اموال و خشم ک

 یبه خوب -نان] یه نشی[باد -بر آن فراھم باشد. و او را در ارتباط با اعراب شان  تیرضا

                                           
اول: بقیه بن مخلد مدلس ) در آن دو مشکل وجود دارد: ۹۳/ ۴) و حاکم (۶/ ۱. احمد (ضعیف -١

 است. و دوم: شیخ بقیه ناشناخته است.



    اصحاب به وّحدت کلمه باب هفتم: اهتمام و توّجه
١٥٧ 

 

 ١م سنک یاند. از شترھا نم، چون آنھا اصل عرب و ماده اسالمک یه میتوص ییویکو ن
او را [در ارتباط با اھل ذّمه] به ذّمه خداوند  د. ویمسترد نماشان  یرد و به فقرایآنھا بگ

د، و در دفاع از آنھا یشان به عھد آنھا وفا نما یه براکم ینما یه میتوص یو ذّمه رسول و
ن در ین چنیا .٢ّلف نسازدکمشان  ییدور از طاقت و توانا یزھایبجنگد و آنھا را به چ

ر از قاسم بن محّمد کعسا) و ابن ۱۹۷/۳) آمده است. ابن سعد (۴۳۹/۴المنتخب (
 فرمود: س ه گفت: عمربن الخطابکاند  ت نمودهیروا

ه مردمان دور و کد بداند یرد، بایگ یت را به دوش مین مسؤولیه پس از من اک یسک
جنگم، و اگر  یخواھند خواست، و من با مردم در دفاع از خود م یآن را از و یکنزد

ر زده یرده شوم و گردنم به شمشکش یه پکن یتر است، این قویاز من برا یسکبدانم 
نز کن در الین چنیا .٣رمیعھده بگ ه آن را بهکن یتر است از ا م محبوبیشود، برا

 ) آمده است.۱۴۷/۳(

 ب وصیت عمربن الخطاب به ابوعبیده بن جراح
 س ه عمرک یا ن نامهیه گفت: اولکت نموده، یسان رواکی) از صالح بن ۵۴/۴ر (یابن جر

را بر  یه وکده بن جراح بود، یده شد، نوشت، به ابوعبیبه خالفت برگزه ک یھنگام
ماند، و ما  یم یه باقکنم ک یه میتوص یین نمود: تو را به ترس خداییتع س ر خالدکلش

نور  یسو بهھا  ییکت نمود، و از تاریھدا یه ما را از گمراھک یشود. ذات یم یش فانیسوا
شان آن چنان ین نمودم، و به امر ایید تعیابن ول رکما را خارج ساخت. من تو را بر لش

ن، و کش نیت پکمت به ھالید غنین. مسلمانان را به امکام یه بر تو حق است قک
ن ییورود به آن، پا ی، قبل از فرستادن مترّصد، و دانستن چگونگیشان را در منزلیا
اختن مسلمانان ت اندکاز مردم نفرست، و از در ھال یرا جز در جماعت یا هین، و سرکن

                                           
 ساله و دو ساله. یکمانند چوچه شتران  -١
 ).۳۷۰۰. بخاری (صحیح -٢
ن خواھند شد، یه ھمه مردم در صدد اکد متوجه باشد، یفه شود، بایه بعد از من خلک یسک: یعنی -٣

ه به کن باور باشد، ی، او بر ایدھند، اما وقترند و به خود اختصاص یبگ یه خالفت را از نزد وک
د، اگر چه به ید آن را حفظ نمایست، بایتر ن ین امر قویدر ا یاز و یسکخالفت مستحق است، و 

ه من حاضرم در دفاع از خالفت دست به جنگ ببرم، چون کجنگ و قتال ھم باشد، چنان 
 ست. م.یتر ن یاز من به آن قو یسکه کدانم  یم
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ه خداوند تو را به من ومرا به تو در آزمون قرار داده است، ک یبر حذر باش. به درست
ا یه دنکن، و بر حذر باش کا بپوش و قلبت را از آن منصرف ین چشمت را از دنیبنابرا

ت کافتادن و ھال یت اندازد، و خودت جاھاکه قبل از تو بودند به ھالکتو را چون آنان 
 .یا دهیدآنھا را 

 ب وقاص یوصیت عمربن الخطاب به سعد بن اب
ه، کت نموده یف از محّمد و طلحه به اسناد آنھا روایق سی) از طر۸۴/۴ر (یابن جر

را بر جنگ  یفرستاد و او نزدش آمد، و و ب وقاص یرا دنبال سعدبن اب یسکعمر 
 ه نموده گفت: ین نمود و به او توصییر تعیعراق ام

گفته  یار ویو  صامبر خدا یپ ییه به تو داکن یب، ایوھ یسعد، سعد بن یا
برد،  ین نمیاز ب یرا به بد یندازد. چون خداوند بدیب نیشود تو را از خداوند در فر یم
ست مگر اطاعت ین یس نسبکچیان خدا و ھیند، و در مک یمحو م ییکرا به ن یبد یول
شان است و آنھا یخداوند پروردگار اف و پست مردم، نزد خدا برابرند، ین شری. بنابرایو

 کنند، و آن چه را نزد اوست به طاعت درک یت از ھم فرق میاند، و به عاف یبندگان و
ه کن یبعثت تا ا یرا از ابتدا صامبر یه پکن کنگاه  ین به ھمان امرینند. بنابراک یم

پند من به  نیرا امر ھمان است. ای، و بدان التزام ورز، زیدیاز ما جدا شد، بر آن د
، عملت باطل شده است و از یدیگردان یا از آن روی، ینمود که اگر آن را ترکتوست، 

 را مرخص سازد، طلبش نموده گفت: یه خواست وک ی. و ھنگامیارانکان یز
ار کن، چون کتم را حفظ ین وصیام، بنابرا ن نمودهییمن تو را مسؤول جنگ عراق تع

گر باعث نجات از آن ید یزیه جز حق چکد، یآ یش میتو پ یبرا ید و ناگواریشد
ر، طلب یر عادت بده، و به خیه با تو ھستند به خکرا  یا ن خود و آن عدهیشود. بنابرا ینم

ن یر صبر است، بنابرایخ یاست، و آمادگ ییآمادگ یھر عادت یه براکفتح نما، و بدان، 
ه ترس خدا در تو جمع کن، ک ییباکیش آمد بر آن صبر و شیت پیا براید یآنچه به تو رس
و اجتناب از  یگردد: در اطاعت از و یه ترس خدا در دو امر جمع مکشود، و بدان 

ا و دوست داشتن یرده، با دوست نداشتن دنکه او را طاعت ک یسکتش، و ھر یمعص
ا و بد یتش نموده، با دوست داشتن دنیه معصک یسکآخرت، اطاعتش نموده است، و ھر 

سازد  یه خداوند آنھا را مک اند یقیھا حقا قلب یرده است، و براکتش یدن آخرت، معصید
ار آن کار است. آشکگرش آشید یو بعض یاز آن سّر  یه بعضکآورد،  یو به وجود م
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، به ظھور یاش [نزدش] در حق برابر باشند، و خف نندهکو ذم  ینده ویه ستاکھمانست 
ن در محبوب یشود. بنابرا یبه زبانش و به محّبت مردم شناخته م یمت از قلب وکح

 یرا خواسته بودند، و وقتشان  امبران محبوب بودنین، چون پکو زھد ن یرغبت یبودنت ب
ه ک یسازد، و وقت یگران] محبوب میرا دوست بدارد، او را [نزد د یا ه خداوند بندهک

ن منزلت خود را نزد یگرداند. بنابرا یض من]مبغویریرا بد بداند او را [نزد سا یا بنده
 ن.کسه یباشند، مقا یه با تو در امرت مصروف مک یبا منزلت خود، نزد مردم یخداوند تعال

 س عتبه بن َغْزوان یوصیت عمربن الخطاب برا
 یوقت س ه گفت: عمرکت نموده، یر روایبن عم ک) از عبدالمل۱۵۰/۴ر (یابن جر

ن یعتبه من تو را بر سرزم یرا روانه بصره ساخت، به او گفت: ا س ه عتبه بن غزوانک
از مناطق دشمن است، و آرزومندم خداوند تو  یا مقرر نمودم، و آن منطقه یوال ١ھند

نوشتم  ید، من به عال بن حضرمید، و بر آن تو را مدد فرمایت نمایفاکرامون آن یرا در پ
ننده است، و [در جنگ با کار جھاد یبسه دشمن یه علکتا تو را به عرفجه بن ھرثمه 

را  ید، ھمراھش مشورت نما، و ویبه تو رس یه وک یند، وقتکر است، مدد یآنھا] باتدب
 یه دعوتت را قبول نمود از وک یسکن، کخدا دعوت  یسو بهساز، و  یکش نزدیبه خو

ر آن بدون یه است و در غیجز یش] با ذّلت و خواریرفت [باالیه نپذک یسکر، و یبپذ
 یبرکه کن یاز خدا بترس، و از ا یا ر است. در آنچه بدان گماشته شدهیشمش یمھربان

سازد، خودت مصاحب  یه آخرتت را بر تو فاسد مکد برحذر باش، ید آیدر نفست پد
قوت  ی، و بعد از ضعف توسط ویافتیپس از ذّلت عزت  ی، و توسط ویبود صامبر یپ
شود، و  یده میو از تو شن ییگو یه مک، یدیگرد یقدرت و تسّلطر با یه امکن ی، تا ایافتی

ه تو را باالتر از اندازه کن یاست، به شرط ا ین چه نعمت خوبیگردد، و ا یم یامرت عمل
ه از کبر نسازد، از نعمت خود را نگه دار چنان کر دستانت متیند، و بر زکات بلند ن

تر  کتر و خوفناکت بر تو خطرنایمعص ، و نعمت نزد من ازیدار یت خود را نگه میمعص
 یفتیبار چنان ب یکبت بدھد، و یند و فرکه تو را آھسته آھسته به خود جلب کاست، 

 یسو بهدھم. مردم  ی، تو را و خودم را از آن به خدا پناه میجھنم شو یه بدان راھک

                                           
ت دارد، و به یج موقعین منطقه در ساحل خلیرا ایشمردند، ز ین ھند میصره را از سرزمشان بیا -١

 ھند مّتصل است.
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طلب ا را یآوردند، و دن ید، به سرعت رویآنھا مسّلط گرد یا برایه دنک یخدا وقت
 ن.کافتادن ستمگران ھراس  ین، و از جاھاکا را اراده نینمودند، خدا را بخواه و دن

ت ی) آمده، روا۴۸/۷ه (یه در البداکز مانند آن، چنان ین یبن محّمد مدائن ین را علیا
 نموده است.

 ب یوصیت عمربن الخطاب به عالء بن حضرم
ن الخطاب به عالء بن ه گفت: عمربکت نموده، یروا ی) از شعب۷۸/۴ابن سعد (

 ن بود، نوشت:یه در بحرک ب یحضرم
ه تو کمقرر ساختم، و بدان  یو یجا بهن، من تو را کت کعتبه بن غزوان حر یسو به

از طرف خدا سبقت نموده است شان  یبرا ییکه نکل ین اوایاز مھاجر یمرد یسو به
و جنگجو نبود، رومند یف، نیه او عفکرا بدان سبب برطرف نساختم  ی، من ویرو یم
، ین بھتریدر خدمت به اسالم و مسلم یه نسبت به ویه گمان نمودم تو در آن ناحکبل

فه منصوب ین وظیرا بد یگریش بشناس. من قبل از تو مرد دیرا برا ین حق ویبنابرا
، یشو یم ی، والیشو یه والکدن، درگذشت. اگر خدا خواست یقبل از رس یساختم، ول

ه کاست  ییخدا ی، و خلق و امر برا]١ندک ین را میشود [ا یوال ه عتبهکو اگر بخواھد 
 ان است.یپروردگار عالم

ه آن را نازل نموده محفوظ است، و به آن کو بدان، امر خدا نظر به ھمان حفاظتش 
وشش نما، و کآن تالش و  یو برا یا ده شدهیآن آفر یه براکن کبنگر و توّجه  یزیچ
 یزین تو را چیاست، بنابرا یر است، و آخرت ابدیپذ انیپاا ین، چون دنک کر آن را تریغ
است مشغول نسازد، و به  یه شّر آن باقک یزیگردان است، از چ یر آن رویه خک

م و علم کلت را در حیه بخواھد فضک یسک ین، و خداوند براکفرار  یخداوند از قھر و
خودمان و تو از خداوند در طاعت او مدد و از عذابش نجات  یند. براک یجمع م یو
 م.یخواھ یم

 ب یاشعر یوصیت عمر بن الخطاب به ابوموس
 یه گفت: عمربن الخطاب به ابوموسکت نموده، یاز ضّبه بن محصن روا ینورید
 نوشت: ب یاشعر

                                           
 ند.ک یار را مکن یبماند ا یباق یث والیو عتبه به ح یری: اگر بخواھد تو بمیعنی -١
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ن یه اکبرم  یداشته باشند، به خدا پناه م یش نفرتیاما بعد: مردم از پادشاه خو
 ین، و وقتکاز روز ھم باشد برپا  ید، حدود را ولو در ساعتینما کده من و تو را دریپد

ب خود ید، تو نصیا باشد، حاضر گردیدن یبرا یگریخدا و د یاز آنھا برا ییکه کدو امر 
ن را بترسان و یماند، فاسق یم یشود و آخرت باق یم یا فانین، چون دنیرا از خدا برگز

 یھا ادت نما، بر جنازهیض مسلمانان را عی. مر١و مرد مرد بگردان آنھا را دست دست
ام نما، چون تو ھم یشان خودت قین، و به امور اکشان حاضر شو، دروازه خود را باز یا

ده ین آنھا گردانیه خداوند تو را گران بارترکن فرق ی، فقط با ایشان ھستیاز ا یمرد
در لباس، طعام و  یل خاصکتت شیخودت و اھل ب یه براکده یاست. به من خبر رس

 یست. بر حذر باش! ایگر] نیمسلمانان [د یبه وجود آمده است، و مثل آن برا یسوار
 یگذشت و جز چاق یاه و شادابیه به دّره پرگک یباش یوانیه به منزله حکبنده خدا، 

 یه وقتکدان باشد. و ب یم یز در چاقین یه مرگ وکد ینداشت، و بدون ترد یا اراده
ه به واسطه او کاست  یسکن مردم یتر شود، و بدبخت یج مکت او یج شود، رعک یوال
 تش بدبخت شوند.یرع

ه یم در الحلیبه و ابونعیش ین را ابن ابی) آمده است. و ا۱۴۹/۳نز (کن در الین چنیا
 اند. نمودهت ی) آمده، روا۲۰۹/۸نز (که در الکل مختصر، چنان کبرده به ش یدبن ابیاز سع

 یه گفت: عمربن الخطاب به ابوموسکت نموده، یروا کبه از ضحایش یو ابن اب
 نوشت: ب یاشعر

ن ید، و اگر شما ایندازیار امروز را به فردا نکه کن است یاما بعد: قّوت در عمل ا
دامش را که کد یدان یشود، و نم یاد میم نموده زکارھا بر شما تراکد یعمل را انجام دھ

 ییکه ک یان دو امرید، و اگر در میا ع نمودهیار را]ضاکن صورت [وقت و یو به ا دیریبگ
د، امر آخرت را بر امر یساخته شد یاریآخرت است اخت یبرا یگریا و دیدن یآنھا برا

ماند. از خداوند در ھراس  یم یشود، و آخرت باق یم یا فانید، چون دنینکا انتخاب یدن
ن یتاب خدا سرچشمه علوم و بھار قلب ھاست. اکد، چون یاموزیتاب خدا را بکد، و یباش
 ) آمده است.۲۰۸/۸نز (کن در الیچن

 س الّنورین یوصیت عثمان ذ

                                           
 نده بساز.کآنھا را از ھم جدا و پرا یعنی -١
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ه ک یه گفت: ھنگامکت نموده، یاز عالء بن فضل و او از مادرش روا یالراز یفضائل
 یا نمودند، و در آن صندوق قفل شده ییرا بازجو ید، خزانه ویبه قتل رس س عثمان

 ه در آن نوشته شده بود:کافتند یرا  یا افتند، بعد آن را باز نمودند و در آن ورقهیرا 
نده و مھربان. عثمان بن عّفان یت عثمان است: به نام خداوند بخشاین وصیا

وجود ندارد، و محّمد بنده و  یکواحد و الشر یجز خدا یه معبودکدھد  یشھادت م
ه در قبرھااند کرا  یسانکت و خداوند رسول اوست، جنت حق است، دوزخ حق اس

ند، ک یزد، و خداوند وعده را خالف نمیانگ یست بر مین یدیه در آن تردک یروز یبرا
ه برانگیم یند، بر آن مک یم ین زندگیبر زم  شود. یخته میرد، و بر آن ان شاءاللَّ
ن یت نموده، و افزوده است: و در پشت آن چنیروا کن نظام الملین را ھمچنیا

 افتند:ینوشته 

 النفس يغنى النفس حت جيلّها يغن
 

ها حتى يرض بو   ها الفقرـان غضّ
 

 ها ان لقيتهاـما عرسة فاصرب لو
 

 بكائنة اال سيتبعها يرس 
 

 م يعرف االسىـم يقاس الدهر لـمن لو
 

 غريااليام ما وعد الدهر ويف 
 

 ) آمده است.۱۳۳/۲( یاز محب طبر همناقب العشر یف هاض النصرین در الرین چنیا
 واقع شد س و عثمان روز محاصره شدن منزل عثمان یان علیت آنچه میاکح

 س ه محاصره عثمانک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا س ابواحمد از شداد بن اوس
بندگان خدا،  ید شد، به مردم ظاھر شد و گفت: ایدر روز [محاصره] منزل [ش] شد

 صامبر یرون رفت، عمامه پیه از منزلش بکدم یرا د س طالب یبن اب ید: علی] گوی[راو
ش حسن و یش رویخته بود، و در پیر خود را بر گردن آویرا بر سر داشت و شمش

ه بن عمر ن و انصار قرار داشتند، و بر مردم حمله یچند از مھاجر یبا تن ش عبداللَّ
به او  س یداخل شدند، عل س نمودند و آنھا را متفّرق ساختند. بعد از آن نزد عثمان

آورنده،  یه با روکن ین امر را تا ایا صامبر ین، پیرالمؤمنیا امی یکگفت: السالم عل
نم یب ین قوم را چنان میا -به خدا سوگند  -اورد، و من یگردان را نزد، به دست ن یرو
 گفت:  س م. عثمانیرسانند، پس به ما دستور بده تا بجنگ یه تو را به قتل مک
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 یحق یه از من بر وکد یل است، و اقرار نمایقا یخداوند حق یه براکرا  یمردمن 
زند، و یه به خاطر من به اندازه شاخ [حجامت] خون نرکدھم،  یاست، به خدا سوگند م

 زد.یخونش را در [دفاع از] من ھم نر
را مانند آنچه جوابش داده بود، جواب  یرار نمود. و او وکش را تیگفته خو س یعل

گفت: بار  یرفت و م یرون میه از دروازه بکدم یرا د ید: من علیگو ی] میداد. [راو
م. بعد از آن داخل مسجد شد، و یش را نمودیه ما تالش خوک یدان یا، تو خودت میخدا

مردم نماز بگزار.  یش برو و برایابوالحسن، پ ید. به او گفتند: ایبه نماز حاضر گرد
 ییخودم به تنھا یدھم، ول ینماز نمتان  یه امام محاصره است، من براک یگفت: در حال

وست یپ یگزارم، آن گاه خودش نماز خواند و به منزلش بازگشت، پسرش به و ینماز م

ه ياناهللاَّ و انا ال )در منزل داخل شدند. گفت: ی، بر وپدرم، به خدا سوگند یو گفت: ا

در  یابوالحسن و یرسانند. گفتند: ا یبه خدا سوگند، آنھا به قتلش م(، نراجعو
جا ک]، گفتند: آنھا در یبه خدا سوگند و در قرب [الھ -جاست؟ گفت: در جنت ک

 یاض النضره فین در الرین چنیا -سه مرتبه  -ھستند؟ گفت: در آتش به خدا سوگند، 
 ) آمده است.۱۲۸/۲مناقب العشره (

 بن عبدالّرحمن در این بارهحدیث ابوسلمه 
نزد  یگریه گفت: ابوقتاده و مرد دکت نموده، یابواحمد از ابوسلمه بن عبدالرحمن روا

اجازه حج خواستند، به آنھا  یه محاصره بود داخل شدند، و از وک یدر حال ش عثمان
جماعت م؟ گفت: با یباش یکن گروه غالب آمدند با یگفتند: اگر ا یاجازه داد. آن دو به و

م؟ گفت: با جماعت یباش یکه بر تو غالب شود، با کد. گفت: اگر جماعت ھمان باشد یباش
ه در کم یدر دروازه منزل برخورد یم و با حسن بن علیه باشد! آن گاه خارج شدکھر جا 

به عثمان  ید: ویگو یه چه مکم یم تا بشنویبرگشت یبود، با و س ورود نزد عثمان یحال
 :گفت مرا دستور بده، عثمان یخواھ ین به آنچه میرالمؤمنیام یسالم داده گفت: ا

 اورد.یه خداوند امر خود را بکن ین تا ایام، برگرد و بنش برادر زاده یا
 ب ن حال با ابن عمریم، در ایخارج شد یز از نزد ویرون رفت، و ما نیبعد ب
د، یگو یه چه مکم ینیم تا ببیبرگشت یشد، با و یداخل م س ه نزد عثمانکم یبرخورد

را نمودم، و  صامبر یپ ین، ھمصحبتیرالمؤمنیام یسالم داد، و گفت: ا س به عثمان
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دم و اطاعت یرا نمودم، و شن س رکابوب یدم و اطاعت نمودم، بعد از آن ھمصحبتیشن
 یو یدم و اطاعت نمودم، و برایرا نمودم، و شن س عمر ینمودم، بعد از آن ھمصحبت

ن فرمانبردار تو ھستم، یرالمؤمنیام یمراعات نمودم، و حال ا حق پدر و حق خالفت را
 گفت:  س به من دستور بده، عثمان یبه آنچه خواھ

ندارم،  یازیختن خون نیمن به ر -دو مرتبه  -رتان دھد یآل عمر خدا پاداش خ یا
 ).١ندارم یازیختن خون نیمن به ر(

 ) آمده است.۱۲۸/۲مناقب العشره ( یاض النضره فین در الرین چنیا

 در این باره س هحدیث ابوھریر
در منزل محاصره  س ه گفت: من با عثمانکت نموده، یروا س رهیابوعمر از ابوھر

 ر زده شد، گفتم:یاز ما به ت ید: مردیگو یبودم. م
اند.  دهیتن از ما را به قتل رسان یکز شد، چون ینون قتال جاکن، ایرالمؤمنیام یا

نداز، چون فقط جان من یرت را بیه شمشکدھم  یره تو را سوگند میابوھر یگفت: ا
 .٢شود، و من با جان خود مؤمنان را نگه خواھم نمود یخواسته م
ه در کدانم  ینون نمکرم را انداختم، و تاید: آن گاه من شمشیگو یم س رهیابوھر

 ) آمده است.۱۲۹/۲مناقب العشره ( یاض النضره فین در الرین چنیجاست. اک

  به امرایش س علی بن ابی طالب های وصیت

 از والیانش یبه یک س ینامه و
 س طالب یبن اب یه گفت: علکاند  ت نمودهیروا یر از معاجر عامرکو ابن عسا ینورید

 بود نوشت و در آن آمده است: یاریه در دکارانش یاز  ییکرا به  یمانیپ
ناره گرفتن کن، چون کن ینار بودنت را از مردم طوالنکو  ینیاما بعد: پرده نش

از آنھا،  یریگ نارهکعلم به امور است،  یمکق، و یوض یاز تنگ یت بخشیان از رعیوال
ن بزرگ در نزدشان یسازد، بنابرا یاند، قطع م ناره گرفتهکه از آن کعلم به آنچه را 

شود،  یخوب م یگردد، و بد یبد م یشود، و خوب یبزرگ م کوچکگردد، و  یم کوچک

                                           
 .هاض النضریبه نقل از الر -١
 نم. م.ک یم یریان مسلمانان جلوگیدر م یزیبا فدا نمودن جان خود از خونر یعنی -٢
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 یه مردم از وکرا  یھم بشر است، و امور یگردد، و وال یخته میو حق با باطل آم
کار  بهه به واسطه آن کوجود ندارد،  یمیداند، و در گفتار ھم عال یپنھان دارند، نم

و در  ینیارت در عقب پرده بنشکسھولت  یاز دروغ جدا گردد، و تو برا یبرنده راست
 یھست یا مرد سختی: یسکاز دو  ییکد تو ی، بدون تردینکامور و حقوق مردم مداخله ن

را  ییویکو اخالق ن یرا ندھ یتا حق یریگ یناره مکن لحاظ یه به اکدر بذل حق، 
د شوند به یه مردم از آن ناامک ی، و وقتیه گرفتار به بخل ھستکن یا ای، ینکش نکشیپ

ه کن ینند، با وجود اک یم یاز تو خوددار یزیخواستن چ ن فرصت از تو و ازیزودتر
بر تو  یا طلب انصافیو  یت از ظلمیاکدن شیاز دارند، و در شنیثرًا به تو نکمردم ا

بت و رشدت، اگر خدا یردم سود ببر، و به نصکت وصف یست. از آنچه براین یفیلکت
 ن.کتفا کخواسته، ا

 ت.) آمده اس۵۸/۵نز (کن در منتخب الین چنیا

 از والیانش یبه یک س یھمچنین نامه و
به  س طالب یابن اب یه گفت: علکاند  ت نمودهیروا یر از مدائنکو ابن عسا ینورید

ت یو اعمالت برا یا دهیه به مرگ رسکانش نوشت: آھسته باش، چنان پندار یاز وال ییک
ننده کدھد، و تلف  یا حسرتا سر می یب خورده ندایه فرکعرضه شده،  یدر ھمان محل

نز کن در منتخب الین چنیگردد. ا ید، و ظالم خواھان بازگشت مینما یتوبه م یتمّنا
 ) آمده است.۵۸/۵(

 

 عکبرا یوال یبرا س یوصیت و
مرا در  س طالب یبن اب یه گفت: علکت نموده، یف روایاز ثق یه از مردیابن زنجو

 ن نزدم بودند گفت: یآن سرزمه از اھل ک یمقرر نمود، و به من و آنان ١براکع
 ن.کافت یبت ندھند، آنچه را بر آنھا است دریارند، فرکبیفر یقوم -[عراق]  -اھل سواد 

 ه نزدش برگشتم، به من گفت: ک یا. ھنگامیگاه نزدم بیبعد از آن به من گفت: ب

                                           
 بغداد. یکست نزدییه یقر -١
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از آنھا را در  یچ مردین خاطر گفتم، تا آنھا را بشنوانم، ھیآنچه را به تو گفتم، به ا
ر، و نه یرا بگ یشان نه گوسفندین، و از اکاش ن ستادهیانه نزن، و ایطلب درھم به تاز

 یاضافگ یدان یا میم، آیریرا بگ یه از آنان اضافگکم ین مأمور ھستیما به ا را، یگاو
 ) آمده است.۱۶۶/۳نز (کن در الین چنی. اییست؟ طاقت و توانایچ

آمده است: رزق آنھا، و  یث ویت موده، و در حدیرا روان یز ای) ن۲۰۵/۹( یھقیو ب
ار که بر آن کرا  یبکرا به فروش نرسان، و نه ھم مرشان  یو تابستان یزمستان یھا لباس

د: یگو ین. مکستاده نیرا به خاطر به دست آوردن درھم، ا یچ مردینند، و ھک یم
ت بر یھمانطور به سوه از نزدت رفتم، کن چنان ین، بنابرایرالمؤمنیام یگفتم: ا

ن مأمور یبر تو! ما به ا ی، واینکبازگشت  یه رفتکگردم؟ گفت: اگر چه چنان  یم
 .-اده را یز یعنی -م یریرا بگ یه از آنھا اضافگکم، یھست

 نصیحت رعیت به امام

 س نصیحت سعیدبن عامر به امیرالمؤمنین عمر
م یدبن عامر بن حذیه سعکاند،  ت نمودهیحول رواکر از مکابن سعد و ابن عسا

خواھم تو را  یعمر من م یگفت: ا س به عمربن الخطاب صامبر یاران پیاز  یجمح
 ن، گفت:کحتم ینص ینم، گفت: آرکحت ینص

ه از خدا درباره مردم بترس، و درباره خدا از مردم نترس، و کنم ک یه میتو را توص
ند، کقش یه عمل تصدکن گفتار آن است ینند، چون بھترکردارت با ھم فرق نکگفتار و 
شود، و از حق  یرا در آن صورت امرت بر تو مختلف مین، زکم نکامر دو ح یکدرباره 

، و خداوند تو را مدد یشو یاب میامکر، یبا حّجت را بگ یارھاکشود،  یمنحرف م
ه ک یسک یات را، برا مکد، توّجه و حینما یتت را به دستان تو اصالح میند، و رعک یم

سان ساز، و یکده است، راست و یگردان یمسلمانان متولّ  یکخداوند تو را، از دور و نزد
آنھا  ی، دوست داشته باش، و برایتت دوست داریآنھا آنچه را به خود و اھل ب یبرا

ھا داخل  ینپسند، و به طرف حق در دشوار یپسند یتت نمیآنچه را به خود و اھل ب
 در راه خدا ھراس نداشته باش. نندهکشو، و از مالمت مالمت 

ه ک یسکد گفت: مثل تو، یند؟ سعکتواند ب ین را میا یسکگفت: چه  س عمر
 یلیان او و خدا حاین نموده است، و بعد در مییتع صخداوند او را به امر امت محّمد 

 ) آمده است.۳۹۰/۴نز (کن در منتخب الین چنینبوده. ا
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ه بن بریده در این باره  حدیث عبداللَّ
ه بن  -ح آن را دانسته یه صحک - یعلیه، حارث، مسدد و ابویابن راھو از عبداللَّ

وفد  ییف فرمایمردم را به خاطر تشر س ه: عمربن الخطابکاند  ت نمودهیده روایبر
مردم به  ین، و در ابتدایرا بب صاران محّمد یگفت:  ١جمع نمود، و به ازنه بن ارقم

شان ھستند. آنھا داخل شدند، و در یه بعد از اکرا  یگروھشان اجازه بده، بعد از آن یا
وتاه بر تن داشت که لباس ک یلیکھ یدند، و مرد تنومند و قویشکصف  یو یش رویپ

سه  - یاشاره مود، و او نزدش آمد و عمر گفت: بگو یبه و س به چشمش خورد، عمر
آن گاه برخاست، و ز، یعمر گفت: اف، برخ ،-سه مرتبه  -آن مرد گفت: بگو  ،-مرتبه 

اشاره نمود، او  یبه و -وتاه و تنبل کجسم خورد،  ید، دارایمرد سف -د یرا د یاشعر
 یگفت: ا یگفت: بگو، عمر گفت: بگو، و ینزدش آمد عمر گفت: بگو، اشعر

ز، تو را ھرگز یم. عمر گفت: اف، برخیه با تو حرف بزنکن کرا آغاز  ین سخنیرالمؤمنیام
به  یلیکد و خرده ھیسف ید و مردیآن گاه د .٢دینخواھد رسان یشبان گوسفند نفع

بلند شد و پس  یاشاره نمود، و او نزدش آمد، عمر گفت: بگو: و یچشمش خورد، به و
 خداوند شروع به موعظه نمود و گفت:  یاز حمد و ثنا
ن امت به ین از خدا در آنچه از امر ای، بنابرایا ن امت را به دوش گرفتهیتو امر ا

ژه در نفس خودت بترس، چون تو محاسبه و باز یتت به وی، و در اھل رعیا وش گرفتهد
ه به کرا  ی، و بر تو الزم است امانتین ھستی، و تو امی، و مسؤول ھستیشو یده میپرس

 شود. ی، و اجر و پاداشت به اندازه عملت داده مییادا نما یدوش دار
نون درست نگفته است. تو کمن از اوان خالفتم تا یر از تو برایعمر گفت: غ

 س . بعد عمریاد؟ گفت: آریمھاجربن ز یاد. گفت: برادیع بن زیت؟ گفت: من ربیسکی
ن، اگر یاد را ببیع بن زیرا گماشت و گفت: رب یرا آماده ساخت، و بر آن اشعر یارتش

گر ین، دکمقررش ن امر است، و یدر ا ییتوانا یدر آنچه گفت، صادق باشد، نزد و یو
را در عملش  یرت ویقرار بده، و س یرا مورد بازرس یه پس از ھر ده روز عمل وکن یا

                                           
ه کن است یآمده، و غالب گمان ا» اذنه بن ارقم«نز کن در اصل آمده، و در منتخب الین چنیا -١

 باشد.» دبن ارقمیز«درست 
 ن سخن خودش است.یمخاطب عمر در ا -٢
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 صامبر ما یمن او را مقرر نموده باشم، بعد از آن عمر گفت: پ ییگو یس، حتیبه من بنو
 به ما عھد گذاشت و گفت: 

گاه  ھراسم منافق یه بر شما بعد از خودم [از آن] مک یزین چیتر کخوفنا« زبان آ
 ) آمده است.۳۶/۷نزالعمال (کن در ین چنیا .١»است

 به آن دو س و نامه عمر، ش نامه ابوعبیده و معاذ به عمر
م بن یه گفت: نزد نعکت نموده، ی) از محّمدبن سوقه روا۲۳۸/۱ه (یم در الحلیابونع

 ه در آن آمده بود:کرون آورد، یم بیرا برا یا فهیھند آمدم، صح یاب
م تو باد، یده بن جراح و معاذبن جبل به عمر بن الخطاب: سالم تقدیابوعباز طرف 
ت مھم بود، تو یم، امر نفست برایدید یم و با تو میشناخت یه ما تو را مک یاما بعد: وقت

ف و پست، دشمن و دوست در یو شر یا ن امت شدهیاه اینون عھده دار امر سرخ و سکا
 ین ای، بنابرااند ش را مستحقیدر عدالت سھم خو ییکزنند، و ھر  یتو زانو م یش رویپ

ه کم یساز یبرحذر م ی. ما تو را از روزیه تو در آن ھنگام چطور ھستکن یعمر! بب
ھا در مقابل  شوند، و حّجت یم کھا در آن خش گردند و قلب یل میھا در آن ذل یرو

است، قطع ده یه آنھا را به جبروت خود مغلوب و مقھور گردانک یبرھان پادشاھ
نند، و از ک یرا تمّنا م یاند، و رحمت و ل و با خشوعیگردند، و مردم در مقابل او ذل یم

ن امت در آخر زمانش به یه امر اکشد  یان میث بیما حد یاند. و برا عقابش در ھراس
گر، و ما به یدیکباشند، و در نھان دشمن  یه در ظاھر با ھم برادر مکگردد  ین بر میا

ما سرچشمه گرفته است،  یھا ه از قلبک یلکر ھمان شیه نامه ما به غکم یبر یخدا پناه م
 !. یکم، والسالم علیر داشتیت تحریحت براین نامه را به عنوان نصیت برسد، چون ما ایبرا

 به آن دو نوشت: س آن گاه عمربن الخطاب
اما بعد: ده و معاذبن جبل، سالم باد بر شما دو. یاز طرف عمربن الخطاب به ابوعب

د و مرا یداشت ییبا من آشنا ید، وقتیا ر شدهکد، در آن متذینامه شما به من رس
ن اّمت یاه ایم مھم بود، و حاال عھده دار امر سرخ و سید، امر نفس خودم برایدید یم

در  ییکزنند، و ھر  یم زانو میش رویف و پست، دشمن و دوست در پیه شرکام  شده

                                           
، ۲۲/ ۱. گرچه رجال سند ثقه ھستند. اما این حدیث را ھمچنین احمد (ستسند آن منقطع ا -١

.. آلبانی در .) از میمون کردی از ابی عثمان النھدی۲/ ۴۸/ ۵) و ابن بطة در (اإلبانة) (۲۴
 گوید: استاد آن صحیح است. ) می۱۰۱۳الصحیحة (
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ه تو در آن کن یعمر بب ین اید: بنابرایا است. نوشتهش را مستحق یعدالت سھم خو
 أل، جز به [مدد] خداوند ییعمر قدرت و توانا ی. آن وقت برایھنگام چطور ھست

قبل از ما از آن برحذر  یھا ه امتکد، یدار ید و مرا از آنچه برحذر میا ست. و نوشتهین
 یھا ه خاطر مّدته اختالف شب و روز بکن معمول است یم چنیشده بودند، و از قد

ھنه کد را یسازند، و ھر جد یم یکه ھر دور را نزدکمردم است،  ین شده برایمع
منازل  یسو بهآورند، تا مردم  یرا با خود م یز وعده داده شده و آمدنینند و ھر چک یم

ن اّمت در یه امر اکد یساز ید و مرا برحذر میا ا جّنت بروند. نوشتهیش در دوزخ یخو
باشند،  یه در ظاھر با ھم برادر، و در خفا دشمنان ھم مکشد ک یبدانجا مآخر زمانش 

ه رغبت و ترس بروز کاست  یست، آن زمانین زمان آن نید، و ایستیاما شما از آنھا ن
د، و به یا باشد. نوشته یمشان  یایصالح دن یگرشان برایدیکند، و رغبت مردم به ک یم

افته است یتراوش تان  یھا ه از قلبک ییر آنجایغ را درتان  ه، نامهکد یبر یخدا پناه م
د، یا د، راست گفتهیا ر داشتهیحت به من تحریقرار دھم، و شما دو آن را به عنوان نص

 ما!.یکستم، و الّسالم علیاز نین ید، چون من از شما بیارسال نامه را به من نگذار
) آمده ۲۰۹/۸نز (کدر اله کبه وھناد به مانند آن، چنان یش ین ابن ابین را ھمچنیا
ت نموده، و ی) آمده، آن را روا۲۱۴/۵ه در المجمع (ک، چنان یاند، و طبران ت نمودهیروا

 اند. فه ثقهین صحیتا ا یگفته است: رجال و

 وصیت ابوعبیده بن جراح

 به مسلمین ھنگام وفاتش در اردن س یوصیت و
در اردن به  س دهیه ابوعبک یه گفت: ھنگامکت است یب روایدبن مسیاز سع

 ه نزدش بودند فراخواند و گفت: کرا  ید، مسلمانانیطاعون مبتال گرد
ر یشه به خید، ھمیه اگر آن را قبول نمودکنم، ک یت می، وصیمن شما را به موضوع

د، ینکد، حج یات را بپردازکد، زیرید، ماه رمضان را روزه بگید: نماز را برپا داریباش یم
ب ید، با آنھا فرییحت نماینصتان  ید، به امراینکحت یگر را نصیدیکد، یآور یجا بهعمره 

ھزار سال  یسکر کا شما را به خود مشغول نسازد، چون اید و دنینکانت نیو خ یارک
ندارد، خداوند  یگر راھید دیه شاھد آن ھستکن فرجام من یند، جز اک یھم عمر ط

ن آنھا یتر ن و عاقلیتر کریھستند، ز یآدم نوشته است، و آنھا مردن یمرگ را بر بن
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ن یروز بازپس یبراشان  نیتر نندهکش، و عمل یپروردگار خو یبراشان  نیفرمانبردارتر
ه و بره م و رحمیکخود است. والسالم عل  مردم نماز بگزار. یمعاذبن جبل، برا یاته. اکاللَّ

 ان مردم برخاست و گفت: یدر م س ند درگذشت. و معاذکرا رحمت  یخداوند و
 یبا خداوند در حال یا د، چون ھر بندهینکش به خدا توبه یمردم: از گناھان خو یا

ه او را ببخشد. کرده باشد، بر خداوند حق است که از گناھان خود توبه کند کمالقات 
خود  -[قرض] -ن یند، چون بنده در گروه دکد آن را ادا ین باشد بایه دک یسکبر ھر 

 یند، براک یآشت یرا مالقات نموده، با و ید ویباشد، با ناراحت یبا برادر یسکاست، و ھر 
 نار گذارد و مھجور قرار دھد.کاده از سه روز یست تا برادر خود را زیمسلمان مناسب ن یک
 یسکنم، ک یه گمان نمکد یا دردمند شده یمسلمانان، امروز به درگذشت مرد یا

ده یتر از او د نندهکحت ینص ب و دوستدارتر عامه ویو فر یتر، دور از حقه باز دلکپا
 د.یحاضر شو ید، و به نماز بر وینکرحمت  یدعا ین بر ویباشم. بنابرا

 ) آمده است.۳۱۷/۲( یمناقب العشره از محب طبر یاض النضره فین در الرین چنیا

 سیرت خلفا و ُامرا

 قبل از عھده دار شدن خالفت و بعد از آن یسیرت و :س سیرت ابوبکر صّدیق
ث یه حدک -شان یر ایب و غی) از ابن عمر، عائشه، ابن مس۱۳۱/۳(ابن سعد 

ه گفتند: با کاند،  ت نمودهیروا -گر داخل شده است ید یث برخیدر حدشان  یبعض
ع یه دوازده شب از ربک، روز دوشنبه صدر روز رحلت رسول خدا  س قیر صّد کابوب

ت گرفت، منزل عت صوریگذشته بود، ب صازدھم از ھجرت رسول خدا یاالول سال 
به بنت خارجه ابن ینزد ھمسرش حب -نه] یمد یاست در عوال یی[جا -در سنح  یو
ساخته بود، و  یاز مو یش اتاقیخو یحارث بن خزرج بود و برا یر از بنیزھ ید بن ابیز

اد ننمود، و در ھمانجا در سنح یز یزینه برگشت، چیه به منزلش در مدکن یبر آن تا ا
ش به یخو ید، صبحگاھان با پایگر اقامت گزیعت شد شش ماه دیاو به با کن یبعد از ا

داشت بر اسب  یبر تن م یه لنگ و چادر سرخ رنگک یدر حال یآمد، و گاھ ینه میمد
ه نماز ک یخواند، و وقت یمردم م یآمد و نمازھا را برا ینه میخود سوار شده به مد

 یبود برا یاگر حاضر م یت، وگش یخواند، به طرف اھل خود در سنح بر م یخفتن را م
روز  یداد. در ابتدا ینماز م س آمد، عمربن الخطاب یه نمک یداد، و وقت یمردم نماز م
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نمود، در وقت نماز جمعه روان  یش خود را رنگ میبود، و سر و ر یجمعه در سنح م
 نمود. یمردم امامت م یشد، و نماز جمعه را برا یم

د و فروش یرفت و خر یتاجر بود، و ھر روز صبحگاھان به بازار م یمرد یو
خود ھمراه آن  یآمد، و گاھ یم یگاه نزد ویه بکداشت  یرمه گوسفند ینمود، و یم
ش یداد، و برا یانجام م یآن عمل را به عوض و یسکگر ید یرفت، و گاھ یرون میب
ش یه به خالفت براک یھنگامد، یدوش یمشان  یه را برایگوسفندان قر ید. ویچران یم
ده یمان دوش یمنزل مان، برا یھا ردهیه گفت: شیاز قر یعت صورت گرفت، دختریب

ھا  ست، به جانم سوگند، آنین نین چنید و گفت: نه، ایشن س رکن را ابوبیشوند و ا ینم
ه ک یام، از اخالق دوارم مرا آنچه به آن داخل شدهید، من امیشما خواھم دوش یرا برا
گفت:  یه میاز قر یبه دختر ید، و گاھیدوش یآنھا م ین برایر ندھد، بنابراییتم، تغداش

، ١»حیتصر«ق یا به طریبدوشم » ارغاء«ق یت به طری، برایدختر چگونه دوست دار یا
دام را کح، ھر یق تصریگفت: به طر یم یق ارغاء بدوش، و گاھیگفت: به طر یم یگاھ

 داد. یانجام م یگفت و یه [آن دختر]مک
نه شد، و در ین طور در سنح به مدت شش ماه درنگ نمود، بعد از آن وارد مدیھم 

ار مردم با بودن کد و متوّجه امر خود شده گفت: نه، به خدا سوگند، یونت گزکآنجا س
شان  و حالکار  بهآنھا جز فارغ بودن و توّجه  یگردد، و برا یدر تجارت اصالح نم

ست، آن گاه تجارت ین یزیند گرکرا شان  ه چارهک یزیاز چز یالم نیع یسزد، و برا ینم
 ین نفقه نمود، ویالش از مال مسلمینمود و به اندازه ضرورت روزانه خود و ع کرا تر

ن ساخته بودند، شش ھزار یش معیآورد، و آنچه برا یم یجا بهنمود و عمره  یحج م
ن نزد ماست یمال مسلمد گفت: آنچه از یه مرگش فرارسک یدرھم در سال بود. ھنگام

ه در فالن و فالن کنم یرم، و آن زمیگ ینم یزین مال چید، من از ایآن را مسترد ساز
 یکمسلمانان باشد، و آن مبلغ توأم با  یگرفتم براشان  آنچه از اموال یجا بهجاست 

ه معادل پنج کفه یدانه قطیکبود و  یکه مأمور سالح پاکغالم  یک، یریرأس شتر ش

                                           
د و در نوع دوم یآ یف مکر یه در نوع اول در سرشکدن است یدو نوع دوش» حیتصر«و » ارغاء« -١

 د.یآ ینم
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 یه بعد از وکرا  یسکگفت:  س ل داده شد. عمریتحو س نداشت، به عمر درھم ارزش
 .است به مشّقت انداخت!!

را موظف بر حج ساخت،  س ازدھم عمر بن الخطابیر در سال کند: ابوبیان گویراو
ه کآورد، و چاشتگاه وارد م یجا بهدر رجب سال دوازدھم عمره  س رکبعد از آن ابوب

ابوقحافه بر دروازه منزلش نشسته بود، و دو نفر جوان  هکشد، و به منزل خود آمد 
ن یابوقحافه گفته شد: ا ینمود، آن گاه برا یآنان صحبت م یھمراھش بودند، و او برا

خود  یر شتاب نمود تا سوارکستاد، و ابوبیخود برخاست و ا یاز جا یفرزندت است، و
گفت: پدرم از  یفرود آمد و م ستاده بود، از آنیش ایه سوارک یرا بخواباند، اما در حال

ان ھر دو چشمان ید، و از میشکت بلند نشو، بعد با او روبرو شد و او را در آغوش یجا
فرزندش شروع به  ییف فرمایبه خاطر تشر ید، و پدرش از فرط شادیابوقحافه را بوش

جھل و حارث بن  یرمه بن ابکل بن عمرو، عید، سھیستن نمود. و عتاب بن اسیگر
امبر خدا. و ھمه یفه پیخل یردند: سالم بر تو اکسالم  یه آمدند، و بر وکبه م ش ھشام

ه ینمودند، گر یاد می صامبر خدا یه آنھا از پک یر وقتکبا او مصافحه نمودند، و ابوب
ھا بزرگان و  نیق، ایعت یردند، ابوقحافه گفت: اکرد، بعد از آن به ابوقحافه سالم ک یم

ه مدد خدا یجز ییرو و توانایپدرم ن یر گفت: اکودار، ابوبیکنرا شان  اند، صحبت اشراف
ه من جز به مدد خدا بدان، قوت و کبه گردنم انداخته شده است،  یست، امر بزرگین

 ندارم. ییتوانا
 یرا دنبال نمودند، و یارانش ویرون رفت و یبعد از آن داخل شد، غسل نمود، و ب

ت بودند با او کش در حریش رویه از پکد. و مردم یناز زده گفت: آھسته باشکآنھا را 
ه یدادند، و او گر یت میامبر تعزیرا [در ارتباط] به [درگذشت] پ یده، و ویروبرو گرد

ن را ک. بعد ر١د و با چادر خود اضطباع نمودیعبه] رسکه به خانه [کن ینمود، تا ا یم
آورده به منزل خود  یجا بهعت نماز کلمس نمود، و ھفت مرتبه طواف نمود، و دو ر

رون رفت و ھمچنان خانه را طواف نمود، و ید، بیه وقت ظھر فرارسک یبرگشت. ھنگام
را طلب  یا حقیت دارد، و یاکش یاز ظلم یسکا یدارالندوه نشست و گفت: آ ییکبعد در نزد

، بعد نماز عصر را ٢ش نمودندیخود ستا یامد، و مردم از والیش نیبرا یسکچ یند؟ ھک یم

                                           
 پوشند. م. یه حجاج در وقت طواف آن طور مکدن است یچادر پوش یاضطباع نوع -١
 د بود.یآنان عتاب بن اس یوال -٢
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رون ینه بیبه قصد برگشت به مد یآورد و نشست، و مردم با او وداع گفتند، و و یجا به
مردم در آن سال  یبرا س رکد، خود ابوبیرفت. چون وقت حج در سال دوازدھم فرارس

 نه گذاشته بود.ین خود در مدیرا جانش س ، و عثمان بن عّفان١رد، و صرف حج نمودکحج 
ز برخوردار یگر نیاز وجوه د یحسن است، و از شواھداق ین سید: ایگو یر میثکابن 

 رند.یپذ یھا قبول نموده، و م ن را نفسیاست، و مثل ا

 س حکایت عمیربن سعد انصاری

به حمص اعزام نمود، و گفتار  یوال او را به عنوان س که عمر یھنگام یسیرت و
 یدرباره و س عمر

بن ھارون بن عنتره و او از پدر و جّدش و  ک) از عبدالمل۲۴۷/۱ه (یم در الحلیابونع
را به  یو س ه گفت: عمربن الخطابکت نموده، یروا س یربن سعد انصاریاو از عم

آمد. آن گاه  یش نمیبرا یاز و یسال درنگ نمود و خبریکحمص فرستاد،  یعنوان وال
در  ینم وک یس، به خداوند سوگند، گمان میر بنویاتب خود گفت: به عمکبه  س عمر

 انت نموده است:یبرابر ما خ

 .»هذا كتايب مسلمني حني تنظر يفـال ا جبيت من يفـأقبل بمهذا فاقبل و اذا جاءك كتايب«
ن یء مسلم ین، و آنچه را از فکت کد، حریام به تو رس ن نامهیه اک یوقت: «ترجمه

 ».اوریز با خود بیآن را ن یدیام را د ه نامهک یوقت یا جمع نموده
ش را در آن یاسه خوکتوشه دان خود را گرفت، و توشه و  س ریعم نیبنابرا

ن ید، تا اینه گردیمد یزه خود را گرفته راھیخت و نیش را به گردن آوکگذاشت، و مش
ش گردآلود و ید رنگش دگرگون، رویه رسک یند: وقتیگو ینه شد، میه داخل مدک

 یگفت: ا د ویداخل گرد س ده بود. آن گاه نزد عمریش راست گردیموھا

 ری؟ عمیدار یگفت: چه حال س ، عمراتهكبراهللاَّ و ةرمحو كيالسالم علن، یرالمؤمنیام

ا ی، و دنینیب ینم کا مرا سالم و خون پای؟ آینیب یپاسخ داد، مگر حالم را نم س
 س ست؟ عمریشم. عمر گفت: ھمراھت چک یھمراھم است و با شاخش خود را م

                                           
 اورد.ی: ھمراه به حج عمره با جا نیعنی -١
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ه کر گفت: ھمراھم توشه دانم است، یبا خود مال آورده است. عم یه وکگمان نمود 
خورم، و سرولباسم را در آن  یه در آن مکام است  اسهکگذارم، و  یتوشه خود را در آن م

نم، و ک یخود را حمل م یدنیه در آن آب وضو و نوشکم ھمراھم است کم، مشیشو یم
د، جھاد یدشمن اگر معترض گرد نم، و توسط آن باک یه مکیه بر آن تکام است  زهین
گفت:  س ست. عمریا جز تبع متاع من نین به خدا سوگند، دنیم، بنابراینما یم

نجا امانت به یبش را تا اکه مرکنبود  یسکا ی. گفت: آی؟ گفت: آریاده آمدینطور پیھم
 ز] ازیردند، و من [نکار را]نکن ی؟ پاسخ داد: آنھا [ایشد یداد، و بر آن سوار م یتو م

ر به او ی. عمیرون رفتیگفت: از نزد بد مسلمانان ب س ن را طلب ننمودم. عمریشان ایا
ه کدم ینموده است، من آنھا را د یبت نھیعمر از خدا بترس، تو را خدا از غ یگفت: ا

 یت طبرانیو در روا -جا فرستادم؟ کگفت: تو را  س . عمر١خواندند ینماز فجر را م
 ی؟ گفت: ایردکو چه  -جاست؟ کآمده: آنچه من تو را دنبال آن فرستادم، 

ه! عم ست؟ عمر گفت: سبحانین سؤالت چیرالمؤمنیام ه کدم یترس یر گفت: اگر نمیاللَّ
به آن شھر  ی، وقتیدادم، مرا فرستاد ینم، به تو خبر نمک ین میتو را جگرخون و غمگ

مؤّظف شان  ء یف یودم، و آنان را به جمع آورار را جمع نمیدم، مردمان صالح آن دیرس
از  یزی، و اگر چ٢ش قرار دادمیه جمعش نمودند، من آن را در جاھاک یساختم، ھنگام

؟ یا اوردهین یزیما چ یگفت: برا س آوردم. عمر یت مید، حتمًا برایرس یآن به تو م
ه نه کاست  یارکن یر گفت: ای، عم٣دینکد یر را تجدیگفت: عھد عم س گفت: نه. عمر

د، چون به خدا سوگند یآ یه بعد از تو مک یسکھر  ینم و نه ھم براک یتو م یآن را برا
ت یگفتم: خداوند رسوا یحیمس یکنماندم، من به  یه سالم ھم باقکدرست نماندم، بل

م ین روزھایتر ! و بدبختیش نمودیه تو مرا بدان پکعمر  یاست، ا یزین چیند، اک
ز به او یاجازه خواست، و او ن س ماندم، و از عمر یه با تو باقکعمر،  یاست، ا یروز

 ل فاصله بود.ین مینه چندیان او و مدید: و در میگو یاجازه داد، به منزل خود بر گشت، م
انت یبه ما خ ینم وک یگفت: گمان م س د، عمریر منصرف گردیه عمک یھنگام

نار داد و فرستاد، و به یشد صد د یه به او حارث گفته مکرا  یگاه مرد نموده است، آن

                                           
 است. یکه نماز صبح را به جماعت بخواند در ذمه خداوند تبارک و تعال یدر حدیث آمده است: کس -١
 م نمودم. م.یار تقسین آن دیدر مستحق یعنی -٢
 د. م.یید نمایرا تمد یدوره خدمت و -٣
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، یدیرا د یزین، و نزدش چون مھمان برو، اگر اثر چکت کر حریاو گفت: به طرف عم
ت نمود، و کنار را به او بده. حارث حرین صد دی، ایدیبرگرد، و اگر حالت دشوار را د

 کراھن خود را از شپش پاینشسته و پ یواریناره دکه در کافت، ی یر را در حالیعم
ن ییند و او پاکا خدا رحمتت ین بییگفت: پا یر به ویند، حارث به او سالم داد، عمک یم

د: ینه. پرسی؟ پاسخ داد: از مدیجا آمدکد و گفت: از یآمد. بعد از آن از او پرس
؟ گفت: خوب بود. گفت: مسلمانان را بر چه ینمود کن را بر چه حالت تریرالمؤمنیام

شود؟ گفت:  ینم یا حدود جاریخوب بودند. گفت: آ؟ پاسخ داد: ینمود کحالت تر
ر ی، عم١درگذشت یب فاحشه شده بود زد، و بر اثر ضرب وکه مرتک، فرزندش را یبل

د: او یگو ینم. میب یار دوستدار تو مین، چون من او را بسکا عمر را مدد یگفت: بار خدا
نداشتند، و  یزیگر چین دیقرص نان جو یکشان شد، و آنھا جز یمدت سه روز مھمان ا

ه به مشّقت افتادند. آن کن یدند، تا ایخواب یدادند، و خود گرسنه م یم یآن را ھم به و
ن یا یاز نزد ما برگرد ی، اگر خواسته باشیگفت: تو ما را گرسنه ساخت یر به ویگاه عم

ن را یداد، و گفت: ا ینارھا را درآورد و به وید: آن گاه آن دیگو ین. مکار را بک
اد برآورد و یفر ید: وی، گویت روان نموده است، و از آن استعانت جوین برایرالمؤمنیام

گفت: اگر بدان  ین. آن گاه ھمسرش به وکندارم، آن را مسترد  یازیگفت: من به آن ن
ر گفت: قسم به خدا، ی. عم٢ش قرار بدهیر آن، آن را در جاھایخوب، در غ یداشت یازین

 یا راھن خود را پاره نمود و پارهین پییآن بگذارم، ھمسرش پاه آن را در کندارم  یزیمن چ
ان فرزندان شھدا و فقرا یداد، پول را در آن گذاشت. سپس خارج شد و آن را در م یرا به و

ز ین یه به وکبرد  ی] گمان مب م نمود، و بعد بازگشت و فرستاده [عمر، حارثیتقس
 ن سالم برسان.یرالمؤمنیطرف من به امان گفت: از یاز آن خواھد داد. و در پا یزیچ

 ی؟ گفت: ایدید: چه دیپرس س بازگشت، عمر س بعد حارث به طرف عمر
دانم.  یرد؟ گفت: نمکنارھا چه ید: با دیدم. پرسیرا د یدین حالت شدیرالمؤمنیام
ه آن را از کن ید، بدون ایام به تو رس ن نامهیش نوشت، چون اید: آن گاه عمر برایگو یم

ت نمود و نزدش کبه طرف عمر حر ین. وکت کبه طرف من حر یخود بگذاردست 

                                           
 و دروغ است. یبا پسرش موضوع س ن قصه عمریه اکن باوراند یجمھور علماء بر ا -١
 ن.کآن را صدقه  یعنی -٢
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ردم، چرا از آنھا کردم، ک؟ گفت: آنچه یردکنارھا چه یآمد، عمر به او گفت: با د
؟ پاسخ یردکھا چه  ه با آنکه به من خبر بده کدھم  ی؟ گفت: تو را سوگند میپرس یم

 ٢وسق یکند، و بعد کرا رحمت  ، گفت: خدا تو١ش فرستادمیخود پ یداد: آن را برا
ندارم چون در منزل دو صاع  یازیگفت: به طعام ن یه نمود. ویطعام و دو لباس ھد

ن طعام را نگرفت. یند، بنابراک یب میگر رزق نصیجو دارم، و تا آن را بخورم خداوند د
گفت: مادر فالن برھنه است، و آن دو را گرفت و به  یاما درباره گرفتن دو لباس، و

ن یند. اکه درگذشت خدا رحمتش کدرنگ ننموده بود  یکمنزل خود بازگشت، و اند
اده ھمراه یرحمت نمود و پ یش دعایگران تمام شد، و برا ید، و بر ویخبر به عمر رس

س کگفت: ھر اران خود یرون آمد، و به یب ٣ع غرقدیادگان به طرف بقیاز پ یتعداد
ن یرالمؤمنیام یگفت: ا ییکخواھد؟  یه چه مکند کش را اظھار یخو یخواست و آرزو

نمودم،  ینقدر و آنقدر غالم را رھا میخدا ا یداشتم، و برا یم یادیدوست داشتم مال ز
ردم، و ک یداشتم و آن را در راه خدا نفقه م یم یه مالکگفت: دوست داشتم  یگریو د

 یه دلو آب زمزم را براکبودم  یبر خوردار م یگفت: دوست داشتم از قّوت یگرید
ربن سعد یچون عم یدم. عمر گفت: من دوست داشتم مردیشک یت الحرام میحجاج ب

 ین را طبرانیو مثل ا .٤جستم یاستعانت م ین از ویمسلم یارھاکه در کداشتم،  یم
ت ین رواید: در ایگو ی) م۳۸۴/۹( یثمیت نموده است. و ھیربن سعد روایز از عمین

 یثمین در نزد ھین چنیباشد. ا یم کمترو م بن عنتره آمده، ویبن ابراھ کعبدالمل
بن ھارون بن عنتره  کعبدالمل یه وک ن استیشود ا یآنچه درست معلوم م یآمده، ول

ق یر از طرکن را ابن عسایتب اسماء الرجال آمده است، و اکه در کاست، چنان 
) ۷۹/۷نز (که در الک، چنان یھای ادتین و با زیا یمزاحم به طول آن به معنامحّمدبن 
 ت نموده است.یآمده، روا

 س حکایت سعید بن عامر بن حذیم الجمحی
                                           

 صدقه نمودم. م. -١
 است به قدر شصت صاع. م. یا مانهیوسق پ -٢
از درخت  یه در آن غرقد وجود داشت، و غرقد نوعکنه است، یرستان اھل مدع غرقد: قبیبق -٣

 نامند. یع غرقد مین لحاظ آن را بقیخاردار است، و بد
) عبدالملک بن ھارون در سند آن متروک است. نگا: المجمع ۵۳ – ۵/ ۱۷. طبرانی (بسیار ضعیف -٤

)۹ /۳۸۴.( 
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 بودنش در حمص یھنگام وال یسیرت و
ه گفت: عمربن کت نموده، ی) از خالدبن معدان روا۲۴۵/۱ه (یم در الحلیابونع

 یمقرر نمود، ھنگام یرا در حمص بر ما وال س یجمحم یدبن عامربن حذیالخطاب سع
را چطور تان  یاھل حمص، وال یف آورد، گفت: ایبه حمص تشر س ه عمربن الخطابک
در آن وقت به اھل حمص نظر به  -ت نمودند یاکش ید؟ آنھا از او به ویافتی

ز یو گفتند: از چھار چ - ١شد یگفته م کوچکوفه ک ھایشان یاز والشان  تیاکش
ن را بزرگ یگفت: ا س د. عمریآ یرون نمیما ب یم: تا روز بلند نشود، برایت داریاکش
ن یگفت: ا س دھد. عمر یجواب نم یسکچ یگر؟ گفتند: شب به ھیدانم، و افزود: د یم

 -شود  یبه مرگ م یکنزد یان روزھا گاھیگر؟ گفتند: در میھم بزرگ است، و افزود: د
 .-رد یگ یاز جنون فرا م یو نوع یھوش یاو را ب یعنی

مرا  یا، رأیمردم و او را با ھم جمع نمود و گفت: بارخدا س د: عمریافزا یم یراو
د؟ یدار یتیاکچه ش یخطا و ناصواب [ثابت] نگردان، [گفت]: از و یامروز درباره و

د] گفت: به خدا سوگند، اگرچه ید، [سعیآ یرون نمیما ب یگفتند: تا روز بلند نشود برا
اھلم خادم  یه]براکن است یه چنین ھمه قضیبا ا یدانستم. [ول یآن را بد م یادآوری

رسد و  یر میه خمکن ینم تا اینش ینم، بعد از آن مک یر میوجود ندارد، و من خودم خم
د. یآ یرون میبشان  یپزم، سپس وضو نموده، برا یشود، بعد نان خود را م یآماده م

دھد.  یس جواب نمکچ ید؟ گفتند: در شب به ھیدار یتیاکگر چه شیگفت: د ]س [عمر
دم، من روز را ید یر آن را بد مک؟ گفت: اگر چه تذییگو ین باره] چه میعمر گفت: [در ا

گفت: ] س ام. [عمر اختصاص داده ألشان اختصاص دادم، و شب را به خداوند یبه ا
رون ینزد ما ب ه در آنکدارد  یدر ھر ماه روز ید؟ گفتند: ویدار یتیاکگر چه شید

 یخود خادم ی؟ پاسخ داد: براییگو ین باره] چه میگفت: [در ا] س د. [عمریآ ینم
پس ) نم،که آن را عوض کھم ندارم  یگرید، و در لباس دیم را بشوھای ه لباسکندارم 

نم و در آخر روز ک یمالم، و بر تن م یآن را م ٢شود، بعد که خشکن ینم تا اینش یم
د؟ گفتند: در یدار یتیاکچه ش یگر از ویگفت: د]  س . [عمر)میآ یرون میبشان  یبرا

                                           
 مشھور بودند. انیت از والیاکوفه در شکاھل  -١
 لمات از اصل افتاده بود.کن ی. و اهیبه نقل از الحل -٢
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؟ ییگو ین باره چه میگفت: در ا ]س شود. [عمر یبه مرگ م یکنزد یان روزھا گاھیم
دند، یرا بر یش گوشت ویه قرکه بودم کدر م یب انصاریپاسخ داد: من شاھد قتل خب
 یدر جا صمحّمد  یا دوست داریباال برده، گفتند: آ یو بعد از آن او را بر تنه درخت

ان اھل و فرزندم باشم، و یه در مکتو باشد؟ پاسخ داد: به خدا سوگند، من دوست ندارم 
ه آن روز را، و کا محّمد! و ھر وقت ید: یشکاد یفرو رود، بعد از آن فر یبه محّمد خار

مان یبودم و به خداوند بزرگ ا که مشرک، یم را در آن حالت از ویاریعدم نصرت و 
مرا به آن گناه ابدًا نخواھد  أله خداوند کنم ک یآورم گمان م یاد مینداشتم، به 

 س رسد. آن گاه عمر یبه من م یوانگیو د یھوشید. و افزود: در ھمان حالت بیبخش
 ه فراست مرا نادرست و خطا نساخت.کراست  ییش خدایگفت: حمد و ستا

ن، ھمسرش کارت استفاده کن، در یا نار فرستاد و گفت: ازیھزار د یو یآن گاه برا
د به او یاز ساخت، سعین یه ما را از خدمت تو بکراست  ییش خدایبه او گفت: ستا

ه آن را در وقت کم، یدھ یم یسک؟ پول را به یخواھ یبھتر از آن نم یزیا چیگفت: آ
، درست است. آن یاورد، ھمسرش گفت: بلیمان ب ید ما به آن، برایار شدیبس یازمندین

اعتماد داشت فرا خواند، و آن پول را در  یه بر وکت خود را یاز اھل ب یگاه مرد
م آل یتی یوه آل فالن، و برایب ین را برایجداگانه بست، و بعد از آن گفت: ا یھا سهکی

 ییطال کض آل فالن برسان، و از آن اندیمر ین آل فالن، و براکیمس یفالن، و برا
خود بازگشت. کار  بهن، و کن را تو نفقه یگفت: ا ود]گاه [به خانم خ ماند، آن یباق

؟ آن مال چه شد؟ پاسخ داد: آن مال یخر ینم یمان خادم یا برایھمسرش گفت: آ
 ت خواھد آمد.ی، برایازمند باشیار نیه بسک یوقت

 س حکایت ابوھریره
 س رهیه ابوھرکت نموده، یروا یقرظ کمال ی) از ثعلبه بن اب۳۸۵/۱ه (یم در الحلیابونع
ن یدر آن وقت جانش یو -نمود  یزم را حمل میبار ھ یکه کبه بازار آمد  یدر حال

ت یفاکن ین، به او گفتم: اکر باز یام یراه را برا کمال یابن اب یو گفت: ا ١-مروان بود 
 زم بر پشتش بود.ین، و ھکتر باز  عیر وسیام یند، باز گفت: راه را براک یت میفاک

                                           
نه ینبودنش در مد یھا نه بود، و در فرصتیدر مد یم وکه مروان حایدر ھنگام خالفت معاو -١

 گرفت. یم ره به دوشیابت او را ابوھرین



 

 

 

 

 

 

 :باب هشتم
 أ خداوند راه در اصحاب انفاق

به آنھا عطا  یاموال و آنچه را خداوند تبارك و تعال ش و یارانش صچگونه پیامبر 
چگونه آن نمودند، و  یخدا مصرف و انفاق م ینموده بود، در راه خداوند در مسیر رضا

تر بود، و چگونه در حال ضرورت و  محبوبشان  یمصارف از مصرف بر خودشان برا
 .دادند!! ی، دیگران را بر خود ترجیح مشان ینیازمند

 به آنشان  و یارانش به انفاق و عالقمندی ص ترغیب پیامبر

 در این باره س حدیث جریر به انفاق ص ترغیب پیامبر
ه گفت: در آغاز روز با کاند  ت نمودهیروا س ریجر شان ازیر ایو غ یمسلم، نسائ

ن خط دار یپشم یھا لوچ با لباس یقوم برھنه و پا یکه کم، ینشسته بود صامبر یپ
ه کثرشان، بلکخته بودند، و ایرا بر گردن آو ھایشانریه شمشک یدر حال -ا عباء ی -

دن یبا د صامبر خدا یھمه آنھا از "مضر" بودند، نزدش آمدند، آن گاه رنگ چھره پ
رون رفت، و به ید، و باز بیداخل گرد صامبر یر نمود. پییشان، تغیر ایفقر و فاقه دامنگ

نماز گزارد، و بعد از آن  صدستور داد، و او اذان و اقامه گفت: و رسول خدا  س بالل
 راد نموده گفت:یا یا هیانیب

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ْ ٱ �َّاُس ٱ � ِيٱ َر�َُّ�مُ  �َُّقوا ٖ َ�ٰ  ٖس �َّفۡ  ّمِن َخلََقُ�م �َّ ه یتا به آخر آ ﴾ِحَدة

َ ٱ إِنَّ ﴿  .]۱انساء: [ ﴾اَر�ِيبٗ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َ�نَ  �َّ
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د... یه شما را از نفس واحد آفرکد یمردم! از ھمان پروردگارتان بترس یا«: ترجمه

 .»خداوند بر شما نگھبان است
 ه در [سوره] حشر است.کرا  یا هیو آ

ْ ٱ﴿ َ ٱ �َُّقوا ا ٞس َ�فۡ  نُظرۡ َوۡ�َ  �َّ َمۡت  مَّ  .]۱۸[الحشر:  ﴾لَِغدٖ  قَدَّ
 .»فردا چه فرستاده است؟ یه براکند ید ببیس باکد، و ھر یاز خداوند بترس«: ترجمه

گندم خود و از  ١نار خود، از درھم خود، از لباس خود، از صاعیس از دکد ھر یبا
 ».ھم شیگفت: ولو به نصف خرما یخود صدقه بدھد، حت یصاع خرما

بود،  یکه نزدکاز پول را آورد،  یا سهکیاز انصار  ید: آن گاه مردیگو ی] می[راو
نموده  یریگید: بعد از آن مردم پیگو یه عاجز آمد. مکد، بلیدستش از حمل آن عاجز آ

ه کدم یدم، و دیه دو خرمن از نان و لباس دکن یش را آوردند]، تا ایخو یھا [و صدقه
گاه  ه آب طال داده شده باشد. آنک ییند، گوک یم ینورافشان صامبر خدا یپ یرو

 یو یند، براک یگذار انیرا بن ییکه در اسالم روش نک یسک«فرمود:  صامبر خدا یپ
 ھایشانه از اجرکن یند، بدون اکبه آن عمل  یه بعد از وکاست  یسکاجر آن، و اجر 

گناه آن، و  ید بر وینما یه گذاریرا پا یه در اسالم روش بدک یسکم شود، و ک یزیچ
 یزیچشان  ه از گناھانکن یند، بدون اکه بعد از او بدان عمل کاست  یسکگناه 

 صامبر یب پیث ترغی) آمده است و حد۵۳/۱ب (ین در الترغین چنیا .٢»استه شودک
 قبال گذشت. أبه انفاق در راه خداوند 

 در این باره س حدیث جابر
روز  صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، یروا -دانسته ح یه آن را صحک -م از جابر کحا

ه گفت: کن یر شده، تا اکث را متذیف آورد، و حدیعمروبن عوف تشر یچھارشنبه نزد بن
ه خدا را کت، آن گاه یدر جاھل«امبر خدا، فرمود: یپ ی، ایک، گفتند: لبّ »گروه انصار یا«

ده انجام یار پسندکش یخو یھا مالد، و در یشد یف را متحّمل میلکد، تیردک یعبادت نم
امبرش بر شما یه خداوند به اسالم و پکن ید، تا اینمود ی] میارید، و به مسافر [یداد یم

خورد، اگر  ید؟! در آنچه ابن آدم مینک یتان را قلعه بند میھا منت گذاشت، و حاال شما مال

                                           
 لو گرم.کیاست معادل سه  یا مانهیپ -١
 ).۲۰۳) و ابن ماجه (۷۵/ ۵) و نسائی (۱۰۱۷مسلم ( -٢
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 یکگاه قوم برگشت، و ھر د: آن یگو یم». خود، اجر است یاست، و در آنچه درنده و پرنده م
 ) آمده است.۱۵۶/۴ب (ین در الترغین چنیباغ خود گشوده بود. ا یدروازه برا یھا س از آن

 در فضیلت سخاوت و مذّمت بخل ص بیانیه پیامبر
 صامبر یه پک یه گفت: در خطبه اولک ت نموده،یروا س کر از انس بن مالکابن عسا

 فرمود: یالھ یاز حمد و ثناراد نمود، بر منبر باال رفت، و پس یا
و ھم  یارین ین شما انتخاب نموده است، بنابرایمردم، خداوند اسالم را د یا«

گاه باشیو بھتر سازیکاسالم را با سخاوت و اخالق ن یصحبت  ید، سخاوت درختید. آ
شه به یباشد، ھم یاز شما سخ یسکاست، اگر یآن در دن یھا است از جنت، و شاخه

گاه ک یه خداوند به بھشت وارد مکن یا تعّلق دارد، تا ایاز آن در دن یا شاخه ند. و آ
از شما  یسکاست و اگر یآن در دن یھا است در دوزخ، و شاخه یه بخل درختکد یباش
 -ند. که خداوند وارد آتشش کن یاز آن تعّلق دارد، تا ا یا شه به شاخهیل باشد، ھمیبخ

نزالعمال کن در ین چنیا». خدا یسخاوت براخدا،  یسخاوت برا -دو باره گفت: 
 ) آمده است.۳۱۰/۳(

 به انفاق ش و یارانش ص رغبت و عالقمندی پیامبر

 در این باره س حدیث عمر
طلب  یآمد، و از و صامبر خدا ینزد پ یه: مردکت نموده یروا س از عمر یترمذ

ن یکبدھم، وله به تو کندارم  یزیچ«گفت:  صامبر یبدھد] پ یزینمود تا به او [چ
 س آن گاه عمر». پردازم یم آمد، آن را میبرا یزیه چک یبه نام من بخر، وقت یزیچ

، و تو را خداوند به آنچه توانش را ی] به او دادی[آنچه داشت صامبر خدا یپ یگفت: ا
از  ید، آن گاه مردیرا نپسند س ن قول عمریا صامبر یّلف نساخته است، پکم یندار

ھراس  یازمندیو ن یمکن، و از صاحب عرش از کرسول خدا انفاق  یانصار گفت: ا
دانسته  یش به خاطر گفته انصاریدر رو یتبّسم نمود، وخوش صامبر خدا ین. پکن

) آمده است. و آن را ۵۶/۶ه (ین در البداین چنیا .١»ام ن مأمور شدهیبه ا«شد و گفت: 

                                           
) در سند آن موسی بن ابی علقمه المدینی مجھول است. ۳۴۰. ترمذی در (الشمائل) (ضعیف -١

) که در این سند عبدالله بن شیبه است که ۵) (ص صھمچنین ابوالشیخ در (اخالق النبی 
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ه در کدبن منصور، چنان یسعارم االخالق و کدر م یر، خرائطین بزار، ابن جریھمچن
ت ین را بزار رواید: ایگو ی) م۲۴۲/۱۰( یثمیاند. ھ ت نمودهی) آمده، روا۴۲/۴نز (کال

ف، و ابن حّبان ثقه یآمده، او را جمھور ضع ینیم حنینموده، و در آن اسحاق بن ابراھ
 ند.ک یدانسته، و گفته است: خطا م

 در این باره س حدیث جابر
طلب  یآمد، و از و صامبر ینزد پ یه: مردکت نموده یروا س ر از جابریابن جر

 صامبر یطلب نمود، و پ یآمد و از و یگریس دکبه او داد، بعد از آن،  یزینمود، و او چ
رسول خدا، از تو  یبرخاست و گفت: ا س به او وعده داد، آن گاه عمربن الخطاب

، یخواسته شد و وعده نمود ، باز از توی، باز از تو خواسته شد و دادیخواسته شد،داد
ده ین را پسندیا صامبر یپ یی، گویو بعد از آن باز از تو خواسته شد و وعده نمود

ه بن حذافه سھم امبر خدا انفاق یپ یبرخاست و گفت: ا س یندانست، آن گاه عبداللَّ
ن یبد«فرمود:  صامبر ین، پکاز صاحب عرش ھراس ن یازمندیو ن یمکن، و از ک

 ) آمده است.۳۱۱/۳نز (کن در الین چنیا». ام شدهمأمور 

 انفاق یبه بالل برا ص حدیث ابن مسعود درباره امر نمودن رسول خدا
امبر یه گفت: پکاند  ت نمودهیروا س از ابن مسعود یبزار به اسناد حسن و طبران

ن یبالل ا یا«خرما بود، گفت:  یمقدار ید، و نزد ویداخل گرد س نزد بالل صخدا 
ه ک یترس یا نمیآ«نم. فرمود: ک یت آماده میمھمان ھا ین را برایپاسخ داد: ا» ست؟یچ

و  یمکن، و از صاحب عرش از کبالل! انفاق  یباشد، ا یت در آتش دوزخ دودیبرا
ه مانند آن روا۱۴۹/۱ه (یم در الحلین را ابونعیا .١»نکھراس ن یازمندین ت ی) از عبداللَّ

به مانند آن به اسناد حسن  س رهیآن را از ابوھر ینو طبرا یعلینموده است، و ابو
 ) آمده است.۱۷۴/۲ب (ین در الترغین چنیاند، ا ت نمودهیروا

 

                                                                                                       
) و اسحاق بن ابراھیم الحنین ارجاع داده که جمھور وی ۲۴۲/ ۱۰ضعیف است. ھیثمی آن را به بزار (

 ) ضعیف دانسته است.۳۰۵اند. این حدیث را آلبانی در مختصر شمائل ( دانسته را ضعیف
 ).۱۵۱۲) نگا: صحیح الجامع (۳۴۵/ ۱. طبرانی (صحیح -١
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 و خادمش اتفاق افتاد ص درباره آنچه میان پیامبر س حدیث انس
سه پرنده اھدا  صامبر یه گفت: به پکت نموده، یروا س کاز انس بن مال یعلیو ابو

آورد،  صامبر یپ یآن را برا یآنھا را به خادم خود داد. چون فردا شد و ییکد، یگرد
را به فردا نگذار! چون خداوند  یزیه چکردم کا تو را منع نیآ«فرمود:  صرسول خدا 

 اند. ثقه ید: رجال ویگو ی) م۲۴۱/۱۰( یثمیھ .١»آورد یرزق ھر فردا را خود م یتعال

 اتفاق افتاد یمال یمردم درباره اضافگو  س از آنچه میان عمر س یحکایت عل
به مردم گفت: از  س ه گفت: عمرکت نموده، یروا س یاز عل یاحمد از ابوالبختر

ن: ما تو را از اھلت و یرالمؤمنیام یمانده است، مردم گفتند: ا ین مال نزد ما اضافگیا
تو باشد، به من گفت: تو چه  یم، آن مال برایات و تجارتت مشغول ساخت یشه وریپ
ن خود را گمان یقیت مشورت دادند. گفت: بگو. گفتم: چرا ی؟ گفتم: آنھا براییگو یم
به خدا سوگند، از آن  یگفتم: آر ،٣ید خارج شویبا یگفت: از آنچه گفت ٢؟یساز یم

ننده صدقات کث جمع یبه ح صامبر یه تو را پک، یاد داریا به یخارج خواھم شد، آ
ت امتناع یاو از دادن صدقه خود برا ی، ولی، و نزد عباس بن عبدالمّطلب آمدفرستاد

برو تا  صامبر یا با من نزد پی: بیواقع شد، تو به من گفت یزیچتان  انید، و در میورز
گاه ساز یاو را از آنچه و م، و یرفت صامبر یمان نزد پ یھردوم. آن گاه یانجام داد، آ

م، و او را خرسند یم، و صبحگاھان باز نزدش رفتیو برگشتم یافتیاو را ناراحت و خسته 
گاه ساخت یم، و تو، ویافتیو خوشحال  . به تو گفت: یرا از آنچه عباس انجام داده بود آ

ه در روز کاش را  یش ناراحتی، و برا»مرد جوره پدرش است یه عموک یدان یا نمیآ«
م، فرمود: یر شدکم، متذیدیه در روز دوم دکاش را  یو راحت یم، و خرسندیدیاول د

ه کرا  یمانده بود، ناراحت ینار از صدقه نزدم باقید، دو دیه روز اول آمده بودکشما «
، وبه ھمان سبب ٤د آن را فرستاده بودمیه آمدکد به خاطر ھمان بود، و در روز دم یدید

. به خدا سوگند، در اول و یگفت: راست گفت س عمر». دیو راحت نفسم را د یخوش

                                           
 ).۱۲۱۹) و نگا: ضعیف الجامع (۴۲۲۳) ابویعلی (۱۹۸/ ۳. احمد (ضعیف -١
را به گمان مبدل ن خود یقیست، پس چرا ین مال حق تو نیه اک ین داریقین است: تو یچن یمعن -٢

 .یخواھ یو از مردم مشورت م یساز یم
 ن.کان ین گفته ات را بیل ای: دلیعنی -٣
 م نموده بودم. م.ین تقسی: آن را بر مستحقیعنی -٤
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اند، و  ت نمودهیز روای، و ابوداود نیھقی، بی، دورقیعلین را ابوی، ا١رگزارت ھستمکآخر ش
) آمده است. ۳۹/۴نز (کن در الین چنیارسال است. ا یو عل یان ابوالبختریدر آن در م

ه گفت: عمر فرمود: کت نموده، یروا ی) از ابوالبختر۳۸۲/۴ه (ین را در الحلیم ایو ابونع
ت نموده ین را احمد رواید: ایگو ی) م۲۳۸/۱۰( یثمیر شده است. ھکآن را متذ یو معنا

اند، مگر  ردهکت یو بزار روا یعلین آن را ابوی، و ھمچناند حیاست، و رجال آن رجال صح
 .٢ح استیث مرسل صحین حدین صورت ایده و نه از عمر، به ایشن ینه از عل یابوالبختر

در این باره  ب ین و آنچه میان عمر و علحکایت تقسیم مال در میان مسلمی
 اتفاق افتاد

هیبزار از طلحه بن عب آورده شد،  یمال س عمر یه گفت: براکت نموده، یروا س داللَّ
اد ماند، و درباره آن مشورت یاز آن ز یزیم نمود، و چین تقسیان مسلمیآن را م یو

 -د: یگو یم ]یبھتر خواھد شد. [راو یبگذار یا حادثه یخواست، گفتند: اگر آن را برا
ابوالحسن، تو را چه  یگفت: ا]  س [عمر ،-رد ک یت بود و صحبت نمکسا س یو عل

م ید برایفرمود: تو ھم با س ؟ پاسخ داد: قوم خبر دادند، عمریزن یه حرف نمکشده 
ر کن را متذین مال فارغ شده است، و مال بحریم ایگفت: خداوند از تقس یحرف بزن

ل واقع شد، یش حایم آن برایان تقسیآمد، شب در م صامبر یبه پ یه وقتکشد، 
ن یتا ا صآورد، و من آن را در چھره رسول خدا  یجا بهن او نمازھا را در مسجد یبنابرا

 س ی، و علینک یم میگفت: آن را حتمًا تقس]  س دم. [عمرید، دیه از آن فارغ گردک
د: در یگو ی) م۲۳۹/۱( یثمید. ھیھشتصد درھم رس یم نمود، و از آن برایآن را تقس

 باشد. یآمده و مدلس م هآن حجاج بن ارطأ

 در انفاق مال ص با پیامبر ل حکایت ام سلمه
در  صامبر خدا یه گفت: پکاند،  ت نمودهیروا ل از ام سلمه یعلیاحمد و ابو

باشد، و  یدرده بر اثر کدم یه رنگش دگرگون شده بود، ترسکد، ینزدم داخل گرد یحال
به «رده است؟ فرمود: کر یین طور رنگت تغیه اکامبر خدا، تو را چه شده یپ یگفت: ا

                                           
 ) و ابویعلی مه البته میان ابوالبختری و علی منقطع است.۹۴/ ۱. احمد (ضعیف -١
ما چیزی به نام «گوید:  می سخن نویسندهاین ی  شیخ احمد شاکر در تحقییق مسند در باره -٢

 ».شود می شناسیم و مرسل ھمه اش به دلیل انقطاع جزو ضعیف طبقه بندی نمی مرسل صحیح
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ناره کم و آن در یگاه نمودیما آورده شد، و ب یروز برایه دک یناریخاطر ھمان ھفت د
 یثمیھ .١»میما آمد و انفاقش ننمود یبرا«آمده:  یتی، و در روا»ماند یفرش باق

 .اند حیرجال آنھا رجال صح د:یگو ی) م۲۳۸/۱۰(

 در این باره س حدیث سھل بن سعد
از  - ٢شود یھا استناد م ح به آنیاند، و در صح انش ثقهیه راوک -ر یبکدر ال یطبران

نار بود، و آن را یھفت د صه گفت: نزد رسول خدا کت نموده، یروا س سھل بن سعد
 یعائشه طال را نزد عل یا«اش گفت:  یضیگذاشته بود. ھنگام مر ل نزد عائشه

ن ید، تا ایمشغول گردان یعارض شد، و عائشه را حالت و یھوشی، و بعد از آن ب»بفرست
آمد، و  یم یھوشیب صرار نمود، و در ھر مرتبه بر رسول خدا کن بار تیه آن را چندک

فرستاد، و او  یعل یآن را برا صامبر یه پکن ید، تا ایگردان یرا مشغول م ل عائشه
مرگ قرار داشت، و  یشب دوشنبه در سخت صامبر خدا یرا صدقه نمود. پ ھا آن

مان از  یش فرستاد و گفت: در چراغ ما برایاز انبارھا ییکچراغ خود را به  ل عائشه
ن یا .٣مرگ قرار دارد یامشب در سخت صه رسول خدا کن، کخود روغن اھدا  کمش

ن یت نموده است. ایآن روا یبه معنا ل ث عائشهیح خود از حدیرا ابن حبان در صح
ه گفت: کت است یروا ل ) آمده است نزد احمد از عائشه۱۷۸/۲ب (ین در الترغیچن

نم. که نزدمان بود، صدقه کرا  ییاش امر نمود تا آن طال یضیمرا در مر صامبر خدا یپ
دم، یه از تو دکگفتم: آنچه را » ؟یردکچه «به ھوش آمد و گفت:  صامبر ید: پیگو یم

آورد، و ھفت  یو ید: آن گاه آن را برایگو یم ]ی[راو». اوریآن را ب«مشغولم ساخت. گفت: 
ه آن را آورد رسول ک یھنگام ،-٤باشد ین متّرد میابوحازم در ا -نار بود یا نه دینار ید

ھا نزدش باشد،  نیند، و اکدار ید ألگمان محّمد، اگر با خداوند «فرمود:  صخدا 
 ین نزدش باشد، چه باقید، و ایمحّمد اگر با خدا مالقات نمان را یست؟ و ایچ

                                           
 ).۷۰۱۷) و ابویعلی (۳۱۴/ ۱. احمد (صحیح -١
 ند. م.ک یت میز از آنھا روایح خود نیدر صح یبخار یعنی -٢
 ).۹۲۸) و (۹۲۷ح الترغیب () و نگا: صحی۱۹۸/ ۶. طبرانی در الکبیر (صحیح -٣
 نار.یا نه دینار بود یه ھفت دکن یدر ا -٤
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ت نموده، و رجال یروا یین را احمد به سندھاید: ایگو ی) م۲۴۰/۱۰( یثمیھ ١»گذارد؟! یم
ت نموده یث عائشه به مانند آن روای) آن را از حد۳۵۶/۶( یھقیاند. ب حیآن رجال صح ییک

 است.

ه بن عباس در انفاق ما  لحدیث عبیداللَّ
هیبزار از عب  یبه من گفت: ا س ه گفت: ابوذرکت نموده، یروا ب بن عباس ٢داللَّ

 ص یستاده بودم، و از دستش گرفته بودم، ویا صمن با رسول خدا  یام، بار برادر زاده
وه احد طال و نقره داشته باشم، و آن را در راه کابوذر، اگر به اندازه  یا«به من گفت: 

امبر یپ یگفتم: ا». بگذارم یراط آن را باقیق یکنم، دوست ندارم در روز مرگم کخدا انفاق 
خواھم،  یثر، من آخرت را مکروم و تو به ا یابوذر، من به اقل م یا«قنطار؟ گفت:  یکخدا 

ن را یا یطبران .٣رار نمودکم تیو آن را سه مرتبه برا» راط!یق یک، یخواھ یا را میو تو دن
 د: اسناد بزار حسن است.یگو ی) م۲۳۹/۱۰( یثمینموده است. ھت یمانند آن روا

 اتفاق افتاد ش حدیث ابوذر و آنچه میان او و کعب در حضور عثمان
ه در ک یدر حال س نزد عثمان بن عّفان یه: وکت نموده یروا س احمد از ابوذر

، ٤عبک یگفت: ا س اجازه داد. عثمان یدست خود عصا داشت، آمد، و او به و
 ین باره چه نظریگذاشته است، تو در ا یجا به یعبدالرحمن در گذشته، و از خود مال

ست، آن گاه ین یبر و یک؟ پاسخ داد: اگر حق خداوند را در آن ادا نموده باشد، بایدار
ه کدم یشن صامبر خدا یعب را زده گفت: از پکخود را بلند نمود و  یابوذر عصا

قبول  م و از منیم طال باشد، و آن را انفاق نمایبرا وهکن یه اکدوست ندارم «گفت:  یم
ا یدھم، آ یعثمان تو را به خدا سوگند م یبگذارم، ا یجا بهه آن را یھم شود، وشش اوق

ن را احمد ید: ایگو ی) م۲۳۹/۱۰( یثمی. ھیگفت: آر -سه مرتبه  -؟ یدیآن را شن
ن یاند، و ا ف دانستهیرا ضع یو یادیز یعه آمده، و علمایت نموده، و در آن ابن لھیروا

ل، چنان یل طوکحاتم به ش یآن را از غزوان بن اب یھقیت نموده. و بیھم روا یعلیرا ابو

                                           
 ).۳۵۶/ ۶) و بیھقی (۸۶/ ۶. احمد (صحیح -١
ه بن عباس یو -٢  رم مشھور بود.کاست، و به سخاوت و  ب برادر عبداللَّ
 ).۶۳/ ۱. احمد (صحیح -٣
 بود از حمیر که اسالم آورده بود، و با عثمان مجالست داشت. یکعب احبار است، و در اصل یھود یو -٤
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 یعب گفت: اکت نموده، و در آن آمده: عثمان به ی) آمده، روا۳۱۰/۳نز (که در الک
ا بر صاحبش ی، آینک یر مکات آن پرداخته شود چه فکه زک یابواسحاق، درباره مال

ه با ک س ر، آن گاه ابوذریھست؟ پاسخ داد: خ یدرباره آن خوف بازپرس و عاقبت بد
فرزند  یعب زد و گفت: اکان ھر دو گوش یخود عصا داشت برخاست و با آن در م

 یعب زد و گفت: اکان ھر دو گوش یه با خود عصا دارد برخاست و با آن در مک یھودی
 یعب زد و گفت: اکه ھر دو گوش ک یوقت ینم در مال وک ی، تو گمان میھودیفرزند 
ست، و ین یات را ادا نمود، حقکه زک یوقت یدر مال و ینک ی، تو گمان میھودیفرزند 

 د:یگو یم یخداوند تعال

ٰٓ  ثُِرونَ َوُ�ؤۡ ﴿ نُفِسِهمۡ  َ�َ
َ
 .]۹[الحشر:  ﴾َخَصاَصةٞ  بِِهمۡ  َ�نَ  َولَوۡ  أ

 .»دارند یر باشند، مقّدم میازمند و فقیدًا نیگران را بر خود، اگرچه شدیو د«: ترجمه
 د:یگو یم یو خداوند تعال

َعامَ ٱ ِعُمونَ َوُ�طۡ ﴿ ٰ  لطَّ ِسً�ا اَوَ�تِيمٗ  اِكينٗ ِمسۡ  ۦُحّبِهِ  َ�َ
َ
 .]۸[االنسان:  ﴾٨ َوأ

 .»خورانند یر میم و اسیتین، کیرغم دوست داشتن آن، به مس یو طعام را، عل«: ترجمه
 د: یگو یم یو خداوند تعال

ِينَ ٱوَ ﴿ مۡ  ِ�ٓ  �َّ
َ
ٰ أ عۡ  َحقّٞ  لِِهمۡ َ� ٓ  ٢٤ لُومٞ مَّ ا ۡ ٱوَ  �ِلِ ّلِلسَّ  .]۲۵-۲۴[المعارج:  ﴾٢٥ ُرومِ َمحۡ ل

 .»سائل و محروم است یبرا یسھم مقررشان  ه در اموالک یو آنان« :ترجمه
 نمود. یر مکن را از قرآن ذیو شروع نمود و مانند ا

 انفاقو گفتارش در سبقت صّدیق در  س حدیث عمر
، یھقیم، بک، حایدارم -ح است یث حسن و صحیو گفته است: حد - یابوداود، ترمذ

 صامبر خدا یه گفت: پکاند،  ت نمودهیروا س شان از عمریا ریه و غیم در الحلیابونع
موجود بود، گفتم: اگر  یوقت آن امر، نزدم مال ما را به انفاق امر نمود، اّتفاقًا در یروز

ن نصف مال خود را ین روز است. بنابراینم، آن ھمکر سبقت کاز ابوب یبتوانم روز
شان یا یگفتم: برا» ؟یاھل خود چه گذاشت یبرا«گفت:  صامبر خدا یآرودم، پ

 یزیھمه چ س رکن. و ابوبیگفتم: مثل ا» ؟یشان چه گذاشتیا یبرا«گذاشتم. فرمود: 
» ؟یانواده ات چه گذاشتخ یر براکابوب یا«گفت:  صامبر یه نزدش بود آورد. پکرا 
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توانم  ینم یزیبه چ یامبرش را گذاشتم. گفتم: ابدًا من ازویھا خدا و پ آن یگفت: برا
 ) آمده است.۳۴۷/۴نز (کن در منتخب الین چنیا .١میسبقت جو

 در این باره یحکایت عثمان با مرد
گفت:  س به عثمان یه گفت: مردکت نموده، یمان از حسن روایدر شعب اال یھقیب

 یجا بهد، حج ینک ید، غالمان را رھا میدھ ید!! صدقه میر را بردیصاحبان اموال، خ یا
د. پاسخ داد: ینک یگفت: و شما بر ما غبطه م س د. عثمانیینما ید و انفاق میآور یم
از  ییکه کدرھم را  یکگفت: به خدا سوگند،  س م، عثمانینک یغبطه م ما بر شما یآر

ن در ین چنی. ا٢ادیاز ز یمکند، از ده ھزار درھم بھتر است، ک یزحمت [خود] انفاق م
 .٣) آمده است۳۲۰/۳نز (کال

 س یبا عل یحکایت گدای
ه بن محّمدبن عائشه روایاز عب یرکعس نزد  یه گفت: سائلکت نموده: یداللَّ

ن گفت: نزد مادرت برو و به او بگو: یا حسیبه حسن  یستاد، ویا س ین علیرالمؤمنیام
رفت و باز آمد و گفت:  یاور، ویدرھم آن را ب یکمن نزدت شش درھم گذاشته بودم، و 

مان بنده تا یگفت: ا س ی. علیا آرد گذاشته ید: آن شش درھم را برایگو ی[مادرم]م
دارد ه به آنچه نزد خداست، از آنچه در دست خود کشود،  یم و استوار نمکآن وقت مح

ھا را فرستاد، و  تر نباشد. به او بگو: آن شش درھم را بفرستد، آن گاه او ھمه آن قنیمت
ه کش بلند نشده بود ید: ھنوز از جایگو ی] میدست داد. [راویآن را به تھ س یعل

گفت: شتر چند است؟  س یفروخت. عل یعبور نمود و آن را م یبر و یبا شتر یمرد
ن یبه شرط ا یش عقال بند، ولیگفت: بر پا س یصدوچھل درھم. عل یکپاسخ داد: به 

شتر عقال بست و رفت. بعد  یم، آن مرد در پایندازیر بیم به تاخک یمتش را مّدتیه قک
ا ید: آیپاسخ داد: از من. پرس س یست؟ علکین شتر از یآمد و گفت: ا یگریاز آن مرد د

گفت: به دو صد درھم. گفت: ]  س یعلد: به چند؟ [ی. پرسی؟ گفت: بلیفروش یآن را م

                                           
 ) آلبانی آن را حسن دانسته است.۳۶۷۵) ترمذی (۱۶۶۸. ابوداوود (حسن -١
ه از مال ک یشخص یاست و برا یاست، ضرب المثل» ضیض من فیغ«آن:  یه عربکن جمله یا -٢

 شود. به نقل از المنجد. م. یدھد، گفته م کیاد اندیز
 ).۳۴۵۶بیھقی در الشعب ( -٣
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ست درھم داد. ید: آن گاه آن مرد شتر را گرفت، و به او دویگو یم ]یدم. [راویآن را خر
ندازد، یر بیش به تاخیبرا مت شتر را]یخواسته بود تا [ق یه از وک یبه مرد س یو عل
ن یا د:یپرس یآورد، و ل گر را به فاطمهیصدو چھل درھم داد، و شصت درھم د یک

به  صامبرش یه خداوند آن را به زبان پکاست  یزین ھمان چیفرمود: ا س یست؟ علیچ
 ما وعده داده است:

ٓ  َمن﴿ ِ  ءَ َجا مۡ  َعۡ�ُ  ۥفَلَهُ  َسَنةِ �َۡ ٱب
َ
 .]۱۶۰[االنعام:  ﴾َثالَِهاأ

ن در ین چنی. ا»شود یند، به او ده برابر آن، پرداخته مک ییکس نکھر «: ترجمه
 آمده است.) ۳۱۱/۳نز (کال

 صدقه عرضه نمود یرا برا یکه شتر چاق یحکایت مرد
ه کاند،  ت نمودهیروا س یشان از ابیر ایمه و غی، ابن خزیعلیاحمد، ابوداود، ابو

عبور نمودم،  یات فرستاد، و بر مردکجمع نمودن ز یمرا برا صامبر خدا یگفت: پ
الزم  یبر و یزیگر چیبنت مخاض از مالش د یکه مالش را جمع نمود، جز ک یھنگام

ر یگفت: آن نه ش ین صدقه ات است. وین بنت مخاض را بده، و ھمی، گفتم: ا١دمیند
ر، به او گفتم: من آنچه را بدان ین ناقه جوان بزرگ و چاق را بگی، ا٢دارد، و نه پشت

ه ک یاست، اگر خواسته باش یکت نزدیبرا صامبر خدا یرم، پیگ یام، نم مأمور نشده
ن، اگر او کار را بکن ی، اینکعرضه  ی، بر ویآنچه را به من عرضه داشت و ینزدش برو

رفت، من ھم آن ینم، و اگر آن را رد نمود و نپذک یرفت، من ھم قبولش میآن را از تو پذ
د، و ھمان ینم. آن گاه ھمراه با من خارج گردک یار را مکن ینم. گفت: من اک یرا رد م
م، بعد به او یآمد صامبر خدا یبود، با خود گرفت، و نزد پم عرضه نموده یه براکناقه را 
رد، و من به خدا یخدا، فرستاده تونزدم آمد تا از من صدقه مالم را بگ ینب یگفت: ا
ستاده، و نه یبر من ا صن بر مالم ھرگز نه رسول خدا یه قبل از اکنم ک یاد میسوگند 

م از آن یه باالکو او گمان نمود ش جمع نمودم، یاش، آن گاه مال خود را برا فرستاده
را به  یر دارد و نه پشت، و من ناقه بزرگ و جوانیبنت مخاض الزم است، و آن نه ش یک

ن ید، و آن ناقه ایاو از گرفتنش از من امتناع ورز یرد، ولیاو عرضه داشتم تا آن را بگ

                                           
 شد و بس. م. یبنت مخاض واجب م یکدر مالش تنھا  یعنی -١
 تواند. یده میشکدھد، و نه ھم بر پشت خود بار  یر میبنت مخاض نه ش یعنی -٢
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مان است، بر تو ھ«فرمود:  صامبر خدا یام، پ ت آوردهیه براکرسول خدا  یا هکاست 
دھد، ما آن را  یو میک، خداوند تو را در بدل آن پاداش نینکرا تطوع  یتر اگر خوب یول

ت یه آن را براکامبر خدا، یپ ین است آن ناقه، ایگفت: ا [آن مرد]». میاز تو قبول نمود
م شدن و قبض آن دستور داد، و در یبه تسل صامبر خدا یرش. آن گاه پیام، و بگ آورده
 ) آمده است.۳۰۹/۳نز (کن در الین چنیا .١ت، دعا نمودکبه بر یمال و

 ب سخاوت اّم المؤمنین عائشه و خواھرش اسماء
ه بن زب۴۳ص(در االدب المفرد  یبخار ه گفت: کت نموده، یروا ب ری) از عبداللَّ

شان از ھم یدم، سخاوت ایند ب را سخاوتمندتر از عائشه و اسماء یچ گاه دو زنیھ
نمود، تا  یجمع م یگریز دیچ یز را باالیچ یکه کچنان بود  ل عائشهمتفاوت بود، 

چ یه ھکاسماء چنان بود  یرد، ولک یم میشد، و بعد آن را تقس یه نزدش جمع مکن یا
 داشت. یفردا نگه نم یز را برایچ

 س معاذ یحکایت جوانمرد
ت یاز پدرش روا کعب بن مالکعب بن عبدالرحمن بن که از یعبدالرزاق و ابن راھو

ن جوانان قوم خود بود، و یبا و از بھتریه گفت: معاذبه جبل جوانمرد جوان زکاند  نموده
ه ھمه مالش در قرض غرق ک نینمود، تا  یشه قرض میداشت، و ھم یرا نگه نم یزیچ

ه آن کدارانش بخواھد  خواست تا از قرض یم یآمد و از و صامبر یشد. آن گاه نزد پ
را  یزیچ یسکبه خاطر  یسک یو اگر برا -دند یھا ابا ورز آن یذارند، ولبگ یو یرا برا

 یھمه اموال و صامبر ی. آن گاه پ-گذاشتند  یم صامبر یپ یگذاشتند آن را برا یم
سال فتح  یماند، و حت یباق یزید، و معاذ بدون چیاش به فروش رسان یرا در قرضدار

ش را یمن فرستاد، تا نقص خویاز  یر بر بخشیرا به عنوان ام یو صامبر یه، پکم
 یسکن یو او نخست -ماند  یمن باقیر در ین خاطر معاذ به عنوان امید، بدیجبران نما

به دست آورد، و  یزیه چکو تا آن وقت در آنجا بود  - ٢ه در مال خدا تجارت نمودکبود 
ن یرا نزد ا یسکگفت:  س رکبه ابوب س ه آمد عمرک یدرگذشت. ھنگام صامبر یپ

                                           
 – ۳۹۹/ ۱) و آلبانی آن را حسن دانسته است. و حاکم (۱۴۲/ ۵) احمد (۱۵۸۳. ابوداوود (حسن -١

۳۴۰.( 
 ات تجارت نمود.کدرمال ز یو هکن است یھدف ا -٢
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. ١ریرا بگ یش بگذار و باقیش ببرد، برایاش را پ یه زندگکرا  یزیمرد بفرست و چ
ند، و من کفرستاده است، تا آن نقصش را جبران  صامبر یرا پ یگفت: و س رکابوب
 س رکه ابوبک یوقت س ه خودش به من بدھد، عمرکن یرم، مگر ایگ ینم یرا از و یزیچ

ر شد، معاذ در که را به او متذین قضیو ارد، کت کاطاعتش ننمود به طرف معاذ حر
ن ینم]فرستاده است، من ایمرا به خاطر جبران نمودن [د صامبر خدا یپاسخ گفت: پ

مالقات نموده گفت: از تو اطاعت نمودم، و به  س نم، بعد از آن معاذ با عمرک یار را نمک
ھستم، و از  یادیان آب زیه در مکدم، ینم. من درخواب دک یعمل م یآنچه امرم نمود

 ب رک. آن گاه معاذ نزد ابوبیعمر نجات داد یتو مرا از آن، ا یغرق شدن در ھراسم، ول
پنھان  یز را از ویچ چیه ھکاد نمود یش سوگند یر شد و براکمتذ یآمد، و آن را به و
گفت: به خدا  س رکشرح داد. ابوب یو یاش را ھم برا انهیتاز یننموده است، حت
 کفرمود: حاال پا س دم آنگاه عمریرم، و آن را به تو بخشیگ یز تو نمسوگند، من آن را ا

 ) آمده است.۱۲۶/۳نز (کن در الین چنید. اید و حالل شد؟! و معاذ عازم شام گردیگرد
عب بن کاز ابن  یق عبدالرزاق به اسناد وی) از طر۲۳۱/۱ه (یم آن را در الحلیو ابونع

ن جوانان یبا، جوانمرد و از بھتریجوان زه گفت: معاذبن جبل کت نموده، یروا کمال
رد، و که قرض کن یداد. تا ا یشد، آن را م یخواسته م یه از وک یزیقوم خود بود، و چ

 ر شده است.کث را به مانند آن متذیآن قرض ھمه مالش را فرا گرفت... و حد
ت نموده، و یو او از پدرش روا کعب بن مالک) از عبدالرحمن بن ۲۷۳/۳م (کو حا

ح ین صحیخیث به شرط شین حدید: ایگو یم مکده. حایر گردکن را به اختصار متذآ
 ھم با او موافقت نموده است. یاند، و ذھب ت ننمودهین را روایآن دو، ا یاست ول

 س معاذ یحدیث جابر درباره سخاوت و جوانمرد
ه گفت: معاذبن جبل خوش کت نموده، یروا س ث جابریم از حدکن حایو ھمچن

 یبود، و یشان در گشاده دستین این آنان و جوانمردتریتر مردم، با اخالق نیروتر
ن روز در یه چندک یرا گرفتند، به حّد  یاد قرض نمود، و قرضدارانش دنبال ویار زیبس

 یخواھان دادرس صشان پنھان شد، و قرضدارانش از رسول خدا یخانه خود از ا

                                           
دوفروش یدر خر یه اھل بازار با وکن ید، به خاطر ایر تجارت ننمایه امکن بود یا س نظر عمر -١

 نند.ک یم یمحابات و چاپلوس
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را طلب نمود، و او  یرا به طرف معاذ فرستاد و و یسک صامبر خدا یشدند. آن گاه پ
امبر خدا، حق ما را از یپ یشان گفتند: ایه قرضدارانش ھمراھش بودند، اکآمد  یدر حال

د یصدقه نما یه بر وکرا  یسکخداوند «فرمود:  صامبر خدا یر. پیمان بگ یبرا یو
ده گفتند: یابا ورز یا صدقه نمودند، و عده یاز مردم بر و یا ن عدهی، بنابرا»ندکرحم 

معاذ  یا«گفت:  صامبر خدا یر. پیبگ یمان از و یرسول خدا، حق ما را برا یا
دوش نموده کاو را از مالش سب صد: رسول خدا یگو ی] می[راو». نکصبر شان  یبرا

م نمودند، و پنج بر ھفت یان خود تقسیو آن را به قرضدارانش داد، و آنان آن را در م
 صامبر یرسول خدا او را به ما بفروش، پ ید، آن گاه گفتند: ایرسشان  یحقوقشان برا

سلمه بازگشت، و  یمعاذ به بن». دیندار یراھ ید، شما بر ویرا بگذار یو« فرمود:
، بھتر است، ینکسئوال  صامبر خدا یعبدالرحمن، اگر از پ یبه او گفت: ا یا ندهیگو

] ینم. [راوک یسئوال نم یاز و پاسخ داد: من ی، ویا ر شدهیچون تو امروز فق
من فرستاد یخواستن، و به  صامبر خدا یتوّقف نمود، و بعد از آن پ یید: روزھایگو یم

من یتو خواستش، و به  ید، و قرضت را برایت جبران نماید خداوند برایشا«و گفت: 
 ]ی[راو». ندکتو ادا  ید و قرضت را از برایت جبران نمایخداوند برا«فرستاد و گفت: 

در آنجا  صامبر خدا یرون رفت، و تا ھنگام وفات پیمن بید: معاذ به طرف یافزا یم
او را بر حج  س رکه آمد، و ابوبکبه حج به م س ه عمربن الخطابک یبود. در ھمان سال

ه با ھم رو به رو شدند و با ھم معانقه یآمد، و در روز ترو ز [به حج]ین نمود، معاذ نییتع
ت دادند، بعد از آن بر یتعز صامبر خدا یرا به خاطر درگذشت پگر یدیکنمودند، و 

و مانند  ١د...یرا د یھای نزد معاذ غالم س ن نشسته و داخل صحبت شدند، و عمریزم
) از جابر به ۱۲۳/۳ن را ابن سعد (ین این چنیر شده. اکرا متذ س ٢ث ابن مسعودیحد

 ت نموده است.یمانند آن، روا

ه بن   معاذ یمسعود درباره سخاوت و جوانمردحدیث عبداللَّ
ه رواین را از طریم اکو حا ه ک یه گفت: ھنگامکت نموده، یق ابووائل از عبداللَّ

 صامبر خدا یساختند، پ یفه وین و خلیرا جانش س رکدرگذشت، و ابوب صامبر یپ

                                           
 ).۱۲۳/ ۳) و ابن سعد (۲۷۳/ ۳حاکم ( -١
 .یث بعدیالبته حد -٢
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با معاذ  ی، و١ن نمودییرا بر موسم تع س عمر س رکمن فرستاده بود، و ابوبیمعاذ را به 
ھا  نید: ایبودند، عمر پرس یه ھمراھش غالمانکمالقات نمود،  یه در حالکدر م

به او گفت: من بر  س . عمراند رکابوب یھا برا نیاند، و ا ه شدهیھا ھد نیستند؟ گفت: اکی
آن روز باز معاذ با  ید: بعد فردایگو ی]می. [راویاوریر بکه آنھا را نزد ابوبکآن ھستم 

ه درآتش کدم ید یشب خودرا در حالیابن الخطاب من د یمالقات نموده و گفت: ا یو
د: یگو ی]مینم. [راوک ین از تو اطاعت می، بنابرایمر مرا گرفته بودکزدم، و تو  یز میخ

ھا به تو،.  نیاند، و ا ه شدهیھا به من ھد نیآورد و گفت: ا س رکآن گاه آنان را نزد ابوب
ه آنھا ھم کد یرون رفت، و دینماز ب یم. بعد معاذ برایت سپردیرارا ب یا هیگفت: ما ھد
 ید؟ گفتند: برایخوان ینماز م یک ید: برایخوانند، معاذ پرس ینماز م یدر پشت و

) ۲۷۲/۳م (کو آنان را آزاد نمود. حا ،دیھست یو ین شما برای، فرمود: بنابراألخداوند 
آن دو  یح است ولین صحیخیشرط ش د: بهیگو یز با او موافقت نموده، مین یه ذھبک
 اند. ت ننمودهین را روایا

  انفاق نمودن آنچه محبوب است

 و صدقه نمودن زمینش در خیبر س عمر
 ینیزم س ه گفت: به عمرکاند،  ت نمودهیروا ب از ابن عمر ٢شش گانه یھا امام

 یمالگر یه دکده یبه من رس ینیآمد و گفت: زم صامبر ینزد پ ید، ویبر رسیدر خ
اگر «؟ فرمود: ینک یم یده است، در آن چه امریتر از آن ھرگز به من نرس سینف

 ٣آن را)(، آن گاه عمر »ن، و حاصلش را صدقه نماکاصل آن را وقف  یخواسته باش

راث برده نشود، یه اصلش فروخته نشود، بخشش نشود و به مکن یبر ا یصدقه داد، مبن
، [و افزود]بر )صدقه نمود(ان، غالمان، در راه خدا و مھمان یکنزد ،[و آن را] به فقرا

ا دوست خود را طعام یند، کاستفاده  یند، و از آن به درستک یه آن را سرپرستک یسک

                                           
 رد. م.کر حج مقرر یام -١
 ، و ابن ماجه. م.یترمذ، ابوداود، ی، مسلم، نسائیبخار -٢
 صورت گرفته است. ین نص به نقل از بخاریحات در ایھا و تصح ادتیز -٣
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ن در نصب ین چنیا .١ندکن یه اندوزیه از آن سرماکن یست به شرط این یبدھد، گناھ
 ) آمده است.۴۷۶/۳( هیالرا

 
 

 خواسته بود یکه از ابوموس یعمر و آزاد ساختن کنیز
به  یه: وکاند  ت نمودهیروا س ر و ابن المنذر از عمرید، ابن جریعبد بن حم

 یند، [راوک یداریش خریبرا ٢ران جلوالءیاز اس یزینکنوشت تا  یاشعر یابوموس
 د: یگو ید و ارسال نمود] عمر او را طلب نمود و گفت: خداوند میخر یزینکش یبرا

ْ  لَن﴿ ٰ  ِ�َّ لۡ ٱ َ�َنالُوا ْ  َح�َّ ا تُنفُِقوا  .]۹۲[آل عمران:  ﴾ُ�ِبُّونَ  ِممَّ
ر را به دست یخ )مالک(د، ھرگز ینکد خرج نیدار یآنچه دوست م ه ازکتا آن «: ترجمه

 ) آمده است.۳۱۴/۳نز (کن در الین چنی. ا»د و آزادش ساختیآور ینم

 یحکایت ابن عمر و کنیز
ه بن عمرکت نموده ی) از نافع روا۱۲۳/۴(ابن سعد  داشت،  یزینک ب ه: عبداللَّ

ز ینکش درآورد، و آن یاح موالکار خوشش آمد، او را آزاد ساخت وبه نیه بسک یھنگام
ه بن عمریا آورد. نافع گویبه دن یفرزند گرفت، و  یه طفل را مکدم یرا د ب د: من عبداللَّ

 ه آزاد ساخته بود.کبود  یزینکفالنه!! ھدفش ھمان  یگفت: و او به بو ید، و میبوس یم

 حکایت ابن عمر ھنگام تذّکر این آیه
 د: یه به ذھنم رسین آیه گفت: اکت نموده، یروا ب و بزار از ابن عمر

ْ  لَن﴿ ٰ  ِ�َّ لۡ ٱ َ�َنالُوا ْ  َح�َّ ا تُنفُِقوا  .]۹۲[آل عمران:  ﴾ُ�ِبُّونَ  ِممَّ
ر را به دست یخ )مالک(د، ھرگز ینکد خرج نیدار یه ازآنچه دوست مکتا آن «: ترجمه

 .»آورد ینم

                                           
) ابن ۲۳۱ ،۲۳۰/ ۶) نسائی (۱۳۷۵) ترمذی (۲۸۷۸) ابوداوود (۱۶۳۲) مسلم (۲۷۳۷بخاری ( -١

 ).۲۳۹۶ماجه (
) بر فارس ۱۶و غلبه مشھور مسلمانان در سال ( یروزیه پکاست در راه خراسان،  یانکجلوالء: م -٢

 م.یدر آن جا اتفاق نمود
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تر از  را محبوب یزیاد آوردم، و چیبه من داده بود به  ألآن گاه آنچه را خداوند 
خدا آزاد است، و اگر من به  یبرا ی: و١افتم، آن گاه گفتمین -ام  یز رومینک -مرجانه 

نمودم.  یاح مکرا ن یدادم، حتمًا و یام عوت م دهیخدا گردان یه آن را براک یزیچ
ه من کاست  یسکت نموده، و در آن ین را بزار رواید: ایگو ی) م۳۲۶/۹( یثمیھ

اح نافع کرا به ن یت نموده، و افزوده است: وی) روا۵۶۱/۳م (کن را حایشناسم. و ا ینم
ق مجاھد و ی) از طر۲۹۵/۱ه (یم آن را در الحلیباشد. و ابونع یام ولد او م یدرآورد، و و

 نموده است.ت یروا یر ویغ

 ب حدیث نافع درباره انفاق ابن عمر
چنان  ب ه گفت: ابن عمرکت نموده، ی) از نافع روا۲۹۴/۱ه (یم در الحلیابونع

آمد، آن  یشد و خوشش م یار خوب معلوم میش بسیاز مالش برا یزیچ یه ھنگامکبود 
ش ھای د: و غالمیگو ینمود. نافع م یم [صدقه] ألبه خداوند  ییکحصول نزد یرا برا

زد، و  یخود را بر م یھا شان پاچهیاز ا یبعض یدانسته بودند و گاھ ین را از ویا
و یکرا بر آن حالت ن یو س ه ابن عمرک ینمود، ھنگام یشه مالزمت مسجد را میھم

به خدا سوگند،  ،ابوعبدالرحمن یگفتند: ا یم یارانش به ویساخت،  ید، آزادش مید یم
ه ک یسکگفت:  یم ب ب بدھند!! ابن عمریند تو را فرخواھ ین صورت میھا به ا نیا

 م.یخور یب میفر یو یب بدھد، برایما را به خدا فر
نژاد خود،  یکل و نیه ابن عمر بر شتر اصکم یدیخود را د یگاھید،: ما بیگو ینافع م

ه گشتار آن خوشش آمد، آن را ک یگرفته بود، روان شد، ھنگام یادیه آن را به مال زک
د، و یشکنافع لجام و پاالنش را ب ید، و گفت: این گردیید و از آن پایخوابان شیھمانجا

ت یروا یکد. در ینکرا شاملش  یقربان ید و شترھایینما ٢د، و اشعارینکرا جل  یو
بر  -ابن عمر  یعنی - یه وک یه گفت: در حالکھمچنان از نافع، آمده  یگر نزد وید

 ید و گفت: ایشتر خود روان بود، آن شتر خوشش آمد، گفت: اخ، اخ، و آن را خوابان
ا یخواھد، و  یم یگریه آن را به علت دکنمودم  یر، من گمان میبگ ینافع پاالن را از و

                                           
ن بودن آن یآمده، به خاطر بھتر» پس گفتم« کدر المستدر یآمده است، ول» پس گفت«در اصل  -١

 م.یمادر ترجمه نقلش نمود
ه اھدا و قربان نما تیبه ب یخواھد شتر یسکه چون کاشعار آن است  -٢ وھان آن را کطرف  یکد یاللَّ

ه است. م. تیان بین از جمله قربانیه اکباشد  یا سازد تا آن عالمه یزخم نموده، خون آلوده م  اللَّ
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ن خاطر پاالن را گرفتم، آن گاه به من یامده، بدیه از آن خوشش نک یزیبه خاطر چ
ار را کن یه اکدھم: [ یشتن مناسب است؟ گفتم: تو را سوگند مک ین برایگفت: بب

 یداری]خریقربان یرا [برا یگریآن را بفروش و به پول آن د ین]، اگر خاسته باشکن
ش ھای ید: آن را جل نمود، قّالده، در گردنش انداخت و در جمله قربانیگو ین. مک

ش از خود یه آن را پکن یمگر اآمد،  یاز مالش خوشش نم یزیو ھرگز چ د،یشامل گردان
ازمالش  یزیه: چکت است یھمچنان از نافع از ابن عمر روا یونزد و .١نمود یروان م

رون یداشت و ب یدست بر م ألخداوند  یه از آن براکن یآمد مگر ا یخوشش نم یو یبرا
د: و یگو یرد، وک یھزار را ھم صدقه م یمجلس س یکدر  ید: و گاھیگو یم یرفت. وقت یم

ل کا رمضان به شینافع در مسافرت و  یھزار داد، و او گفت: ا یابن عامر دو مرتبه به او س
از گوشت را  یا نمود و در آن قطعه یماه توّقف م یکخورد. و افزود: و  یمداوم گوشت نم

ن در المجمع ین چنیت نموده، و ایل مختصر رواکبه ش ین را طبرانید. ایچش یھم نم
 رده است.کت ی) آن را از نافع به اختصار روا۱۲۲/۴ابن سعد ( ) آمده است. و۳۴۷/۹(

 که به جحفه فرود آمد یوقت س حکایت ابن عمر
ه بن ک ت نمودهیھالل روا یدبن ابی) از سع۲۹۷/۱ه (یم در الحلیابونع ه عبداللَّ

اشتھا دارم، و  یض بود. گفت: من ماھیه مرکن آمد ییپا یدر حال ٢به جحفه ب عمر
ه بنت یافتند، خانمش صفیگر نید )شیبرا( یماھ یکجستجو نمودند، جز  یش ماھیبرا
ن ھنگام یم داشت، در اید ان را گرفت و آماده ساخت، و بعد آن را به او تقدیعب یاب

 یلش به ویر. فامین را بگیبه او گفت: ا ب ستاد، از عمریا یآمد و نزد و ینکیمس
ه، ما را به رنج انداخت گفت: سبحان  یمراه مان توشه ھست از آن به و، ھیاللَّ

ه ایدھ یم ق عمربن ین را ھمچنان از طریدارد. و ا ین را دوست میم؟! گفت: عبداللَّ
درھم  یک یت نموده، و در آن آمده است: خانمش گفت: به ویسعد مانند آن روا

ت را از من ین است، و تو خواھش و اشتھایتر از ا ش بھتر و با نفعیم. وآن برایدھ یم
ق نافع ین از طرین را ھمچنیخواھم. ا یه مکم ھمان است یبرآور پاسخ داد: اشتھا یماھ
به  یادیمرزوق وبا ز )یاب(ب بن یبین را از حی) ا۱۲۲/۴رده. و ابن سعد (کت یروا

 ت نموده است.یآن روا یمعنا

                                           
 فرستاد. م. یشتر از خود میامت باشد، پیه قکخود  یفردا یھمان مال محبوب خود را برا یعنی -١
 ه.کنه در راه میمد یکاست نزد یا جحفه نام منطقه ٢
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 ابوطلحه و صدقه نمودن بیرحاء
در  س گفت: ابوطلحهه کاند  ت نمودهیروا س از انس -و مسلم]  ی[بخار -ن یخیش

 ١رحاءیش نزدش بھای ن مالیتر ھا بود، و محبوب ن آنینه خرما دارتریجمله انصار مد
شد و از آب  یدر آن داخل م صامبر خدا یت داشت و پیه در مقابل مسجد موقعکبود، 
 ه نازل باشد.ین آیا ید: ھنگامیگو ید. انس مینوش یه در آنجا بود مک ییگوارا

ْ  لَن﴿ ٰ  ِ�َّ لۡ ٱ َ�َنالُوا ْ  َح�َّ ا تُنفُِقوا  .]۹۲[آل عمران:  ﴾ُ�ِبُّونَ  ِممَّ
ر را به دست یخ )مالک(د، ھرگز ینکد خرج نیدار یه از آنچه دوست مکتا آن «: ترجمه

 .»دیآور ینم
و  کامبر خدا، خداوند تباریپ یبرخاست و گفت: ا صرسول خدا  یسو بهابو طلحه 

ْ  لَن﴿د:: یگو یم یتعال ٰ  ِ�َّ لۡ ٱ َ�َنالُوا ْ  َح�َّ ا تُنفُِقوا م یم براین مالھایتر ، و محبوب﴾ُ�ِبُّونَ  ِممَّ
آن و پس انداز شدنش را نزد خدا  ییکخدا صدقه باشد:، و من ن یرحاء است، آن برایب
ه خدا به تو نشان داده ک ییامبر خدا آن را ھمانجایپ ین اساس، تو ایخواھم، بر ا یم

ن در ین چنیا ٢»است سودمند! یبخ، آن مال«گفت:  صامبر خدا ید: پیگو یقرار بده م
آنچه «بعد از آن افزوده است:  یح بخاری) آمده است، و در صح۱۴۰/۲ب (یالترغ
ن طور یابوطلحه گفت: ھم». یه آن را به اقربا بدھکدم، من بر آن ھستم ی، شنیراگفت

 م نمود.یتقسش یان َاحارب و پسرعموھایرسول خدا، و آن را ابوطلحه در م ینم اک یم

 و صدقه نمودن اسبش س زیدبن حارثه
ت یدر رواکحاتم از محّمدبن م ید، ابن المنذر و ابن ابید بن منصور، عبدبن حمیسع
 ه نازل شد: ین آیه اک یه گفت: ھنگامکاند  نموده

ْ  لَن﴿ ٰ  ِ�َّ لۡ ٱ َ�َنالُوا ْ  َح�َّ ا تُنفُِقوا  .]۹۲[آل عمران:  ﴾ُ�ِبُّونَ  ِممَّ
ر را به دست یخ )مالک(د، ھرگز ینکد، خرج نیدار یه از آنچه دوست مکتا آن «: ترجمه

 .»دیآور ینم
ش یاز آن برا یچ مالیشد، و ھ یگفته م» شبله«ه به آن کد بن حارثه اسبش را یز

رفت، و پسرش یآن را پذ صن صدقه باشد، رسول خدا یتر نبود، آورد و گفت: ا محبوب

                                           
 نه.یاست در مد یاسم مال و موضع -١
 ).۹۹۸سلم () و م۱۴۶۱بخاری ( -٢
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د و ید دیز ین عمل در رویاز ا یاثر صرا بر آن سوار نمود، و رسول خدا  س اسامه
نار مانند آن یر از عمروبن دین را ابن جریا». خداوند آن را از تو قبول نمود«گفت: 

ه در الدارالمنثور کآن را، چنان  یوب به معنایر از ایت نموده، و عبدالرزاق و ابن جریروا
 .اند ردهکت ی) آمده، روا۵۰/۲(

 

 گفتار ابوذر: در مال سه شریك است
گفت: در مال سه  یه وکت نموده، یروا س ) از ابوذر۱۶۳/۱ه (یم در الحلیو ابونع

خواھد، و  یو مرگ خوب و خرابش از تو مشورت نم که در ھالکر یاست: تقد یکشر
ت بدھد، و [سوم]تو ک، و او آن را حریشد تو سر خود را بگذارک یه انتظار مکوارث 

مباش، چون  ین سه نباشین ایه از جمله عاجزترک یم، و تو اگر توانستیذم یا یھست

ْ  لَن﴿د: یگو یم ألخداوند  ٰ  ِ�َّ لۡ ٱ َ�َنالُوا ْ  َح�َّ ا تُنفُِقوا گاه باش .﴾ُ�ِبُّونَ  ِممَّ ن یه اکد، یآ
نفس  یداشتم، و خواستم آن را برا یه از مالم دوست مک است ییزھایشترم از جمله چ

 فرستم.ش یخود پ

 انفاق در ضمن حاجت و نیازمندی

 در این باره ص حکایت پیامبر
امبر یپ یرا برا یچادر یه گفت: زنکت نموده، یروا س ر از سھل بن سعدیابن جر

و  -و اطرافش دوخته شده بود  بود یالنکد: آن شال یگو یسھل م -آورد  صخدا 
آن را گرفت  صامبر خدا یبپوشانم، پن را بر تو یام تا ا امبر خدا نزدت آمدهیپ یگفت: ا

د و گفت: ید صامبر یاز اصحابش آن را بر تن پ ییکدش، یازمند بود و پوشیو به آن ن
ه ک ی، ھنگام»یآر«ن را به من بپوشان، گفت: یامبر خدا چقدر خوب است!! ایپ یا
 یرا مالمت نمودند و گفتند: وقت یارانش وی) اصحاب و ١برخاست( صامبر خدا یپ
 یه آن را گرفته و به آن محتاج است، وباز ھم آن را از وک یدیرا د صامبر خدا یپ

خواسته شود آن را باز  یزیچ یه اگر از وک یدان ی، چون میردکن یار خوبک، یخواست

                                           
 آمده است.» گفت«نز: کبه نقل از المنتخب، و در اصل وال -١
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 یه وقتکن عمل واداشت، یزه مرا به این انگیدارد!! گفت: به خدا سوگند، فقط ھم ینم
 ن شوم.یفکه در آن تکت دانستم کا با برد، من آن ریآن را پوش صرسول خدا 

 صامبر خدا یپ یه گفت: براکت است یروا س ن از سھلیر ھمچنیو نزد ابن جر
برده شده کار  بهد یه در اطراف آن پشم سفکاه بافته شد، یاز پشم س یرنگ یجامه پلنگ

رون آمد، و با دستش بر ران خود زد و یبا آن نزد اصحاب خود ب صامبر یبود و پ
 یت ایگفت: پدر و مادرم فدا یاعراب یک» باست!ین چقدر زید اینیب یا نمیآ«گفت: 

خواسته  یزیابدًا چ صامبر خدا یو از پ -ن، کامبر خدا آن را به من بخشش یپ
خود دو  یداد، و برا ی، و آن جامه را به و»یآر«گفت:  -ر ید: نخیه بگوکشد  ینم

ش بافته شد، و یو به مثل آن امر نمود و براگر را خواست و بر تن نمود، یھنه دکجامه 
بافتنش بود.  یه آن جامه تا ھنوز در ھمان جاکوفات نمود  یدر حال صرسول خدا 

 ) آمده است.۴۲/۴نزالعمال (کن در ین چنیا

 س حکایت ابوعقیل
دو  یبر پشتش برا یشکشب را در بار یه وکت نموده یروا س لیاز ابوعق یطبران

ه از کل خود برد یمانه آن را گرفته به طرف فامیپ یکنمود، آن گاه  یصاع خرما سپر
آورد و  صامبر خدا یپ یبرا ألرا جھت تقّرب به خداوند  یگریند، و دیآن استفاده نما

در  -و منافقان درباره آن ». آن را صدقه بده«گفت:  یبه و صامبر یبه او خبر داد، پ
 یکه به کرد کمبود را جبران کدام کن یا گفتند: -نمودند  یرا مسخره م یه وک یحال

 نازل فرمود: ألند؟! و خداوند کصاع خرما به خداوند تقّرب حاصل 

ِينَ ٱ﴿ ۡ ٱ ِمُزونَ يَلۡ  �َّ وِِّ��َ ل ۡ ٱ ِمنَ  ُمطَّ ٰ ٱ ِ�  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل َدَ� ِينَ ٱوَ  ِت لصَّ  إِ�َّ  َ�ُِدونَ  َ�  �َّ
 .]۷۹[التوبة:  ﴾َدُهمۡ ُجهۡ 

را  یینند، و آنھاک یم ییجو بیننده، عکه از صدقات مؤمنان اطاعت ک یسانک«: ترجمه

 .»نندک یندارند، مسخره مشان  ییتوانا )زیناچ(جز به مقدار  یه دسترسک
افتم یرا ن یسکسار یاند، مگر درباره خالد بن  د: رجال آن ثقهیگو ی) م۳۳/۷( یثمیھ

 را جرح نموده باشد.  یه وکافتم یرا  یسکد نموده باشد، و نه ھم ییرا تا یه وک
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 صامبر خدا ی: پ١ه گفتندکت است یروا ب رهیو نزد بزار از ابوسلمه و ابوھر
د: آن گاه یگو یم». را بفرستم یرکخواھم لش یه من مکد، ینکصدقه «فرمود: 

رسول خدا من چھارھزار دارم، دو ھزار آن را  یآمد و گفت: ا س عبدالرحمن بن عوف
گفت:  صامبر خدا یالم باشد. پیع یگر آن]برایبه پروردگارم قرض دادم، و دو ھزار [د

، و »ت دھدکت بریبرا یت دھد، و در آنچه نگه داشتکت بریبرا یخداوند در آنچه داد«
امبر یپ ی: انمود، و دو صاع خرما به دست آورد وگفت یاز انصار شب را سپر یمرد

گر آن به یصاع به پروردگارم، و صاع د یکخدا من دو صاع خرما به دست آوردم، 
خود را در دادن  ینمودند و گفتند: و ییب جویع ید: منافقان بر ویگو یالم، میع

ا] خداوند و یا گفتند: [آیو  -مشابه ساخت  یارکایصدقه به ابن عوف فقط به خاطر ر
 ، آن گاه خداوند نازل فرمود: -از نبودند ین یمرد بن یصاع ا یکامبرش از یپ

ِينَ ٱ﴿  .٢]۷۹التوبة: [ ﴾ِمُزونَ يَلۡ  �َّ
ث عمربن یه آن را از حدکدم ینشن یگرید: جز از طالوت بن عباد از دیگو یبزار م

سلمه  ید: در آن عمر بن ابیگو ی) م۳۲/۷( یثمیر نموده باشد. و ھکسلمه سمند ذ یاب
 یر ویاند، و شعبه و غ ثمه و ابن حباب ثقه دانستهیابوخ ،یرا عجل یه وکآمده 

 اند. ه رجال آن دو ثقهیاند، و بق فش دانستهیضع

ه بن زید  س حکایت عبداللَّ
ه بن ز۳۳۶/۳م (کحا ت یده بود روایه اذان را در خواب دکد بن عبد ربه ی) از عبداللَّ

ن باغم صدقه باشد، و یرسول خدا ا یآمد و گفت: ا صامبر خدا ینزد پ یه وکنموده، 
امبر خدا، آن باغ یپ یخدا و رسول او باش، آن گاه پدر و مادرش آمده، گفتند: ا یبرا

آنھا مسترد نمود، و بعد از آن آن را به  صامبر خدا ین پیما بود. بنابرا یقوام زندگ
ث] ید: در [حدیگو یم یراث برد. ذھبیھا به م دو درگذشتند و آن را پسرشان از آنھر

 ال است.ارس

 از انصار یحکایت مرد

                                           
 است.» گفتند«ظاھر  یآمده، ول» گفت«در اصل:  -١
 کند. می ) در سند آن عمر بن أبی سلمة است که صدوقی است که اشتباه۳۱۶. بزار (ضعیف -٢
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 صامبر خدا ینزد پ یه گفت: مردکاند،  ت نمودهیروا س رهیاز ابوھر یر ویمسلم و غ
 یش فرستاد، وھای از خانم ییکنزد  صامبر یگرسنه ھستم، پ یلیآمد و گفت: من خ

 یگرید یزیه تو را به حق مبعوث نموده، نزدم جز آب چک یگفت: سوگند به ذات
ه ھمه کن یفرستاد، و او مثل آن را گرفت، تا ا [از ھمسرانش ] یگرینزد دست! باز ین

ز یه تو را به حق مبعوث نموده، نزدم جز آب چک یآنھا مثل آن را گفتند: سوگند به ذات
ند، ک ین را مھمان میامشب ا یک«] فرمود: صامبر خدا یست، آن گاه [پین یگرید

رسول خدا، و او را با خود  یاز انصار برخاست و گفت: من، ا ی، مرد»ندکخدا رحمتش 
ھست؟ گفت: نه جز نان  یزیا نزدت چیبه طرف منزلش برد و به ھمسرش گفت: آ

نان شب را  ین، و ھنگامکسرگرم  یزیھا را به چ م، [شوھرش] گفت: بچهھای بچه
ش او ین، و پکه مھمان ما داخل شد، چراغ را خاموش ک یخواستند بخوابانشان، و وقت

ه او ک یآمده: و وقت یتیو در روا -م یخور یه ما ھم [ھمراھش]مکن کچنان وانمود 
د: آن یگو ی] می. [راو-ن کز و خاموشش یرد، به طرف چراغ برخکشروع به خوردن 

ه صبح شد نزد ک یدند. ھنگامیگه نشستند و مھمان خورد و آن دو شب را گرسنه خواب
در تان  ردتان با مھمانکخداوند از عمل«فرمود:  صامبر یرفت، پ صامبر خدا یپ

 د:یه نازل گردین آیافزوده: آن گه ا یتیو در روا». شگفت بود

ٰٓ  ثُِرونَ َوُ�ؤۡ ﴿ نُفِسِهمۡ  َ�َ
َ
 .]۹[الحشر:  ﴾َخَصاَصةٞ  بِِهمۡ  َ�نَ  َولَوۡ  أ

 .»دارند یر باشند، مقّدم میازمند و فقیدًا نیگران را بر خود، اگر چه شدیو د«: ترجمه
ت یز رواین یو نسائ ین را بخاری) آمده است، و ا۱۴۷/۴( ١بین در الترغین چنیا

ن یر است، نام اک) ذ۳۳۸/۴ر (یثکر ابن یه در تفسکاز مسلم، چنان  یتیاند، و در روا نموده
 یه آمد [و عرض گرسنگک ینام مرد یت طبرانیابوطلحه آمده است. و در روا یمرد انصار

 ره گفته شده است.یر نموده، ابوھرک) ذ۴۴۶/۸حافظ آن را در الفتح (ه کرد]، چنان ک

 حکایت ھفت خانه
در ھفت خانه  یه گفت: سر گوسفندکت نموده، یروا ب ر از ابن عمریابن جر

نمودند، و ھمه آنھا بدان  یثار میگر اید یبرخ یاز آنان آن را برا یه برخکدور خورد، 

                                           
 ).۲۰۵۴) مسلم (۳۷۹۸بخاری ( -١
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ن ین چنیه از آن خارج شده بود. اکبرگشت  یا خانهه به ھمان کن یمحتاج بودند، تا ا
 ) آمده است.۱۷۶/۳نز (کدر ال

 کسی که به خدا قرض داد

 در جنت یحکایت ابودحداح در فروختن باغش در بدل درخت خرمای
امبر خدا، یپ یگفت: ا یه مردکاند،  ت نمودهیروا س م از انسکو حا یاحمد، بغو

وار باغم را [به واسطه داخل نمودن آن در یم دخواھ یفالن درخت خرما دارد، و من م
وارم را راست یه دکرا دستور بده تا آن را به من بدھد  ین ویباغ] راست سازم، بنابرا

، »درخت خرما در جنت به او بده یکآن را به عوض «به او گفت:  صامبر یبسازم. پ
آمد و گفت: درخت  ید: آن گاه ابودحداح نزد ویگو ی] مید. [راویابا ورز یو یول

ار را نمود. بعد ابودحداح کن ید: و او ایافزا یت را در بدل باغم به من بفروش. میخرما
 ،دمیخررسول خدا، من آن درخت خرما را در بدل باغم  یآمد و گفت: ا صامبر ینزد پ

ر و ] باردایچقدر [خرماھا«فرمود:  صامبر یام. پ ه من آن را به تو دادهکآن را به او بسپار، 
د: سپس یافزا یرار نمود. مکن مرتبه تی، و آن را چند»ابودحداح است یبزرگ در جنت برا

ام دحداح، از باغ خارج شو، چون من آن را در بدل  ینزد ھمسرش آمد و گفت: ا یو
ا ی، و ١ده نمودیدم، [ھمسرش] گفت: فروش فایدر بھشت به فروش رسان ییدرخت خرما

د: یگو ی) م۳۲۴/۹( یثمی) آمده است. ھ۵۹/۴ن در االصابه (ین چنین. ایا ٢مانند یا لمهک
 اند. حیھا رجال صح اند، و رجال آن ت نمودهیروا ین را احمد و طبرانیا

 حکایت گفتار ابودحداح که: باغم را به پروردگارم قرض دادم
ه بن مسعود یعلیو نزد ابو  ن نازل شد:یه اک یه گفت: ھنگامکت است یروا س از عبداللَّ

ِيٱ َذا مَّن﴿ َ ٱ رُِض ُ�قۡ  �َّ  .]۲۴۵[البقرة:  ﴾اَحَسنٗ  ًضاقَرۡ  �َّ
 .»خداوند قرض حسنه بدھد یه براکاست  یسک«: ترجمه
 ی، ایآر«خواھد؟ گفت:  یامبر خدا، خداوند از ما قرض میپ یگفت: ا س ابودحداح

 یدستش را به و صامبر ید: پیگو ی] میگفت: دستت را به من بده، [راو» ابودحداح،

                                           
 است. م.د ین تجارتت سومند و مفیا یعنی -١
 ).۱۹۰۱، ۱۸۹۹) (۲۱۹/ ۲) طبرانی در الکبیر (۳/۱۴۶. احمد (صحیح -٢
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و در باغش ششصد  -داد. ابودحداح گفت: من باغ خود را به پروردگارم قرض دادم 
الش در ید، و اّم دحداح و عیه به باغ رسکن یاده آمد، تا ایآن گاه پ -درخت خرما بود 

ه آن را به ک، افزود: خارج شو، یکام دحداح، پاسخ داد: لب یاد نمود: ایباغ بودند، و فر
ت یروا یو طبران یعلین را ابوید: ایگو ی) م۳۲۴/۹( یثمیھ ١ام!! رم قرض دادهپروردگا

ن را بزار از ابن ی. ااند حیرجال صح یعلیاند، و رجال ابو ھا ثقه اند، و رجال آن نموده
ت ی) آمده، روا۱۱۳/۳ه در المجمع (کف، چنان یبه مانند آن به اسناد ضع س مسعود

ت نموده ی) آمده، روا۵۹/۴ه در االصابه (کن ابن منده، چنان یرده. و آن را ھمچنک
رده. و کت ی) آمده، روا۲۹۹/۱ر (یثکر ابن یحاتم آن را، چنان در تفس یاست. و ابن اب

ه در المجمع کف، چنان یآن به اسناد ضع یبه معنا س آن را از عمربن الخطاب یطبران
 یه گفت: اکگذشت  س ن عوفت نموده. و گفتار عبدالرحمن بی) آمده، روا۱۱۳/۳(

 رسول خدا من چھار ھزار دارم، دو ھزار آن را به پروردگارم قرض دادم.

 انفاق برای اسالم

 در این باره یحکایت مرد
ه به خاطر اسالم خواسته ک یزیچ صامبر یه: از پکت نموده یروا س احمد از انس

را  یادیگوسفندان ز یو ینزدش آمد، و برا ید: مردیگو یم یداد. و یشد آن را م یم
به طرف  ید: آن گاه ویگو یم یاز گوسفندان صدقه امر نمود. [راو ٢وهکن دو یدر ماب

بدون ھراس  یرا محّمد مال ھنگفتید، زیاوریقوم اسالم ب یقوم خود برگشت و گفت: ا
ا نزد یبه خاطر دن یه مردکافزوده است: وضع چنان بود  یتیدھد. و در روا یاز فقر م

ا و آنچه در یش از دنینش برایند دکگاه یه بکن یقبل از ا یآمد، ول یم صا امبر خدیپ
) آمده، و مسلم ۴۲/۶ه (ین در البداین چنیا .٣بود یزتر میتر و عز آن است، محبوب

 ت نموده است.یمانند آن را روا س ز از انسی) ن۲۵۳ص(

 حدیث زیدبن ثابت در این باره

                                           
) در سند آن حمید االعرج است که ضعیف است. نگا: (المطالب العالیة) ۴۹۸۶. ابویعلی (ضعیف -١

 ).۳۲۴/ ۹) و مجمع الزوائد (۴۰۸۰(
 ثرت است. م.کان یمبالغه در ب» وهکان دو یم« -٢
 ).۱۷، ۱۸/ ۳) و احمد (۲۳۱۲مسلم ( -٣
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امبر یاز عرب نزد پ یه گفت: مردکت است، یروا س د بن ثابتیاز ز یو نزد طبران
 صامبر یپ ،وه قرار داشت، خواستکان دو یه در مکرا  ینیزم یآمد و از و صخدا 

ش نوشت و او اسالم آورد، و سپس نزد قوم خود آمد و به آنھا گفت: اسالم یآن را برا
 .١ترسد یه از فقر نمکند ک یعطا م یسکه مثل کآمدم،  ید، من از نزد مردیاوریب

 یآمده، و گفته شده: و یعذر یایحین عبدالرحمن بن ید: در ایگو ی) م۱۳/۹( یثمیھ
 اند. ه رجال آن ثقه دانسته شدهیبق یمجھول است، ول

 ص انگیزه اسالم آوردن صفوان بن امّیه و گفتارش درباره پیامبر
ان یدر م صامبر یه پک یه گذشت: در حالیو در قصه اسالم آوردن صفوان بن ام

ز ھمراھش یه نیصفوان بن ام -نمود  ینه میھا را معا زد، و آن یقدم م یمتیاموال غن
وانات، گوسفندان و یه حک یا ن ھنگام چشم خود را به درهیه در ایصفوان بن ام -بود 

ر به آن یار دیبس یھا پر شده بود دوخته بود، و شبانان در آن قرار داشت و دره از آن
رد، در حال به او گفت: ک یاو را به گوشه چشم مراقبت م صامبر یست، و پیسو نگر

 ییزھایآن درباره چ«امبر گفت: ی، پیگفت: بل» ن دره خوشت آمده است؟یابووھب ا«
 یجز نفس نب یسکچ ین اثنا گفت: نفس ھیصفوان در ا». تو باشد یه در آن است براک

ست، و یخدا ن یکجز  یه معبودکدھم  یو شھادت م یدھد، گواھ یار نمکن یتن به ا
ر از ک، و ابن عساین را واقدیا .٢محّمد بنده و رسول اوست. و در ھمانجا اسالم آورد

ه بن زب  اند. ت نمودهی) آمده، روا۲۹۴/۵نز (که در الک، چنان ب ریعبداللَّ

 انفاق در جهاد در راه خدا

 ب ھنگام ھجرت و آنچه میان ابوقحافه و اسماء یانفاق و :س انفاق ابوبکر
 اتفاق افتاد

 صامبر خدا یه پک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا ل ابن اسحاق از اسماء
ه پنج ھزار ک -رون رفت، و ھمه مال خود را یھم ھمراھش ب س رکرون رفت ابوبیب

ه کم ابوقحافه ید: بابایبا خود برداشت و برد. اسماء گو -ا شش ھزار درھم بود یدرھم، 

                                           
) در سند آن عبدالرحمن العذری است که مجھول است. نگا: المجمع ۱۳۸/ ۵. طبرانی (ضعیف -١

)۹/۱۳.( 
 . در سند آن واقدی متروک است.بسیار ضعیف -٢
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را  ید، و گفت: به خدا سوگند، ویخود را از دست داده بود، نزد ما داخل گرد یینایب
ردن] خود و مالش دردمند ساخته است. اسماء کرون یه شما را با [بکنم یب یچنان م

د: و یگو یگذاشته است. م یادیر زیما خ یپدرم، او برا ید: گفتم: نه ھرگز ایگو یم
گذاشت، گذاشتم، و  یپدرم مالش را در آن مه ک یا را گرفتم و در طاقچه یھای سنگ

پدرم، دستت  یآن قرار دادم، و بعد از دستش گرفتم و گفتم: ا یرا رو یبعد از آن لباس
 یکآن گذاشت و گفت: با ید: آن گاه دستش را رویافزا ین مال بگذار. میا یرا رو

تان  یبران یرده است، اک یار خوبکشما گذاشته باشد  ین را برایه اک یست، وقتین
 ینگذاشته بود، ول یما باق یبرا یزیچ -به خدا سوگند  -ه ک یند، در حالک یت میفاک

) آمده ۱۷۹/۳ه (ین در البداین چنیا .١ن ببخشمکیخ را به آن عمل تسیخواستم ش
د: رجال یگو ی) م۵۹/۶( یثمیاند. ھ ت نمودهیمانند آن روا ین را احمد و طبرانیاست. ا

ح نموده است. و در یو ابن اسحاق به سماع تصر اند حیال صحاحمد جز ابن اسحاق رج
 داد. که چھارھزار درھم بود در غزوه تبوکر ھمه مالش را که ابوبکماقبل گذشت 

 انفاق عثمان بن عّفان

 و قول پیامبر درباره او -]٢[جیش العسره- یدر ارتش سخت س یانفاق و
 صامبر یه گفت: پکت نموده، یروا س یاحمد از عبدالرحمن بن خّباب سلم

گفت:  س ب نمود، عثمان بن عّفانیترغ یراد نمود، و مردم را درباره ارتش سختیا یا هیانیب
از  صامبر ی: باز پ]دیگو یم یسازم. [راو یو پاالنش آماده م ٣ریمن صد شتر را با عرق گ

گر یگفت: صد شتر د س ب نمود، باز عثمانیگر ترغین آمد، و بار دییاز منبر پا یا پله
را  صامبر خدا ید: من پیافزا یم ]یر و پاالنش بر عھده من باشد. [راویھم با عرق گ

و عبدالصمد  -داد  یت مکه آن را چون متعّجب حرک یه به دست خود، در حالکدم، ید
ند که بک ین، ھر عملیبر عثمان بعد از ا«گفت:  ین میچن -ده بود یشکخود را  دست

صد شتر را با یت نموده، و گفته است: سه مرتبه، و او سیروا یھقین را بیا». ستین یکبا

                                           
 ) آمده است.۸۸/ ۲» (سیره ابن ھشام«. ابن اسحاق چنانکه در صحیح -١
 یآن غزا مشکالت زیاد بود، از یک طرف سفر خیل، ارتش غزوه تبوک را گویند، زیرا در هجیش العسر -٢

 ھم مسلمانھا در فقر و فاقه قرار داشتند. م. یشدید بود و از طرف یو از طرف دیگر موسم گرما یطوالن
 ر پاالن نھند. م.یه زک یزیم بستر و چیگل -٣
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امبر یه پکد: من حاضر بودم یگو یر و پاالنش به عھده گرفت. عبدالرحمن میعرق گ
، »ستین بر عثمان نیپس از ا یگر ضررید«گفت:  یبر منبر قرار داشت، و م صخدا 

ن یم ای) آمده است. و ابونع۴/۵ه (یالبدان در ین چنیا .١»پس از امروز«ه گفت: کن یا ای
 ت نموده است.یروا ،) به مانند آن۵۹/۱ه (یرا در الحل

 یدر ارتش سخت س حدیث عبدالرحمن بن سمره درباره انفاق عثمان
 س ه گفت: عثمانکت نموده، یروا س ) از عبدالرحمن بن سمره۱۰۲/۳م (کحا

نار آورد و آن را یھزار د یکرا آماده ساخت،  یه ارتش سختک ی، وقتصامبر یپ یبرا
گفت:  یآن را پشت و پھلو داده م صامبر ید: پیگو یخت. میر صامبر یدر آغوش پ

رار گفت. کآن را به ت». رساند یند به او ضرر نمکه بک یعثمان بعد از امروز ھر عمل«
ت یو مسلم آن را روا یبخار یح االسناد است، ولیث صحین حدید: ایگو یم مکحا

) از ۵۹/۱ه (یم در الحلیح است. و آن را ابونعید: صحیگو یم یاند، و ذھب ننموده
آمده  ب ث ابن عمریت نموده، و در حدیعبدالرحمن و از ابن عمر به مانند آن روا

ن ھر ین، بر عثمان بعد از اکا، عثمان را فراموش نیبار خدا«گفت:  صامبر یه: پک
 ».ستین یکند، باکب یعمل

 یحدیث حذیفه بن یمان درباره انفاق عثمان در ارتش سخت
ت است یروا س مانیفه بن یر از حذکم، و ابن عسای، ابونعی، دار قطنیو نزد ابن عد

 کمک یدر ارتشا سخت یفرستاد، و از و س را نزد عثمان یسک صامبر یه گفت: پک
 صامبر یش انداخته شد، پیش روینار فرستاد، و در پیش ده ھزار دیخواست، عثمان برا

 یا«گفت:  یدعا نموده م یو یداد، و برایپھلو م یش به پشت و رویش رویآن را در پ
، و آنچه را یار انجام دادکو آنچه را آش یت آنچه را، نھان انجام دادیعثمان خداوند برا

امت ی، و آنچه را تا روز قیه، در خفا عمل نمودک، و آنچه را یه، در خفا عمل نمودک

                                           
نگا: ) در سند آن فرید ابوطلحه است که مجھول است. ۳۷۰۰) و ترمذی (۷۵/ ۴. احمد (ضعیف -١

 ) ضعیف دانسته است.۷۶۴) بر این اساس آلبانی آن را در ضعیف الترمذی (۱۰۸/ ۲التقریب (
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 .١»ستین یکند، باکن بیه بعد از اکرا  یگر بر عثمان ھر عملیست ببخشد، دیرخ داد ن
 ) آمده است.۱۲/۵ن در المنتخب (ین چنیا

 حدیث عبدالرحمن بن عوف و قتاده و حسن در این باره
ه ک ی، وقتیه وکاند،  ت نمودهیروا س از عبدالرحمن بن عوف یو طبران یعلیابو

را  یه او توسط آن ارتش سختکآنچه را داد  صرسول خدا  یبرا س عثمان بن عّفان
د: در یگو ی) م۸۵/۹( یثمیه طال آورد. ھیآماده ساخت، حاضر بود، عثمان ھفت صد اوق

) از ۵۹/۱ه (یم در الحلیباشد. و ابونع یف میم بن عمربن ابان آمده و او ضعین ابراھیا
ه از کداد  یھزار سوار کتبو در غزوه س ه گفت: عثمانکت نموده، یروا س قتاده

 س ه گفت: عثمانکت است یر از حسن رواکجمله آن پنجاه اسب بود. و نزد ابن عسا
ه گفت: نھصد و ھفتاد شتر و کن یا اینھصد و پنجاه شتر و پنجاه اسب را آماده نمود، 

) آمده است. و ۱۳/۵ن در المنتخب (ین چنی. ا- کدر غزوه تبو یعنی -اسب را  یس
 کات ثلث ارتش را در غزوه تبویف و ضروریالکت س ه: عثمانکل گذشت در ماقب

 برآورده ساخت.شان  یآنان را برا یھا یازمندیه تمام نکشد  یگفته م یمتحّمل شد، حت

عبدالرحمن بن عوف و انفاق نمودن ھفتصد شتر با  انفاق عبدالرحمن بن عوف
 پاالن و بارش در راه خدا

در خانه خود  ل ه عائشهک یه گفت: در حالکت نموده، یروا س احمد از انس
ست؟ گفتند: قافله عبدالرحمن ین چید: اید و پرسینه شنیرا در مد ییبود، ناگھان صدا
د: و آن ھفتصد یگو ی]میز آورده. [راویھر چ ٢از)(ه از شام آمده، و کبن عوف است 

 صامبر خدا یگفت: از پ ل نه از صدا به لرزه افتاد. عائشهید: و مدیافزا یشتر بود، م
». شود یداخل جّنت م ٣نانکه چرغوکدم یعبدالرحمن بن عوف را د«گفت:  یه مکدم یشن

                                           
نیست./ » محفوظ«) و گفته است: این حدیث با این سند ۳۴۰/ ۱. ابن عدی در (الکامل) (ضعیف -١

در ضمن در سند آن اسحاق بن ابراھیم ثقفی است که در وی ضعف است. البته ابن حبان وی را 
 دانسته است. ثقه

 به نقل از المسند. -٢
 سردست و پا مثل رفتن طفل. م. یعنی -٣
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ستاده بدان داخل خواھم یگفت: اگر توانستم ا ید، وین خبر به عبدالرحمن بن عوف رسیا
 .٢) انفاق نمودألش در راه خداوند (یش و بارھاھای با پاالن ١شد، آن گاه ھمه آن را

ت نموده، و ابن سعد یمانند آن، روا س ) از انس۹۸/۱ه (ین را در الحلیم ایابونعو 
) ۱۶۴/۷ه (یرده است. در البداکت یآن روا یمرزوق به معنا یب بن ابی) آن را از حب۹۳/۳(
 باشد. یف میآمده، و آن ضع ییبه تنھا یدالنید: در سند احمد عماره ابن زاذان الصیگو یم

 ص در راه خدا در زمان پیامبر خدا س یانفاق و
ه گفت: عبدالرحمن بن عوف کت نموده، یروا ی) از زھر۹۹/۱ه (یم در الحلیو ابونع
ه چھار ھزار بود صدقه نمود، و بعد از آن کنصف مالش را  صامبر خدا یدر زمان پ

 یرد و بعد از آن پانصد اسب سوارکچھل ھزار را صدقه نمود، و باز چھل ھزار را صدقه 
را  یرا در راه خدا داد، عموم مال و ید، و باز ھزار و پانصد شتر قویرا در راه خدا بخش

ن یر نموده، جز اکذ ی) از معمر از زھر۱۶۳/۷ه (ین را در البداین این چنیتجارت بود. ا
 را در راه خدا انفاق نمود. یگفته است: و بعد از آن پانصد سوار یه وک

 ص ر زمان پیامبرد یدرباره انفاق و یحدیث زھر
ه گفت: عبدالرحمن کت نموده، یروا یاز معمر از زھر کن ابن المباریو آن را ھمچن

نار را صدقه ینصف مالش را انفاق نمود، بعد چھل ھزار د صامبر یبن عوف در زمان پ
ثر مالش از کو پانصد شتر را در راه خدا انفاق نمود، و ا ینمود، و بعد پانصد اسب سوار

ه ک) گذشت ۱۸۸/۲) آمده. و در ماقبل (۴۱۶/۲ن در االصابه (ین چنیا تجارت بود.
 ه طال را صدقه نمود.یست اوقیدو کعبدالرحمن بن عوف در غزوه تبو

 شد یکه در راه خدا بیرون م یبر کس یانفاق و انفاق حکیم بن حزام
م یده باشیه شنکنبود  یسکنه یه گفت: در مدکت نموده، یاز ابوحازم روا یطبران

 ید: دو تن اعرابیگو یببخشد. م یادتر سواریدر راه خدا ز س م بن حزامکیاز ح یو
م بن کیدند؟ آنان نزد حیبدھد پرس یه در راه خدا سوارک یسکنه شدند، و از یوارد مد

ه: چه کد یشان پرسیآمدند، و او از ا یشدند، و در منزلش نزد و ییحزام رھنما

                                           
 قافله را. م. -١
 اوی  ) در سند آن عمارة بن زاذان الصیدالنی است که احمد درباره۱۱۵/ ۶. احمد (ضعیف -٢

 ).۲۶۱/ ۴کند. نگا: التھذیب ( می گوید: از ثابت از انس احادیث منکری روایت می



 ٢٠٩    ألباب هشتم: انفاق اصحاب در راه خداوند 

 

گاه ساختند بعد او به ایخواھند؟ آن دو او را از خواسته خو یم رون یشان گفت: تا بیش آ
ه از مصر آورده بودند، و کنمود،  یرا بر تن م یم لباسکید، حییرفتن من عجله ننما

گرفت و دو  یرا به دست م ییداشت، و عصا یمت می] و چھار درھم قکچون جال [ناز
نمود، و در آن  یعبور م یا آشغالیروبه کرفتند، ھرگاه بر خا یرون میب یغالمش با و

شود، مناسب  یه در راه خدا بر آن بار مک یباروبند شتر یه براکد، ید یرا م یا پارچه
ش ھای داد، و بعد به غالم یان مکگرفت و ت یخود م یبود، آن را با گوشه عصا یم
، یگریبه د ییک ید. آن دو اعرابیریرا در وسائل و باروبندتان بگتان  یاالکن یگفت: ا یم

بر تو! ما را نجات بده، چون به خدا سوگند نزد  ینمود گفت: وا یار را مکن یه او اک یدر حال
 یقش به او گفت: وایست. رفین یزیگر چین دیجمع شده از زم کخش یھا ن جز پوستیا

رون و به بازار برد، و به دو شتر بزرگ چاق یم. آن دو را بینیه ببکن ین، تا اکبر تو عجله ن
ن ینمود، بعد از آن به غالمان خود گفت: با ا یداریز خریدشان را ند و باروبنیحامله خر

شان طعام گندم و  ید، بعد براینکالزم است، اصالح تان  ھا آنچه را از وسائل و باروبند پارچه
از  ییکد: آن گاه یگو ی] میبار نمود، و نفقه داد، و باز ھر دو شتر را به آنھا داد. [راو یچرب

ن از امروز یرا از زم یکننده پوست خشکگفت: به خدا سوگند، جمع  یآنھا به ھمراه خود م
 ) آمده است.۳۸۴/۹ن در مجمع الزوائد (ین چنیا .١دمیبھتر ند

 مسکینان و غالمان یو وقف نمودن منزلش در راه خدا و برا س حکیم
 یمنزل خود را برا یک: یه وکت نموده، یروا س م بن حزامکیاز ح یو طبران

بت داده است، یه فریبه خدا سوگند، معاو -به شصت ھزار فروخت. گفتند:  س هیمعاو
شراب گرفته بودم، و شما را  کمش یکت به یگفت: به خدا سوگند، من آن را در جاھل

از ما  یکدام کنان و غالمان بدھم، پس کیه آن در راه خدا، و به مسکرم یگ یشاھد م
د: آن را یگو ی) م۳۸۴/۹( یثمیآمده: به صدھزار. ھ یتی. و در رواب خورده استیفر

 ھا حسن است. آن ییکت نموده، و یبه دو اسناد روا یطبران

 انفاق ابن عمر و بقیه اصحاب

 عمر و انفاق نمودن صد شتر در راه خدا ابن

                                           
 ).۱۸۷/ ۳الکبیر (طبرانی در  -١
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ن یقطعه زم ب ه گفت: ابن عمرکت نموده، ی) از نافع روا۲۹۶/۱ه (یم در الحلیابونع
د، و بر ید، و صد شتر آن را در راه خدا بخشیست شتر به فروش رسانیخود را در بدل دو

 اند به فروش نرسانند. عبور ننموده ١یالقر یه آنھا را تا از وادکصاحبان آنھا شرط گذاشت 

 در راه خدا ش و غیر آن دو از اصحاب یانفاق عمر، عاصم بن عد
ه: عمربن کجھاد و انفاق اموال گذشت  به صامبر یب پی) در ترغ۱۸۹/۲و در (

نود وسق  س یرا انفاق نمود، و عاصم بن عد ٢هیصد اوق کدر غزوه تبو س الخطاب
را به  یادیمال ز ش رد و عباس، طلحه، سعدبن عباده و محّمدبن مسلمهکخرما انفاق 

 ی) در نفقه در جھاد آوردن شتر۲۷۸/۲ه گذشت، و در (کآوردند، چنان  صامبر یطرف پ
 ز گذشت.یدر جھاد ن س یس بن سلع انصاریدر راه خدا، و انفاق ق یتوسط مرد

 از زنان یانفاق زینب بنت جحش و غیر و

 در راه خدا، و آنچه زنان در غزوه تبوك فرستادند ل یانفاق و
ه گفت: کاند،  ت نمودهیروا ل از عائشه -و لفظ از مسلم است  -و مسلم  یبخار

، »زودتر ملحق شونده شما به من دست درازتر شماست«فرمود:  صامبر خدا یپ
ه دست کردند، ک یش را اندازه میخو یدستھا یھا دراز ن زنید: بنابرایافزا یم
به دست  یبود، چون و ل نبید: و دست درازتر ما زیگو یدرازتر است. مشان  دامک

گفت:  ل ائشهه: عکآمده  یگریق دیداد. و از طر ینمود، و صدقه م یار مکخود 
م، یشد یاز خودمان جمع م ییکدر خانه  صامبر خدا یچون پس از درگذشت پ

ار را کن یم، و ایردک یرا اندازه مشان  یم، و درازینمود یوار بلند میمان را بر د یھا دست
بود، و درازتر  یوتاھکزن  ینب بنت جحش وفات نمود، ویه زکم ینمود یتا آن وقت م

دست صدقه بوده است، و  یاز دراز صامبر یه ھدف پکم ینمود کما نبود، آن وقت در
دوخت و آن را در  ینمود و م یم یزیآم رنگ یبود، و یارکدر دست  ینب زن ماھریز

ن را در یا ی) آمده. و طبران۳۱۴/۴در االصابه ( یزین چیا .٣نمود یراه خدا صدقه م

                                           
 ونت داشت.کھود در آن سیه کنه یاست در شمال مد یا هیقر -١
 است به اندازه چھل درھم. م. یه وزنیاوق -٢
 ).۲۴۵۲) و مسلم (۱۴۲۰بخاری ( -٣
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گفت:  ل عائشهه: کآمده  یث ویت نموده، و در حدیروا ل األوسط از عائشه
دوختند، و  یھا توسط آن م داد، و آن یم صامبر یپ یھا هید و به سریسیر ینب تارمیز

د: و رجال آن یگو ی) م۲۸۹/۸( یثمیردند. ھک یش از آن استفاده میخو یھا در جنگ
 از آنھا ضعف ھست. یاند، و در بعض ثقه دانسته شده

آنھا در غزوه  یآماده ساز به مسلمانان در کمک ی) آنچه زنان برا۱۹۴/۲و در (
ه لباس ک) ھا و انگشترھا فرستادند، ھا، گوشواره از: دستبندھا، النگوھا، خلخال کتبو

به آماده شدن مسلمانان  کمکاز آنچه زنان در  صامبر یپ یش رویپھن شده در پ
 روان نمودند پر شد(، گذشت.

 انفاق بر فقرا، مساکین و نیازمندان

 س با عمر یداستان زن اعرابی
ه ک یه گفت: در حالکت نموده، یروا س یر بن سلمه دؤلید در االموال از عمیابوعب

 ییاستراحت نموده بود، زن اعراب یه درختیدرنصف روز در سا س عمربن الخطاب
 ینکی[آمد] و به طرف مردم به دقت نگاه نمود، و نزد عمر آمده گفت: من زن مس

ن عمربن الخطاب محّمدبن مسلمه را به خاطر ینرالمؤمیدارم، ام یھستم، و فرزندان
 -ند کخدا تو را رحمت  -او به ما نداد، پس تو  یجمع نمودن صدقه فرستاده بود، ول

رفأ را صدا نمود و گفت: محّمدبن ی ید: ویگو ی] مین، [راوکمان شفاعت  یبرا ینزد و
و ضرورت من در آن صورت  یازمندیمسلمه را فراخوان، آن زن گفت: برآورده شدن ن

ه  س ، عمریزیبرخ یه تو با من به طرف وکشود،  یتر انجام م خوب گفت: او ان شاءاللَّ
و گفت: پاسخ بده، و او آمد و  )رفأ نزد محّمدبن مسلمه آمدی(ار را خواھد نمود، کن یا

 به خدا(ا نمود، و عمر گفت: ین، آن گاه آن زن حیرالمؤمنیا امی یکگفت: السالم عل
ن یه خداوند تو را از اک یندارم، و تو وقت یرین شما تقصینش بھتریمن در گز )سوگند

افزود: خداوند  س خت، بعد عمریر کمحّمد اش یھا ؟ آن گاه چشمییگو یبپرسد چه م
م، و ینمود یرویپ یم، و از ویق نمودیما فرستاد، و ما او را تصّد  یسو بهرا  صاش  ینب

ه کران یفق یرد، و صدقه را براکامرش نموده بود عمل  )آنبه (ه خداوند ک او به آنچه
د، و او به یر را به خالفت برگزکه وفات نمود، و بعد خداوند ابوبکن یداد، تا ا یاھل آنند م

ار بھتر ید، و من در اختیفه گردانیخود خل یجا بهرد، و بعد مرا کعمل  یھمان روش و
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صدقه امسال و سال اول را  ن [زن]یبه انم، اگر تو را فرستادم، ک ینم یریشما تقص
خواست، به او  یآن زن شتر ید تو را نفرستم، به او بعد از آن، برایدانم شا ین و نمکادا

بر یر، و ما به طرف خیبر، نزد ما بگین را تا وقت آمدنت به خیآرد و روغن داده گفت: ا
گر طلب نمود. و یتر دش دو شیاو برا آمد، و یبر نزد ویم، بعد آن زن در خیھست یرفتن

را امر  یت است، چون من ویفاکمحّمد نزدتان  ن تا آمدنیر، و در این را بگیگفت: ا
 ) امده است.۳۱۹/۳نز (کن در الین چنیا .١تا حق امسال و سال اول را به تو بدھد نمودم،

 س با عمر یقصه بنت خفاف بن ایماء غفار
به  س ه گفت: با عمربن الخطابکاند  ت نمودهیاز اسلم روا یھقیو ب ید، بخاریابوعب

شوھرم  ،نیرالمؤمنیام ید و گفت: ایرسان س خود را به عمر یبازار رفتم، زن جوان
 یگذاشته است، و به خدا سوگند، پا یجا بهرا  یکوچکشده، و فرزندان  کھال

من ، و یا ردھندهیدارند، و نه ھم ش ینه زراعت ٢توانند بپزند یرا ھم نم یگوسفند
ھستم، و پدرم با  یماء غفاریمن دختر خفاف بن ا ٣فتار آنھا را بخوردکه کدم یترس

ستاد، گفت: مرحبا به یدر ھمانجا با او ا س ت داشت، عمرکه شریبیدر حد صامبر یپ
ه در منزل بسته بود برگشت و بر آن دو ک یا یب. و بعد از آن به طرف شتر قوینسب قر

 یجا بهان آنھا نفقه و لباس جایبود، بار نمود، و در م ه از طعام پر ساختهکجوال را 
ن یش، تا اکر و بیآن را بگ یرد، و بعد از آن افسار آن را به آن زن سپرده گفت: جلوک
ن، به یرالمؤمنیام یگفت: ا یشود. مرد یاورد، خالص نمینتان  یبرا یریه خداوند خک

در  صامبر یبا پ یند! پدر وکگفت: مادرت تو را گم  س ! عمریاد دادیار زیاو بس
را  یا وقت قلعه یکه پدر و برادرش در کاد دارم یه حاضر بوده است، و من به یبیحد
 یکم و از آن ھر ی، و باز صبح نمود٤میمحاصره نمودند، و ما آن را فتح نمود یمّدت

 ) آمده است.۱۴۷/۳(نز کن در الین چنیا .٥میمت برداشتیبه عنوان غن یسھم

 سعیدبن عامر بن حذیم جمحیانفاق 
                                           

 ) و در سند آن ابن لھیعه است که ضعیف است.۷۸۷(ص » االموال«. ابوعبید در ضعیف -١
 ر خودشان.یتوانند، پس چه رسد به غ یرده نمک یارک خود ھم یفاف زندگک یبرا یحت یعنی -٢
 است. یه از قحط سالیناکنجا یفتار در اک -٣
 ن بھتر است.یو ا» ه آن دو آن را فتح نمودندک«تاب االموال آمده: کدر  -٤
 ).۴۱۶۰بخاری ( -٥
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 بودنش در شام یھنگام وال س یانفاق و
ه ک یه گفت: ھنگامکت نموده، یه روای) ازحّسان بن عط۲۴۴/۱ه (یم در الحلیابونع

دبن عامر بن یرا از شام معزول و برطرف ساخت، سع س هیمعاو س عمربن الخطاب
ش با خود یرا از قر ییز خوش روینک ید: ویگو ی] میرا فرستاد. [راو س یم جمحیحذ

د. ید گردیشد یازمندیالت و نکه دچار مشکننموده بود،  یسپر یکرون نمود، و اندیب
د: یگو ی]مینار فرستاد. [راویش ھزار دید، و او برایرس س ن خبر به عمرید: ایافزا یم

ما فرستاده  یعمر برا ینیب یپس او با ھمان مبلغ، نزد ھمسرش آمد و گفت: آنچه را م
ره یمانده آن را ذخیو باق یمان غذا و طعام بخور ین برایھمسرش گفت: اگر با ااست، 

بھتر از آن داللت  یزیا من تو را به چیبه ھمسرش گفت: آ ی، بھتر خواھد بود وینک
م یند، از فائده آن بخورکمان تجارت  یه با آن براکم، یدھ یم یسکن مال را به ینم؟ اکن

د، و دو یغذا و طعام را خر ی. بعد ویباشد، ھمسرش گفت: آر یز بر ویو ضمانت آن ن
شان را برطرف  آوردند و حوائج یآنان طعام م یه براکد، یشتر و دو غالم ھم خر

] یم نمود، [راوین اھل حاجت تقسکیان فقرا و مسایساختند، و ھمه آنھا را در م یم
ز تمام یز و فالن چیفالن چه خانمش به او گفت: کدرنگ ننموده بود،  یکد: اندیافزا یم

ه ک[ یمان از ھمان اجناس یده گرفته و برایو از فا یشده است، اگر نزد آن مرد برو
وت کد: او در مقابل ھمسرش سیگو ی] میشود. [راو یبھتر م ی]بخراند تمام شده

وت کد: باز در مقابلش سیگو یطلب نمود. م ید: باز خانمش از ویافزا یار نمود. میاخت
گر داخل منزل یتا شب د یو او جز از شب -تش نمود یه اذکن ینمود، تا اار یاخت
با او وارد  یتش وقت داخل شدن ویاز اھل ب ید: و مردیگو ی] می[راو ،-شد  ینم
، او آن مال را یت نمودیرا اذ ی؟ وینک ید گفت: چه میبه ھمسر سع یشد، و یم

طر افسوس بر آن مال د: آن گاه ھمسرش به خایگو ی]میصدقه نموده است، [راو
 یارانیداخل شد و گفت: آھسته باش، من  ینزد و یست. و بعد از آن او روزیگر

شان بازداشته یه از اکو من دوست ندارم  ١اند از من جدا شده ییکه به نزدکداشتم، 
از  ی، از حوران بھشتیا و آنچه در آن است مال من باشد، و اگر حوریشوم، اگرچه دن

ش بر آفتاب و یرو یین را روشن خواھد نمود، و روشنایآسمان ظاھر شود، اھل زم
ا و آنچه در آن است بھتر است، یپوشد از دن یه مک ییره خواھد شد، و روسریمھتاب چ

                                           
 در گذشتند. یه قبل از وک است صامبر یاران پیآن  یھدف و -١
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ه آنھا را به کن یه تو را به خاطر آنھا بگذارم، نه اکتر آن است،  ن نزدم مناسبیبنابرا
 د.یگرد ید: آن گاه ھمسرش نرم شد و راضیگو یم ]یخاطر تو بگذارم، [راو

 حدیث عبدالرحمن بن سابط در این باره
 یث ویت نموده، و در حدیروا ین از عبدالرحمن بن سابط جمحین را ھمچنیو ا

 یداریشد، قوت اھل خود را خر یمشخص م یه معاش وک یآمده است: گفت: ھنگام
معاشت  یگفت: اضافگ یم یبه وداد، خانمش  یه آن را صدقه مینمود، و بق یم
از مردم نزدش آمدند و گفتند:  یگفت: آن را قرض دادم. آن گاه گروھ یجاست؟ مک

ھا  ز بر تو حق دارند. پاسخ داد: من نه بر آنیت نھای اھلت ھم بر تو حق دارد و پدر خانم
 ن ھستم، اگریاز مردم در طلب حورالع یاحد ینم، و نه ھم خواھان رضاک یاستبداد م

گردد،  یه از آفتاب روشن مکن از آن، چنان یان جنت ظاھر شود، زمیاز حور یحور
ه از کن یژه] بعد از ایستم، [به ویننده نکروشن خواھد شد، و من از آن گروه اول تخّلف 

ند، ک یحساب جمع م یمردم را برا ألخداوند «گفت:  یه مکدم یشن صامبر خدا یپ
ند، جمع یآ یبوتران گردھم به شتاب جمع مکه کن به شتاب، چنان یمؤمن یفقرا

 یدھند: ما حساب ید، پاسخ میستیحساب با یشود، برا یشوند، و به آنھا گفته م یم
د: بندگانم راست یگو ید، آن گاه پروردگارشان میداده بود یزیما چ یم، و نه برایندار

قبل از مردم شود، و آنان ھفتاد سال  یباز مشان  یگفتند: و آن گاه دروازه جنت برا
ه به کد، گذشت، یدر ارتباط با سع یگریو قصه د». شوند یبدان داخل بھشت م

ه آن را کم، یدھ یم یسک؟ پول را به یخواھ یبھتر از آن نم یزیا چیھمسرش گفت: آ
، درست یاورد، ھمسرش گفت: بلیمان ب ید ما به آن، برایار شدیبس یازمندیدر وقت ن

اعتماد داشت، فراخواند، و آن پول را  یه بر وکت خود را یاز اھل ب یاست. آن گاه مرد
م یتی یوه آل فالن، و برایب ین را برایجداگانه بست، و بعد از آن گفت: ا یھا سهکیدر 

 ییطال کض آل فالن برسان، و از آن اندیمر ین آل فالن و براکیمس یآل فالن، و برا
خود بازگشت. کار  بهن، و کانفاق ن را تو یماند. آن گاه [به خانم خود] گفت: ا یباق

؟ آن مال چه شد؟ پاسخ داد: آن مال یخر ینم یمان خادم یا برایھمسرش گفت: آ
) ۲۴۵/۱ه (یم در الحلین را ابونعیت خواھد آمد. ایبرا یازمند باشیار نیه بسک یوقت
 ت نموده است.یروا

ه بن عمر  ب انفاق عبداللَّ
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 س یحدیث نافع درباره انفاق و
ه بن عمرکت نموده، یروا س ) از نافع۲۹۷/۱ه (یدر الحلم یابونع  ب ه: عبداللَّ

آمد،  ینکیشد، آن گاه مس یداریش خریدرھم برا یکخوشه انگور به  یکض شد، و یمر
ه  یکبه  یرفت و آن را از و یدنبال و ید. بعد انسانیگفت: آن را به او بدھ س عبداللَّ

ه ینمود، و برا یداریدرھم خر ن نزدش آمد، و درخواست کیآورد، باز آن مس س عبداللَّ
ه رفت و آن را از  یدنبال و یگر انسانید. بار دیگفت: آن را به او بدھ س نمود، عبداللَّ

ه یداریدرھم خر یکبه  یمن و ن کیآورد، باز آن مس س نمود. و باز آن را به عبداللَّ
گر دنبال ید یانسان گرید. بار دیبدھ ینزدش آمد و درخواست نمود، گفت: آن را به و

ه کخواست  ین مکینمود باز آن مس یداریخر یدرھم از و یکرفت و آن را به  یو
 .١دیچش یدانست آن را نم یبازداشته شد. و اگر ابن عمر از آن خوشه م یبرگردد ول

 در این باره یحدیث نافع از وجه دیگر
ابن عمر ھنگام ه: کت نموده یروا یاز و یگریق دین او از طرین را ھمچنیو ا

 یداریدرھم خر یکخوشه انگور را به  یکش یانگور نمود، من برا یاش اشتھا یضیمر
ر شده. و در کآن را متذ یگذاشتم... و به معنا ینمودم، و آن را آوردم و در دست و

داد، تا  یدستور م یو ین مرتبه آمد، و او به دادن آن برایآخر آن آمده است: سائل چند
 ی؟! و آن را از وینک یا نمیا حیبر تو، آ یا چھارم به سائل گفتم: وایسوم  ه در بارکن یا

ه یدم، و برایدرھم خر یکبه  اق یآوردم، و او آن را خورد. و آن را به ھمان س س عبداللَّ
ت نموده ی) آمده، روا۲۴۸/۲ه در االصابه (کز، چنان ین کاول به اختصار ابن المبار

رده، و ابن سعد کت ی) آمده، روا۳۴۷/۹ه در المجمع (کآن را، چنان  یاست، و طبران
م بن یر از نعی، غید: رجال طبرانیگو یم یثمیت نموده. ھی) آن را روا۱۱۷/۴ھم (

 .اند حیباشد، رجال صح یه ثقه مکحّماد 

 س انفاق عثمان بن ابی العاص

 حدیث ابونضره در این باره

                                           
شان  نطور باشد: و اگر ابن عمر از منع نمودنید درست ایست، و شان در اصل آمده این چنیا -١

 د. م.یچش یدانست آن خوشه نم یم
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 ینزد عثمان بن اب ١ده گانه یروزھاه گفت: در ک ت نموده،یاز ابونضره روا یطبران
 یسک ،-ساخته بود  یصحبت خال یه آن را براکداشت  یا او خانه -آمدم  س العاص

؟ پاسخ داد: به ین را به چند گرفتیبه صاحب آن گفت: ا ید، ویرا از مقابل او گذران یقوچ
 یو آن را قرباندم، یخر یم یبود، با آن قوچ یدوازده درھم، گفتم: اگر نزدم دوازده درھم م

) و ٢دم عثمان را دنبال نمودمیه رسک یھنگام(دم. یخوران یال خود میع یردم و براک یم
ه در آن پنجا درھم بود فرستاد و من ھرگز کرا  یا سهکیبه دنبالم  ،٣دمیه رسک یھنگام
اب د ثویه از آن امکم داد یبرا یدم، او آن را در حالیھا ند تر از آن تکرا با بر یھای درھم

 اند. حیصح د: رجال آن رجالیگو ی) م۳۷۱/۹( یثمیداشت و من به آن محتاج بودم. ھ

 ل انفاق عائشه

 یبا و یحکایت مسکین
 صھمسر رسول خدا  ل ه: از عائشهکت نموده ی) روا۳۹۰ص(در الموطأ  کمال

درخواست نمود، و او روزه دار بود، و در منزلش  یاز و ینکیه: مسکده یبه او خبر رس
ز آزاد شده خود گفت: آن را به او بده، ینکبه  یوجود نداشت، آن گاه و یقرص نانجز 

افزود: آن  ل ست، عائشهیت نی، براینکه به آن روزه افطار ک یزیگر چیگفت: د یو
ا ی یتیم، اھل بیگاه نمودیه بک ید: و من چنان نمودم. ھنگامیافزا یرا به او بده. م

را و به قدر مناسب آن نان  ینمود، گوسفند یا ماھد یمان، گه گاھ یه براک یانسان
ن از قرص ین بخور، ایمرا فرا خواند و گفت: از ا ل ما اھدا نمود، آن گاه عائشه یبرا

 .نانت بھتر است!!
 صامبر یھمسر پ ل از عائشه ینکیه مسکده ید: به من خبر رسیگو یم کمال

را بردار و به او  یا گفت: دانه یانگور بود، آن گاه او به انسان یطعام خواست، و نزد و
ا تعّجب یگفت: آ ل رد، عائشهک ینگاه م ین با تعّجب به طرف وکیبده، آن مس

 .٤!ینیب ین دانه چقدر مثقال ذره را می؟ در اینک یم

                                           
 الحجه است. یھدف ده روز اول ذ -١
 ن جمله باشد.یحذف ا ید اولیآمده است و شا یثمین در اصل ودر ھین چنیا -٢
 ».ه برخاستمک یو ھنگام«ن باشد: ید درست چنیشا -٣
 دھد. م. یاجر م یکیم است اما خداوند در برابر ھر مثقال ذّره از نکن صدقه گرچه ی: ایعنی -٤
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 اعطای چیزی به مسکین به دست خود

به مسکین  یدر دادن چیز ص قصه حارثه بن نعمان در این باره، و گفتار پیامبر
 به دست خود

ه کاند،  ت نمودهیان از محّمدبن عثمان و او از پدرش روایو حسن بن سف یطبران
ه کآمده: از حارثه بن نعمان  یاز و یتیو در روا -چنان بود  س گفت: حارثه بن نعمان

نماز خود تا به دروازه اطاقش  یرا از جا یخود را از دست داده بود، و تار یینایب
 یکبرداشت، و از  یش میرا از سبد خو یزیچ یآمد و یم ینکیود، و چون مسده بیدوان

لش یداد، و فام ین مکیز را به دست خود به مسیه آن چکن یگرفت، تا ا یطرف آن تار م
گفت: من از  یم، در جواب میدھ یار را ما از طرف تو انجام مکن یگفتند: ا یبه او م

ن به دست خود از افتادن کیبه مس یزیچدادن «گفت:  یه مکدم یشن صامبر خدا یپ
ن یم ای) آمده است. و ابونع۲۹۹/۱ن در االصابه (ین چنیا ١»دارد یبد نگه م یدر جاھا

) آن را از محّمدبن عثمان به ۵۲/۳ت نموده، و ابن سعد (ی) روا۳۶۵/۱ه (یرا در الحل
 رده است.کت ین روایت از پدرش مانند ایروا

 

 مسکین به دست خود یبرا یفضیلت دادن چیز
ه کم، یبود س ه گفت: ما نزد واثله بن االسقعکت نموده، یروا یثیر از عمرو لکابن عسا

را گذاشته برخاست و  یه مسکس یکآن  ی] را گرفت و روینزدش آمد، او پاره [نان یسائل
 ن را به عوضیه اکنبود،  یسکلت یا در فامیابواالسقع آ ینھاد، گفتم: ا یآن را در دست و

 یبرا یا صدقه یجھت اعطا ٢خود یسکاگر  یبود، ول یداد؟ گفت: آر یتو انجام م
 یه آن را به دست وک یشود، و وقت یمحو م یاز و یگناھ یزد، به ھر قدمیبرخ ینکیمس

 ) آمده است.۳۱۵/۳نز (کن در الین چنیگردد. ا یمحو م یده گناه و یبگذارد به ھر قدم

 در این باره ب قصه ابن عمر
اسه کت خود را بر یاھل ب ب ه: ابن عمرکت نموده ی) از نافع روا۱۲۲/۴سعد (ابن 

د، آن گاه یشن یرا م ینکیمس یندا ید: و گاھیگو ینمود. م یبزرگ خود ھر شب جمع م

                                           
 ).۱۱۲/ ۳) و مجمع الزوائد (۵۸۹۲) و نگا: ضعیف الجامع (۳۲۲۹ ،۲۲۸/ ۳. طبرانی (ضعیف -١
 حذف آن است. یاول یآمده، ول» یزیچ«ن نقطه از متن در اصل لفظ یدر ا -٢
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 یو یخاست، و آن را برا یبر م یداشت و به طرف و یسھم خود را از گوشت و نان بر م
بود فارغ شده بودند، و اگر  یاسه مکھا از آنچه در  گشت، و تا آن وقت آن یداد و باز م یم
 خاست. یافت، و باز صبحگاھان روزه دار بر می یز می، او نیابی یرا در آن م یزیچ

 ص با پیامبر یقصه اعرابی انفاق بر درخواست کنندگان
ه ک یحال، در یروز صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، یروا س ر از انسیابن جر
 ییظ و سخت بود بر تن داشت، داخل مسجد شد، اعرابیه اطرافش غلک یجامه نجران
رسول  ینار گلوکه طرف ردا بر ک یش را گرفت، به حّد یآمده، گوشه ردا یبه دنبال و

ه نزدت ھست به ما بده. آن کمحّمد از مال خداوند  یر گذاشت، و گفت: ایتأث صخدا 
امر  را] یزیچ یبه او [اعطا«تبّسم نموده گفت:  متوّجه شده و صگاه رسول خدا 

و مسلم از  ین بخارین را ھمچنی) آمده است. و ا۴۳/۴نز (کن در الین چنیا .١»دینک
 اند. ت نمودهی) آمده، روا۳۸/۶ه (یه در البداکبه مانند آن، چنان  س انس

 در این باره یقصه دیگر
در  صامبر خدا یبا پ ه گفت: ماکت نموده، یروا س رهین از ابوھریو ھمچن

خاست، تا  یه به طرف خانه خود بر مک یم، ھنگامینشست یھا در مسجد م چاشت
ه به وسط مسجد ک یبرخاست و ھنگام یم. روزیستادیا یاش م به خانه یدن ویرس
ن و به من بده، چون کمحّمد دو شتر را بار  ید و گفت: ایرس یبه و یید بود اعرابیرس

د یرس یه به وک یش را وقتی، و رداینک یو از مال پدرت بار نمم از مال خودت یتو برا
ن یفرمود: نه، چن صامبر خدا ی، سرخ گشت، پکه گردن مبارک یید، تا جایشک
ت بار ی، برایه قصاص ندھکن یخواھم، من آن را تا ا یست، از خدا مغفرت مین

را فراخواند و به او گفت:  یبعد از آن مرد ،-رار نمود کن را سه مرتبه تیا -» نمک ینم
نز کن در الین چنیا .٢»گر خرماید یشتر جو، و شتر یکن، کش بار یدو شتر برا«

                                           
 به مانند آن از حدیث انس.) ۱۰۵۷) و مسلم (۵۸۰۹بخاری ( -١
) آلبانی آن را در (ضعیف ابی داوود) و ضعیف الجامع ۳۴، ۳۳/ ۸) و نسائی (۴۷۷۵ابوداوود ( -٢

 دانسته است. ضعیف) ۱۰۲۲(



 ٢١٩    ألباب هشتم: انفاق اصحاب در راه خداوند 

 

از  یر از ترمذیث غیحد ١ن احمد، و چھار امامی) آمده است. و آن را ھمچن۴۷/۴(
 اند. ت نمودهی) آمده، روا۳۸/۶ه (یه در البداکن، چنان یبه مانند ا س رهیابوھر

 در این باره س مقّرن حدیث نعمان بن
ه گفت: ما چھارصد نفر از کاند  ت نمودهیروا س از نعمان بن مقّرن یاحمد و طبران

خواست ما را  یه مک یزیبه چ صم، رسول خدا یآمد صامبر خدا ینه نزد پیمز
ه از آن به عنوان توشه ک یامبر خدا، طعامیپ یاز مردم گفتند: ا یدستور داد، بعض

 س ، عمر»توشه بدهشان  یبرا«گفت:  س به عمر صامبر یم. آنگاه پیم ندارینکاستفاده 
ست، و آن را چنان ین یزیگر چیپس مانده خرما د یکپاسخ داد: نزد من جز اند

آن ». برو و به آنان توشه بده«فرمود:  صامبر یند. پکت یفاکشان  یه براکنم یب ینم
 یسترکشتر جوان خا یکه در آن مثل کم یبرد، و متوّجه شد یا گاه او ما را به باالخانه

د: من در آخر قوم یگو ید، و قوم ضرورت خود را برداشت. میریخرما بود، گفت: بگ
ه چھارصد ک یدم، در حالیم ندکخرما را ھم  یک ید: و ملتفت شدم و جایافزا یبودم، م

 اند. حید: رجال احمد رجال صحیگو ی) م۳۰۴/۸( یثمیھ .٢مرد از آن برداشته بودند
 
 

 در این باره یقصه دکین بن سعید خثعم
ه گفت: ما کاند،  ت نمودهیروا س ید خثعمین بن سعکیاز د یاحمد و طبران

 صامبر یم، پیغذا خواست یم، و از ویآمد صامبر خدا یچھارصد و چھل نفر نزد پ
امبر خدا نزد من جز یپ یگفت: ا س عمر». ز و به آنھا بدهیبرخ«گفت:  س عمر یبرا

د: یگو یع مکیو -ست ین یزیگر چیند دکظ یت مرا و اطفال را در موسم قیفاکآنچه 
ز به آنان یبرخ«فرمود:  صامبر یپ -ند یگو یرا م یالم عرب چھارماه گرمکظ در یق

د: آن گاه یگو ینم. مک یدم و اطاعت میشن صامبر خدا یپ یگفت: ا س عمر». بده
ه داشت برد، و ک یخود به اتاقم، ما را با یبرخاست، و ما ھمراھش برخاست س عمر

                                           
، ابوداود و ابن ماجه، ی، ترمذیث عبارند از: نسائیحد یدر اصطالح علما» هاالربع«ا ی» چھار امام« -١

 و مسلم. م. ین چھار امام به اضافه بخارید از اعبارتن» هالست«ا ی» شش امام«
 ) و در آن بین سالم بن ابی الحق و نعمان بن المقرن منقطع است.۴۴/ ۵. احمد (ضعیف -٢
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ه کد: و متوّجه شدم یگو ین مکید و دروازه را گشود دیشکرون یبستن ب ید را از جایلک
از  یکد: ھر یافزا ید. میرده وجود دارد، و گفت: بردارکدر اتاق خرما چون بچه شتر خواب 

م، ملتفت ه در آخرشان بودکد: من یگو یه خواست برداشت. مکما ضرورت خود را آن قدر 
د: رجال یگو ی) م۳۰۴/۸( یثمیھ .١میا م ننمودهکدانه خرما را ھم  یکشدم، انگار ما از آن، 

 ت نموده است.یاز آن را روا یبخش ی، ابوداود ھم از واند حیھا رجال صح آن

 قصه دکین نزد ابونعیم در الحلیه
ه گفت: ما کت نموده، یروا س نکی) از د۳۶۵/۱ه (یم در الحلین ابونعیآن را ھمچن

م... و مانند آن را یغذا خواست یم، و از ویآمد صامبر خدا یچھارصد سوار نزد پ
الم را در موسم یه من و عکآمده: نزدم جز چند صاع خرما  یث ویر شده، و در حدکمتذ
ن. کگفت: بشنو و اطاعت  س رکست، آن گاه ابوبین یزیگر چیند، دک یت نمیفاک یگرم
ح است، یث صحین حدید: ایگو یم مینم. ابونعک یاطاعت م دم ویپاسخ داد: شن س عمر

 باشد. یم صامبر یاز معجزات پ ییکو 

 با درخواست کنندگان سائالن ب معامله ابن عمر
 ه گفت: ابن عمرکت نموده، یر روایثک) از افلح بن ۳۰۰/۱ه (یم در الحلیو ابونع

ه از ک یحال، در یمبتال به مرض جذام با و یرد، حتک یرا رد نم یسائل ب
 خورد. یاش طعام م اسهکد، در کیچ یانگشتانش خون م

 در این باره ب قصه ابوبکر و عمر صدقات
صدقه  س قیر صّد که: ابوبکت نموده یروا ی) از حسن بصر۳۲/۱ه (یم در الحلیابونع

ن صدقه من یرسول خدا ا یآورد و گفت: ا صامبر یپ یبرا یل مخفکخود را به ش
ھم صدقه خود را آورد، و  س عمر .٢دھم یدوباره عودت م ألاست، و آن را به خداوند 

م نزد خداوند ین صدقه من است، و برایامبر خدا ایپ یار ساخت و گفت: اکآن را آش
[فرق]  ،٣یمانت را بدون زه، زه بستکعمر،  یا«فرمود:  صامبر خدا یاست. پ یعوض

                                           
 ).۳۶۷/ ۵) و بیھقی در الدالئل (۱۷۴/ ۴. احمد (صحیح -١
 دھم. یگر صدقه میبار د یعنی -٢
 .ینتوانست ی، ولینکر سبقت کاز ابوب یخواست یعنی -٣
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د: یگو یر میثکابن ». استتان  یان سخنھای[فرق]در م چونتان  یھا ان صدقهیدر م
ن در ین چنید، ایآ یھا به حساب م د است، و از جمله مرسلیث جین حدیاسناد ا

 ) آمده است.۳۴۸/۴المنتخب (

 مسلمین یو صدقه کردن آن برا س خریدن چاه رومه توسط عثمان
 صامبر خدا یپ ه گفت:کاند  ت نمودهیروا ب ر از ابن عمرکو ابن عسا یابن عد

ند؟ ک ین صدقه میمسلم یخرد و آن را برا یما م یچاه رومه را برا یسکفرمود: چه 
آن را  س آن گاه عثمان بن عّفان». آب دھد یامت از تشنگیخداوند او را در روز ق

 رد.کن صدقه یمسلم ینمود، و آن را برا یداریخر

 حدیث ابن عساکر در این باره
ه ک یه گفت: ھنگامکت است یروا س )یاسم(ر یر از بشکو ابن عسا یو نزد طبران

ه به کداشت  یا غفار چشمه یاز بن ینه آمدند، آب را پسند ننمودند، و مردین به مدیمھاجر
 صامبر خدا یفروخت. پ یم ١مانهیپ یکآب آن را به  کمش یکشد، و  یآن رومه گفته م

 یامبر خدا برایپ یپاسخ داد: ا». در جنت به فروش یا آن را در بدل چشمه«به او گفت: 
ن خبر به یش ببرم]. ایرا پ یکتوانم [بدون آن زند یست و نمین یزیر آن چیالم غیمن و ع
نمود. بعد از آن نزد  یداریو پنج ھزار درھم خر ید، و او آن را به سیرس س عثمان

در جنت،  یا م چشمهیا برایآامبر خدا، اگر من آن را بخرم، یپ یآمد و گفت: ا صامبر یپ
و  ام دهیافزود: من آن را خر س عثمان». یآر«؟ گفت: یدھ یم یدیگردان یمثل آنچه به و

 ) آمده است.۱۱/۵ن در المنتخب (ین چنیا .٢ردمکمسلمانان صدقه  یآن را برا

 و صدقه نمودن صدھزار درھم در یك روز س طلحه
ه گفت: کت نموده، یروا ب خانم طلحه ی) از ُسعد۸۸/۱ه (یم در الحلیابونع

را دوختن و اصالح نمون  یروز صدھزار درھم را صدقه نمود، و باز و یکطلحه در 
 لباسش از رفتن به مسجد بازداشت. یپارگ

                                           
رطل و  یکاست، در عراق برابر با دور طل، و در حجاز برابر با  یا مانهیث مد آمده، آن پیدر حد -١

 اند. به نقل از فرھنگ الروس. م. دو کف دست آنان گفته یآن را به اندازه پر ییکسوم رطل، و برخ
 یف است.) در سند آن عبداالعلی بن ابی المساور است که ضع۴۲ ،۴۱/ ۲طبرانی در الکبیر ( -٢
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 ص در زمان پیامبر س صدقه نمودن عبدالرحمن بن عوف
 صامبر خدا یدر زمان پ س ه: عبدالرحمن بن عوفکگذشت  صفحات گذشتهدر 

ه چھارھزار بود صدقه نمود، و بعد از آن چھل ھزار را صدقه نمود، و باز کف مالش را نص
 رد.کنار را صدقه یچھل ھزار د

 اش را پذیرفت که خداوند توبه یھنگام س صدقه الولبابه
ه ک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا ب لبابه ی) از سائب بن اب۶۳۲/۳م (کحا

رسول  یآمدم و گفتم: ا صامبر یابولبابه گفت: نزد پرفت، یخداوند توبه ابولبابه را پذ
نم، و از ھمه مالم به ک یب گناه شدم رھا مکه در آنجا مرتکقومم را  یخدا من جا

ابولبابه  یا«فرمود:  صامبر یگذرم، پ یامبرش میو پ ألخداوند  یعنوان صدقه برا
 نمودم.د: آن گاه ثلث را صدقه یگو یم». ندک یت میفاکت یبرا ثلث آن

 در این باره س عمل سلمان
ام در  ییه گفت: با داکت نموده، یروا س دی) از نعمان بن حم۶۴/۴ابن سعد (

ه کدم یشن یاز و ١ار بر برگ خرما بودکمشغول  یداخل شدم، و س مدائن نزد سلمان
نم و به سه ک یار مکآن  ینم، باالک یم یداریدرھم خر یکرا به  ییگفت: برگ خرما یم

گر را یدرھم د یکنم و ک یال خود نفقه میدرھمش را بر ع یکفروشمش،  یدرھم م
 .٢ستمیا یھم مرا باز دارد، باز نم س م، و اگر عمربن الخطابینما یصدقه م

 هدایا

 از غزوات یدر یک ص پیامبر یبرا س ھدیه عثمان
م، یبود صامبر یبا پ یا ه گفت: در غزوهکت نموده، یروا س از ابومسعود یطبران

 یھا یو اندوه را در رو یاثر افسردگ یش آمد، حتیالت پکو مش یمردم گرسنگ یبرا
آن را  صامبر خدا یه پک یدم. ھنگامیمنافقان د یرا در روھا یمسلمانان، و خوش

 یرزقتان  یبه خدا سوگند، قبل از غروب آفتاب خداوند برا«مشاھده نمود گفت: 

                                           
 رد. م.ک یره درست میل و غیزھا مثل سبد و زنبیچ یاز آن بعض یعنی -١
 در مدائن بود. ب ر حضرت عمریدر آن وقت ام یو -٢
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ق خواھند شد، یامبرش تصدیو پ ه خداکدانست  س آن گاه عثمان». خواھد آورد
نمود، و نه شتر آن را  یداریھا بار بود، خر ن چھارده شتر را با آنچه از طعام بر آنیبنابرا

ن یا«د فرمود: یآن را د صامبر خدا یه پک یفرستاد. وقت صامبر یبه طرف پ
 یت اھدا نموده است، آن گاه مسّرت در رویبرا س ن را عثمانیگفت: ا» ست؟یچ
را  صامبر خدا یده شد، و من پیمنافقان د یو اندوه در روھا یو افسردگ ص امبریپ

ده شد، یش دیھا ر بغلیز یدیه سفک یخود را بلند نموده بود، طور یھا ه دستکدم ید
 یو بعد از و یقبل از و یسک یدم برایه من آن را نشنکنمود، یم ییعثمان دعا یو برا

ا به عثمان یبه عثمان بخشش بده، بار خداا، یبار خدا«آن چنان دعا نموده باشد: 
دبن یت نموده، و در آن سعیروا ین را طبرانید: ایگو ی) م۸۵/۹( یثمیھ .١»نکب

ر از ابو مسعود مانند آن را، چنان کباشد. و ابن عسا یف میمحّمدالوراق آمده، و او ضع
 ت نموده است.ی) آمده، روا۱۲/۵ه در المنتخب (ک

 در فضیلت ھدیه ب قول ابن عباس
ه کن یه گفت: اکت نموده، یروا ب ) از ابن عباس۳۲۸/۱(ه یم در الحلیو ابونع

ه خدا بخواھد ک یا مّدتیجمعه  یکا یماه  یکرا به مدت  یاھل خانه مسلمان یسرپرست
را به  یزیطبق چ یکتر است، و اگر  م محبوبیگر برایرم، از حج بعد حج دیبه دوش بگ

 یکنم، از کبرادر مسلمانم اھدا  یک یبرا -حصه درھم]  [ششم -دانگ  یکارزش 
 تر است. م بھتر و محبوبینم، براک یانفاق م أله در راه خداوند ک ینارید

 

 اطعام

 در فضیلت نان دادن س یقول عل
 یه گروھکن یه گفت: اکاند  ت نمودهیروا س یه از علیدر االدب و ابن زنجو یبخار

 یرون روم و نفسیه به بازار بکن یم از اینم، براکاز طعام جمع  یا مانهیارانم را بر پیاز 
 ) آمده است.۶۵/۵نز (کن در الین چنیتر است. ا را بخرم و آزادش سازم، محبوب

 در این باره س حدیث جابر

                                           
 ) در سند آن سعید بن محمد وراق است که ضعیف است.۲۴۹/ ۱۳(الکبیر) ( . طبرانی درضعیف -١
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 یه گفت: براکت نموده، یمن و او از پدرش روایدر شعب از عبدالواحد بن ا یھقیب
د، چون من از یه و نان آورد و گفت: بخورکسرشان  یمھمان آمد، و او برا س جابر

ت باد کاست. ھال یه چه نانخورش خوبکسر«گفت:  یه مکدم یشن صامبر خدا یپ
ه ک یمرد یت باد براکند، و ھالیر نمایش آن را تحقیپشان  یه آنچه براک، یقوم یبرا

ن در ین چنیا .١»دیر نمایارانش تحقیم نمودن به یاش است، در تقد آنچه را در خانه
ه بن عب ین را احمد و طبرانی) آمده است. و ا۶۴/۵نز (کال ر به مانند یدبن عمیاز عبداللَّ

در االوسط  ین را احمد و طبرانید: ایگو ی) م۱۸۰/۸( یثمیاند. ھ ت نمودهیآن روا
 یک یگفته است: برا یه وکن یرده، جز اکت یھم آن را روا یعلیاند، و ابو ت نمودهیروا

و در  .٢دیر نمایم شده، تحقیش تقدیه آنچه را براکاست،  یافکن قدر شر یشخص ھم
ثقه  یعلیه رجال ابویرا نشناختم، و بق یه وکابوطالب القاص آمده،  یعلیاسناد ابو

 ح به اختصار آمده است.یث در صحین حدیاند، و ا دانسته شده

 در این باره س حدیث انس
ت نموده، یروا س کل از انس بن مالید طوید از حمیدر االوسط به اسناد ج یطبران

 یگفت: ا یادتش نمودند، وینزدش داخل شده ع یگروھ یو یضیه گفت: ھنگام مرک
 صامبر خدا یاور، چون من از پیاران مان بی یع بروو برایز، ولو قطعه نان ھم باشد، سرینک

ب ین در الترغین چنیا .٣»ارم اخالق از اعمال جنت استکم«گفت:  یه مکدم یشن
د: اسناد آن یگو یم یر آن از طبرانک) بعد از ذ۱۷۷/۸( یثمی) آمده است. ھ۱۵۲/۴(
 ت نموده است.ین را به مانند آن، روای) ا۴۳۸/۱ر (کد است. و ابن عسایج

 حدیث شقیق بن سلمه در این باره

                                           
) و در سند ۲۸۰ – ۲۷۹/ ۷) و در سنن (۹۶۰۷) و بیھقی در شعب (۱۹۸۱. ابوعلی (حسن لغیره -١

 آن عبدالولید است که ضعیف ست. البته حدیث بعدی شاھد آن است.
 ).۴۰۰/ ۳) و احمد (۱۹۸۱. ابویعلی (حسن -٢
) منذری اسناد آن را در ترغیب خوب دانسته و ھمچنین ۶۵۰۱. طبرانی در االوسط (حسن لغیره -٣

گوید: در سند آن کسی است که  می )۱۵۴۲ھیثمی در المجمع. آلبانی در ضعیف الترغیب (
احمد او را ثقه ندانسته و این سخن او را ابوحاتم باطل دانسته است. آلبانی باز گفته است: منکر 

گویم حدیث قبلی شاھد آن است. نگا: ضعیف  می ). من (محقق)۱۲۸۰است. نگا: الضعیفه (
 ).۵۲۶۸الجامع (
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قم نزد سلمان یرف یکه گفت: من و کت نموده، یروا س ق بن سلمهیاز شق یطبران
ّلف منع نفرموده بود، کاز ت صامبر خدا یم. سلمان گفت: اگر پیداخل شد س یفارس

آورد. آن گاه ھمراھم فت:  کدم، و بعد از آن نان و نمیشک یف میلکتتان  یحتمًا برا
گاه سلمان آفتابه خود را فرستاد و  شود، آن یمان مرزنگوش باشد، بھتر م کاگر در نم

 ییش خدایقم گفت: ستایم رفیه خوردک یآورد. ھنگام ١آن را گرو داد و مرزنگوش
 یت روزیداد قانع ساخت سلمان گفت اگر به آنچه برا یه ما را به آنچه روزکراست 

ن را ید: ایگو ی) م۱۷۹/۸( یثمیشد. ھ یام گرو نم ، آفتابهیردک یداده بود قناعت م
باشد، رجال  یثقه مه ک یرمحّمد بن منصور الطوسیت نموده، و رجال آن، غیروا یطبران

ّلف کمھمان ت یه براکنیما را از ا صامبر خدا یآمده: پ ینزد و یتی. و در روااند حیصح
 نموده است. یست نھیه نزدمان نکم ییآنچه را نما

 آنچه میان عمر و صھیب در این باره به وقوع پیوست
ثرت کبه  س بیه: صھکت نموده یب روای) از حمزه بن صھ۱۵۳/۱ه (یم در الحلیابونع

، یدھ یه تو مک یادین قدر نان زیب ایصھ یبه او گفت: ا س داد، آن گاه عمر ینان م
ه کاست  یسکن شما یبھتر«گفت:  یم صامبر خدا یب گفت: پیاسراف در مال است، صھ

 دارد تا نان بدھم. یه مرا وا مکاست  یو آن عامل .٢»دینان بدھد، و سالم را جواب گو

 ص اطعام پیامبر

 در این باره س جابرقصه 
ه گفت: من در منزل خود نشسته کت نموده، یروا س ) از جابر۱۸۲/۲مسلم ( 

رد و برخاستم، بعد از کاز نزدم عبور نمود و به طرفم اشاره  صامبر خدا یه پکبودم، 
د و یش رسھای از خانم ییکه به اتاق کن یم، تا ایردکت کآن از دستم گرفت و با ھم حر

از آن به من اجازه داد، و در داخل حجاب نزدش وارد شدم، گفت:  د، بعدیداخل گرد
، آن گه سه قرص نان آورده شد، و بر یھست؟ گفتند: آر یزیچاشت چ یا برایآ«

                                           
 است خوشبو. یاھیمرزنگوش، گ -١
و ھمینطور ذھبی. نگا: صحیح الترغیب  . احمد و حاکم. حاکم آن را صحیح دانستهصحیح -٢

 ).۴۴) و الصحیحة (۹۴۸(
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ش یقرص را برداشت و در پ یک صامبر خدا یاز برگ خرما گذاشته شد، پ یا سفره
قرص  من گذاشت و یش رویرا گرفت و در پ یگریخودش گذاشت و قرص د یرو

گر آن یمن گذاشت، و نصف د یش رویم نمود، نصف آن را پیسوم را برداست و دو تقس
از  یزیگفتند: نه، مگر چ» ھست؟ یا نان خورشیآ«را نزد خودش، بعد از آن گفت: 

ن اصحاب سنن، ین را ھمچنیو ا .١»است ید، چه نانخورشیاوریآن را ب«ه، گفت: کسر
 اند. ت نمودهیآمده، روا) ۲۹۵/۱ه در جمع الفوائد (کچنان 

 در این باره س قصه عثمان
ه بن سالم یطبران ه کد یرا د س عثمان صامبر یه: پکت نموده یروا س از عبداللَّ

، و او »بخوابان«د، و بر آن آرد، روغن و عسل و بار است، فرمود: یشک یرا م یشتر
را خواست و در آن روغن، عسل و آرد انداخت، و بعد از  یگ سنگید، آن گاه دیخوابان

ه پخته شد، بعد از آن گفت: کن یر آن آتش افروخته شد، تا ایآن دستور داد، وز
ه اھل فارس آن را کاست  یزین چیا«ز از آن خورد و گفت: ی، و خودش ن»دیبخور«

) ۳۸/۵( یثمی) آمده است. ھ۲۹۷/۱ن در جمع الفوائد (ین چنیا .٣»ندیگو یم ٢صیخب
ر واالوسط یت نموده، و رجال الصغیتاب خود] رواکن را در ھر سه [یا ید: طبرانیگو یم

 اند. ثقه
 

ه بن بسر  در این باره س حدیث عبداللَّ
ه بن بسر   یا اسهک صامبر یه گفت: پکت نموده، یروا ب ابوداود از عبداللَّ

ه ک یشد، وقت یگفته م» الغراء«نمود، و بدان  یه آن را چھار نفر حمل مکداشت 
تر  انش نانیه در مکاسه کآوردند، آن  یم یجا بهرا  ٤ینمودند، و نماز ضح یچاشت م

اد شدند، یه زک یآمدند. ھنگام یشد، و آنان در اطرافش گرد م یبود، آورده م یشده م
 صامبر یاست؟ پ ین چه نشستنیگفت: ا ییبه زانو نشست، اعراب صامبر خدا یپ

                                           
 ).۲۰۵۲مسلم ( -١
 شود. یه ازخرما و روغن درست مکاز حلواست  یص: نوعیخب -٢
 ).۷۶۸۸) و االوسط (۸۳۳. طبرانی در الصغیر (حسن -٣
 شود و نفل است. م. یم روز ادا میه قبل از نکاست  ینماز ینماز ضح -٤
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بعد از آن » ده استیم نگردانیش و طاغکده، و سریم گردانیرکخداوند مرا بنده «گفت: 
ن یا .١»ت انداخته شودکه در آن برکد یش را بگذارید، و باالیاز اطراف آن بخور«گفت: 

 ) آمده است.۳۶۱ص( هوکن در المشیچن

 س اطعام ابوبکر صّدیق

 افتاد قصه آنچه میان او و مھمانانش در این باره اتفاق
ما  یه گفت: براکت نموده، یروا س رکب ی) از عبدالرحمن بن اب۱۸۶/۲مسلم ( 

د: یافرا ینمود. م یصحبت م صامبر ید: و پدرم از طرف شب با پیگو یآمد م یمھمانان
د: یگو ین. مکت را بھای عبدالرحمن خدمت مھمان یت نمود و گفت: اکن او حریبنابرا

ده گفتند: یھا ابا ورز د: و آنیافزا یشان را آوردم. میم ام من طعایگاه نمودیه بک یھنگام
شان  ید: آن گاه برایگو یجا نان بخورد. میکد و با ما یایه صاحب منزل ما بکن یتا ا

 یتیبه من اذ یترسم از و ید، میاست، اگر شما نان را نخور یکمرد غضبنا یگفتم: و
ھا شروع نمود  ه آمد قبل از ھمه از آنک یدند، ھنگامید: به آن ھم ابا ورزیافزا یبرسد. م
م. یا د: گفتند: نه، به خدا سوگند فارغ نشدهیگو ید؟ میفارغ شدتان  یھا ا از مھمانیو گفت: آ

 .٢دمیشکنار ک ید: و خود را از ویگو یا عبدالرحمن را امر ننموده بودم؟ میگفت: آ
د: یافزا یپنھان نمودم، م ید: [باز ھم] خود را از ویگو یا عبدالرحمن، میگفت: 

ا. یب یشنو یم را میه اگر صداکدھم  یتو را سوگند م یه ھستکجاھل، ھر جا  یگفت: ا
، اند تھای نھا مھمانیندارم، ا ید: آن گاه آمدم و گفتم: به خدا سوگند، من گناھیگو یم

د. دنیاز صرف آن تا آمدن خودت ابا ورز یشان را آوردم، ول شان بپرس، من طعامیاز ا
د: و یگو ید؟ میتان را از ما قبول ننمود یه مھمانکد: گفت: شما را چه شده یگو یم

د: آنان گفتند: به خدا یگو یخورم. م یر افزود: به خدا سوگند، من امشب آن را نمکابوب
ر گفت: مانند شر امشب کگاه ابوب د: آنیگو یم. میخور یما ھم نم یسوگند، تا تو نخور

د؟ یتان را از ما قبول ننمود یه مھمانکبر شما، شما را چه شده  یدم. وایھرگز ند
د: یگو یخود. م ید به مھمانییایب ،٣طان بودیاز ش ید: و بعد از آن گفت: اما اولیافزا یم

                                           
) حسن ۱۷۴۰) آلبانی آن را در (صحیح الجامع) (۳۲۶۳) ابن ماجه (۳۷۷۳. ابوداوود (حسن -١

 دانسته است.
 نمودم. م. یخود را مخف یعنی -٢
 بر نخوردن نان امشب است. یھدف سوگند خودش مبن -٣
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ه گفت و خورد، و آن بسم یگاه نان آورده شد، و آن  ید: ھنگامیگو یز خوردند. میھا ن اللَّ
رسول خدا، آنان سوگند خود را وفا  یرفت و گفت: ا صامبر یه صبح شد نزد پک

 صامبر یرد، پکت یاکح صامبر ید: و واقعه را به پیافزا یوفا شدم. م ینمودند و من ب
ّفاره کد: و از یگو ی] می[راو». یھا ھست شان و بھتر آنیتر ا نندهکه تو وفاکبل«گفت: 

 .١ده استینرس یم خبری]برای[دادن و

 س اطعام عمر

 در این باره س رعمل عم
شتر  یکان شترھا یگفت: در م س به عمر )یو(ه: کت نموده یاز اسلم روا کمال

: )دیگو یم(ه از آن نفع بردارند، کبده  یا گفت: آن را به خانواده س ور است. عمرک
د(: گفتم: یگو یم) نند،ک ی] بسته میگریگفت: آن را به شتر [د )عمر(ور است، کگفتم: 

ا از یه است یان جزیا از جمله چھارپاید(: گفت: آیگو یم) خورد؟ ین چگونه میاز زم
) گفت: به خدا سوگند، س عمر(ه. یان جزیاز چھارپا )هکبل(ان صدقه؟ گفتم: یچھارپا

 س ه است، آن گاه عمریوانات جزید. گفتم: بر آن نشان حیا قصد خوردن آن را نموده
 یز خوبیوه و چیسه بزرگ بود، و ماکنه  یرده شد، و نزد وکت داد و آن شتر ذبح یھدا

فرستاد، و  یم صامبر یزنان پ یگذاشت، و آن را برا یھا م اسهکبود، در آن  یه مک
بود در  یم یفرستاد، و اگر در آن نقصان یم ل حفصه )دخترش(را به شان  نیآخر

ھا  اسهکاز گوشت آن شتر ذبح شده در آن (: دیگو یم) بود، یم ل حصه حفصه
ه گوشت آن شتر ذبح شده را یفرستاد، و ما بق )صامبر یزنان پ(گذاشت و آن را به 

ن در جمع ین چنیا .٢ن و انصار را بر آن فرا خواندیه داد و پخته شد، و مھاجریھد
 ) آمده است.۲۹۶/۱الفوائد (

ه  س اطعام طلحه بن عبیداللَّ

 اش درباره صعملکرد طلحه در این باره و قول پیامبر 

                                           
 ).۶۱۴۱متی از آن را روایت کرده است () بخاری قس۲۰۷۵مسلم ( -١
 ).۶۰۴) در کتاب زکاة باب جزیه اھل کتاب و مجوس (۲۳۳/ ۱. مالک (صحیح -٢
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ه: طلحه کاند  ت نمودهیروا س وعکم در المعرفة از سلمه بن ایان و ابونعیبن سفحسن 
هیبن عب امبر ید، و مردم را نان داد، آن گاه پیوه خرکاز  یا هیرا درناح یچاھ س داللَّ

 ) آمده است.۶۷/۵ن در المنتخب (ین چنیا». یاض ھستیطلحه تو ف یا«فرمود:  صخدا

 در این باره س ابوھریرهحدیث  س طالب یاطعام جعفربن اب
 ین مردم برایه گفت: بھترکت نموده، یروا س رهی) از ابوھر۲۸/۴ابن سعد (

بود  یاش م برد، و آنچه را در خانه یما را م یبود، و س طالب ینان جعفربن ابکیمس
 یزیآورد، و در آن چ یرون میما ب یرا برا که مشکن یا ید، حتیخوران یمان م یبرا

 م.یدیسیل یرد، و ما آنچه را در آن بود، مک ینبود، بعد آن را پاره م

 س اطعام صهیب رومی

 در این باره ص با پیامبر س قصه صھیب
امبر یپ یه گفت: من براکت نموده، یروا س بی) از صھ۱۵۴/۱ه (یم در الحلیابونع

چند نشسته است، آن گاه  یه با تنکآماده ساختم، و نزدش آمدم  یطعام صخدا 
ھا ھم؟ گفتم: نه،  نیز اشاره نمود: ایستادم و به او اشاره نمودم، او به من نیش ایروبرو

ه به من نگاه نمود، به او اشاره ک یستادم. وقتیم ایوت نمود، و من ھم در جاکس یو
گاه  ا سه مرتبه انجام داد، آنین را دو مرتبه یھا ھم؟ گفتم: نه، ا نینمودم، گفت: ا

ساخته بودم، آن گاه آمد، و  یو یه براکبود  یکاند یزیھا ھم، آن چ نی، و ایگفتم: آر
 د: و از آن اضافه ھم ماند.یگو یآنان ھم، ھمراھش آمدند و خوردند. م

ه بن عمر  ب اطعام کردن عبداللَّ

 حدیث محّمدبن قیس در این باره
ه بن عمره کت نموده، یس روای) از محّمدبن ق۲۹۸/۱م (یابونع  ب گفت: عبداللَّ

د، آن گاه ین [عمل] به جسمش ضرر رسانیه اک ییخورد، تا جا ین غذا نمکیجز با مسا
خورد، از آن به او  یه نان مک یاز خرما ساخت، و ھنگام یزیاو چ یھمسرش برا

ه بن عمرکت است یروا س ر بن حفصکد. و از ابوبینوشان یم را  ییغذا ب ه: عبداللَّ
 خورد. ینشست، نم یاش نم بر سفره یمیتیتا 
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 یبا یتیم س یقصه و
 یھا میتیخورد،  یا شب را میابن عمر نان چاشت  یه: وقتکت است یاز حسن روا

 یمیتیرا دنبال  یسکخورد، و  ینان چاشت را م یخواند، روز یاطراف خود را فرا م
چاشتش  ه آن را پس از نانکداشت  ینیریع شیما یافت، ویاو را ن یفرستاد ول

ه آنان از نان چاشت فارغ شده بودند، و در دست ابن کآمد  یم وقتیتید، و ینوش یم
 یخواست آن را بنوشد، آن گاه آن را به و یه مکن قرار داشت یریع شیعمر ھمان ما
 .یرده باشکنم ضرر ک یر، گمان نمین را بگیداد و گفت: ا

 حدیث میمون بن مھران در این باره
ه بن کت نموده یمون بن مھران روای) از م۲۹۸/۱ن (یھمچن یو ه: بر خانم عبداللَّ
ه ب عمر و  یخ مھربانین شیا به ایرده شد، به او گفته شد: آکعتاب  س درباره عبداللَّ

را  یسکم، ینک یش آماده میرا برا ینم؟! ھرگاه نانکچه  ی؟! گفت: با وینک یتوّجه نم
از  یرا نزد قوم یسک ن [ھمسرش]یبنابراخورد،  یند، و او آن را مک یبر آن صدا م

نشستند فرستاد، و  یرفت، م یرون میه از مسجد بک یھنگام یه در راه وکن، کیمسا
به  ]ب د، و بعد از آن [ابن عمرینیننش یآنھا را نان داد و به آنھا گفت: بر راه و

ھا  آن ید، ھمسرش قبًال برایبفرست فالن و فالن [طعام] یاش آمد و گفت: برا خانه
 ب د، آن گاه ابن عمرییایطعام فرستاده، و گفته بود: اگر شما را خواست نزدش ن

ن را ی) ا۱۲۲/۴ه امشب نان نخورم، و آن شب نان نخورد. ابن سعد (کد یگفت: خواست
 ت نموده است.یبه مانند آن، روا

 

 در این باره ھنگام موجودیتش در جحفه یقصه و
م یه گفت: موالکت نموده، یء روا یابوجعفر القار) از ۳۰۲/۱ه (یم در الحلیابونع

ه ک ١د: به ھر آبیگو ینم. مک یروم، و خدمتش را م یرون میب ب گفت: با ابن عمر
د: و پسران بزرگش یگو یخوردند. م یخواند و با او م یاھل آن آب را فرا م ،رفت ین مییپا

خورد. بعد به جحفه  یا سه لقمه میخوردند، و ھر مرد دو لقمه  یشدند و م یداخل م
را خواست،  یو ب ز آمد، ابن عمرین یانیاه عریھا آمدند و غالم س فرود آمد، و آن

                                           
 داشت. م. یه نزد ھر آب وجود مکاست  کیوچک یھا یمراد از آب آبادان -١
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 ب اند. من ابن عمر دهینان جمع شده به ھم چسبیابم، ای ینم ییغالم گفت: من جا
 د.ینه خود چسبانیه او را به سکن یطرف شد، تا ا یکخود  یه از جاکدم یرا د

 که در سفر بود یمورد ھنگامعمل ابن عمر در این 
از  ب ه گفت: با ابن عمرکت نموده، یء روا ی) از ابوجعفرالقار۱۰۹/۴د (یابن سع

س یه در آن نان خکداشت،  یاسه بزرگکرون رفتم، او با خود ینه بیه به طرف مدکم
شان  بعض یشدند، حت یآمد بر آن جمع م یه مک یسکارانش و ھر یشد، و پسران و  یم
پر از آب بار بود، و  که بر آن دو مشکداشت  یخوردند، و ھمراھش شتر یستاده میا

 شد. یر میاز آن س یذ استحقاق داشت، و به خوبیق با آن نبیجام سو یک ییکھر 

 حدیث معن در این باره
 یه طعامک یوقت ب ه گفت: ابن عمرکت نموده، ی) از معن روا۱۰۹/۴ابن سعد (

بود، او را طلب  یتکو شوشان  یه داراکگذشت  یم یساخت، و از نزدش مرد یم
انسان  یردند، و وقتک یش او را طلب مھای ا برادرزادهیه فرزندانش کنمود، بل ینم

نمودند. و  یخواند، و آن دعوتش نم یرا فرا م یگذشت، ابن عمر و یم ینکیمس
ش را یه اشتھاکرا  یسکش را ندارد، و یه اشتھاکنند ک یرا دعوت م یسکگفت:  یم

 .گذارند!! یم دارد

ه بن عمروبن العاص  ب اطعام عبداللَّ

 برادران و اھل شھرھا و مھمانان یقصه ضیافتش برا
در زمان  یه: وک ت نمودهیعه روایمان بن ربی) از سل۲۹۱/۱ه (یم در الحلیابونع

ان اھل بصره یاز قار یدر جمع یحج نمود، و منتصربن الحارث الّضب س هیامارت معاو
ه کرا  صاران محّمد یاز  یه مردکن یگفتند: به خدا سوگند، تا اھمراھش بودند، 

م، آن گاه یگرد یند بر نمکان نیب یثیما حد یم و براینکت بخش باشد، مالقات نیرضا
ه بن عمروبن العاص در  یه براکن یم، تا ایبه جستجو پرداخت مان گفته شد: عبداللَّ

 یم، و ناگھان به قافله بزرگینمود تکحر یه اقامت دارد، بعد به طرف وکشھر م یانتھا
، و یسوار یبرا یب از سه صدشتر بود، از جمله آنھا صد شتر قوکه مرکم یبرخورد

ه بن کین قافله از یم: ایبود، گفت یشکبار یگر برایست شتر دیدو ست؟ گفتند: از عبداللَّ
از جمله  یه: وکشد  یگفته م و به مال -ن مال اوست؟ یا ھمه ایم: آیعمرو، گفت
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آنھا  یه براکبرادرانش است  یبرا ین صد شتر قویگفتند: ا -ن مردم است یتر متواضع
ه از اھل شھرھا کاست  یسکخودش و  یگر آن، برایست سوار دیند، و دوک یحمل م

ه بن ینکم، گفتند: تعجب نید. ما ز آن به شدت تعجب نمودیآ ینزدش مھمان م د! عبداللَّ
ه نزدش کرا  یه توشه مردمکداند  ین را بر خود حق میاست، و ا یغن یعمرو مرد

در مسجدالحرام  ید، گفتند: وینک ییراھنما یم: ما را نزد وید. گفتیاد نمایند زیآ یم
م، یافتیعبه نشسته که او را در پشت کن یم، تا ایروان شد یو یاست. بعد در جستجو

 یھا فشکراھن و یپ ،داشت وتاه، با چشمان مرطوب، دو چادر راه راه بر تنکبود  یمرد
ع یالرب مان [بن]ی) از سل۱۲/۴ن را ابن سعد (یخود را در دست چپ خود گرفته بود. ا

 ت نموده است.یروا یادتیآن با ز یبه معنا

 س اطعام سعدبن عباده

 ص در این باره با پیامبر یقصه و
را پر  - یبزرگاسه کا یو  - یا اسهکه: او کت نموده یر از سعد بن عباده رواکابن عسا

گفت: » ست؟ین چیابوثابت، ا یا«د: یپرس صامبر یآورد، پ صامبر یاز مغز نزد پ
وان را ذبح نمودم، و خواستم یه تو را به حق مبعوث نموده، من چھل حکسوگند به آن 

ن یر نمود. ایخ یش دعایخورد، و برا صامبر ینم. آن گاه پکر یتو را از مغز [سر] س
 ) آمده است.۴۰/۷نز (کن در الیچن

 س سعد یبرا ص پیامبر یدر این باره و دعا س حدیث انس
را دعوت نمود، و  صامبر یه: سعدبن عباده پکت نموده یروا س ر از انسکابن عسا

ش آورد، رسول یر برایاز ش یخورد، بعد از آن جام صامبر یش خرما و نان آورد و پیبرا

م الصائمون، وصلت كاالبرار، و افطر عندم كل طعامكا«د و گفت: یآن را نوش صخدا 

ند، و یان بخورند، و روزه داران نزدتان افطار نمایکرا نتان  نان» ةكمالئـم اليكعل
خود را بر آل سعد بن  یا، رحمتھای، بار خدا»نندکرحمت  یدعاتان  یفرشتگان برا

از وجه ن ین را ھمچنی) آمده. و ا۶۶/۵نز (کن در الین چنیا». عباده نازل بگردان
ت نموده، و در آن آمده است: و یروا یل طوالنکآن به ش یاز انس به معنا یگرید
 ) آمده است.۶۶/۵نز (که در الکش آورد. چنان یاز خرما برا یزینجد و چکاز  یزیچ
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 در این باره س یقصه ضیافت و
 یه گفت: سعد بن عباده را در حالکت نموده، ی) از عروه روا۱۴۲/۳ابن سعد (

 ،ا گوشت را دوست داردی یچرب یسکرد: ھر ک یه بر قلعه خود بود و صدا مکافتم یدر
ه بدان دعوت کافتم یدر ید. بعد از آن فرزندش را مثل ویاید نزد سعد بن عباده بیبا
ه بن عمرکنه روان بودم، یجوان بودم در راه مد ینمود، وقت یم ، در ب ه عبداللَّ

ا ین، آیا ببیجوان ب ینارم گذشت و گفت: اکازه بود: ینش در عالیزم یه راھک یحال
ردم و گفتم: نه، کند؟ آن گاه من نظر که صدا ک ینیب یرا بر قلعه سعدبن عباده م یسک

 .یگفت: راست گفت

 س اطعام ابوشعیب انصاری

 در این باره ص با پیامبر ب یقصه و
ه به او کبود از انصار  یه گفت: مردکت نموده، یروا س یاز ابومسعود انصار یبخار

ن کآماده  یم طعامیداشت گوشت فروش، گفت: برا یشد: و غالم یب گفته میابوشع
را با چھار  صرسول خدا  ینم. وک یگر دعوت میرا با چھارتن د صامبر خدا یه پک

تو ما را پنج تن «گفت:  صامبر یشان را دنبال نمود، پیا یتن دعوت نمود، و مرد
را اجازه  یو یه ما را دنبال نمود، اگر خواسته باشکاست  یمردن ی، و ایدعوت نمود

ن را مسلم یه به او اجازه دادم. و اکگفت: بل». بگذارش یبده، و اگر خواسته باش
را  صامبر خدا یپ یت نموده، و در آن آمده: وی) از ابومسعود به مانند آن روا۱۷۶/۲(
ما، به  یبر تو! برا یخود گفت: وا را دانست، آن گاه به غالم یش گرسنگید، و در روید

 ر شده.کن. و بعد مانند آن را متذکپنج نفر طعام آماده 

 که ساخته بود یطعام یبرا صخیاط و دعوت نمودن پیامبر  اطعام خیاط
ه: کاند  ت نمودهیروا س از انس یو بخار -است  یلفظ از و -) ۱۸۰/۲مسلم (

 س کبود، دعوت نمود. انس بن ماله ساخته ک یرا به طعام صامبر خدا یپ یاطیخ
از  ینان صامبر خدا یپ یبرا یرفتم، و یبه آن دعوت صامبر خدا ید: من با پیگو یم

امبر ید: من پیگو یش آورد. انس میدو و گوشت قاق بود پکه در آن کرا  یجو و سوپ
نمود، و من از ھمان روز به بعد  یاسه دنبال مکدو را از اطراف که کدم یرا د صخدا 

 دارم. یدو را دوست مک
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ه  در روز خندق س یقصه و ب غذا دادن جابربن عبداللَّ
م یه گفت: در روز خندق مصروف حفر خندق بودکت نموده، یروا س از جابر یبخار

در  ین سختیآمدند و گفتند: زم صامبر یش آمد، آن گاه نزد پیپ ین سختیه زمک
مش که شکبرخاست  یآن در حال بعد از». میآ یمن فرود م«ش آمده، فرمود: یخندق پ
 صامبر یپ ،میده بودینچش یزیم و چیبسته بود، و ما سه روز درنگ نموده بود یرا با سنگ

 کا خای -گ روان شد ین توده ریلنگ را بر داشت، و زد، و آن قطعه سخت زمک
خانه اجازه بده. به ھمسر خود گفتم:  یسو بهم یامبر خدا، برایپ یگفتم: ا ،-گردآلود 

ھست؟ گفت:  یزیست، نزدت چین یه در آن صبرکدم یرا د یزیچ صامبر یپ به
بزغاله ماده است، آن گاه من بزغاله را ذبح نمودم، و او جو را آرد نمود،  یکنزدم جو و 

گ بر یده بود، و دیه خبر رسک یم، بعد از آن در حالیانداخت یگ سنگیو گوشت را در د
آمدم و گفتم: من  صامبر یخته شود، نزد پبود پ یکگدان قرار داشت، و نزدیسر د
ز، گفت: یا دو مرد برخیمرد  یکامبر خدا با یپ یام، پس خودت ا آماده ساخته یکطعام

اد و خوب است، به یز«ر شدم. فرمود: کش متذیمن آن را برا» طعام چه قدر است؟«
ن را، از تنور ند، و نه ناکگ را دور یام نه د امدهیه من نکن یبگو، تا ا -[ھمسرت]  - یو
ه ک ین و انصار ھمه برخاستند، ھنگامی، آن گاه مھاجر»دیزیبرخ«سپس گفت: ». شدکب

ن، انصار و یبا مھاجر صامبر یبر تو پ ی[جابر] نزد ھمسر خود داخل شد گفت: وا
 صامبر ی، پید؟ گفتم: بلیا از تو پرسیشان بودند آمد، ھمسرش گفت: آیه با اک یسانک

 یا هکرد، و [تک یز می، بعد شروع نمود و نان را ر»دینکازدحام ن د ویداخل شو«فرمود: 
گرفت  یه از آن مک یگ و [سر] تنور را وقتیگذاشت، و [سر] د یگوشت بر آن م از]

ز ید، و مداومًا نان را ریشک ینمود و باز م یم مید، و به اصحاب خود تقدیپوشان یم
ماند،  یباق یزیر شدند، و چیھمه سه کن یاورد، تا ا یرون میب رد، و [گوشت را]ک یم
ن، چون مردم را که ین را بخور و ھدیا«] گفت: ب [به ھمسر جابر صامبر یپ

 ت نموده است.یروا ین را تنھا بخاریا .١»ده استیرس یگرسنگ
 یت نموده، و در آن گفته: ھنگامیتر از آن روا ن را در الدالئل از جابر تمامیا یھقیو ب

به طرف جابر «مقدار طعام را دانست، به ھمه مسلمانان گفت:  صامبر یه پک
داند! و  یآن را نم یسکگر یه جز خدا دکا نمودم ید: من آن قدر حیگو ی، م»دیزیبرخ

                                           
 ).۴۲۵/ ۷) ابن ابی شیبة (۴۱۰۱بخاری ( -١
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نزد ما آمد! و نزد خانم خود رفتم و  یبزغاله با مخلوق یکمانه جو و یپ یکگفتم: بر 
ا از تو ینزدت آمد!! گفت: آ با ھمه [اھل] خندق صامبر خدا یگفتم: رسوا شدم، پ

امبرش داناترند. ی. گفت: خدا و پیقدر است؟ گفتم: بل ه طعامت چهکده بود یپرس
امبر ید: پیافزا یرا از من دور ساخت. م یدین صورت او غم و اندوه شدید: به ایگو یم

من  ی، و گوشت را برا١نکخدمت «گفت:  س جابر داخل شد و [به ھمسر] صخدا 
ن یانداخت و ا ینمود و گوشت م یزه میشروع نمود و [نان] ر صامبر خدا ی، و پ»بگذار

ر شدند، و تنور یه ھمه سکداد. و تا آن وقت به مردم داد  ید و آن را غذا میپوشان یرا م
] گفت: ب ھمسر جابر ی[برا صامبر خدا یماند، بعد پ یگ پرتر از اول باقیو د

ن را ین این چنیا .٢نمود یه میخورد و ھد یمو آن زن تمام آن روز » ن!!کبخور و اھدا «
ن، و در آخر آن گفته: به من خبر ین رساتر از ایت نموده، و ھمچنیبه روایش یابن اب
) ۹۷/۴ه (ین در البداین چنیصد تن بودند. ایا گفت سیھا ھشت صد تن  ه آنکداد، 

 آمده است.
نموده، و در آن آمده: ت یاز جابر به مانند آن روا یگریق دیاز طر ین را بخاریو ا

ساخته است،  یاھل خندق، جابر طعام یا«صدا نمود و گفت:  صامبر خدا یپ
د، و یاورین نییرا تا آمدن من پاتان  گید«گفت:  صامبر خدا ی، آن گاه پ»دیبشتاب

ش یشاپیه پکھم  صامبر خدا ید من آمدم، و پیگو ی، جابر م»دیرتان را نان نپزیخم
ند، و خدا به کن بیگفت: خدا به تو چن یه نزد ھمسرم آمدم، وکن یمردم بود آمد، تا ا

ر یخم صامبر یپ ی، بعد برایه تو گفتکند، گفتم: من آنچه را انجام دادم کتو چنان ب
 یگ رویرد، بعد از آن به دکت کبر یرون نمود، و او در آن آب دھن انداخت و دعایرا ب

] ب نمود، بعد از آن [به ھمسر جابرت کبر یآورد، و در آن آب دھن انداخت و دعا
ن طور با قاشق یھمتان  گین تا ھمراھت نان بپزد، و از دکرا دعوت  ییزن نانوا«گفت: 

ه ھمه کنم ک یاد میھا ھزار تن بودند، به خدا سوگند  ، و آن»دینکد و آن را تمام نیبردار
ه بود ک یلکش گ ما به ھمانیه آن را گذاشته و برگشتند، و دکن یآنھا خوردند تا ا

                                           
نان «، »یاخبز«ن صورت درست آن کدھد، مم یمعن» نکخدمت «ه کآمده، » یخدم«در اصل  -١

 باشد.» نکپخته 
 ).۴۱۶/ ۳. بیھقی در الدالئل (صحیح -٢
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ن را مسلم یا .١شد یه بود نان پخته مک یلکرمان ھم به ھمان شیزد، خم یجوش م
 ت نموده است.ی) از جابر به مانند آن روا۱۷۸/۲(

 س در غذا دادن جابر یحدیث طبران
امبر یساخت و گفت: نزد پ یه گفت: مادرم طعامکت نموده، یروا س از جابر یطبران

 ش آھسته [در گوشش]یآمدم، و برا صامبر یگاه نزد پ ن آنکبرو و دعوتش  صخدا 
و ھمراھش » دیزیبرخ«ساخته است، او به اصحاب خود گفت:  یزیگفتم: مادرم چ

ده ده وارد «بر دروازده نشست و گفت:  صامبر یپنجاه مرد برخاست. آن گاه پ
 یثمیماند. ھ یه بود باقک یر شدند، و به مقداریه سکن ی، بعد ھمه خوردند تا ا»دیشو

 اند. ثقه دانسته شده ید: رجال ویگو ی) م۳۰۸/۸(

 س اطعام ابوطلحه انصاری

 در این باره ص با پیامبر س یقصه و
 ب میام سل یه گفت: ابوطلحه براکت نموده، یروا س ) از انس۱۷۸/۲مسلم (

را از آن احساس  یدم، و گرسنگیف شنیرا ضع صامبر خدا یپ یگفت: من صدا
رون آورد، بعد از آن یرا ب ینیجو ی، و نانھایھست؟ گفت: آر یزینزدت چ اینم، آک یم

ر بغل ید، و باز آن را زیچیاز آن پ یه از خودش بود گرفت، و نان را بر بعضکرا  یچادر
 صد و نزد رسول خدا یاز آن مرا پوشان یداخل نمود، و با بعض ٢ر لباسمیمن ز

را در مسجد با مردم  صامبر خدا یپد: من آن را گرفته رفتم، و یگو یفرستاد. م
تو را ابوطلحه فرستاده «گفت:  صامبر خدا یستادم، پیافتم و نزدشان اینشسته 

امبر ی، آن گاه پیگفتم: بل» ؟یطعام یا برایآ«، گفت: ید(: گفتم: آریگو یم) »است؟
ت نمود، و کحر ید: ویافزا یم» دیزیبرخ«ه ھمراھش بودند گفت: ک یسانکبه  صخدا 
ه نزد ابوطلحه آمدم، و او را خبر دادم، ابوطلحه کن یروان شدم، تا اشان  یش رویمن پ

شان را طعام یه اک یزیبا مردم آمد، و نزد ما چ صامبر خدا یم، پیام سل یگفت: ا
د: ابوطلحه [به خاطر یگو یامبرش داناترند. میم]گفت: خدا و پیست، [ام سلیم نیبدھ

                                           
 ).۲۰۳۹) مسلم (۴۱۰۲بخاری ( -١
 باشد. یم یه پسر وک س ر لباس انسی: زیعنی -٢
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آمد تا  یبا و صامبر خدا یپ ،دیروبرو گرد صامبر خدا یرد، و با پکت کاستقبال]حر
م آنچه نزدت یام سل یا«گفت:  صامبر خدا یدند، پیداخل گردشان  یھردو هکن یا

ز یدستور داد و آن نان ر صامبر خدا یھمان نان را آورد، و پ ی، آن گاه و»اوریھست ب
 آن نانخورش درسته داشت فشرد، و بر کرا  ]ی[روغن کآن مش یم باالیشد، و ام سل

ه خداوند خواسته بود گفت، و باز کرا  یزیدر آن چ صامبر خدا یرد، بعد از آن پک
رون یر شدند و بیھا اجازه داد و خوردند و س به آن ی، و»به ده تن اجازه بده«فرمود: 

ن ی، به آنھا اجازه داده شد و خوردند تا ا»به ده تن اجازه بده«دند، بعد از آن گفت: یگرد
ه ھمه قوم کن ی، تا ا»به ده نفر اجازه بده«رون رفت، باز گفت: یر شدند و بیسه ک

از  ین بخارین را ھمچنیا .١ا ھشتاد مرد بودندیھا ھفتاد  ر شدند، و آنیخوردند و س
ن یرده است، و ھمچنکت ی) آمده، روا۱۰۵/۹ه (یه در البداکانس به مانند آن، چنان 

شان و یث ایه طرق احادکاند، چنان  ت نمودهیرواآن را  یو بغو یعلیامام احمد، ابو
ه در کچنان  ین طبرانین را ھمچنیه بسط داده شده است. و ایھا در البدا الفاظ آن

و  یعلین را ابویت نموده، و صاحب المجمع گفته است: ای) آمده، روا۳۰۶/۸المجمع (
ھا  بودند. و رجال آنھا در حدود صد تن  اند، و افزوده است: و آن ت نمودهیروا یطبران

 .اند حیرجال صح

 س اطعام اشعث بن قیس الکندی

 س یقصه ولیمه و
ه اشعث به ک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا س حازم یس بن ابیاز ق یطبران
را گشود، و خواھرش را به عقد  یر بند وکآورده شد، ابوب س رکر نزد ابوبیعنوان اس

د، و شتر یده داخل بازار شترھا گردیشکام یاز نر خود را یدرآورد، بعد او شمش یاح وکن
ه: کنمود، آن گاه مردم ندا در دادند  یاش را قطع م د پاشنهید یه مکرا  یا نر وماده

به  -ر خود را انداخت و گفت: من یه فارغ شد، شمشک یافر شده است! ھنگامکاشعث 
است، اگر در اح من داده کن مرد خواھرش را به نیام، ا افر نشدهک -خدا سوگند 

و  )دینکذبح (نه یاھل مد یم، ایداشت ین میر از ایغ یا مهیم، ولیبود یشھرمان م
)، ۵۱/۱ن در االصابه (ین چنید. ایرید و بدل آن را بگییایصاحبان شترھا ب ید، وایبخور

                                           
 ).۲۰۴۰) و مسلم (۵۳۸بخاری ( -١
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 یر عبدالمؤمن بن علید: رجال آن غیگو یم یثمی) آمده است. ھ۴۱۵/۹و در المجمع (
 .اند حیصح ه ثقه است، رجالک

 س اطعام ابو برزه
 یکه: ابوبرزه کت نموده یم و او از مادرش رواکی) از حسن بن ح۳۵/۴ابن سعد (

تام یھا و ا وهیب یرا شبانگاه برا یاسه بزرگکتر شده را از طرف چاشت و  اسه بزرگ نانک
 ند.یگردا یا مین مھکیو مسا

 مهمانی تازه واردان به مدینه طیبه

 در این باره س حدیث طلحه بن عمرو
 یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا س ) از طلحه بن عمرو۳۷۴/۱ه (یم در الحلیابونع

ن ییپا یداشت نزد و ینه میدر مد ییآمد، اگر آشنا یم صامبر یپ ینزد یه مردک
د: و من از جمله یگو یشد. م یھمراه م ش داشت با اھل صّفه ینم ییشد، و اگر آشنا یم
ه ھر روز از طرف کبرخوردم،  ین آمده بودند، و با مردییصّفه پاه در کبودم  یسانک
سالم  صامبر یپ ینمود. روز یدو نفر ما حواله م یمد خرما برا یک صامبر خدا یپ

د، و یما را سوزان یھا مکرسول خدا، خرما ش یش نمود: ایاز ما صدا ید، و مردیگردان
ل نمود. و بر یامبر به طرف منبر خود مید: آن گاه پیگو ی، م١ھا بر تن ما پاره شد تانک

ر شد و کده بود متذیخداوند، آنچه را از قوم خود د یآن باال رفت و بعد از حمد و ثنا
 .میر نداشتیجز بر یم، و طعامیدرنگ نمود یده شب و اند ٢من و ھمراھم«گفت: 

 .در این باره س یحدیث فضاله لیث
 .در این باره س حدیث سلمه بن اکوع

 .در این باره س محّمد بن سیرینحدیث 
 .از اھل صّفه ص یدعوت و

 .در ضیافت اھل صّفه س حدیث ابوذر

                                           
ستبر از  یا ت، و جامهاس یمانی یه چادرھایشب ییاستعمال شده، و آن چادرھا» خنف«ث یدر حد -١

 دھد. یم یز معنیتان را نک
 است. م. س رکنجا ابوبیدر ا» ھمراھم«ھدف از  -٢
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 .حدیث ابن قیس در این باره
 .خواھند مسلمان شوند یکه م یکسان یمھمان

 اھل صّفه در رمضان یمھمان
ان ید، و ما، در میه گفت: رمضان فرارسکت نموده، یروا س از واثله بن اسقع یھقیب

از اھل  یما مرد یکم، نزد ھر ینمود یافطار م یم، وقتیم و روزه گرفتیصّفه بوداھل 
ش آمد یمان پ یبرا یشب یداد، بار یبرد و نان شب را به او م یآمد، و او را م یم ١عتیب
مان آمد،  یباال یم، باز شب بعدیامد، و ھمانطور صبح نمودیطرف مان ن یسکچ یه ھک

 یم، و او را از چگونگیرفت صامبر خدا یاه به طرف پامد، آن گیس نزدمان نکچ یو ھ
گاھان ا یه آکدش یپرس یش فرستاد و مھای از خانم یکرا نزد ھر  یسک یدم، ویامر خود آ

رد ک یاد میفرستاد سوگند  یرا]م یسکاز آنان [ ییکھست؟ آن گاه ھر  یزیچ ینزد و
امبر ین موقع پیبخورد، وجود ندارد، در ا یه آن را صاحب جگرک یزیاش چ ه در خانهک

بار «گفت:  صامبر یو آنان جمع شدند، پ» دیجمع شو«ھا گفت:  آن یبرا صخدا 
چ یخواھم، چون رحمت در دست توست، و ھ یا، من از تو از فضلت و رحمتت میخدا

اجازه خواست و  یسکه کنگذشته بود  یک، ھنوز اند»ستیآن ن کر از تو مالیغ یسک
دستور داد، و آن در  صامبر خدا یآورده شد، پ ینان یھا ان شده و قرصیگوسفند بر

 صامبر خدا یم. آن گاه پیر شدیه سکن یم تا ایما گذاشته شد، بعد خورد یش رویپ
ن فضل او است، و رحمت یم، ایرا خواست یما از خدا، فضل و رحمت و«ما گفت:  یبرا
) ۱۲۰/۶ه (ین در البداین چنیا .٢»ره نموده استیخود ذخ مان نزد یش را برایخو

 آمده است.

 در این باره ب بکر یحدیث عبدالرحمن بن اب
ه: اصحاب صّفه مردمان کت نموده یروا ب رکب یاز عبدالرحمن بن اب یبخار

د یدو تن باشد، با یه نزدش غذاک یسک«گفت:  یبار صامبر یبودند، و پ یریفق
ا ی -» را ببرد ید پنجمیه نزدش نان چھارتن باشد، باک یسکرا ھم ببرد، و  یسوم

ده تن را  صامبر یسه تن را با خود آورد، و پ س رکابوب ،-ه گفت کا چنان یششم را 

                                           
 عت رضوان باشد. م.یا اھل بیعت عقبه، یعت، اھل بید مراد از اھل بیشا -١
 ).۱۲۹/ ۶. بیھقی در الدالئل (حسن -٢



 حیات صحابه    ٢٤٠

 

 ٢دانم یو نم -م ی: من، پدر و مادرم بود١دیگو یاش سه تن بود، م ر در خانهکبرد، و ابوب
ر نزد کر بود، ابوبکما و خانه ابوبان خانه یه در مک یو خادم -ا گفت: ھمسرم یه آک
ه نماز خفتن را کن ینان خود را خورد، و بعد از آن درنگ نمود تا ا صامبر خدا یپ

نان شب را صرف  صامبر خدا یه پکن یرد تا اکخواند، بعد از آن بازگشت و توّقف 
ه خدا خواسته بود آمد، خانمش به او کاز شب  یشدن بخش ی، و بعد از سپر٣نمود

ا نان شب را به یبازداشت؟ گفت: آ -ا مھمانت ی -ت ھای ز تو را از مھمانیچه چ گفت:
 یعرضه داشتند، ولشان  یدند، طعام را برای؟ گفت: آنھا تا آمدن تو ابا ورزیآنھا نداد

ده یجاھل، و به گوش بر یر گفت: اکنخوردند، آن گاه من رفتم و پنھان شدم، ابوب
) خورم، ین طعام ابدًا نمید، خودش گفت: از ایبخور شدن دعا نمود و ناسزا گفت، گفت:

اد یتر از آن ز ن آن اضافهییم از پایگرفت یرا م یا لقمه یوقت( د: سوگند به خدایگو یم
د. آن گاه یادتر گردیشتر بود زیه پکر شدند، و طعام از آنچه یه ھمه سکن یشد، تا ا یم

 یخواھر بن یھمسر خود گفت: ا ادتر است! بعد بهیا زیز و ین] چیه [عکد یر دکابوب
از  س رکادتر است. و ابوبین از اول سه برابر زیا -چشمم  یو روشن -فراس، پاسخ داد: نه 

از آن خورد، و  یا و باز لقمه -سوگندش یعنی- ،٤طان بودیآن خورد و گفت: آن ش
 یان ما و قومیبود، و در م یصبح نزد و اسه]کبرد، و آن [ صامبر یسپس آن را نزد پ

ه کن نمود ییما تع یبود، وقت آن گذشت، آن گاه دوازده تن تنومند و بزرگ برا یعھد
ه کن یگر بود، جز ایه با ھر مرد چندتن دکداند  یبود، خدا م یمردمشان  دامکبا ھر 

ا چنان ی -د: و ھمه از آن خوردند یگو یشان فرستاده بود، میرا با ا یا عده صامبر یپ
ن را در یا»]. لمه فعرفناک[در بدل  ٦»فتفرقنا«ند: یگو یم ٥شانیر ای. غ-ه گفت ک

ت یت نموده است، و مسلم ھم آن را روایز روایح خود نیاز صح یگرید یھا بخش
 ) آمده است.۱۱۲/۶ه (ین در البداین چنیرده. اک

                                           
 عبدالرحمن. یعنی -١
 ند.ک یت میعبدالرحمن رواه از کاست  ین قول ابوعثمان راویا -٢
 خواب رفت. صامبر خدا یه پکن یتا ا در مسلم آمده: و درنگ نمود -٣
 طان بود.ین آمده: آن از طرف شیچن ین در اصل آمده و در بخارین چنیا -٤
 ان.ین راویر ایغ -٥
 ).۲۰۵۷) مسلم (۶۱۴۱بخاری ( -٦



 ٢٤١    ألباب هشتم: انفاق اصحاب در راه خداوند 

 

 در این باره ب قصه قیس بن سعد
ه گفت: سعد کت نموده، یز روایبن عبدالعز ییحیاء از یتاب االسخکدر  یدار قطن

 س بن سعدیگر فرزندش قیرفت، و سال د یخودش به جھاد م یسال س بن عباده
مھمان  یادیمسلمانان ز صامبر خدا یپ ی، سعد با مردم به غزا رفت، و براب

س پسر یگفت: اگر ق یه در آن ارتش بود، وکد یرس ین خبر به سعد در حالیآمدند، ا
ش یرا برا صامبر یه ضرورت پکاور، یب دھا رایلک ١نسطاس ید: ایگو یمن باشد، م

اش را  ینیب یاور، آن گاه ویم خط بید: از پدرت برایگو ینم، نسطاس مکبرآورده 
ند، و ک یضرورتش را برآورده م صامبر خدا یپ یرد و برایگ یدھا را میلکوبد، ک یم

ن یبرده بود. ا ٢صد وسق صامبر خدا یپ یس براین طور شده بود و قیه ھمیقض
 ) آمده است.۵۵۳/۳در االصابه (ن یچن

 یضیافت اعراب در سال قحط
مردم دچار  یه گفت: سالکت نموده، یروا ل مونه بنت حارثیاز م یطبران

داد،  یرا دستور م یمرد صامبر یآمدند، و پ ینه مینان به مدیه نشیشدند، باد یقحط
شب  یک داد، یش مینمود و نان شب را برا یگرفته مھمانش م یو او از دست مرد

ھمه آن را خورد،  یر بود، آن اعرابیطعام و ش یکاند صامبر خدا یآمد، و نزد پ ییاعراب
ا دو ی -شب  یکآن شخص را  صامبر ینگذاشت، پ یباق یزیچ صامبر یپ یو برا
گفتم: بار  صامبر خدا یخورد، آن گاه به پ یز رامیبا خود آورد، و او ھمه چ -شب 
گذارد. باز  یخورد و او را م یرا م صامبر خدا یمده، طعام پت کرا بر ین اعرابیا، ایخدا

 صگر نخورد، به رسول خدا یاز طعام د یمکن بار جز مقدار یا یاو را آورد، و یگریشب د
 صامبر یپ -ه اسالم آورده بود کآورده بود  ین بار او را در حالیا -گفتم: ھمان است 

 یثمیھ .٣»خورد یروده م یکخورد، و مؤمن در  یافر در ھفت روده مک«گفت: 
ت یت نموده، و احمد آخر آن را روایامل رواکآن را به طور  ید: طبرانیگو ی) م۳۳/۵(
 اند. حیرجال صح یرده است، و رجال طبرانک

                                           
 بود. یاو خادم و -١
 گذشت.ه کوسق معادل شصت صاع است چنان  یک -٢
 ) تمام داستان را آورده است.۴۳۳، ۴۳۲/ ۲۳. طبرانی (صحیح -٣
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 در ضیافت بادیه نشینان هدر عام الرماد س عملکرد امیرالمؤمنین عمر
ھا از ھر  عرب ١هالرماده گفت: در عام کت نموده، ی) از اسلم روا۲۲۸/۳ابن سعد (

د ابن یزیه شامل کرا  یمردان س نه آمدند. و عمربن الخطابیه جمع شدند و به مدیناح
ه بن عتبه بن مسعود، یاخت النمر، مسوربن مخرمه، عبدالرحمن بن عبدالقار  ش و عبداللَّ

شان  یشان را برا ه طعام و نانخورشکھا ساخته بود،  به آن یدگیبودند، مأمور رس
شدند، و  یجمع م س نمودند، ھمه نزد عمر یگاه میه بک ینمودند، و ھنگام یم میتقس

بر ھا  از آن یکدادند، و ھر  یخبر م یدار شده بودند به و ه عھدهکرا  ییارھاکھمه 
 یحارثه، بن یراتج، بن یه گرفته الینه موّظف بود، و اعراب از رأس الثنیاز مد یا هیناح

سلمه  یه بنیھا در ناح از آن یظه فرود آمده بودند، و گروھیقر یع و بنیعبداالشھل، بق
البته در  -گفت:  یم یه شبکدم یشن س نه را احاطه نموده بودند. از عمریبودند، و مد

ه نزد ما نان شب کرا  یسانک -صرف نموده بودند  یه مردم نان شب را نزد وک یحال
نده شمردند، و تعدادشان را ھفت ھزار مرد یھا را در شب آ د و آنیاند، بشمار را خورده

ھا را  د، آنینکضان و اطفال را شمار یند، و مریای یه نمکرا  یھای الیافتند. گفت: عی
 .افتند!!یرا چھل ھزار تن شان  حساب نمودند، و ھمه

ت داد و یھدا یم و مردم افزون شدند، آن گاه ویدرنگ نمود یھای بعد از آن شب
نان شب را خورده بوند ده ھزار تن و  یه نزد وکرا  یسانکتعداد  آنان شمرده شدند، و

ت یه خداوند باران را عناکرده بودند کت نکافتند. و ھنوز حریه را پنجاه ھزار تن یبق
 یه ھمان اشخاص را در ھمان نواحکدم یرا د س د، عمریه باران بارک یفرمود، ھنگام

 یتوشه و سوارشان  یند، و برایرون نمایبه یه آنان را به بادکموّظف ساخت، شان  مربوط
نمود،  یرون میھا را ب ه خودش آنکدم یرا د س اورند، من عمریفراھم بشان  هیتا باد

نم دو سوم ک یه گمان مکر ھم واقع شده بود یشان مرگ و میان اید: در میگو یاسلم م
ه از کچنان بود  س عمر یھا گیماندند و د یگرشان باقیسوم د یکشان مردند و یا

ساختند، بعد از آن  یم ٢ورکرکخاستند، و تا صبح  یآنھا بر م یسو بهارگران کسحرگاھان 

                                           
اتفاق افتاد، و او از  س ه در زمان عمرکبود  یقحط سال یکن یند، و اک یرا افاده م ک: ھالهالرماد -١

ھا بر اثر  ه، آنکده شده یل نامین دلیز نگرفت، و گفته شده: به ایف صدقه را نیھا به عنوان تخف آن
 ده بود.یستر گردکچون خاھایشان  الت رنگکو مش یسخت

 وفته شده باشد.کد ھدف دانه یشا -٢



 ٢٤٣    ألباب هشتم: انفاق اصحاب در راه خداوند 

 

داد و روغن  یت میھدا س نمودند، عمر یدادند، و غذا آماده م یضان آنھا را، طعام میمر
شد] تا  یشد، [و ھمانطور گذاشته م یآتش پخته م یبزرگ باال یھا گیتون در دیز

شد و توسط ھمان روغن نانخورش داده  یزه میرارتش برود، بعد از آن نان رو ح یگرم
 ۀ، و عمر درزمان عام الرماد١دندیگرد یتون دچار تب میھا از روغن ز شد. عرب یم
د، نه یچش یخورد، نم یه با مردم در وقت نان شب مک یزیرا به جز ھمان چ یزیچ

ه کن یش، تا اھای از خانم یکچ یاز پسران خود، و نه ھم در خانه ھ یکچ یدرخانه ھ
 د.یزنده گردانشان  اول یخداوند مردم را چون زندگ

 در این باره یحدیث فراس دیلم
ست یھر روز ب س ه گفت: عمربن الخطابکت نموده، یروا یلمیابن سعد از فراس د

ش فرستاده بود، ذبح یمصر براه عمروبن العاص از ک ییشتر را بر خوان خود از شترھا
 ) آمده است.۳۸۷/۴نز (کن در المنتخب الین چنینمود. ا یم

 با اھل بیت گرسنه س قصه امیرالمؤمنین عمر
 س ه: عمربن الخطابکاند  ت نمودهیر از اسلم رواک، ابن شاذان و ابن عساینورید

در اطرافش  ه در داخل منزل خود قرار داشت و اطفالک یگشت زد، ناگھان با زن یشب
ه از آب پرش نموده کد یآتش گرد یباال یگینمودند برخورد. آن گاه متوّجه د یه میگر

ست؟ ین اطفال از چیه ایز خدا، گرینک یشده گفت: ا یکبه دروازه نزد س بود، عمر
ست؟ پاسخ یآتش چ یگ باالین دیاست، عمر افزود: ا یاز گرسنگشان  هیپاسخ داد: گر

نند، و کسازم تا خواب  یشان را بدان مشغول میام، و ا پر نمودهگ] آب ین دیداد: [در ا
ه نمود، بعد از آن به دار یگر س ھست. عمر یزیه در آن چکسازم  یوانمود مشان  یبرا

، روغن، خرما، لباس و درھم یاز آرد، چرب یزیرا گرفت و در آن چ یصدقه آمد و جوال
 یرا بر پشت من بگذار، گفتم: ان یاسلم ا یگذاشت، و جوال را پر نمود و گفت: ا

ت یاسلم مادر برا یرم، به من گفت: ایگ ین را از طرف تو بر پشت مین من ایرالمؤمنیام
شان ھستم، و آن را به ینم، چون من در آخرت مسؤول اک ینباشد! من آن را پشت م

و  یاز چرب یزیگ را گرفت و در آن آرد و چید و به منزل آن زن آورد، و دیشکدوش 
نمود، و من دود  یگ فوت میر دیداد و ز یت مکخرما انداخت، و آن را به دست خود حر

                                           
 خوردند. م. یم یوانیعادت نداشتند و روغن ح یه آنھا به روغن نباتکن علت بود ین به ایا -١



 حیات صحابه    ٢٤٤

 

پخت، و به دست خود  شان برایه کن ید، تا ایآ یرون میشش بیان ریه از مکدم یرا د
رون رفت و یر شدند. بعد از آن بیه سکن یرون آورد، و به آنھا داد تا ایآنھا ب یبرا

ن ینم، و ھمکه با او صحبت کدم یدرنده نشست، و من ترسن چون یآنھا بر زم یروبرو
اسلم  یدند. آن گاه برخاست و گفت: اینمودند و خند یه اطفال بازکن یطور بود تا ا

ه یه گرکدم یھا را د شان نشستم؟ گفتم: نه، گفت: آنیه چرا در مقابل اک یدان یم
نند، ک یام، خنده م دهیه ندکن یه بروم، و آنھا را تا اکدم ین ناپسند دینمودند، بنابرا یم

ن در منتخب ین چنید. ایو خوشحال گرد یدند روانم راضیه خندک یبگذارم، ھنگام
 یه گفت: شبکت نموده ی) از اسلم روا۱۳۶/۷ه (ی) آمده است. و درالبدا۴۱۵/۴نز (کال

 یم و درآنجا به آتشیدیرس ٢ه به صرارکن یرون رفتم، تا ایب ١با عمر به طرف حره واقم
م، یا به آنجا برویآمده، ب یه شب باالکھستند  یاسلم، آنجا سواران یم، گفت: ایرخوردب

ن را به یه اطفالش ھمراھش بود... و اکم یدیرا د یم و ناگاه در آنجا زنینزدشان آمد
 ت نموده است.یروا یاداتیآن با ز ی) به معنا۲۰/۵( یر شده. و طبرکآن متذ یمعنا

 تقسیم طعام

 این بارهدر  س حدیث انس
 ٣وزه عسلک یک صامبر یدر به پکیه گفت: اکت نموده، یروا س احمد از انس

ھا  ھر مرد از آن یه از نماز برگشت از نزد مردم عبور نمود، و براک یه نمود. ھنگامیھد
 یکش یبرگشت و برا یقطعه داد، باز به طرف و یکز یجابر ن یداد، برا یقطعه م یک

پاسخ داد:  صامبر ی، پیم اعطا نمودیمرتبه برا یکگر داد، جابر گفت: تو یقطعه د
ه ست ین برایا« ) آمده ۲۹۷/۱ن در جمع الفوائد (ین چنیا .٥- ٤»دختران عبداللَّ

 یباشد، ول یضعف م ید آمده، در ویبن ز ین علید: در ایگو ی) م۴۴/۵( یثمیاست. و ھ
 ثش حسن است.ین ھمه حدیبا ا

                                           
 شود. یه حره ھم بدان منسوب مکنه است، یمد یاز دژھا یواقم دژ -١
 عراق نه بر راهیمد یلیست در سه مییجا -٢
شود،  ین مییاز ھوا، پا یدام عملکه بدون کاست  ینیشر یزیر شده، و آن چکذ» من«ث یدرحد -٣

 ».هینھا«به نقل از 
 ھا خواھران جابراند. آن -٤
 ) در سند آن علی بن زید بن جدعان است که ضعیف است.۱۲۲/ ۳. احمد (ضعیف -٥
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 این بارهدر  س حدیث حسن
 یرا برا یا وزهکدر دومةالجندل کیه گفت: اکت نموده، یروا س ر از حسنیابن جر

تش یو اھل ب صامبر ید، و پیده ایه دکبود  یاھدا نمود، و در آن عسل صامبر خدا یپ
را  یسکه نماز را خواند ک یازمند بودند. ھنگامیدر آن روز به خدا سوگند به آن ن

نمود، و  یس دست خود را بدان داخل مکارانش دور بدھد، و ھر یت داد، تا آن را بر یھدا
دست خود را  یآمد، و س دینزد خالدبن ول یخورد، وقت ید و میشک یرون میرا ب یزیچ

 صامبر یمرتبه گرفتند و من دو بار گرفتم، پ یکامبر خدا مردم یپ یداخل نموده گفت: ا
 ) آمده است.۴۷/۴ز (نکن در الین چنیا». ز بدهیبخور، به اھلت ن«گفت: 

 و تقسیم نمودن خرما در میان یارانش ص پیامبر
ان اصحاب یدر م یروز صامبر یه گفت: پکت نموده، یروا س رهیاز ابوھر یو بخار

من ھم ھفت خرما داد،  یھر انسان ھفت خرما داد، برا یم نمود، و برایخود خرما تقس
تر بود، چون در  ار مرغوبیه بسیاز بقم یو پوچ بود، و آن خرما برا یاز آنھا رد ییکه ک

 یه گفت: براکت است یروا س ) از انس۱۸/۲و نزد مسلم ( .١ار دوام آوردیام بس سهکی
م یه بر سر دو پا نشسته بود آن را تقسک یدر حال یخرما آورده شد، و صامبر خدا یپ

 .٢خورد ینمود، و از آن به سرعت م ینم

 در عام الرماده و جواب او به عمر ب عمرو بن العاص ینامه عمر برا
 ینه قحط و سختیه: در مدکت نموده یروا س ث بن سعدیم از لکابن عبدالح

ر مردم شد، آن گاه او یدر سال رماده دامنگ س در خالفت عمربن الخطاب یدیشد
 :٣ه در مصر بود نوشتکبه عمروبن العاص  یا نامه

يا  -بعد: فلعمر ، سالم، اما ايصبن الع مؤمنني اىل العايصـ عمر امريالمن عبداهللا«

 .»، فياغوثاه، ثم ياغوثاه!يومن مع) انا(من معك ان اهلك اذا شبعت انت و ما تبايل -عمرو 

                                           
 ).۵۴۱۱بخاری ( -١
 ).۲۰۴۴مسلم ( -٢
ه و یر در البدایثکه ابن کدر نزد جمھور، چنان  یامل انتخاب نموده است، ولکدر ال رین را ابن اثیا -٣

 ستم فتح شده است.یر شده، مصر در سال بک) متذ۹۷/۷ة (یالنھا
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، سالم، اما بعد: سوگند به یبن عاص یعاص ین برایرالمؤمنیاز بنده خدا عمر ام«
ن را یا ید، پروایر شویه ھمراھت ھستند، سک ییھاه تو و آنک یوقت -عمرو  یا -جانم 

اد یادرس، و باز به فریم. به فریشو که ھمراھم ھستند، ھالک ییو آنھا )من(ه ک یندار
 نمود. یرار مکن قولش را تیو ا». رس

 ش نوشت:یبعد عمروبن العاص برا

قد اما بعد: فيا لبيك، ثم يالبيك، ومؤمنني من عمروبن العاص ـ عمر امرياللعبداهللا«

 .»بركاتهمةاهللا وـرح. والسالم عليك ويدك وآخرها عندعن هاـبعثت اليك بعرياول
و باز ھم  یکن از طرف عمروبن العاص، اما بعد: لبیرالمؤمنیبه بنده خدا عمر ام«

 یه اول آن نزد تو، و آخرش نزد من است. و سالمتکفرستادم  یا ت قافلهی، من برایکلب
 ».او یھا تکبادا بر تو، و رحمت خدا و بر

 عمرو میان ساکنان مدینه منّوره ینمودن طعام ارسالعمر و تقسیم 
 ییکنه و آخرش در مصر بود، و یه اول آن را در مدکرا فرستاد،  یعمرو قافله بزرگ

مردم  یاستفاده از آن برا د، بایرس س ه به عمرک یقرار داشت، ھنگام یگریدر دنبال د
ه کبا آنچه از طعام  را ینه و اطراف آن شتریاھل خانه در مد یش آورد، و برایگشا

را فرستاد  ش وقاص یر بن عوام و سعدبن ابیبارش بود، داد، و عبدالرحمن بن عوف، زب
شتر را با آنچه از طعام  یکند، و آنان به اھل ھر خانه یم نمایمردم تقس یه آن را براک

 نند، و گوشت آن راکل دادند، تا طعام را بخورند و شتر را ذبح یبر آن قرار داشت تحو
ه ک ینند، و از لباسکفش درست کاش را نانخورش سازند، و پوستش را  یبخورند و چرب

نند، و خداوند کر آن استفاده یا غیدرآن طعام بود، طبق خواست خود به عنوان لحاف 
ج از یث را به طول آن در حفر خلیو حد -آورد  یش و فراخیمردم گشا یتوسط آن برا

ن در المنتخب ین چنیر شده است. اکه متذکنه و میدحمل طعام به م یل تا قلزم براین
 ) آمده است.۳۹۸/۴(

ه گفت: کت نموده، یاز اسلم روا یھقیم و بکمه و حاین ابن خزیو آن را ھمچن
ر شده، و کث را متذیعمروبن العاص نوشت... و حد یعمربن الخطاب در عام الرماده برا

ن قافله یفراخواند و گفت: با اول ار را ید، زبیه اول قافله رسک یدر آن آمده: ھنگام
، و یمن بفرست یسو به یه توانستکرون رو، و بدان طرف نجد برو، و اھل ھر خانه را یب
ه بر آن بار کشتر را با آنچه  یک یا اھل ھر خانه ی، برایبفرست یه نتوانستکرا  یسک
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 یند، و چربینمانند، و شتر را ذبح کبده تا دو لباس بر تن شان  تیاست امر بده، و ھدا
فش سازند، و بعد از آن کنند و پوستش را ک کند، و گوشتش را خشیآن را آب نما

ند و یرند و پخته نمایاز آرد را بگ یاز روغن و مشت یاز گوشت، و مقدار یمقدار
د، یرون شدن ابا ورزیر از بیزب یاورد، ولیب یرزقشان  یه خداوند براکن یبخورند، تا ا

. بعد از ١یابی ینم یرون شویا بیه از دنکن ین را تا ایوگند، مثل اعمر گفت: به خدا س
د، بعد از آن یز ابا ورزیفراخواند او ن -را  س نم طلحهک یگمان م -را  یگریس دکآن 

ث را در دادن یرون رفت... و حدیر بین مسیرا فراخواند و او در ا س ده بن جراحیابوعب
و رد آن و باز قبول نمودنش بنا به گفته عمر ده یابوعب ینار از طرف عمر برایھزار د

) آمده، و [در ما بعد] خواھد ۳۹۶/۴ن در المنتخب (ین چنیر شده است. اکش، متذیبرا
ظفر در عزت و  یان انصار و بنیدر م صامبر یم نمودن طعام توسط پیآمد. و تقس

 شان گذشت.یرام انصار و خدمت اکا

 پوشانیدن لباس و تقسیم نمودن آن

 ص اسیر توسط پیامبر یدادن دو جامه راھدار براقصه  
ر یھمان اس یه: وکت نموده یروا س و او از پدرش یبن جزء سلم ٢م از حبانیابونع
اسالم آورد و  یبه جزء دو لباس داد، جزء نزد و صامبر ی، و پ٣آورد صامبر یرا نزد پ

لباس به تو ه نزدش ھست دو ک یھای نزد عائشه برو، او از لباس«گفت:  صامبر یپ
دو دست  -شادابت گرداند  -رفت و گفت: خدا  ل نزد عائشه ی، آن گاه و»دھد یم

دو جامه  صامبر خدا ین، چون پکم انتخاب یه نزدت ھست براکھا  ن لباسیلباس از ا
بود رسا نمود و  که از درخت اراکرا  یدراز کآنھا را به من داده است، عائشه مسوا

ن در المنتخب ین چنیشدند. ا یده نمیر و زنان عرب دیرا بگن یر. و این را بگیگفت: ا
 ) آمده است.۱۵۳/۵(

 در این باره ص با دو نواسه پیامبر خدا س قصه عمر
                                           

 .یابی ینم یا خارج شویه از دنکن یثرت ثواب تا اکن عمل را در یمثل ا یعنی -١
 جبار است نه حبان. ینام و هدر االصاب -٢
بودن  کھا او را در وقت مشر بود، و آن ینزد و صامبر یه از اصحاب پکاست  یریاس یآن شخص -٣

 .هر گرفته بودند، و بعد اسالم آوردند. به نقل از االصابیخود اس
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من یاز  یھای ه گفت: لباسکت نموده، یابن سعد از جعفر بن محّمد و او از پدرش روا
رون یده بیھا را پوش لباسع نمود، و آنھا یھا را بر مردم توز آمد، و او آن س عمر یبرا

سالم  یان قبر و منبر نشسته بود، و مردم نزدش آمده بر ویرفتند، و عمر در م
 ل از خانه مادرشان فاطمه ب نیردند، حسن و حسک یش دعا میدادند و برا یم
 س بر تن نداشتند، عمر یزیھا چ گذشتند، و از آن لباس یان مردم میرون رفتند و ازمیب

ه به ک یھای ن لباسیاش گره خوردو گفت: به خدا سوگند، ا یشانیپش ترش شد و یرو
ت خود را لباس ین، رعیرالمؤمنیام یام مرا خشنود نساخت، گفتند: ا دهیشما پوشان

 یگذرند ول یان مردم میه از مکن دو بچه ی، گفت: به خاطر اینمود یار خوبکو  یداد
، بعد از کوچکھا  بودند، و آن دو از لباسھا از آن دو بزرگ  بر تن ندارند، لباس یزیاز آن چ
ار عجله نما. کن ین بفرست، و در اینامه نوشت: دو لباس به حسن و حس ١منیآن به 

نزالعمال کن در ین چنید. ایش دو لباس را فرستاد، و عمر آن دو را پوشانین او برایبنابرا
م یدر تقس س ر و محّمدبن مسلمه با عمریدبن حضی) آمده است. و قصه اس۱۰۶/۷(

ام  یرام انصار، و دادن پارچه خوب براکدر عزت و ا یان مردم توسط وینمودن لباس در م
 .د، در قتال زنان گذشتیجنگ یه در روز احد مکن یبه خاطر ا یتوسط و ل عماره

 در این باره س عملکرد امیرالمؤمنین عمر
 یسک س الخطاب ه گفت: عمربنکت نموده، یار از محّمد بن سالم رواکر بن بیو زب

ه العدو د: یگو یا. میه صبحگاھان نزدم بکفرستاد،  ل یرا نزد شفاء بنت عبداللَّ
افتم، یاش  را بر دروازه ل صیالع یدبن ابیه بنت اسکصبحگاھان نزدش رفتم، و عات

را خواست و آن را به  یا پارچه یم، ویصحبت نمود یم، و ساعتیآن گاه ھر دو وارد شد
عمر من  ید: گفتم: ایگو یاز آن را خواست و به من داد، و یتر نییداد و پارچه پا یو

را دنبال من  یسکت ھستم، نه او، یام، من دختر عمو اسالم آورده یقبل از و
تو برداشته  ی، و او از دل خود نزدت آمده است، عمر گفت: من آن را برایفرستاد
 صامبر خدا یاز تو به پ یو هکاد آوردم ید، به یشد یجایکه با ھم ک یھنگام یبودم، ول

 ) آمده است.۳۵۶/۴ن در االصابه (ین چنیتر است. ا یکنزد

 در این باره س یعملکرد امیرالمؤمنین عل
                                           

 من نوشت.یم خود بر کحا ین باشد: بعد از آن براین درست چنکمم -١
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ت یتاب استدعاء اللباس از اصبغ بن نباته رواکدر  ینیمد یر و ابوموساکو ابن عسا
 یازیتو نن، من به یرالمؤمنیام یآمد و گفت: ا س ینزد عل یه گفت: مردکنموده، 

نم، به خداوند بلندش نمودم، اگر تو آن را که به تو بلند کنیه آن را قبل از اکدارم 
 ینم، و اگر برآورده نساختک یر مکم، و از تو تشینما یش می، خدا را ستایبرآورده ساخت

س، ین بنویگفت: بر زم یدارم، عل یآورم، و تو را معذور م یم یجا بهش خدا را یستا
نم، نوشت: من محتاج ھستم، یت ببیه ذّلت سئوال را در روکدانم  یناپسند مچون من 

د، و آن را آوردند، آن گاه آن مرد لباس را گرفت و یاوریم بیبرا ١یگفت: لباس س یعل
 گفت: یو بعد از آن شروع نموده م د،یپوش

 حاسنهاـم حلة تبيل يكسوتن
 

 فسوف اكسوك من حس الثناء حلال 
 

 ثنائى نلت مكرمةان نلت حسن 
 

 ا قدقلته بدالـلست تبغى بمو 
 

 ان الثناء ليحيى ذكر صاحبه
 

 جبالـكالغيث حييى نداه السهل وال 
 

 خري توفقة ال تزهد الدهر يف
 

 عمال يبالذ يفكل عبد سيجز 
 

شود، و من [در بدل] از  یار مکآن آش یھا یه خوبک، یداد یبه من لباس: «ترجمه
عّزت را به دست  یمن را حاصل نمود یپوشانم، اگر ثنا یت میھا برا خوب لباس یثنا

م نموده ی[در مقابل تقد یا بدلیمن عوض  یھا ن گفتهیتو به ا ه]کدانم  ی، و [میآورد
ند، مانند باران ک یاد صاحب خود را زنده میشه یش ھمی، ثنا و ستایخواھ یش] نمیخو

غ یا درید آن را در دنیا یاز دستت م یریازد، اگر خس یوه و دشت را زنده مکه نم آن ک
 ».شود یس طبق ھمان عملش پاداش داده مکھر  ین، چون براکم

داد،  ینار آورده شد، و آن را به وید! و صد دیاورینار بیم دیگفت: برا یآن گاه عل
 صامبر خدا ی، از پینار؟! گفت: آرین لباس و صد دیرالمؤمنیام ید: گفتم: ایگو یاصبغ م

                                           
 دھد. م. یم یمعن استعمال شده، و آن جامه و ازار ورداء را با ھم» هحل«در نص  -١
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ن مرد نزد ین منزلت ای، و ا١»دیقرار دھ ھایشانگایمردم را در جا«گفت:  یه مکدم یشن
 ) امده است.۳۲۴/۳نز (کن در الین چنیا .٢من است

 یك مسلمان یپاداش پوشانیدن لباس برا
آمد، و ابن عباس به  ینزد و یه: سائلکت نموده یروا ب از ابن عباس یو ترمذ
ه ن یه معبودک یدھ یم یا گواھیاو گفت: آ ست، و محّمد رسول خداست؟ گفت: یجزاللَّ

، و ی، ابن عباس گفت: سئوال نمودی؟ گفت: آریریگ ی، افزود: و رمضان را روزه میآر
 ی، آن گاه به او لباس٣میوند دھین بر ما حق است تا تو را پیاست، و ا یسائل حق یبرا

 یه براک یھر مسلمان«گفت:  یه مکدم یشن صامبر خدا یآن گفت: از پ داد، و بعد از
از آن بر تن او  یا ه پارهکباشد  یلباس بپوشاند تا آن وقت در حفظ خدا م یمسلمان

 ) آمده است.۱۴۷/۱ن در جمع الفوائد (ین چنیا .٤»باشد

 اطعام مجاهدین

 در این مورد ص در این باره، و قول پیامبر س عملکرد قیس بن سعد
هکابن عسا ات ویالنیر در الغکابوب ه: کاند  ت نمودهیروا ب ر از جابربن عبداللَّ

بود،  ب س بن سعدبن عبادهیرا فرستاد و در رأس آنھا ق یا هیسر صرسول خدا 
ه آمدند، ک یرا ذبح نمود. ھنگام ینه سوارشان  یس برایشدند، و ق یآنان دچار سخت

سخاوت عادت «فرمود:  صامبر یر شدند، پکمتذ صامبر خدا یپ ین موضوع را برایا
 س جیر از رافع بن خدکا و ابن عسایالدن یو نزد ابن اب». ن خاندان استیا یو خو

آورد و به  یھمراھش بود رو ب ه عمربن الخطابکده یه گفت: ابوعبکت است یروا
ه ذبح نمود و [خبر] ک ین. ھنگامکه ذبح نکدھم  یس به سعد گفت: تو را سوگند میق

                                           
 ) آلبانی آن را ضعیف دانسته است.۲۴۸۴. ترمذی (ضعیف -١
) در سند آن اصبغ بن نباتة است که متروک و متھم به دروغ ۱/ ۲۰۰/ ۱۲. ابن عساکر (ضعیف -٢

است و سالمة الکندی ھم مجھول است. در ضمن از قصه عالیم ساختگی بودن نمایان است. نگا: 
 ).۱۳۴۴الجامع ( ) و ضعیف۱۸۹۴الضعیفة (

و  یما حق است تا با تو صله رحم یه: باالکن باشد یش اید معنایآمده و شا» کنصل«ث یدر حد -٣
 م.ینکشفقت 

 ) و در آن جھالت است.۱۷۱۱. طبرانی در االوسط (ضعیف -٤
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ن در غزوه ی، البته ا»است یدر خاندان سخاوتمند یو«د، فرمود: یرس صامبر یبه پ
 ) آمده است.۲۶۰/۵نز (کن در منتخب الین چنیرخ داده بود. ا ١خبط

 مجاھدین یدر ساحل بحر برا یبزرگ یخارج شدن ماھ
 صامبر یس بن سعد بن عباده در زمان پیه گفت: قکت است یاز جابر روا ینزد طبران

 ینه شتر را برا یش آمد، آن گاه ویمان پ یبرا یدیشد ین شد، و گرسنگییر ما تعیام
م، و سه روز یبرخورد ین ماھیم، ناگاه با بزرگتریدیا رسیما ذبح نمود، و بعد به ساحل در

ھا  و جوال یآبخور یھا کم در مشیخواست یم، و از آن آنچه از چربیبر آن اقامت نمود
م، و آن را به او خبر یآمد صامبر خدا یه نزد پکن یم، تا ایت نمودکم و حریردکحمل 

م، دوست ینک یم کش دریر شدن بویه آن را قبل از متغکم یدانست یم، گفتند: اگر میداد
ه بن صالح ید: در ایگو ی) م۳۷/۵( یثمیھ .٢بود یه نزد ما از آن مکم یداشت اتب کن عبداللَّ

احمد و  یثقه و مأمون است، ول ید: ویگو یث میب بن اللیبن شع کث آمده، عبدالملیل
 اند. ه رجال آن ثقهیشناسم، و بق یرا نم یاند، و ابوحمزه خوالن ف دانستهیاو را ضع یر ویغ

 در اطعام مجاھدین رخ داد ب قصه آنچه میان عمر و بالل
به  س ه عمرک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا س حازم یس بن ابید از قیابوعب

 یعمر، ا یبالل نزدش آمد و گفت: ا ر ھم نزدش حاضر بودند،کعسا یشام آمد، و امرا
، و در ین خدا ھستینھا و بین این عمر است. بالل گفت: تو در بیعمر، عمر پاسخ داد: ا

ه به کرا  یسانکتواند، و  یش رویه پکرا  یسانکن یست، بنابرایس نکچین تو و خدا ھیب
 اند یسانکھا  نین، چون ھمیبب اند ه به طرف چپ توکرا  یسانکطرف راست تواند، و 

 س ، عمر٣خورند ینم یزیگر چیھا جز گوشت پرنده د نیاند، به خدا سوگند، ا ه نزدت آمدهک
 یھر مرد یه براکزم، یخ ین مجلس خود تا آن وقت بر نمی، من از ایگفت: راست گفت

د، یریه و روغن به گردن نگکمانه گندم و به قدر مناسب آن سریاز مسلمانان دو پ

                                           
ت، برگ افتاده، و کزد، و خبط با حریعلف شتر بر یخبط: زدن درخت توسط عصا، تا برگ آن برا -١

 صامبر یپ یایه از سراکه خبط ینه، و سریمد ینه در فاصله پنج روزیاست در جھ ییاخبط ج
ه آنھا گرسنه کن یا این نقطه گرفته است، یباشد، نام خود را از ھم ینه میاز جھ یا هیقرسوی  به

 .را خوردند -» افتاده یھا ورق« -شدند، و خبط 
٢  
 .اند ھا مترف نیه اک ن استیه از ایناک -٣
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ن به گردن ما باشد، یم، این به گردن گرفتیرالمؤمنیام یخاطر تو، ا ن را ما بهیگفتند: ا
ن یا .١نون درست استکاد نموده و وسعت آورده است، عمر گفت: ایر را زیخداوند خ

ت یس به مانند آن رواین را از قیا ی) آمده است. و طبران۳۱۸/۲نز (کن در الیچن
ه بن احمد یگو ی) م۲۱۳/۵( یثمینموده. ھ ه ثقه و مأمون کد: رجال آن به جز عبداللَّ

 .اند حیاست، رجال صح

 چگونه بود ص انفاق پیامبر

 در این باره با یك مشرك س قصه بالل
ه ھور یھقیب امبر یه گفت: در حلب با بالل موذن پکت نموده، یروا ٢ینیاز عبداللَّ

 صامبر خدا یانفاق پ هکن کان یم بیبالل برا یمالقات نمودم، و گفتم: ا صخدا 
ه خداوند ک ییه داشت از ابتداکرا  یزیھمه چ یچگونه بود؟ پاسخ داد: سرپرست

 )انسان(ه ک یرد من به عھده داشتم، ھنگامکه وفات کن یمبعوثش نموده بود، تا ا
نمودم و  یت مکرد، و حرک ید، به من اشاره مید یر میآمد، و او را فق ینزدش م یمسلمان
دادم، تا  یدم و غذا میپوشان یدم، و آن را بر او میخر یم یزیو لباس و چردم، ک یقرض م

است، جز از  یبالل، نزد من فراخ ین به من برخورد و گفت: اکیاز مشر یه مردکن یا
 یوضو نمودم، و بعد برخاستم تا برا ین، و من چنان نمودم. روزکقرض م یسکمن از 

از تجار [حاضر] است،  یدر جمع کمشر ه آنکنماز اذان بدھم، ناگھان متوّجه شدم 
. آن گاه او بر من غلظت یگفتم: بل )دیگو یم(، یحبش ید گفت: ایه من را دک یھنگام

ان تو و یم میدان یا میگفت: و افزود: آ - یظیا غلیو  - ینمود، و قول بزرگ ییو ترشرو
است، و  یان تو و آن فقط چھار شب باقیاست، گفت: م یکماه چقدر است؟ گفتم: نزد

ت دادم، آن را نه به یرم، چون من آنچه را برایگ یتو را در بدل آنچه از من بر توست م
ه آن را فقط به کرامت صاحبت، بلکرامت تو دادم، و نه به خاطر عزت و کخاطر عزت و 

ه قبل ک، چنان یه گوسفندان را بچرانک، و بگذارمت یت دادم تا غالمم شویبرا یخاطر
ه کفرا گرفت،  یزید: آن گاه مرا در روانم چیگو ی، مینمود یرا مار کن ین، ایاز ا

                                           
 ).۳۳۷/ ۱) و طبرانی در الکبیر (۳۳۵. ابوعبیده در االموال (ص حسن -١
ه بن لح ین وکن در اصل آمده، و ممین چنیا -٢ باشد،  یالحمص یابوعامر الھوزن یریالحم یعبداللَّ

ه االموال آمده از ی) مراجعه شود، و در حاش۳۷۳/۵ب (یب التھذین مورد به تھذیدر ا
 سابقه دار و ثقه است. یتابع یه وک، یابوعامرالھوزن
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ه نماز عشاء را خواندم، و کن ی، بعد رفتم و اذان دادم، تا ا١ردیگ یمردم را م یھا نفس
ورود نزدش اجازه خواستم،  یل خود برگشت، و من برایبه اھل و فام صامبر خدا یپ

ت یه براکرا  یکت ھمان مشریمادرم فدا رسول خدا پدر و یو به من اجازه داد، گفتم: ا
ن و آن چنان گفت، و نزد تو ین چنیگرفتم، ا یقرض م ینمودم، من از و یادآوری

است، و او مرا  یزیه آن را از طرف من ادا سازد، و نه ھم نزد خودم چکست ین یزیچ
اند بروم،  آوردهه اسالم ک ییھا هین قریا یبعض )به(ه کسازد، به من اجازه بده  یرسوا م

 د.یه آنچه را بر من است ادا نماکد یت فرمایعنا یتا خداوند رسولش را رزق
سرم  یکفشم را نزدکر و یزه و تیر، نیرون رفتم، و به منزل خود آمدم، و شمشیب

شدم،  یدار میرفتم ب یه به خواب مک یدم، و ھرگاھیم را طرف افق گردانیگذاشتم و رو
د، آن گاه یه عمود صبح اول دمکن یدم، تا ایخواب یاست بازمدم ھنوز شب ید یو چون م

 صامبر خدا یبالل نزد پ یند: اک یصدا م یه انسانکنم متوّجه شدم کت کخواستم حر
خود در  یه چھار شتر با بارھاکم، و متوّجه شدم یایا، به راه افتادم، تا نزدش بیب

مژده بادا «آمدم، و اجازه خواستم، او به من گفت:  صامبر خدا ی، آن گاه نزد پاند آنجا
و من خدا را ستودم، او افزود: » ت آورده استینت را براید یت، چون خداوند قضایبرا
ھا و  خود آن«. گفت: یگفتم: بل» ؟یاند عبور ننمود دهیه خوابک یا بر آن چھار شتریآ«

ھا را  آن کم بود، و بزرگ فدھا لباس و طعا ه در آنکدم ید -تو باشد  یبرا ھایشانبار
». نکنت را ادا ین، و بعد از آن دکھا را نزد خود قبض  ، آن-ش اھدا نموده بود یبرا
شان  یان نمودم، و بعد از آن برایرا از آنھا پا ھایشاند: من چنان نمودم، و باریگو یم

نماز را  صامبر خدا یه پکن یعلف دادم، و سپس به طرف اذان نماز صبح رفتم، تا ا
م گذاشته یھا ع خارج شدم، و دو انگشت خود را در گوشیخواند، و من به طرف بق

د حاضر شود، و تا آن وقت یباشد با ینیخواھان د صامبر خدا یه از پکس کگفتم: ھر 
 صامبر خدا یپ یگر باالیه دکقرض و عرضه نمودن بودم  یمصروف فروش و ادا

ه نزدم اضافه ماند. بعد از آن به یم اوقیو ن یکا یو  هین نماند، و دو اوقیدر روز زم ینید
ه در مسجد تنھا نشسته ک صامبر خدا یثر روز رفته بود، و با پکطرف مسجد رفتم، و ا

آنچه نزد تو بود چطور «گفت:  )به من(ردم، او کبود، به طرف او رفتم و بر او سالم 
 یزیبود ادا نمود، و چ صامبر خدا یپ یه باالکرا  یزیگفتم: خداوند ھمه چ» شد؟

                                           
 م گرفت. م.یرت فرایخشم و غ یعنی -١
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ه از کن یبب«نار، فرمود: ی، دو دیگفتم: آر» اضافه ماند؟ یزیچ«نماند، گفت:  یباق
از اھل  ییکنزد  یا ھا راحت نساخته ه مرا از آنکن ی، چون تا اینکھا ھم مرا راحت  آن

د، و صبح نمود یامد، و او در مسجد خوابینزد مان ن یسکچ ی، و ھ»شوم یخود داخل نم
شان یه در روز آخر دو سوار آمد، و من اکن ینمود، تا ا یز در مسجد سپریروز دوم را نو 

ه نماز عشاء را خواند، و مرا کن یلباسدادم و طعام دادم، تا اشان  یرا بردم، و برا
گفتم: خداوند تو را از آن راحت ساخته » آنچه نزد تو بود چطور شد؟«فراخوانده گفت، 

ه مرگ او کن] از ترس آن بود یآورد، [ا یجا به: و حمد خدا را ر گفتیبکاست، آن گاه ت
ه نزد کن یرا دنبال نمودم، تا ا یھا نزدش باشد، بعد از آن من و د و آنینما کرا در

ن بود یه به خوابگاه خود آمد. اکن یزن سالم داد، تا ا یکھمسرانش آمده، و به ھر 
 ی) آمده است. و طبران۵۵/۶ه (یالبدان در ین چنیا .١یه مرا از آن سئوال نمودکآنچه 

ه، چنان یا  ت نموده است.ی) آمده، روا۳۹/۴نز (که در الکن را به مانند آن از عبداللَّ

 و تقسیم نمودن مال و چگونگی تقسیم وی ص تقسیم نمودن اموال پیامبر

 در این باره ب حدیث اّم المؤمنین اّم سلمه
ه به کرا  ین مالیادتریگفت: من زه کت نموده، یروا ل از ام سلمه یطبران

 یا طهیوقت شب خر یکدانم، در  یه خداوند او را قبض نمود آمد مکن یتا ا صامبر یپ
آن را به طرف من فرستاد،  یش آمد، ویبود، برا یا فهیه در آن ھشتصد درھم و صحک

 نماز خود ی، بعد از نماز عشاء برگشت، و در اتاق در جا٢چون آن شب [نوبت] من بود
آماده ساخته بودم و انتظار  خواب] یخودم [جا یو برا یو ینماز خواند، و من برا

ن طور بود، تا یرون رفت، و باز برگشت و ھمینمود، باز ب یدم، [نماز را] طوالنیشک یم
ه ک یا طهیآن خر«ه به نماز صبح فراخوانده شد، و نماز خواند و برگشت و گفت: کن یا

امبر یپ یمش نمود. گفتم: ایو آن را خواست و تقس» جاست؟کشب مرا در فتنه انداخت 
خواندم، و آن به  ینماز م«؟ گفت: یداد یه آن را انجام نمک، یرا انجام داد یارکخدا، 

                                           
) و در سند آن سالم بن ابی سالم است که مجھول ۳۵۰ – ۳۴۸/ ۱بیھقی در الدالئل ( .ضعیف -١

 ).۳۴۲/ ۱تقریب ( :است. نگا
 آمد. م. یآن شب نزد من م صامبر یپ یعنی -٢
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 یثمیھ .٢»خواندم یگشتم و نماز م ینم، و باز برمیگشتم تا آن را بب ی، باز م١آمد یطرفم م
 د است.یھا ج آن یت نموده و بعضیسند روان یبه چند ید: آن را طبرانیگو ی) م۳۲۵/۱۰(

 برایش فرستاده بود یکه عالء بن حضرم یو تقسیم نمودن ھشتادھزار ص پیامبر
ت نموده یروا ب یاشعر یدبن ھالل ازابوبرده از ابوموسای) از حم۳۲۹/۳م (کحا

 ین ھشتاد ھزار فرستاد، و برایاز بحر صرسول خدا  یبرا س یه: عالء بن حضرمک
 صامبر یادتر از آن مال، نه قبل از آن آمده بود، و نه بعد از آن، پیز صرسول خدا 

 صامبر خدا یرده شد، بعد پکا انداخته شد، و به نماز ندا یبور یت داد، و آن مال رویھدا
داد، و  یشروع نمود و به آنھام ینمود، و مردم آمدند، و یستاده نظر میآمد، و بر مال ا

 یآمد و گفت: ا س ، آن گاه عباسیبود، و نه ھم وزن ینه عدد ٣در روز جز قبضه
ل مال نداشت، یرا دادم و عق ٤لیه عقیه خود و فدیرسول خدا من در روز بدر فد

اه نقش ی، آن گاه در چادر س»ریبگ«گفت:  صامبر خدا ین مال بده. پین از ایبنابرا
نتوانست، آن  یبرگدد، وله کت نمود که بر دوش داشت انداخت، و بعد از آن حرک یدار

ن را بر من یامبر خدا ایپ یبلند نموده گفت: ا صامبر خدا یپ یسو بهگاه سر خود را 
ش دندانش ظاھر یا نی که دندان ضاحک یحت(تبّسم نمود  صامبر خدا ین، پکبلند 
مقدار را پس به مال برگردان و با آنچه  یک نم]ک یمن بلندش نم«[د و گفت: یگرد

آن  ییکگفت: یو م ،٥ن نمود و آن مال را با خود برد)ی، و او چن»زیبرخ یتوان یم
 دانم: یگر را نمیم برآورده نمود، و دیه خداوند وعده داده بود براکرا  ییزھایچ

يۡ  ِ�ٓ  لَِّمن قُل﴿
َ
 ٱ ّمِنَ  ِديُ�م�

َ
ُ ٱ لَمِ َ�عۡ  إِن ىٰٓ ۡ�َ ۡ�  تُِ�مۡ يُؤۡ  �َخۡ�ٗ  قُلُو�ُِ�مۡ  ِ�  �َّ

ٓ  �َخۡ�ٗ  ا ِخذَ  ّمِمَّ
ُ
 .]۷۰[االنفال:  ﴾لَُ�مۡ  فِرۡ َوَ�غۡ  ِمنُ�مۡ  أ

شما  یھا در دل یریه در دست شما ھستند بگو: اگر خداوند خک یرانیبه اس«: ترجمه

 .»بخشد یدھد، و شما را م یبداند، بھتر از آنچه از شما گرفته شده به شما م

                                           
 نمود. یدر قلبم خطور م -١
 ).۴۱۴/ ۴۳. طبرانی (صحیح -٢
 داد. م. یمردم م یگرفت و برا یبه مشت و چنگال خود م یعنی -٣
 ر شده بودند.یدر روز بدر اس ب ش عباسیه او و عموکطالب است،  یل بن ابیعق یو -٤
 به نقل از ابن سعد. -٥
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ند. ک یمغفرت چه مه با کدانم  یو نم ،١ن از آنچه از من گرفته شده، بھتر استیا
ن را یو مسلم ا یبخار یح است، ولیث به شرط مسلم صحین حدید: ایگو یم مکحا
) از ۹/۴د: بر شرط مسلم است. و آن را ابن سعد (یگو یم یاند. ذھب ت ننمودهیروا
 ر نشده است.کرا متذ یت نموده، و ابوبرده و ابوموسین روایا یدبن ھالل به معنایحم

 نمودن مال و مساواتش در تقسیمابوبکر و تقسیم 

 یعملکرد ابوبکر در این باره و بیت المال در عھد و
ت یب س قیر صّد که: ابوبکت نموده، یروا یر ویحثمه و غ یابن سعد از سھل بن اب

نمود،  یس از آن حراست نمکچ یو ھ ٢در سنح داشت یشناخته شده و مشھور یالمال
تا  یگردان یت المال موظف نمیرا بر ب یسکا یفه رسول خدا: آیخل یگفته شد: ا یبه و

ست، گفتم: چرا؟ گفت: بر آن ین یند؟ گفت: بر آن ھراسکو حراست  یاز آن بھره بردار
 )و(داد،  یبود م یه آنچه را در آن مکرا عادت بر آن بود  یقفل انداخته شده است، و

ر داد، ییز تغیآن را نرد، کوچ کنه یر به مدکه ابوبک یماند. ھنگام ینم یدر آن باق یزیچ
و از  ٣هیه خود در آن بود، و از معادن قبلکد یگردان یت المال خود را در ھمان منزلیب

ر کز در خالفت ابوبیم نیسل یش آمده بود، و معدن بنیبرا یادینه مال زیمعادن جھ
 س رکشد، و ابوب یت المال گذاشته میه در بکش صدقه آمد، یافت، و ازآن برایش یگشا

ھر صد انسان  ینمود، و برا یم میگداخته شده به مردم تقس یھا آن را به صورت پاره
ان مردم مراعات یم نمودن در مید، ومساوات را در تقسیرس ین قدر مین قدر و ایا
شتر،  یبودند، و) یبرابر و مساو(ه: آزاد، غالم، نر، ماده، خرد و بزرگ در آن کنمود  یم

ه کرا  یھای راھنیپ یفرستاد، و سال یرد، و در راه خدا مک یم یداریاسب و سالح را خر
نه در زمستان یاھل مد یھا وهیان بینمود، در م یداریاز اطراف آورده نشده بودند، خر

 س د، عمربن الخطابیدرگذشت ودفن گرد س رکه ابوبک یم نمود.و ھنگامیتقس
شد، و عبدالرحمن بن عوف و ر داخل کت المال ابوبیھا را طلب نمود و با آنھا در ب نیام

ت المال را باز نمودند، و در یھمراھش بودند، و ب )ر آن دویغ(، ب عثمان بن عّفان

                                           
 .اند ) او و ذھبی آن را صحیح دانسته۳/۳۲۹. حاکم (صحیح -١
 ت داشت.یحارث بن خزرج درآنجا موقع یه منازل بنکنه یمد یاست در عوال یانکم -٢
ان آن و یت دارد، و در میه در ساحل بحر موقعکاست  یا هیه منسوب به قبل است، و ناحیقبل -٣

 فاصله است. ینه پنج رویمد
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ان کافتند و تیبود  یه مال در آن مکرا  یتانکپارچه  یکافتند، و ین یو درھم یناریآن د
رحمت نمودند، و در  یدعا س رکابوب یافتند، و ھمه برایدرھم  یکداده شد، و از آن 

بود  یم س رکه نزد ابوبکرا  یمال یبود، و صامبر خدا یدر عھد پ یا نندهکنه وزن یمد
آمد به چه حد  س رکه به ابوبک یھای ده شد: آن مالیننده پرسکنمود، آن وزن  یوزن م

 . ٢) آمده است۱۳۱/۳نز (کن در الین چنیا .١ست ھزاریگفت: دو یده بود؟ ویرس

 در تقسیم مال س درباره مساوات ابوبکر یبن محّمد و غیر و حدیث اسماعیل
م یراتقس یمال س رکه: ابوبکت نموده یل بن محّمد روایاحمد در الزھد از اسماع

فه رسول خدا یخل یبه او گفت: ا س رد، عمرکان مردم مساوات ینمود، و در آن در م
 س رک؟! ابوبینک یم یرشان از مردم مساوات و برابیر ایان اصحاب بدر و غیا در میآ

ن توشه اوسط آن است. و یست، و بھترین یزیگر چیا به جز توشه، دیپاسخ داد: دن
 یر ویب و غیحب یبن اب )دیزی(د از یآن است. و نزد ابوعب یھا در پاداش ٣لت آنیفض

گفت:  یل شود، ویم فرق قایان مردم در تقسیر صحبت شد تا در مکه: با ابوبکآمده 
ن ین چنیمساوات بھتر است. ا ین بھره زندگیا نزد خداوند است، اما در ھایشان لتیفض

ه گفت: کت است ی) از اسلم روا۳۴۸/۶( یھقی) آمده است. و نزد ب۳۰۶/۲نز (کدر ال
م نمود، آن گاه به او گفته شد: یتقس یان مردم به تساویده شد، و در میبرگز س رکابوب

شود]؟ پاسخ داد:  ی[بھتر م یلت دھیرا فض ن و انصاریامبر خدا، اگر مھاجریفه پیخل یا
ح دادن بھتر است. و از یمساوات، از ترج ین بھره وری، در ا٤خرم یم یزیھا چ از آن

ه موال م یتقس س رکه ابوبک یمین تقسیه گفت: در اولکت است یغفره روا یعمربن عبداللَّ
لت بده، پاسخ یگران فضیل و سابقه داران را بر دین اوایبه او گفت: مھاجر س نمود، عمر

 رد.کم نمود و مساوات را مراعات یرا بخرم؟ آن گاه تقسشان  شان سابقهیا از ایداد: آ

 قصه مال بحرین و تقسیم آن در میان مردم

                                           
 ).۲۱۳/ ۳ابن سعد در طبقات ( -١
 ح شده است.ین نص با مراجعه به ابن سعد تصحیا -٢
 باشد.» ھایشان لتیو فض«واب ن صکن در اصل آمده است، ممیچن نیا -٣
 آمده است. یھقین در اصل و بین چنیا -٤
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ت یغفره روا یان از عمر موالیبه، بزار و حسن بن سفیش ی، ابن ابیھقین بیھمچن
د، ین فرا رسیاز بحر یرحلت نمود، مال صامبر خدا یه پک یه گفت: ھنگامکاند  نموده

زد و یدارد برخ یا ا وعدهیدارد  یزیچ صامبر خدا یه بر پک یسکگفت:  س رکابوب
م مال ین برایاگر از بحر«فرمود:  صامبر یبرخاست و گفت: پ س رد. آن گاه جابریبگ

به  س رکبابو -سه مرتبه به دست خود انداخت  -» ن قدر به تو خواھم دادین قدر و ایآمد ا
گفت:  س رکر، و او گرفت و پانصد درھم آمد، ابوبیز و به دست خود بگیاو گفت: بر خ

م نمود و یان مردم ده ده درھم تقسید، و در مینکگر] شمار یھزار درھم [د یکاو  یبرا
مردم وعده داده است، و در  یبرا صامبر خدا یه پکاست  یھای ن ھمان وعدهیگفت: ا
ان مردم یست درھم در میست بیش آمد، و بیبرا یادتریھم مال ز نده از آن مالیسال آ

م یاران تقسکخدمت یآن را پنج، پنج درھم برا یم نمود، و از آن اضافه ماند، ویتقس
ار کتان  یند، و براینما یه خدمت شما را مکد، یدار یارانکنمود و گفت: شما خدمت

ن و انصار را نظر به یگفتند: اگر مھاجرم، یداد یھا ھم سھم آن ین براینند، بنابرا یم
شود]،  ی[بھتر م یاز بدھیگران امتیاز د صامبر خدا یبه پشان  گاهیو جاشان  سابقه

ح دادن بھتر ین بھره دادن مساوات از ترجیگفت: پاداش آنھا بر خداوند است، در ا
ر کذه خواھد آمد، متکث را، چنان ی... و حد١ن عمل نمودیت خود ایاست، و در وال

 ) آمده است.۱۲۷/۳نز (کن در الین چنیشده. ا
ش یه براک ییزن عرب یبرا یم، و آنچه علیو مساواتش در تقس س یو عدالت عل

 یبرا یلتینظر نمودم، در آن فض ألتاب خداوند کاش داد گفت: من به  ردهکچون آزاد 
 .دمیند )والسالمه ھماالصالیعل(ل بر فرزندان اسحاق یفرزندان اسماع

 

در  س عملکرد وی فاروق و تقسیم اموال و امتیاز دادن بر اساس سابقه و نسبعمر 
 این باره، و ذکر معاشی که براساس سابقه و نسبت تعین نموده بود.

ه قبًال کث را چنان یو حد -غفره  یاز عمر موال یھقیبه، بزار و بیش یابن اب
درگذشت،  س رکه ابوبک یاند و در آن آمده: ھنگام ت نمودهیروا -ر شده کگذشت، متذ

بش نمود، و یرا نص یادیفه ساخت و خداوند فتوحات زیخود خل یجا بهرا  س عمر

                                           
 ).۶۱۴/ ۷) و ابن ابی شیبة (۳۵۰/ ۶بیھقی در سنن ( -١
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دارم،  یگرید یبود، و من رأ یین مال رأیر در اکابوب یش آمد، گفت: برایاده از آن برایز
 یاب وکه در رک یسانکده بودند با یجنگ صامبر خدا یه در مقابل پکرا  یسانکمن 
ه ک یسک یاز داد، و براین و انصار را امتین مھاجرینم، بنابراک ید برابر نمده بودنیجنگ

ه اسالم ک یسکن نمود، و ییست و پنج ھزار تعیت نموده بود بکاز آنھا در بدر شر
 ین نمود. و براییش شانزده ھزار تعیآوردنش قبل از اسالم آوردن اھل بدر بود، برا

دوازده ھزار مقّرر  ب رهیه و جویصف یبه ھر زن به استثنا صامبر خدا یزنان پ
ھا از گرفتن آن امتناع  ن نمود، و آنییاز آن دو شش ھزار تع یکساخت، و به ھر 

شان ین نمودم، اییآنھا تع ین را من فقط به خاطر ھجرت برایدند، عمر گفت: ایورز
نزد ان ش ه به خاطر منزلتک، بلیا آنان مقّرر ننموده ین را به خاطر ھجرت برایگفتند: ا

م، آن یرا دارشان  ز مثل منزلتی، و ما نیا مقّرر نمودهشان  ین را برایا صامبر خدا یپ
 س عباس بن عبدالمّطلب یساخت. و برا یز مساوین را درست دانست و آنھا را نیگاه او ا

 ب دیاسامه بن ز ین نمود، و براییدوازده ھزار تع صامبر خدا یپ ییکبه خاطر نزد
ست و پنج ھزار مقّرر نمود، و یب ب نیحسن و حس یچھار ھزار مقّرر ساخت، و برا

ه بن  ید، و برای، به پدرشان ملحق گردانصامبر یشان را نظر به قرابتشان به پیا عبداللَّ
و  ١ید مقّرر ساختیاسامه بن ز یپدر، برا یگفت: ا یرد، وکن ییسه ھزار تع س عمر

تو نبود! و  یه براکبود  یپدر و یبرا یلتی؟! چه فضیمن سه ھزار مقّرر نمود یبرا
از  صامبر خدا یپ یمن نبود! عمر گفت: پدرش برا یه براکبود  یلتیچه فض یو یبرا

 تربود!!. از تو محبوب صتر بود، و او خودش نزد رسول خدا  پدرت محبوب
مقّرر ت نموده بودند، دو ھزار دو ھزار که در بدر شرک ینیپسران مھاجر یو برا

ھزار  یکغالم،  یباز نزدش گذشت، عمر گفت: ا ب سلمه ینمود، آن گاه عمربن اب
ه ،-ن کاد یش زیھزار برا یکا گفت: ی -د ینکاضافه  یو یبرا  ٢آن گاه محّمدبن عبداللَّ

داشت، و پدران  یه پدر وکھست  یلتی؟ چه فضینک یاد میچه او را بر ما ز یگفت: برا
به خاطر ابوسلمه دو ھزار مقّرر نمودم، و به  یو یما آن را نداشتند؟ پاسخ داد: برا

 یچون ام سلمه دار یھزار اضافه نمودم، اگر تو ھم مادر یکش یبرا س خاطر ام سلمه

                                           
 .ید چھار ھزار مقّرر نمودیاسامه بن ز ین طور باشد: براید درست ایشا -١
 باشد. ید احد میمحّمدبن عبدالّله بن جحش است، و پدرش عبدالّله شھ یو -٢
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ه بن عثمان یعثمان بن عب ینم، و براک یھزار اضافه م یکت یبرا  ١ه برادرزدادهکداللَّ
هیبطلحه بن ع ه یعثمان بن عب یعنی -باشد  یم س داللَّ ھشت صد مقّرر ساخت،  -داللَّ

ه مثل کنضربن انس دو ھزار درھم مقّرر نمود، طلحه به او گفت: ابن عثمان،  یو برا
ش دو یاز انصار نزدت آمد و برا یا ، و بّچهیش ھشتصد مقّرر نمودیاست، نزدت آمد، برا یو

 صامبر خدا یدم، و مرا از پیپدر او را در روز احد د، پاسخ داد: من یردکھزار مقّرر 
ام یر خود را از نیشمش یشته شده است، آن گاه وک ینم وک ید، گفتم: گمان میپرس

شته شده ک صامبر خدا یم ساخت و گفت: اگر پکرون آورد و قبضه دستش را محیب
ن گوسفندان یو ا شته شد،که کن ید تا ایرد، و جنگیم یاست زنده و نم یباشد، خداوند ذات

در طول عمرش  س سازم؟! و عمر ین دو تن را با ھم مساوید ایخواھ یا میچراند، آ یرا م
ر شده است، کاز آن خواھد آمد، متذ یزیه چکث را، چنان یل عمل نمود... و حدکن شیبه ا

) آمده، از بزار است، و صاحب المجمع گفته است: در ۴/۶ه در المجمع (کو لفظ، چنان 
 .٢شود یرده مکاعتبار  یث ویباشد، و به حد یف میح آمده، و ضعیابومعشر نجن یا

 در این باره س حدیث انس
ه: عمربن کت است یب روایو ابن المس س ک) از انس بن مال۳۵۰/۶( یھقینزد ب
 یانصار چھار ھزار نوشت، و برا ین پنج ھزار مقّرر نمود، و برایمھاجر یبرا س الخطاب
ن نمود، از جمله ییت ننوده بودند چھار ھزار تعکه در بدر شرکن یمھاجر فرزندان

ه بن ی، اسامه بن زیسلمه بن عبداالسد مخزوم یشان: عمربن ابیا د، محّمدبن عبداللَّ
ه بن عمر یجحش اسد گفت: ابن عمر از  س بودند، عبدالرحمن بن عوف ش و عبداللَّ

م بده، و یمن حق باشد برا ی! بعد ابن عمر گفت: اگر برا٣یوو یست، ویھا ن نیجمله ا
پنج ھزار و به من چھار ھزار  یاّال به من نده، آن گاه عمر به ابن عوف گفت: به و

ه گفت: من اکنوشته  خواھم، عمر گفت: به خدا سوگند، من و تو ھر  ین را نمین، عبداللَّ
نز کاله در کبه به مانند آن، چنان یش ین را ابن ابیم. ایشو یدو بر پنج ھزار جمع نم

 ت نموده است.ی) آمده، روا۳۱۵/۲(

                                           
 برادر طلحه است. یه وکن است یدرست ا -١
ث یفھم اعتبار و شاھد به مصطلح الحد یشود، برا یدر اعتبار و شاھد استفاده م یث ویحد یعنی -٢

 تاب مراجعه شود.کدر جلد آخر 
 شتر است.یاز سابقه آنھا بلندتر و ب یسابقه و یعنی -٣
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 حدیث زیدبن اسلم در این باره
 یه براک یھنگام س ه: عمربن الخطابکت است یدبن اسلم روایر از زکنزد ابن عسا

ه بن حنظله یمردم معاش مقّرر نمود، برا رد، آن کدو ھزار درھم مقّرر  ١ب عبداللَّ
متر از آن معاش مقّرر ک یو یبرادرزاده خود را آورد، و عمر برا یک س گاه طلحه

؟ گفت: یح دادیرا بر برادرزاده من ترج ین انصارین، ایرالمؤمنیام ینمود، گفت: ا
ه شتر کر خود را چنان یه شمشکدم ید یرا در حال یه من پدر وکن ی، به خاطر ایآر

 ) آمده است.۳۱۹/۲نز (کن در الینن چیشود، در روز احد برھنه نموده بود. ا یبرھنه م

 در این باره یحدیث ناشزه یزن
در روز  س ه گفت: از عمربن الخطابک ت نموده،یروا یزنی یاحمد از ناشزه بن سّم 

ننده کم یمرا خازن و تقس ألدم: خداوند ینمود شن یم یمردم سخنران یه براک ٢هیجاب
ند، و من از ک یم میآن را تقسه خداوند کده است، بعد از آن گفت: بلین مال گردانیا

ده ھزار  صامبر خدا ینم. و به زنان پک یھا شروع م تر آن فیو از شر صامبر یاھل پ
ه عنھن یرض(مونه یه و میه، صفیریجو یمقّرر نمود، مگر برا  ل . آن گاه عائشه)اللَّ

شان  انیدر م س نمود، و بنابر آن عمر یان ما مساوات میدر م صامبر خدا یگفت: پ
چون ما  -نم ک یل شروع میاوا یارانم، مھاجرنیمساوات نمود، بعد از آن گفت: من از 

ھا،  تر آن فیان آنان] از شریو [در م -م یرون رانده شدیش بیار خویاز د یبه ظلم و تعّد 
ت نموده کاز انصار در بدر شر یسک ین نمود، و براییھا، پنج ھزار تع اھل بدر آن یو برا

ن نمود ییت نموده بود سه ھزار تعکدر احد شر یسک یرد، و براکقّرر بود، چھار ھزار م
د، و ینما یم یش دستیپ یو یز برایه به ھجرت سبقت نمود، معاش نک یسکو گفت: 

س کچ ید، و ھینما یم یندکش یز براینمود، معاش ن یه در ھجرت سھل انگارک یسک
نار نمودن خالدبن کند، من معذرت خود را در بر کجز خوابگاه شتر خود را مالمت ن

ن یمھاجر یضعفا ین مال را برایرا امر نمودم تا ا ینم، من وک یم میتقدتان  ید برایول
را برطرف  ین ویزورمند و باشرف و با زبان دارد، بنابرا یاو آن را برا ینگه دارد، ول

عمربن  یابوعمروبن حفص گفت: اده را مقّرر نمودم، آن گاه یش ابوعبیساختم، و به جا
امبر یه پک یرا برطرف ساخت یارمندک، چون تو یستیالخطاب، به خدا سوگند، معذور ن

                                           
 ه است.کل مالئید احد و غسیحنظله بن راھب شھ یو -١
 ) مراجعه شود. م.۷۷/۱ن منطقه به (یل و شرح این باره تفصیدر ا -٢
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 صه رسول خدا ک یام انداختیرا در ن یریرا استخدام نموده بود، و شمش یو صخدا 
نصبش نموده بود، و  صامبر خدا یه پک یرا گذاشت یرقیده بود، و بیشکام یآن را از ن

، و نوسن و یدار ییکگفت: تو قرابت نزد س !! عمربن الخطابیبچه عمو حسد نمودبا 
ن را احمد ید: ایگو ی) م۳/۶( یثمیھ .١یکت غضبنای، و درباره بچه عمویسال ھست

به  یزنی ین را از ناشزه بن سمی) ا۳۴۹/۶( یھقیاند، و ب ت نموده، و رجال آن ثقهیروا
 ر نشده است.کمعذرت عزل خالد و مابعد آن را متذ یت نموده مگر ویمانند آن روا

 س ها توسط عمر تدوین دیوان عطایا و مستمّری

در  یرا برایش آورد، و عملکرد و یمال زیاد یکه ابوموس یھنگام س حالت عمر
 تقسیم نمودن آن

ه گفت: از کاند  ت نمودهیروا س رهی) از ابوھر۳۵۰/۶( یھقی) و ب۲۱۶/۳ابن سعد (
آمدم، او به من  س با ھشتصد ھزار درھم نزد عمربن الخطاب س یاشعر ینزد ابوموس

و حالل است  کا پایام، گفت: آ ؟ گفتم: با ھشتصد ھزار درھم آمدهیگفت: چه آورد
ه به نماز صبح کن ینمود، تا ا یدار سپری. و عمر آن شبش را بیبر تو؟ گفتم: آر یوا

! پاسخ داد: عمربن الخطاب یدرکاذان داده شد، ھمسرش به او گفت: امشب خواب ن
نون کاسالم تا ا یه از ابتداکآمده  یزیمردم چ یه براک یچگونه خواب برود، در حال

شود و آن  که اگر ھالکداد،  یامده بود؟! چه عمر را در امان مینشان  یمانند آن برا
 یجا بهه نماز صبح را ک یش نگذاشته باشد؟! ھنگامیمال نزدش باشد و آن را در جا

نزدش جمع شدند، و او خطاب به آنان گفت:  صامبر خدا یاز اصحاب پ یا آورد، عده
امده است، من یمثل آن نشان  یاسالم برا یه از ابتداکآمده  یزیمردم چ یامشب برا

مانه ید، من بر آن شدم تا توسط پیم مشورت بدھیدم، و شما ھم برایرا مناسب د ینظر
ن، مردم به اسالم داخل کن طور نین ایرالمؤمنیام یشان گفتند: ایبه مردم بدھم، ا

اد یه مردم زک یتاب بده، و ھنگامک یھا را از رو آن یگردد، ول یاد میشوند، و مال ز یم
دام که از کد یم مشورت بدھیبده. گفت: براشان  یآن برا یاد شد، از رویشدند، و مال ز

و  - ین امر ھستیا یتو ولن، چون یرالمؤمنیام ینم؟ گفتند: از خودت، اکھا شروع  آن
 صامبر خدا ین از پیکگفت: نه، ول -ن داناتر است یرالمؤمنیشان گفتند: امیا یبعض

                                           
 ).۴۷۵/ ۳. احمد (صحیح -١
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وان را اساس گذاشت، از ی، دیبه و ییکنم، و بعد از آن حسب مرتبه نزدک یشروع م
عبد شمس داد، و  یداد، بعد از آن به بنشان  ھاشم و مطلب شروع نمود، و به ھمه یبن

 یه وکشروع نمود.  یعبد شمس به خاطر ینوفل بن عبدمناف داد، و از بن یبنبعد به 
 ) آمده است.۳۱۵/۲نز (کن در الین چنیھاشم بود، ا یمادر یبرا

خویشاوندن رسول  یتوسط عمر و عطا نمودنش برا یتدوین دیوان مستمرّ 
 در قدم نخست ص خدا

ه: کرث آمده یربن حویاز جب یق وی) از طر۲۲/۵( ی) و طبر۲۱۲/۳نزد ابن سعد (
بن  یوان مشورت خواست، علین دیاز مسلمانان در ارتباط به تدو س عمربن الخطاب

ه از آن کن یشود، بدون ا یه ھر سال نزدت جمع مکرا  یش گفت: مالیبرا س طالب یاب
نم مال ک یگفت: احساس م س ن، و عثمان بن عّفانکم یتقس یرا نگه دار یزیچ
ه کشان گرفته نشود یاز ا یند، اگر آمارکت یفاکمردم  یبراه کد یبه دست آ یادیز

دبن ھشام بن ید، و ولیبه بار آ یالتکه مشکترسم  یشود، م ییاز ناگرفته شناسا یگرفتگ
ه کدم یار را دیام پادشاھان آن د ن، من شام رفتهیرالمومنیام یره به او گفت: ایمغ
درست  یبساز، و ارتش یوانیاند، تو ھم د درست نموده یاند، و نظام ارتش ساخته یوانید
ربن یطالب و مخرمه بن نوفل و جب یل بن ابیرد و عقکن، آن گاه قول او را قبول ک

و گفت:  -ش بودند ین نسب دانان قریھا از جمله بھتر آن -را طلب نمود  ش مطعم
ھاشم شروع نمودند،  یھا نوشتند و از بن د، و آنینکنوشته  ھایشان مردم را طبق منزلت

ب یرا به ترت س و قومش را درج نمودند، و بعد از آن عمر س رکھا ابوب و بعد از آن آن
به خدا  -به آن نظر نمود، گفت: دوست داشتم  س ه عمرک یخالفت نوشتند. ھنگام

د، و باز ینکشروع  صامبر خدا یپ یکاز قرابت نزد یبود، ول ین طور میا -سوگند 
ن یه خداوند او را گذاشته است. اکد، یبگذار ییتر، و عمر را در جا یکتر و نزد یکنزد
 ) آمده است.۳۱۶/۲نز (کن در الیچن

 در قصه تقسیم مال اتفاق افتاد یعد یو بن س آنچه میان عمر
ت یاز اسلم روا یق وی) از طر۲۳/۵( ین طبری) و ھمچن۲۱۲/۳نزد ابن سعد (

 صفه رسول خدا یآمدند و گفتند: تو خل س نزد عمر یعد یه گفت: بنکاست، 
، گفتند: درست است، صفه رسول خدا یر خلکر، و ابوبکفه ابوبیخل ی، گفت: ایھست
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ن قوم تو را در آن قرار داده بودند، یه اک یداد یقرار م ییشتن را در ھمان جایاگر خو
، و من دید با استفاده از مقام من بخوریخواھ ی! میعد یبھتر بود، گفت: بخ بخ بن

ه دعوت کن یخود را به حساب شما از دست بدھم؟! نه، به خدا سوگند، تا ا یھا ییکن
ولو اگر در آخر مردم ھم  یعنی -د، اگرچه دفتر ھم بر شما تمام شود یایبتان  یبرا

رده کنم، جدا کمودند، اگر از آنھا مخالفت یرا پ یه راھکار دارم ید، من دو ینوشته شو
م، و از آخرت آنچه را یاوردیا به دست نیلت را در دنیسوگند، ما فضخواھم شد، به خدا 

م، مگر به واسطه و یم، تمنا نداریا م، به خاطر آنچه عمل نمودهیاز ثواب خداوند تمّنا دار
، او شرف و عّزت ماست، و قومش اشرف عرب است، و بعد از آن صبه خاطر محّمد 

از  ید بعضیعّزت داده شدند، و شا صا تر، عرب به خاطر رسول خد یکتر و نزد یکنزد
جا یک یه در نسبش با وکان ما و او یدر م یبرسند، ول یبه و یادیھا پس از پدران ز آن
به  -ن یرغم ا یعل ست، امایفرق ن یم جز پدران چندیجدا نشو یم، و تا آدم از ویشو

امت به یدر روز قم، آنھا ییایند و ما بدون عمل بیایھا با اعمال ب اگر عجم -خدا سوگند 
آن چه نزد  ید برایند، و باکنگاه ن یبه قرابت ین مردیتراند، بنابرا یاول صمحّمد 

 یند، نسبش به وک یوتاھکش یه عملش براکرا  یسکند، چون کخداوند است عمل ب
 .١برد یش نمیاز پ یارک

 در تقسیم ش یابوبکر و عل یرجوع نمودن عمر به رأ
ه  از  یمال س رکابوب یه گفت: براکت نموده، یغفره روا یموالبزار از عمربن عبداللَّ

ر شده، و در آن آمده که گذشت متذکث را به طول آن، چنان ین آمد... و حدیبحر
خداوند گفت:  یو پس از حمد و ثنا - س عمر یعنی -رون شد یاست: روز جمعه ب

ن در یرالمؤمنیه امکن یا ای -رد ید: اگر عمر بمیاز شما به من رس یا ندهیسخن گو
امر  یکر کم، و امارت ابوبینک یعت میستاد نموده، و ھمراھش بیفالن را ا -گذرد 
دا یجا پکر از کما چون ابوب یبود، و برا ی، به خدا سوگند، تصادفیبود. آر یتصادف

خود را  یھا ه گردنکم، چنان ینکدراز  یش را به طرف ویخو یه گردنھاکشود،  یم
ه به کن بود یا ید، و نظر ویرا مناسب د یر نظرکم؟! ابوبینمود یر دراز مکبه طرف ابوب

نده زنده یه فرق بگذارم، و اگر تا سال آک دمیند، و من چنان دکم یتقس یل مساوکش

                                           
 م.یا ح نمودهیتصح ین نصر را با استفاده از طبریا -١
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از نظر من بھتر است...  یر مراجعه خواھم نمود، چون نظر وکز به نظر ابوبیبودم من ن
ف یه ضعکح آمده ین ابومغشر نحیا د: دریگو ی) م۶/۶( یثمیر شده. ھکث را متذیو حد

 .٢شود ینوشته م ١به خاطر اعتبار یث ویحد یاست، ول

 ب عباس یعمر و دادن بقیه بیت المال برا مال عمر و دادن
ن یبعد از ا س ت المال عمریه گفت: در بکت نموده، ی) از حسن روا۲۰/۴ابن سعد (

و  س عمر یبرا س ماند، آن گاه عباس یباق یزیم نمود چیان مردم تقسیه در مک
ا یبود، آ یمتان  انیدر م )ه السالمیعل( یموس ید، اگر عموینک یر مکمردم گفت: چه ف

ن من به آن مستحق ترم، من ی، گفت: بنابراید؟ گفتند: آرینمود یرا احترام م یو
ا مانده ریبا مردم صحبت نمود، و آن باق س ھستم. آن گاه عمر صامبرتان یپ یعمو

 دادند. یه مانده بود، به وک

 در این باره ب حدیث عائشه
آمد، و  س عمر بن الخطاب یبرا یا ه: صندوقچهکت نموده، یروا ل از عائشه یعلیابو

ه کد یدھ یا اجازه میبدھد؟ بعد گفت: آ یکه آن را به کارانش مشورت نمود یدرباره آن با 
، و آن به یبفرستم؟ گفتند: آر یبا و صآن را به عائشه به خاطر محبت رسول خدا 

ت یبرا س ن را عمربن الخطابیآورده شد، و او آن را باز نمود و گفته شد: ا ل عائشه
ا، مرا ی، بار خدا٣فتح شده صبعد از رسول خدا  ابن الخطاب یفرستاده، گفت: چقدر برا

 اند. حید: رجال آن رجال صحیگو ی) م۶/۶( یثمینگذار. ھ ینده باقیدر سال آ یه ویبه عط

 در این باره س حدیث انس
مرا بر دادن صدقه  س رکه گفت: ابوبکت نموده، یروا س کابن سعد از انس بن مال

 یگفت: ا س در گذشته بود، عمر س رکه ابوبکبازگشت نمودم،  یمقّرر نمود، و در حال
تو  یاور و مال برایما ب ی، گفت: شتر را برای؟ گفتم: آریا آورده یما شتر یا برایانس آ

                                           
 ث مراجعه شود. م.یبه مصطلح الحد» اعتبار«فھم  یبرا -١
 ) آمده ضعیف است.۲۹۸/ ۲. ابومعشر چنان که در التقریب (ضعیف -٢
 ده است.یفتح گرد یبه دست و یادین زکه اماکن است یھدفش ا -٣
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توست، ومال چھار ھزار  یادتر است. گفت: ھرچه باشد، آن براین زیباشد. گفتم: آن از ا
 ) آمده است.۱۴۸/۳نز (کن در الین چنینه شدم. این اھل مدین من مالدارتریبود، بنابرا

 قرار گرفته بود یا که در راه خدا مورد اصابت ضربه یبه مرد یو یقصه اعطا
ه بن عب۳۵۵/۳(ه یم در الحلیابونع ه گفت: در کت نموده، یر رواید بن عمی) از عبداللَّ

سر خود را  یگرفتند، و یم س عمر یش رویش را در پیخو یھا ه مردم معاشک یحال
را [از سبب  ید: ویگو یم ]یبود، [راو یا ش ضربهیه در روکد، ید یبلند نمود، و به مرد

ده یت داشت، به او رسکه او درآن شرک یا ن ضربه در غزوهیه اکد، او خبر داد یآن] پرس
ھزار درھم  یکآن مرد  ید، و براینکھزار حساب  یک یو یگفت: برا س است، عمر

د، و ینکھزار حساب  یک یو ی، و بعد گفت: برا١دیمال را گردان یداد، بعد از آن ساعت
ھزار  شیچھار مرتبه گفت، و در ھر بار برا یو یگر داد، و برایھزار د یکآن مرد  یبرا

] یرون رفت، [راویا نمود و بیش حیبرا یثرت دادن وکداد، آن گاه آن مرد از  یدرھم م
ثرت آنچه کاز  یه وکم یپندار یا شد، به او گفته شد: ما میجو یاز و س د: عمریگو یم

نمود،  یدرنگ م یگفت: به خدا سوگند اگر و س رون رفت، عمریا نمود و بیداده شد ح
ه کاست  ی] مردیدادم، [و ین طور میش ھمیماند برا یم یدرھم ھم از مال باق یکتا 

 ده است.یاه گردانیش را سیدر راه خدا زده شده و ضربه، رو

 و تقسیم نمودن مال س طالب یبن اب یعل
 یسال برا یکسه مرتبه در  یه وکت نموده، یروا س ید در االموال از علیابوعب

سھم و  یاز اصفھان آمد و گفت: برا یش مالیبعد از آن برا را داد، و ھایشان مردم سھم
ع یھا را توز سمانیستم، آن گاه رید، چون من خزانه دار شما نیرون رویمعاش چھارم ب

 ) آمده است.۳۲۰/۲نز (کن در الین چنیردش نمود. ا یآن را گرفت، و قوم ینمود، و قوم

 چه را که در بیت المال بود همه آن ب تقسیم نمودن عمر و علی

آن صحبت  یکه با او درباره ابقا یو تقسیم نمودن مال وردش بر مرد س عمر
 نمود

                                           
 ع نمود. م.یتوز یمستحقان ساعت یبرا یعنی -١



 ٢٦٧    ألباب هشتم: انفاق اصحاب در راه خداوند 

 

ه گفت: عمربن کت نموده، ید و او از پدرش روایبن سع ییحی) از ۳۵۷/۶( یھقیب
ه بن ارقم مرتبه  یکن را در ھر ماه یت المال مسلمیگفت: ب ب الخطاب به عبداللَّ

ت المال ین، بعد از آن گفت: بکم یبار تقسیکن، مال مسلمانھا را در ھر جمعه کم یتقس
ن، اگر یرالمؤمنیام یاز قوم گفت: ا ید: مردیگو ین، مکم یمرتبه تقس یکرا در ھر روز 

 یعنی - ییا صدای یبتیدر مقابل مص یآمادگ یرا برا یزین چیمسلم )ت المالیب(در 
ه با او صحبت ک یبه آن مرد س د عمریگو یم ]یبھتر است، [راو یبگذار - یخروج

ن یل آن را به من تلقیساخت، خداوند دل یطان آن را بر زبانت جارینموده بود گفت: ش
ه کنم، ک یرا آماده م یزیآن چ ینموده، و از شّر آن محفوظم داشته است، من برا

 .صو رسولش  ألش آماده نموده بود، طاعت خداوند یآن را برا صرسول خدا 

 در این باره ب حدیث ابن عمر
از  یه، گفت: مالکت است یروا ب ) از ابن عمر۴۵/۱ه (یم در الحلینزد ابونع

ش برخاست یبه سو یرد مردکم نمودن آن شروع یآمد، و او به تقس س عمر یعراق برا
تا از آن در مقابل دشمن در  ینگه دار ین مال قدرین اگر از ایرالمؤمنیام یو گفت: ا

 س اگر رخ دھد، استفاده شود بھترخواھد بود، عمر یا ا در حادثهید، و یش آیپه ک یصورت
گفت،  یطانین حرف را از زبان تو شیشد؟! اکگفت: تو را چه شده است، خداوند تو را ب

فردا  یبران نموده است، به خدا سوگند، خداوند را امروز یل آن را به من تلقیخداوند دل
 صامبر خدا یه پکنم ک یرا آماده م یزیھا چ آن یبرا ینم، ولک ینم یابدًا نافرمان

 آماده ساخته بود.شان  یبرا

 در این باره ب قصه عمر با عبدالرحمن بن عوف
 س عمربن الخطاب یه گفت: براکت است، ید روایر از سلمه بن سعکنزد بن عسا

 یبرخاست وگفت: ا یو یسو بهآورده شد، آن گاه عبدالرحمن بن عوف  یمال
د نگه یآ یش میپ یارکا یبت یدام مصک یت المال براین مال در بین اگر از ایرالمؤمنیام

ش نموده کشیطان آن را پیه شکاست  یا لمهک ن]یبھتر است، عمر گفت: [ا یدار
ا یاش محفوظم داشته است، آ ن نموده، و از فتنهیل آن را به من تلقیاست، خداوند دل

خداوند  یھا تقوا آن ینم؟! براک ینده نافرمانیآامسال خداوند را از ترس و خوف سال 
 نم، خداوند گفته است:ک یرا آماده م
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َ ٱ َ�تَّقِ  َوَمن﴿ ُ  َعلَ�ۡ  �َّ  .]۳-۲[الطالق:  ﴾تَِسُب َ�ۡ  َ�  ُث َحيۡ  مِنۡ  هُ زُقۡ َو�َرۡ  ٢ ارَجٗ َ�ۡ  ۥ�َّ
و او را آورد.  یفراھم م یشیاو راه نجات و گشا یس از خدا بترسد، براکو ھر «: ترجمه

 .»دھد یم یه گمان ندارد روزک ییاز جا
ن در منتخب ین چنی! ا١)۱۰۹باشد( ید فتنه میآ یه بعد از من مک یسک یو آن برا

 ) آمده است.۳۹۱/۴نز (کال

 در این باره یاشعر یابوموس یبرا س نامه عمر
ت ی) آمده، از حسن روا۲۱۷/۲نز (که در الکر، چنان ک) و ابن عسا۲۱۸/۳ابن سعد (

 نوشت: ب یاشعر یه گفت: عمربن الخطاب به ابوموساکاند  نموده

تى يكتسح اكتساحا، ال درهم، حـمـبيت ال د: فاعلم يوما من السنة اليبقى يفاما بع«

 .»حق حقه يقداذيت اىل كل ذ حتى يعلم اهللا أين
ھم  یت المال درھمیه در بکرا از سال بدانم،  یخواھم روز یاما بعد: م: «ترجمه

ھر مستحق  یه من براکخارج شود، تا خداوند بداند  [ھمه مال] ینماند، حت یباق
 ».ام حقش را ادا نموده

 به حذیفه در این باره س نامه عمر
نوشت  ب فهیحذ یه گفت: عمر براکت نموده، ی) از حسن روا۲۱۵/۳ابن سعد (

ز یچ یم! ولیا عمر نوشت: ما چنان نموده یا و معاششان را بده! او برایه به مردم عطاک
 ش نوشت:یبرا س مانده است. بعد عمر یباق یادیز

 .»ال الل عمر، اقسمه بينهمافاءاهللا عليهم، ليس هو لعمر و يانه فيئهم الذ«
ب نموده است، نه آن ینصشان  یه خداوند براکشان است، یمت ایآن غن: «ترجمه

 ».نکم یتقسشان  انیآل عمر، آن را در م یعمر است و نه برا یبرا

 در تقسیم نمودن ھمه مال س یعملکرد عل
ت یروا )طالب یبن اب یاز عل( یعه والبیبن رب ی) از عل۸۱/۱ه (یم در الحلیابونع
ن یت المال مسلمین، بیرالمؤمنیام یآمد و گفت: ا یه گفت: ابن نباج نزد وکنموده، 

                                           
خواھد  س شخص مابعد عمر یند آن سبب فتنه براکالم عبدالرحمن عمل کبه  س اگر عمر یعنی -١

 د.یگرد



 ٢٦٩    ألباب هشتم: انفاق اصحاب در راه خداوند 

 

ه ا ١دیاز زرد و سف ن یبرخاست، تا انان بر ابن نباج که کیبر! و تکپر شده است، گفت: اللَّ
 ستاد و گفت:ین ایت المال مسلمیه نزد بک

 خياره فيهو يهذا جنا
 

 فيه وكل جان يده ايل 
 

ان مردم ندا شد، و ید: در میگو یم فراخوان، میوفه را براک یھا ابن نباج گروه یا
فته یر از من را فرینقره، غ یطال و ا یگفت: ا یت المال بود داد و میھمه آنچه را در ب

نماند. و بعد از آن به آب  ینار و درھم از آن باقید یکه کن یر، تا ایر، و بگید، بگیساز
 عت نماز گزارد.کآن امر نمود و در آن دو ر یپاش

نمود، و در  یت المال را جاروب میب س یه گفت: علکت است یروا یمیو از مجمع ت
ه در روز کنمود  یاستفاده مد ین امیخواند، و از آن به عنوان مسجد به ا یآن نماز م

به  یمی) از مجمع الت۴۹/۳عاب (یبدھد. و ابن عبدالبر در االست یش گواھیامت برایق
 ت نموده است.ین را روایمانند ا

 س طالب یابن اب یه گفت: از علکت است یو از معاذبن العالء از پدرش از جّدش روا
م اھدا نموده یه برایس قریرئه کشه را ین شیمت شما جز ایگفت: از غن یه مکدم یشن

ت المال وارد شد، و ھمه آنچه را در آن یام، و بعد از آن به ب نگرفته یزیگر چیاست د
 گفت: یم نمود، و بعد شروع نموده میبود تقس

 افلح من كانت له قو رصه
 

 ياكل منها كل يوم مره 
 

اھل ھر ه و خراج از یدر جز س یه گفت: علکت است یروا یبانیو از عنتره ش
ه از اھل سوزن ک یگرفت، حت یات میآنان مال یار دستکو شان  صناعت از صنعت

نمود، و در  یم میان مردم تقسیگرفت، و بعد آن را در م یسمان میسوزن جوال دوز، تار و ر
رد، جز ک یم میه آن را تقسکند، بلک یه در آنجا شب سپرکگذاشت  یرا نم یت المال، مالیب

پرداخت، و  یساخت، و فردا به آن م یرا به خود مشغول م یو یارکه ک یدر صورت
 نمود. ین را زمزمه مین، و اکفته یر مرا فریفته نساز، غیا مرا فریدن یگفت: ا یم

 خياره فيهو يهذا جنا
 

 كل جان يده اىل فيهو 
 

ز نزدش یآمدم، قنبر ن س ینزد عل یه گفت: روزک ت نموده،ید از عنتره روایو ابوعب
اھل  ی، و برایدار یرا نگه نم یزیه چک یھست ین، تو مردیرالمؤمنیام یگفت: اآمد و 

                                           
 ھدفش طالء و نقره است. م. -١
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ام،  ت پنھان داشتهیرا برا یزیب است، و من چین مال سھم و نصیز در ایت تو نیب
د: او را داخل یگو یست، میه آن چکن یست؟ قنبر پاسخ داد: برو و ببیگفت: آن چ

طال و نقره و طال اندود شده قرار  یھا پر از ظرف یا سهکینمود، و در آن  یا خانه
در  یا د گفت: مادرت تو را از دست بدھد! خواستهیآن را د س یه علک یداشت، ھنگام

ردن آن نمود، و به ھر ک؟! و بعد شروع به وزن ینکرا داخل  یمیخانه من آتش عظ
 :داد، و بعد گفت یرا م یبزرگ قوم سھم و

 هذا جنا وخياره فيه
 

 اىل فيهوكل جان يده  
 

) آمده، و ۵۷/۵نز (کن در منتخب الین چنیفته ساز! ایر مرا فرین، غکفته نیمرا فر
ه گذشت، یم در الحلیاحمد آن را در الزھد، و مسدد از مجمع به مانند آنچه نزد ابونع

 اند. ت نمودهی) آمده، روا۵۷/۵ه در المنتخب (کچنان 

 درباره حق مسلمانان در مال س نظر عمر

 اسلم در این بارهحدیث 
گفت: به  یه مکدم یشن س ه گفت: از عمرکت نموده، ی) از اسلم روا۳۵۱/۶( یھقیب

ھا  مناسب است، بعد از آن به آن یک یه آن براکد ینید و ببین مال جمع شویخاطر ا
مناسب است،  یک ین مال برایه اکد ینید و ببیه جمع شوکردم کگفت: به شما اشاره 

 د: یگو یه مکدم یخدا را خواندم، و از خداوند شن تابکاز  یاتیو من آ

﴿ ٓ ا ٓ  مَّ فَا
َ
ُ ٱ ءَ أ َّ�  ٰ هۡ  ِمنۡ  ۦرَُسوِ�ِ  َ�َ

َ
 َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱوَ  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ َوِ�ِي َولِلرَُّسولِ  فَلِلَّهِ  ُقَرىٰ لۡ ٱ لِ أ

ۡ ٱوَ  بِيلِ ٱ نِ بۡ ٱوَ  ِك�ِ َمَ�ٰ ل  ٱ َ�ۡ�َ  ُدوَل� يَُ�ونَ  َ�  َ�ۡ  لسَّ
َ
ٓ  ِمنُ�مۚۡ  ءِ نَِيآ غۡ ۡ� ٰ  َوَما  ُ�مُ َءاتَٮ

ٰ  َوَما فَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱ ْۚ ٱفَ  هُ َ�نۡ  ُ�مۡ َ�َهٮ ْ ٱوَ  نَتُهوا ۖ ٱ �َُّقوا َ َ ٱ إِنَّ  �َّ  ٧ عَِقابِ لۡ ٱ َشِديدُ  �َّ
ٓ لِلۡ  ۡ ٱ ءِ ُفَقَرا ِينَ ٱ ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل خۡ  �َّ

ُ
ْ أ مۡ  رِهِمۡ دَِ�ٰ  ِمن رُِجوا

َ
ٰ َوأ ِ ٱ ّمِنَ  ٗ� فَۡض  َتُغونَ يَبۡ  لِِهمۡ َ� َّ� 

ٰ َورِۡض  ونَ  انٗ َ� َ ٱ َوَ�نُ�ُ ْوَ�ٰٓ  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ
ُ
ٰ ٱ ُهمُ  �َِك أ  .]۸-۷[الحشر:  ﴾٨ ِدقُونَ ل�َّ

د، از آن خدا، رسول او، یامبرش گردانید پیھا عا یادیآنچه را خداوند از اھل آ«: ترجمه
 دست به دست( ن اموالیا) مان و مستمندان و مسافران است، تایتیشاوندان، یخو

د، و ینکد و اجرا یریدھد بگ یمتان  یامبر برایان ثروتمندان شما نگردد، و ھرچه را پیم
دالعقاب است. و یه خداوند شدکد، ید، و از خدا بترسیستیند باز اک یاز ھر چه منع م

رون رانده یاشانه و اموال خود بکه از خانه و کاست  یرین فقیمھاجر ین اموال برایا
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نند، و ک یم یاریطلبند، و خدا و رسولش را  یاو را م یو رضا یھاند، آنھا فضل ال شده

 .»اند انیھا راستگو آن
 ست:یآنھا ن یبراشان  ییبه خدا سوگند، آن ھم به تنھا

ِينَ ٱوَ ﴿ ارَ ٱ َ�َبوَُّءو �َّ  ِ�  َ�ُِدونَ  َوَ�  ِهمۡ إَِ�ۡ  َهاَجرَ  َمنۡ  ُ�ِبُّونَ  لِِهمۡ َ�بۡ  ِمن نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱوَ  �َّ
ٓ  َحاَجةٗ  ُصُدورِهِمۡ  ا ْ  ّمِمَّ وتُوا

ُ
ٰٓ  ثُِرونَ َوُ�ؤۡ  أ نُفِسِهمۡ  َ�َ

َ
 .]۹[الحشر:  ﴾أ

مان، قبل از یو در خانه ا( نهیمد) ۀه در دارالھجرکاست  یسانک یو برا«: ترجمه
نند دوست ک یھجرت مشان یسو ه بهکرا  یسانکدند، آنھا ین گزکمھاجران مس

ھا را  نند، و آنک یبه آنچه به مھاجران داده شده احساس نم یازیدارند و در دل ن یم

 .»دارند یبر خود مقدم م
 ست:ینشان  یینھا ھم به تنھایا یه آن براکو به خداوند سوگند، 

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ٓ  .]۱۰[الحشر:  ﴾ِدهِمۡ َ�عۡ  ِمنۢ  ُءوَجا
 .»ه بعد از مھاجران آمدندکز آنان راست یو ن«: ترجمه

ش داده شده باشد، ین مال حق است، از آن برایھر مسلمان در ا یبه خدا سوگند برا
 در عدن باشد. یولو چوپان یا بازداشته شده باشد، حتیو 

 حدیث مالك بن حدثان در این باره
ر شد که متذک یا در قصه س بن اوس بن حدثان کن از مالی) ھمچن۳۵۲/۶و در (

 نمود:ه را تالوت ین آیه گفت: بعد از آن اکت نموده، یروا

ٰ ٱ إِ�ََّما﴿ َدَ� ٓ لِلۡ  ُت لصَّ ۡ ٱوَ  ءِ ُفَقَرا  .]۶۰التوبة: [ ﴾...ِك�ِ َمَ�ٰ ل
 .»شود... یرده مکن... صرف کیفقرا و مسا یات فقط براکز«: ترجمه

 ھا است، بعد تالوت نمود: نیا ین برایآن گاه گفت: ا

ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ ﴿ �ََّما ا
َ
نَّ  ءٖ َ�ۡ  ّمِن تُمَغنِمۡ  �

َ
ِ  فَأ  .]۴۱[االنفال:  .تا آخر آیه ﴾َولِلرَُّسولِ  ۥُ�َُسهُ  ِ�َّ

خدا و  ی، پنجم سھم اش برایزید از چیمت گرفتیه غنکد آنچه یو بدان«: ترجمه

 .»امبر استیپ
 ھا است، بعد خواند: نیا ین برایبعد گفت: ا

﴿ ٓ ا ٓ  مَّ فَا
َ
ُ ٱ ءَ أ َّ�  ٰ هۡ  ِمنۡ  ۦرَُسوِ�ِ  َ�َ

َ
 تا آخر آیه. .]۵۰[االحزاب:  ﴾ُقَرىٰ لۡ ٱ لِ أ

 .»دیامبرش گردانید پیھا عا ین آبادیآنچه را خداوند از اھل ا«: ترجمه
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 بعد از آن خواند:

ٓ لِلۡ ﴿ ۡ ٱ ءِ ُفَقَرا  تا آخر آیه. .]۸[الحشر:  ﴾ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل
 .»است یریمھاجران فق ین اموال برایا«: ترجمه

 اند، و بعد تالوت نمود: نین مھاجریگفت: ا

ِينَ ٱوَ ﴿ ارَ ٱ َ�َبوَُّءو �َّ  .تا آخر آیه] ۹[الحشر:  ﴾لِِهمۡ َ�بۡ  ِمن نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱوَ  �َّ
مان قبل از یو در خانه ا )نهیمد( هه در دارالھجرکاست  یسانک یو برا«: ترجمه

 .»دندین گزکمھاجران مس
 د: و گفت: یگو یم ]یھا ھم انصاراند، [راو نیگفت: ا

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ٓ ٰ َوِ�ِخۡ  َ�َا فِرۡ غۡ ٱ َر�ََّنا َ�ُقولُونَ  ِدهِمۡ َ�عۡ  ِمنۢ  ُءوَجا ِينَ ٱ نَِناَ�  َسَبُقونَا �َّ
 ِ  .]۱۰[الحشر:  ﴾نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب

ند: پروردگارا! ما و یگو یه بعد از آنان آمدند و مکاست  یسانک یو برا«: ترجمه

 .»امرز...یگرفتند ب یشیمان پیه در اکمان را  برادران
ن ینماند مگر ا یس از مسلمانان باقکچ یگرفت، و ھن ھمه مردم را در بر یگفت: و ا

ان  -د، اگر من ییآن ھا که مالکرا  یھای است، مگر غالم ین مال حقیدر ا یو یه براک
ه زنده بودم، ھ ه حقش به او کن ینخواھد ماند، مگر ا یس از مسلمانان باقکچ یشاءاللَّ

اش در آن عرق ننموده  یشانیه پکر، حقش یچوپان در محّله حم یبرا یخواھد آمد، حت
ه در کبن اوس به مانند آن، چنان  کر از مالین را ھم چنان ابن جریخواھد آمد. ا

 ت نموده است.ی) آمده، روا۳۴۰/۴ر (یثکر ابن یتفس
 
 
 

هه طلح  و تقسیم نمودن مال س بن عبیداللَّ

 قصه طلحه با ھمسرش در این باره
ت یروا ل یاش سعد یب یو او از ب ییحیبه اسناد حسن از طلحه بن  یطبران
هیھدفش ابن عب -نزد طلحه  یه گفت: روزکنموده،  داخل شدم، و از  -است  س داللَّ

از ما تو را  )یزیچ(دم، به او گفتم: تو را چه شده است؟ اگر ید یو ناراحت ینیسنگ یو
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شخص  یک یبرا یم، گفت: نه، تو ھمسر خوبیت سازیناراحت ساخته باشد، راض
نم، گفت: چه کدانم با آن چه  یجمع شده است، و نم ینزدم مال ی! ولیمسلمان ھست

م یتقسشان  انیسازد، قومت را فراخوان، و آن را در م ین میتو را از طرف آن اندوھگ
ه چقدر کدم یم فراخوان، بعد از خازن پرسیغالم! قومم را برا ین، طلحه گفت: اک

) آمده است، و ۱۷۶/۲ب (ین در الترغین چنیا م نمود؟ گفت: چھارصدھزار.یتقس
) مانند ۸۸/۱م (ی) و ابونع۱۵۷/۳سعد ( اند و ابن د رجال آن ثقهیگو ی) م۱۴۸/۹( یثمیھ

 اند. ت نمودهیآن را، روا

 در این باره س حدیث حس
 س ه گفت: طلحهکت نموده، یروا س ) از حسن۸۹/۱ه (ین در الحلیم ھمچنیابونع

 یسپر یبود به ھفتصد ھزار فروخت، و آن مال شب را نزد و یه مربوط وکرا  ینیزم
ه صبح شد و آن را کن یرد، تا اک یسپر یداریاز ھراس آن مال شب را به ب ینمود، و

 ت نموده است.یروا یتر از و ی) طوالن۱۵۷/۳ن را ابن سعد (ینده نمود. اکپرا

 طلحه فیاض
ه گفت: کت نموده، یروا ب ھمسر طلحه ین از سعدی) ھمچن۳۷۸/۳م (کحا

ا ینمت؟ آیب یم یافتم، گفتم: چرا ترش رویطلحه نزدم آمد، و او را ناراحت و جگرخون 
از امر تو  یزیده آمده است؟ گفت: به خدا سوگند، چیت ناپسندیبرا یزیاز امر ما چ

نزدم جمع شده  یادیمال ز ی! ولیھست یست، تو ھمسر و زن خوبیم ناپسند نیبرا
د: یگو ین، مکم یتقسشان  انیاھل و قومت بفرست، و در م یسو به: گفت است، [ھمسرش]

م نمود؟ گفتم: چھارصدھزار، و درآمد یه چقدر تقسکدم ین نمود، و من از خازن پرسیاو چن
 شد. یده مینام» اضیطلحه ف«د: و او یگو یھزار درھم بود. م یکھر روز  یو

 

 زبیربن عوام و تقسیم نمودن مال

 ھا در این باره با غالم یقصه و
ربن یه گفت: زبکت نموده، یز روایالعز )عبد(د بن ی) از سع۹۰/۱ه (یم در الحلیابونع

م یپرداختند، و او آن را ھر شب تقس یش خراج میه براکعوام ھزار غالم داشت، 
 نبود. یزیخاست و ھمراھش چ ینمود، و بعد از آن به طرف منزل خود بر م یم
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ش یه براکربن عوام ھزار غالم داشت یه گفت: زبکت است یروا یث بن سمیو از مغ
ن ینمود. و ا یرا ھم داخل خانه خود نم یھا درھم پرداختند، و او از خرج آن یخراج م

ان ھم آن را به یعقوب بن سفیت نموده، و ین روایث به مانند ای) از مغ۹/۸( یھقیرا ب
 رده است.کت ی) آمده، روا۵۴۶/۱ه در االصابه (کن، چنان یمثل ا

ه در قرضدار قصه آنچه میان او  اش پیش آمد یو پسرش عبداللَّ
ه بن زب یبخار ر در روز یه زبک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا ب ریاز عبداللَّ
ن روز جز یپسرم، در ا یگفت: ا یستادم، ویش ایستاد، مرا فراخواند و در پھلویجمل ا
ه کن ینم، مگر اک یر مکو من درباره خود ف شود، یشته نمک ]یسکگر یا مظلوم [دیظالم 

ا یم است، آیشم، قرضدارین تشوید، و از بزرگتریامروز مظلومانه به قتل خواھم رس
پسرم مال  یگذارد؟ و گفت: ا یاز مال ما را باق یزیما چ ینداریه دک، ینک یاحساس م

 -پسرانش  یبرا ١ت نمود، و ثلث آن راین مرا بپردازد، و به ثلث وصیما را بفروش و د
ه بن زب )پسران( یعنی را سه سھم  ت شده]ی: ثلث [وصیعنی ،ت نمود]ی[وص -ر یعبداللَّ
 ین باقید یاز مال ما پس از قضا یزیو اگر چ ]یسھم آن را به پسرانت بدھ یکن [تا ک

ه:  ید: و بعضیگو یپسران تو باشد، ابن ھشام م یبرا ٢ماند، ثلث آن فرزندان عبداللَّ
ر بودند، و او در آن روز نه پسر، و نه دختر یاز پسران زب یعباد ھمسن بعضب و یخب

ه م پسرم، اگر  یگفت: ا یه نموده مین خود توصید: او مرا درباره دیگو یداشت. عبداللَّ
: به خدا سوگند، ییگو ی. میم بر آن استعانت جویاز موال یاز آن عاجز آمد یزیاز چ

ه، کیت یپدر، موال یگفتم: ا هکن یرا ندانستم، تا ا یمن ھدف و ست؟ گفت:اللَّ
ر یزب یموال یواقع شدم گفت: ا ین ویه از دک یلکد: به خدا سوگند، در ھر مشیافزا یم

 ن، و خداوند آن را ادا نمود.کادا  یقرض او را از و
ه از ک یھای نینگذاشت، مگر زم یجا بهاز خود  ینار و درھمیشته شد، و دکر یزب

 یوفه و منزلکدر  ینه، دو منزل در بصره، منزلیازده منزل در مدیبود،  ٣جمله آنھا غابه
مال را  یه چون مردکن بود یبود، به خاطر ا یه بر وک ید: و قرضیگو یدر مصر. م

ه آن قرض باشد، کگفت: نه بل یر میگذارد، زب یآورد، و آن را نزدش امانت م یش میبرا

                                           
 ثلث ثلث را. یعنی -١
 ت شده.یثلث وص یعنی -٢
 نه به طرف شام.یمد یکاست نزد ییغابه نام جا -٣



 ٢٧٥    ألباب هشتم: انفاق اصحاب در راه خداوند 

 

 یامارت نشده بود، و نه ھم جمع آور یولّ ترسم، و او ھرگز مت یاع آن میچون من از ض
و با  صامبر یه در غزا با پکن یرا، مگر ا یگریز دیخراج را به دوش گرفته بود، و نه چ

ه بن زب یم ش ر و عمر و عثمانکابوب  یه بر وکرا  یھای د: من قرضیگو یر میبود، عبداللَّ
م بن حزام با کید: حیگو یافتم. میست ھزار یون و دویلیبود حساب نمودم، و آن را دو م

ه بن زب ن است؟ او آن را یبرادر زاده، بر برادرم چقدر د یبرخورد و گفت: ا ش ریعبداللَّ
نم اموالتان ک یر نمکم گفت: به خدا سوگند، من فکیپنھان داشت و گفت: صدھزار. ح

ه به او گفت: اگر دو میش ایگنجا د ست ھزار باشیون و دویلین را داشته باشد! عبداللَّ
از  یزید! اگر از چین را داشته باشیا یینم شما تواناک یر نمک؟ گفت: فینک یر مکچه ف

 د.یید، از من استعانت جویآن عاجز آمد
ه آن را به یصد و ھفتاد ھزار خر یکرا مبلغ  هر غابید: زبیگو یم  یکده بود، و عبداللَّ

 یر حقیزبه بر ک یسکون و شش صدھزار فروخت، بعد برخاست و گفت: ھر یلیم
ه بن جعفریایداشته باشد لطفًا در غابه نزد ما ب ر یو او بر زب -نزدش آمد  ب د، عبداللَّ

ه گفت: اگر خواسته باش -چھارصدھزار داشت  شما  ید، آن را برایو به عبداللَّ
ه [در پاسخ] یم ه بن جعفر گذارم، عبداللَّ ] افزود: اگر خواسته ب گفت: نه، [عبداللَّ

ه یر انداختید، اگر به تاخید قرار دھیانداز یر میآنچه به تاخ د آن را دریباش د، عبداللَّ
ه ین را مشّخص سازیقطعه زم یکم یگفت: برا گفت: نه، [ابن جعفر] د، آن گاه عبداللَّ

فروخت و قرض  ١از آن را ید: آن گاه قسمتیگو یتو باشد. م ینجا تا آنجا برایگفت: از ا
ماند، آن گاه  یم سھم از آن باقیبرطرف ساخت، و چھارونش یپدرش را ادا نمود، و برا

حضورداشتند،  ینزد و ش ر و ابن زمعهیه آمد و عمروبن عثمان و منذربن زبینزد معاو
؟ گفت: ھر سھم را صدھزار، ینمود یمت گذاریه به او گفت: غابه را چقدر قیمعاو
 یکر گفت: ین زبم سھم، منذربیمانده است؟ پاسخ داد: چھارون ید: چقدر باقیپرس

سھم آن را من به  یکسھم آن را من به صدھزار گرفتم، و عمروبن عثمان گفت: 
ه گفت: یگر را من به صدھزار گرفتم، معاویصدھزار گرفتم، و ابن زمعه گفت: سھم د

 یکگفت: من آن را به  س هیم سھم. معاویو ن یکماند؟ پاسخ داد:  یچقدر باق

                                           
ه گذشت شانزده ک یرا تمام غابه طوریگر نه صرف غابه زید یایاش یاز غابه را البته با بعض یعنی -١

ان ندارد کن امیباال است، بنابرا یلین خین از ایفروخته شد و رقم د )معادل صدھزار کھر ل( کل
 باشد. م.ن ادا شده یه تنھا به فروش غابه دک
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ه بن جعفر سھم خود را به ششصد ھزار به  د:یگو یصدوپنجاه ھزار گرفتم. م و عبداللَّ
 فروخت. س هیمعاو
ر گفتند: یفارغ شد، پسران زب ین ویر از پرداخت دیه ابن زبک ید: ھنگامیافزا یم

ه چھار سال در کن ین، گفت: نه، به خدا سوگند تا اکم یان مان تقسیراث ما را در میم
گاه باشکموسم اعالن ن د تا یاید نزد ما بیر قرض داشته باشد، بایس بر زبکد ھر ینم: آ
ن او در ھر سال در ید: بنابرایگو ینم. مک یم نمیتقستان  انیم، در مینکقرضش را ادا 
م نمود. یشان تقس انیه چھار سال گذشت در مک ینمود، و ھنگام یموسم صدا م

ست یون و دویلیم یکھر زن  یر چھار زن داشت و ثلث برداشته شد، براید: زبیگو یم
ه یر در البدایثکست ھزار بود. ابن یون و دویلیپنجاه م یو ھمه مال و ،١دیھزار رس

ون یلیو ھشت م ید، سیم گردیان ورثه تقسیه در مک ید: مجموع مالیگو ی) م۳۴۹/۷(
ست ھزار بود، یون و دویلیت نموده بود نوزده میوص یه وکو چھارصد ھزار بود و ثلث 

ه قبًال ک ینیشود، و د یون و شش صدھزار میلیو ھفت م ن صورت جمله آنھا پنجاهیبه ا
ن صورت مجموع یست ھزار بود، به ایون و دویلیرده شده بود، دو مکرون یاز آن ب

ن یون و ھشت صدھزار بوده است، ایلیراث پنجاه و نه میت و مین، وصیاز د یه وکمترو
واقع شده است  یزیچ یح بخاریه در صحکم یر شدکن متذین جا به خاطر ایرا ما در ا

 ود دارد و توّجه بر آن الزم است.وج یه در آن نظرک

 و تقسیم مال س عبدالّرحمن بن عوف

 مسلمین و اّمھات المؤمنین یزھره و فقرا یبا بن یقصه و
 س ه عبدالرحمن بن عوفکت نموده، یر بنت مسور رواک) از ام ب۳۱۰/۳م (کحا

د، و آن را در ینار به فروش رسانیبود به مبلغ چھل ھزار د یه مربوط به وکرا  ینیزم
 یم نمود، و برایتقس صامبر ین و ازواج پین و مھاجریمسل یزھره و فقرا یان بنیم

فرستاده است؟  یکن مال را یگفت: ا ل از آن فرستاد، عائشه یمال ل عائشه
گفت:  ل عائشهان داشت. آن گاه ید: و قصه را بیگو یگفتم: عبدالرحمن بن عوف، م

» نندک یبعد از من جز صابران بر شما شفقت نم«فرموده است:  صامبر خدا یپ

                                           
 ).۳۱۲۹بخاری ( -١
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ح یث صحین حدید: ایگو یم مکحا ٢جنت بنوشاند ١لیعوف را از سلسب خداوند ابن
گفته است: مّتصل  یاند. و ذھب ت ننمودهیو مسلم آن را روا یبخار یاالسناد است، ول

) از مسوربن مخرمه به ۹۴/۳) و ابن سعد (۹۸/۱ه (یحلم در الین را ابونعیست. و این
بعد از من ھرگز جز «م آمده است، یت ابونعیه در رواکن یاند، جز ا ت نمودهیمانند آن روا

 ».صالحان بر شما شفقت نخواھند نمود
ه کاند  ت نمودهی) از جعفربن برقان روا۹۹/۱ه (یم در الحلی) و ابونع۳۰۸/۳م (کو حا

 را آزاد ساخت. ٣ھزار خانه یه عبدالرحمن بن عوف سکد یرسگفت: به من خبر 

 ش تقسیم نمودن مال تّوسط ابوعبیده بن جراح، معاذبن جبل و حذیفه

 ش قصه ایشان در این باره با امیرالمؤمنین عمر
نار یه: عمربن الخطاب چھارصد دکت نموده یروا س الدار کر از مالیبکدر ال یطبران

ده بن جراح ببر، و بعد ین را به ابوعبیگذاشت و به غالم گفت: ا یا سهکیرا گرفت، و در 
او برد و گفت:  یند؟ غالم آن را براک یه چه مک ینیدر خانه مشغول باش، تا بب یساعت

ده گفت: ین، ابوعبکت مصرف ھای ضرورت ین را در بعضید: ایگو ین به تو میرالمؤمنیام
 ین ھفت را برایا، ایز بینک یآن گفت: ا د، بعد ازیند و رحمش نماکخداوند او را وصل 

ه آن را تمام کن یفالن، تا ا ین پنج را برایفالن ببر، و ا ین پنج را برایفالن ببر، و ا
گاه ساخت، و و ه مثل آن را کافت یرا در ینمود، و غالم به طرف عمر بازگشت، و او را آ

 یبن جبل ببر، وساعت ن را به معاذیآماده ساخته است، و گفت: ا س معاذبن جبل یبرا
برد و گفت:  یو یند؟ او آن را براک یه چه مک ینیدر خانه مشغول باش تا بب

ن، گفت: کخود مصرف  یھا ضرورت ین را در بعضید: ایگو ین به تو میرالمؤمنیام
ن قدر را ببر، و به یا، به خانه فالن ایز بینک ید، ایند، و وصل نماکرا رحم  یخداوند و

، آن گاه زن معاذ ظاھر شده )ن قدر را ببریو به خانه فالن ا(قدر را ببر،  نیخانه فالن، ا
م به ما ھم بده، و درباره جامه جز دو ین ھستکیگفت: و ما ھم به خدا سوگند، مسا

بازگشت،  س نمانده بود، و آن دو را به او انداخت، و غالم به طرف عمر یگر باقینار دید

                                           
 آب گوارا و نرم و روان در گلو. م. یاست در جنت، دارا یا چشمه -١
 گوید: متصل نیست. می ) ذھبی۳۱۰/ ۳. منقطع است. حاکم (ضعیف -٢
 زان. م.ینکاھل خانه را به شمول غالمان و  یعنی -٣
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گاه ساخت، و عمر بدان خ ھا برادران  د و گفت: آنیوشحال و مسرور گردو او را آ
ن یشناسم، ا یالدار را نم کالدار ثقه و مشھوراند، و مال کان آن تا مالیراو .١گراندیدیک
در  ین را طبرانید: ایگو ی) م۱۲۵/۳( یثمی) آمده است. و ھ۱۷۷/۲ب (ین در الترغیچن

م یگو یاند. من م آن ثقه ه رجالیالدار را نشناختم، و بق کت نموده، و مالیر روایبکال
اض یبن ع کر شده، و گفته است: مالک) متذ۴۸۴/۳او را حافظ در االصابه ( :[مؤلف]

شود، و  یالدار گفته م که به او مالکاست  یسکن ھمان یاست، و ا س عمر یموال
و معاذ و  - ر و عمر]ک[ابوب -ن یخیده و از شیشن ینموده و از و کر را درکابوب

ه از و تیده روایابوعب اند، و  ت نمودهیروا ینموده است، و دو پسران او عون و عبداللَّ
ن در یرده است، و ابن سعد او را در طبقه اول تابعکت یروا یز از ویابوصالح سمان ن

د: یگو یم ینیابن المد یشناخته شده بود، و عل یر نموده، و گفته است: وکنه ذیاھل مد
جمع  ید: در فوائد داود بن عمرو الضبیگو یالصابه مبود. و در ا س الدار خازن عمر کمال
م، و قصه یت نمودیالدار روا کاز مال یربوع مخزومیدبن یق عبدالرحمن بن سعیاز طر یبغو

نموده... و مثل  تیروا ٢یالدارن ک) از مال۲۳۷/۱ه (یم در الحلین را ابونعیر شده. اکرا متذ
ه گفت: بر کت نموده، یروا یسیبن ع) از معن ۳۰۰/۳ر شده. و ابن سعد (کآن را متذ

 ر شده است.کم... و آن را مختصرًا متذیبن انس عرضه نمود کمال
ه: کت نموده یدبن اسلم و او از پدرش روای) از ز۲۹ص (ر یخ الصغیدر التار یو بخار

نم به ک یھا گفت: آرزو م از آن ییکد، ییاران خود گفت: تمّنا نمایبه  س عمربن الخطاب
د، شخص ینکنم، باز گفت تمنا کن خانه درھم باشد، و آن را در راه خدا نفقه یا یپر
نم، باز کن خانه طال باشد تا آن را در راه خدا صرف یا یگفت: آرزو دارم به پر یگرید

ا مانند آن ی -ن خانه جوھر یا یگفت: آرزو دارم به پر یگرید، آن گاه دینکگفت: تمنا 
ن یاده از اید، آن گاه گفتند: زینکنم. باز عمر گفت: تمنا کقه باشد و آن را در راه خدا نف -

ده یچون ابوعب ین خانه مردانیا یه به پرکنم، ک یمن آرزو م یم؟ عمر گفت: ولینکآرزو 
شان را در طاعت خداوند بگمارم. یباشد، تا ا ش مانیفه بن یبن جراح، معاذبن جبل و حذ

د: یگو یند. مک یه چه مکنم یفرستاد و گفت: بب فهیحذ یرا برا ید: بعد از آن مالیافزا یم
معاذ بن  یرا برا یم نمود، بعد از آن مالید، آن را تقسیش رسیبرا ه [آن مال]ک یھنگام

                                           
 ) و در آن جھالت است.۳۴، ۳۳/ ۲طبرانی در الکبیر ( -١
 ه در االصابه آمده.کالدار است، چنان  کدرست مال یه آمده، ولین دراصل والحلین چنیا -٢
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م ینیده فرستاد و گفت: ببیابوعب یرا برا یم نمود، و باز مالیز آن را تقسیجبل فرستاد و او ن
 ه گفت.کا چنان ی، ١گفته بودمتان  یند. آن گاه عمر گفت: من براک یه چه مک

ه بن عمر  و تقسیم نمودن مال ب عبداللَّ

در یك مجلس وانفاق آنچه معاویه برایش  یتقسیم نمودن مال زیاد توسط و
 فرستاده بود

ابن  یه گفت: براکت نموده، یمون بن مھران روای) از م۲۹۶/۱ه (یم در الحلیابونع
زد ھمه یه برخکن یمجلس آمد، و او قبل از ا یکنار در یست و دو ھزار دیب ب عمر

صدھزار  ب ابن عمر یبرا س هیه معاوکت است یم نمود. و از نافع روایآن را تقس
 نماند. ینزدش باق یزیه از آن چکفرستاد، و تا ھنوز سال نگذشته بود 

 در یك روز یانفاق ھزاران درھم توّسط و
ه یھمسا - ینه آمدم، و مردیمد ه گفت: بهکت است یروا یوب بن وائل راسبیاز ا

ه آمد، و یچھارھزار از طرف معاو س ابن عمر یه براکم خبر داد یبرا -ابن عمر 
، بعد، او به یگریفه از طرف دیقط یک، و دو ھزار و یگریچھارھزار از طرف انسان د

ش یخواست، و من از آنچه برا یدرھم علف به قرض م یکشتر خود  یبازار آمد و برا
 یزیخواھم تو را از چ یزش آمدم و گفتم: من مینکن نزد یبود خبر بودم، بنابراآمده 

ابوعبدالرحمن چھارھزار  یا برای، گفتم: آییم راست بگوینم، و دوست دارم براکپرسان 
فه یقط یک، و دو ھزار و یگریامده بود، و چھارھزار از طرف انسان دیه نیاز طرف معاو

درھم به طور  یکه علف را به کدم ی: من او را د، گفتمی؟ گفت: بلیگریاز طرف د
فه را برداشته و ید، و قطیم ننمود، نخوابیه آن را تقسکن یخواست، گفت: تا ا یقرض م

ا یگروه تّجار، با دن یبر دوش خود گذاشته رفت، و آن را داد و پس آمد، آن گاه گفتم: ا
 یبود، و او امروز درحالح آمده یابن عمر ده ھزاردرھم صح یشب براید، دینک یچه م

 .٢خواھد؟! یشتر خود علف را به قرض م یدرھم برا یکه به کصبح نموده 

 گونه بدین یاز و یقصه دیگر

                                           
ه از خداوند مثل آنھا را آرزو کن یممتاز و قابل ا اند یه آنھا اشخاصکگفته بودم تان  یمن برا یعنی -١

 رده شود. م.ک
 ).۲۹۷، ۲۹۶/ ۱ابونعیم در حلیه ( -٢
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ست و چند یب س ابن عمر یه گفت: براکت نموده، ی) از نافع روا۱۰۹/۴ابن سعد (
افزود،  رد و بر آنکه آن را صدقه کھزار آورده شد، و ھنوز از مجلس خود برنخاسته بود 

 ییکد، و یه آنچه نزدش بود تمام گردکد: تا آن وقت به صدقه نمودن ادامه داد یگو یم
داده بود، قرض شان  یه براک یپرداخت آمد، و او از آنان یشان میه به اک یسانکاز 

اند  ل! دروغ گفتهیگفت: بخ یم یبه و یا ندهید: و گویگو یمون میگرفت و به او داد. م
 ل نبود.ید، بخیرسان یش نفع میدر آنچه برا او –به خدا سوگند  -

 و تقسیم نمودن مال س اشعث بن قیس
نده قرض داشتم، و کاز  یه گفت: من بر مردکت نموده، یاز ابواسحاق روا یطبران

م کس نماز فجر دریردم، و در مسجد اشعث بن قک یسحرگاھان به طرف او رفت و آمد م
سه لباس کی یکه امام سالم داد، در مقابل ھر انسان ک ینمود، نماز را خواندم و ھنگام

ن یدم: ایستم، پرسیگفتم: من از اھل مسجد ن فش با پانصد درھم گذاشت، [با خود]کو 
ن ید: در ایگو ی) م۴۱۵/۹( یثمیھ .١ه آمده استکس از میست؟ گفتند: اشعث بن قیچ

ه رجال آن رجال یاختالف شده است، اما بق یآمده، و درباره و یل المالئیابواسرائ
 .اند حیصح

 و تقسیم نمودن مال ب بکر یعائشه بنت اب
صد ھزار آورده شد، و او  ل عائشه یه گفت: براکت نموده، یروا ٢ابن سعد از ام دره

در  یا نتوانستیگفتم: آ یم نمود، به ویه خود در آن روز، روزه دار بود تقسک یآن را، در حال
پاسخ داد:  ل ؟ عائشهییتا به آن افطار نما یدرھم را گوشت بخر یک یآنچه انفاق نمود

 ) آمده است.۴۶۱/۴ن در االصابه (ین چنینمودم. ا یار را مکن ی، ایآورد یادم میاگر به 

 و تقسیم نمودن مال ل اّم المؤمنین سوده بنت زمعه
سه کی یک س ه: عمرکت نموده ین روایریح از محّمدبن سیابن سعد به سند صح

ست؟ گفتند: درھم، گفت: در ین چید: ایپرس ل فرستاد، سوده ل درھم را به سوده
 ) آمده است.۳۳۹/۴ن در االصابه (ین چنیم نمود. ایمثل خرما؟! و آن را تقس یا سهکی

                                           
آن اسماعیل بن خلیفه المالئی است که صدوق  ) در سند۲۳۷/ ۱. طبرانی در الکبیر (ضعیف -١

 ).۶۹/ ۱بدحفظ است و به غلو و تشیع نیز نسبت داده شده است. نگا: التقریب (
 بود. ل ام دره، خادم عائشه -٢
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 و تقسیم نمودن مال ل بنت جحش اّم المؤمنین زینب

 س با امیرالمؤمنین عمر یقصه و
را  یه مقّررک یه گفت: ھنگامکت نموده، یروا) از بره بنت رافع ۲۱۶/۳ابن سعد (

ه آن ک ینب بنت جحش سھم اش را فرستاد، ھنگامیز یبرا س ردند، عمرک یم میتقس
ن از یم ایدر تقس ١گر خواھرانمیند، دکرا مغفرت  س نزدش آورده شد، گفت: خدا عمر

ه! و با جامه توست، گفت: سبحان یاش برا ن ھمهیتر بودند، گفتند:ا یمن قو خود  یا اللَّ
د. بعد از آن به من گفت: یش اندازیرا باال یدش، و لباسید و گفت: بگذاریرا از آن پوشان

از اھل  -فالن  یفالن و بن یبن یقبضه از آن بردار و آن را برا یکدستت را فرو بر و 
ماند، آن گاه بره  یلباس باقر یاز آن در ز یزیه چکن یببر، تا ا -ش ھای میتیرحمش و 

ز در یما ن ین، به خدا سوگند، برایام المؤمن یند، اکبه او گفت: خداوند تو را مغفرت 
ر ید: ما آنچه را در زیگو یشما باشد، م یر لباس است برایبود، گفت: آنچه ز ین حقیا

گفت:  م، بعد دست خود را به طرف آسمان بلند نمود ویافتیآن بود ھشتاد و پنج درھم 
 درگذشت. یم نرسد، بعد از آن وید برایعمر با یگر عطایا، بعد از امسال دیبار خدا

 بدین گونه یاز و یقصه دیگر
نب یه، گفت: معاش زکت است یروا س عبکن از محّمدبن ینزد ابن سعد ھمچن

گفت: بار  یسال گرفت، و م یکدوازده ھزار بود، و او آن را فقط  ل بنت جحش
ان ین فتنه است، و بعد آن را در میرا ایند زکن کن مال مرا درینده ای[سال] آا، در یخدا
ن یفرمود: ا ید، ویرس س ن خبر به عمریم نمود، ایازمندان تقسیشاوندان خود و نیخو
شود، و نزدش توقف نموده سالم فرستاد و گفت:  یر میش اراده خیه براکاست  یزن

ه آن را نگه دارد، کھزار درھم فرستاد  یکد، و یرس به من یم نمودیخبر آنچه تو تقس
 ) آمده است.۳۱۴/۴ن در االصابه (ین چنیرا با آن انجام داد. ا ین روش قبلیاو ع یول

 حقوق و مستمّری برای نوزاد

 ھر نوزاد در اسالم یبرا یدر این باره و تعیین نمودن مستمرّ  یبا زن س قصه عمر

                                           
ه عنھن یرض(مرادش از خواھران سائر ازواج مھطرات  -١  است. م. )اللَّ
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ه گفت: کاند  ت نمودهیروا س ر از ابن عمرکد و ابن عسای)، ابوعب۲۱۷/۳ابن سعد (
 ب عبدالرحمن بن عوف یعمر برا ،ن آمدندییاز تّجار آمدند و در نمازگاه پا یاروانک

م؟ آن گاه ھر دو آن شب را در ینکشان را امشب از دزدان حراست یا یخواھ یا میگفت: آ
د نماز خواندند، و نوشته بوشان  یه خدا براکنمودند، و آن قدر  یشان سپریحراست از ا

آورد و به مادرش گفت: از خدا بترس، و  ید، و به طرف آن رویرا شن یه طفلیگر س عمر
د، و باز یرا شن یه ویگر گریخود برگشت، بار د یجا بهن، و باز ک ییکو ن یبه طفلت خوب

 یخود بازگشت، ھنگام یجا بهبرگشت، و مثل آن را به او گفت، و بعد  یبه طرف مادر و
بر تو،  ید، و نزد مادرش آمده گفت: وایه او را شنیگر گریده بود بار دیآخر شب فرا رسه ک

خوابد؟! [آن  یه نمکنم یب یشب م ینم، چرا طفلت را از ابتدایب یم یمن تو را مادر بد
ر جدا سازم، یخواھم او را از ش ی، من میبنده خدا، امشب مرا ناراحت ساخت یگفت: ا زن]

ر جداشدگان یاز ش یه عمر جز براکن ید: چرا؟ گفت: به خاطر ایورزد، پرس یاو ابا م یول
ن قدر ین قدر و ایند. عمر گفت: عمرش چند است؟ گفت: اک یحقوق مقّرر نم یگرید یبرا

را از  ین! بعد نماز فجر را خواند، و مردم قرائت وکن عجله نیبر تو بر ا یماه، عمر گفت: وا
عمر!  یبادا برا یه سالم داد، گفت: تنگدستک ی، ھنگامدانستند یه درست نمیغلبه گر

گاه  ییاند؟ بعد مناد شته شدهکچقدر از اوالد مسلمانان  را دستور داد، و او نداد نمود: آ
ھر مولود در اسالم  ید، چون ما براینکر عجله نیش از شید، در جدا نمودن اطفال خویباش

 ی] نوشت: ما برایخالفت اسالم یھا [ ھمه بخش ین را برایم، و اینک ین مییتع یمستمّر 
 ) آمده است.۳۱۷/۲نز (کن در الین چنیم. اینک ین مییھر مولود در اسالم حقوق تع

 احتیاط در مصرف از بیت المال برخود و خویشاوندان

 در آن یدر مال مسلمانان و عّفت و س سیرت عمر
خود  یمال خداوند را براه گفت: من کت نموده، یروا س ) از عمر۱۹۸/۳ابن سعد (

ر شدم، یم، و اگر فقینما یز میام اگر توانگر بودم، از آن پرھ م قرار دادهیتیدر منزلت مال 
 یه گفت: من مال خداوند را براکآمده،  یاز و یگریت دیخورم. و در روا یبه معروف م

 ام: م قرار دادهیتیخود در منزلت مال 

 فَلۡ  �فَقِ�ٗ  َ�نَ  َوَمن فِۡفۖ َتعۡ يَسۡ فَلۡ  اَغنِيّٗ  َ�نَ  َمن�َ﴿
ۡ
ِ  ُ�ۡل َيأ  ٱب

ۡ  .]۶[النساء:  ﴾ُروِف َمعۡ ل
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م اگر توانگر باشد از اموال یتی یوص یعنی(ند کز ید پرھیه توانگر باشد، باکھر «: ترجمه

 .»ده بخوردید به وجه پسندیر باشد، بایه فقکو ھر  )ردینگ یزیم چیتی
ن مال یگفت: از ا س عمربن الخطابه: کت است ین از عروه روایھمچن یو نزد و

ه در کست. چنان یم حالل نیگر برایخوردم د یخود م یه از مال اصلکجز آن قدر 
 ) آمده است.۴۱۸/۴نز (کمنتخب ال

 و مسئول بیت المال واقع شد س آنچه میان عمر
ازمند یاگر ن س ه: عمربن الخطابکت نموده ی) از عمران روا۱۹۸/۳ابن سعد (

شد  یتنگدست م ینمود، و گاھ یقرض م یآمد و از و یت المال میول بشد، نزد مسئ یم
 یآمد و از و یت المال نزدش میآن گاه مسئول ب د]یگرد یقرض معّطل م ی[و ادا
د، و ید یم کش تداریرد، و عمر براک ینمود، و اصرار م یم [ھمان قرض را] یتقاضا

 نمود. یگذاشت، و آن را ادا م یز میھم حقوق اش را ن یگاھ

 قصه عمر و عبدالّرحمن بن عوف در این باره
ه ک یدر حال س ه: عمربن الخطابکت نموده یم روای) از ابراھ۱۹۹/۳ن (یھمچن

را به طرف شام آماده ساخت، و نزد عبدالرحمن  یا نمود، و قافله یفه بود، تجارت میخل
به فرستاده  یچھارھزار درھم قرض خواست، و یرا فرستاد و از و یسک س بن عوف

ه ک ید، ھنگامیرد، و باز مستردش نمایت المال بگیگفت: به او بگو آن را از ب [عمر]
 یشخص فرستاده شده نزدش آمد و او را از آنچه عبدالرحمن گفت خبر داد، آن بر و

ت یه: آن را از بک ینده ھستیگران تمام شد، و عمر ھمراھش روبرو شد و گفت: تو گو
ن گرفته یرالمؤمنید: آن را امییگو یقبل از آمدن آن درگذشتم م رد؟! و اگریالمال بگ

ن خواستم آن را یکامت به آن مؤاخذه شوم!! نه، ولید، و روز قیش بگذاریاست، آن را برا
ن را یرد. و ایه اگر مردم آن را از مالم بگکرم، یچون تو بگ یص و آزمندیاز مرد حر

ه در کم به مانند آن، چنان یابراھ ر ازکد در االموال و ابن عساین ابوعبیھمچن
 اند. ت نمودهی) آمده، روا۴۱۸/۴المنتخب (

 در گرفتن عسل از بیت المال س قصه عمر
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خارج شد  یروز س ه: عمرکت نموده یروا ١از پسران براء بن معرور ییکر از کابن عسا
المال  تیبو در  -ز شده بود یش عسل تجویت داشت، و برایاکش ییضیو به منبر آمد، و از مر

رم، و اّال آن بر من یگ ید آن را می) اجازه دھ٢در آن(آن گاه گفت: اگر به من  -بود  یکمش
 ) آمده است.۴۱۸/۴نز (کن در منتخب الین چنیحرام است، و به او اجازه دادند. ا

 درباره مال مسملین واقع شد ب آنچه میان عمر و دخترش حفصه
ن یآورده شد، و ا یمال س عمر یه گفت: براکت نموده، یاحمد در الزھد از حسن روا

ت را ین، حق اقربایرالمؤمنیام یآمد و گفت: ا ید، ویرس ل خبر به حفصه دخترش
ه نموده است، عمر به او گفت: یدرباره اقربا توص ألن چون خداوند کن مال ادا یاز ا

، یدانت نمویء مسلمانان است، به پدرت خ ین فیم درمالم است، ایدخترم حق اقربا
 ) آمده است.۴۱۲/۴نز (کن در منتخب الین چنیز، آن گاه او برخاست و رفت. ایبرخ

ه بن ارقم در این باره س قصه عمر  با عبداللَّ
ت یر از اسلم رواکحاتم و ابن عسا یا و ابن ابیالدن یبه و احمد و ابن ابیش یابن اب

ه بن ارقم را دکاند  نموده  یآمد و گفت: ا س ه نزد عمرکدم یه گفت: عبداللَّ
فارغ  ینقره است، اگر روز یھا ورات جلوالء و ظرفیاز ز یورین، نزد ما زیرالمؤمنیام

 یدیه مرا فارغ دک ین و در موردشان به ما دستور بده، گفت: وقتیبه آنھا بب یشد
گاھم ساز، بعد او روز م ی، براینم، گفت: آریب یآمد و گفت: من امروز تو را فارغ م یآ

آن انداخته شد، بعد از  یرد و روک یین، و در خصوص آن مال راھنماکرا پھن  یچرم
 :یا ر شده گفتهکن مال را متذیا، تو ایستاده شد و گفت: بار خدایآن آمد، و بر آن ا

ٰ ٱ ُحبُّ  لِلنَّاِس  ُزّ�ِنَ ﴿ َهَ�  .]۱۴[آل عمران:  ﴾تِ لشَّ
 .»است رده شدهکنفس آراسته  یآرزوھا یمردمان دوست یبرا«: ترجمه

 : یا و گفته -ه فارغ شدیه از آکن یتا ا-

  َ� ّلَِكيۡ ﴿
ۡ
ْ َسوۡ تَأ ٰ  ا ْ َ�فۡ  َوَ�  فَاتَُ�مۡ  َما َ�َ ٓ  رَُحوا ٰ  بَِما  .]۲۳[الحدید:  ﴾ُ�مۡ َءاتَٮ

                                           
در اول عھد  صامبر یات پیدر ح س اءه غلط است، چون برکدر اصل از براء بن معرور آمده،  -١

 در گذشته بود. یمدن
 ح از ابن سعد است.یادت و تصحیز -٢
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د، و به آنچه به شما داده شده است یتا بر آنچه از شما فوت شده تأسف نخور«: ترجمه

 .»دیدلبسته و شادمان نباش
م. بار یتوان ینم یارکگر ید یا نت دادهیمان ز یو مسّرت به آنچه برا یو ما جز خوش

برم.  یم، و از شّر آن به تو پناه مینکه آن را در حق انفاق کا، ما را چنان بگردان یخدا
شد، و به او عبدالّرحمن  یرده مکه حمل کا آمد، یبه دن یاز و ید: آن گاه پسریگو یم

به من ببخش گفت: نزد مادرت برو،  یپدرم، انگشتر یشد، و گفت: ا یه گفته میبن بھ
ن ین چنینداد. ا یزیش چید: به خدا سوگند، برایگو ینوشاند، م یق میت آرد سویه براک

 ) آمده است.۴۱۲/۴نز (کدر منتخب ال

 که از بحرین آمده بود یقصه تقسیم نمودن مشك و عنبر
ه گفت: کت نموده، یص رواوقا یل بن محّمدبن سعد بن ابیاحمد در الزھد از اسماع

گفت: به خدا سوگند، عالقمندم  س آمد، عمر س عمر ین برایاز بحر یو عنبر کمش
ن یان مسلمیند، تا آن را مکم وزن ین عطر را براید؛ و ایه خوب وزن نماکابم یرا در یزن

به او گفت: من خوب  ب لیدبن عمروبن نفیه بنت زکنم، ھمسرش عاتکم یتقس
د: یپرس ، عمر گفت: نه، [ھمسرش]١نمکت وزن یا تا آن را براینم، بکتوانم وزن  یم

و انگشتان خود را در  - یین طور نمایو ا یریه آن را بگکترسم  یچرا؟ گفت: م
ادتر از ین صورت زی، و به اینکخود را مسح  یو به آن گلو -ش داخل نمود ھای قهیشق

 ) آمده است.۴۱۳/۴(نز کن در منتخب الین چنی. ایریمسلمانان سھم بگ

 قصه ابن عمر با پدرش درباره دختر خود
 س ه: عمربن الخطابکاند  ت نمودهیر از حسن رواکبه و ابن عسایش یابن سعد و ابن اب

هکین دختر ید: ایگفت، پرس یان میھز یوانگیه به دکد یرا د یدختر گفت:  س ست؟ عبداللَّ
از دخترانم است؟ گفت: دختر من،  ییکدام کن ید: ایاز دخترانت است، پرس ییکن یا

 ینم؟ گفت: عمل تو، بر ویب یه من مکده یرسان ین وضعیرا به ا یز وید: چه چیپرس
مرد  ی، ا٢دھم یب نمی، گفت: من به خدا سوگند، تو را درباره فرزندت فرینک ینفقه نم

                                           
دھد،  یم یمعن» ردمکت وزن نیبرا«ه کآمده، » کفلم ازن ل«ن جا ینز در اکدر اصل و منتخب ال -١

آمده، و  یرت عمر نوشته ابن جوزیه در سکم، چنان یر نمودکه ما ذکدرست ھمان است  یول
 ف شده باشد.یتصح» فھلم«از » فلم«ه کشود  یم چنان معلوم

 فل نفقه آنھا باش. م.که خود متکب نخور بلینم فرکه من بر اوالدت نفقه ک نیبه طمع ا یعنی -٢
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 ) آمده است.۴۱۸/۴ن در المنتخب (ین چنیا .١نک یبه فرزندت فراخ [خودت]

 در این باره ب م بن عمرقصه عاص
ه گفت: کاند  ت نمودهیروا ب ده در االموال از عاصم بن عمریابن سعد و ابوعب

ماه بر من مصرف نمود، بعد از  یکبه من زن داد، از مال خداوند  س ه عمرک یھنگام
ن مار ا یم فرستاد، و من نزدش آمدم و گفت: به خدا سوگند، من ایرا برا ٢رفأیآن عمر 
دانستم،  یه حق آن بر خود حالل نمیرم جزیت آن را به دوش بگیه مسؤولکن یقبل از ا

تر از آن بر من  حرام یزیگر ھرگز چیت آن، دیو بعد از زمان به عھده گرفتن مسئول
ت از مال خدا مصرف دادم یماه برا یکده است، ینون امانت من گردکن مال اینبوده، و ا
م، آن را ینما یم کمکبا ثمر مالم در غابه تو را  ینم، ولک یاد نمیت زیگر برایو از آن د

ست، یش بایا، و در پھلویاز تاجران قومت ب ین و بفروشش، و بعد از آن نزد مردکقطع 
ن و بر اھل خود کسب نفقه کن صورت یشو، و به ا یکنمود، با او شر یداریخر یو وقت

 ) آمده است.۴۱۸/۴ن در المنتخب (ین چنی. ا٤ - ٣مصرف نما

 در این باره یبا و س خانم عمر قصه
 یکه گفت: پکت نموده، یبن اوس بن حدثان روا کاز مال هدر المجالس ینورید

را قرض نمود و با  ینارید ب آمد، و خانم عمر س پادشاه دوم نزد عمربن الخطاب
ھمسر پادشاه روم  یبرا یکانداخت و با ھمان پ یھای شهید، و آن را در شیآن عطر خر

نمود، و  یھا را خال د، آنیه آن به ھمسر پادشاه روم رسک یارسال داشت، ھنگام
ه به او ک یرا پر از جواھر نمود و گفت: نزد ھمسر عمر بن الخطاب برو. ھنگامشان  ھمه

ن یوارد شد و گفت: ا س نمود، عمربن الخطاب یفرش خال یھا را رو د، آنیرس
جواھر را گرفت و فروخت و  س رد، آن گاه عمرکف یش تعریست؟ او قصه را برایچ

ن ین قرار داد. ایت المال مسلمیه آن را در بینار داد، و بقید یکھمسر خود  یبرا
 ) آمده است.۴۲۲/۴نز (کن در منتخب الیچن

                                           
 .اند ) روایت کرده۱۴۹/ ۸) و ابن ابی شیبة (۲۷۷/ ۳این اثر را ابن سعد در طبقات ( -١
 .س عمر )نگھبان(دار  اسم پھره -٢
 م.یح نمودین نص را با مراجعه به ابن سعد تصحیا -٣
 ).۳/۷۷ابن سعد در طبقات ( -٤
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 در این باره ب قصه شتر ابن عمر با پدرش عمر
ه گفت: کاند  ت نمودهیروا ب از ابن عمر یھقیبه و بیش یدبن منصور، ابن ابیسع

 س ه چاق شد آوردمش، عمرک یدم و آن را به چراگاه فرستادم، ھنگامیرا خر یشتر
ه کین شتر از ید و گفت: ایرا د ید، و شتر چاقیداخل بازار گرد ست؟ گفته شد: از عبداللَّ

ن، من به شتاب آمدم و یرالمؤمنیگفت: به، به، پسر ام یبن عمر، آنگاه شروع نموده م
 یست؟ گفتم: شترین شتر چین، تو را چه شده است؟ گفت: ایرالمؤمنیام یگفتم: ا

ه کاست  یدم و به چراگاه فرستادمش، و ھدفم از آن ھمان ھدفیه من آن را خرکاست 
ن را یرالمؤمنیشتر پسر ام ند:]یگو یمردم م ی، گفت: [ولاند گر مسلمانان در طلب آنید

ه بن عمر، اصل مالت را بستان و  ید! ایآب بدھ ن رایرالمؤمنید! شتر پسر امیبچران عبداللَّ
 ) آمده است.۴۱۹/۴ن در المنتخب (ین چنین برگردان. ایت المال مسلمیاضافه را به ب

 از بیت المال یھنگام خواستن چیز و توبیخ دامادش س عمر
ه: کاند  ت نمودهین روایریر از محّمدبن سکر و ابن عسای) ابن جر۲۱۹/۳ابن سعد (

 یزیت المال چیدرخواست نمود تا از ب ینزد عمر آمد، و از و س عمر یاز دامادھا ییک
ه با خداوند به عنوان پادشاه ک یخ نموده، گفت: خواستیرا توب یو س به او بدھد، عمر

ن یخود پرداخت. ا یش ده ھزار درھم از مال شخصین روبرو شوم؟! بعد از آن برایخا
 آمده است.) ۳۱۷/۲نزالعمال (کن در یچن

 در این باره س یقصه امیرالمؤمنین عل
ه ک، س طالب یبن اب ینزد عل ١ه گفت: خورنقکت نموده، ید از عنتره روایابوعب

 ید داخل شدم و گفتم: ایلرز یم )در آن( یبر تن داشت، و از سرد )یا ھنهک(فه یقط
است، و تو از ل شده یقا ین مال سھمیتت در ایتو و اھل ب ین خداوند برایرالمؤمنیام

ن ینم، و اک یم نمکاز مال شما را  یزی؟! گفت: به خدا سوگند، من چیلرز یم یسرد
. ٢نهیه گفت: از مدکن یا ای -رون شده است یه از خانه خود بکاست  یا فهیھمان قط

                                           
 وفه.کاست در  ییجا -١
ام  فهین ھمان قطینم، اک یم نمکرا  یزیبه خدا سوگند، من از مال شما چ«تاب االموال آمده: کدر  -٢

 کمانکادت داخل یه: زکم یشو یر مکن بھتر است، ومتذیو ا». ام رون نمودهیام ب ه از خانهکاست 
 تاب االموال نقل شده است.کز از ین
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) از ۸۲/۱ه (یم در الحلین ابونعین را ھمچنی) آمده است. و ا۳/۸ه (ین در البداین چنیا
 ت نموده است.ین روایاز پدرش به مانند ا ھارون بن عنتره

 و رد نمودن مالی که برایش عرضه شده بود ص رد نمودن مال پیامبر

 در این باره یبا جبرئیل و ملك دیگر یقصه و
 کاز مالئ یکمل أه: خداوند کت نموده یروا ب ان از ابن عباسیعقوب بن سفی

به رسول  کفرستاد، و مل صاش  یھمراه بود نزد نب یل با ویه جبرئک یرا در حال
ا ی، و یباش یه بنده و نبکدھد،  یار مین دو اختیان ایتو را در م أگفت: خداوند  ١یو
ه کل چنان متلفت شد یبه طرف جبرئ صامبر خدا ی، پیباش یه پادشاه و نبکن یا

ه تواضع کاشاره نمود،  صل به طرف رسول خدا یخواھد، و جبرئ یمشورت م یاز و ییگو
لمه کد: و بعد از آن یگو یم». باشم یم یه بنده و نبکبل«فرمود:  صامبر خدا یگاه پنما، آن 

ن را ین این چنیرا نخورد. ا ینان طعامکه کیگر تیشتافت، د ألدار خداوند یه به دکن یتا ا
 ) آمده است.۴۸/۶ه (ین در البداین چنیاند. ا ت نمودهیروا یخ و نسائیدر التار یبخار

 با جبرئیل در این باره ص یاز و یقصه دیگر
ت است یروا ب از ابن عباس یھقین نزد بیبه اسناد حسن و ھمچن ینزد طبران

 یا«گفت:  صامبر خدا یدر صفا بودند، پ یل روزیو جبرئ صامبر خدا یه گفت: پک
 یکگاه نه ین بیه تو را به حق فرستاده است، آل محّمد در اک یل سوگند به ذاتیجبرئ

 یه صداکو ھنوز سخنانش تمام نشده بود، » قیف سوک یکھم ف آرد داشتند و نه ک
گفت:  صامبر خدا ید، پیرا دھشت زده ساخت، از آسمان شن یه وکرا،  یکترسنا

ه ک یخداوند وقت یگفت: نه، ول» ه برپا شود؟!کامت را دستور داده است یخداوند ق«
ل نزدش آمده یاسرافن آمد، بعد ییل را امر نمود و او نزدت پاید اسرافیسخن تو را شن

تو  یسو بهن یزم یھا خزانه یدھایلکد، و مرا با یشن یر شدکگفت: خداوند آنچه را متذ
اقوت یتو زمرد و  یتھامه را برا یھا وهکه کت عرضه بدارم، یفرستاد، و امرم نمود، تا برا

 یباشنم، حاال اگر خواسته ک یار را مکن یا ]یو طال و نقره بگردانم، و [اگر خواسته باش
اشاره نمود  یل به طرف ویو بنده؟ جبرئ ینب یباش یو پادشاه باش، و اگر خواست ینب

                                           
 باشد.» رسول خدا«د درست یشا -١
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ن در ین چنیا-سه مرتبه  - ١»باشد یو بنده م یه نبکبل«ه تواضع نما، آن گاه فرمود: ک
ت یدر االوسط روا ید: آن را طبرانیگو ی) م۳۱۵/۱۰( یثمی) آمده، و ھ۱۵۷/۵ب (یالترغ

 اند. حیه رجال آن رجال صحید آمده و او را نشناختم و بقیسعدان بن ولنموده، و در آن 

 در این باره س حدیث ابوامامه
ت است یروا صامبر یاز ابوامامه از پ -ه آن را حسن دانسته است ک - ینزد ترمذ

ه را به من طال بگرداند، کگستان مین را عرضه داشت، تا ریم ایپروردگارم برا«ه گفت: ک
ا گفت: سه ی -روز گرسنه  یکر شوم، و یروز س یکن یکپروردگارم، ول یگفتم: نه، ا

نم، و کاد یم و تو را یه گرسنه شدم به طرف تو تضّرع نماک یوقت -ا مانند آن ی ،[روز]
ب ین در الترغین چنیا .٢»نمکشت یآورم، و ستا یجا بهر تو را کر شدم، شیه سک یوقت

 ) آمده است.۱۵۰/۵(

 بارهدر این  س یحدیث عل
 یا فرشته«فرمود:  صامبر خدا یه گفت: پکت است یروا س یاز عل یرکنزد عس

د: اگر یفرما یند، و مک یپروردگارت بر تو سالم م صمحّمد  ینزد من آمد و گفت: ا
د: آن گاه سرش یافزا ی] می[راو» گردانم یت طال میه را براکگستان میر یخواسته باش

شت را یر شوم، و ستایس یپروردگارم، روز یا نه« را به طرف آسمان بلند نمود و گفت:
 ) آمده است.۳۹/۴نز (کن در الین چنیا». میگرسنه شوم، و از تو سؤال نما ینم و روزک

 در این باره یقصه دیت مقتول مشرک
در جنگ خندق به  ٣نکیاز مشر یه: مردکت نموده یروا ب از ابن عباس یھقیب

ما  یه جسدش را براکفرستادند  صامبر خدا یپ یسو بهرا  یسکن کید، مشریقتل رس

                                           
) در سند آن سعد بن الولید است که مجھول است. نگا: ۶۹۳۷. طبرانی در االوسط (ضعیف -١

 ).۲۰۴۴گوید: منکراست و نگا: ( می ) آلبانی۱۹۰۸ضعیف الترمذی (
) در سند آن ۲۴۵/ ۸) و طبرانی در الکبیر (۲۰۴/ ۵) و احمد (۲۳۴۷(. ترمذی بسیار ضعیف -٢

) و ضعیف الترغیب ۳۷۰۴عبدالله بن زحر و علی بن زید ھستند که ضعیفند. نگا: ضعیف الجامع (
 گوید: ضعیف است. می ) آلبانی۱۹۰۲(

ه بن مغ یو -٣  باشد. یره مینوفل بن عبداللَّ
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نه درجسد آن (فرمود:  صامبر خدا یم، پیدھ یدوازده ھزار م ١شان یبفرست، و برا
را  یالشه و«گفت:  صه رسول خدا کو نزد احمد آمده،  .٢)ر است، و نه در پولشیخ

شان یرا از ا یزی، و چ٣»ت استیث الدیفه و خبیث الجیخب ید، چون ویبه آنھا بدھ
ن در ین چنیب است. ایت نموده، و گفته: غریآن را روا ین ترمذیقبول ننمود. وھمچن

ا ی -ه: نوفل کت است یرمه رواکبه از عیش ی) آمده است. و نزد ابن اب۱۰۷/۴ه (یالبدا
 یه ویان در دیشته شد، و ابوسفکرا در روز خندق اسبش او را انداخت و  -ابن نوفل 

دش، یریبگ«ده گفت،: یابا ورز صامبر یفرستاد، اما پ صا امبر خدیپ یصدشتر را برا
 ) آمده است.۲۸۱/۵نز (کن در الین چنیا .٤»ث الجسد استیت و خبیث الدیخب یچون و

 یزن یقصه جامه ذ
رون شد، و یمن بیبه طرف  س م بن حزامکیه: حکت نموده یر از عروه روایابن جر

آورد، وبه او  صامبر خدا یپ ینه براینمود، و آن را به مد یداریرا خر ٦زنی یذ ٥جامه
را قبول  که مشریما ھد«آن را رد نموده گفت:  صرسول خدا  یاھدا نمود، ول

ش یدستور داد و آن را برا صامبر خدا یم آن را فروخت، آن گاه پکی، و ح»مینک ینم
) د،یداشت داخل مسجد گرده آن را بر تن ک ید، و در حالیردند، و آن را پوشک یداریخر
ه مھتاب ک ییدم، گویدر آن لباس ند یباتر از ویرا ھرگز ز یسکچ ید: من ھیگو یم( مکیح

 رده نتوانستم و گفتم:کدم خود را نگاه یه او را آن چنان دک یچھاردھم است! من وقت

 حكم بعد ماـما تنظر احلكام بال
 

 بدا واضح ذو غرة حجول 
 

 عليهم مجد اريبـاذا قايسوه ال
 

ناب سجيل   كمستفرغ ماءالذّ
 

آن را  ی) آمده است. و طبران۱۷۷/۳نز (کن در الین چنید. ایخند صامبر خدا یو پ
) آمده، و ۲۷۸/۸ه در المجمع (کت نموده، چنان یم بن حزام به مانند آن رواکیاز ح

                                           
 ن.یمسلم یبرا یعنی -١
 ).۱۳۳/ ۹در سنن (. بیھقی ضعیف -٢
 دانسته است. صحیح) احمد شاکر آن را ۲۷۱) و احمد (۱۷/ ۵ترمذی ( -٣
 ).۵۰۲/ ۸ابن ابی شیبة در مصنف ( -٤
 ه ھمه تن را بپوشاند.کند یگو یرا م یلباس» هحل«استعمال شده، و » حلة«ث یدر حد -٥
 ر بود.یاز پادشاھان حم -٦
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از  یف دانسته، ولیرا ضع یآمده جمھور و یعقوب بن محّمد زھریگفته است: در آن 
 ثقه دانسته شده است. یطرف بعض

، در ص یه گفت: محّمد نبکت است یم بن حزام رواکی) از ح۴۸۴/۳م (کو نزد حا
نه ھجرت یشد، و به طرف مد یه نبک ین مردم نزدم بود، ھنگامیتر ت محبوبیجاھل

ه به پنجاه کافت یزن را ی یاز ذ یا رون رفت، و جامهیم بن حزام در موسم بکینمود، ح
ند، و آن را گرفته نزد که یھد صامبر خدا ید، تا به پیشد، و آن را خر یفروخته مدرھم 

د. یابا ورز م]کیاو [ازگرفتن آن از ح یم شود، ولیخواست تا آن را تسل یآمد، و از و یو
ه میعب را قبول  یزین چکیما از مشر«گفت:  یه وکنم ک ید: گمان میگو یداللَّ
، آن گاه آن را به او دادم، »میریگ یآن را به پول م ین اگر خواسته باشیکم، ولینک ینم

دم، و ھرگز یبر منبر د ید، ومن آن را بر تن ویو آن را پوش ١نه آمدیه به مدکن یتا ا
 ب دیدم، بعد آن را به اسامه بن زیدر آن جامه در آن روز ند یباتر از ویرا ز یزیچ

؟! ینک یزن را بر تن می یاسامه تو جامه ذ ید و گفت: ایم آن را بر اسامه دکیداد، و ح
زن بھتر ھستم، و پدرم از پدرش بھتر است، ومادرم از ی ی، چون من از ذیگفت: آر

شان را از قول اسامه به شگفت یه رفتم تا اکد: بعد به میگو یم مکیمادرش بھتر!! ح
تش یو مسلم روا یبخار یح االسناد است، ولیث صحین حدیم گفته است: اکاندازم. حا

 ح است.ید: صحیگو یم یاند، و ذھب ننموده

  در این باره یاسب و شتر یه اھداقص
ه بن برکابن عسا ل یعامر بن طف یه گفت: عموکت نموده، یده روایر از عبداللَّ

اھدا نمود، و  صامبر خدا یرا به پ یاسب ٢لیه: عامربن طفکبه من خبر داد  یعامر
از نزد خودت  ییشده است، و دوا ٣ارکآش یوجود من دمله در کش نوشت یعامر برا

اورده بود، یاسالم ن یه وکن یاسب را به خاطر ا صامبر ید: پیگو ین، مکم ارسال یبرا
 ».نک ین تداویبا ا«از عسل اھدا نمود و گفت:  یکش مشیمسترد ساخت، و برا

                                           
 ».د و به مسجد آمدیدادم و آن را پوش شیپس آن را برا«ن باشد: ید درست چنیشا -١
ابوالبراء عامربن  یند: ویگو یم ید: اھل علم به مغازیگو ی) م۲۵۷ص(تاب االموال کد در یابوعب -٢

 ادامه داد. صامبر یش با پیل تا مرگ خود به عداوت خویاست، و عامربن طف کمال
 رساند. یخود را به قتل م یبتالرسد، و غالبًا م یم به ظھورمکه در شکاست  یزخم و ورم بزرگ -٣



 حیات صحابه    ٢٩٢

 

 هاالسنه گفت: مالعب کت است یروا س کعب بن مالکن از یھمچن یو نزد و
او  یعرضه داشت، ول یاسالم را بر و صامبر یآورد، و پ صامبر خدا یپ یبرا یا هیھد

را  که مشریمن ھد«فرمود:  صد، آن گاه رسول خدا یاز اسالم آوردن امتناع ورز
 ) آمده است.۱۷۷/۳نزالعمال (کن در ین چنیا .١»نمک یقبول نم

اض یاز ع یھقیر و بیدانسته، و ابن جرح یآن را صح ]یه [ترمذک یو ابوداود و ترمذ
 صامبر یبه پ -را  یا شتری -را  یا هیھد یه: وکاند  ت نمودهیروا س یبن حمار مجاشع

افزود:  صامبر یگفت: نه، پ» ؟یا اسالم آورده«گفت:  ]صاھدا نمود، [رسول خدا 
 ) آمده است.۱۷۷/۳نز (کن در الین چنیا». ام شده ین نھکیمشر یمن از عطا«

 و رد نمودن مال س ابوبکر صّدیق

 قصه مسترد نمودن معاشش از بیت المال
 یا هیانیمردم ب یبرا س قیر صّد که: ابوبکت نموده ی) از حسن روا۳۵۳/۶( یھقیب

ث را یاست... و حد یتقو یین دانایخداوند گفت: بھتر یراد نمود، و پس از حمد و ثنایا
ش گفت: یبرا س بازار شد، عمر یشد راھه صبح ک یر شده، و در آن آمده: ھنگامکمتذ

متوّجه تو شده است،  یتیافزود: مسئول] س ؟ گفت: به بازار، [عمریبرو یخواھ یجا مک
ه سازد، گفت: سبحان یه تو را از بازار رفتن مصروف و مشغول مک الم مرا یاز ع،اللَّ

بر عمر!  یم، فرمود: واینک یگفت: معاش مناسب مقّرر م]  س سازد! [عمر یمشغول م
د: و یگو یم ]یز نباشد، [راویم جاین مال برایاز ا یزیه خوردن چکترسم  ین میمن از ا

د گفت: یه مرگش فرارسک یھشت ھزار درھم مصرف نمود، و ھنگام یدر دو سال و اند
ز یم جاین مال برایاز ا یزیه خوردن چکترسم  یه: مکگفته بودم  س عمر یمن برا

ه من در گذشتم، از مالم ھشت ھزار درھم را ک ینمود، وقتنباشد اما بر من غلبه 
 س عمر یه آن را براک ید: وقتیگو یم ]ید! [راوییت المال مسترد نماید، و آن را به بیریبگ

 یه پس از وکرا  یسک یند، به درستکر را رحمت کابوب أآورده شد، گفت: خداوند 
 .است، به شدت خسته و مانده ساخت!!!

 

                                           
 ) و صحیح الترمذی.۲۵۵) و نگا: صحیح الجامع (۱۵۷۷) ترمذی (۳۰۵۷. ابوداوود (صحیح -١



 ٢٩٣    ألباب هشتم: انفاق اصحاب در راه خداوند 

 

 در این باره گذشت ب او و اّم المؤمنین عائشه قصه آنچه میان
 ل ه گفت: عائشهکت نموده، یر بن حفص بن عمر رواک) از ابوب۱۳۹/۳ابن سعد (

اش  نهیه او در حالت احتضار قرار داشت و نفسش در سکآمد،  س رکنزد ابوب یدر حال
 ت را خواند:ین بیا س بود، و عائشه

 لعمرك مايغنى الثراء عن الفتى
 

 هاالصدرـحرشجت يوم وضاق باذا  
 

دن مرگ، و تنگ یبه عمرت سوگند، ثروت و غنا از جوان، ھنگام فرارس: «ترجمه
نگاه  کچون غضبنا یبه طرف و س رکابوب». ش ببردیاز پ یارکتواند  ینه، نمیشدن س

 ن:یکست! ولین، آن طور نیام المؤمن ینمود و گفت: ا

﴿ ٓ ۡ ٱ َرةُ َسكۡ  َءۡت وََجا ِ  تِ َموۡ ل ٰ  ّقِ� �َۡ ٱب  .]۱۹[ق:  ﴾١٩ َ�ِيدُ  هُ ِمنۡ  ُكنَت  َما لَِك َ�
ه از آن کاست  یزین ھمان چید، ایرات مرگ به حق فرا رسکو س«: ترجمه

 .»یگرفت یناره مکو  یختیگر یم
ن آن را به یھست، بنابرا یزیده بودم، و در نفس من از آن چیرا بخش یمن به تو باغ

ه ک یافزود: ما از وقت ]س رکمسترد ساخت، [و ابوب، و آن را یراث بازگردان. گفت: آریم
از طعام  یم، ولیا شان نخوردهیاز ا ینار و درھمیم، دیا ن را به عھده گرفتهیامر مسلم

ن نزد ما یمت مسلمیم، و از غنیدیپوششان  خشن یھا م، و از لباسیخوردشان  درشت
 یھنه، وقتکفه یقط نیش، و اکن شتر آبی، و این غالم حبشیست، مگر این یادیم و زک
ن، و او چنان کھا را از ذّمه خود خالص  ن، و آنکعمر ارسال  یه درگذشتم، آنھا را براک

ر شد، یش سرازھای که اشکن یست تا ایه فرستاده شد نزد عمر آمد، گرک ینمود. ھنگام
است به  یه بعد از وکرا  یسک یند، وکر را رحمت کابوب أگفت: خداوند  یو م

است به  یه بعد از وکرا  یسک یند، وکر را رحمت کابوب أ! خداوند انداخت! یسخت
ه، از ع گفت: سبحان س غالم بردارشان. عبدالرحمن بن عوف یف ساخت!! ایلکت ال یاللَّ

مت یه پنج درھم قکھنه را کفه یقط یکش و کشتر آب یکو  یغالم حبش یک س رکابوب
 یال ویھا را به ع نیگفت: ا؟ ینک یگفت: چه امر م س ؟ عمریستان یدارد، باز م

ا ی -ده یرا به حق مبعوث گردان صه محّمد ک ین، گفت: نه، سوگند به ذاتکمسترد 
مرگ از آن به  یر در اثناکت من نخواھد بود، ابوبین ابدًا در والیا -ه سوگند خورد کچنان 

 است.تر  بینم!! مرگ از آن قرکالش مسترد یه آن را به عکن منظور دست نبرداشت، یا



 حیات صحابه    ٢٩٤

 

 و رد نمودن مال س عمربن الخطاب

 در این باره ص با پیامبر خدا یقصه و
عمربن  یرا برا ییعطا صامبر خدا یه: پکت نموده یسار روایاز عطا بن  کمال

چرا آن «ش گفت: یبرا صامبر خدا یآن را رد نمود، پ س عمر یول،فرستاد س الخطاب
ما  ییکھر  یه براک، یخبر نداد ا به مایرسول خدا، آ یگفت: ا» ؟یرا مسترد نمود
آن در ارتباط با سؤال «گفت:  صامبر یرد؟ پینگ یزیچ یسکه از کبھتر آن است، 
ت یت عنایه خداوند براکاست  یر سؤال باشد، آن رزقیآنچه در غ ینمودن است، ول

س کچ یه جانم در دست اوست، از ھک یسوگند به ذات یگفت: ول س ، عمر»ندک یم
ن یا .١رمیگ ید، آن را میایم بیه بدون سئوال براک یزینم، و چک یرا سئوال نم یزیچ

د بن اسلم از یآن را از ز یھقیت نموده، و بیل مرسل رواکبه ش کن را مالین ایچن
گفت:... و مانند آن  یه مکدم یشن س ه گفت: از عمربن الخطابکت نموده، یپدرش روا

 ) آمده است.۱۱۸/۲(ب ین در الترغین چنیر شده، اکرا متذ

 در این باره یاشعر یبا ابوموس یقصه و
 یه گفت: ابوموسکاند،  ت نمودهیروا ب ر از ابن عمرکابن سعد و ابن عسا

را اھدا نمود  ٢یفرش ب لیدبن عمرو بن نفیه بنت زکخانم عمر عات یبرا س یاشعر
د و یداخل شد و آن را د ینزد و س عمر ،-وجب بود  یکمتر و  یکنم ک یگمان م -

به من اھدا نموده است،  یاشعر ی؟ گفت: آن را ابوموسیدا نمودیجا پکن را از یگفت: ا
، بعد از آن گفت: ٣دیش را بازگردانیسوھایه گکن یزد، تا ا یعمر آن را گرفت و بر فرق و

ه ک یدر حال ید، آن گاه وینکاش  د، و ماندهیرا به من حاضر ساز یاشعر یابوموس
ن. گفت: چه تو کن بر من شتاب میرالمؤمنیام یگفت: ا یانده شده بود آورده شد، و مم

؟ بعد از آن عمر آن را برداشته، و بر فرق سر ینکه روان یه به زنانم ھدکدارد  یرا وا م

                                           
) از عطاء بن یسار بصورت مرسل. بیھقی آن را ۷۶۲/ ۲. مالک در موطا (سند آن مرسل است -١

نیز ابویعلی در بصورت مرسل از زید بن مسلم از پدرش روایت کرده است... از ھیمن وجه 
 ).۸۴۷) و (۸۴۶) آن را وصل کرده است. نگا: صحیح الجامع (۸۳(االحادیث المختاره) (

 ند.ک یز افاده میو فرش پت دار را ن یآمده، و قال» هطنفس«ث یدر حد -٢
 ».ان دادکسرش را ت«، »نغض رأسھا«در ابن سعد آمده:  -٣



 ٢٩٥    ألباب هشتم: انفاق اصحاب در راه خداوند 

 

نز کن در منتخب الین چنیم. ایندار ین ضرورتیرش، ما به ایزد و گفت: بگ یو
 ) آمده است.۳۸۳/۴(

 ١کوھپایه مقطمقصه فروش 
ه گفت: ُمَقوِقس از عمروبن العاص کت نموده، یث بن سعد روایم از لکابن عبدالح

ن یش بفروشد، عمروبن العاص از اینار برایه مقطم را به ھفتاد ھزار دیوھپاکخواست تا 
 س عمر ین را براینم، و اک ین نوشته میرالمؤمنین باره به امیبه تعّجب افتاد و گفت: در ا

ه چرا آن قدر پول گزاف را در بدل آن به کبپرس  یش نوشت: از ویبرا س نوشت، عمر
شود، و نه  یرون میه آن نه قابل زراعت است، و نه ھم از آن آب بک یدھد، در حال یتو م

گفت: ما صفت آن را در  د، [و او]ید؟ آن گاه [از مقوقس] پرسیآ یبه دست م یاز آن نفع
نوشت. و  س عمر ین را برایا یجّنت است. و یھا ر آن نھاله دکم، یابی یھا م تابک

م، آن عده یدان ین میجنت را فقط حّق مؤمن یھا ش نوشت: ما نھالیبرا س عمر
ن در ین چنیمفورشش. ا یزین و به چکه طرف تو ھستند در آنجا دفن کرا  یمسلمانان

 ) آمده است.۱۵۲/۳نزالعمال (ک

 بن جراح و رد نمودن ماله ابوعبید

 در عام الرماده ب در این باره با عمربن الخطاب یقصه و
 یه قحطک ٢ه گفت: در عام الرمادهکت نموده، یروا س ) از اسلم۳۵۴/۶( یھقیب

ث یعمروبن العاص نوشت... و حد یبرا س ار عرب را فرا گرفته بود، عمربن الخطابید
را خواست، و او در  س دةبن جّراحیر شده، و در آن گفته است: بعد از آن ابوعبکرا متذ

 یدة گفت: اینار فرستاد، ابوعبیھزار د یکش یه برگشت، براک یرون رفت، ھنگامیآن ب
ار نمودم!! و در بدل آن کخداوند  یه براکام، بل ردهکار نکتو  یابن الخطاب من برا

ه ما را بدان ک ییارھاکما در  یز براین صامبر خدا یرم، عمر گفت: پیگ یرا نم یزیچ
 ین را از ما قبول ننمود، ایاو ا یم، ولیدیداد و ما آن را خوب ند یزیبود چ فرستاده

دة آن را ی، و ابو عبیت استعانت جویاین و دنین، در دین، و به اکن را قبول یمرد! ا

                                           
 طاط و مصر و قاھره بر آن قرار دارد.ه مقبره فسکوه مشرف بر قرافه است، کن ھمان یا -١
 . م.س است در زمان عمر یمشھور ینام قحط سال -٢



 حیات صحابه    ٢٩٦

 

ه در کم از اسلم به مانند آن، چنان کمه و حاین ابن خزین را ھمچنیقبول نمود. ا
 اند. نمودهت ی) آمده، روا۳۹۶/۴نز (کمنتخب ال

 و رد نمودن مال س سعیدبن عامر

 که ھزار دینار به او داد یبا عمر در وقت یقصه و
ه بن زکو ابن عسا یشاش  یبرا س ه: عمربن الخطابکت نموده یاد روایر از عبداللَّ

ه از من ک یسکندارم، به  یازین نیگفت: من به ا ینار داد، ویھزار د س دبن عامریسع
گفته  صامبر خدا یت باش، تا آنچه را پکبده، عمر گفت: آرام و ساتر باشد  بدان محتاج

 صن، رسول خدا کرھا  ین و اگر خواستکقبول  ینم، بعد اگر خواستکان یت بیاست، برا
 صامبر خدا ی، گفتم، آن گاه پیرا بر من عرضه داشت، و من مانند آنچه را تو گفت یزیچ

است از  ینفس داده شود، آن رزق ١بدون سئوال و طمع یزیه چک یسک یبرا«گفت: 
امبر ید گفت: تو آن را از پی، سع»ندکد و ردش نید آن را قبول نمایطرف خداوند، و با

 ) آمده است.۳۲۵/۳نز (کن در الین چنیرفت. ای، و آن را پذی؟ گفت: آریدیشن صخدا

 در این باره یحدیث حاکم و بیھق
د بن عامر بن یبه سع س عمر ه:کت است یدبن اسلم روای) از ز۲۸۶/۳م (کنزد حا

و مواسات  یھا مھربان گفت: چرا اھل شام تو را دوست دارند؟ گفت: با آن س میحذ
ھا  او آن را مسترد نمود و گفت: من غالم یده ھزار داد، ول یم، آن گاه عمر به وینما یم

مسلمانان صدقه باشد، عمر  یارم براکخواھم  یدارم و خوب ھستم، و م یھای و اسب
ن ین داد، و من مانند ایمتر از اک یبه من مال صامبر خدا ین، پکن طور نیگفت: ا

ه آن را کرا داد  یت مالیه خداوند براک یوقت«به من گفت:  یگفته تو را گفتم، و
ر، چون آن رزق یص نبوده، آن را بگیز بر آن حری، و نفست نیدرخواست ننموده بود

ر از اسلم، چنان کو ابن عسا یھقیو نزد ب». ت فرموده استیت عنایه براک خداوند است
 یراض از اھل شام [مردم] یه گفت: از مردکت است ی) آمده، روا۳۲۵/۳نز (که در الک

گفت: چرا اھل شام تو را دوست  یعمر به و ،داشتند] یبودند، [و او را دوست م
نم، ک یم یمواسات و ھم دردشان  ھمراهروم، و  یشان به جنگ میدارند؟ گفت: با ا یم

                                           
گاھ» استشراف النفس«در حدیث  -١  کند. م. ینفس را افاده م ی، طمع و آزمندیاستعمال شده، که آ
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ت از آن استفاده یر، و در غزاین را] بگیآن گاه به او ده ھزار عرضه داشت و گفت: [ا
 ر شده است.کاز ھستم... و بعد مانند آن را متذین یگفت: من از آن ب ین، وک

ه بن سعدی  و رد نمودن مال س عبداللَّ

 در این باره س با عمر یقصه و
ه بن سعد ی، مسلم و نسائیبه، دارمیش ی، ابن ابیدیاحمد، حم  س یاز عبداللَّ

به  س نزدش آمد، عمر س ) خالفت عمربن الخطاب١ھنگام( یه: وکاند  ت نمودهیروا
را به دوش  ییارھاکه تو از امور مردم کگفت: به من خبر داده شده است  یو
، عمر ی، گفتم: آریدان یت معاش داده شود، آن را خوب نمیه براک ی، و وقتیریگ یم

دارم و مالدار ھستم، و  ییھا و غالم یھای ؟ گفتم: من اسب٢ستیگفت: ھدفت از آن چ
ز ین، من نکار را نکن یمسلمانان صدقه باشد، عمر گفت: ا یخواھم معاشم برا یم
گفتم:  یداد، م یعطا را به من م صامبر یه پک یم، وقتیخواستم مثل تو عمل نما یم

مرتبه به من داد، گفتم: آن را به  یکتر است بده،  ه از من بدان محتاجکآن را به آن 
ن، کاش  ا صدقهین، و کاش  رهیر، و ذخیآن را بگ«گفت:  صامبر یرتر از من بده، پیفق

امد، ین ن صورت]یر، و آنچه [به ایت آمد، بگین مال بدون طمع و سئوال برایو آنچه از ا
مرا  س ه گفت: عمرکآمده،  یر از ویو نزد ابن جر .٣»ندازینفس خود را به دنبال آن ن

، ٤دادم معاشم را به من داد یه آن را به وک یصدقه مقّرر نمود، ھنگام یجمع آور یبرا
ت یار نمودم، و اجرم بر خداست، گفت: آنچه را براکگفتم: من فقط به خاطر خداوند 

او به من داد، و مثل ار نمودم، و ک صامبر خدا یز در زمان پیر، چون من نیدادم بگ
ه از من کن یرا بدون ا یزیه من چک یوقت«فرمود:  صقول تو را گفتم، رسول خدا 

 ) آمده است.۳۲۵/۳نز (کن در الین چنیا». نکت دادم، بخور و صدقه یبرا ینکدرخواست 

                                           
 .یھقیبه نقل از ب -١
 ست؟ م.یدن معاش چین نگرفتن و بد دیھدفت از ا یعنی -٢
 ).۴۰ ،۷/ ۱) احمد (۱۰۳/ ۵) نسائی (۱۰۴۵مسلم () ۷۱۶۳بخاری ( -٣
ه ک یارکھا در بدل  ه: آنکن است یگر، اید یھا نجا و بخشیلمه معاش در اکھدف از استعمال  -٤

ھایی  ه طبق قانون آن وقت معاشکن یا ایشد، و  یداده مشان  یمقدار پول برا یکدادند،  یانجام م
 گرفتند. م. یداشتند و آن را م
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 و رد نمودن مال س حکیم بن حزام

 در این باره ص با پیامبر یقصه و
ن یدر روز حن صامبر یه گفت: پکت نموده، یرواب یدبن مسیعبدالرزاق از سع

ش ی] براصامبر یم دانست، و [پکاو آن را  یداد، ول ییعطا س م بن حزامکیح یبرا
، و »یاول«ه تو بھتر است؟ گفت: یعط یکدام کرسول خدا،  یاد نمود، آن گاه گفت: ایز
ه آن را با ک یسکن است، یرین مال سبز و شیم بن حزام، اکیح یا«افزود:  صامبر یپ

 یسکشود، و  یت داده مکدر آن بر یسخاوت نفس، و خوردن درست آن گرفت، به و
شود،  یت داده نمکه آن را با حرص نفس و خوردن نادرست آن گرفت، در آن به او برک

ن بھتر ییشود، و دست باال از دست پا یر نمیخورد و س یه مکباشد  یم یسکو مانند 
 ی، و»و از من ھم«امبر خدا؟ گفت: یپ یا رد]یگفت: و از تو ھم [اگر بگ ی، و»است

را  یسکز یچ چیه تو را به حق مبعوث نموده، بعد از تو ابدًا ھک یگفت: سوگند به ذات
را قبول نمود و نه  یه درگذشت نه معاشکن یتا ا ید: بعد ویگو یم ]ینم، [راوک یم نمک

م کیا، من تو را بر حیگفت: بارخدا یم س لخطابد: و عمربن ایافزا یرا، م یھم بخشش
او  ینم، ولک ین مال دعوت میحقش از ا یسو بهه من او را کگردانم،  یبن حزام گواه م

ر ینم و نه از غک یم مکرا  یزیم گفت: به خدا سوگند من، نه از تو چکیورزد، ح یابا م
 ) آمده است.۳۲۲/۲نز (کن در الین چنیا .١تو

 در این باره س با عمر یقصه و
ه گفت: از کت است یروا س م بن حزامکیاز ح - و مسلم] ی[بخار -ن یخینزد ش

درخواست نمودم و به من  یدرخواست نمودم و او به من داد، باز از و صامبر خدا یپ
به (م کیح یا«داد و باز از او درخواست نمودم و به من داد، و بعد از آن گفت: 

ه کن یر شده، تا اکث را مانند آن متذیو حد»... استن یرین مال سبز و شیا )یدرست
ه کنیاو از ا یمعاش را بدھد، ول ینمود تا به و یم را طلب مکیح س رکگفته: و ابوب

را طلب نمود تا به او  یو س د، و بعد از آن عمریورز یند ابا مکقبول  یرا از و یزیچ
ن، من شما را بر یگروه مسلم یگفت: ا س د، و عمریاو از قبول آن ابا ورز یبدھد، ول

ده است به یاش گردان ء بھره ین فیه خداوند از اکه من حق او را کرم، یگ یم گواه مکیح

                                           
 ) سند آن مرسل است ولی حدیث بعدی شاھد آن است.۳۱۴۰۷عبدالرزاق در مصنف خود ( -١
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تا  صامبر خدا یم بعد از پکیورزد. و ح یاو از گرفتن آن امتناع م ینم، ولک یعرضه م یو
آمده، و ) ۱۰۱/۲ب (ین در الترغین چنیا .١نگرفت یزیچ یسکچ یه درگذشت از ھکنیا

اند. و نزد  ت نمودهیبه اختصار روا یو نسائ یو مسلم و ترمذ یگفته است: آن را بخار
 رکم بن حزام تا وقت وفاتش، نه از ابوبکیه: حکت است ی) از عروه روا۴۸۳/۳م (کحا
 .ب هی، نه از عثمان و نه ھم از معاوس را گرفت، نه از عمر یزیچ س

 از عرب یبا مرد یقصه و یینو رد نمودن پاره زم س عامربن ربیعه
 س عهیاز عامر بن رب )و او از پدرش( س دبن اسلمی) از ز۱۷۹/۱ه (یم در الحلیابونع

آمد، عامر او را عّزت و احترام  یاز عرب به عنوان مھمان نزد و یه: مردکت نموده یروا
صحبت نمود، بعد آن مرد نزدش آمده و گفت:  صامبر خدا یبا پ ینمود، و درباره و

باشد، و  یبھتر از آن نم ییه در عرب وادکام  را گرفته ییواد صامبر خدا یمن از پ
تو و بازماندگانت بعد از تو باشد. عامر  یاز آن را به تو بدھم، تا برا یا خواستم قطعه

ا یه ما را از دنکنازل شده،  یا ندارم، امروز سوره یازین تو نیگفت: من به آن پاره زم
 غافل ساخته است:

عۡ  لَةٖ َ�فۡ  ِ�  َوُهمۡ  ِحَساُ�ُهمۡ  لِلنَّاِس  َ�ََب �ۡ ٱ﴿  .]۱[االنبیاء:  ﴾١ رُِضونَ مُّ
 .»رو گردانند یشده است، و آنان در غفلت یکحساب مردم نزد«: ترجمه
 ن بارهیدر ا ش عبکعثمان و  با یقصه و و رد نمودن مال س یابوذر غفار

ه بن صامت برادرزاده ابوذر۱۶۰/۱ه (یم در الحلیابونع ت یروا ب ) از عبداللَّ
به عثمان گفت: به من اجازه  یداخل شدم، و س م نزد عثمانیه گفت: با عموکنموده، 

ان صدقه صبح و شام نزدت ینم تا از چھارپاک ی، و امر میبروم، گفت: آر ٢بده تا به ربذه
ت یفاکخودش  یم شترھاکابوذر ھمان گله  یندارم. برا یازیند، گفت: من به آن نیایب
، و ما را با پروردگارمان ٣دیریم بگکرا محتان  یایند، بعد از آن برخاست و گفت: دنک یم

عب کنمودند، و  یم میرا تقس س د. و آنھا مال عبدالرحمن بن عوفین مان بگذاریو د
ن مال را جمع نموده و از آن یه اک یسکعب گفت: درباره کنزد عثمان بود، عثمان به 

                                           
 ).۱۰۳۵) و مسلم (۳۲۴۳بخاری ( -١
 ل از آن فاصله دارد.یه سه مکنه است یمد یھا هیاز قر -٢
 ».دینکم یتقس«باشد، » اقسموا«ن درست که آمده، و ممین در اصل و در الحلین چنیا -٣
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؟ گفت: ییگو یند چه مک ین طور و آن طور میدھد، و ا یر میخ یھا ند و در راهک یصدقه م
عب بلند نمود کخود را بر  ین شد و عصایر دارم، آن گاه ابوذر خشمگیخ یش تمّنایمن برا

ست امت دوین مال در قی؟ صاحب ایھودیفرزند  ی، ایجا دانستکن را از یو گفت: ا
 د.یگز یرا م یقلب و یاھیبود و س یم یھای ا] گژدمین مال [در دنیاش اکه کدارد،  یم

ش عرضه یرا برا یا نزد ابوذر آمد، و نفقه یه گفت: مردکت است یو از ابوشعبه روا
ه بار ما کاست  ییم، و خرھایدوش یھا را م ه آنکھست  یینمود، ابوذر گفت: نزد ما بزھا

اضافه بر  ییند، و عباک یه خدمت مان را مکاست  یا آزاد شده ز]ینک، و [١برد یرا م
ه بر اضافه آن محاسبه شوم. کترسم،  ین میز موجود است، و من از ایمان ن یھا لباس

 ) آمده است.۱۶۳/۱ه (ین در الحلین چنیا

 در این باره ب با حبیب بن مسلمه یقصه و
ب بن یه گفت: حبکت نموده، یروادر کر بن منک) از ابوب۱۶۱/۱ه (یم در الحلیو ابونع

ن، یفرستاد و گفت: از ا س ابوذر ینار برایصد دیر شام بود، سیه امک یمسلمه در حال
را از  یسکا یبرگردان، آ یو یسو بهگفت: آن را  س ن، ابوذرکدر ضرورت خود استفاده 

از  یکوچکم، و رمه یبر یه به آن پناه مک یا هیافت؟! ما جز سایتر از خدا ن ما غافل
ش را بر ما یه خدمت خوک یا ز آزاد شدهینکند، و یآ یگاه نزدمان میه بکگوسفندان 

 ترسم. یباز ھم من از اضافه م یم، ولیندار یزیگر چیصدقه نموده است، د

 یبا حارث قریش یقصه و
ش یبود از قر یمرد -ه گفت: به حارث کت نموده، ین روایریاز محّمد بن س یطبران
نار یصد دین، سیاست بنابرا یالت و تنگدستکه ابوذر دچار مشکد یخبر رس -در شام 

ه نسبت به من نزدش خوارتر بود، کچ بنده خدا را یش فرستاد، ابوذر گفت: ھیبرا
 با داشتن چھل [درھم] یسکاگر «گفت:  یه مکدم یشن صامبر خدا یافت؟! از پین

، و ابوذر چھل درھم دارد، و چھل »اصرار نموده است یند به درستکدرخواست 
ر ی، غاند حید: رجال آن رجال صحیگو ی) م۳۳۱/۹( یثمیھ ٢.٣گوسفند، و دو خادم

                                           
 ن بھتر است.یو ا» ه ما را منتقلکاست  ییو خرھا«و » و حمرتنقلنا«در المجمع آمده  -١
ترجمه » دوخادم«اش آن را در متن به یر بن عکآمده، و ابوب» ماھنان«، »خادم«در نص، به عوض  -٢

 م. م.یردکه بنا به عدم ضرورت، آن را حذف کنموده است، 
 ).۶۲۸صحیح الجامع ( :) و نگا۱۵۰/ ۲. طبرانی (صحیح -٣
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ه بن  ه بن احمدبن عبداللَّ ن به یریم از ابن سین را ابونعیونس و او ثقه است. وایعبداللَّ
 ت نموده است.یمانند آن روا

 و رد نمودن مال ص ابورافع موالی پیامبر خدا

 در این باره ص با پیامبر یقصه و
ه کت نموده، یروا صامبر یپ یموال س ) از ابورافع۱۸۴/۱ه (یم در الحلیابونع
ا قبل یگفتم: آ» ؟ینک یچطور م یر شدیابورافع اگر فق یا«فرمود:  صامبر یگفت: پ

ھزار، و آن گفتم: چھل » مالت چقدر است؟«، گفت: »یآر«گفت:  ١نم؟کاز آن صدقه ن
از آن را نگه دار و  یاز آن را بده، و بعض ینه، بعض«باشد، گفت:  ألخداوند  یرا برا

ھا  ه ما بر آنکھا بر ما، چنان  ا آنیرسول خدا، آ یگفتم: ا» نک یپسر خود خوب یبرا
 -تاب ک یه به وکن است، ی، حق فرزند بر پدر ایآر«م حق دارند؟ گفت: یحق دار

اد یرا  یو آب باز یراندازیت ،-را  ألتاب خداوند کد: یگو یم عثمان بن عبدالرحمن
، ابورافع »بگذارد یجا بهش یراث خوب برایه مکن یو ا -د افزوده است یزیو  -دھد 

د: یگو یم میابوسل». بعد از من«گفت:  صامبر یباشد؟ پ یگفت: فقر من چه وقت م
ور کخ بزرگ یش یگفت: برا ینشست و م یم یر شد، حتیه فقکدم یرا بعدھا د یمن و

ش فھمانده یبرا صامبر خدا یه پکدھد  یصدقه م یمرد یبرا یکدھد،  یصدقه م یک
ه دست خداوند ک یدھد، به درست یصدقه م یکر خواھد شد. یفق یه بعد از وکبود 

 یه در حال توانگرک یسکن است، ییرنده پایباال، دست دھنده در وسط و دست گ
شود، و  یامت شناخته میه به آن در روز قکباشد  یم یا نشانهش یند، براکدرخواست 

را  ید: من مردیگو یباشد. م یو صاحب قوت و سالم االعضاء حالل نم یغن یصدقه برا
 یگفت: ا یش مسترد نمود، ویدرھم آن را برا یکه به او چھار درھم داد، و او کدم ید

ه مال کن یمرا از ا صامبر خدا یپن، پاسخ داد: کام را بر من مسترد ن بنده خدا، صدقه
 یه غنکدم یرا د ید: بعدھا ویگو یم مینموده است، ابوسل ینم، نھکره یرا ذخ یاضاف

 -مرد  یاش ابورافع در فقر خود مک یگفت: ا یصاحب ده اوالد شده بود، و م یشد، حت

                                           
ه اعلمیح دادیاز احتماالت را ترج یکیال بود، و ما کاش کینجا در متن اندیا -١  م. م. واللَّ
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اتب کم ده بودیه او را خرک یاده از مبلغیچ غالمش را زیو ھ -ر بود یه فقک یا در حالی
 .١٢ساخت ینم

 و رد نمودن مال ب عبدالّرحمن بن ابی بکر صّدیق

 در این باره ب با معاویه یقصه و
 س زبن عمربن عبدالرحمن بن عوفیم بن محّمد بن عبدالعزی) از ابراھ۴۷۶/۳م (کحا

ه صدھزار درھم را به عبدالرحمن بن یه گفت: معاوکت نموده، یش روایاز پدرش از بابا
د فرستاد، و عبدالرحمن آن ید ابا ورزیزیعت با یه از بکن یبعد از ا ب قیر صّد کب یاب

ه کا بفروشم! و به طرف مینم را به دنیده گفت: دیرد و از گرفتنش امتناع ورزکرا رد 
ز مانند آن، چنان یار از عبدالعزکر بن بین را زبیه در آنجا درگذشت. اکن یخارج شد تا ا

 ت نموده است.یروا) آمده، ۴۰۸/۲ه در االصابه (ک

ه بن عمر و رد نمودن مال  عبداللَّ

 در این باره ب با عمروبن العاص یقصه و
ه عمروبن العاص را یه گفت: معاوکت نموده، یمون روای) از م۱۲۱/۴ابن سعد (

 یا ویه آکاست بداند،  ب خواست آنچه را در نفس ابن عمر یگماشت، و م یپنھان
ه کدارد  یابوعبدالرحمن، چه تو را باز م ی: اگفت یر؟ ویا خیخواستار جنگ است 

ن یرالمؤمنیو فرزند ام صامبر خدا یار پیم، و تو ینکعت یو ھمراھت ب یرون برویب
ا ھمه مردم بر آنچه ی؟ ابن عمر گفت: آیار ھستکن ین مردم به ایتر ، و مستحقیھست
، مگر چندتن، ابن عمر گفت: اگر جز سه مرد یاند؟ گفت: آر جمع شده ییگو یتو م
ندارم،  یازین ھمه، من به آن نی، با ا١نماند یس ھم باقکچ یگر ھید ٣در ھجر یعجم

                                           
ه غالم در بدل کاز مال است،  یان ارباب و غالمش بر مبلغیاز موافقت م یردن نوعکاتب کم -١

 گردد. یپرداخت آن مبلغ، آزاد م
) در سند آن ابوسلیم موالی ابی رافع ۸۶/ ۲) و دیلمی (۱۸۴/ ۱. ابونعیم در حلیه (بسیار ضعیف -٢

: منکر الحدث اند جراح بن منھال نیز بخاری و مسلم گفتهی  است که در وی جھالت است. درباره
نوشید. نگا:  می گفت و خمر می گوید: وی در حدیث دروغ می ویی  است. ابن حبان نیز درباره

 .)۲۷۳۲) و ضعیف الجامع (۳۴۹۵الضعیفة (
 ن.یاست در بحر یھجر: اسم شھر معروف -٣
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با  یل داریا میست، و گفت: آیه او خواھان جنگ نکدانست  ید: آن گاه ویگو ی] می[راو
و مال آنقدر  نیجمع شوند، و او از زم یاست ھمه مردم بر و یکه نزدک ینکعت یب یسک

 ب ؟ ابن عمریو نه فرزندت، و نه ما بعد و یه نه تو محتاج شوکند کت نوشته یبرا
نار شماست ین من نه به دیبر تو! د یا! وایگر نزدم نیرون برو و دیبر تو! از نزدم ب یگفت: وا

 باشد. کد و پایه دستم سفکخارج شوم  یا در حالیخواھم از دن یو نه به درھم تان، من م
 ب ه: ابن عمرک ت نمودهیمون بن مھران روای) از م۳۰۱/۱ه (یم در الحلیابونعو 
ه ک ید، ھنگامین گردانیمع یآن را به چند قسط بر و یاتب ساخت و اداکرا م یغالم

جا به کن را از ید: ایپرس یآورد، و او از و یاتب آن مبلغ را نزد وکد، میقسط اول فرارس
ا یگفت: آ ب ردم، ابن عمرک یو سئوال منمودم،  یار مک؟ گفت: یدست آورد

خدا آزاد  ی؟ تو برایبه من بخوران یخواھ یو م یا مردم را به من آورده یھا کچر
 تو باشد. یز براین یا ، و آنچه را آوردهیھست

ه بن جعفر بن ابی طالب و رد نمودن مال  عبداللَّ

 تاجر یکبا  یقصه و
ه: کاند  ت نمودهین روایریبه سند حسن از محّمدبن س یطیا و خرایالدن یابن اب

صحبت  یارکدرباره  س یاز اھل سواد با پسر جعفر صحبت نمود، تا با عل ٢یتاجر
ش یدر آن مورد صحبت نمود و آن را حل ساخت، آن گاه تاجر برا س ید، و او با علینما

مسترد نموده گفت: آن را  ین را تاجر فرستاده است. ویچھل ھزار فرستاد، و گفتند: ا
 ) آمده است.۲۹۰/۲ن در االصابه (ین چنیم. ایفروش یرا نم ییکما ن

ه بن ارقم  و رد نمودن مال س عبداللَّ

 در این باره ب با عثمان یقصه و
ه کت نموده، ینار رواینه از عمروبن دییق ابن عیاز طر یبغو ه گفت: عثمان، عبداللَّ

او از  یصد ھزار معاش داد، ولیش سیمقّرر ساخت، و براالمال  تیرا در ب ب بن ارقم

                                                                                                       
ند، باز ھم من به یدر ھجر مخالفت نما ینند، و فقط سه مرد عجمکاگر ھمه مردم توافق  یبعن -١

 نم. م.کام یخواھم ق یندارم، و نم یار عالقمندکن یا
 س قوم را. م.یدھد و ھم رئ یم یه آن ھم تاجر را معنکآمده » دھقان«لفظ  یدر نص عرب -٢
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 کرا، مال کث مالیمانند حد یعنیر شده، کد... و مانند آن را متذیقبول آن امتناع ورز
ه بن ارقم اجازه س یه عثمان براکد یم خبر رسید: برایگو یم  یھزار را داد، ول یعبداللَّ

ن در االصابه ین چنیار نمودم. اکا خد ید و گفت: من فقط برایاو از قبول آن ابا ورز
 .١) آمده است۲۷۴/۲(

 نعمان بن مقّرن و رد نمودن مال عمرو بن

 با مصعب بن زبیر در این باره یقصه و
ه گفت: من مھمان عمروبن نعمان بن کت نموده، یه بن قّره روایبه از معاویش یابن اب

از درھم آمد و گفت:  یا سهکیبا  ید، مردیه رمضان فرا رسک یبودم، ھنگام ب مقرن
ده یاز ما رس ییکین ییھر قار ید: برایگو یرساند، و م یر به تو سالم میر مصعب بن زبیام

ن، عمرو گفت: به او بگو: ما قرآن را به اراده به دست کن استفاده ین تو ھم از ایاست، بنابرا
 ) آمده است.۲۱/۳(ن در االصابه ین چنی. اش مسترد نمودیم، و آن را برایا نخواندیآوردن دن

 اسماء و عائشه دختران ابوبکر صّدیق و رد نمودن مال

 یقصه اسماء با مادرش قتیله بنت عبدالعز
ه بن زب له بنت یه گفت: قتکاند،  ت نمودهیروا ب ریاحمد و بزار از عبداللَّ

 یبود برا که مشرک یبن حسل در حال کمال ی) سعد از بن٢بن(بن عبد  یالعز)عبد(
م نمود، و یشامل: سوسمار، نان و روغن تقد ییایھدا ب رکب یدخترش اسماء بنت اب

 ل د، آن گاه عائشهید ابا ورزیاش نما ه آن را داخل خانهکن ی، و ایه ویاسماء از قبول ھد
 ه را نازل فرمود:ین آیا ألد، و خداوند یپرس صامبر یاز پ

ٰ َ�نۡ  �َّ ﴿ ُ ٱ ُ�مُ َهٮ ِينَ ٱ َعنِ  �َّ ن رُِ�مۡ دَِ�ٰ  ّمِن رُِجوُ�مُ�ۡ  َولَمۡ  ّ�ِينِ ٱ ِ�  تِلُوُ�مۡ يَُ�ٰ  لَمۡ  �َّ
َ
 أ

وُهمۡ  ْ ِسُطوٓ َوُ�قۡ  َ�َ�ُّ َ ٱ إِنَّ  ِهمۚۡ إَِ�ۡ  ا ۡ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ  ].۸[المتحنة:  ﴾٨ ِسِط�َ ُمقۡ ل
ن با شما یه در امر دک یت عدالت نسبت به آنانیو رعا ییکخداوند شما را از ن«: ترجمه

ه کند، چرا ک ینم یاند نھ رون نراندهیارتان بیاند و شما را از خانه و د ردهکار نیکپ

                                           
) در سند آن مصعب بن ثابت است که لین الحدیث است: ۴/ ۴) احمد (۲۰۴/ ۴. ابونعیم (ضعیف -١

 ).۲۵۱/ ۲التقریب (
 به نقل از االصابه. -٢



 ٣٠٥    ألباب هشتم: انفاق اصحاب در راه خداوند 

 

 .»دارد یشگان را دوست میخداوند عدالت پ
د. یاش نما ند، و آن را داخل خانهکرا قبول  یه ویرا امر نمود تا ھد یآن گاه و

دانسته، ن مصعب بن ثابت آمده، و ابن حبان او را ثقه ید: در ایگو ی) م۱۲۳/۷( یثمیھ
 اند. حیه رجال آن رجال صحیاند، و بق فش دانستهیضع یو گروھ

 زن مسکین کبا ی ب قصه عائشه
 ینکیه گفت: زن مسکت نموده، یروا ل ) از عائشه۲۰۴/۴ه (یم در الحلیابونع

من به حالش رحم  ید، ولیه نمایه به من ھدکآورده بود  یزینزدم آمد، و با خود چ
چرا آن را «به من گفت:  صامبر خدا یخوب ندانستم، پ ینمودم و قبول آن را از و

ر یه تو او را تحقکنم یب ی، من چنان میش عوض آن را ندادی، و برایقبول ننمود
دارد، و  ین را دوست مین، چون خداوند متواضعکشه یعائشه تواضع پ ی، ایا نموده

 ».داند ین را بد میبرکمست

 احتراز از درخواست نمودن

 در این باره ص با پیامبر س قصه ابوسعید
م، و یر و تنگدست شدیه گفت: به شدت فقکت نموده، یروا س دیر از ابوسعیابن جر

ن آمدم ینم، بنابراکدرخواست  یزیچ یم و از ویایب صامبر یه نزد پکت داد یاھلم مرا ھدا
ند، کشه یاستغنا پ یسکھر «گفت:  یه مکن بود یدم ایشن صامبر یه از پک یزین چیو اّول

را در عّفت نگه  یند، خداوند وکشه یعفاف پ یسکسازد، و ھر  یم یرا غن یخداوند و
، آن »مینک یره نمیم، ذخیابیه بکرا  یزیچ یند، ما از وکه درخواست ک یسکدارد، و  یم

 .١ا خودش به طرف ما آمدیدرخواست ننمودم و بازگشتم، و دن یزیچ یگاه من از و
ه از کبرخاست  یدر حال یه: او روزکت است یروا دین از ابوسعیھمچن یو نزد و

به او گفت: نزد  -زش ینکا ی -م خود بسته بود، ھمسرش کرا بر ش یسنگ یگرسنگ
درخواست  ین، چون فالن نزدش آمد، و از وکدرخواست  یبرو و از و صامبر یپ

از  یبعضنمود، نزدش رفتم و  یراد میه خطبه اک ین در حالیداد، بنابرا ینمود و او به و
                                           

) او را نام ۷۳/ ۴) در سند آن ھالل بن حصین است که ابن ابی حاتم (۶۲۲۸/ ۵۹۸/ ۵طبرانی ( -١
) نگا: ۲۸۱ – ۲۸۰/ ۱او را در ثقات ذکر کرده ( برده اما نه وی را جرح کرده و نه تعدیل. ابن حبان

 ).۴۰۰/ ۵) (۲۳۱۴الصحیحة (
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ف یند، خداوند او را عفکشه یه عفت پک یسک«گفت:  یه مکافتم، یش را درھای گفته
ه از ما ک یسکسازد، و  یم یرا غن یند، خداوند وکشه یه استغنا پک یسکدارد، و  یم

ابوحمزه  -م ینک یم یھمراھش ھمدرد ا [گفت]یدھم،  یند، به او مک یدرخواست م
ه از ما درخواست ک یسکد، از ینما یما استغنا مه از ک یسکو  - ١نموده است کش
درخواست ننمودم، و از  ید: برگشتم و از ویگو ی، م»تر است مان محبوب یند براک یم

از  یتیچ اھل بیه ھک یدھد، به حّد  یم یبه ما رزق و روز یاپیھمان وقت خداوند پ
 ) آمده است.۳۲۲/۳نز (کن در الین چنیه از ما مالدارتر باشد. اکشناسم  یانصار را نم

 در این باره ص با پیامبر س قصه عبدالرحمن بن عوف
ه گفت: کت نموده، یو او از پدرش روا س بزار از ابوسلمه بن عبدالرحمن بن عوف

ظه فتح شد، آمدم تا یه قرک یرا به من داده بود، ھنگام یزیوعده چ صامبر خدا یپ
ه استغنا ک یسک«گفت:  یه مکدم یشن ید، از ویآنچه را به من وعده نموده بود ادا نما

ند، خداوند به او قناعت کشه یه قناعت پک یسکسازد، و  یش میند، خداوند غنکشه یپ
ر ین و غیابن مع .٢نمک یدرخواست نم یزیچ یه از وک، آن گاه با خودگفتم: حّقا »دھد یم
 آمده است. )۱۰۴/۲ب (ین در الترغین چنیده است. ایاند: ابوسلمه از پدرش نشن گفته یو

 در این باره س قصه ثوبان
ه کاند  ت نمودهیروا س ح از ثوبانی، ابن ماجه و ابوداود به اسناد صحیاحمد، نسائ

 یزیه از مردم چکبه من ضمانت دھد  یسک«فرمود:  صامبر خدا یگفت: پ
دھم و  ی، گفتم: من ضمانت م»نمک یش ضمانت میند، من جنت را براکدرخواست ن

 رد.ک یدرخاست نم یزیس چکچ یبعد از آن از ھ
د: اگر یگو ی، م»نکدرخواست م یزیاز مردم چ«ه گفت: کو نزد ابن ماجه آمده، 

ه آن را به من بده، کگفت  ینم یسکچ یبود، به ھ یافتاد، و خود سوار م یانه ثوبان میتاز
) آمده است. و ۱۰۱/۲ب (ین در الترغین چنیا .٣گرفت یشد، و آن را م ین مییه پاکبل

                                           
ه  نموده رسول کن شیدر ا یعنی -١  ».مینک یم یبا او ھمدرد«ه کا یگفت، » میدھ یبه او م« صاللَّ
. آلبانی این اند . بزار. ابوسلمة از پدرش نشنیده است چنانکه ابن معین و دیگران گفتهضعیف -٢

 ) ضعیف دانسته.۴۹۶ضعیف الترغیب ( حدیث را در
٣-  
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 یسکه از کن یبر ا یعت ثوبان مبنیث ابوامامه، بیعت بر اعمال اسالم در حدیدر ب
از مردم  یادیه در جمع زکد: من ثوبان را در میگو ینخواھد گذشت. ابوامامه م یزیچ
افتد، آن  یم یبر گردن مرد یافتاد، و گاھ یم یاش از و انهیه سوار بود و تازکدم، ید

آمد و  ین مییه خودش پاکگرفت، بل یداد، اما او آن را نم یمگرفت، و به او  یمرد آن را م
ل مختصر از کبه ش یت نموده، و احمد نسائیروا ین را طبرانیداشت. ا یآن را بر م

 اند. ردهکت یثوبان روا

 در این باره س قصه صّدیق
ت است یه روایکمل ی) آمده، از ابن اب۳۲۱/۳نز (که در الکن، چنان یو نزد احمد ھمچن

زد،  یساق شتر خود م یافتاد، و او در باال یم س رکافسار شتر از دست ابوب یگفت: گاھه ک
تا آن را به تو  یگرفت، گفتند: چرا ما را امر ننمود ید، و افسار را میخوابان یو آن را م

 نم.کرا درخواست ن یزیه از مردم چکم؟ گفت: دوستم مرا امر نموده است، یداد یم

 ص فراخی دنیا خوف و هراس پیامبرخوف و هراس از بسط و 

 روایت عقبة بن عامر در این باره
مانند  صامبر یه گفت: پکت نموده، یروا س ) از عقبه بن عامر۵۷۸ص( یبخار

شته شدگان احد پس از ھشت سال نماز کننده با زندگان و مردگان برک یخداحافظ
ش فرستاده شما ھستم، یپتان  یش رویمن پ«گزارد، بعد از آن بر منبر باال رفته گفت: 

م به آن نگاه ین جایم، و موعدتان ھمانا حوض است، و من از ھمیو بر شما شاھد ھست
ا ین من بر شما از دنیکترسم، ول ید، نمیاوریب که شرکن ینم، من بر شما از اک یم
ه من به کبود  ین نگاھید: و آن آخریگو یم ]ی. [راو١دینکه بر آن رقابت کترسم  یم

 .٢نگاه نمودم صر خدا امبیطرف پ
رون یب یروز صامبر یه: پکت است یدر الرقاق از عقبه بن عامر روا یو نزد بخار

و من به خدا «ر شده، و در آن آمده است: کرفت و بر اھل احد نمازگزارد... و آن را متذ
ن داده یزم یھا خزانه یدھایلکنم، و به من ک ینون به حوض خود نگاه مکسوگند، ا

                                           
 د.ییرغبت نما یعنید، ینکرقابت  -١
) آلبانی آن را در صحیح ابن ۱۸۳۷) ابن ماجه (۲۷۶، ۲۷۵ /۵) احمد (۱۶۴۳. ابی داوود (صحیح -٢

 ) صحیح دانسته است.۱۴۴۶) و صحیح ابی داوود (۱۴۸۷ماجه (
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ه بعد از کن یو من به خدا سوگند، بر شما از ا -ن یزم یدھایلک ا [گفت:]ی -شده است 
 .١»دینکه در آن رقابت کترسم  یا مین بر شما از دنیکترسم، ول ید نمیاوریب کمن شر

 از بحرین آمد یکه ابوعبیده با مال یھنگام ص گفتار پیامبر
ه: کاند  ت نمودهیروا س یاز عمروبن عوف انصار - و مسلم] ی[بخار -ن یخیش

اورد، او یه آنجا را بین فرستاد، تا جزیرا به بحر س ده بن جراحیابوعب صامبر خدا یپ
ده باخبر شدند، و ھمه در نماز فجر نزد ین آمد، و انصار از آمدن ابوعبیاز بحر یبا مال

آورد، برگشت، و  یجا بهنماز را  صامبر خدا یه پک یآمدند. ھنگام صامبر خدا یپ
د تبّسم نمود، و بعد از یه آنان را دک یوقت صامبر خدا یرساندند، پ یخود را به وآنان 

گفتند: » ن آمده است؟یاز بحر یزیده با چیه ابوعبکد یدینم شنک یگمان م«آن گفت: 
ه خوشحالتان کد یدوار آنچه باشید، و امیخوش باش«رسول خدا، گفت:  ی، ایآر
شما  یا برایه دنکترسم  یم یترسم، ول یشما نمسازد، به خدا سوگند، من از فقر بر  یم

افته بود، و یه قبل از شما بودند، بسط و گسترش ک یه بر آنانکابد، چنان یبسط و گسترش 
سازد،  که آنان رغبت و رقابت نمودند، و شما را ھالکد، چنان ییبه آن رغبت و رقابت نما

 ) آمده است.۱۴۱/۵(ب ین در الترغین چنیا .٢»ساخت کھا را ھال ه آنکچنان 

 حدیث ابوذر در این باره
 )نشسته( صامبر یه پک یه گفت: در حالکاند،  ت نمودهیروا س احمد و بزار از ابوذر

رسول خدا،  یدا بود برخاست و گفت: ایدر وجودش ھو یو درشت یکه خشک ییبود، اعراب
تر است، آن  کر آن بر شما خوفنایغ«فرمود:  صامبر یده است، پیما را بلع یقحط سال

، و ٣»ه آن وقت اّمت من طال نپوشندکاش ک یثرت داده شود، اکبه تان  یا برایه دنکوقت 
 ) آمده است.۱۴۴/۵ب (ین در الترغین چنیاند. ا حیان صحیان احمد، راویراو

 حدیث ابوسعید در این باره
ه کت نموده، یروا یثیدر حد س ید خدریاز ابوسع - و مسلم] ی[بخار -ن یخیش

از آنچه من «م، گفت: یبر منبر نشست، و ما در اطرافش نشست صامبر خدا یگفت: پ

                                           
 آن را ضعیف دانسته است.) که منقطع است و احمد شاکر ۱۱/ ۱. احمد (ضعیف -١
 ).۴۰۴۲بخاری ( -٢
 ).۶۴۶۲بخاری ( -٣
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 .١»ندک یباز متان  ینت آن برایا و زیدن یه خداوند از تازگکن است یترسم ا یبر شما م
 ) آمده است.۱۴۴/۵ب (ین در الترغین چنیا

 وقاص در این باره یحدیث سعدبن اب
 صامبر خدا یه گفت: پکاند،  ت نمودهیروا س وقاص یو بزار از سعد بن اب یعلیابو

تر  کو فقر خوفنا یاز فتنه سختتان  یرا برا یش و دارندگیمن فتنه آسا«فرمود: 
ن و سبز یریا شیدن ید، ولید و صبر نمودیش شدیآزما ینم، شما به فتنه سختیب یم

ان یآن را راوان یه راوینام برده نشده است، اما بق یه از وکآمده  یین راویدر ا .٢»است
 ) آمده است.۱۴۵/۵ب (ین در الترغین چنیاند. ا حیصح

 در این باره س حدیث عوف بن مالك
ان یدر م صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، یروا س کاز عوف بن مال یطبران

ا یا در غم دنید، آیترس یم - یا تنگدستی -ا از فقر یآ«اصحاب خود برخاست و گفت: 
ا به یند، و دنک یتان فتح میرا خداوند فارس و روم را براید] زید؟! [در غم آن نباشیھست

د، ھمان یشو یده میشکراھه یه به بک یشما را، وقت یشود حت یداده متان  یثرت براک
ب ین در الترغین چنی. ا٤ه آمده استیدر اسناد آن بق .٣»شدک یراھه میا به بیثرت دنک
 ) آمده است.۱۴۲/۵(

 اش بر گسترش و فراخی دنیا گریهو  س خوف عمربن الخطاب

 قادسیه یھا روایت مسوربن مخرمه در قصه غنیمت
از  یمیه گفت: غناکت نموده، یروا س ) از مسوربن مخرمه۳۵۸/۶( یھقیب

نمود،  یآن را پشت و رو م یآورده شد، و س عمر بن الخطاب یه برایقادس یھا متیغن
با او بود، عبدالرحمن  س بن عوفنمود، و عبدالرحمن  یه میست و گرینگر یو بدان م

گفت:  ید: ویگو یاست، م یو خوش ین روز شادین، ایرالمؤمنیام یگفت: ا یبه و

                                           
 ).۲۹۶۱) و مسلم (۳۱۵۸بخاری ( -١
 ).۱۰۹/ ۱) در سند آن یزید بن ابی زیاد است که ضعیف است. نگا: تقریب (۱۸۷/ ۵. احمد (ضعیف -٢
 ).۳۲۵۹) نگا: صحیح الترغیب (۱۰۵۲) مسلم (۶۴۲۷بخاری ( -٣
 باشد. یمدلس م یراو هکد است، یه بن ولیبق یو -٤
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ه بغض و عداوت را کن یداده نشده، مگر ا یچ قومیھ ین ھرگز براین ایک، ولیآر
 به ارث گذاشته است.شان  یبرا

) آمده، ۳۲۱/۲نز (که در الکن از مسور به مانند آن، چنان یھمچن ین را خرائطیو ا
 ت نموده است. یروا

 روایت ابراھیم بن عبدالرحمن بن عوف در این باره
ه کت است یم بن عبدالرحمن بن عوف روای) از ابراھ۳۵۸/۶( یھقین نزد بیھمچن

ه بن ارقم زھر س عمر یبرا یسرک یھا ه گنجک یگفت: ھنگام  س یآورده شد، عبداللَّ
م، در ینکم نین را تا تقسیگفت: ا س ؟ عمریگذار یالمال نمت ین را در بیا ایبه او گفت: آ

 یبه او گفت: ا س ست، عبدالرحمن بن عوفیگر س م، و عمریگذار یت المال نمیب
 یر، روز سرور و روز شادکاند؟ به خدا سوگند، امروز روز شیگر ین چه تو را میرالمؤمنیام

داده، بغض و عداوت را در  یقوم یه خداوند براک ین را ھر گاھیگفت: ا س است، عمر
م به مانند یبه از ابراھیش یو عبدالرزاق و ابن اب کن را ابن المباریانداخته است. اشان  انیم

ر از کاند. و احمد آن را الزھد و ابن عسا ت نمودهی) آمده، روا۳۲۱/۲نز (که در الکآن، چنان 
 اند. ت نمودهیآمده، روا) ۱۴۶/۲نز (که در الکم به مانند آن به اختصار، چنان یابراھ

 یکسر یو دستبندھا ١در قصه پوستین یروایت حسن بصر
 یبرا یسرکن یه: پوستکت است ی) از حسن روا۳۵۸/۶ن (یھمچن یھقینزد ب

ان قوم سراقه بن یش گذاشته شد، و در میش رویآورده شد، و در پ س عمربن الخطاب
بن ھرمز  یسرک یدستبندھا ید: ویگو یم ]یحضور داشت، [راو س بن جعشم کمال

د، یش رسھای آن را در دست خود نمود، و به شانه یھردوانداخت، و او  یرا به طرف و
ه! دستبندھایسراقه د یھا ھا را در دست آن ]س ه [عمرک یھنگام  ید، گفت: الحمدللَّ

مدلج!! بعد گفت:  یاز بن ییبن جعشم، اعراب کبن ھرمز در دست سراقه بن مال یسرک
به دست  یدوست داشت تا مال صامبرت یه پکمن دانستم  یا، به درستیابار خد

با توّجه ات به او و  یند، و تو آن را از وکاورد، و آن را در راه تو، و بر بندگان تو انفاق یب

                                           
ه آستر آن کدھد، و آن  یم ین را معنیاز فرو، و پوست یا ه پارهکاستعمال شده، » هفرو«ث یدر حد -١

 از پوست خرگوش و مانند آن باشد. به نقل از الروس. م.
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 س رکه ابوبکمن دانستم  یا، به درستی، و باز گفت: بار خدایدور داشت ١یو ینشت برایگز
 یند، ولکاورد، و آن را در راه تو، و بر بندگان تو انفاق یبه دست ب یدوست داشت، تا مال

ه کبرم  یا، من به تو پناه می، بار خداینشت دور داشتیبا توّجه توبه او، و گز یآن را از و
 عمر باشد، بعد از آن تالوت نمود: یش از طرف تو برایر و آزماکن میا

﴿ ۡ�َ
َ
َما َسُبونَ � َّ�

َ
ُهم � الٖ  ِمن ۦبِهِ  نُِمدُّ  �َّ  بَل ِت� َ�ٰ يۡ �َۡ ٱ ِ�  لَُهمۡ  �َُسارِعُ  ٥٥ َوَ�نِ�َ  مَّ

 ].۵۶-۵۵المؤمنون: [ ﴾٥٦ ُعُرونَ �َشۡ 
ن عمل یم، به اینک یه به آنچه از مال و پسران آنان را مدد مکد یپندار یا میآ«: ترجمه

 .»دانند یه آنان نمکست بلین نیم، نه چنینک یھا شتاب م یدر خوبشان  یبرا
ه در کر از حسن به مانند آن، چنان کد و ابن المنذر و ابن عسایرا عبدبن حم نیا

 اند. ت نمودهی) آمده، روا۴۱۲/۴نز (کمنتخب ال

 درباره گریستن بر بسط و گسترش دنیا یروایت ابوسنان الدؤل
 یه: وکاند  ت نمودهیروا یاز ابوسنان الدؤل یعلیاحمد به اسناد حسن و بزار و ابو

ل نشسته بودند، ین اوایاز مھاجر یا عّده یداخل شد، و نزد و س نزد عمربن الخطاب
ه عراق یه از ناحک -ا جوال یل یاست مانند زنب یزیچ - ٢یبه دنبال سبد س عمر

از پسرانش آن را  ییکبود، آن گاه  یش آورده شده بود، فرستاد، و در آن انگشتریبرا
ست، ید، و بعد از آن گریشکرون یب یاز دھن وآن را  س رد، عمرکگرفت و در دھنش 

ه خداوند فتح را ک ی، در حالینک یه میبود، به او گفت: چرا گر یه نزد وک یسک
ده، و چشمت را روشن نموده است؟ یروز گردانیبت نموده، و تو را بر دشمنت پینص

گشاده شود  یکھر  یا برایدن«گفت:  یه مکدم یشن صامبر خدا یگفت: از پ س عمر
اندازد، و من از آن  یامت میو نفرت را تا روز ق یدشمنشان  انیدر م ألخداوند 

 ) آمده است.۱۴۴/۵ب (ین در الترغین چنیا .٣»ترسم یم
 

                                           
 . م.یو یبرا یکیر و نینش خی: به خاطر گزیعنی -١
مشابه آن از  یزھایو چ یدر آن خوشبوه کاست  یزیاستعمال شده، و آن چ» سفط«ث یدر حد -٢

 شود. یل زنان جابجا میوسا
 ) از ابودرداء دارد.۵) که یک شاھد نزد ابن ماجه (۲۴/ ۱۸) طبرانی (۲۴/ ۶. احمد (حسن لغیره -٣
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 بر بسط و گسترش دنیا ب یروایت ابن عباس درباره گریستن و
از شان یر ای) و غ۳۵۸/۶( یھقیدبن منصور، بی) بزار سع۲۰۷/۳، ابن سعد (یدیحم

را  ینماز یوقت س ه گفت: عمربن الخطابکاند  ت نمودهیروا ب ابن عباس
در آن مورد  یداشت با و یم یه ضرورتک یسکنشست، و  یمردم م یخواند، برا یم

] ی[روز یخاست، ول یداشت بر م ینم یارکضرورت و  یسکنمود، و اگر  یصحبت م
ا یرفأ، آی یھا ننشست، گفتم: ا مردم امامت نمود و در آن یرا برا یھای نماز

رفأ یآمد و نشست،  س ندارد، آن گاه نشستم و عثمان بن عّفان ییضین مریرالمؤمنیام
 س ز. بعد نزد عمریابن عباس برخ یز، و ایابن عّفان برخ یرون رفت و گفت: ایب

استخوان شانه  یکھا  از توده یکاز مال بود، و بر ھر  ی، انبوھیم، و نزد ویداخل شد
شاوندان یخو ینه نگاه نمودم، و شما دو تن را از ھمه دارایبود. گفت: من به اھل مد

د. یماند بازگردان ید، و آنچه را اضافینکمش ید و تقسیرین مال را بگیافتم، ایاد یز
را مبود نمود، آن کم نشستم و گفتم: و اگر یزانو ی، و من رو١سرزانو نشست س عثمان

از  یسنگ یعنی: )دیگو یان میسف( - ٢یوھکاز  ی؟ عمر گفت: عادتینک یما ادا م یبرا
خوردند، وجود  یو اصحابش پوست را م صه محّمد ک ین نزد خدا وقتیا ایآ - یوھک

زنده بود نزد خدا وجود  صه محّمد ک ین وقتی، به خدا سوگند، اینداشت، گفتم: بل
ه تو انجام کداد  یرا انجام م یر عملیدر آن غشد  یواگذار م یداشت، و اگر به و

خورد و به  یرد؟ گفتم: خودش مک ین شد و گفت: چه می، آن گاه عمر خشمگیدھ یم
ش بر اثر آن یه پھلوھاکد یشکرا  یا هیتوأم با گر ید. آن گاه عمر صدایخوران یز میما ن

ه نه به نفع کرون روم، یب یبه صورت ٣ه از آنکبه ھم خورد، و بعد گفت: دوست دارم 
) ۲۴۲/۱۰( یثمی) آمده است، و ھ۳۲۰/۲نز (کن در الین چنیمن باشد و نه به ضررم. ا

 د است.یت نموده، و اسناد آن جین را بزار رواید: ایگو یم

                                           
و الطبقات  یھقیدر ب یند، ولک یترجمه شده را افاده م یه ھمان معناکآمده، » جشا«ث یدر حد -١

 تر است. ن درستیدھد، و ا یم یمعن» ا گرفتآن ر«ه کآمده، » فحشا«
در شھامت، و جرأت در  س خواھد ابن عباس را به پدرش عباس ین گفته خود میبا ا س عمر -٢

 ند.که یگفتار تشب
 خالفت. -٣
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 -ه آن را حسن دانسته ک - یه و الشاشی) و ابن راھو۲۱۸/۳د و ابن سعد (یو ابوعب
مرا خواست و نزدش  س ه گفت: عمربن الخطابکاند  ت نمودهیروا ب از ابن عباس

نده شده است. گفت: کآن طال پرا یاست و رو یش چرمیش رویه در پکدم یآمدم، و د
 صخود  ین را از نبیه اکن، خداوند داناتر است، کم یان قوم خود تقسین را در میا ایب

ا به خاطر یبه من داده است،  یریخ یا برایه آکدور داشت و به من داد،  س رکو از ابوب
ه جانم در دست اوست، ک یست و گفت: نه ھرگز، سوگند به ذاتی؟! بعد از آن گریشر

عمر به  یه براکبه اراده شر به آنان باز نداشته بود،  س رکخود و از ابوب ین را از نبیا
 ) آمده است.۳۱۷/۲نز (کن در الین چنیش داده باشد. ایر برایاراده خ

 اش بر بسط و گسترش دنیا با عبدالرحمن بن عوف و گریه یقصه و
ه گفت: عمر بن کاند  ت نمودهیروا س از عبدالرحمن بن عوف ید و عدنیابوعب
دم، یه به دروازه رسک یرا دنبال من فرستاد و نزدش آمدم، ھنگام یسک س الخطاب

ن، به خدا یرالمؤمنیام یبرا »ه راجعون!يال اناهللا و انا«دم، گفتم: یرا شن یه ویگر یصدا
 یرا گرفته گفتم: حرف یده است، آن گاه داخل شدم و شانه ویرس یبتیسوگند، مص

ھست، و دستم را گرفت  یه حرفکن، گفت: نه، بلیرالمؤمنیام یست این یست، حرفین
گر قرار ید یباال ییک یادیز یھا ١نیه خرجکو مرا داخل دروازه نمود، متوّجه شدم 

 ین را برایخواست ا یخطاب نزد خداوند خوار شد، اگر خدا م نون آلکدارد!! گفت: ا
من سنت و  ید، و آنان برایگردان یم -ر کو ابوب صامبر یپ یعنی -گرم یار دیدو 
م، ینک یر مکن باره فین در اینمودم، گفتم: بنش یه به آن اقتدا مکگذاشتند،  یم یروش

ن شانزده یمھاجر یم، و برایادن، چھار چھار ھزار سھم دیاّمھات المؤمن یآن گاه برا
ه ھمه آن مال را کن یم، تا ایردکر مردم دو دو ھزار مقّرر یم، و به ساین نمودییھزار تع

 ) آمده است.۳۱۸/۲نز (کن در الین چنیم. ایع نمودیتوز
 
 

                                           
ه بر ک ین مانندیند: خرجک یل را افاده میذ یه معانکاستعمال شده است، » هیحقب«در نص  -١

از  یا ه مسافر به پاالن بندد و در آن توشه نھد، توشه دان، جعبهک یا سهکیپشت پاالن بندند، 
 ه در آن جامه گذارند. به نقل از فرھنگ الروس. م.کچرم و مانند آن 
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 و گریه وی بر گسترش و بسط دنیا س خوف عبدالرحمن بن عوف

 در وقت خوردن طعام یقصه گریه و
 یه: براکت نموده یم و او از پدرش روایاز سعدبن ابراھ ١)۵۷۹ص ( یبخار

ر، یدار بود، گفت: مصعب بن عم آورده شد، و او روزه یطعام س عبدالرحمن بن عوف
شد،  یه اگر سرش پوشانده مکفن شد، ک یشته شد و در چادرکه بھتر از من بود، ک

گشت، و گمان  یار مکآششد، سرش  یش پوشانده میگشت، و اگر پاھا یار مکش آشیپاھا
 یا برایه بھتر از من بود، و بعد از آن دنک یشته شد، در حالکه گفت: و حمزه کنم ک یم

ه کم یدیم، و ترسیثرت داده شدکا به یه گفت: و از دنکن یا ایافت، یما گسترش 
ه نمود، یبه ما داده شده باشد. بعد از آن شروع به گر ا]یما به سرعت [در دن یھا ییکن

ت نموده ی) روا۱۰۰/۱ه (یم به مانند آن را الحلیرد. و ابونعک که طعام را ترکن یاتا 
 است.

 در این باره یاز و یقصه دیگر
ه گفت: کت نموده، یروا یاس ُھَذلی) از نوفل بن ا۹۹/۱ه (یم در الحلیابونع

ما را با خود  یروز یبود، و ین خوبین ما بود، و ھم نشیھم نش س عبدالرحمن
داخل شد و غسل نمود، و باز خارج شد و با ما  یم، ویاش شد د، و داخل خانهیبرگردان

ه ک یه در آن نان و گوشت بود آورده شد، ھنگامک یاسه بزرگکمان  ینشست، و برا
ه یابومحّمد چرا گر یم: ایست، به او گفتیگذاشته شد، عبدالرحمن بن عوف گر

ر نشدند، یتش از نان جو سیل باو و اھ یدر گذشت، ول صامبر خدا ی؟ گفت: پینک یم
و  ین را ترمذیر باشد. و ایما خ یه براکم یر شده باشیتأخ یزینم به چک یگمان نم

 اند. ت نمودهی) آمده، روا۴۱۷/۲ه در االصابه (کسراج از نوفل به مانند آن، چنان 

 یبا بسط و گسترش دنیا و جواب او به و از اّم سلمه در ارتباط یدرخواست و
داخل شد  ینزد و س ه: عبدالرحمن بن عوفکت نموده یروا ل ام سلمهبزار از 

 یش ھستم، گفت: این قریند، من مالدارترک که مالم مرا ھالکدم یمادر، ترس یو گفت: ا

                                           
) شیخ احمد شاکر آن را صحیح دانسته و منذری حسن دانسته است. ۱۷/ ۱. احمد (ضعیف -١

وگند! در سند آن ابن لھیعة است که گوید: نه به خداوند س می )۱۸۹۳آلبانی در ضعیف الترغیب (
 ).۴۸۷۱ھمه بر ضعیف بودن آن متفق ھستند: ضعیفه: (
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ھست  یسکارانم یاز «گفت:  یه مکدم یشن صامبر خدا ین، چون من از پکپسرم نفقه 
رون رفت و با یب س عبدالرحمن بن عوف ، آن گاه»ندیب ینم یام از و ییه مرا پس از جداک

گاه ساخت، بعد عمر د، و او را از آن چهیروبرو گرد س عمر  ینزد و س ام سلمه گفته بود آ
بعد از تو  یر، ولیھا ھستم؟ پاسخ داد: نخ ا من ھم از آنیداخل شد و گفت: به خدا سوگند، آ

 اند. حیرجال صحد: رجال آن یگو ی) م۷۲/۹( یثمیدھم. ھ یرا برائت نم یسکچ یھ

 اش بر بسط و گسترش دنیا خوف خباب بن ارت و گریه

 یاصحاب از و یبعض یھنگام بیمار پرس یقصه خوف و
 یا ه گفت: عدهکاند  ت نمودهیبن جعده روا یحید از یبه اسناد ج یو طبران یعلیابو

 یادت نمودند و گفتند: خوش باش، ایرا ع س خباب صامبر خدا یاران پیاز 
ه، و ن چگونه؟ و به باال ی، گفت: به ایشو یوارد م صه در حوض نزد محّمد ک ابوعبداللَّ

از شما به  ییک یبرا«گفته است:  صامبر خدا یه پک ین خانه اشاره نمود، در حالییپا
 ) آمده است.۱۸۴/۵ب (ین در الترغین چنیا .١»ندک یت میفاکار کسوار یکاندازء توشه 

 ھنگام وفاتشدر این باره  س یقصه و
چند  یه گفت: تنکت است، ی) از طارق بن شھاب روا۱۴۵/۱ه (یم در الحلینزد ابونع
 یش گفتند: خوش باش ایادت نمودند، و برایرا ع س خباب صامبر یاز اصحاب پ
ه،  ست و گفت: یگر ید: ویگو یم ]ی، [راویشو یه فردا نزد برادرانت وارد مکابوعبداللَّ

د و یر شدکم متذیرا برا یشما اقوام یست، ولین یصبر یو ب ییباکیگرچه در من ناش
ترسم  یخود رفتند و من م یھا ه آنان به ھمه پاداشکد یمن نام برد یرا برا یبرادران

 یشان برایه بعد از اکزھا باشد، ین چید، ایشو یر مکه ثواب آنچه شما از آن اعمال متذک
 ت نموده است.یطارق به مانند آن، روا) از ۱۱۸/۳ن را ابن سعد (یما داده شده است. ا

ه گفت: نزد کت است، ی) از حارثه بن مضّرب روا۱۴۴/۱ه (یم در الحلیو نزد ابونع
م خود ھفت داغ گذاشته بود، و گفت: اگر که در شکم یداخل شد یدر حال س خباب

، من حتمًا آن را »ندکمرگ را ن یاز شما تمّنا یسکچ یھ«نگفته بود:  صرسول خدا 
را به  یو قدوم نزد و صامبر یپ یاریاز آنان گفتند: صحبت و  ینمودم، بعض یم آرزو

                                           
 ).۱۲۷۵بخاری ( -١
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ن ی، ا١باز دارد یه آنچه نزدم است، مرا از قدوم نزد وکام،  دهیاور، گفت: من ترسیاد بی
 چھل ھزار درھم در خانه است.

افزوده ت نموده، و ین به اختصار روایاز حارثه به مانند ا یگریق دی) از طر۱۴۵/۱( یو
درھم ھم نبودم، و حاال در  یک که مالکدم ید یدر حال صامبر یاست: من خود را با پ

ه ک یآورده شد، ھنگام یفن وکد: بعد از آن یگو یام چھل ھزار درھم است!! م گوشه خانه
ه کدا نشد، یپ یجز چادر خط دار یفنک س حمزه ین برایکست و گفت: لید گریآن را د

ش قرار داده ھای شد، و اگر بر قدم یش جمع مھای شد از قدم یده مقرار دا یاگر بر سر و
 ٢ش اذخریھا د، بعدًا بر سرش قرار داده شد، و بر قدومیگرد یشد، از سرش جمع م یم

ت نموده است. و نزد ی) از حارثه به مانند آن روا۱۱۷/۳ن را ابن سعد (یگذاشته شد. ا
ه گفت: نزد خباب بن کت است، یبن سلمه رواق ی) از ابووائل شق۱۴۵/۱ه (یم در الحلیابونع

ن صندوق ھشتاد ھزار درھم است، به یگفت: در ا یم، ویاش داخل شد یضیارت ھنگام مر
ام، و بعد از آن  ھم بازش نداشته یام، و از سائل ھم نبسته یخدا سوگند، من بر آن تار

ا از ینم رفتند، و دنارایه کم، یگر ین میاند؟ گفت: بر ایگر یم: چه تو را میست. گفتیگر
آن  یبرا ٤یگر موضعید کم و جز خایماند یاست، و ما بعد از آنان باقکرا ن یزیچ ٣شانیا
ه گفت: دوست داشتم، کت نموده، یس رواید: آن را ابواسامه از ادریگو یم میم. ابونعیافتین
 بود. یر آن میا غیل که گفت، پشکا چنان یقدر، و آن قدر،  نیه آن مال اک

ه بعد از آن گفت: قبل از کس آمده، یث قی) از حد۱۴۶/۱م (ین نزد ابونعیھمچنو 
م، تا یماند یشان باقیاوردند، و ما بعد از ایبه دست ن یزیا چیه از دنکرفتند،  یما اقوام

 کداند، آن را به جز در خا یاز ما نم یه بعضکم، یبه دست آورد یا به قدریه از دنکنیا
شود، به جز  ید اجر و پاداش داده میدر چه بگذارد، و مسلمان در برابر ھر چه انفاق نما

 انفاق نموده است. کچه در خا آن

                                           
ه کآمده، » یمنعنی«ه یه الحلیند، و در حاشک یرا افاده م» ماند یم یباق«ه کآمده، » یبقی«در نص  -١

 ن درست باشد.کن ممیدھد، و ا یم یمعن» بازدارد«
 یا زرد و تند بو و دارایز، و سرخ رنگ یش رھای ، برگیکبار یھا است خوشبو و با شاخه یاھیگ -٢

 د.یسف یھا وفهکش
 شان.یا ی: از اجرھایعنی -٣
 م. م.یابی یره نمیو غ مان را جز در بنا نمودن خانه یی: موضع مصرف دارایعنی -٤
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 س درباره خوف خباب یحدیث بخار
م و ھدف یھجرت نمود صامبر یه گفت: با پکت است یاز خباب روا ینزد بخار

از ما  یسانکند واجب شد، و خدا بود، و پاداش ما بر خداو یمان به دست آوردن رضا
ر بود، ینخوردند، از جمله آن مصعب بن عم یزیدرگذشتند و رفتند، و از پاداش خود چ

 یجا به یزیگر چیاز خود د یخال چادر خال یکشته شد، و جز که در روز احد ک
ه ک یشد، ووقت یش معلوم بود میم، پاھایپوشاند یرا به آن م یه سر وک ینگذاشت، وقت

سر «به ما گفت:  صامبر یرون بود، آن گاه پیشد، سرش ب یبا آن پوشانده مش یپاھا
ش پخته یاش برا وهیاز ما م یسانکو ». دیش اذخر بگذارید، و بر پاھایرا با آن بپوشان یو

به به مانند آن، چنان یش ی) و ابن اب۸۵/۳ن را ابن سعد (یند. ایچ یشده، و او آن را م
 اند. ت نمودهیا) آمده، رو۸۶/۷نز (که در الک

 اش بر بسط و گسترش دنیا و گریه س خوف سلمان فارسی

 عبس در این باره یاز بن یبر مرد یحکایت و
ه کت نموده، یعبس روا یاز بن یاز مرد ی) از ابوالبختر۱۹۹/۱ه (یم در الحلیابونع

 یسرک ینزھاکاز  یھم صحبت شدم، و او آنچه را خداوند تعال یگفت: با سلمان فارس
 یشما داده، و برا ین را برایه اک یسکر شد و گفت: کمسلمانان گشوده بود متذ یبرا

زنده  صه محّمد ک یش را وقتیخو یھا شما سپرده است، خزانه یشما گشوده، و برا
بود، و  ینزدشان نم ینار و درھمیه دکنمودند  یصبح م یبود بازداشته بود، آنھا در حال

 .١ش آمد] !!یپ ین ھمه فراخیعبس [ا یبرادر بن یاز طعام، و بعد از آن، ا یا مانهینه ھم پ
نار که گفت: من با سلمان در کت است، یعبس روا یاز بن یاز مرد یو نزد طبران

دم، گفت: ین شود و بنوش، من نوشییعبس پا یبرادر بن یرفتم، گفت: ا یدجله راه م
ند، گفت: علم ھم کم کتواند  یرا مم نمود؟ گفتم: چه کدن تو چه را از دجله ینوش
گردد، بعد گفت: سوار شو، و بر  یم نمکشود و  ین طور است، از آن گرفته میھم

ما گشوده شد،  ین برایا ینک یر مکم، گفت: چه فیازجو و گندم عبور نمود ییھا خرمن
ھا بوده است؟ گفتم:  ر ما و شر آنین به خیا ایمسدود شد، آ صاران محّمد یو بر 

ھا بوده است،  آن یبرا یریما، و خ یبرا یدانم، شر یمن م ی: ول)گفت(دانم،  ینم

                                           
 صحیح دانسته است. )۳۳۱۷) آلبانی آن را در صحیح الترغیب (۷۲۱۴. ابویعلی (صحیح -١
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ر نشد. یوست سیپ أله به خداوند کنیتا ا یسه روز متوال صامبر خدا یافزود: پ
 ینام برده نشده است، ول یه از وکاست،  ید: در آن راویگو ی) م۳۲۴/۱۰( یثمیھ
 اند. ثقه دانسته شده یه رجال ویبق

 وقاص از سلمان و آنچه میان ایشان اتفاق افتاد یسعدبن ابعیادت 
ه: کت نموده یخود روا یھا خیان و او از شی) از ابوسف۱۹۵/۱ه (یم در الحلیابونع

ست، سعد یداخل شد، و سلمان گر س ادت نزد سلمانیجھت ع س وقاص یسعدبن اب
بر  صامبر خدا ینزد پ، و ینک یاران خود را مالقات میاند؟ یگر یبه او گفت: تو را چه م

بود! گفت: از  یه از تو راضکدرگذشت  یدر حال صامبر خدا ی، و پیشو یحوض وارد م
ما را امر نموده، و گفته  صامبر خدا یپ یم، ولیگر یا نمیترس مرگ، و حرص بر دن

ن یو ا». سوار باشد یکا به مقدار توشه یاز شما از دن یکد دست داشته ھر یبا«بود: 
سعد  -ا طشت و مانند آن بود یآفتابه  یکفقط  یدر اطراف و -اند  راف منمالھا در اط

م، سلمان به او گفت: ینما تا بعد تو بدان التزام ورز یحتیما نص یبه او گفت: برا
م نمودنت، و ک، و ھنگام حینک یه قصد مکردنت، ھر وقت کپروردگارت را ھنگام قصد 

ن را یا .١نکاد ی یم نمودیه تقسک یدست خود، وقت یو در اثنا یم نمودکه حک یوقت
) آمده، و ابن سعد ۱۲۷/۵ب (یه در الترغکح دانسته، چنان یت نموده، و صحیم رواکحا

ت یت نموده است، و در رواین روایش به مانند اھای خیان و او از شی) از ابوسف۶۵/۴(
از  ین را ابن االعرابیاسه بزرگ و آفتابه بود. اکفقط طشت،  یم آمده: در اطراف وکحا

 رده است.کت ی) آمده، روا۱۴۷/۲نز (که در الکمختصرًا، چنان  یو یھا خیان از شیابوسف
 س ه گفت: سلمانکت است یروا س اند از انس انش ثقهیه راوکو نزد ابن ماجه 

 ید، آن گاه به او گفت: ایگر یه مکدش یادت نمود، دیرا ع یو س ض شد، و سعدیمر
ست؟ ین طور نیا ای؟ آینبود صامبر خدا یا ھم صحبت پیاند؟ آیگر یبرادرم تو را چه م

 یم، نه از رویگر ین دو ھم نمیاز ا ییکست؟ سلمان گفت: من در برابر ین طور نیا ایآ
 صامبر خدا ین پیکت آخرت، ولیراھکنم، و نه ھم به خاطر ک یه میا گریبر دن یلیبخ

 یام، گفت: چه امر نموده یه تعّد کنم یب ینموده بود، و من خود را چنان م یبه ما امر
سوار  یکاز شما به مقدار توشه  ییک یه براکنموده بود؟ گفت: ما را امر نموده بود، 

                                           
 به روایت بخاری. -١
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 یسعد، در اثنا یام، و اما تو ا نموده یه تعّد کنم یب یند، و من خود را چنان مکت یفاک
 یه وکده ید، به من خبر رسیگو یاز خدا بترس. ثابت م یردکه قصد ک یقصدت، وقت

 یجا بهاز خود  یزیگر چیه نزدش بود، دک یکست و چند درھم و نفقه اندیجز ب
 ) آمده است.۱۲۸/۵ب (ین در الترغین چنیا .١نگذاشت

 ھنگام وفات س سلمان یناشکیبای و یانگیزه ناراحت
ه ینزد ابن حبان در صح ه مرگ سلمان ک یت است: ھنگامیرواحش از عامربن عبداللَّ

ه تو را  یدند، گفتند: اید ییباکیو ناش یناراحت یمک ید، از ویفرا رس ٢ریالخ ابوعبداللَّ
در  صامبر خدا ی، با پیر داریدر خ یا ه سابقهک یسازد؟ در حال یچه ناراحت م

ر صب ین مرا ناراحت و بی، گفت: ایا نموده کخوب و فتوحات بزرگ اشترا یھا غزوه
 ید برایبا«از ما ما را امر نمود و گفت:  ییدر وقت جدا صمان  ه دوستکسازد،  یم

ه مرا کاست  یزین چی، و ا٣»ندکت یفاکسوار  یکھر شخص شما به اندازه توشه 
ن یمت آن پانزده درھم بود. ایبعد مال سلمان جمع شد، و ق». ناراحت ساخته است

ر از عامر به مانند آن، چنان کن را ابن عسای) آمده است. و ا۱۸۴/۵ب (ین در الترغیچن
ن ینار. ایآمده: پانزده د یه نزد وکن یرده، مگر اکت ی) آمده، روا۴۵/۷نز (که در الک

ه یم در الحلین را ابونعین این چنیر شده است. و اکنز از ابن حبان ذکن در الیچن
ه در ا۱۹۷/۱( ن ین چنیاز آن گفته: ات نموده، و بعد یث، رواین حدی) از عامربن عبداللَّ

ه گفته است: د اند، و بعد از  اتفاق نموده یه بر ده درھم و اندینار، و بقیعامربن عبداللَّ
ه گفت: متاع سلمان فروخته شد، و به چھارده کت نموده، یمه روایبن بذ یآن از عل

ب یت نموده است، و در الترغیروا یاز عل ین را طبرانین این چنید. ایدرھم رس
 ننموده بود. کسلمان را در یه علکن ید است، مگر اید: اسناد آن جیگو ی) م۱۸۶/۵(

 
 
 

                                           
) آن را ۲۲۴. حاکم. وی آن را صحیح دانسته است. ھمچنین آلبانی در صحیح الترغیب (حسن -١

 حسن دانسته است.
 داده است. یآن را به و صامبر خدا یه پکر لقب سلمان است یسلمان الخ -٢
 ).۳۲۲۵لترغیب () صحیح ا۳۳) نگ: صحیح ابن ماجه (۴۱۰۴. ابن ماجه (صحیح -٣
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 خوف و هراس ابوهاشم بن عتبه بن ربیعه قریشی

 در وقت وفات ب با معاویه یقصه و
ادت یع یبرا س هیه گفت: معاوکاند  ت نمودهیروا س از ابووائل یو نسائ یترمذ

ست، یگر یه مکافت ی یآورد، و او را در حالف یض بود، تشریه مرک س ابوھاشم بن عتبه
ا؟ یا حرص بر دنیسازد،  یا درد، تو را ناراحت میاند؟ آیگر یتو را چه م ییدا یگفت: ا

م، یه بدان عمل ننمودکنموده بود  یتیما را وص صامبر خدا ین پیکگفت: نه، ھرگز، ول
خادم  یکفقط از جمع مال «گفت:  یه مکدم یشن یست؟ گفت: من از وید: آن چیپرس

ه جمع کابم ی یم یو من امروز خود را در حال». است یافکدر راه خدا  یسوار یکو 
نام  یه از وکاز قومش  ین را ابن ماجه از ابووائل از سمره بن سھم از مردیا .١ام نموده

نزدش  س هیه گفت: نزد ابوھاشم بن عتبه رفتم و معاوکت نموده است، ینبرده روا
ح خود از ین را ابن حّبان در صحیا .٢ر شده استکمانند آن متذ ث رایآمد... و حد

فرود آمدم،  یه گفت: من نزد ابوھاشم بن عتبه در حالکت نموده، یسمره بن سھم روا
ر شده. و کث را متذیز نزدش آمد... و حدین س هیه به طاعون مبتال شده بود، معاوک

ه وفات نمود آنچه از خود ک یر شده، و در آن افزوده است: ھنگامکن آن را متذیرز
ه در آن جمله کد، یدرھم بالغ گرد یرده شد و به سکگذاشته بود، حاضر  یجا به
ن در ین چنیز حساب شده بود. ایخورد ن ینمود و م یر میه در آن خمک یا اسهک

 ) آمده است.۱۸۴/۵ب (یالترغ
، چنان یقوم و از ین از ابو وائل از سمره بن سھم از مردکو ابن الس ین را بغویو ا

و  یاند، و صاحب االصابه گفته است: ترمذ ردهکت ی) آمده، روا۲۰۱/۴ه در االصابه (ک
ه نزد ابوھاشم آمد، و یه گفت: معاوکاند  ت نمودهیح از ابووائل روایبه سند صح یر ویغ

ت نموده، ی) از ابووائل روا۶۳۸/۳م (کن حایث را ھمچنیو حد .٣ر شده استکآن را متذ
 رده است.کت ی) آمده، روا۱۴۹/۲نز (که در الکق سمره، چنان یاز طر ر [آن را]کو ابن عسا

                                           
) صحیح دانسته است. ۳۳۱۹) آلبانی آن را در صحیح الترغیب (۷۰۵. ابن حبان (صحیح -١

 ).۶۸۲) و طبرانی در الکبیر (۱۹۷/ ۱ھمچنین ابونعیم در الحلیة (
) آلبانی آن را در صحیح ۲۱۹ – ۲۱۸/ ۶) نسائی (۴۱۰۳) ابن ماجه (۲۳۲۱. ترمذی (صحیح -٢

 ) صحیح دانسته است.۳۳۱۸رغیب () و صحیح الت۳۲۸۶الجامع (
 ) صحیح دانسته است.۳۳۱) و آلبانی آن را در صحیح الترغیب (۶۶۸. ابن حبان (ضعیف -٣
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 بر بسط و گسترش دنیا یو گریه و س ھراس ابوعبیده بن جراح
ه بن عامر از ابوعب یس موالکیاحمد از ابوحسنه مسلم بن ا  س ده بن جراحیعبداللَّ

 یاو را در حال یه وکر شده، کداخل شد متذ یه نزد وک یسکه گفت: کت نموده، یروا
ن یاند؟ گفت: به خاطر ایگر یده چه تو را میابوعب یست، و گفت: ایگر یه مکافت ی
ند، و ک یب مسلمانان میه خداوند نصکفتوحات را  یروز صه رسول خدا کم، یگر یم

ده یابوعب یا«ر شد و گفت: کاد نمود و شام را متذید، ینما یمشان  بیه نصکرا  یمیغنا
ت یه براک یند: خادمک یت میفاکت یاران سه تن براکر شد از خدمتیتأخاگر در اجلت 

د، و یه خدمت اھلت را نماک یند و خادمکه ھمراھت سفر ک یند، خادمکخدمت 
 یبرا یبکند: مرک یت میفاکت یب براکسه مر یرا برآورده سازد. و از سوارشان  حوائج

، بعد از آن من به »غالمت یبرا یبکنقل و انتقال خودت و مر یبرا یبکات، مر خانه
ھا پر شده است، و به اصطبل خود نگاه  ه از غالمک نم]یب ینم [و مک یخانه خود نگاه م

ن با یگر چگونه بعد از ایھا پر شده است، د ان و اسبیه از چارپاک نم]یب ینم، [و مک یم
ه: که نموده بود یما را توص صامبر خدا یه پک یروبرو شوم؟! در حال صامبر خدا یپ

 یه مرا به ھمان حالتکاست،  یسکبه من تان  نیتر یکن شما نزدم، و نزدیتر محبوب«
ن را ید: ایگو ی) م۲۵۳/۱۰( یثمیھ .١»ه از من بر آن جدا شده استکند، کمالقات 
ه رجال آن ینام برده نشده است، و بق یه از وکاست،  ییت نموده، و در آن روایاحمد روا

 ت نموده است.ی) آمده، روا۷۳/۵ه در المنتخب (کر مانند آن را، چنان کابن عسااند. و  ثقه

و یارانش از دنیا و بیرون شدن از آن بدون  صزهد و روی گردانیدن پیامبر 
 آمیزش وابستگی به آن

 ص پیامبر یدر باره تأثیر بوریا بر پھلو س حدیث عمر :ص پیامبر ٢زھد
ه گفت: عمر بن کت نموده یروا ب عباسح از ابن یبه اسناد صح ١ابن ماجه

                                           
 ) در آن یک مجھول است. شیخ احمد شاکر آن را ضعف دانسته است.۱۹۶، ۱۹۵/ ۱. احمد (ضعیف -١
ا را به منظور یدن کا تریند، ک یر شمردن آن را افاده میبه سبب حق یزیدن از چیگردان یزھد رو -٢

ا به قدر ضرورت و اعمار یاستفاده از دن صاز زھد رسول خدا  یردن آخرت، اما ھدف واقعکطلب 
داد، و  ینم یا را در دل جایحب دن صه آن حضرت کن یباشد، و ا یم ین الھیآن طبق فرام

 شمرد. م. یز میمتاع آن را در مقابل متاع آخرت ناچ
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ه بر کداخل شدم،  صامبر خدا یان نموده گفت: نزد پیث بیم حدیبرا س الخطاب
گر یه فقط لنگش بر تنش است، و دکقرار داشت. افزود: نشستم و متوّجه شدم  ییایبور
ه ه بکمشت جورا  یکش اثر گذاشته است، و ناگھان یا بر پھلویبر تن ندارد، و بور یزیچ

را  یدم، و پوستیه در گوشه اتاق بود دکمانه بود، و برگ درخت صمغ را یپ یکاندازه 
ابن الخطاب چه تو را  یا«خت، گفت: یر کش اشھای زان بود آن گاه چشمیه آوکدم ید
ت اثر گذاشته یا در پھلوین بوریم! ایگر چطور نگریخدا د ینب ی: ا٢گفت» اند؟یگر یم

 یزیگر چینم دیب یه مکزھا را ین چیه در آن جز اکات است،  ن ھم خزانهیاست، و ا
ده یخدا و برگز یه نبکبرند، و تو  یھا و نھرھا به سر م وهیصر در میو ق یسرکست، و ین

ه آخرت کشود  ینم یا راضیابن الخطاب، آ یا«ات است!! گفت:  ن خزانهی، ایاو ھست
ت نموده، و گفته است: به شرط یم رواکرا حان یا». آنھا باشد؟ یا برایما و دن یبرا

 صامبر خدا یورود نزد پ یگفت: برا س ن است: عمریچن یح است. و لفظ ویمسلم صح
استراحت نموده است،  یظیوارد شدم، او بر جامه غل یدر اتاق یاجازه خواستم، و نزد و

رش س یاز پوست خرما قرار داشت، باال یر سرش بالشیبود، ز کبعض جسدش بر خا
ردم و کسالم  یدرخت صمغ، به و یھا بود و در گوشه اتاق برگ یا ختهیر یپوست مو

طال و  یرھایصر بر سریو ق یسرک، و یھست یده ویخدا و برگز ینشستم، گفتم: تو نب
 ھایشان یه خوبکاند،  یسانکھا  آن«شم قرار دارند؟! گفت: یباج و ابرید یھا فرش

ه کم، یھست یسرعت قطع شونده است، و ما قوم ن بهیل شده است، و ایتعجشان  یبرا
ح ین را ابن حبان در صحیا .٣»ر شده استیمان در آخرت ما تأخ یمان برا یھا یخوب

داخل شد... و مانند آن را  صامبر ینزد پ ب ه: عمرکت نموده یخود از انس روا
ن یث انس را ھمچنی) آمده است. و حد۱۶۱/۵ب (ین در الترغین چنی، ا٤ر شدهکمتذ

                                                                                                       
ب یه در الترغکم، چنان یر نمودکه ما ذکح آن است یصح یت نموده بود، ولیدر اصل: احمد روا -١

 آمده است.
 درست باشد.» گفتم«د یشا -٢
) و آن را بر اساس شرط مسلم صحیح دانسته است. ۱۰۴/ ۴) و حاکم (۴۱۵۳. ابن ماجه (حسن -٣

و وھم از سوی حاکم است زیرا  گوید: در آن کم کاری می )۲۸۰/ ۳آلبانی در صحیح الترغیب (
اش  گیری زنانش و کناره ) در داستان طوالنی دوری پیامبر از۱۴۷۹این حدیث در صحیح مسلم (

 ماند. نمی آماده است و بر این اساس وجھی برای استدراک حاکم و عدم ارجاع او به مسلم باقی
 ).۳۲۸۵. ابن حبان از علی. نگا: صحیح الترغیب (صحیح لغیره -٤
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د: رجال احمد یگو ی) م۳۲۶/۱۰( یثمیاند، ھ ت نمودهیبه مانند آن روا یعلیاحمد و ابو
 اند. فش دانستهیضع یرا ثقه و گروھ یو یه گروھکبن فضاله  کر مباریاند، غ حیصح

ت یروا ب از ابن عباس یھقیح خود و بین را احمد و ابن حبان در صحیو ا
ا قرار یبر بور یه وکداخل شد،  یدر حال صامبر خدا ینزد پ س ه: عمرکاند  نموده

ن یتر از ا امبر خدا، اگر فرش نرمیپ یش اثر نموده بود، گفت: ایداشت، و بر پھلو
 یا مانند مسافریا چه؟! مثال من و مثال دنیمرا به دن«خوب بود، گفت:  یگرفت یم

رد یبگه یخود را در سا یساعت یر درختیند، و زکت که در روز گرم تابستان حرکاست 
) آمده است. و ۱۶۰/۵ب (ین در الترغین چنیا .١»دیگو کو بعد از آن برود و آن را تر

ت یبه مانند آن روا س و ابن ماجه از ابن مسعود -ح دانسته یه صحک - ین را ترمذیا
ه در کرا، چنان  س ث عمریخ از ابن مسعود مانند حدیو ابوش یاند، و طبران نموده
، ل آن را از عائشه ی، و ابن حبان و طبران٢اند ردهکت یروا) آمده، ۱۵۹/۵ب (یالترغ

 .٣اند ت نمودهی) آمده، روا۳۲۷/۱۰) و در الجمع (۱۶۲/۵ب (یه در الترغکچنان 

 ص فرش خواب پیامبر
از انصار نزدم داخل شد و فرش  یه گفت: زنکت نموده، یروا ل از عائشه ٤یھقیب

م ین او برای، بنابرا٥رده شده استکچادر دوال  یکه کد، یرا د صامبر خدا یخواب پ
 یا«نزدم آمد و گفت:  صامبر خدا یه از پشم پر شده بود، آن گاه پکرا فرستاد  یفرش

داخل شد و  یامبر خدا فالن زن انصاریپ ید: گفتم: ایگو یم» ست؟ین چیعائشه ا
 یا«فرمود:  صامبر خدا ین را به من روان نمود، آن گاه پید، و رفت و ایبسترت را د

                                           
 ).۳۲۸۳) صحیح الترغیب (۵۶۶۹) صحیح الجامع (۶۳۵۲) ابن حبان (۳۰۱/ ۱. احمد (صحیح -١
) و گفته است: حسن صحیح است. آلبانی در ۲۳۷۷) ترمذی (۴۱۰۹. ابن ماجه (صحیح لغیره -٢

 ).۵۶۶۸) گفته است: صحیح لغیره است. ھمچنین (صحیح الجامع) (۳۲۸۲صحیح الترغیب (
) با سند ضعیف که در آن ماضی بن محمد است که ضعیف است: ۷۰۴(. ابن حبان حسن لغیره -٣

 ) اما حدیث قبل و بعد شاھد آن است.۲۲۳/ ۲التقریب (
) حسن ۳۲۸۷) آلبانی آن را در صحیح الترغیب (۳۴۵/ ۱. بیھقی در (الدالئل) (حسن لغیره -٤

 لغیره دانسته است.
 چادر دوال کرده شده و ھمچنین چادر بافتهاستعمال شده است که » همثنی هقطیف«در نص کلمه  -٥

 ند.م.ک یا پشم را افاده می یشده از مو
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طال  یھا وهکخواستم خداوند ھمراھم  ین، به خدا سوگند، اگر مکن را مسترد یعائشه، ا
) ۱۶۳/۵ب (یه در الترغکتر از آن، چنان  لیخ طوین را ابوشیا». فرستاد یم و نقره را
 رده است.کت یآمده، روا

 ص طعام و لباس پیامبر
 یلباس پشم صامبر خدا یگفت: پ هکاند،  ت نمودهیروا س م از انسکابن ماجه و حا

طعام درشت  صنمود. و افزود: رسول خدا  یم یفش وصله دار را بر پاکد، و یپوش یرا م
نمود، به حسن گفته شد: طعام درشت  یم خشن را بر تن میخورد، و گل یبدمزه را م

از آب فرو  یا جز با جرعه صامبر یه آن را پکظ و درشت، یغل یست؟ گفت: جویچ
ت یوان رواکه مجھول است و او از نوح ابن ذکر آمده، یثک یوسف ابن ابین یدر ا .١برد ینم

» بشع«: به عوض یح االسناد است، و نزد وید: صحیگو یم مکست، حایواھ یه وکنموده، 
 ) آمده است.۱۶۳/۵ب (ین در الترغین چنیآمده. ا» خشن«، »خشناً «، »درشت«

 پختن نان گرد نازك به وقوع پیوستو ام ایمن در  ص آنچه میان پیامبر خدا
ت یروا ل منین دو از ام ایر ایتاب الجوع و غکا در یالدن یابن ماجه و ابن اب

 کنان گرد و ناز صامبر خدا یپ یرا غربال نمود، و آن را برا یآرد یه: وکاند  نموده
ه آن کاست،  یکمن پاسخ داد خورایام ا» ست؟ین چیا«گفت:  صساخت، رسول خدا 

آن «فرمود:  صامبر یت نان سازم، پیم خواستم از آن برایساز یم ٢ن خودیسرزم را در
 ) آمده است.۱۵۴/۵ب (ین در الترغین چنیا .٣»نکرش یباز بگردان، و بعد خم) آن(دررا 

 ص ھمسر ابورافع درباره خوردن پیامبر یحدیث سلم
، یه گفت: حسن بن علکت نموده، یروا ٤ب ھمسر ابورافع یاز سلم یطبران

ه بن عباس ه بن جعفر و عبداللَّ ما از آن  ینزدم داخل شدند و گفتند: برا ش عبداللَّ
فرزندانم،  ی] گفت: ایآمد،[سلم یم صامبر یه خوردن آن خوش پکبساز  یطعام

                                           
 دانسته است. فی) ضع۱۹۱۴( بیالترغ فیآن را در ضع ی. ابن ماجه. آلبانفیضع -١
 من از حبشه بود.یام ا -٢
 ) حسن دانسته است.۲۶۹۶) آلبانی آن را در صحیح ابن ماجه (۳۳۳۶. ابن ماجه (حسن -٣
 بود. صرسول خدا  یابورافع موال -٤
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را  یآن گاه برخاستم و جو ،د]یدار ید [و دوستش نمیآن را ندار یامروز شما اشتھا
ه نانخورشش روغن کساختم،  یردم و از آن نانک کگرفتم و آردش نمودم، و آن را پا

 صامبر یم داشتم و گفتم: پیتقدشان  یدم، و آن را برایآن پاش یرا رو )فلفل(بود، و مرچ 
ر ی، غاند حید: رجال آن رجال صحیگو ی) م۳۲۵/۱۰( یثمیھ .١داشت ین را دوست میا

گفته است: آن را ) ۱۵۹/۵ب (یه ثقه است. و در الترغکرافع  یابن اب یفائد موال
 د است.یت نموده، و اسنادش جیروا یطبران

 ص پیامبر یدرباره زھد و پارسای ب حدیث ابن عمر
ه گفت: با کاند،  ت نمودهیروا ب تاب الثواب از ابن عمرکخ و ابن حبان در یابوش

انصار شد، و از خرماھا  یھااز باغ ییکه داخل کن یم، تا ایرون شدیب صامبر خدا یپ
رسول  یگفتم: ا» ؟یخور یابن عمر، چرا نم یا«خورد، به من گفت:  یبرداشت و م یم

ن صبح چھارم است یآن را دارم، ا یمن اشتھا یول«آن را ندارم، گفت:  یخدا اشتھا
نم، و او مانند ک یرا دعا م ألام، و اگر خواسته باشم، پروردگارم  دهیرا نچش یه طعامک
ه ک یماند یباق یدر قوم یابن عمر، وقت یو تو ادھد،  یصر به من میو ق یسرک کمل

به » نمود؟! یشود، چه خواھ یف مین ضعیقینند، و ک یش را پنھان میساله خویکرزق 
 د:یه نازل گردکم یخدا سوگند، ھنوز دور نشده بود

يِّن﴿
َ
ُ ٱ َ�َهارِزۡ  ِمُل َ�ۡ  �َّ  بَّةٖ َدآ ّمِن َوَ�� ِميعُ ٱ َوُهوَ  �يَّاُ�مۚۡ  زُُ�َهايَرۡ  �َّ  ﴾٦٠ َعلِيمُ لۡ ٱ لسَّ

 .]۶۰[عنکبوت: 
نند، خداوند آنھا و شما ک یخود را حمل نم یه روزک یار جنبندگانیو چه بس«: ترجمه

 .»دھد، و او شنوا و داناست یرا رزق م
ا امر ننموده است، یره نمودن دنیخداوند مرا به ذخ«فرمود:  صامبر خدا یآن گاه پ

د یره نمایذخ یشگیھم یا را به ھدف زندگیه دنک یسکھا، و  شھوت یرویو نه ھم به پ
گاه باش ألبه دست خداوند  یرا زندگیز ،رسد] ی[به ھدف نم ه من درھم و کد، یاست، آ

ن در ین چنیا .٢»مینما یفردا پنھان نم یرا برا ینم، و رزقک یره نمیرا ذخ ینارید

                                           
 ).۲۹۹/ ۲۴طبرانی در الکبیر ( -١
. در اسناد آن یک شخص متروک است و ھمچنین یک نفر دیگر که نام برده نشده بسیار ضعیف -٢

 ).۱۹۰۱) و ضعیف الترغیب (۴۸۷۴است. نگا: الضعیة (
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ت یمثل آن را روا ب حاتم از ابن عمر ی) آمده است. و ابن اب۱۴۹/۵ب (یالترغ
ر ابن یه در تفسکباشد، چنان  یف میه ضعکآمده،  ١ینموده، و در آن ابوعطوف جزر

 ) آمده است.۴۲۰/۳ر (یثک

 در این باره ب روایت اّم المؤمنین عائشه
 صامبر خدا یپ یبرا یه گفت: جامکت نموده، یروا ل در االوسط از عائشه یطبران

دن، و دو ینوش یک، در یدنیدو نوش«بود، گفت: ر و عسل یه در آن شکآورده شد، 
 ین حرام است، ولیه اکم یگو یندارم. من نم یازین نیجام! من به ا یکنانخورش در 

خداوند  ید، برایا پرسان نمایامت از فضول دنیمرا روز ق ألدوست ندارم، خداوند 
د، و ھر ینماد، خداوند او را بلند یخداوند تواضع نما یبرا یسکنم، و ھر ک یتواضع م

رد، یش گیدر پ یانه رویم یسکل گرداند، و ھر ید، خداوند او را ذلیّبر نماکت یسک
 .٢»ند، خداوند او را دوست داردکاد ی بسیارمرگ را  یسکسازد، و ھر  یخداوند او را غن

م ید: در آن نعیگو ی) م۳۲۵/۱۰( یثمی) آمده است. و ھ۱۵۸/۵ب (ین در الترغین چنیا
فش یتن ضع یکشتر از یرا ابن حبان ثقه دانسته، و ب یآمده، و یبن مورع عنبر

 اند. ه رجال آن ثقهیاند، و بق دانسته

 س زهد و پارسایی ابوبکر صّدیق

 حدیث زیدبن ارقم در این باره
آب خواست،  یم، ویبود س رکه گفت: با ابوبکت نموده، یروا س دبن ارقمیبزار از ز

ست، یآن را به دست خود گذاشت، به آواز بلند گره ک یو آب و عسل آورده شد، ھنگام
م، یردک یپرسان نم یزیاو را از چ یشده است، ول یزیرا چ یه وکم یگمان نمود یحت

ه واداشت؟ ین گریفه رسول خدا، چه تو را به ایخل یم: ایه فارغ شد، گفتک یھنگام

                                           
گوید: در حدیث  یم . ابوالعطوف جزری، جراح بن منھال ضعیف است. ابن حبانبسیار ضعیف -١

گوید:  می : منکر الحدیث است. نسائیاند نوشد. بخاری و مسلم گفته می گوید و خمر می دروغ
 ).۳۹۰/ ۱متروک است. نگا: میزان االعتدال (

گوید: بسیار ضعیف است: صحیح الترغیب  می ) آلبانی۴۸۹۴. طبرانی در االوسط (بسیار ضعیف -٢
گوید: ثقه  می عیم بن مورع است که نسائی درباره اشگویم: (ھمچنین در آن ن می ).۱۹۱۰(

 ).۲۷۷/ ۴دزدد: (المیزان) ( می گوید: حدیث می نیست. ابن عدی
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را از خود  یزیه چکدم یرا د یبودم، ناگھان و صامبر خدا یه با پک یگفت: ھنگام
دور  )خودت(رسول خدا، چه را از  یدم، گفتم: اید یز را نمیمن آن چ یرد، ولک یدور م

م عرضه داشت، گفتم: از یا خود را برایدن«نم؟ گفت: یب یرا نم یزی، و من چینک یم
) بر من گران تمام ١آن(ر گفت: و ک، ابوب»یابی یا گفت: اما تو مرا نمیمن دور شو، دن

 .٢وسته باشدیا بر من پیمخالفت نموده باشم، و دن صامبر یه با امر پکدم یشد، و ترس
د یت نموده، و در آن عبدالواحد بن زین را بزار رواید: ایگو ی) م۲۵۴/۱۰( یثمیھ

ر نموده، کھا ذ ابن حبابن او را در ثقه یباشد، ول یف میالزاھد آمده، و او نزد جمھور ضع
قرار داشته  یا ه در فوق و تحت او ثقهک معتبر است یوقت یث ویو گفته است: حد

ا و یالدن ین را ابن ابید: ایگو ی) م۱۶۸/۵ب (یاند. و در الترغ ه رجال آن ثقهیباشد، و بق
د، و ابن حّبان گفته یاند، مگر عبدالواحد بن ز ان آن ثقهیاند، و راو ت نمودهیبزار روا

ن یباشد، و او در ا یمعتبر م یث ویثقه باشد حد یه مافوق و تحت وک یاست: در صورت
 ن طور است.یمقام ھم

آب  س رکه ابوبکت نموده، یدبن ارقم روای) از ز۳۰/۱ه (یم در الحلین را ابونعیو ا
ه آن را به دھن خود ک یه در آن آب و عسل بود، ھنگامکآورده شد  یخواست، و ظرف

ه انداخت، بعد یز به گریه در اطرافش بودند نکرا  یسانکست و ید، گریگردان یکنزد
ه گمان نمودند، از ک یست، به حدیھا خاموش نشدند، باز دوباره گر آن یخاموش شد، ول

ز تو ینمود، و به حال آمد، گفتند: چه چ کخود را پا یتوانند، بعد از آن رو یده نمیپرس یو
ا دور شد و گفت: یدن«ر شده، و افزوده است: که واداشت؟... و مانند آن را متذین گریرا به ا

». ابندی یه بعد از تواند از من نجات نمک یسانک، یافتیبه خدا سوگند، گرچه تو از من نجات 
 اند. ت نمودهی) آمده، روا۳۷/۴نز (که در الک، چنان یھقیم و بکن را حاین این چنیا

 نگذاشت یجا بهاز خود  یچیز ب ابوبکر حدیث عائشه درباره این که
در گذشت و درھم  س رکه گفت: ابوبکت نموده، یروا ل عائشهاحمد در الزھد از 

ت المال ینگذاشت، و قبل از آن مال خود را گرفته، و در ب یجا بهاز خود  ینایو د
به خالفت  س رکه ابوبک یت است: ھنگامین از عروه روایھمچن یانداخته بود. و نزد و

ن انداخت و گفت: من به یمت المال مسلینار خود را در بیده شد، ھمه درھم و دیبرگز

                                           
 ب.یبه نقل از الترغ -١
 ).۱۹۱۷. نگا: ضعیف الترغیب (ضعیف -٢
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شان یا یه متولّ ک یردم، وقتک یمعاش] م ین جستجو [ینمودم، و به ا ین تجارت میا
  ) آمده است.۱۳۲/۳نز (کن در الین چنیشدم، مرا از تجارت و طلب در آن مشغول نمودند. ا

 که به خالفت برگزیده شد، اتفاق افتاد یو روز ب آنچه میان او و عمر
 س رکه با ابوبک یه گفت: ھنگامکت است، یاز عطاء بن سائب روانزد ابن سعد 

 س بازار شد، عمر یش راھیآن با داشتن چند چادر بر بازو یعت صورت گرفت، فردایب
ن یامر مسلم ی، تو متولینک ی؟ پاسخ داد: به بازار، عمر گفت: چه میرو یجا مکگفت: 

ت یده براین، ابوعبکت کگفت: حرجا طعام بدھم؟ عمر کالم را از ی؟! گفت: عیا شده
ده گفت: قوت [و یده روانه شدند، ابوعبیند، و ھر دو به طرف ابوعبک ین مییمعاش تع
ن ییت تعیبراشان  نییباشد و نه پاشان  ه نه افضلکن را، یاز مھاجر ییک مصرف]

، آن را یھنه نمودکرا  یزیه چک ین لباس زمستان و تابستان را،وقتینم، و ھمچنک یم
گوسفند را در روز  یکش نصف ی، و آن دو برایریگ یر آن را می، و غینک یرد ممست

) ۱۲۹/۳نز (کن در الین چنیش ندادند. ایم گوسفند را براکن نمودند، و سر و شییتع
 آمده است.

 واقع شد ب روایت حمیدبن ھالل درباره آنچه میان ابوبکر و عمر
 س رکه ابوبک یه گفت: ھنگامکت است، یروا کد بن ھالین از حمیھمچن یدر نزد و

 صفه رسول خدا یخل یگفتند: برا صامبر خدا یاران پیده شد، یبه خالفت گز
 ،م]ینکش [مقّرر ی، دو چادر براید، گفتند: آریت نمایفاکش یه براکد، ینکمقّرر  یزیچ

مسافرتش، و  یبرا یبکرد، و مرید، و مثل آن را بگیھنه نمود، مسترد نماکاگر آنھا را 
نمود  یده شدن به خالفت انفاق میه قبل از برگزکاش به ھمان اندازه  خانواده ینفقه برا

 ) آمده است.۱۳۰/۳نز (کن در الین چنیشدم. ا یگفت: راض س رکم، ابوبییمقّرر نما

 زهد و پاراسی عمربن الخطاب

 اوو قبول ننمودن  س از اصحاب در زیاد نمودن معاش عمر یبعض یعالقمند
ه روا۱۶۴/۴( یطبر به  س ه عمرک یه گفت: ھنگامکت نموده، ی) از سالم بن عبداللَّ

تفا کن نموده بودند اییتع س رکابوب یه براک یده شد، به ھمان معاشیخالفت برگز
ن یاز مھاجر یا د شد، آن گاه عّدهیش شدیازمندیه نکن ینمود، و به ھمان حال بود تا ا
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 س ر گفت: اگر عمریبودند، جمع شدند. زب ش ریه و زب، طلحیه از جمله: عثمان، علک
گفت: دوست  س یم بھتر است، علینکم، خبر یآور یم یه در معاش وک یشیرا از افزا

گفت: او عمر است!  س م. عثمانینکت کد حرییاید، بین را قبول نمایا یه وکم یدار
 ل حفصهم، نزد ینکمشورت  یبا و یگرین باره توسط شخص دید تا در اییایب
 یه را پنھان نگه دارد. بعد نزد ویه قضکم ینک یم و تقاضا میخواھ یم یم، و از ویرو یم

چ ین نفر خبر بدھد، و از ھیه را از طرف چندیه قضکت دادند، یداخل شدند، و او را ھدا
 خارج شدند. یند، نام نبرد، و از نزد وکه قبول نکن یتا ا یو یبرا یسک

 ید، وید یمالقات نمود، و خشم را در چھره و س عمرن باره با یدر ا ل حفصه
 یبرا یستند؟ حفصه پاسخ داد: راھکی اند] شنھاد را نمودهین پیه اکگفت: آنان [

ستند، کیه آنان کدانستم  یدانستن آنان تا نظرت را ندانم وجود ندارد، عمر گفت: اگر م
، تو را به خدا ی] ھستیانجیان من و آنان [می، تو در م١ردمک یاه میشان را س یھا یرو

در خانه تو داشت چه بود؟ گفت:  صامبر خدا یه پک ین لباسیدھم، بھتر یسوگند م
ھا در  د، و در آنیپوش یه آنھا را ھنگام آمدن وفد مکدو جامه رنگ شده با رنگ سرخ، 

ه نزد تو خورده است، چه بود؟ گفت: ک ین طعامینمود. گفت: بھتر یجمعه صحبت م
م روغن یه داشتک یکه گرم بود بر آن از مشک یم، و در حالیپخته نمود ینینان جو

د، عمر یپسند یلیم، بعدًا از آن خورد و آن را خیدین گردانیریم، و آن را نرم و شیختیر
 یا دام بود؟ گفت: جامهکنمود،  یه در آن نزدت استراحت مک ین بستریتر گفت: و نرم

مان  یر پایم، و زینمود یتابستان چھارال ھمواره مه آن را در کم، ستبر و سخت یداشت
م، و ینمود یمان ھمواره م یر پاید، نصف آن را زیرس یمش، و چون زمستان میردک یم

شان  یحفصه از طرف من برا یم. عمر گفت: ایگرفت یگر آن را بر سر خود مینصف د
تفا کبه آن اش گذاشت، و یادت را در جایاندازه نمود و ز صامبر خدا یه پکبرسان 

ش خواھم گذاشت، و به یز اندازه نمودم، و به خدا سوگند، اضافه را در جاینمود، و من ن
راه را در  یکه کقم مانند سه تن است، یتفا خواھم نمود، مثال من و مثال دو رفکن ایا
 ید، باز دومیرس ه توسط آن [به ھدف]کرا برداشت  یا رفت و توشه یش گرفتند، اولیپ
او را  ید، بعد از آن سومیش گرفت و به او رسیرا متابعت نمود، و راه او را در پ یو
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ت دھد، به آنھا یه اگر راه آنان را بر خود الزم سازد، و به توشه آنان رضاکمتابعت نمود، 
 یجایکھا  رد، با آنیش گیشان را در پیر از راه ایباشد، و اگر غ یرسد، و با آنھا م یم

ه رواکن ابن عسایرا ھمچنن ینخواھد شد. ا ت نموده، و مانند آن یر از سالم بن عبداللَّ
 ر شده است.ک) آمده، متذ۴۰۸/۴نز (که در منتخب الکرا، چنان 

 جامع بصره در [مسجد] س درباره تذّکر زھد عمر یحدیث حسن بصر
 یه گفت: در جامع بصره وارد مجلسکت نموده، یروا س یر از حسن بصرکابن عسا

ر و که از زھد ابوبکبرخوردم،  صامبر خدا یچند از اصحاب پ یشدم، ناگھان با تن
اد یآنان  یویکرت نیگشوده بود، و سشان  یو آنچه خداوند از اسالم برا بعمر

 س یمیس تمیه در جمله آنان احنف بن قکدم یشدم، و د یکنمودند، من به آنان نزد یم
به طرف عراق  یا هیما را در سر س عمرگفت:  یه مکدم یشن ینشسته است، و از و

د یما گشود، و در آن از لباس سف یعراق و شھر فارس را برا رون ساخت، و خداوندیب
ه نزد ک یم. ھنگامیدیم و پوشیم، و آن را با خود گرفتیفارس و خراسان به دست آورد

امبر یاصحاب پار با کن ید، و با ما صحبت ننمود، ایخود را از ما گردان یم، رویعمر آمد
ه بن عمر صخدا  ه در ک یدر حال ب گران تمام شد، آن گاه نزد پسرش عبداللَّ

ن عمربن الخطاب بر ما نازل یرالمؤمنیه از امک ییم، و از جفایمسجد نشسته بود آمد
ه گفت: امیت بردیاکش یشده بود، به و د، یرا بر تن شما د ین لباسیرالمؤمنیم، عبداللَّ

 س قیر صّد کابوب یفه بعد از ویده بود آن را بپوشد، و نه ھم خلیند را صامبر خدا یه پک
م، و در ھمان یرون آوردیم بیم، و آنچه را بر تن داشتیخود آمد یھا را، آن گاه به منزل

از ما  یکد، آن گاه برخاست و به ھر ید یه ما در آن مکم ینزدش آمد یھای لباس
ده یقبل از ما، ما را ند ییه گوک یاز ما معانقه نمود، طور یکجداگانه سالم داد، و با ھر 

م یتقس یان ما به طور مساویم، و او آن را در میھا را بر او عرضه داشت متیباشد، بعد غن
آن را  س ش عرضه شد، عمری، زرد و سرخ برا١یاز انواع حلوا ییم سبدھاینمود، و در غنا

د و یخود را به طرف ما گردان یگاه روافت، آن یخوب  ید و آن را با مزه و بویچش
ن طعام ین و انصار بچه پدر، و برادر برادر را بر ایگروه مھاجر یگفت: به خدا سوگند، ا
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ن و انصار برده یاز مھاجر یسانکاوالد  یت داد، و برایشت! بعد درباره آن ھداکخواھد 
 ده بودند.یبه شھادت رس صامبر خدا یپ یش رویه در پکشد 
 یبه دنبال و صامبر خدا یاران پیبرخاست و بازگشت نمود، و  س بعد از آن عمر 

ن و انصار، درباره زھد و یگروه مھاجر یت نمودند و گفتند: اکاده حریبش پیو در تعق
صر را، یو ق یسرکار یه خداوند دک یید؟ تاز ابتداینک یر مکن مرد چه فیه و صفت ایرایپ

ندگان عرب و عجم یگشوده است، و نما یدست وو دو طرف مشرق و مغرب را به 
 یھا نند نفسیب یوند زده است میه دوازده پکن لباس را یا یند، و بر تن ویآ ینزدش م

ھا و  هکه شما بزرگان معرک - صاران محّمد یگروه  یر شده است، ایمان حق یما برا
اگر  -د یباش ین و انصار مین مھاجرید، و از سابقیھست صامبر خدا یھا با پ صحنه

وه و با کدر آن پرش یه منظره وکلباس نرم  یکن لباس را با یه اک، ١دییدرخواست نما
گاه ھم یش آورده شود، و بیاز طعام برا یاسه بزرگکر بدھد، و چاشت ییبت شود تغیھ
ن و انصار نزدش یه از مھاجرک یه آن را خود و آنانکش آورده شود، یبرا یاسه بزرگک

 یل دسته جمعکخورند، بھتر خواھد شد. آن گاه ھمه قوم به شباشند ب یحاضر م
ست، یسزاوار ن یسکگر یطالب د یبن اب یجز عل ن قول [و رساندن آن]یا یگفتند: برا

ت یاست، و عمر نظر به موقع صامبر خدا یخانم پ یه دخترش حفصه، چون وکن یا ای
 ین با علیرد. بنابرایپذ یش احترام دارد، و حرفش را میبرا صامبر خدا یاو نزد پ

امبر یار به ھمسران پکن ینم، در اک یار را نمکن یگفت: من ا س یصحبت نمودند، عل
 نند.ک یجرأت م یاند و در مقابل و نید، چون آنان اّمھات المؤمنینکمراجعه  صخدا 

بودند،  یجایکه با ھم ک یدر حال ب د: از عائشه و حفصهیگو یس میاحنف بن ق
خواھم، و حفصه  ین میرالمؤمنین را از امیگفت: من ا ب خواھش نمودند. عائشه

ن یت معلوم خواھد شد. در این برایند، و اکار را قبول کن یا ینم وک یگفت: گمان نم
د، یگردان یکن داخل شدند، و او را عزت نموده نزدیرالمؤمنینزد امشان  یھردو راستا

ن، کنم؟ گفت: صحبت کبا تو صحبت  یدھ یا اجازه مین، آیرالمؤمنیام یعائشه گفت: ا
جّنت و  یسو بهبه راه خود  صامبر خدا یگفت: پ ل ن. عائشهیاّم المؤمن یا

به  س رکن ابوبیا او را، و ھمچنیا را خواست، و نه ھم دنیشتافت، نه دن یرضوان الھ
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ان، یو قتل دروغگو صرسول خدا  یھا سنت یایو به راھش، بعد از اح یب ویتعق
م نمودن عادالنه یت، و تقسیرفت، و برھان باطل پرستان را بعد از عدل خود در رع

رحمت و  یسو بهد، و خداوند او را یساختن پروردگار خلق باطل گردان یو راض [مال]
ا را یملحق ساخت، نه او دن ١یق اعلیاش در رف یرضوان خود قبض نمود، و به نب

ار آنھا یصر و دیو ق یسرک ینزھاکخداوند به دست تو  یاو را. ول ایخواست و نه ھم دن
ت گردن یافته، و اطراف مشرق و مغرب برایرا گشوده، و اموال آنھا به طرف تو انتقال 

م، فرستادگان عجم ید اسالم را خواھانییو تأ ن]یشتر [از اینھاده است، و از خداوند ب
ن لباس یشوند، و بر تنت ھم یارد مندگان عرب به نزدت ویند، و نمایآ ینزدت م

ه در ک، ینکل یلباس نرم تبد یکن را به ی!! اگر ایا وند بر آن زدهیه دوازده پکباشد،  یم
ت آورده شود، و یاز طعام برا یاسه بزرگکبت منظرت افزوده شود، و صبح یآن بر ھ

نزدت حاضر ه کن و انصار یاز مھاجر یسانکه تو و کآورده شود  یاسه بزرگکگاه ھم یب
 اند بخورند بھتر خواھد شد. شده

ست، و بعد از آن گفت: تو را به خدا سوگند، از تو ین وقت به شدت گریدر ا س عمر
ر یا سه روز سیا پنج روز یده روز از نان گندم،  صامبر یه پک یدان یا میپرسم، آ یم

نموده  یجاکیوست یه به خداوند پکن یه نان شب و چاشت را تا اکن یا ایشده باشد، 
امبر یپ یه براک یدان یا میر، باز به طرف عائشه متوّجه شد و گفت: آی؟ گفت: نخ٢باشد
 یش شده باشد، وین بوده پیوجب بلندتر از زم یکه ک یزیبر م یطعام صخدا 

نمود و  یرا امر م یز ناھارخوریشد، و م ین گذاشته میداد، و طعام بر زم یدستور م
به آن دو  س . عمریگفتند: به خدا سوگند، بل ب حفصهشد؟ عائشه و  یبرداشته م

د، به ین حق دارید، و بر مؤمنین ھستیو اّمھات المؤمن صگفت: شما زنان رسول خدا 
امبر یه پکدانم  ید! و من مینک یب میا ترغید و مرا به دنیا شما آمده یژه بر من، ولیو

ن را یا اید، آیخراش یپوستش را م یاز زبر یه گاھکد، یرا از پشم پوش یلباس صخدا 
 صامبر خدا یه پک، یدان یا میعائشه آ ی. و افزود: اید؟ گفتند: به خدا سوگند، بلیدان یم

د، و ھمان یخواب یدرست شده بود در خانه تو م یال از مو یکپدر درشت و زبر و  یکبر 
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ا را بر یر بورم و اثیرفت یچادر در روز فرش، و در شب بستر خواب بود، و ما نزدش م
 یبرا [فرش را] یه شبک یت ننمودیاکم حیا تو برایحفصه، آ یم؟ ایدید یش میپھلو

آن را احساس نمود و به خواب رفت و به اذان بالل از خواب  ی، و او نرمیردکدوال  یو
، و مرا تا ی؟ امشب خوابگاه را دوال نمودیردکحفصه چه  یا«دار شد و به تو گفت: یب

حفصه  ی، ا»د!!یبستر مشغولم ساخت یا چه!!! و چرا به نرمیمرا به دنصبح خواب برد؟ 
رغم آن،  یمغفور بود، و او عل صامبر خدا یه گناه گذشته و ما بعد پک یدان یا نمیآ

ه یو گر وع و سجدهکشه در ریرفت، و ھم ینان به خواب مکد، و سجده یخواب یگرسنه م
ه خداوند او را به رحمت و کن یا اداشت، ت یو تضّرع در ساعات شب و روز قرار م

او به دو  یپوشد، اقتدا یخورد، و نه نرم م یرضوان خود قبض نمود؟ عمر نه خوب م
 یند، و جز ماھک یم یجایکو روغن  کنم یکارش است، و نه دو نانخورش را جز ی

نمودند. آن گاه آن  یھا سپر ه آنکد ینما یسپر یخورد تا طور یبار گوشت ھم نمیک
گاه  صامبر خدا یاران پیرون رفتند و یدو ب  أله به خداوند کن یردند، و او تا اکرا از آن آ

 ) آمده است.۴۰۸/۴نز (کن در منتخب الین چنیوست ھمانطور بود. ایپ

 در خوردن س یو یزھد و پارسای
ه: حفصه، ابن کاند  ت نمودهیرمه بن خالد رواکر از عکو ابن عسا یھقیعبدالرزاق ب

ه بن عمرع و یمط صحبت نمودند و گفتند: اگر طعام  س با عمربن الخطاب ش عبداللَّ
شما  یکه ھر کدانم  یت در انجام دادن حق بھتر است، گفت: من می، برایخوب بخور

را بر  - س رکو ابوب صرسول خدا  -ق خود یمن دو رف یننده است، ولکحت ینص
نم. ک ینم کنم، آنان را در منزل درک کھا را تر ه اگر جاده آنکام،  نموده کتر یا جاده

 ) آمده است.۴۱۱/۴نز (کن در الین چنیا
 یه گفت: عمر مدتکت نموده، یروا ب فیو ابن سعد از ابوامامه بن سھل بن حن

از ین عمل نیه در اکن یخورد، تا ا ینم یزیچ ت المال]یدرنگ نمود، و از مال [ب یطوالن
فرستاد، و از آنان مشورت  صامبر خدا یرش شد. آن گاه نزد اصحاب پیو فقر دامنگ

م مناسب یار مشغول ساختم، چه اندازه از آن براکن یخواست و گفت: من خود را در ا
 س لیعمرو بن نف )دبنیز(دبن یگفت: بخور و نان بده و سع س است. عثمان بن عّفان

؟ گفت: نان چاشت و شب. و ییگو یگفت: تو چه م س ین حرف را گفت، به علیز این
 ) آمده است.۴۱۱/۴نز (کن در منتخب الین چنیبه آن عمل نمود. ا س عمر
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رده کاد یما  یه گفت: براکاند،  ت نمودهیروا س ر از قتادهید و ابن جریو عبدبن حم
بھتر، و لباس  یخواستم، از ھمه شما غذا یگفت: اگر م یم س ه عمربن الخطابکشد، 
ر کنم. و به ما تذک یره میآخرتم] ذخ یخود را [برا یھا یمن خوب یداشتم، ول یتر م نرم

ه کآماده شد  یاو طعام ید، برایه عمربن الخطاب وارد شام گردک یداده شد: ھنگام
ه کن یمسلم یآن عّده فقرا یماست، برا ین برایده بود، گفت: ایمانند آن را قبًال ند

آنان جّنت  یبرا د گفت:یست؟ عمربن ولیشدند چ یر نمیدرگذشتند، و از نان جو س
ا ین متاع دنیب ما ھمیشد و گفت: اگر نص کعمر پر از اش یھا است، آن گاه چشم

ن یاند. ا نموده ید از ما سبقت بزرگیز جّنت شده باشند، بدون تردیباشد، و آنھا جا
 ) آمده است.۴۰۶/۴ن در المنتخب (یچن

ه و دخترش حفصه در این باره یقصه و  با پسرش عبداللَّ
داخل شد،  یو ینزد یدر حال س ه: عمرکت نموده یروا ب از ابن عمر ابن ماجه

ش گشود، عمر گفت: یرا در صدر مجلس برا ییجا یه بر خوان خود نشسته بود، آن گاه وک
را گرفت، بعد  یرا برداشت، و باز لقمه دوم یا به دست خود لقمه( و بعد از آن) به نام خدا،

ه گفت: ایه از روغن گوشت نکم ابی یرا م یاز آن گفت: من طعم روغن  یست، عبداللَّ
مت آن را یق یچاق بخرم، ول خواستم [گوشت] یرون رفتم و مین، به بازار بیرالمؤمنیام

درھم روغن را بر آن افزودم، و  یکدم و یخر یدرھم گوشت الغر یکدم، بعد به یپرس
ھرگاه نزد ن دو یگفت: ا س استخوان برسد، عمر یک یکالم یخواستم آن به ھمه ع

ه  یرا صدقه م یگریخورد، و د یھا را م آن ییکشدند،  یجمع م صامبر یپ نمود. عبداللَّ
. ٢نزدم جمع شدند، ھمانطور خواھم نمود یگر ھر گاھی، د١رین، بگیرالمؤمنیام یگفت: ا

 ) آمده است.۱۴۶/۲نز (کن در الین چنینم. اک ین طور نمیعمر گفت: نه، من ا
ه گفت: عمربن الخطاب نزد کت نموده، یابوحازم روا ) از۲۳۰/۳و ابن سعد (

م نمود، و در سوپ یش سوپ سرد و نان تقدیداخل شد، و او برا ب دخترش حفصه

                                           
 ن بار بخور.ین ایرالمؤمنیام یا یعنی -١
خورم، و  یرده نمک یجایکھا را با ھم  نیاھردوی گر ھرگز من ین بار بخور، و دیه اک ین معنیبد -٢

 خورم. م. یرا م یگرینم، و دک یھا را صدقه م آن یکیاگر نزدم جمع شدند، 
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ه با خداوند مالقات کن یظرف، آن را تا ا یکخت، عمر گفت: دو نانخورش در یروغن ر
 .١دینم، نخواھم چشک

 در روایت انس و سائب بن یزید س یذکر طعام و
ه در کرا  س ه گفت: عمربن الخطابکت نموده، یروا س ) از انس۲۳۰/۳سعد (ابن 

شد، و او آن را به  یش آماده میاز خرما برا یا مانهیه پکدم ین بود دیرالمؤمنیآن روز ام
نان شب  یه گفت: گاھکت است، ید روایزیخورد. و از سائب بن  یش مھای ھمراه خراب

خورد، و بعد از آن دست  ینان و گوشت را م یخوردم، و یم س را نزد عمربن الخطاب
 ینورین دستمال عمر و آل عمر است. و نزد دیگفت: ا ید و میمال یخود را بر قدمش م

ه ک ینان خورد ھنگام س ه گفت: جارود نزد عمربن الخطابکت است، یاز ثابت روا
، عمر اوریرا ب -ند ک که دستش را پاک یدستمال -ز، دستار ینک یفارغ شد، گفت: ا

 گفت: دستت را بر پشتت بمال.

ذۡ ﴿ مردم یدر تذکر دادن این آیه برا یو یھا قصه
َ
 َحَياتُِ�مُ  ِ�  تُِ�مۡ َطّيَِ�ٰ  ُتمۡ َهبۡ أ

�ۡ ٱ  .﴾َيا�ُّ
 یه گفت: تنکت نموده، یروا یلیل ی) ازعبدالرحمن بن اب۴۹/۱ه (یم در الحلیابونع

ه آنان دست گرفته نان کمالحظه نمود  یآمدند، و س چند از اھل عراق نزد عمر
ن مانند شما یخواستم ا یاھل عراق، اگر م ین است ایمن] ا خورند، گفت: [طعام یم

م، و آن را در آخرت خود ینک یره میخود ذخ یایما از دن یشد، ول یم نرم میبرا
 گفت:  یقوم یه براکد یا دهیرا نشن ألن قول خداوند یا ایم، آیابی یم

ذۡ ﴿
َ
�ۡ ٱ َحَياتُِ�مُ  ِ�  تُِ�مۡ َطّيَِ�ٰ  ُتمۡ َهبۡ أ  .]۲۰[االحقاف:  ﴾َيا�ُّ

 .»دیردکش استفاده یخو ییایدن یذ در زندگیبات و لذایاز ط«: ترجمه
 س از عمر یاران وی یثابت از بعض یب بن ابی) وھناد، از حب۴۹/۱( ین نزد ویو ھمچن

هیآمدند، و در جمله آنان جر یاز مردم عراق نزد و یه: تعدادکت است یروا  س ربن عبداللَّ
ه از نان و روغن [در آن طعام] ساخته شده بود، کرا  یاسه بزرگکشان  یبرا یز بود، وین

شان  یبرا س ف و دست گرفته گرفتند، آن گاه عمریآنان ضع ید، ولیریآورد و گفت: بگ

                                           
 ) ضعیف دانسته است.۷۳۵) و آلبانی آن را در ضعیف الجامع (۳۳۶۱. ابن ماجه (ضعیف -١
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ن و ترش و گرم و سرد، یریا شید؟ آیخواھ ینم، چه میب ید میدھ یگفت: آنچه را انجام م
 ) آمده است.۴۰۵/۴نز (کن در منتخب الین چنیھا!! ا مکانداختن در ش و بعد

 یه: حفص بن ابکاند  ت نمودهید بن ھالل روایو ابن سعد و عبدبن حمد از حم
 به او گفت: س خورد، عمر ینم یشد ول یحاضر م س در وقت طعام عمر س العاص

ظ است، من به یغلدارد؟ گفت: طعام تو خشن و  یز تو را از طعام ما باز میچه چ
خورم. عمر گفت:  یگردم، و از آن م یم آماده شده است، بر میه براک یطرف طعام نرم

[ذبح شود] و  ینم و گوسفندکه امر کن عاجز ھستم، یمن از ا ینک یا احساس میآ
نم و کشود، و بعد امر  کال یا در پارچه یش از آن دور گردد، و دستور بدھم تا آردیمو

 کشمش خشکمانه یپ یکپخته شود، و بعد دستور دھم تا  کنرم و ناز یھا از آن نان
، ییه گوکخته شود، و چنان گردد یش آب ریانداخته شود، و بعد از آن باال کدر مش

 نم. عمر گفت: یب یدانا م یزندگ یخون آھو است؟ آن گاه حفص گفت: من تو را به خوب
م ھای ییکحسنات و ن یمکس ه جانم در دست اوست! اگر ترک ی، سوگند به ذاتیآر

ن ینمودم. ا یت مکشرتان  یزندگ )یکو ناز ینرم(بود، حتمًا در  یامت نمیدر روز ق
 ) آمده است.۴۰۳/۴نز (کن در الیچن

ه روا۴۹/۱ه (یم در الحلیو نزد ابونع  س ه: عمربن الخطابکت است ی) از سالم بن عبداللَّ
 یم بزھاینکه امر کم، یرا ندار یزندگ یھا لذت یگفت: به خدا سوگند، پروا یم

مان نان پخته  یگندم برا یم از مغز و نرمینکو امر  .١باب شوندکمان  یخردسال برا
 یه وقتکن یذ درست شود، تا ایھا نب کمان در مش یشمش براکم از ینکشود، و امر 
 یھا یم خوبیخواھ یما م یم، ولین را بنوشیم، و اید، آن را بخوریگرد کبکمثل چشم 

 د:یگو یه مکم یا دهیم، چون از خداوند شنیر اندازیم و به تأخینکخود را نگاه 

ذۡ ﴿
َ
�ۡ ٱ َحَياتُِ�مُ  ِ�  تُِ�مۡ َطّيَِ�ٰ  ُتمۡ َهبۡ أ   .﴾َيا�ُّ

 .»دیردکش استفاده یخو ییایدن یذ در زندگیبات و لذایاز ط«: ترجمه

 و وفد بصره در این باره یاشعر یبا ابوموس یقصه و
با وفد اھل  یه وکت است یروا س یاشعر یو ابن سعد از ابوموس کالمبارو نزد ابن 

م، و طعامش ھر روز یشد یداخل م ید: ما نزد ویگو یآمد، م س بصره نزد عمربن الخطاب

                                           
 باب شود.کنده شود و بعد از آن کآن  یموھا یعنی -١
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ر یھم ش یتون و گاھیانًا دانه زینانخورش آن را روغن، اح یزه شده بود، و گاھینان ر
زه شده و بعد از آن با آب یه رکم یخورد یقاق یھا گوشت یو گاھ یم، و گاھیافت یم

به  یبود، روز مک یشد، ول یمان گوشت تازه برابر م یھم برا یده شده بودند، و گاھیجوشان
شما را در خوردن و خوش نداشتن  یرغبت یو ب یلیم یما گفت: به خدا سوگند، من ب

تر  کناز یتر، و زندگ خوبنم، به خدا سوگند، اگر من بخواھم از ھمه شما طعام یب یطعامم م
وھان و از صالء و از صالئق و کنه شتر، و یتر داشته باشم، به خدا سوگند، من از س میو مال

باب است، و صناب نوع کد: صالء یگو یر میابن جر -ستم یخبر ن یصناب غافل و ب
ز ن ایکول -ند یرا گو کنرم و ناز یھا است آماده شده از خردل، و صائق نان یخورش نان

 اند سرزنش نمود، وگفته است: ه انجام دادهک یرا در عمل یه قومکدم یخداوند شن

ذۡ ﴿
َ
�ۡ ٱ َحَياتُِ�مُ  ِ�  تُِ�مۡ َطّيَِ�ٰ  ُتمۡ َهبۡ أ  .]۲۰[االحقاف:  ﴾بَِها ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱوَ  َيا�ُّ

د، و از آن بھره یردکش استفاده یخو ییایدن یذ در زندگیبات و لذایاز ط«: ترجمه

 .»دیگرفت
 یطعامتان  یت المال براید، و از بینکن صحبت یرالمؤمنیگفت: اگر با ام یابوموس

گروه  یصحبت نمودند، گفت: ا یشود، آن گاه با و ید خوب میه بخورکند کمقّرر 
 یشوم، راض یم یتان، به آنچه من به نفس خودم راض یھا نفس یا برایران، آیام
در آن سخت  یه زندگکاست،  ینیزم نهین، مدیرالمؤمنیام ید؟ گفتند: ایگرد ینم

رده شود و خورده شود، و ما کل یآن م یسو بهه کم ینیب یاست، و طعامت را چنان نم
شوند، و  یر ما جمع میاست، و نزد ام یمزرعه و فراخ یه داراکم، یھست ینیدر سرزم

ن انداخت، و بعد از ییسر خود را پا یساعت س طعامش قابل خوردن است، آن گاه عمر
مقّرر  ١بیتان دو گوسفند، و دو جر یت المال برایآن سر خود را بلند نمود و گفت: ب

ھا بگذار، و خودت  بیاز آن جر ییکاز گوسفندان را بر  ییکه چاشت شد ک ینمودم، ھنگام
و بعد از آن  -حالل  یدنیالبته نوش -بخواه و آن را بنوش  یدنید، و بعد نوشیارانت بخوریو 
قرار دارد، و بعد  یه بعد از وکرا  یسکف راست توست بنوشان، بعد ه در طرکرا  یسک

مانده را بر  ید، آن گوسفند باقیه وقت نان شب فرارسک یز، و ھنگامیخود برخکار  به
گاه باشیارانت بخوریمانده بگذار، و تو و  یب باقیجر شان  یھا ه مردم را در خانهکد، ید، آ
 یبراتان  م دادنکد، چون دست بازداشتن و یطعام بدھشان  الیل و عید، و به فامینکریس

                                           
 ). م.۷۵/۱و ادلته ( یصاع. به نقل از الفقه االسالم ۴۸است معادل به  یا مانهیب پیجر -١
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ن یند، به خدا سوگند، با اک یر نمیشان را س سازد، و گرسنه یو نمیکمردم، اخالق آنان را ن
ن یب گرفته شود، ای، روزانه دو گوسفند و دو جرییه اگر از روستاکنم ک یھمه گمان م
 ) آمده است.۴۰۲/۴المنتخب (ن در ین چنیع خواھد نمود. ایش تسریعمل در خراب

 با عتبه بن فرقد در این باره یقصه و
 س نزد عمر ١صیاز خب ییه گفت: با سبدھاکت نموده، یبه بن فرقد روایھناد از ع

ام، چون تو اول روز را  تو آورده یه براکاست  یست؟ گفتم: طعامین چیآمدم، گفت: ا
 یبه طرف طعام یبرگشت هک ی، و خواستم وقتینک یم یمردم سپر یھا در ضرورت

رد و گفت: کاز آنھا را باز  یت سازد، آن گاه سبدیو قو یی، و از آن استفاده نمایبرگرد
 ی؟ گفت: ایا داده یاز مسلمانان سبد یکھر  یا برایدھم، آ یعتبه، تو را سوگند م یا

 ن را ندارم! عمریا یینم، باز ھم تواناکرا مصرف  ٢سین، اگر ھمه مال قیرالمؤمنیام
تر شده بود، و نان  ه در آن نانکرا  یا اسهکندارم، بعد از آن  یازیگفت: من به آن ن
امل به خوردن شروع ک یداشت طلب نمود، و با من با اشتھا یظیخشن و گوشت غل

ه آن را کنمودم،  ید دراز میاز گوشت سف یا گرفتن قطعه ینمود، من دست خود را برا
ھا  یلیاز گوشت را خ یا ه رگ است، و پارهکشدم  یم متوّجه یپنداشتم، ول یوھان مکاز 
ان خوان و یشد، آن را در م یه از من غافل مک یشد، ھنگام یفرو برده نم یدم ولیجو یم
ه کبود سر یکه نزدکشمش را خواست، کاز آب  یاسه بزرگکگذاشتم، بعد از آن  یاسه مک

بود آن را بنوشم نتوانم، بعد آن را گرفت و  یکشود، و گفت: بنوش، من آن را گرفتم، و نزد
آن  یھا یو خوب یم، اما چربینک یرا ذبح م یعتبه ما ھر روز شتر ید، و گفت: بشنو اینوش
آل عمر  یف دارند، و گردن آن براینجا تشریگر جاھا ایه از دکاست،  یآن مسلمانان یبرا

م ما ھضم کا در شینوشد،  یمد را ین آب انگور شدیخورد و ا یظ را مین گوشت غلیاست، ا
 ) آمده است.۴۰۴/۴نز (کن در منتخب الین چنی. ا٣ندک یت مان میف و اذیلکا تیشود،  یم

 که آب مخلوط با عسل آورده شد یھنگام یخوف و
وارد شد، و از  ینزد مرد س ه: عمرک ت نمودهی) از حسن روا۲۳۰/۳ابن سعد (

ست؟ ین چید: ایعسل آورد، عمر پرس شیآب خواست، و او برا یه تشنه بود از وکنیا

                                           
 شود. یه از خرما و روغن درست مکاست  ییحلوا -١
 س است.یل قیھدفش قبا -٢
 ن در اصل و در المنتخب است.ین چنیا -٣
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امت بر آن یه در قکباشد  ینم ییزھایگفت: عسل، عمر افزود: به خدا سوگند، از چ
ه در المنتخب کن را به مانند آن از حسن، چنان یر اک. و ابن عسا١محاسبه شوم

 س ه گفت: عمرکر شده، کدبن اسلم متذین از زیت نموده است. و رزی) آمده، روا۴۰۴/۴(
است،  کن پایه با عسل مخلوط شده بود، عمر گفت: اکآورده شد  یخواست، و آبآب 

 د:یگو یب گرفته، میع یقوم یھا ه بر خواھشکشنوم،  یم ألمن از خداوند  یول

ذۡ ﴿
َ
�ۡ ٱ َحَياتُِ�مُ  ِ�  تُِ�مۡ َطّيَِ�ٰ  ُتمۡ َهبۡ أ  .]۲۰[االحقاف:  ﴾بَِها ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱوَ  َيا�ُّ

د، و از آن بھره یردکش استفاده یخو ییایدن یذ در زندگیبات و لذایاز ط«: ترجمه

 .»دیگرفت
د. یل شده باشد. و آن را ننوشیمان تعج یمان برا یھا ییکه نکترسم  ین میبنابرا

 ) آمده است.۱۶۸/۵ب (ین در الترغین چنیا

 در این باره س یاز سیرت و یا لباس، نفقه و شمه
 س ه عمربن الخطابک یگفت: ھنگامه کت نموده، ی) از عروه روا۲۰۳/۴( یطبر

رباس بود، و که از کراھنش را یپ یکن و انصار ھمراھش بودند، یله شد و مھاجریوارد ا
تر، بر اثر طول سفر قطع شده بود، به اسقف داد  نییمر پاکدامن پشت سرش از قسمت 

 یکراھن را برد و وصله نمود، و یاش بزن، اسقف آن پ ، وصلهین را بشویو گفت: ا
ن یآورد، عمر گفت: ا س عمر یش دوخت، و آن را برایگر مانند آن برایراھن دیپ

 ین لباسیه آن را شستم و وصله نمودم و اکراھن توست، ین پیست؟ اسقف گفت: ایچ
راھن خود را یدش، بعد پید و مالیبه طرف آن د س تو، عمر یاست از طرف من برا

ن لباس نسبت به آن دو در یگفت: اش مسترد نمود و یراھن را براید، و آن پیپوش
از  ییکاز عروه از  کن را ابن المباریردن عرق بھتر است. اکنمودن و جذب  کخش

 ت نموده است.ی) آمده، روا۴۰۲/۴ه در المنتخب (کان عمر به مانند آن، چنان یوال
ه ک یھنگام س ه گفت: عمرکاند  ت نمودهیروا س ر از قتادهکو ابن عسا ینوریو د

از آن با پوست وصله شده بود، و  یھای ه بخشکد یپوش یرا م ییود لباس پشمفه بیخل
نمود،  یب میزد و مردم را تأد یبود گشت م یه شالق بر گردنش مک یدر بازارھا در حال

                                           
 م. م.شو یه بر آن محاسبه مکخواھد بود  ییزھایرا اگر بنوشم از جمله چینوشم ز یآن را نم یعنی -١



 حیات صحابه    ٣٤٠

 

د و در منازل یچ ینمود، آن را م یر آن عبور میھنه و فرسوده خرما و غکو اگر بر رشته 
 بردارند.انداختش تا از آن نفع  یمردم م

ه کت است یم از حسن روایر و ابونعیو نزد احمد در الزھد و نزد ھناد و ابن جر
راد نمود و یه ایانیمردم ب یفه بود، برایه خلک یدر حال س گفت: عمربن الخطاب

ن در المنتخب ین چنیه دوازده وصله بر آن زده شده بود. اکبر تن داشت  یشلوار
 ) آمده است.۴۰۵/۴(

ه در آن روز کرا  س ه گفت: عمرکت است یروا س انس از کو نزد مال
 یگریبه د ییکان دو شانه خود سه وصله زده بود، و یه در مکدم ین بود، دیرالمؤمنیام

 ) آمده است.۳۹۶/۳ب (ین در الترغین چنیده بودند. ایچسب
لش را یخود و فام س ه گفت: عمرکت نموده، یروا ب و ابن سعد از ابن عمر

شد و او آن  یشلوارش پاره م ینمود، گاھ یه در تابستان بر تن مکرا  یو لباسداد،  یطعام م
ه مال در ک ی، و ھر سال١ردک یل نمید تبدیرس یتا آن گاه وقتش فرا نم یزد، ول یرا وصله م

تر از سال  نییپا -نم ک یه من گمان مک یآن طور - یو یھا شد، لباس یآن افزون م
گفت: من از مال  س صحبت نمود، و عمر یباره با ون یدر ا ل بود، حفصه یگذشته م

) آمده ۴۱۱/۴ن در المنتخب (ین چنیند. اک یت میفاکم ین برایپوشم، و ا ین میمسلم
ھر روز  س ه گفت: عمربن الخطابکت نموده، یم روایاست. و ابن سعد از محّمدبن ابراھ

) آمده ۴۱۱/۴(ن در المنتخب ین چنینمود. ا یالش دو درھم مصرف میخود و ع یبرا
 است.

 س زهد عثمان بن عّفان

 و خواب نمودنش در مسجد بر بوریا و طعامش یو ازار
ه گفت: عثمان بن کت نموده، یبن شداد روا ک) از عبدالمل۶۰/۱ه (یم در الحلیابونع

ا پنج درھم یچھار  ٢متشیه قک یظیغل یه ازار عدنکدم یعّفان را روز جمعه بر منبر د

                                           
شد تا  یگرفت، و اگر لباسش پاره ھم م یت المال میخود را از ب یاالھاک ینیمع یھا در وقت یعنی -١

 نمود. م. یل نمیدن ھمان وقت آن را تبدیفرارس
» گریبار د» «ثم«ر شده، و در اصل کب ذیدھد، به نقل از الترغ یم یمعن» متشیق«ه ک» ثمنه« -٢

 باشد. یلمه فوق مکف از یه تصحکآمده، 
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ت است، یسرخ رنگ بر تن داشت. و از حسن روا یوفک یا تخته یکچادر  یکبود، و 
ه در آن کده شد و گفت: عثمان بن عّفان را یدر مسجد پرس ١نندگانکه او از خواب ک

د: و بر یافزا ینمود، م یخواب م ه در مسجد [از طرف چاشت]کدم یفه بود، دیروز خل
ن یشد: ا ید: و گفته میگو یبود، م یدا میش ھویھا بر پھلو زهیخاست و اثر سنگر یم
 هالصفو هه در صفکن را احمد چنان ین است! ایرالمؤمنین امین است! ایرالمؤمنیام
ت است یل بن مسلم روایت نموده است. و از شرحبی) آمده، به مانند آن روا۱۱۶/۱(
ه و کاش شده، سر داد، و خود داخل خانه یمردم طعام امارت را م یبرا س ه: عثمانک

 خورد. یروغن م

 س یطعام و س طالب یبن اب یزھد عل
را بر  یو س یه علکت نموده یف روایاز ثق ی) از مرد۸۲/۱ه (یم در الحلیابونع

ونت نداشتند، به من گفت: کد: در آن حومه نمازگزاران سیگو یبرا مقّرر نمود، مکعُ 
ھم نبود، تا مرا  یا، من نزدش رفتم، نزد او دربانید، نزدم بیه وقت ظھر فرارسک یھنگام

از آب قرار  یا وزهکو  یا اسهکافتم، و نزدش یرا نشسته  یبازدارد، و یاز رفتن نزد و
ب کم مریبرا ین دانسته حتیرا خواست، با خود گفتم: مرا ام یکوچک ٢سهکیداشت، 

ه بر آن مھر زده شده کست، متوّجه شدم یه در آن چکدانستم  یند، و نمک یرون میب
د و در یشکرون یق بود و از آن بیه در آن سوکدم یست، ناگھان دکمھر را ش یاست، و
د، آن گاه من صبر ید و به من ھم نوشانیآن آب انداخت و نوش یخت، و باالیجام ر

ه طعام ک ی، در حالینک یار را در عراق مکن ین، ایرالمؤمنیام یننمودم، و گفتم: ا
 یزنم، ول ین به خاطر بخل مھر نمیند، بر ان است؟! گفت: به خدا سوگیشتر از ایعراق ب
م یر آن برایه تمام شود، و از غکترسم  یند و مک یت میفاکم یه براکخرم  یم یبه قدر

ه در کنم یب ین خاطر است، و بد میز به ھمیطعام ساخته شود، و حفاظتم از آن ن
نان ظھر و  س یه گفت: علکت است یم. از اعمش روایرا داخل نما کمم جز پاکُس 

 آمد. یش مینه برایه از مدکخورد،  یم یزیخورد، و از چ یشب را م

                                           
 استراحت در وقت چاشت است. م.» لولهیق«ھدف  -١
 یرا معن کوچکطه یسه و خرکی، یه دومکآمده، » هبیط« یا آمده، و در نسخه» هنیط«در اصل  -٢

 م.یرا انتخاب نمود یرا، و در ترجمه دوم کپاره خا یدھد، و اول یم
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 آورده شد ١که فالوده یھنگام س یقول عل
ه بن شر۸۱/۱ن (یاو ھمچن ت یروا س طالب یبن اب یش از علیاز بابا یک) از عبداللَّ

 یگفت: تو خوشبو یش گذاشته شد، ویش رویآورده شد، و در پ یا ه فالودهکنموده، 
من دوست ندارم نفس خود را به  ی، ولیدار یذی، و طعم لذیدار ی، و رنگ خوبیھست

 ه به آن عادت ندارد.کآنچه عادت بدھم 
ه بن شرین را ھمچنیا ه بن امام احمد در زوائد خود از عبداللَّ به مانند  یکن عبداللَّ

 ت نموده است.ی) روا۵۸/۵ه در المنتخب (کآن، چنان 

 س یشلوار و
رون رفت، و ینزد ما ب س یه گفت: علکت نموده، یدبن وھب روایاز ز کارابن المب
گفته  یزیش در مورد چیبسته بود، برا یا ه آن را با پارچهکبر تن داشت  یچادر و ازار

بر و فخر دور باشم که از کنم، ک ین خاطر بر تن مین دو لباس را به ایشد،او پاسخ داد: ا
ه کنم ک یبر تن م یم بھتراند، و به خاطرینمازم براه در کنم ک یبر تن م یو به خاطر

 یاز مرد یھقی) آمده. و ب۵۸/۵ن در المنتخب (ین چنیباشد. ا یمؤمن سّنت یبرا
ن را به پنج یگفت: ا یدم، ویرا د یظیازار غل س یه گفت: بر تن علکت نموده، یروا

فروشم.  یش میبران را ین سود بدھد، ایدرھم در ا یکم یس براکام، و ھر  دهیدرھم خر
 ) آمده است.۵۸/۵نز (کن در منتخب الین چنیا

 فروختن شمشیرش به خاطر خریدن شلوار
 یبن اب یه گفت: علکت نموده، یروا یمیان از مجمع بن سمعان تیعقوب بن سفی

رم را از من ین شمشیا یکرون رفت و گفت: یر خود به بازار بیبا شمش س طالب
فروختم.  ین را نمیدم ایخر یم یه به آن ازارکبود  یمخرد؟ اگر چھار درھم نزدم  یم
االسود از  یاز صالح بن اب ی) آمده است. و ابوالقاسم بغو۳/۸ه (ین در البداین چنیا
ه بر کد ید یرا در حال س یه: او علکرده کت یان نموده، روایث بیاو حد یه براک یسک

 یسکگفت: من  یبود و مزان نموده یطرف آو یکخود را از  یسوار شده و پاھا یخر
 ) آمده است.۵/۸ه (ین در البداین چنیام. ا ن نمودهیا را توھیه دنکھستم، 

 

                                           
 فرھنگ الروس. م.نند. به نقل از که از آرد و آب و عسل درست ک یینوع حلوا -١
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 خلیفه از مال خدا جواز دارد یدرباره آنچه برا یحدیث و
ه بن رز  یبن اب ید قربان نزد علیه گفت: روز عکت نموده، ین روایاحمد از عبداللَّ

م: خداوند یم نمود، گفتیپخته شده تقد ١مان گوشت یبرا یداخل شدم، و س طالب
اد یر را زیشد، چون خداوند خ یبھتر م یداد یرا به ما م ٢ن غازیصالحت بگرداند! اگرا
فه یخل یبرا«گفت:  یه مکدم یشن صامبر خدا ین، من از پیرز ینموده است، گفت: ا
ه ک یا اسهکخورند، و  یلش میه او و فامک یا اسهکاسه جواز دارد کاز مال خدا فقط دو 

 ) آمده است.۳/۸ه (ین در البداین چنیا .٣»گذارد یمردم م یش رویآن را پ

 س زهد ابوعبیده بن جراح

 یو یحدیث عروه درباره زندگ
ه گفت: عمربن الخطاب نزد کت نموده، ی) از عروه روا۱۰۱/۱ه (یم در الحلیابونع

خود پھلو  یسرپاالن یه باالکافت ی یداخل شد، و او را در حال ب ده بن جراحیابوعب
ارانت یبه او گفت: چرا آنچه  س ده بود، عمرین را بالش خود گردانیزده بود، و خرج
. و معمر در ٤رساند ین مرا تا آرامگاه مین، ایرالمؤمنیام ی؟ گفت: ایگرفتند تو نگرفت

ن از یبه شام آمد، مردم و بزرگان آن سرزم س ه عمرک یث خود گفته است: ھنگامیحد
ده، گفتند: ی؟ گفت: ابوعبیکجاست؟ گفتند: کبال نمودند، عمر گفت: برادرم استق یو
معانقه نمود، بعد از آن  ین آمد و با وییه نزدش آمد، پاک ید، ھنگامیآ ینون نزدت مکا

گر یرش، سپرش و پاالن شترش دید، و در خانه او جز شمشیداخل منزلش گرد یبا و
ن ین را امام احمد ھمچنیر شده است. و اکد... و بعد مانند آن را متذیرا ند یزیچ

ت نموده است، و ابن ی) آمده، روا۱۴۳/۱( هالصفوه ه در صفکث معمر، چنان یمانند حد
) آمده، ۲۵۳/۲ه در االصابه (کق معمر به مانند آن، چنان یآن را در الزھد از طر کالمبار

 رده است.کت یروا

                                           
ار یه شود و بر آن آب بسکه تکه تکاست  یاستعمال شده، و ھدف از آن گوشت» هریخز«در نص  -١

 ده شود.یه پخته شد بر آن آرد پاشک یانداخته شود، وقت
 است. م. ینوع مرغاب یکغاز:  -٢
 ) احمد شاکر آن را صحیح دانسته است.۱۸/ ۱. احمد (صحیح -٣
 ند.ک یت میفاکم ین برایقبر ا دن بهی: تا رسیعنی -٤
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 س زهد و پارسایی مصعب بن عمیر

 درباره او ص و قول پیامبر ب مصعب در زھد یحدیث عل
ت یروا س یه از علیو ابن راھو یعلیو ابو -ه آن را حسن دانسته ک - یترمذ

رون رفتم، یب ١صبحگاه سرد از خانه خود گرسنه و با حرص یکه گفت: در کاند  نموده
ه نزدمان کرا  کنا یبو یا نشده یپوست دّباغ یکو به شدت سرما خورده بودم، آن گاه 

ام سخت بستم و  نهیگرفتم، و سوراخش نمودم در گردنم انداختم، و باز آن را در س بود
ه کنبود  یزیام چ م، به خدا سوگند، در خانهیه توسط آن خود را گرم نماکخواستم  یم

 ید. آن گاه به بعضیرس یم میبود برا یھم م صامبر یاز آن بخورم، و اگر در خانه پ
وارش نگاه ید یستگکاز ش یدر بستان ییھودیرون رفتم، و به ینه بیمد یھا هیناح

؟ ینک یم یرونیخرما ب یکرا به  یا ھر سطلی، آیخواھ یچه م یاعراب ینمودم، گفت: ا
م باز نمود و داخل شدم، بعد یبرا [دروازه را] ین، وکبستان راباز  ، [دروازه]یگفتم: آر

ف که کن یداد، تا ا یبه من م خرما یکدم، او یشک یه مک یشروع نمودم و ھر سطل
ھا را  شم، بعد ھمه آنک یگر نمیند و دک یت میفاکم ین برایدستم پر شد، گفتم: ا

در  یآمدم، و در مسجد نزد و صامبر یدم، آن گاه نزد پیش آب نوشیخوردم، و باال
 س رین وقت مصعب بن عمیاران خود نشسته بود، نشستم، در ایاز  یه با جمعک یحال
 یو صامبر خدا یه پک یه بر تن داشت ظاھر شد، ھنگامک یلباس وصله دار یکدر 
ه فعًال در آن به سر کرا  یاد آورد، و حالتیدر آن قرار داشت به  یه وکرا  ید، نعمتیرا د

از  ییکه ک یوقت«ه نمود، و بعد از آن گفت: یخت و گریر کش اشھای د، چشمیبرد د یم
تان  یھا گر، و خانهیو از طرف شب در لباس دد، یلباس برآ یکشما صبحگاھان در 

م: ما یگفت» د داشت؟یده شود، چه حال خواھیشود پوشان یده میعبه پوشانکه کچنان 
عبادت  یم، و برایباش یار و زحمت راحت مکم بود، از یخواھ یدر آن روز در حال بھتر

ن در ین چنیا .٢»دیه شما امروز نظر به آن روز بھتر ھستکبل«م، گفت: یشو یفارغ م
ت نموده، یروا یعلین را ابوید: ایگو ی) م۳۱۴/۱۰( یثمی) آمده است. و ھ۳۲۱/۳نز (کال

 اند. ه رجال آن ثقهیه از آن نام برده نشده است. و بقکاست  ییو در آن راو

                                           
 ست.ین» حرص«در المجمع  -١
) در سند آن یک مجھول است. آلبانی آن را در ضعیف ۵۰۲) ابویعلی (۲۴۷۶. ترمذی (ضعیف -٢

 ) ضعیف دانسته است.۴۲۹۱الترمذی و ضعیف الترغیب و الترھیب و ضعیف الجامع (
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 م به مصعب رسیدالکه بعد از اس یمشکالت
به طرف  صامبر خدا یه گفت: پکت است، یروا س از عمر یھقیو ب ینزد طبران

 یه بر وکد] یآمد، متوّجه شد، [و د یم یش رویه از پک یدر حال س ریمصعب بن عم
 صامبر یمر خود بسته است، پکقرار دارد، و آن را در  ینشده قوچ یپوست دّباغ

د! من او را در ینکه خداوند قلبش را منّور ساخته است، نگاه کن شخص یبه ا«گفت: 
 یدادند، و بر تن و یرا به او م یدنین طعام و نوشیبھتره کدم، ید یان پدر و مادریم

 یدوست یول -ده شده بود یا خری -ده بود یست درھم خریه آن را دوکدم یرا د یا جامه
ب ین در الترغین چنیا .١»ده استیشانکد ینیب یه مک یخدا و رسولش او را به حالت

م، کو حا یرحمن سلمان و ابوعبدالین را حسن بن سفین ای) آمده. و ھمچن۳۹۵/۳(
) ازعمر ۱۰۸/۱ه (یم در الحلیاند، و ابونع ردهکت ی) آمده، روا۸۶/۷نز (که در الکچنان 

 ت نموده است.یمانند آن را، روا
در قباء  صامبر خدا یه گفت: پکت است یروا س ری) از زب۶۲۸/۳م (کو نزد حا

بود و  ییعباه بر تنش ک، س رینشسته بود و چندتن ھمراھش بودند، مصعب بن عم
ندند، بعد او آمد و کن افییخود را پا یبود او را نپوشاند برخاست و قوم سرھا یکنزد

و گفت، و او را یکدرباره او سخن ن صامبر یسالم داد، آنان جواب سالمش را دادند، پ
رام که او را اکدم، یه دکن را نزد پدر و مادرش در میمن ا«ستود، و بعد از آن فرمود: 

ش مانند او نبود، بعد یچ جوان از جوانان قریداشتند، و ھ یو در نعمت نگه م نمودند یم
قدر  قدر و آن نیرون شد، اما بر شما ایرسول او ب یاریخدا، و  یسب رضاکبه خاطر 

از  ییکند، و ک یفتح متان  ی) فارس و روم را برا٢خداوند(ه کن یگذرد، مگر ا یوقت نم
 یکتان  ی، و صبح برایگریگاه در لباس دید، و بیآ یلباس بر م یکشما صبحگاھان در 

، ما امروز صامبر خدا یپ یگفتند: ا». گریاسه دکتان  یشود و شام برا یاسه آورده مک
د، اّما اگر یه شما امروز نسبت به آن روز بھتر ھستکبل«ا آن روز؟ گفت: یم، یبھتر ھست
در  .٣»گردد یخاطر جمع م از آنتان  یھا د نفسیدانم، بدان یا آنچه را میشما از دن

                                           
) و ۵۱۹۵ضعف و جھالت است. نگا: الضعیفة (. ابونعیم در (الحلیة) و بیھقی. در سند آن ضعیف -١

 ).۱۲۷۰ضعیف الترغیب (
 به نقل از االصابه. -٢
 آن نظری نداده است.ی  ) و ذھبی درباره۶۲۸/ ۳حاکم ( -٣
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ه: مصعب از خود فقط کت است یاز خباب روا ١حید: در صحیگو ی) م۴۲۱/۳االصابه (
رون یش بیدند پاھایپوشان یبه آن سرش را م یه وقتکگذاشت،  یجا بهلباس  یک

د، آن گاه یگرد یرون و برھنه میدند سرش بیپوشان یش را میه پاھاک یشد، و وقت یم
 ».دیاز اذخر بگذار یزیش چیبر پاھا: «گفت صامبر خدا یپ

 س یلباس و س زھد عثمان بن مظعون
 س ه: عثمان بن مظعونکت نموده ی) از ابن شھاب روا۱۰۵/۱ه (یم در الحلیابونع

ده بود، و او آن را با یه از ھم پاشکبر تن داشت،  یپلنگ یداخل مسجد شد و لباس یروز
ارانش یجگرخون شد، و  یبه خاطر و صامبر خدا ین وصله زده بود. پیپوست یا پارچه

تان  ییکه ک یشما وقت«جگرخون شدند. بعد فرمود:  ص یو یز به خاطر جگرخونین
 یا اسهکش یش روی، و در پیگریرون برود، و شب در لباس دیلباس ب یکصبح در 

ده یعبه پوشانکه کرا چنان تان  یھا برداشته شود، و خانه یگریگذاشته شود و د
را دوست  یرسول خدا، چنان حالت یگفتند: ا» د بود؟ید چگونه خواھیشود بپوشان یم

 ین شدنیا«م، فرمود: یا افتهیدست  یم، چون در آن صورت به رفاه و آرامش زندگیدار
 ».دیشما امروز از آنھا بھتر ھست یاست، ول

 س یقصه وفات و
 س نزد عثمان بن مظعون صامبر یه: پکت نموده یروا ب از ابن عباس یطبران

ند، ک یت میه او را وصک ییخم نمود، گو یه وفات نمود وارد شد، و خود را بر وک یروز
 یدند، بعد از آن برایه را دیش اثر گرھای بعد از آن سر خود را بلند نمود، و در چشم

ه کدند یرد، و او را دکخم نمود، و باز سر خود را بلند  ین بار خود را بر ویدوم
 یخم نمود، و باز سر خود را، در حال ین بار خود را بر ویسوم ید، بعد از آن برایگر یم
ه یه او درگذشته است، و قوم گرکرد آن گاه دانستند کش بلند شده بود، بلند یه صداک

، از خدا مغفرت ٢طان استین از شید، ایستیباز ا«فرمود:  صامبر ینمودند، آن گاه پ
از آن  یزیه به چک یرفت یبرو، و در حال ٣ابوسائب از آن« ، بعد از آن گفت:»دیبخواھ

                                           
 .یح البخاریصح -١
 ه پس از مرگ.یگر یعنی -٢
 صورت گرفته. م. یاست و اصالح از پاورق یگریتاب عبارت طور دکا، در نص یاز دن یعنی -٣
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ز بن یاز عمربن عبدالعز ین را طبرانید: ایگو ی) م۳۰۳/۹( یثمیھ .١»یآلوده نشد
 اند. ه رجال آن ثقهیه آن دو را نشناختم، و بقکت نموده، یمقالص و او از پدرش روا

) از ابن ۸۷/۳عاب (یاالست )، و ابن عبدالبر در۱۰۵/۱ه (ین را در الحلیم ایو ابونع
م یاند. و ابونع ردهکت یز از پدرش به مانند آن روایق عمربن عبدالعزیر از طریعباس به غ

آمده:  یث ویت نموده، و در حدیبه اختصار روا یدالمدنین را از عبد ربه بن سعیز این
و نه ھم به تو  یبه دست آورد یزیا چیند، نه از دنکعثمان خدا رحمتت  یا«گفت: 

 ».ضرر رساند یزیچ

 س زهد سلمان فارسی

 مجبور گردانیده شد یبه خوردن طعام که یوقت س یگفتار و
ه گفت: من سلمان کت نموده، یه بن عامر روای) از عط۱۹۸/۱ه (یم در الحلیابونع

خورد،  یمجبور شده بود و آن را م یه به خوردن طعامکدم ید یرا در حال س یفارس
گفت:  یه مکدم یشن صامبر یبس است، مرا بس است، چون من از پگفت: مرا 

ا یسلمان دن یباشند، ا یتر گرسنه م یت از ھمه طوالنیا، در آخرین مردم در دنیرتریس«
ه در کدر االمثال به مانند آن، چنان  یرکن را عسیا ٢»افر استکزندان مؤمن و بھشت 

 ت نموده است.ی) آمده، روا۴۵/۷نز (کال

 که امیر بود ین ھنگامزھد سلما
پنج  س ه گفت: معاش سلمانکت نموده، ی) از حسن روا۱۹۷/۱ه (یم در الحلیابونع

مردم با ھمان  یبرا یر بود، ویھزار مسلمان ام یحدود س یھزار درھم بود، و باال
د، و یپوش یرد، و بعض آن را مک یه بعض آن را فرش مکنمود  یراد میه ایانیب ییعبا
ه از برگ ک ییاینمود، و از [درآمد] بور یشد آن را صدقه م یرون میبه معاشش ک یوقت

) از حسن به مانند آن ۶۲/۴ن را ابن سعد (یخورد. ا یساخت م یخرما به دست خود م
 .ت نموده استیروا

 

                                           
 ).۳۳۴، ۳۳۳/ ۱۰. طبرانی در الکبیر (ضعیف -١
 ).۳۴۱۲) صحیح جامع (۳۴۳) نگا: الصحیحة (۳۳۵۱. ابن ماجه (حسن -٢
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 خانه واقع شد یآنچه میان او حذیفه در بنا
دم یشان شنیه گفت: از اکت نموده، ی) از اعمش روا۲۰۲/۱ه (یم در الحلیابونع

ه آ یگفت: ا س سلمان یبرا س فهیه: حذکشدند  یر مکمتذ  یا ت خانهیا برایابوعبداللَّ
م: من یت بگویفه گفت: آھسته باش، تا براید، حذین را نپسندید: او ایگو ینسازم؟ م

ت به یطرف و پاھا یکسرت به  ینکدر آن خواب  یه وقتکسازم  یم یا ت خانهیبرا
گاھ ییسرت بخورد. سلمان گفت: گو یزیبرخ یوقت گر آن [برسد]یطرف د  .یتو از قلبم آ

 در این باره یاز و یقصه دیگر
 س یه: سلمان فارسکت است یبن انس روا ک) از معن از مال۶۳/۴در نزد ابن سعد (

به  ینداشت. مرد یا گرفت و خانه یرد مک یدور م ه]یه [ساکه ھر طرف یخود را در سا
در آن  ی، و در سردیه آن باشیه در گرما در ساکنسازم،  )یا خانه(ت یا برایاو گفت: آ

د او را صدا نمود، و از یه پشت گردانک ی، ھنگامی؟ سلمان به او گفت: آرینیگز ینکس
ه اگر در آن کنم، ک یبنا م ی؟ گفت: آن را طورینک ید: چگونه آن را بنا میپرس یو

 رد. سلمان گفت: درست است.ت بخویپا یسرت بخورد، و اگر خواب نمود یبرخاست

 س زهد ابوذر غفاری

 که در ربذه بود یوقت یزھد و
ه در ربذه بود و کوارد شد  ینزد ابوذر در حال یه: وکت نموده یاحمد از ابوسماء روا

وجود نداشت.  یبر و ییاز زعفران و خوشبو یه اثرکبود  یلکاه و بد شینزدش زن س
ت ید، به من ھداینیب یند نمک یچرده مرا امر ماه ین سیا ا [به آنچه]یابوذر گفت: آ

ل یم میخود به سو یایھا با دن ه به عراق آمدم آنک یه به عراق بروم، و وقتکدھد  یم
است لغزان و  یه قبل از پل جھّنم راھکبه من عھد سپرده است،  صنند، و دوستم ک

باشد و ما به حمل  کوچکمان  یه بارھاکم ییایب یه ما بر آن در حالکنیدن، ایلغز یجا
ه کم ییایب یه بر آن در حالکن یم، از ایابیه نجات کتر است  ستهیم شایآن قادر باش

ت نموده، و ین را احمد رواید: ایگو ی) م۹۳/۵ب (یمان گران باشد. در الترغ یبارھا
ت ی) از ابواسماء روا۱۶۱/۱ه (یم آن را در الحلی. و ابونعاند حیان صحیان آن راویراو

 ت نموده است.ی) مانند آن را روا۱۷۴/۴و ابن سعد (رده، ک
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ه بن خراش روا۱۶۰/۱ه (یم در الحلیو ابونع ه گفت: ابوذر را کت نموده، ی) از عبداللَّ
 یا هکاه بود، و بر تیز سین یدم، و ھمسر ویه داشت دک یاھیه بان سیدر ربذه در سا

ماند،  ینم یت باقیبراه فرزند ک یھست یجوال نشسته بود، به او گفته شد: تو مرد
شان  رهیرد، و در دار بقا ذخیگ یھا را از دار فنا م ه آنکراست  ییش خدایگفت: ستا

ه مرا ک ی؟ گفت: ازدواج با زنیریبگ ین زنیر از ایابوذر، اگر غ یند، گفتند: اک یم
بر کم سبب یند و براکه مرا بردارد [و بلند ک یم بھتر است از زنیمتواضع سازد، برا

خواھم،  یا مغفرت می؟ گفت: بار خدایرین بگیتر از ا نرم یبه او گفتند: اگر بساط ،شود]
ه بن  ین را طبرانیو ا .١رید بگیآ یه خوشت مک یزیم عطاء شده چیاز آنچه برا از عبداللَّ

ده یبن عب ین موسید: در ایگو ی) م۳۳۱/۹( یثمیت نموده. ھیخراش مانند آن روا
 باشد. یف میآمده، و ضع

وت
ُ
 س یو خوراك و ق

ه گفت: به کت نموده، یروا س از پدرش از ابوذر یمیم تی) از ابراھ۱۶۲/۱م (یابونع
؟ یریگ یاند، نم ه فالن و فالن گرفتهکرا، چنان  یزین حاصل خیا زمیاو گفته شد: آ

و در ھر  ،-ر یا شی -جرعه آب  یکر باشم، فقط ھر روز یه امکنم ک یگفت: من چه م
ت است، ین از ابوذر روایھمچن یند!! و نزد وک یت میفاکم یگندم برا ٢زیقف یکجمعه 

ه با کن یصاع بود، و بر آن تا ا یکامبر خدا یمن در عھد پ که گفت: قوت و خوراک
 نم.ک یاد نمیم، زیمالقات ننما ألخداوند 

 س زهد ابودرداء

 آوردن به عبادت یدر ترك تجارت و رو س یحدیث و
مبعوث  صامبر یه پکن یه گفت: قبل از اکت نموده، یروا س از ابودرداء یطبران

نم و ھم کمبعوث شد، خواستم ھم تجارت  صامبر یه پک یگردد تاجر بودم، ھنگام
آوردم.  ینمودم، و به عبادت رو کن خاطر تجارت را تریامد، بدیبرابر ن یعبادت، ول

 اند. حید: رجال آن رجال صحیگو ی) م۳۶۷/۹( یثمیھ

                                           
 ) با سندی که در آن موسی بن عبیده است که ضعیف است.۱۵۰/ ۲. طبرانی (ضعیف -١
صاع.  ۱۲است معادل به  یا مانهیز پیند و قفک یت میفاکم یز گندم برایقف یکھفته  یکدر  یعنی -٢

 د. م.یبه نقل از فرھنگ عم
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 س یو یپارسایانگیزه زھد و 
ت نموده، و یبه مانند آن روا س ) از ابودرداء۲۰۹/۱ه (ین را در الحلیم ایابونع

ه امروز که جان ابودرداء در دست اوست، دوست ندارم ک یافزوده است: سوگند به ذات
در آن از نزدم فوت نگردد، و در آن  یچ نمازیدر دروازه مسجد داشته باشم، و ھ یانکد

 ینم، و ھمه آن را در راه خدا صدقه بدھم. به او گفته شد: اکده یفا ناریھر روز چھل د
ن را ین این چنی؟ گفت: شّدت حساب را. اینیب یز را در آن ناپسند میابودرداء چه چ

 ت نموده است.ی) آمده، روا۱۴۹/۲نز (که در الکر، چنان کابن عسا
: من دوست ه گفتکت است یروا یاز و یگریق دین از طریم ھمچنیو نزد ابونع

ده به ینار فایصد دیم و ھر روز سیدوفروش نمایستم، و خریه بر دروازه مسجد باکندارم 
ع را یب ألم: خداوند یگو یدست آورم، و ھمه نمازھا را در مسجد حاضر باشم، من نم

ه آنھا کباشم،  یسانکدوست دارم از  یده است، ولیحالل ننموده، و ربا را حرام نگردان
 ند.ک یاد خدا غافل نمیدوفروش از یرا تجارت و خر

نزد  یه: وکت نموده یروا یر اسلمی) از خالدبن ُحَد ۲۲۲/۱ه (یم در الحلیو ابونع
و بر  یش لباس پشمیا پشم بود، و باالیاز پوست  یفرش یو یرپایابودرداء وارد شد، ز

ض بود و عرقش نموده بود، خالد گفت: اگر یقرار داشت، و خود مر یفش پشمکش یپا
فرستد پوشش  ین میرالمؤمنیه امک ١یفرش خود را با برگ و جامه مرعز یواسته باشخ

م. از حسان یینما یار مکآن  یم و براینک یوچ مکم، و به طرف آن یدار یبده گفت: ما منزل
شان را مھمان یه اکخواستند  یاران ابودرداء از ویاز  یه گروھکت است یه روایبن عط

ھا در لباس خود  از آن یسکد و یاز آنان بر نمد خواب یسکآنان را مھمان نمود،  یند، وک
را شان  ن وضعیھا رفت ا ه صبح شد نزد آنک ینمود، ھنگام یه بر تن داشت شب را سپرک

 م.یگرد یم، و به طرف آن بر میینما یآن جمع م یه براکم یدار یا دانست و گفت: ما خانه
شب سرد نزد  یکدر  یه: گروھکت است یعب رواکو نزد احمد از محّمدبن 

نفرستاد. شان  یلحاف برا یفرستاد، ول یآنان طعام گرم ین شدند، او براییابودرداء پا
به ما مزه نداد، من حتمًا  یبه سبب سرد یما نان فرستاد، ول یاز آنان گفت: بر ییک

ه بر کن یو آمد تا ااو قبول ننمود،  یگفت: بگذارش، ول یگریم، دیگو ین را به او میا
ست، یر نکه قابل ذکبود  یافت، و بر تن ھمسرش لباسیستاد و او را نشسته یدروازه ا

                                           
 بافند. ید میرو یبز م یه از بن موھاک یفینرم و لط یه از پرزھاکاست  یلباس یمرعز -١
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 ینموده باش یسپر ینم شب را ھمان طورک یآن گاه آن مرد برگشت و گفت: گمان م
م، ینک یه به طرف آن انتقال مکم یدار یخود منزل یم. گفت: ما براینمود یه ما سپرک

از آن  یزیم، و اگر چیا شتر فرستادهیآن پ یسو بهمان را  یھا ھا و لحاف فرشن یبنابرا
 یمان گردنه سخت یش رویم، و در پیفرستاد یت میم، آن را حتمًا برایافت یرا نزدمان م

؟ یدیم فھمیگو یت میا آنچه را براین بار بھتر است. آیبار در آن از سنگ که سبکاست 
 ) آمده است.۲۶۳/۱الصفوة (ن در صفة ین چنی. ایگفت: آر

 واقع شد ب آنچه میان او و عمر
داخل  ینزد و س ه: عمربن الخطابکر گذشت یام یار بر بلندمنشکدر بخش ان

شد، و شروع به  ییکندارد و وارد خانه تار یه بندکد یشد، و دروازه را فشار داد و د
ه پاالن است، و کد، افتاد، و بالشتش را دست نمو یه بر وکن یاو نمود، تا ا یجستجو

است. عمر  یکه جامه نازکن است، و به لحافش دست برد، یه زمکبه فرشش دست برد 
ردم؟ کت نیا برایاورده بودم؟ آین یت فراخیا برایند، آکگفت: خداوند تو را رحمت 

اد یمان گفته بود به  یبرا صامبر خدا یه پکرا  یثیا حدیبه او گفت: آ س ابودرداء
ا چون توشه یاز شما از دن ییکد دست داشته یبا«ث؟ گفت: یدام حدک؟ گفت: یدار
د: یافزا یم؟ میردکچه  یعمر ما بعد از و ی. ابودرداء افزود: ایگفت: آر». ار باشدکسوا

 ه صبح شد.کن یردند تا اکنان گفتگو که یگر گریدیکآن گاه با 

 س زهد و پارسایی معاذبن عفراء

 درباره لباس ب با عمر یقصه و
به  س ه گفت: عمرکت نموده، یروا س ]یوب [انصاریابوا یعمربن شبه از افلح موال

و  یھا استاد داد، و در [ساختن] آن یت میاھل بدر ھدا یبرا ییھا آماده ساختن لباس
 یفرستاد. معاذ به من گفت: ا یلباس س معاذبن عفراء یبرا یرفت، و یمکار  بهمھارت 
ھزار و پانصد درھم به فروش  یکاو به  یآن را بران لباس را بفروش، و من یافلح ا

ش پنج غالم ین، و براک یداریخر یھای م غالمیدم، بعد از آن گفت: برو، و به آن برایرسان
 یدن بر آزادسازیپوش یه دو پوست را براک یدم، سپ گفت: به خدا سوگند شخصیخر

ن ید، ایآزاد ھستتان  د ھمهیاست، برو ید سست رأیدھد، بدون ترد یح میپنج غالم ترج
پوشد. آن گاه با مصرف صددرھم،  یرا نم یلباس ارسال یه وکد، یرس س خبر به عمر
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ش آورد، یه فرستاده عمر آن را براک یش آماده ساخت، ھنگامیبرا یلباس خشن و زبر
ش آورد، گفت: یمن فرستاده عمر آن را برا ین را توسط براینم او اک یر نمکگفت: ف

، به خدا یمن فرستاده باشد؟ پاسخ داد: بل ین را توسط تو برایاو ام ینک یر نمکف
 س آن گاه لباس را گرفت و به آن نزد عمر ،تو فرستاده، است] ین را برایسوگند، [او ا

ت ی، ما برای؟ گفت: آریا من فرستاده ین لباس را براین، ایرالمؤمنیام یآمد و گفت: ا
د یبه من خبر رس یم، ولیفرست یم، مینک یتخاب متو و برادرانت ان یه براک ییاز لباسھا

 یپوشم، ول ین، من اگرچه آن را نمیرالمؤمنیام ی. گفت: ایپوش یه تو آن را نمک
د، آن گاه دوباره لباسش را یایم بیه نزدت ھست براک یخوب یزھایدوست دارم از چ

 ) آمده است.۱۸۸/۱( هالصفوه ن در صفوین چنیش فرستاد. ای[مثل سابق] برا

 س زهد لجالج غطفانی

 که اسالم آورده بود یاز ابتدای یامتناع ورزیدنش از سیر
ه گفت: کت نموده، یروا س ست از لجالجین یکه در آن باک یبه اسناد یطبران

ام، فقط به اندازه  ر ننمودهیام، س اسالم آورده صامبر خدا یه با پک ییمم را از ابتداکش
 یست سال زندگیصدوب یک یافزوده است: و یھقیب .١نوشم یخورم و م یتم میفاک

ب ین در الترغین چنیت، و ھفتاد سال در اسالم. اینموده بود: پنجاه سال در جاھل
ب در المتفق، یخ خود، و خطین را ابوالعباس سراج در تاری) آمده است. و ا۴۲۳/۳(

ه در کن ر آن را، چناکاند، و ابن عسا ردهکت ی) آمده، روا۳۲۸/۲ه در االصابه (کچنان 
 ت نموده است.ی) آمده، روا۸۶/۷نز (کال

ه بن عمر  ب زهد عبداللَّ

 س یو یزندگ
ه بن عمرۀ) از حمز۲۹۸/۱ه (یم در الحلیابونع ه کت نموده، یروا ب بن عبداللَّ

ه بن عمر م یادیگفت: اگر طعام ز  یبرا یا افت خورندهیبود پس از در یھم نزد عبداللَّ
ه کد، یادتش داخل شد، و او را دیجھت ع یع نزد ویشد، ابن مط یر نمیآن از آن س

د ی؟ شاینک یتوّجه نم یا به ویگفت: آ ل هیجسمش الغر شده است، آن گاه به صف

                                           
 ).۲۱۹ -۲۱۸/ ۹طبرانی ( -١
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م، ینک یار را مکن یه گفت: ما ای، دوباره چاق و فربه شود، صفیش بسازیبرا یاگر طعام
آن طعام فرا شود به  یه نزدش حاضر مکرا  یسکاش را و ھر  او تمام خانواده یول
 یع گفت: این، آن گاه ابن مطکن مورد ھمراھش صحبت ین تو در ایخواند، بنابرا یم

، و جسمت دوباره به تو برگردد بھتر ینکخود انتخاب  یبرا یابوعبدالرحمن، اگر طعام
ر یمرتبه ھم در آن س یکنم، و ک یم یه سپرکن ھشت سال است یشود، گفت: ا یم

ه از ک یدر حال یخواھ ینون مکا -ام  ر نشدهیبار در آن س یکا گفت: جز ی -ام  نشده
 ر شوم.ینمانده است، س یباق یعمرم جز چند روز

ه روا یو نزد و ه گفت: من با پدرم نشسته کت است یاز عمربن حمزه بن عبداللَّ
ه بن عمر در روزک یزیگذشت و گفت: از چ یه مردکبودم،   یه در مورد آن با عبداللَّ

 یبه من خبر بده؟ گفت: گفتم: ا ینمود یدم، صحبت میُجرف ده تو را در ک
نانت حق و یده و ھمنشیف شده، و سنت بزرگ گردیت ضعھای عبدالرحمن، استخوان

ت یل خود را ھدای، فامیآنان بازگشت یسو به یشود وقت یدانند، چه م یشرف تو را نم
بر تو! به  یند. گفت: واینند، و در مورد طعامت توّجه نماکت آماده یبرا یزیتا چ یبدھ

ن طرف یزده سال و چھارده سال به ایازده سال، دوازده سال، سیخدا سوگند، من از 
ه از عمرم ک یر شوم در حالیام، حاال چگونه س ر نشدهیبار ھم س یک یام، حت ر نشدهیس

 نمانده است. یجز چند روز باق

 که جوارش برایش اھدا شد یھنگام یگفتار و
ه بن عدی) از عب۳۰۰/۱ه (یلم در الحیابونع ه بن عمر یموال یو - یداللَّ  ب عبداللَّ

ه برا یه: وکت نموده یروا -بود  سالم دادن نزدش آمد،  یاز عراق آمد، و عبداللَّ
ه گفت: برایعب ه بن یا ام، گفت: چه آورده آورده یا هیت ھدیداللَّ ؟ گفت: جوارش، عبداللَّ

ه گفت: ١ندک یطعام را ھضم مست؟ پاسخ داد: ید: جوارش چیپرس ب عمر ، عبداللَّ
 نم؟ک یارکام، به آن چه  مم را از طعام پر ننمودهکن سو شیمن از چھل سال به ا

 ب ابن عمر یبرا یه: مردکت است ین روایرین از ابن سیھمچن یو نزد و 
 یه وقتکاست،  یزیست؟ گفت: چیت جوارش بسازم؟ گفت: جوارش چیگفت: برا

د: یگو ی] میند، [راوک ی، آن را ھضم مینکند، و از آن استفاده کل و پر یطعام تو را ثق

                                           
 یلمه عربکسازد، و  ی، و نان را ھضم میه معده را قوکب است، کمر یاز دواھا یجوارش نوع -١

 ست.ین
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ن بدان جھت نبوده، یام، و ا ر نشدهیسو از طعام س نیابن عمر گفت: من از چھارماه به ا
شوند،  یر میبار س یکه کام  را شناخته یمن قوم یام، ول اوردهیه من آن را به دست نک

ت نموده، و ین به اختصار روایری) از ابن س۱۱۰/۴(ن را ابن سعد یبار گرسنه. ایکو 
 رده است.کت ین از نافع به اختصار روایھمچن

 ص پس از درگذشت پیامبر یزھد و
ه گفت: من بعد از کت نموده، یروا ب ) از ابن عمر۳۰۳/۱ه (یم در الحلیابونع

ن یام. ا ھم ننشانده ییام، و خرما خشت نگذاشته یخشت را باال صامبر یدرگذشت پ
 ت نموده است.ی) مانند آن، روا۱۲۵/۴را ابن سعد (

 در این باره یحدیث جابر و ُسد
از ما  ییکه گفت: ھر کت نموده، یروا س ح از جابریبه سند صح ید بن اعرابیابوسع

ه  یرو یز به ویا نیآورده، و دن یافته، به آن رویا را دریه دنک آورده است، به جز عبداللَّ
ه کت است یروا یخ ابوالعباس سراج به سند حسن از سدی. و در تارب بن عمر

به  یسکشان  انیه در مکده بودند، ین عقیدم و ھمه به ایاز صحابه را د یگفت: گروھ
ن ینمانده است. ا یباق ب جدا شده بود جز ابن عمر صامبر یه از پک یھمان حالت

 ) آمده است.۳۴۷/۲ن در االصابه (یچن

 س حذیفه بن یمان یزھد و پارسای
 س فهیه حذکت نموده، یفه روای) از ساعده بن سعد بن حذ۲۷۷/۱ه (یم در الحلیابونع

ه کست ین ینفسم از روز یتر برا چشمم و محبوب یتر برا روشن یچ روزیگفت: ھ یم
ست!! ینزدمان ن یادیم و زکند: یابم، و آنان بگوینزدشان ن یم و طعامیایل خود بیبه فام

خداوند از توّجه خانواده «گفت:  یه مکدم یشن صامبر خدا یه از پک ین به خاطریا
مؤمن از  یکز نمودن یادتر در دور داشتن و پرھیخود، ز ضیض به طعام خوردن مریمر
ر پدر یخ یمؤمن از آرزو یکالت بر کو مش یا توّجه دارد. و خداوند در آوردن سختیدن

ت نموده یاز ساعده به مانند آن روا ین را طبرانیا». ادتر متعھد استیبه فرزندش ز
 ھا را نشناختم. ه آنکاند،  یسانکد: در آن یگو ی) م۲۸۵/۱۰( یثمیھ .١است

                                           
 ).۲۸۵/ ۱۰) و المجمع (۵۵۲) نگا: ضعیف الجامع (۷۷/ ۱ابونعیم (. ضعیف -١
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انکار بر کسی که در دنیا زهد پیشه ننماید و از آن لذت ببرد و وصیت در تحفظ و 
 دوری از آن

 بر عائشه به خاطر دو مرتبه خوردن در یك روز ص انکار پیامبر
ه کد، ید یمرا در حال صامبر خدا یه گفت: پکت نموده، یروا ل از عائشه یھقیب
مت ک، جز شیا دوست نداریعائشه، آ یا«گفت:  یروز دو مرتبه خورده بودم، و یکدر 

روز دو دفعه خوردن اسراف است، و خداوند  یکت باشد؟ در یھم برا یا فهیگر وظید
ا را فقط یعائشه، دن یا«ه گفت: کآمده،  یتیو در روا». دارد ین را دوست نمیمسرف

ن یخوردن در ھر روز اسراف است، و خداوند مسرف یکاده از ی؟ زیا م خود گرفتهکش
 ) آمده است.۴۲۳/۳ب (ین در الترغین چنیا .١»دارد یرا دوست نم

 ل به اّم المؤمنین عائشه ص وصیت پیامبر
نشستم  صامبر خدا یپ ه گفت: نزدکت است یروا ل از عائشه ینزد ابن األعراب

د ی، بایخواھ یوستن به من را میاند؟ اگر پیگر یز تو را میچه چ«ه نمودم، گفت: یو گر
ن ین چنیا .٢»نکا مخالطت نیند، و با اغنکت یفاکت یار براکسوار  یکبه اندازه توشه 

ت نموده، و ین را روایمانند ا یھقیم و بک، حای) آمده است. ترمذ۱۵۰/۲نز (کدر ال
ر شده و در کن را متذین ایو رز». نار نگذارکوند زدن یرا بدون پ یو لباس«اند:  افزوده

زد، و آن را  یوند نمیه لباس خود را پکن یتا ا ل آن افزوده است: عروه گفت: عائشه
ھشتادھزار  س هیش از نزد معاویبرا یگرفت، روز ینمود، لباس نو نم ین نمییباال و پا
درھم آن  یکزش به او گفت: چرا به ینکگاه ننمود، یدرھم آن نزدش ب یک یآمد، ول

ار را کن ی، ایآورد یادم میپاسخ داد: اگر به  ل ؟ عائشهیدیمان گوشت نخر یبرا
 ) آمده است.۱۲۶/۵ب (ین در الترغین چنینمودم. ا یم

 

                                           
) در اسناد آن قاسم بن منبه است. خطیب او را در تاریخ ۵۶۴۰. بیھقی در (الشعب) (ضعیف -١

) ذکر کرده اما او را نه جرح کرده و نه تعدیل. در ضمن اسناد بین مبشر بن ۴۳۴/ ۱۲بغداد (
 منقطع است. ل الحارث و عائشه

گویم: در آن صالح بن حسان است  می ) من۱۲۹۴) نگا: الضعیفة (۱۷۸۰. ترمذی (بسیار ضعیف -٢
 که منکر الحدیث است.
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 ابوجحیفه یبرا ص وصیت پیامبر
را با گوشت خوردم، بعد  یسوپ ه گفت: منکت نموده، یروا س فهیاز ابوجح یطبران

فه، آروغ خود را یابوجح«زدم، فرمود:  یه آروغ مکآمدم  یدر حال صامبر خدا ینزد پ
، »باشد یتر گرسنه م یامت از ھمه طوالنیا، در قیرتر مردمان در دنیاز ما بازدار، چون س

ه نان ک یم خود نان نخورد، وقتکش یا به پریاش از دن ییفه تا جدایبعد از آن ابوجح
خورد، نھار را  یه نان شب را مک یخورد، و وقت یخورد، نان شب را نم یظھر را م

 ییر به سندھایبکدر االوسط وال ین را طبرانید: ایگو ی) م۳۱/۵( یثمیھ ،١خورد ینم
را  یه وکآمده،  یوفکر محّمدبن خالد یبکال یاز سندھا ییکت نموده، و در یروا

 اند. ثقه یه رجال وینشناختم، و بق
رده است. و بزار آن کت ی) به مانند آن روا۳۷/۴عاب (ین را ابن عبدالبر در االستیو ا

اند. چنان  از آنان ثقه ییکه رجال کت نموده، یرا به دو اسناد به مانند آن به اختصار روا
فه به ی) از ابوجح۲۵۶/۷ه (یم در الحلین را ابونعی) گفته است. و ا۳۲۳/۱۰( یثمیه ھک

ا به یاش از دن ییفه تا جدایه: بعد از آن ابوجحکن قول او را یت نموده، و ایآن روا یمعنا
 ر نشده است.کم خود نان نخورد، متذکش یپر

 شکم کالن واقع شد یو مرد ص چه میان او آن
د، و با یرا د یم بزرگکمرد ش صامبر یه: پکت نموده یروا س از جعده یطبران

 ».ت بھتر بودیبود، برا یم ٣نیر ایدر غ ٢نیاگر ا«زده گفت:  یم وکانگشت خود در ش
 یسک] صامبر ید، [پیخواب د صامبر یپ یبرا یسکه کآمده است  یتیو در روا

 ،-داشت  یم بزرگکش یو -ت نمود یاکش حیفرستاد، و او آمد و آن را برا یرا دنبال و
ان کن میر این در غیاگر ا«م او زده گفت: کبا انگشت خود به ش صامبر یآن گاه پ

ت نموده، یروا ین را طبرانید: ھمه ایگو ی) م۳۱/۵( یثمیھ .٤»ت بھتر بودیبود، برا یم

                                           
 ).۴۴۹۰) و نگا: صحیح الجامع (۸۹۲۹) و در االوسط (۱۳۲/ ۲۲. طبرانی در الکبیر (حسن -١
 طعام. یعنی -٢
 ، برایت بھتر بود.یداد یم یفقیرخواھد بگوید: اگر آن را به  یم صاست، پیامبر  یھدفش شکم و -٣
) در سند آن ابواسرائیل ۳۱۷، ۱۲۲/ ۴) حاکم (۲۸۴/ ۲) طبرانی (۴۷۱/ ۳. احمد (ضعیف -٤

 الحسمی است که مقبول است و ھمچنین جھرة که درباره اش اختالف است.
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آن  یبرا صامبر یت نموده: پین طور روایا یه وکن یرده، مگر اکت یز آن را روایو احمد ن
 باشد. یه ثقه مک یل جشمیاند، به جز ابواسرائ حید. و رجال ھمه رجال صحیمرد خواب د

 اش بر جابر ھنگام خریدن گوشت به خانوادهانکار عمر 
ه س ه: عمر بن الخطابکت نموده ید روایبن سع ییحیاز  کمال  س جابربن عبداللَّ

از  ییکا ینمود، عمر گفت: آ یتن ھمراھش گوشت حمل م یکه کافت یدر یرا در حال
ا ه رین آیش گرسنه گرداند، و ایه و پسرعمویھمسا یمش را براکه شکخواھد  یشما نم

 د:ینک یچگونه فراموش م

ذۡ ﴿
َ
�ۡ ٱ َحَياتُِ�مُ  ِ�  تُِ�مۡ َطّيَِ�ٰ  ُتمۡ َهبۡ أ  .]۲۰[االحقاف:  ﴾بَِها ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱوَ  َيا�ُّ

د، و از آن بھره یردکش استفاده یخو ییایدن یذ در زندگیبات و لذایاز ط«: ترجمه

 .١»دیگرفت
 ) آمده است.۴۲۴/۳ب (ین در الترغین چنیا

ه روا یھقیو نزد ب با من در  س ه گفت: عمربن الخطابکت است یاز جابربن عبداللَّ
ست؟ ین چیجابر! ا یده بودم، گفت: ایدرھم خر یکرا به  یه گوشتکروبرو شد،  یحال

 س ام، آن گاه عمر دهیشان گوشت خر یدرھم را برا یکام اشتھا نمودند و  گفتم: خانواده
اش درھم از ک یه آرزو نمودم، اکن ینمود تا ارد: اھلم اشتھا ک یرار مکشروع نمود و ت

) آمده ۴۲۴/۳ب (ین در الترغین چنیا با عمر روبرو نشده بودم. اینزدم افتاده بود، و 
) ۴۰۷/۴نز (که در منتخب الکتر از آن، چنان  ین را طوالنیر از جابر ایاست. و ابن جر

 ت نموده است.یآمده، روا
ن را از ابن یا یھقیم و بکالمنذر و حا د و ابنیدبن منصور و عبدبن حمیو سع

ه س ه: عمرکاند  ت نمودهیروا ب عمر د، یدرھم را د یک س در دست جابربن عبداللَّ
ام گوشت بخرم،  خانواده ین برایخواھم، با ا یست؟ پاسخ داد: مین درھم چیگفت: ا

د آن یه اشتھا نمودکرا  یزیا ھر وقت چیگفت: آ س اند. عمر آن را نموده یچون اشتھا
 د:ینک یه را چگونه فراموش مین آید؟ ایخر یرا م

ذۡ ﴿
َ
 .﴾تُِ�مۡ َطّيَِ�ٰ  ُتمۡ َهبۡ أ

 .»د؟یردکش استفاده یذ خویبات و لذایاز ط«: ترجمه

                                           
 ).۷۱۳/ ۲مالک ( -١
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 ) آمده است.۴۰۶/۴ن در المنتخب (ین چنیر شده. اکو آن را متذ

ه س انکار عمر  گوشت را دید یکه نزد و یوقت س بر فرزندش عبداللَّ
ت یر از حسن رواکدر المواعظ و ابن عسا یرکعبدالرزاق، احمد در الزھد، عس

ه یه گفت: عمر در حالکاند،  نموده ه نزدش گوشت کداخل شد،  ب نزد پسرش عبداللَّ
گفت: ھر وقت  س ن را نمودم، عمریا یست؟ پاسخ داد: اشتھاین گوشت چید: ایبود، پرس

ه ھر کاست،  یافکشخص  یک یاسراف برا ن قدری؟ ھمیخور ی، میرا اشتھا نمود یزیچ
 ) آمده است.۴۰۱/۴نز (کن در منتخب الین چنید بخورد. ایرا اشتھا نما یزیچ

 سفیان یبه یزیدبن اب س عمر وصیت
خبر  س ه گفت: به عمر بن الخطابکت نموده، یر روایدبن جبیاز سع کابن المبار

 س خورد، آن گاه عمر یمتنّوع و رنگارنگ م یھا طعام ب انیسف ید بن ابیزیه کد یرس
شام خود حاضر  یاو برا یه دانستک یگفتند گفت: وقت یرفأ میه به او کخود  یبه موال

را خبر نمود، و  س عمر یه به طعام شب خود حاضر شد، وک ین، ھنگامکشده، مرا خبر 
 ید، آن گاه شام براآمد و سالم داد و اجازه خواست، او ھم اجازه داد و عمر وارد ش س عمر

ان یبا او خورد، بعد از آن گوشت بر س او آورده شد، و سوپ و گوشت آورده شد، و عمر
دست خود را بازداشت، و بعد از  س عمر ید دست خود را دراز نمود، ولیزیرده شد، کش یپ

؟ یخور یم یرا بعد از طعام یا طعامیان از خدا بترس!! آیسف یدبن ابیزی یآن گفت: ا
د، از راه آنھا به ینکه جان عمر در دست اوست، اگر با سنت آنھا مخالفت ک یسوگند به ذات

 ) آمده است.۴۰۱/۴نز (کن در منتخب الین چنید شد. ایده خواھیشانکراھه یب

 یارانش یدنیا در پیش رو یو بدگوی س عمر
 یبر آشغال دان س ه گفت: عمرکت نموده، ی) از حسن روا۴۸/۱ه (یم در الحلیابونع

ن یت شدند. آن گاه گفت: ایارانش از آن اذیه ک یینار آن توّقف نمود، گوکگذشت و 
 .-د! یآور یم یا به آن روی -د یورز یه به آن حرص مکاست تان  یایدن

 ساخت یکه در دمشق ساختمان بلند یبه ابودرداء وقت س نامه عمر
را در  یساختمان بلند س ابودرداءه: کت نموده یلثوم رواکر از سلمه بن کابن عسا
د، آن ینه اقامت داشت، رسیه در مدک س ن خبر به عمربن الخطابیرد، و اکدمشق بنا 
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ت یه براک یفارس و روم منزل یا در منزلھایمر، آیمربن ام عویعو یش نوشت: ایگاه برا
اران محّمد ی ی؟ و شما ایھا شروع نمود ه به ساختن عمارتکند، نبود کت یفاک
 د!!.یان ھستیشوایپ

 س ه گفت: به عمرکت است یاز راشدبن سعد روا یھقیوھناد و ب ین نزد ویو ھمچن
به او  س بنا نموده است، آن گاه عمر یدر حمص مستراح س ه ابودرداءکد یخبر رس

ت یفاکت یاند، برا ا بنا نمودهین دنییھا از تز یا در آنچه رومیمر، آیعو ینوشت: اما بعد: ا
ردنش شروع کب آن امر نموده است [تو به آباد یه خداوند به تخرک یحالنبود، در 

ه یم در الحلین را ابونعی) آمده است. و ا۶۲/۸نزالعمال (کن در ین چنی] ! ایا نموده
ا، ین دنییت نموده است، و بعد از قول نزی) از راشدبن سعد به مانند آن روا۳۰۵/۷(

ه ک یب آن خبر داده است، وقتیخداوند به تخره ک ید آن، در حالیافزوده است: و تجد
 ن عقاب نمود.یرا به ا ید: ویگو یان مید، از حمص به دمشق برو. سفیام به تو رس ن نامهیا

 به عمروبن العاص در مورد منھدم ساختن باالخانه خارجه بن حذافه س نامه عمر
ه در ک یسکن یه گفت: اّولکت نموده، یب روایحب ید بن ابیزیم از کابن عبدالح

د، یرس س ن خبر به عمربن الخطابیبود، و ا س مصر باالخانه ساخت خارجه بن حذافه
 نوشت: س آن گاه به عمروبن العاص

ساخته، و  یه خارجه بن حذافه باالخانه بلندکد، یسالم، اما بعد: از ما خبر رس 
نامه من  نیه اک یگان خود مّطلع شود، وقتیھمسا یھا خارجه خواسته است تا بر عورت

ه منھدم یبه تو رس  ن. والسالم.کد، آن را إن شاءاللَّ
 ) آمده است.۶۳/۸نز (کن در الین چنیا

 س اّم طلق و وصیت عمر
ه روم یابن سعد و بخار ه گفت: نزد ام طلق کاند  ت نمودهیروا یدر االدب از عبداللَّ

ام طلق چرا  یاش پست است، گفتم: ا ه سقف خانهکاش رفتم، و متوّجه شدم  به خانه
ان خود نوشته یبه وال س پسرم، عمربن الخطاب یات پست است؟ گفت: ا سقف خانه

ھمان تان  ین روزھاید، چون بدترینکه ساختمان خود را بلند و برافراشته نکاست، 
 ) آمده است.۶۳/۸نز (کن در الین چنید. اینک یه ساختمان خود را بلند مکاست،  یروز
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 را طلب نمود یا اجازه ساختن خانه یکه از و یبه سعد وقت ینامه و
 یه گفت: سعدبن ابکاند،  ت نمودهینه رواییان بن عیاز سف ینوریا و دیالدن یابن اب

 ینوشت، و از و یا بود نامه ]یوفه [والکه بر ک یوقت ب وقاص به عمربن الخطاب
 نوشت: ینامه و را خواست، او در [جواب] یا اجازه ساختن خانه

ا یآفتاب بپوشاند، و از باران در پناه دارد، چون دن یه تو را از گرمکن کبنا آنچه را 
 مصر بود، نوشت: یه والک یو به عمروبن العاص در حال .١است یساز چاره یجا

ن در منتخب ین چنیتو باشد. ا یرت برایام یه دوست دارکتت چنان باش یبا رع
 ) آمده است.۴۰۶/۴نز (کال

 با خشت پخته بنا نموده بود که [خانه خود را] یانکار عمر بر مرد
 س عمربن الخطاب یه گفت: براکت نموده، یان روای) از سف۳۰۴/۷ه (یم در الحلیابونع
ردم ک یبا خشت پخته ساخته است، گفت: گمان نم [خانه خود را] یه مردکد، یخبر رس

 [فرعون] است:ن قول ید: ھدفش ایگو یم ]ین امت مثل فرعون باشد!! [راویدر ا

وۡ ﴿
َ
  .]۳۸[القصص:  ﴾احٗ َ�ۡ  ّ�ِ  َعلجۡ ٱفَ  لّطِ�ِ ٱ َ�َ  نُ َ�ٰ َ�ٰ َ�ٰ  ِ�  قِدۡ فَأ

 .»بساز یم قصریگل آتش برافروز، و برا )پختن( یم برایھامان برا یا«: ترجمه

 پسرش یانکار ابوایوب بر ابن عمر به خاطر تزیین دیوارھا در مراسم عروس
ه روار از سالم بن کابن عسا ه گفت: در زمان پدرم ازدواج نمودم، کت نموده، یعبداللَّ

ز بود، و خانه مرا با یوب نیه خواسته بود ابواک یسانکپدرم مردم را خواست، و از جمله 
ه کد ین نموده دییوب آمد، و سر خود را پایده بودند، آن گاه ابوایسبز پوشان ٢زعفران

ه، د یده شده است، گفت: ایخانه پوشان  یدر حال -د؟ پدرم یپوشان یوارھا را میعبداللَّ
وب گفت: درباره یوب، زنان بر ما فشار آوردند، ابوایابوا یگفت: ا -ا نموده بود یه حک

ه بر تو غلبه کدم یترس یدرباره تو نم ینند، ولکه زنان بر او غلبه کدم یترس یس مکھر 
ن در ین چنیخورم. ا یرا مان ت شوم، و نه ھم نان یمتان  ند! نه داخل خانهینما

 ) آمده است.۶۳/۸نزالعمال (ک

                                           
 یا بسنده باشد و زیادتر یاست که زندگ یآن خوراک یاستعمال شده است، و معنا» هبلغ«در نص  -١

 است. م. یساز نماید، و ھدف از آن این است که دنیا جایگاه چاره ینکند، خوراک یک روزه را افاده م
 ه ھمراه زعفران رنگ شده بودند.ھایی ک با پارچه یعنی -٢
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 ھنگام وفاتش س به سلمان س وصیت ابوبکر
ه کاند،  ت نمودهیروا س شان از سلمانیر ای) و غ۱۳۷/۳احمد در الزھد و ابن سعد (

سلمان از خدا بترس،  ین، گفت: اکحت یآمدم و گفتم: به من نص س رکگفت: نزد ابوب
ب تو از یده و نصیه فاکن نشود، یب خواھد شد، و چنینص ینده فتوحاتیه در آکو بدان 

پنجگانه را بخواند، در  یه نمازھاک یسکم و پشتت گردد، و بدان کآن فقط صرف ش
س از اھل کچ ید، و ھینما یگاه میند، و در امان و ذمه خدا بک یامان و ذمه خدا صبح م

ت در جھنم ی، خداوند تو را بر روینکش یه در آن صورت ذّمه خدا را مکش، کخدا را ن
 ) آمده است.۲۳۳/۸نز (کن در الین چنیاندازد. ا یم

 س رکابوب یضیدر ھمان مر یه: سلمان فارسکت است یاز حسن روا ینوریو در نزد د 
ن، کت یفه رسول خدا، به من وصیخل یه در آن درگذشت، نزدش آمد و گفت: اک

از آن جز به قدر  یسکچ یست، و ھیگشود نتان  یا را برایگفت: خداوند دن س رکابوب
 ) آمده است.۱۴۶/۲نز (کن در الین چنیرد. ایت و ضرورت خود نگیفاک

 به عبدالرحمن بن عوف ھنگام وفاتش س سخن ابوبکر
ه گفت: نزد کت است یروا س ) از عبدالرحمن بن عوف۳۴/۱ه (یم در الحلینزد ابونع

وفات نمود رفتم، و بر او سالم دادم، گفت: ه در آن کاش  یضیدر ھمان مر س رکابوب
 یھا است، و شما پرده یآمدن یامده، ولیآورده است، گرچه ھنوز ن یه روکدم یا را دیدن
احساس  ١یپشم آذر یھا د ساخت، و از خوابگاهیباج خواھید یھا و بالش یشمیابر

قرار داشته  ٢از شما برخار سعدان ییکه ک ییگو یرد، حتکد یخواھ یف و ناآرامیلکت
 -ر حد یدر غ -رده شود و گردنش کش یاز شما پ ییکه کن یباشد. به خدا سوگند، ا

 د.یا شنا نمایه در نعمت دنکش بھتر از آن است یزده شود، برا
) ۳۶۲/۴ه در المنتخب (کاز عبدالرحمن مانند آن، چنان  ین طبرانین را ھمچنیو ا

نده یم مرفوع را دارد، به خاطر آن از آکث حین حدیت نموده، و گفته است: ایآمده، روا
 دھد. یخبر م

                                           
 جان است.یمنسوب به آذربا -١
 است از خاردار. یاھیگ -٢
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و انکار عمرو بر یاران خود در عدم  ص حدیث عمروبن العاص درباره زھد پیامبر
 زھدشان

ه کدم یه گفت: از عمروبن العاص شنکت نموده، یاح رواین بن ریاحمد از عب
ھا  به آن صامبر خدا یه پکد، یورز یم یرغبت و عالقمند ییزھایگفت: شما به چ یم
عالقه  یبه آن ب صامبر خدا یه پک ید، در حالیورز یا عالقه میعالقه بود، به دن یب

شد،  یم یسپر یبر و صامبر یپ یه از زندگک یبود، به خدا سوگند، ھر شب
 صامبر خدا یاصحاب پ ید: بعضیگو یبود. م یادتر میاش ز ییاش در آن از دارا یقرضدار

) ۱۶۶/۵ب (یدر الترغ .١نمود یه قرض مکم یدیرا د صگفتند: ما رسول خدا 
ن یم اکن حاین چنیاند، ا حیان صحیان آن راویت نموده، و راوین را احمد رواید: ایگو یم

شد،  یم یبر او سپر یو ی، از زندگیگفته: ھر سه روز یه وکن یت نموده، مگر ایرا روا
ح خود به ین را در صحیشد. و ابن حبان ا یادتر میاش ز ییھا از دارا اش در آن یقرضدار

گفت:  یه وکن آمده ینزد احمد از عمرو ھمچن یتیت نموده است. و در روایاختصار روا
ن و یدور ساخته است؟! از زاھدترتان  امبریز راه و روش شما را از راه و روش پیچه چ

) ۳۱۵/۱۰( یثمید؟ ھیآن ھست ن مردم بهیتر ا بود، و شما راغبین مردم در دنیپارساتر
ر و ابن النجار به مانند آن کن را ابن عسایاند. و ا حید: رجال احمد رجال صحیگو یم

 اند. ت نمودهی) آمده، روا۱۴۸/۲نز (که در الکچنان 

ه بن عمر  شلوار خواست یکه از و یبه پسرش وقت س قول عبداللَّ
ه بن  یه: مردک ت نمودهیمون روای) از م۳۰۱/۱ه (یم در الحلیابونع از پسران عبداللَّ

ه به او گفت:  ی، از وب عمر شلوار خواست و گفت: شلوارم پاره شده است. عبداللَّ
د، آن یبپوش، جوان آن را ناپسند د آن را [درست نموده] ن و [دوباره]کازارت را قطع 

ه بن عمر ه آنچه ک، نباشد یبر تو، از خدا بترس، و از قوم یبه او گفت: وا س گاه عبداللَّ
 گردانند!! یخود م یھا ھا و پشت مکبه آنان داده است، آن را در ش یرا خداوند تعال

 آنچه میان ابوذر و ابودرداء در ساختن خانه اتاق افتاد
در  ب ه: ابوذر از نزد ابودرداءک ت نمودهی) از ثابت روا۱۶۳/۱ه (یم در الحلیابونع

 یھا ھا را بر شانه ساخت، گفت: سنگ یم یا خود خانه یبرا یه وکگذشت  یحال

                                           
 ).۳۲۹۴الترغیب () نگا: صحیح ۲۰۴/ ۴. احمد (صحیح -١
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بسازم، ابوذر مانند آن را به  یا خواھم خانه ی! ابودرداء پاسخ داد: میمردان حمل نمود
ن شده ین خشمگید در دلت بر من به خاطر ایبرادرم شا یاو گفت: ابودرداء گفت: ا

 یدیه تو در نجاست و پلکگذشتم  یم ی؟! ابوذر گفت: اگر از نزدت در حالیباش
 دم.یه تو را در آن دکبود  ین حالتیتر از ا دهیم پسندی، برایات بود خانواده

 را پوشید یکه لباس جدید یوقت ب عائشه یقول ابوبکر برا
راھن یپ یه گفت: بارکت نموده، یروا ل ) از عائشه۳۷/۱ه (یم در الحلیابونع

در شگفت شدم، ردم، و از آن خوشم آمد و ک یدم، و بدان نگاه مید خود را پوشیجد
ا یند! گفتم: چرا؟ گفت: آک یتو نظر نم یسو به؟ خداوند ینیب یگفت: چه را م س رکابوب

ا داخل شود. ینت دنیدر بنده به خاطر ز ینیه عجب و خودبک یوقت یندانست
نفرت  یداند، و از و یند، بد مکن کنت را تریه آن زکنیرا تا ا یو ألپروردگارش 

د آن یر گفت: شاکدم و به او صدقه دادم. و ابوبیشکد: آن گاه آن را یگو یند؟ مک یم
 ّفاره شده باشد.کت یبرا

 از فرزندانش که در بستر مرگ قرار داشت یبا یک س قصه ابوبکر
از  ییکه گفت: کت نموده، یب بن ضمره روای) از حب۳۷/۱ه (یم در الحلیابونع

نگاه  یدر بستر مرگ قرار داشت، و شروع نمود و به بالش س قیر صّد کپسران ابوب
ه به بالش نگاه کم یدیر گفتند: فرزندت را دکابوب یه وفات نمود براک یرد. ھنگامک یم
افتند. ینار ید -ا شش ی -ر آن پنج ید: او را از بالش برداشتند، و در زیگو ینمود. م یم

ه ياناالاهللا و انا«گفت:  یرجاع خوانده مگر زد و استیدست را به دست د س رکآن گاه ابوب

 .١ش آن را داشته باشدینم پوست گنجاک یگمان نم »راجعون!

                                           
 گوید: یاشاره کند که م یخواھد با این گفته خود به مفاد این آیه قرآن یابوبکر م -١

ِينَ ٱوَ ﴿ ونَ يَ�ۡ  �َّ َهَب ٱ ِ�ُ ةَ لۡ ٱوَ  �َّ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  يُنفُِقوَ�َها َوَ�  فِضَّ َّ�  ۡ ِ��ٖ  بَِعَذاٍب  ُهمفَبَّ�ِ
َ
 َ�ٰ ُ�ۡ  مَ يَوۡ  ٣٤ أ

نُفِسُ�مۡ  ُ�مۡ َكَ�ۡ  َما َذاَ�ٰ  َوُظُهورُُهۡمۖ  وَُجُنوُ�ُهمۡ  ِجَباُهُهمۡ  بَِها َوىٰ َ�ُتكۡ  َجَهنَّمَ  نَارِ  ِ�  َهاَعلَيۡ 
َ
�ِ  ْ  َما فَُذوقُوا

ونَ تَ�ۡ  ُكنُتمۡ   ].۳۵-۳۴[التوبة:  ﴾٣٥ ِ�ُ
کنند، به مجازات  یکنند، و در راه خدا انفاق نم یو آنان را که طال و نقره ذخیره م«: ترجمه

با آن صورتھا و  ھا را در آتش جھنم گرم وسوزان کرده و بشارت بده. در آن روز که آندردناک 
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که ساخته بود  یرا به دیدن منزل یکه و یابن مسعود ھنگام یقول عمار برا
 دعوت نمود

ه بن اب۱۴۲/۱ه (یم در الحلیابونع ه گفت: کت نموده، یل روایھذ ی) از عبداللَّ
ه بن مسعوده ک یھنگام ا آنچه را یگفت: ب س منزل خود را بنا نمود، به عمار س عبداللَّ

، یا ساخته یمکمح ید و گفت: بنایآن د یسو بهروان شد و  س ن، عماریام بب بنا نموده
 .یریم یو زود م - یا د نمودهیبع یا گفت: آرزوی - یا نموده یدور یو آرزو

 دعوت شد یا که به ولیمه یوقت یقول ابوسعید خدر
به  س ید خدریه گفت: ابوسعکت نموده، ی) از عطاء روا۳۲۳/۳ه (یم در الحلیابونع

ه کد، یدان یا نمید، آن گاه گفت: آیرا د یدعوت شد، و من با او بودم، و زرد و سبز یا مهیول
ه نان شب ک یخورد، و وقت یخورد نان شب را نم یه نان ظھر را مک یوقت صامبر خدا یپ

ب است، و جز یعطاء غر ث]ین حدید: [ایگو یم میابونع .١خورد ینان ظھر را نم خورد، یرا م
 ت نموده باشد.یروا ین را از ویه اکشناسم  یرا نم ییگر راوین بن عطاء دیوض

                                                                                                       
خود  یاست که برا یکه این ھمان چیز )گویند یو به آنھا م(کنند،  یشان را داغ میپھلوھا و پشتھا

 .»خود اندوختید، بچشید یرا که برا یذخیره ساختید، حاال چیز
که صدوق بدحفظ است:  ) در اسناد آن وضین بن عطاء است۳۲۳/ ۳. ابونعیم در الحلیة (ضعیف -١

 ضمن در مورد شنیدن عطاء از ابی سعید سخن است. ابن المدینی ). در۲/۳۲۱التقریب (
 گوید: وی ابوسعید را دیده که در حال طواف خانه خدا است اما از او چیزی نشنیده است. می
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