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  باب هفتم
   

  ه وحدت كلمهاهتمام و توجه اصحاب ب
   

 به وحدت كلمه، اتحاد احكام و اجتناب از اختالف و منازعه در ميان شان، در دعوت به سوى � چگونه اصحاب 
  .نمودند خدا و پيامبرش، و جهاد در راه خدا، اهتمام و توجه مى

   
  در كراهيت و بدى اختالف � اصحاب اقوال و گفتار

  
  درباره اختالف � قول ابوبكر

 روايت نمـوده،    )يعنى روز سقيفه بنى ساعده    ( در آن روز     �از ابن اسحاق در خطبه ابوبكر صديق        ) 145/8(بيهقى  
شـود،   براى مسمانان دو امير جايز نيست، و هر وقتى كه چنين باشد، امر و احكام آنها دچار اختالف مـى                   : كه گفت 

شـود،   و اين است كه، سنّت ترك مى. يدآ گردد و در ميان آنها منازعه و كشمكش پديد مى      جماعت شان پراكنده مى   
  .شود و آن به صالح هيچ كس نيست گردد، فتنه بزرگ مى بدعت ظاهر مى

   
  درباره اختالف � قول عمر

:  يادآور شده، و در آن آمده�و حديث را در بيعت ابوبكر      ... از سالم بن عبيد روايت نموده     ) 145/8(وى همچنين   
بـا  ! دو شمشير در يك غـالف؟     :  پاسخ داد  �عمر  . از ما باشد، و مردى از شما      مردى  : آن گاه مردى از انصار گفت     

  .آيند هم جور نمى
  

  در برحذر نمودن از اختالف � خطبه ابن مسعود
اى مردم به اطاعت و جماعت متمسك باشيد، چـون          :  روايت نموده، كه وى گفت     �طبرانى از عبداللَّه بن مسعود      

بينيد، بهتر از آنچـه اسـت    دان دستور داده است، و آنچه را در جماعت بد مى        خداست كه ب   )طناب(اين همان حبل    
زيرا خداوند عزّوجل هر چيزى را كه آفريده، براى آن پايانى هم قرار داده، كه بـه آن   . داريد كه در تفرقه دوست مى    

د، و بعد از آن تـا روز  شود، و براى اسالم ثباتى به وجود آورده است، و نزديك است كه به پايان خود برس      ختم مى 
كـشد كـه فقيـر كـسى را      شود، و نشانه آن فقر و تنگدستى است، و كار آن قدر به زشـتى مـى        قيامت زياد و كم مى    

كند، و حتّى انسان به بـرادر و   باشد كه آنچه دارد، برايش كفايت نمى يابد تا نزدش برود، و  غنى به اين فكر مى   نمى
رود، ولـى    و سئوال كننده در بين دو جمعه راه مى        ! شود  چيزى به او داده نمى     كند، ولى  پسرعموى خود شكايت مى   

كشد، و اهل هر منطقـه فكـر    تا اين كه سخن به اين جا كشيد، زمين صدايى مى! شود در دستش چيزى گذاشته نمى  
شـود، و    ش مـى  كنند كه در منطقه آنها صدا كشيده است، بعد از آن تا وقتى كه خداوند بخواهد براى شان خامو                   مى
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اى : گفتـه شـد   . آورد هـاى جگـر خـود را بـاال مـى           انـدازد، و پـاره     بعد زمين آنچه را در دل خود دارد بيـرون مـى           
هاى طال و نقره، و از همان روز تا روز قيامت ديگر از طال و  هاى جگر آن چيست؟ گفت ستون   ابوعبدالرحمن، پاره 
طبرانى اين را به سندهايى روايـت نمـوده، كـه در آن مجالـد          : دگوي مى) 328/7( هيثمى   1.شود نقره سود گرفته نمى   

  .اند اش اختالف است، و بقيه رجال يكى از آن سندهاى ثقه آمده، وى ثقه دانسته شده، ولى با اين همه درباره
هـا قطـع     وصله رحم : از غير طريق مجالد روايت نموده، و در روايت وى آمده          ) 249/9 (الحليهو اين را ابونُعيم در      

يابد كه به وى توجه و مهربانى نمايد، به حدى           ترسد، و فقير كسى را نمى      شود، به حدى كه غنى جز از فقر نمى         مى
 ولـى بـر وى بـه كمتـرين چيـز هـم              - و پسرعمويش غنى است      -كند   كه انسان از محتاجى و ناتوانى شكايت مى       

  .وده استو ما بعد آن را ذكر ننم... نمايد مهربانى و توجه نمى
   

  اختالف  درباره�قول ابوذر 
 بـار نمـوده بـرديم، ومـى خواسـتيم آن را بـه وى            �چيزى را براى ابوذر     : احمد از مردى روايت نموده، كه گفت      

براى حج اجازه خواست، و به او اجازه داده شد، : گفته شد.  آمديم و از وى پرسيديم و نيافتيمش2بدهيم، و به ربذَه
 چهار ركعت   �عثمان  : و در حالى كه ما پيش او بوديم، ناگهان به وى گفته شد            . نى نزدش آمديم  آن گاه در شهر م    

 نماز خواندم، وى دو ركعـت  �با رسول خدا :  اين بر وى گران تمام شد، و قول شديدى گفت، و افزود      3.خواند
ار ركعت خوانـد، بـه او گفتـه          برخاست و چه   �بعد از آن ابوذر     . نماز خواند، و با ابوبكر و عمر هم نماز خواندم         

اختالف شديدتر است، رسول : دهى؟ گفت چيزى را بر اميرالمؤمنين عيب گرفتى، و باز خودت آن را انجام مى      : شد
باشد، وى را ذليل نسازيد، كسى كه خواست         بعد از من سلطانى مى    «: اى ايراد فرموده گفت     براى ما خطبه   �خدا  

شـود، تـا     را از گردن خود كشيده است، و توبه وى قبول نمى   4 اسالم )طناب( وى را ذليل سازد، به درستى كه حبل       
 ، و بعد از آن برنگردد، و        -كند    و او اين كار را نمى      - بند ننمايد    )كه ايجاد كرده  (اش را    اين كه همه رخنه و روزنه     

بر ما در سـه     :  است كه   ما را امر نموده    �، رسول خدا    »كنند از جمله كسانى نباشد، كه وى را يارى و نصرت مى          
) 216/5( هيثمـى    5.ها را به مردم بيـاموزيم       به معروف امر كنيم، از منكر نهى نماييم و سنّت          )اينكه(: چيز غلبه نكنند  

  .اند در اين سند راوى است كه از وى نام برده نشده، و بقيه رجال وى ثقه: گويد مى
   

  اختالف شر است: كه � قول ابن مسعود

                                                 
1 ���� . ���	
� ���� ا��) ١٩٩- ١٩٨/ ٩(���ا�� در ا�� ب� ���� ا�� 
 .و در �&� %ن #"!

  .هاز النهاي. ربذه قريه مشهوريست در نزديك مدينه، كه قبر ابوذر غفارى در آنجاست 2
 .م. يعنى نماز را قصر ننمود و مسافرانه نخواند 3

  .هاز النهاي. م و اوامر و نواهى اسالم استكنايه از حدود، احكا 4
5 ���� . �� وج,د دار��) *+١/*(ا()./!&0!� � ).+٢١/*(ا
)")4 : �2!. در %ن 1&
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 در مكـه و  � و ابوبكر و عمر و عثمان در ابتـداى خالفـتش   �رسول خدا : تاده روايت نموده كهعبدالرزاق از ق 
خواندند، و بعد از آن عثمان، آن را چهار ركعت خواند، و اين خبر به ابن مسعود رسيد، وى  منى دو ركعت نماز مى

استرجاع خواندى، و بعـد از آن     : شدبه او گفته    .  خواند، و بعد از آن برخاست و چهار ركعت نماز گزارد           1استرجاع
  .آمده است) 242/4( اين چنين در الكنز 2.اختالف شر است: چهار ركعت نماز به جاى آوردى؟ گفت

   
  درباره اختالف، و گفتارش درباره  بدعت، جماعت و تفرقه � سخن على

آن چنـان كـه فيـصله       : د كه گفت  ان  روايت نموده  �بخارى، ابوعبيد در كتاب االموال و اصبهانى در الحجة از على            
دانم، تا اين كه براى مردم جماعت باشد، و يا چنان كـه يـارانم                نموديد، فيصله كنيد، چون من اختالف را بد مى         مى

 ايـن  3.كنند، دروغ اسـت    روايت مى  �عموم آنچه را از على      : ابن سيرين بر اين باور بود كه      . اند من هم بميرم    مرده
  4 .آمده است) 50/5(چنين در المنتخب 

 در مـورد سـنت، و بـدعت، و    � از علـى 5ابـن كـواء  : و عسكرى از سليم بن قيس عامرى روايت نموده، كه گفت         
 به خدا سوگند -سنت : اى ابن كواء، مسئله را حفظ نمودى، جواب را نيز بفهم      : وى گفت . جماعت و تفرقه پرسيد   

 اتحاد با اهل حـق  - به خدا سوگند   -، و جماعت     است، وبدعت آنچه است كه با آن فرق كند         � سنت محمد    -
آمـده  ) 96/1(اين چنين در الكنـز    . است، اگرچه اندك باشند، وتفرقه، يكجايى بااهل باطل است، اگرچه زياد باشند           

  .است
  

    � موضع اصحاب درباره خالفت بعد از وفات پيامبر
  

    � بر ابوبكر صديق � اجتماع صحابه
  � خطبه ابوبكر و � حكايت وفات پيامبر
آمـد تـا اينكـه بـر          سوار بر مركب خود مـى      6 از سنُح  �ابوبكر  :  روايت نموده، كه گفت    �بيهقى از عروه بن زبير      

 اجـازه  )رضي اهللا عنهـا (دروازه مسجد پايين آمد، و اندوهگين و پريشان بود، و براى ورود به خانه دخترش عائشه      
 بر بـستر وفـات نمـوده بـود، و         �لى داخل گرديد، كه رسول خدا       وى در حا  . خواست، و عائشه به او اجازه داد      

بعـد، او  . هاى خود را پوشيدند، و خود را از ابوبكر در پرده نمودند، جز عائشه   زنان در اطرافش بودند، آنها صورت     

                                                 
گوييم، كه آن نماز قصر نبود، كه دشمنان وى در اين مورد بر   در منى مى�درباره نماز حضرت عثمان . اناللَّه و اناليه راجعون: گفتن 1

  .اند، به خاطر اين كه وى در مكه خانه و اهل داشت، و بر اين اساس مقيم بود و نه مسافر تهوى انتقاد روا داش
٩+٢:(�9�ا
�زاق در #6&� /,د . ���� 2.(  
 .كنند  روايت مى� مبنى بر ترجيح دادن خودش بر ابوبكر و عمر و عثمان �هدف روايت هايى است كه رافضه آنها را از على  3

  ).٣٧٠٧(ب>!ر;  4
  .عبداللَّه بن كواء، و از زعماى خوارج استوى  5
  .نام مكانيست در بلنديهاى مدينه كه در آن منازل بنى حارث قرار دارد 6
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ابن آنچه : گفت بوسيد و گريه نموده مى  پرده را برداشت، و روى زانو بر وى نشست، و او را مى�از رسول خدا 
!  وفـات نمـوده اسـت      �گويد چيزى نيست، سوگند به ذاتى كه جانم در دست اوست، رسـول خـدا                 خطاب مى 

  .رحمت خدا بر تو باد اى رسول خدا، كه در زندگى و مرگت چقدر پاكيزه بودى
تـا  الى صف مردم ميگذشـت       و بعد از آن او را با لباس پوشانيد، و به سرعت به طرف مسجد بيرون آمد، و از البه                   

 در يـك طـرف منبـر    �ابوبكر . آيد، نشست  هنگامى كه ابوبكر را ديد به طرفش مى�اين كه به منبر آمد، و عمر        
دانست به زبان     شهادت را آن چنان كه مى      ]كلمه[ايستاد و مردم را بانگ نمود، آنها نشستند و ساكت شدند، ابوبكر             

 وى داده بود كه او در ميان شما زنده بود، و خبـر مـرگ             خداوند خبر مرگ نبى خود را در وقتى به        : آورد، و فرمود  
شما را براى خودتان نيز داده، و آن عبارت از فوت نمودن است، به حدى كه هيچ يـك از شـما بـه جـز خداونـد                            

  :خداوند فرموده است. ماند عزوجل باقى نمى
]����� �	
� � �	� �� ����� �� ���� �  )144: ال عمران(. ه اآلي]� 
  .»اند محمد فقط پيامبر خداست، و قبل از وى پيامبران گذشته«: جمهتر

و خداوند !! به خدا سوگند، ندانستم كه اين آيه قبل از امروز نازل شده باشد! اين آيه در قرآن است؟:  گفت�عمر 
  : گفته است�تعالى به محمد 

]���� � � � ��  )30:الزمر( ].�"! 
  .»ردنى هستى و ايشان هم مردنى هستندبه درستى كه تو هم م«: ترجمه

  :و خداوند تعالى گفته است
]$ �%& ��'(�) ��  )88:القصص( ].. -��! �� �),� �� �+*� � ��

  .»شويد هر چيز هالك شونده است مگر ذات او تعالى، حكم از آن اوست و به سوى او بازگردانيده مى«: ترجمه
  :و خداوند متعال گفته است

] / �,�	0 � �%1��%��� �23��4 !5� �(� 67
8 � �  )26:الرحمن( ].�
هر چيزى كه بر روى زمين است فنا شونده است، و روى پروردگار تـو كـه صـاحب بزرگـى و عظمـت             «:  ترجمه

  .»ماند و بس است باقى مى
  :و گفته است

]9��7�� 1�8 �%��(� �  )185:آل عمران(.]%� "?< �97=�4>�; � �:� (�/�
  .»شود سى چشنده مرگ است و مزدهاى اعمال شما روز قيامت به طور كامل به شما داده مىهر نف«: ترجمه
 تا آن وقت عمر داد، و وى را باقى داشت كه دين خدا را استوار گردانيد، و امـر          �خداوند براى محمد    : و افزود 

د نمود، و بعد از آن خداوند وى        خدا را پيروز و غالب گردانيد، و رسالت خداوند را ابالغ نمود، و در راه خدا جها                
اى كه هـالك شـود، بعـد از بينـه و      را بر آن حالت ميرانيد، و شما را بر راه و طريقه ترك نمود، و هر هالك شونده    
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 �ميرد، و كسى كه محمـد        شود، و كسى را كه خداوند پروردگارش بود، خدا زنده است و نمى              هالك مى  1قرآن
اى مردم از خدا بترسيد، و به دين . داد، معبود وى هالك گرديده است    زلت خدايى مى  نمود، و او را من     را عبادت مى  

تان چنگ زنيد، و بر پروردگارتان توكّل كنيد، چون دين خدا قايم و اسـتوار اسـت، و كلمـه خـدا تمـام اسـت، و                           
ن ما هست، و خداوند نصرت دهنده كسى است كه دينش را يارى دهد، و عزّت دهنده دينش است، و كتاب در ميا          

 را هـدايت نمـود، و در همـين حـالل و حـرام               �باشد، و توسط همين كتاب خداوند محمـد          آن نور و شفا مى    
به خدا سوگند، از تجمع كسى از خلق خدا بر خويش باك نداريم، شمشيرهاى خدا از غالف بيرون                  . خداوند است 

كنيم، چنان كه در ركاب رسول       ا مخالفت كند، جهاد مى    ايم، و با كسى كه همراه م       است، كه ما هنوز آنها را نگذاشته      
بعد از آن مهاجرين با وى به طرف .  جهاد نموديم، و هر كس ستم كند، مسؤوليت آن به دوش خود است  �خدا  

  .آمده است) 243/5 (البدايه اين چنين در 2. برگشتند�رسول خدا 
  

  �و بيعت عمومى به دست ابوبكر �خطبه عمر
 را هنگامى كه بر منبر نشست شنيد، و آن فـرداى آن           � عمر   3روايت نموده، كه وى خطبه اخير      �بخارى از انس    

آرزوى من  : وى گفت . -زد    و ابوبكر خاموش بود، و حرف نمى       - وفات نموده بود     �روزى بود كه رسول خدا      
از همه آنها وفات     بعد   � هدفش اين است كه پيامبر       -ها باشد     زنده بماند تا آخرين    �اين بود كه رسول خدا      

. شـويد   و حاال اگر محمد مرده باشد، خداوند در ميان شما نورى را قرار داده، كه توسط آن هـدايت مـى          -نمود   مى
 و او از همه مسلمانان به امور        4 را هدايت نمود، و ابوبكر رفيق رسول خدا، و دومين نفر است،            �خداوند محمد   

  .د و همراهش بيعت كنيدشما اولى و بهتر است، بنابراين برخيزي
زهـرى بـه    . و گروهى با وى قبل از اين در سقيفه بنى ساعده بيعت نموده بودند، ولى بيعت عمومى بـر منبـر بـود                      

به منبـر بلنـد شـو و        : گفت  مى )رضي اهللا عنهما  (در آن روز از عمر شنيدم كه براى ابوبكر          : گويد روايت از انس مى   
  5. او به منبر بلند گرديد، و عموم مردم همراهش بيعت نمودندبرين قول خود اصرار نمود تا اين كه

   
  در سقيفه �بيعت ابوبكر
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  .م. چندين خطبه ديگر ايراد فرموده است چه در ايام خالفتش و چه قبل از آن

 در غار ثور در وقت هجرت به طرف مدينه، كه خداوند نيز به آن اشاره نموده � با پيامبر � است به همراه بودن ابوبكر اشاره 4
 .م. است
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  حيات صحابه

٧  سوم جلد 

 در سـقيفه بيعـت صـورت        �هنگامى كـه بـا ابـوبكر        :  روايت است كه گفت    �نزد ابن اسحاق از زهرى از انس        
س از حمـد    و قبل از ابوبكر صحبت نمود، و پ        1برخاست) �و عمر   ( بر منبر نشست     �گرفت، فرداى آن ابوبكر     

تان چيزى گفتم، كـه نبـود، و آن را در كتـاب خـدا          اى مردم، من ديروز براى    : و ثناى الهى كه سزاوار اوست، گفت      
 تدبير كار � به من سپرده بود، ولى من بر آن بودم كه رسول خدا �نيافتم، و نه هم عهدى بود كه رسول خدا      

 -باشد   آخر ما مى]ميرد، و به اين صورت    بعد از همه ما مى    هدفش اين بود، كه وى      [: گويد  مى -ما را خواهد نمود     
 را توسط آن هدايت نمود، در ميان شما باقى گذاشته است، كـه  �، و حاال خداوند كتاب خود را كه رسول خدا    

كند، طورى كه وى را هدايت نموده بود، و خداوند كار شما را بر               اگر به آن چنگ زنيد، خداوند شما را هدايت مى         
رفيق رسول خدا، و دومين نفر وقتى كه آنها در غـار بودنـد، بنـابراين برخيزيـد و بـا او                      : ترتان جمع نموده است   به

  .و مردم با ابوبكر، پس از بيعت سقيفه، به شكل عمومى بيعت نمودند. بيعت كنيد
�(: بعد از آن ابوبكر صحبت نمود، و پس از حمد و ثناى خداوند طورى كه سزاوار اوست گفت                 �   A�BC���,8� ��'5  :
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راسـتى،  . اگر نيكى و خوبى نمودم، كمكم كنيد، و اگر بدى نمودم، راستم نماييـد ام، و از شما بهتر نيستم،   شما شده 

امانت است و دروغ خيانت، و ضعيف در ميان شما نزد من قوى است، تا ايـن كـه علـت وى را، ان شـاءاللَّه، دور                       
قومى كه جهاد در راه     . ضعيف است، تا اين كه حق را از وى، ان شاءاللَّه، بگيرم           ( نزد من )كنم، و قوى در ميان شما       

سازد، و هر قومى كه فحشا را شايع گرداند، خداوند ايشان را دچار بال               خدا را ترك كند، خداوند ايشان را ذليل مى        
كنم، و چون از خدا و پيامبرش نافرمـانى      از من تا آن وقت اطاعت كنيد، كه اطاعت خدا و پيامبرش را مى             . سازد مى

ـ   3.»نيست، برخيزيد به سـوى نمازتـان، خـدا رحمتتـان كنـد     نمودم، اطاعت من بر شما الزم         ه ايـن چنـين در البداي
  .اين اسناد صحيح است: گويد آمده، و مى) 248/5(
  

باره و در مورد قصه سـقيفه بنـى          در آن  � و بيانيه عمر   �قول مردى درباره خالفت ابوبكر    
  ساعده

مـن  : گويد  ابن عباس مى-اقامتگاه خود برگشت   به   �احمد از ابن عباس روايت نموده، كه عبدالرحمن بن عوف           
كشيدم، و ايـن      و او مرا در حالى يافت كه انتظارش را مى          -نمودم   عبدالرحمن بن عوف را براى مهمانى دعوت مى       

مـردى نـزد   :  گفـت �عبدالرحمن بن عـوف  .  به جاى آورد   �در منى و در آخرين حجى بود كه عمربن الخطاب           

                                                 
 .به نقل از ابن هشام، و همچنين بقيه اصالحات از ابن هشام نقل گرديده است 1

 .»حقش را به وى برگردانم«يعنى . »هحتى اريح عليه حق ان شاءاللَّ«: و در ابن هشام آمده 2
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  حيات صحابه

٨  سوم جلد 

و به خدا سوگند، بيعت ابـوبكر       (كنم   اگر عمر بميرد با فالن بيعت مى      : گويد فالن مى : عمربن الخطاب آمده و گفت    
هـا را از ايـن    ايـستم، و آن  من امشب ان شاءاللَّه در ميان مردم مـى : عمر گفت. )يك عمل ناگهانى بود كه انجام شد      

ميرالمؤمنين، اين كار را نكـن،      اى ا : گفتم: گويد عبدالرحمن مى . دارم گروه كه درصدد غصب امر آنها اند برحذر مى        
كند، و اينها كسانى اند، كه اگر تو در ميان مردم برخيزى، اكثريت اهـل                 مردم نادان و سفله را جمع مى       1چون موسم 

ترسم كه تو چيزى بگويى، و آنها اين را با خود ببرند، و بعد درست دركـش         دهند، و من مى    مجلست را تشكيل مى   
رار ندهند، وليكن تا برگشت و رسيدن به مدينه صبر كن، چون آنجا دار هجرت و سنت    نكنند، و آن را در جايش ق      

گويى با تمكين و اطمينان بگو، آنهـا سـخن         است، و در آنجا علماى مردم و اشراف آنها را جمع كن، و آنچه را مى               
 در نخـستين سـخنرانى      اگر سالم به مدينه رسيدم،    :  گفت �عمر  . دهند كنند، و در جاهايش قرار مى      تو را درك مى   

  .كه ايراد نمودم، در اين باره با مردم صحبت خواهم نمود
صـكه  ) و من به سرعت به سـوى مـسجد مثـل             - روز جمعه بود     - به مدينه آمديم     ههنگامى كه در آخر ذى الحج     

در خروج بدون در نظر داشت گرمى و سـردى          : چه معنى دارد؟ گفت   ( صكةاالعمى: ) به مالك گفتم   -رفتم  ( اعمى
و سعيد بن زيد را نزد ركن راست منبر دريافتم، كـه از مـن سـبقت نمـوده بـود، و در                       . -هر ساعتى، و يا مثل اين       

و ديرى نگذشت كه عمر ظاهر گرديد، هنگامى كه وى را ديـدم،             . پهلويش نشستم، و زانويم به زانويش رسيده بود       
.  كس قبل از وى، آن را بر ايـن منبـر نگفتـه اسـت               گفتم اين بيگاه وى بر اين منبر سخنى را خواهد گفت، كه هيچ            

كنم وى چيزى را بگويد، كه هـيچ كـسى قبـل از              قبول نمى :  آن را نامأنوس ديد و گفت      �سعيد بن زيد    : گويد مى
 بر منبر نشست، هنگامى كه مؤذن خاموش گرديد، ايستاد و بعد از ثناى خداوند طورى كه                 �عمر. وى نگفته است  

دانـم، شـايد     گويم، كه برايم مقدر شده تا آن را بگويم، نمى          اى مردم، من سخنى را مى     : ما بعد ا: سزاوار است، گفت  
آن در پيش روى اجلم باشد، كسى كه آن را فراگرفت و آن را دانست، بايد هر جايى كه سـواريش وى را رسـانيد،          

  .ن دروغ بگويددانم كه بر م آن را بيان كند، و كسى كه آن را فرانگرفت، من برايش حالل نمى
 را به حق مبعوث گردانيد، و كتاب را بر وى نازل فرمود، و در آنچه بر وى نازل نموده بود آيه            �خداوند محمد   

 رجم نمـود، و مـا  هـم بعـد از وى            �رجم بود، ما آن را خوانديم، و فرا گرفتيم و آن را دانستيم، و رسول خدا                 
ما آيه رجـم را در كتـاب خـدا          : اى بگويد  ردم طوالنى گردد، گوينده   ترسم كه اگر زمان بر م      رجم نموديم، و من مى    

بنابراين رجم در كتـاب خـدا بـر    . اى كه خداوند عزوجل آن را نازل نموده گمراه شوند          يابيم، و به ترك فريضه     نمى
تـراف  كسى كه از زنان و مردان محصن باشد و زنا نمايد، در وقتى كه شاهد آورده شود، يـا حاملـه باشـد و يـا اع                          

. ]ال ترغبوا عن آبائكم فان كفرا بكم ان ترغبوا عن آبـائكم          [: خوانديم آگاه باشيد، كه ما مى    . صورت پذيرد حق است   
، آگاه باشيد، كه رسول 2»از پدران خويش اعراض نكنيد زيرا اعراض تان از پدران تان براى شما كفر است          «: ترجمه

                                                 
  يعنى موسم حج 1
  .باشد باشد و هدف اعراض از پدران، نسبت دادن خود به غير پدر مى اين آيه منسوخ مى 2



  حيات صحابه

٩  سوم جلد 

 مدح و ستايش    ) والسالم هعليهماالصال(د، كه عيسى بن مريم      مرا آنچنان مدح و ستايش نكني     «:  گفته است  �خدا  
  . »بنده خدا و رسول وى: كرده شد، من فقط بنده هستيم، و بگوييد

كنم، كسى فريـب نخـورد و     بميرد با فالن بيعت مى�اگر عمر: گويد اى از شما مى و به من خبر رسيده، كه گوينده   
آگاه باشيد، بيعت وى همينطور بود، مگر اين كه         . ى بود و انجام شد     يك عمل ناگهان   �بيعت ابوبكر   : ادعا نكند كه  

 در كار خير از ديگران سـبقت        �خداوند از شر آن نگه داشت، و امروز در ميان شما كسى نيست، كه چون ابوبكر               
 و  )رضـي اهللا عنهمـا    (على، زبيـر  :  وفات نمود، چنين بود كه     �داشته باشد، و حكايت ما هنگامى كه رسول خدا          

 باقى ماندند، و انصار همه جدا از مـا در سـقيفه بنـى               �سى كه با آن دو بود، در خانه فاطمه دختر رسول خدا             ك
اى ابوبكر، بيـا حركـت كنـيم و نـزد     : ساعده جمع شده بودند، و مهاجرين نزد ابوبكر جمع شدند، من به وى گفتم        

اين كه دو مرد صالح با مـا روبـرو گرديدنـد، و             برادران انصارمان برويم، و جهت رفتن نزد آنها حركت نموديم، تا            
نـزد بـرادران    : رويـد؟ گفـتم    اى گروه مهاجرين كجـا مـى      : آنچه را انصار نموده بودند، به ما يادآور شدند، و گفتند          

. بر شما اى گروه مهاجرين باكى نيست كه كار خود را فيصله كنيد و به آنها نزديك نشويد                 : انصارمان، آن دو گفتند   
آنگاه به راه افتاديم تا در سقيفه بنى ساعده نزدشـان آمـديم، و ايـشان    . رويم  خدا سوگند، حتماً نزدشان مى    به: گفتم

: سعدبن عباده، پرسيدم  : اين كيست؟ گفتند  :  جمع شده بودند، و در ميان شان مردى بود چادرپوش، گفتم           ]در آنجا [
  .مريض است: وى را چه شده است؟ گفتند

مـا  : اما بعـد : ب شان برخاست، و پس از ثناى خداوند آن طورى كه سزاوار اوست، گفت      هنگامى كه نشستيم، خطي   
 اسالم هستيم، و شما اى گروه مهاجرين قوم و قبيله نبى ما هستيد، و گروهـى از شـما انـدك                  1انصار خدا، و لشكر   
 امـر را از مـا غـصب         خواهند اصل مـا را بـه خـود بگيرنـد، و            متوجه شدم كه آنها مى    : گفت(حركتى انجام دادند،    

 و سخنانى را آماده نمـوده بـودم كـه خوشـم آمـده بـود، و                  -، وقتى كه خاموش شد، خواستم حرف بزنم         2)نمايند
اى عمـر   :  گفت �ابوبكر( 3خواستم اندكى تندى را از او دفع كنم        خواستم آن را در پيش روى ابوبكر بگويم، و مى         
تـر و باوقـارتر بـود، بـه خـدا سـوگند،               چون او از من حكـيم      - )آهسته باش، و نخواستم كه او را خشمگين سازم        

 و )يا مثل آن را(خواست، باقى نگذاشت مگر اين كه آن را  اى را هم كه در سخنانم آماده نموده بودم و دلم مى كلمه
  : وى گفت.  خاموش گرديد]تا اينكه[يا بهتر از آن را بدون تكلّف و تفكّر گفت، 

ر متذكّر شديد، شما اهل آن هستيد، ولى عرب اين امر را جز بـراى ايـن قريـه قـريش بـراى       آنچه را از خي   : اما بعد 
ترين نسب و منزل در ميان عربها برخوردارند، و من نسبت به يكى از  ها از بهترين و شريف شناسد، اين ديگرى نمى

                                                 
كند ولى به خاطر نارسايى آن ما آن را لشكر ترجمه  استعمال شده، كه گروه و يا گروهى از لشكر را افاده مى» كتيبه«يث در حد 1

  م. نموديم
. خواهيد ما را از اصل مان بازداريد، و امر را بدون ما تصاحب كنيد مى: آمده و در اصل.  گفته است)رضى اهللا عنه(اين سخن را عمر 2

 .باشد صحيف شده مىو اين يك سخن ت

  .م.  دفع كنم�يعنى چون كالم جانب مقابل تند بود خواستم با جواب مناسب تاثير آن را از ابوبكر  3



  حيات صحابه

١٠  سوم جلد 

دست من و دست ابوعبيـده بـن   ، و )بيعت كنيد(اين دو مرد براى تان راضى شدم، با هر يك از ايشان كه خواستيد       
 اينكـه  - بـه خـدا سـوگند    -هاى وى را غير از اين بد و ناخوشايند نديدم        از گفته  )هيچ چيز (جراح را گرفت، من     

تـر و بهتـر از آن    پيش كرده شوم، و گردنم زده شود، و مرا اين گردن زدن به گناهى نزديك نسازد، بـرايم محبـوب                
آن گـاه  . 1)مگر اين كه نفسم در وقت مرگ تغيير نمايد  (!! ن ابوبكر موجود باشد   است كه بر قومى امير شوم كه در آ        

شود، و من خرماى باردار آنم كه بدان  در اين قضيه من كنده آنم كه بدان خاريده مى         : اى از ميان انصار گفت     گوينده
و عـذيقها   «ا جذيلها المحكك    ان(هدفش از   :  از ما اميرى باشد، و از شما هم اميرى، از مالك پرسيدم            2.شود تكيه مى 
توانم آن را با زيركى و خوبى حـل   و مى[من داناى به آن هستم : گويد گويى كه وى مى: چيست؟ گفت ) »3المرجب

  .]كنم
اى ابوبكر دستت را    : بگو مگو بسيار شد، صداها بلند گرديد، طورى كه از اختالف ترسيديم، آن گاه گفتم              : گويد مى

بيعت كردند، بعـد از آن       ا پيش آورد، و من با او بيعت نمودم، و مهاجرين هم همراهش            دراز كن، و او دست خود ر      
اى از ايـشان   انصار همراهش بيعت نمودند، و بر سعد بن عباده اعتراض نموده و او را زير پاى نمـوديم، و گوينـده           

نچـه مـا حاضـر شـديم،        به خدا سوگند، در آ    : گويد  مى �عمر. خداوند سعد را بكشد   : سعد را كشتيد، گفتم   : گفت
تر و نيكوتر از بيعت ابوبكر نديديم، و ترسيديم كه اگـر از انـصار جـدا شـويم و بيعتـى صـورت        كارى را پسنديده 

نگيرد، شايد آنها بعد از ما بيعتى كنند، و در آن صورت، بايد ما همراه شان بر چيزى بيعت كنيم كـه از آن رضـايت    
ت كنيم، و فسادى برپا گردد، بنـابراين كـسى كـه بـا اميـرى بـدون مـشورت        نداريم، و يا اين كه همراه شان مخالف      

مسلمانان بيعت كند، بيعت وى مدار اعتبار نيست، و نه بيعت كسى مدار اعتبار است كه همـراهش بيعـت صـورت           
  4.گرفته است، و خوف اين وجود دارد، كه اين دو تن به قتل برسند

عويم بن سـاعده و معـن بـن عـدى           : د كه همراه شان روبرو گرديدند      متذكر گرديده، اين دو مر     �زهرى از عروه    
، حباب بن منذر    )انا جذيلها المحكك و عذيقها المرجب     (:  روايت است كه گوينده    �و از سعيد بن مسيب      . بودند
 البدايـه ايـن چنـين در      . انـد   روايت نمـوده   5اين را مالك روايت نموده، و از طريق وى اين حديث را جماعت            . بود

                                                 
 .باشد  آمده، و در ابن هشام اين جمله نمىهاين چنين در اصل و البداي 1

جذل است، كنده و چوبى را معنا كه تصغير » جذيل«، »انا جذيلها المحكك، و عذيقها المرجب«: در حديث چنين آمده است 2
كه » وعذيق«كنند، تا شترهاى گرگين خود را بدان خارند و توسط آن شفا يابند،  دهد، كه آن را در مكانى براى شتران نصب مى مى

راى دهد كه ب گرفته شده پايه و چوبى را معنا مى» رجبه«كه از » مرجب«دهد، و  است، خرماى ميوه دار را معنا مى» عذق«تصغير 
ماند، و گوينده اين قول با بازى نمودن  جلوگيرى از افتادن خرما به آن نصب گردد، و خرما با تكيه نمودن بر آن از افتادن محفوظ مى

 كه اكنون شما درباره آن به �من نظرى را در مورد خالفت بعد از پيامبر : خواهد قبل از اظهار نظريه خود بگويد نقش ميانجى مى
. شود با اتكا به آن بر اين مشكل فايق آمد كنم كه قابل اطمينان و قبول است، و مى ايد، براى تان پيشكى مى الف نمودههم تا حدى اخت

 .م

  .هبه نقل از البداي 3
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  .م. گويند اصحاب صحاح سته را در اصطالح محدثين جماعت مى 5



  حيات صحابه

١١  سوم جلد 

اين را همچنين بخارى، ابوعبيد در الغرائب، بيهقى و ابن ابى شيبه به مانند آن به شكل طويل،                  . آمده است ) 245/5(
  .اند آمده، روايت نموده) 138/3 139(چنان كه در كنزالعمال 

  
  درباره سخنانى كه در سقيفه درباره خالفت گفته شد �حديث ابن عباس

 وفات نمـوده  �رسول خدا :  آمده كه وضع مردم اين طور بود      �از عمر   نزد ابن ابى شيبه در حديث ابن عباس         
انـد و بيعـت      بود، كسى نزد ما آمد و به ما گفته شد كه انصار در سقيفه بنى ساعده بـا سـعدبن عبـاده جمـع شـده                         

نـان در  كنند، آن گاه من برخاستم، و ابوبكر و ابوعبيده بن جراح هم هراسان به طرف شان برخاستند، كه مبـادا آ            مى
 و  - عويم بن سـاعده و معـن بـن عـدى             -و با دو مرد صادق از انصار برخورديم         . اسالم چيز جديدى ايجاد كنند    

برگرديد، : آن دو گفتند  . نزد قوم شما، به خاطر آنچه از كار ايشان براى ما رسيده است            : رويد؟ گفتيم  كجا مى : گفتند
اما ما به .  هم واقع نخواهد شد، كه از آن خوش تان نيايدكه با شما هرگز مخالفت صورت نخواهد گرفت، و عملى         

 تا اين كه بـه قـوم رسـيديم، و           -نمودم كه در آنجا صحبت كنم         و من سخنانى را آماده مى      -رفتن اصرار ورزيديم    
ميان هنگامى كه ما در . اند ديديم كه ايشان در آنجا بر سعدبن عباده، كه مريض است و بر تختى قرار دارد گرد آمده         

و حباب بـن منـذر   . اى گروه قريش، از ما اميرى باشد و از شما هم اميرى           : شان داخل شديم، صحبت نموده گفتند     
.  را به شدت برمى گردانيم     1، اگر خواسته باشيد، به خدا سوگند، آن       )انا جذيلها المحكك و عذيقها المرجب     (: گفت

و بعـد از حمـد و ثنـاى         . خـاموش بـاش اى عمـر      : تآرام باشيد، و من خواستم كه صحبت كنم، گف        : ابوبكر گفت 
، از فضيلت شما و از درجه و منزلت تان در اسالم و حق تان               - به خدا سوگند     -اى گروه انصار، ما     : خداوند گفت 

دانيد كه قبيله قريش در ميان عرب منزلت و جايگاهى دارد، كه غير ايـشان در آن      كنيم، ولى شما مى    بر ما انكار نمى   
شود، بنابراين ما امـرا هـستيم و شـما وزرا، و از     و عرب هرگز، جز بر مردى از آنها جمع نمى   . رار ندارند موقعيت ق 

آگـاه  . خدا بترسيد و در اسالم شكاف ايجاد نكنيد، و نخستين كسانى نباشيد كه در اسالم چيز جديدى پيدا نمودند                  
 راضى شدم، و با هر يك از ايشان كـه بيعـت   -ح   من و ابوعبيده بن جرا     -باشيد، من نسبت به يكى از اين دو مرد          

به خدا سوگند، چيزى از آنچه را كه من دوست داشتم بگويم، :  گويد�عمر. تان ثقه و قابل اعتماد است كنيد، براى
باقى نگذاشت مگر اين كه آن را در آن روز گفت، به غير از اين كلمه، به خدا سوگند، اگر كشته شوم و بـاز زنـده                           

تر اسـت، از ايـن كـه     شوم، و باز كشته شوم و باز زنده گردانيده شوم در غيرگناه و معصيت برايم محبوب    گردانيده  
اى گروه انصار، اى گروه مسلمين، اولى و بهتر مـردم بـه             : بعد از آن گفتم   . امير قومى باشم، كه ابوبكر در آنها باشد       

بعـد از  . ر غار بودند، ابوبكر سبقت كننده آشكار       بعد از وى دوم دو تن است، آن گاه كه آنها د            �امر رسول خدا    

                                                 
، يعنى اگر خواسته باشيد اين طرح صلح »از  ما اميرى باشد و از شما هم اميرى«: اى باشد كه گفتند شايد اشاره به همان مصالحه 1

  .م. اعلم واللَّه. بريم گيريم، و دست به جنگ مى خود را پس مى



  حيات صحابه

١٢  سوم جلد 

آن .  از انصار از من سبقت نمود، و قبل از اينكه من با او بيعت كنم، او بيعت كـرد 1آن از دست وى گرفتم، و مردى 
  .آمده است) 139/3(اين چنين در كنزالعمال . گاه مردم پيگيرى نمودند، و از سعدبن عباده روى گردانيدند

   
  درباره آنچه در سقيفه در مورد خالفت واقع گرديد �سيرينحديث ابن 

وقتى آن روز پيش آمـد      : اللَّه روايت است كه مردى از زريق گفت        و نزد ابن ابى شيبه همچنين از ابن سيرين رحمه         
 انكار اى گروه انصار، ما از حق شما: ابوبكر گفت.  خارج شدند، و نزد انصار آمدند)رضي اهللا عنهما(ابوبكر و عمر 

ايم، شـما در آن    هر خيرى را كه نصيب شده      - به خدا سوگند     -كند، و ما     كنيم، و مؤمنى حق شما را انكار نمى        نمى
نهند، چـون آنهـا از همـه مـردم           ها جز بر مردى از قريش راضى نشده و گردن نمى           ايد، ولى عرب   با ما شريك بوده   

ارند، و متوسطترين عرب به اعتبار منزل و مقام اند، و از همـه              هاى فصيح دارند، و از همه مردم روهاى نيكو د          زبان
چـرا؟  : عمـر گفـت   . گفتند خيـر  . مردم در عرب سخى تراند، بنابراين به سوى عمر بشتابيد و همراهش بيعت كنيد             

اما تا وقتى كه من زنده هستم اين طور نخواهد شد، : عمر گفت . ترسيم از ترجيح دادن ديگران بر خويش مى      : گفتند
و ابـوبكر آن  . تو از من افضل هستى: تر هستى، عمر فرمود تو از من قوى: ابوبكر به عمر گفت   . با ابوبكر بيعت كنيد   

قوت من همراه فضيلتت براى تو      : هنگامى كه، در مرتبه سوم آن را گفت، عمر به او گفت           : را براى دومين بار گفت    
در حالى : ت ابوبكر نزد ابوعبيده بن جراح آمدند، وى گفتو مردم در وقت بيع.  بيعت نمودند�باشد، و با ابوبكر 

  .آمده است) 140/3( اين چنين در الكنز 2.كه دوم دو تن در ميان شماست، نزد من نياييد
   

خواست  در خالفت، رضايت ايشان به وى و  رد كسى كه مى �اصحاب و مقدم ساختن ابوبكر
   در وحدت آنان اختالف و پراكندگى ايجاد كند 

  
  � حديث ابن عساكر و قول ابوعبيده درباره خالفت ابوبكر صديق

 فرسـتاد كـه بيـا تـا تـو را خليفـه              � كسى را نزد ابوعبيده      �ابوبكر  : ابن عساكر از مسلم روايت نموده، كه گفت       
. »براى هر امت امينى است، و تو امين اين امـت هـستى  «: گفت  شنيدم كه مى �بگردانم، چون من از رسول خدا       

 ايـن   3. وى را امر نموده بود، تـا مـا را امامـت كنـد              �شوم كه رسول خدا      من از مردى پيش نمى    : ابوعبيده گفت 
از مسلم بطين از ابوالبخترى به مانند آن روايت نموده، ) 267/3(و اين را حاكم  . آمده است ) 136/3(چنين در الكنز    

و اين . منقطع است: گويد اند، و ذهبى مى وايت ننمودهصحيح االسناد است، ولى بخارى و مسلم آن را ر  : گويد و مى 
آمـده، روايـت    ) 126/3(را ابن عساكر، ابن شاهين و غير ايشان از على بن كثير به مانند آن، چنان كه در كنزالعمال                    

  .اند نموده

                                                 
  . است� وى بشيربن سعد 1
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  حيات صحابه

١٣  سوم جلد 

  
  گفتند �درباره خالفت ابوبكر صديق �حديث امام احمد و آنچه ابوعبيده و عثمان

دستت را پيش آور تا بـا تـو         :  گفت )رضي اهللا عنهما  (عمر به ابوعبيده    : رى روايت نموده، كه گفت    احمد از ابوالبخت  
من در برابـر    : ابوعبيده گفت . »تو امين اين امت هستى    «: گفت  شنيدم كه مى   �بيعت كنم، چون من از پيامبر خدا        

 - رسول خدا -، و او تا وفات وى  وى را امر نموده بود تا امامت مان كند  �افتم، كه رسول خدا      مردى جلو نمى  
اند، جز اين كه ابوالبخترى از عمر نشنيده است،  رجال وى رجال صحيح: گويد مى) 183/5( هيثمى 1.امامت مان كرد

و ايـن را ابـن سـعد و     . آمده، روايت كرده است   ) 140/3(و اين را همچنين ابن عساكر مانند آن، چنان كه در الكنز             
: انـد و در حـديث وى آمـده         آمده روايت نمـوده   ) 140/3(يمى به مانند آن، چنان كه در الكنز         ابن جرير از ابراهيم ت    

اى نديدم، آيا در حالى با من بيعت   از تو ضعف و كم زورى، از ابتدايى كه اسالم آورده  )قبل از اين  (: ابوعبيده گفت 
از حمران روايت است، كه عثمـان بـن         و نزد خيثمه اطرابلسى     . كنى، كه صديق، دوم دو تن، در ميان تان است؟          مى

 است، وى صديق، دوم دو تن و رفيق رسول          - يعنى خالفت    -ترين مردم به آن      ابوبكر صديق مستحق  : عفان گفت 
  .آمده است) 140/3(اين چنين در كنزالعمال .  است�خدا 

   
  كـه وى   )رضـي اهللا عنهمـا    ( در قبول خالفت و قول على و زبيـر           �معذرت خواستن ابوبكر  

  ترين مردم به خالفت است مستحق
عبدالرحمن بن  : اند كه   روايت نموده  �از سعدبن ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف      ) 152/8(و بيهقى   ) 66/3(حاكم  

 برخاسـت و    � را شكـست، بعـد از آن ابـوبكر           �عوف با عمر بن الخطاب بود، و محمدبن مسلمه شمشير زبير            
به خدا سوگند، مـن هرگـز، هـيچ روز و    :  تقديم معذرت خويش به آنان گفتاى ايراد فرمود، و با  براى مردم خطبه  

شبى بر امارت حريص نبودم، و نه هم به آن رغبت و عالقمندى داشتم، و نه آن را در خفا و نه در آشـكار از خـدا    
اخته شـد، كـه    خواسته بودم، ولى من از فتنه ترسيدم، و در امارت برايم راحتى نيست بلكه امر بزرگى به گردنم اند                  

تـرين   طاقت آن را ندارم، و نه هم مرا بر آن دستى است جز به تقويت خداوند عزوجل، و دوسـت دارم كـه قـوى                         
و . مهاجرين ازوى آنچه را گفت، و به آنچه معذرت خواست، قبول نمودنـد            . بود مردم بر آن، امروز به جاى من مى       

 اين خشمگين شديم، كه از مشورت خواستن مؤخر گردانيده          ما فقط به خاطر   :  گفتند )رضي اهللا عنهما  (على و زبير    
بينيم، وى رفيق غار و دوم دو تن اسـت،    مى�ترين مردم به آن، بعد از رسول خدا  شديم، و ما ابوبكر را مستحق    

 به نماز گزاردن براى مردم در وقتى امر نموده بـود كـه              �دانيم، او را رسول خدا       و ما شرف و بزرگى وى را مى       
  . زنده بودخودش

   
اتفاق  �و ابوسفيان درمورد خالفت ابوبكر صديق �حديث ابن عساكر درباره آنچه ميان على

  افتاد
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  حيات صحابه

١٤  سوم جلد 

 داخل گرديـد و     )رضي اهللا عنهما  (ابوسفيان نزد على و عباس      : ابن عساكر از سويدبن غَفْله روايت نموده، كه گفت        
كنـد، بـه خـدا سـوگند، اگـر       ترين قبيله قريش چـه مـى    كمترين و    اى على، و تو اى عباس، اين امر در ذليل         : گفت

خـواهم   خير، به خدا سوگند، نمـى : على به او گفت . كنم  پر از اسبان و مردان مى      1خواسته باشم اين وادى را بر وى      
. گذاشـتيم  ديديم، خالفت را برايش نمى كه آن را بر وى پر از اسبان ومردان كنى، اگر ما ابوبكر را براى آن اهل نمى          

انـد، و يكـديگر را دوسـت دارنـد، اگرچـه        اى ابوسفيان، مؤمنين بعضى شان براى برخى ديگر خود نصيحت كننده          
. اند، كه بعضى شان براى برخى ديگر خاين و فريبكاراند جسدها و ديارهاى شان از هم دور باشند، و منافقين قومى          

واحمد دهقان به معناى آن روايـت نمـوده، و دربـاره            و اين چنين اين را اب     . آمده است ) 141/3(اين چنين در الكنز     
گرچه ديار و جسدهاى شان نزديك باشد، قومى هستند كه بعضى شـان بـراى برخـى ديگـر                   : منافقين افزوده است  

آمـده  ) 140/3( اين چنـين در الكنـز        2.ايم و او براى آن اهل بوده است        خاين و فريبكاراند، ما با ابوبكر بيعت نموده       
  .است

   
  و ابوسفيان اتفاق افتاد  � عبدالرزاق و حاكم درباره آنچه در ميان علىحديث

هنگامى كه براى ابـوبكر صـديق بيعـت صـورت گرفـت،             :  روايت نموده، كه گفت    3و اين را عبدالرزاق از بن ابجر      
ا سوگند، مـن    اما به خد  ! ترين خانه در قريش در اين امر بر شما غلبه نمود؟           آيا اندك : ابوسفيان نزد على آمده گفت    

حاال هم دشمن اسالم و اهـل آن        : على گفت .  پر خواهم نمود   4)اگر خواسته باشم  ( را از اسبان و مردان       ]وادى[اين  
اين چنـين   . هستى، ولى اين دشمنى اسالم و اهلش را چيزى ضرر نرسانيده است، ما ابوبكر را براى آن اهل ديديم                  

ابوسفيان بـن حـرب نـزد       : از مرّةالطيب روايت نموده، كه گفت     ) 78/3(و اين را حاكم     . آمده) 87/4(در االستيعاب   
 تعلّق  - يعنى ابوبكر    -ترين آن    ترين قريش، و ذليل    چه شده است كه اين امر به كم       : على بن ابى طالب آمد و گفت      

 �علـى   .  را بر وى پر از اسبان و مـردان خـواهم نمـود             ]دره[گرفته است، به خدا سوگند، اگر خواسته باشم، اين          
ات با اسالم و اهل آن، اى ابوسفيان، به درازا كشيده است، اما آن براى اسالم چيزى ضـرر نرسـانيده                      دشمنى: گفت

  .است، ما ابوبكر را براى آن اهل يافتيم
  

درباره خالفت ابوبكر صديق     )رضي اهللا عنهما  (آنچه در ميان عمربن الخطاب و خالدبن سعيد       
   اتفاق افتاد�

 �خالدبن سعيد بن العاص در زمـان پيـامبر          :  روايت نموده، كه گفت    �ز صخر نگهبان پيامبر     ا) 28/4(طبرى  
 در حالى وفات نمود، كه او در همانجا قرار داشـت، و بعـد از يـك مـاه از وفـات        �در يمن بود، و رسول خدا       

                                                 
  .�بر ابوبكر  1
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  .در اصل ابن الجبر آمده، ولى صحيح همان است كه ما ذكر نموديم، چنانكه در االستيعاب آمده است 3
  .به نقل از االستيعاب 4



  حيات صحابه

١٥  سوم جلد 

 )رضي اهللا عنهما  (لب   آمد، در حالى كه جبه ابريشمى بر تن داشت، با عمربن الخطاب و على بن ابى طا                 �پيامبر  
اش را كه بر تن دارد پـاره كنيـد، آيـا او        جبه: روبرو گرديد، عمر براى كسانى كه نزديكش قرار داشتند، فرياد كشيد          

و جبه !  آن در حالت صلح در ميان مردان ما ممنوع و مهجور است؟]پوشيدن[كند، در حالى كه      ابريشم را بر تن مى    
آيا : اى ابوالحسن، اى بنى عبدمناف، آيا بر آن مغلوب گرديديد؟ على گفت           : د گفت آن گاه خال  . وى را پاره نمودند   

عمـر بـه    . يابـد  اى عبدمناف، بر اين امر بهتر از شما دست نمى         : بينى يا خالفت؟ گفت    اين را مقابله و كشمكش مى     
و در نهايت جز به باشد،  دروغگو هميشه در همين چيزى كه گفتى غوطه ور مى       ! خدا دهانت را بشكند   : خالد گفت 

) 59/8(و اين را سيف و ابن عساكر از صخر به اختصار، چنان كه در الكنز . الحديث. رساند نفس خودش ضرر نمى
  .اند آمده، روايت نموده

   
  و خالدبن سعيد اتفاق افتاد �حديث ام خالد و آنچه در ميان ابوبكر

پدرم از يمن بعد از ايـن كـه بـا           : يت نموده، كه گفت   از ام خالد بنت خالدبن سعيدبن العاص روا       ) 97/4(ابن سعد   
اى بنى عبدمناف، آيا راضى شديد،      :  گفت )رضي اهللا عنهما  (ابوبكر بيعت شده بود به مدينه آمد، و به على و عثمان             

 را بر شما عهده دار شود؟ و عمر اين را براى ابوبكر نقل نمود، وليكن ابـوبكر آن                   ]خالفت[كه غير از شما اين امر       
را از خالد بر دل نگرفت، و اما عمر آن را از وى با خود نگه داشت، و خالد سه ماه درنگ نمود و با ابوبكر بيعـت                            

آيـا  : بعد از آن ابوبكر در وقت ظهر بر وى گذشت، و او در منزلش بود و به او سالم داد، خالد به وى گفـت         . نكرد
م در صلحى داخل شوى كه مسلمانان در آن داخـل           دوست دار : دوست دارى كه همراهت بيعت كنم؟ ابوبكر گفت       

كنم، و او در حالى آمد كه ابـوبكر بـر منبـر قـرار                موعدت شبانگاه باشد، و همراهت بيعت مى      : خالد گفت . اند شده
نمـود، هنگـامى كـه       و نظر ابوبكر در قبال وى نيكو بود، و او را احترام و تعظيم مى              . داشت و همراهش بيعت نمود    

اش آمـد، آن گـاه        را به طرف شام اعزام داشت، او را بر مسلمانان امير مقرر نمود، و با پرچم به خانه                  ابوبكر عساكر 
و تـا آن    !! كنى، و او گوينده همان چيزى است كه گفـت          خالد را امير تعيين مى    : عمر با ابوبكر صحبت نموده گفت     

: گويـد   به تو مى�خليفه رسول خدا :  او گفتوقت بر وى اصرار داشت، كه ابوبكر ابواَروِى دوسى را فرستاد، و   
به خدا سوگند نه امير تعيين كردن تان ما    : پرچم ما را براى مان برگردان، و خالد آن را بيرون نموده به او داد، گفت               

 انـدكى نگذشـته   ]:گويد ام خالد مى[را مسرور گردانيد، و نه هم عزل تان براى ما بدى رسانيد، مالمت غير توست،      
. داد كه عمر را به حرفى ياد نكنـد  كه ابوبكر نزد پدرم داخل شده برايش معذرت پيش نمود، و او را سوگند مى     بود  

  !نمود به خدا سوگند، پدرم بر عمر تا وقتى كه درگذشت، دعاى رحمت مى
   

  على در اين باره �اش و قول براى جهاد به تنهايى �خارج شدن ابوبكر
پدرم در حالى كه شمـشيرش را از غـالف بيـرون آورده             :  روايت نموده، كه گفت    )رضي اهللا عنها  (ساجى از عائشه    

اش را   اش، به طرف ذى القصه بيرون آمد، آن گاه على بن ابى طالـب آمـد و از جلـو سـوارى                      بود، سوار بر سوارى   



  حيات صحابه

١٦  سوم جلد 

 احـد    در روز  �گويم، كه رسول خـدا       روى اى خليفه رسول خدا؟ من به تو آنچه را مى           كجا مى : گرفت و گفت  
، به خدا سـوگند، اگـر تـو را از دسـت             »شمشيرت را در غالف كن، و ما را با نفست در مصيبت منه            «: برايت گفت 

ايـن چنـين در الكنـز       . بدهيم، بعد از تو ابداً براى اسالم نظامى نخواهد بود، بعـد او برگـشت و ارتـش را فرسـتاد                    
  .آمده، روايت نموده است) 315/6 (البدايهكه در و اين را دار قطنى همچنين مانند آن، چنان . آمده) 143/3(
  

  مسترد نمودن خالفت براى مردم  
من هرگز هيچ شـب و روزى بـر آن حـريص    «: درباره خالفت و سخن وى كه     �خطبه ابوبكر 

  »ام نموده
 اى مردم، اگر گمـان نمـوده باشـيد، كـه مـن            :  روايت نموده، كه وى گفت     �ابونعيم در فضائل الصحابه از ابوبكر       

خالفت شما را به سبب رغبت در آن، و يا به هدف استبداد و تك روى بر شما و بقيه مسلمانان پذيرفته باشم، اين                        
طور نيست، سوگند به ذاتى كه جانم در دست اوست، من آن را به خاطر رغبت بـدان، و اسـتبداد و تـك روى بـر         

ام، و نه از خداوند در پنهان و         ر آن حريص نبوده   ام، و هرگز هيچ شب و روزى ب        شما و بر يكى از مسلمانان نگرفته      
ام، و به درستى كه امر بزرگى را به گردن انداختم، كه مرا طاقت و توانايى آن نيست، جز اين                  جهر آن را طلب كرده    

 باشد، فقط به شرط �كه خداوند كمك نمايد، و دوست دارم كه اين، براى كسى ديگرى از اصحاب رسول خدا 
بنابراين خالفت براى شما مسترد است، و از شما بيعتى نزد من نيـست، و آن را بـراى                  .  عدالت نمايد  اين كه در آن   

  .آمده است) 131/3(اين چنين در الكنز . كسى كه دوست داريد واگذار كنيد، و من هم مردى از شما هستم
   

  به خدا سوگند تو بهترين ما هستى: و اين قول ايشان �پاسخ صحابه به ابوبكر
 فـرداى همـان روزى كـه بـا او بيعـت گرديـد،       �ابـوبكر  :  نزد طبرانى از عيسى بن عطيه روايت است كه گفت         و

 چون من بهتر شما 1اى مردم من بيعت تان را برايتان مسترد گردانيدم: برخاست، و براى مردم صحبت نمود و گفت 
 بـه   -، تـو    �اى خليفه رسول خدا     : و گفتند بنابراين با بهترتان بيعت كنيد، و آنها به طرف وى برخاستند            . نيستم

انـد، آنـان در پنـاه خـدا و      اى مردم، مردم به خوشى و زور داخل اسـالم شـده    : گفت.  بهتر ما هستى   -خدا سوگند   
اش مطالبه نكند اين كار را انجـام دهيـد، مـن             همسايگان خدايند، اگر توانستيد كه خداوند شما را از چيزى در ذمه           

ام، خود را از من باز داريد، تا شما را عقـاب             شود، وقتى مرا ديديد، خشمگين شده      زدم حاضر مى  شيطانى دارم كه ن   
، چون براى گوشتى كه از حرام رشد كرده         2تان را مورد ارزيابى قرار دهيد      هاى دست آوردهاى غالم  ! اى مردم . نكنم

قبت كنيد، اگر راست و برابر بودم، كمكم        و مرا با چشم هايتان مرا     ! آگاه باشيد . سزد كه داخل جنّت شود     است، نمى 
كنيد، و اگر كجى نمودم، راست و برابرم گردانيد، و اگر خدا را اطاعت نمودم، اطاعتم كنيد، و اگر خدا را نافرمانى                      

                                                 
  .يعنى بيعت تان را فسخ و باطل گردانيدم 1
  .گيرند دقّت و توجه نمايند گرفتند، پس امرشان نمود تا در حالل بودن آنچه از ايشان مى از غالم يك مقدار مال معينى را مىها  آن 2



  حيات صحابه

١٧  سوم جلد 

در اين روايـت عيـسى   : گويد مى) 184/5(هيثمى . آمده است) 135/3(اين چنين در الكنز . ام نماييد  نمودم، نافرمانى 
  .ان آمده، و ضعيف است، و عيسى بن عطيه را نشناختمبن سليم

   
كنيم و نه از تو      نه استعفايت را قبول مى    : و سخن او در اين باره كه       �به ابوبكر  �پاسخ على 

  خواهيم كه استعفا بده مى
 بيعـت صـورت گرفـت، سـه روز دروازه     �هنگامى كه با ابوبكر     : نزد عشّارى از ابوجحاف روايت است كه گفت       

تان را فـسخ نمـودم، كـسى را كـه      اى مردم، بيعت: گفت آمد، و مى د را بست، و در هر روز براى شان بيرون مى  خو
نـه  : گفـت  ايـستاد و مـى      در برابـر وى مـى      �و در هر بار على بن ابى طالب         . دوست داريد، همراهش بيعت كنيد    

 پيش نموده است، كيست    �و را رسول خدا     خواهيم كه استعفا بدهى، ت     كنيم، و نه از تو مى      استعفايت را قبول مى   
 روايت نمـوده،    �و اين را ابن نجار از زيدبن على از پدرانش           . آمده) 141/3(اين چنين در الكنز     ! كه عقبت دارد؟  

آيا كسى هست كه ناخوشايند باشد، تـا آن را بـرايش            :  ايستاد و گفت   � بر منبر رسول خدا      �ابوبكر  : كه گفت 
نـه، بـه خـدا سـوگند، نـه        :  در آن هنگام على بن ابى طالب برخاست و گفت          -ه بار گفت     اين را س   -مسترد كنم؟   

خواهيم كه استعفا بدهى، چه كسى اسـت كـه تـو را مـؤخّر و عقـب                   كنيم، و نه هم از تو مى       استعفايت را قبول مى   
  . استآمده) 140/3(اين چنين در الكنز !  تو را پيش نموده است؟�دارد، در حالى كه رسول خدا  مى
   

  قبول خالفت براى مصلحت دينى  
  در اين باره اتفاق افتاد �حديث ابورافع درباره خالفت و آنچه در ميان او و ابوبكر

هنگامى كه مـردم ابـوبكر را       : اند كه گفت   ابن راهويه، عدنى، بغوى و ابن خزيمه از رافع بن ابى رافع روايت نموده             
ن رفيقم است كه مرا امر نموده بود، تا بر دو مرد امير مقرّر نشوم، بنابراين                وى هما : به عنوان خليفه برگزيدند، گفتم    

. بلـى : شناسـى؟ گفـت    اى ابوبكر آيا مـرا مـى      : سفر نمودم و به مدينه آمدم، و خود را به ابوبكر رسانيده به او گفتم              
، و حاال خودت امر امت را به        آيا چيزى را كه برايم گفته بودى به خاطر دارى، كه بر دو مرد امير مقرّر نشوم                : گفتم

 رحلت نمود، و مردم به زمان كفر نزديك بودند، آن گاه من بر آنها از ايـن  �رسول خدا   : گفت! اى؟ دوش گرفته 
ترسيدم كه مرتد شوند و اختالف كنند، و در حالى به آن داخل شدم كه ناخوشايند بودم، و يارانم هم بر من اصرار                       

  .آمده است) 125/3(اين چنين در الكنز . ايم دليل آورد كه وى را معذور دانستمو تا آن وقت كه بر. نمودند
   

  تو مرا به اين امر مكلّف ساختى: كه �حزن و اندوه بر قبول خالفت  سخن ابوبكر به عمر
: دهاند، كه به وى خبر رسـي       ابن راهويه و خيثمه در فضائل الصحابه و غير ايشان از مردى از آل ربيعه روايت نموده                

هنگامى كه ابوبكر به خالفت برگزيده شد، در خانه خود حزين و اندوهگين نشست، عمر نزدش آمد، و ابوبكر بـه                     
تو مرا به اين امر مكلّف ساختى، و از حكم نمودن در ميان مردم              : طرفش روى گردانيد، و او را مالمت نموده گفت        

والى اگر اجتهاد نمايد، و بـه       «:  گفته است  �ل خدا   دانى كه رسو   آيا نمى : عمر به وى گفت   . به وى شكايت نمود   
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، گويى كـه وى     »و اگر اجتهاد نمايد، و حق را خطا نمايد، برايش يك اجر است            . حق برسد براى وى دو اجر است      
  .آمده است) 135/3(اين چنين در الكنز .  سهل و آسان گردانيد�بر ابوبكر 

   
  �وفدر وقت وفاتش به عبدالرحمن بن ع �سخن ابوبكر

: انـد كـه    ابوعبيده، عقيلى، طبرانى، ابن عساكر، سعيدبن منصور و غير ايشان از عبدالرحمن بن عوف روايت نمـوده                
من جز بر سه چيز كه آنها را انجام دادم، و دوسـت داشـتم كـه انجـام       :  هنگام وفاتش به او گفت     �ابوبكر صديق   

ديگر را انجام ندادم، و دوست داشتم كه آنهـا را انجـام             و سه چيز    . دادم، ديگر بر چيزى اندوهگين نيستم      شان نمى 
و حديث را متذكر شده، ... پرسيدم  مى�ها از رسول خدا  و سه چيز ديگر را دوست داشتم كه درباره آن         . دادم مى

 ابوعبيده بـن  : انداختم دوست داشتم در روز سقيفه بنى ساعده امر را به گردن يكى از اين دو مرد مى                : و در آن آمده   
دوست داشتم هنگامى كه خالد را به طرف شـام          : بودم، و متذكر شده    بود و من وزير مى     جراح يا عمر، و او امير مى      

فرستادم، كه به اين صورت دستهاى خود را به راست و چـپ در راه خـدا دراز        فرستادم، عمر را به طرف عراق مى      
دوسـت داشـتم، كـه    :  من پرسيدم� از رسول خدا     و اما آن سه چيزى كه دوست داشتم، درباره آنها         . نموده بودم 
باشـد، تـا اهـل آن بـر آن نـزاع ننماينـد، و دوسـت داشـتم، كـه وى را                   پرسيدم، كه اين امر براى كى مى       وى را مى  

) 203/5(و هيثمـى    . آمـده ) 135/3(ايـن چنـين در الكنـز        . پرسيدم، آيا براى انصار در اين امـر چيـزى هـست؟            مى
باشد، و اين حديث از جمله آنهايى اسـت كـه بـر آنهـا                 بن داود بجلى آمده، كه ضعيف مى       در اين علوان  : گويد مى

  . صورت گرفته1انكار
   

  تعيين نمودن جانشين و خليفه  مشورت ابوبكر با اصحابش درباره خالفت هنگام وفات
 شدت �كر صديق از ابوسلمه بن عبدالرحمن و غير وى روايت نموده، هنگامى كه مريضى ابوب) 199/3(ابن سعد  

مـرا از  : از عمربن الخطاب به من خبر بده؟ عبدالرحمن گفـت    :  را خواست و گفت    �يافت، عبدالرحمن بن عوف     
وى :  گفت �عبدالرحمن. اگر چه اينطور باشد   : باشى، ابوبكر گفت   تر مى  پرسى كه خود، به آن از من عالم        امرى مى 

از :  را خواسـت و گفـت  � بعد عثمان بن عفّان  2اش است   بهترين كسى است كه نظرت درباره      - به خدا سوگند     -
آن ! اى ابوعبداللَّـه  على رغم آن همـه : ابوبكر گفت.  بده3تو از وى براى مان خبر     : عمر به من خبر بده؟ عثمان گفت      

 علم من درباره وى همين است كه نهان وى از آشكارش بهتر است، و اين كه مثـل او                    4بار خدايا، : گاه عثمان گفت  
گذاشـتم، از تـو    خدا بر تو رحمت كند، به خدا سـوگند، اگـر وى را مـى   :  گفت�آن گاه ابوبكر.  ميان ما نيست   در

                                                 
  .م. يعنى اين حديث در نزد محدثين قابل اعتماد نيست و از جمله احاديث منكر است 1
  .بينى اهل مى تترين كسانى است كه آنها را براى خالف او بهترين و مناسبت: يعنى 2
  .م.  خبر دارى�تر از حال عمر   اين است كه تو خوب�منظور عثمان  3
. شود در همچو موارد، براى تمكين و استوار ساختن جواب در نفس شنونده استعمال مى» بارخدايا«، »اللهم«در زبان عربى استعمال  4
  .م
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نمودم، و در ضمن آن دو با سعيدبن زيد ابو اعور و اسيد بن حضير و غير آن دو از مهـاجرين و انـصار                 تجاوز نمى 
 1دانـم، كـه بـراى رضـا، راضـى          بعد از تو مـى    ترين فرد    به خدا سوگند، من وى را زبده      : اسيد گفت . مشورت نمود 

كند، و هـيچ     دارد، بهتر از آنچه است كه آشكار مى        و آنچه را پنهان و پوشيده مى      . گردد، و براى خشم خشمگين     مى
  .تر از وى، اين امر را به دوش نگرفته است كسى قوى

   
  اتفاق افتاد �درباره خليفه گردانيدن عمر � آنچه در ميان ابوبكر، عبدالرحمن و عثمان

، و خلـوت آن دو بـا وى     � از وارد شدن عبدالرحمن و عثمان نـزد ابـوبكر            �و بعضى از اصحاب رسول خدا       
تو براى پروردگارت، وقتى كه از تو درباره خليفـه       : شنيدند، آن گاه نزد ابوبكر رفتند، و كسى از ايشان به وى گفت            

مـرا  : گـويى؟ ابـوبكر گفـت    بينى، چه مى  شدت وى را هم مىگردانيدن عمر بر ما، بپرسد، در حالى كه تو غلظت و 
ترسانيد؟ كسى كه از امر شما به ظلم توشه گرفته باشد،            مى]از استخالف [ خداوند   ]سئوال[بنشانيد، آيا مرا در مورد      

 آن را از من     آنچه را به تو گفتم،    . بارخدايا، من بهترين اهل تو را بر ايشان خليفه گردانيدم         : گويم مى!! مند گردد  زيان
: براى كسى كه در عقب توست برسان، و بعد از آن به پهلو تكيه نمـود، و عثمـان بـن عفّـان را خواسـت و گفـت                     

  :بنويس
   

و وصيتش بـراى او و بـراى         �درباره جانشين ساختن و خليفه گردانيدن عمر       �نامه ابوبكر 
  مردم
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ن اين عهد و پيمانى است، كه ابوبكربن ابى قحافه آن را در آخر عهد و زما          . به نام خداى بخشاينده مهربان    «: ترجمه

شود، و هنگام ابتدا و اول عهد و زمانش به آخرت، در حـالى كـه بـه آن                    خود در دنيا، در حالى كه از آن خارج مى         
نمايـد، و دروغگـوى     آورد، و فاجر يقين مـى      شود، از خود به جاى گذاشته است، جايى كه كافر ايمان مى            داخل مى 
اب را بـر شـما خليفـه گردانيـدم، بنـابراين از وى               من بعد از خودم عمربن الخط      ]در همين حال  [: 4گويد راست مى 

                                                 
  .م. شود ى كه خداوند راضى نباشد ناراضى مىشود و در مورد يعنى در كارى كه رضاى خداوند باشد راضى مى 1
  .به نقل از الطبقات 2
  ).227(: الشعراء 3
يعنى من در موقعى قرار دارم كه در آن حالت كافر مسلمان، فاجر مخلص و دروغگو صادق ميگردد، و آن حالت قرب موت است،  4

  .م. شم و حق را پايمال نمايمپس چگونه ممكن است من در اين حال در تعيين خليفه، خود غرضى داشته با
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ام، اگـر    بشنويد و اطاعت كنيد، و من درباره خدا، پيامبرش، دين وى، نفس خودم و شما در خير تقـصيرى ننمـوده                    
اش است، و اگر تغيير نمود، براى هر شخص همـان            وى عدالت نمود، همان گمان من در قبال وى، و علمم درباره           

و آنـانى كـه سـتم       «دانـم،    ام، و غيب را نمـى       كسب نموده است، و من خير را اراده نموده         )گناهاز  (چيزى است كه    
  .»اللَّهه ، والسالم عليكم و رحم»گردند اند، به زودى خواهند دانست، كه به كدام سو بر مى نموده

داى اين نامه را براى كاتـب        ابت �هنگامى كه ابوبكر  : گويند و بعضى از راويان مى    . بعد امر نمود، و نامه را مهر كرد       
:  نوشـت �آن گاه عثمان . گفت و او نوشت، ذكر عمر باقى ماند، و قبل از اين كه نام كسى را ببرد، بيهوش گرديد                

و . آنچه را نوشتى برايم بخـوان     : سپس ابوبكر به هوش آمد و گفت      . من بر شما عمربن الخطاب را خليفه گردانيدم       
كنم كـه ترسـيدى اگـر جـانم در      فكر مى:  تكبير بلند نموده گفت�آن گاه ابوبكر    او براى وى ذكر عمر را خواند،        

گرفت، تو را خداوند از اسالم و از اهل آن جزاى خير بدهد، به خدا             آمد، اختالف صورت مى    ام برمى  همان بيهوشى 
ه بود، و عمربن الخطاب و و بعد از آن او را امر نمود، و او با نامه در حالى كه مهر شد    . سوگند، براى آن اهل بودى    

آيا با كسى كه در اين نامه هست بيعت         : و عثمان به مردم گفت    . اسيدبن سعيد قرظى همراهش بودند، بيرون گرديد      
 او عمـر    -گوينـده علـى بـود       : گويـد   ابن سعد مى   -ما وى را دانستيم     : و برخى از آنها گفتند    . بلى: كنيد؟ گفتند  مى

  .ودند، و به آن راضى شدند و بيعت كردندو همه شان به آن اقرار نم. است
بعد از آن ابوبكر عمر را تنها فراخواند، و او را به آنچه بود وصـيت كـرد، و بعـد از آن از نـزد وى بيـرون آمـد، و                

بارخدايا، من به آن جز صالح شان را نخواستم، و از فتنه بر ايـشان               : هاى خود را بلند نموده گفت       دست �ابوبكر  
 ميان آنها كارى نمودم، كه تو به آن داناترى، و براى شان به رأى خود اجتهاد نمودم، و بهتر و قـويتر،  ترسيدم، و در  

 آنچه برايم حاضـر     1و حريص ترشان را به آنچه كه به هدايت آنان منتهى گردد، برايشان والى گردانيدم، و از امرت                 
انـد، و سرنوشـت شـان بـه           چون آنها بندگانت   شده، حاضر شده است، بنابراين تو جانشين من در ميان شان باش،           

دست توست، والى شان را براى شان اصالح بگردان، و او را از خلفاى رهيابت بگردان، كه هدايت نبى رحمت را،                     
آمده ) 145/3(اين چنين در الكنز     . و هدايت صالحين بعد از او را، پيروى نمايد و رعيتش را برايش اصالح بگردان              

  .است
 مريض گرديد، بـرايش هويـدا   �هنگامى كه ابوبكر :  روايت است كه گفت   �عساكر و سيف از حسن      و نزد ابن    

بينيد، و  برايم آنچه نازل شده است، كه مى: گرديد كه وى در خواهد گذشت، لذا مردم را جمع نمود و به آنها گفت      
 اسـت، و عقـد مـرا از شـما بـاز          ميرم، و خداوند تعالى سوگندهاى شما را از بيعت من گشوده           كنم كه مى   گمان مى 

نموده است، و امرتان را دوباره براى تان مسترد نموده است، بنابراين كسى را كه دوست داريد بر خود اميـر مقـرّر                       
كنيد، و اگر شما در زندگى من كسى را امير مقرّر كنيد، بهتر و سزاوارتر از آن جهت است كه بعد از مـن اخـتالف                  

 آن كار برخاستند، و او را تنها رها نمودند، ولى جور نيامدند، و دوباره نزد وى برگـشتند و   بعد آنها به خاطر   . نكنيد
بر شما عهد خـدا  : گفت. نه: گفتند. شايد شما اختالف كنيد: گفت. اى خليفه رسول خدا، ما را راهنمايى كن : گفتند

                                                 
  .م. مراد از امر اينجا عاليم موت است 1
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آن گاه  . خدا، و دينش و بندگانش فكر كنم      برايم مهلت بدهيد، تا براى      : فرمود. بلى: گفتند. شويد باشد كه راضى مى   
مردى را به من معرفى  كن، به خدا سوگند، تو نزد من براى اين كار اهل : ابوبكر كسى را نزد عثمان فرستاد و گفت

 بنويس، وى نوشت تا ايـن كـه بـه اسـم رسـيد، آن گـاه         ):ابوبكر فرمود (. عمر: عثمان گفت . و قابل اطمينان هستى   
  .بنويس عمر: د، و باز به هوش آمد و گفت بيهوش ش�ابوبكر 

   
  با وى مخالفت نمود �به طلحه در وقتى كه در خليفه ساختن عمر �جواب ابوبكر

هنگامى كه مرگ ابـوبكر صـديق       :  روايت است كه گفت    �بن عمر    و نزد اللكائى از عثمان بن عبيداللَّه بن عبداللَّه        
عهد خويش را بر وى امالء گفت و او نوشت، و قبل از اين كه نـام        را طلب نمود، و      �فرا رسيد، عثمان بن عفّان      
عمربن الخطاب، بعد ابوبكر به هوش آمد، و به عثمـان  :  بيهوشى آمد، و عثمان نوشت    �كسى را بگويد، بر ابوبكر      

گمان نمودم وفات نموده باشـى، و از اخـتالف و پراكنـدگى ترسـيدم، بنـابراين                 : كسى را نوشتى؟ پاسخ داد    : گفت
نوشتى به درستى كه بـراى آن اهـل          اگر خودت را مى   ! خدا بر تو رحمت كند    : ابوبكر گفت . عمربن الخطاب نوشتم  

انـد، و    من فرستاده كسانى هستم كـه پـشت سـر مـن           : بودى آن گاه طلحه بن عبيداللَّه بر وى داخل گرديد و گفت           
  :گويند مى

اتت چگونه خواهد بود، به ويژه وقتى كه امـور مـا را بـه          دانى، وى بعد از وف     ات مى  درشتى عمر را بر ما در زندگى      
آيـا در  . مـرا بنـشانيد  : ابوبكر گفـت . گويى پرسد، پس ببين كه تو چه مى     وى سپرده باشى؟ خداوند تو را از وى مى        

منـد گـردد،     ترسانى، كسى كه در امور شما از وهم استفاده كند، زيان            مرا مى  ]از استخالف [ خدا   ]بازخواست[مورد  
اين را از من به آنها .  بهترشان را براى خودشان خليفه گردانيدم1بر اهل تو: گويم تى كه خداوند از من بپرسد، مى      وق

  .برسان
   

   در اين امر)رضي اهللا عنها(حديث ام المؤمنين عائشه 
سيد، عمر را هنگامى كه مرگ ابوبكر فرار:  روايت است كه گفت)رضي اهللا عنها(از عائشه  ) 196/3(و نزد ابن سعد     

اى؟  كى را خليفه گردانيـده :  بر وى داخل گرديده گفتند)رضي اهللا عنهما  (خليفه خود گردانيد، آن گاه على و طلحه         
 ]بازخواسـت [آيا مـرا در مـورد       : پس تو براى پروردگارت چه دارى كه بگويى؟ گفت        : آن دو گفتند  . عمر را : گفت
بهتر اهـل تـو را بـر ايـشان خليفـه            : گويم  عمر از شما داناترم، مى     ترسانيد؟ من به خدا و به       مى ]از استخالف [خدا  

 روايـت  )رضي اهللا عنها(به مانند آن از عائشه ) 149/8(و اين را بيهقى     . آمده) 146/3(اين چنين در الكنز     . گردانيدم
  . روايت نموده است)رضي اهللا عنها(به معناى آن را از اسماء بنت عميس ) 54/4(كرده، و ابن جرير 

   
  حديث زيدبن حارث در اين امر
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  حيات صحابه

٢٢  سوم جلد 

 فرارسيد، كسى را دنبال عمـر       �هنگامى كه مرگ ابوبكر   : و اين را ابن ابى شيبه از زيدبن حارث روايت نموده، كه           
اگـر  ! كنـى؟  گير را بر ما خليفه تعيين مى عمر درشت خوى و سخت: فرستاد، كه او را خليفه تعيين كند، مردم گفتند   

تر و سخت گيرتر خواهد بود، پس وقتى كه با وى روبرو گرديـدى، در حـالى كـه        خوى وى والى ما گردد، درشت    
ترسـانيد؟   آيا مرا درمورد پروردگارم مى: گويى؟ ابوبكر گفت اى، به پروردگارت چه مى  عمر را بر ما خليفه گردانيده     

  .آمده است) 146/3(اين چنين در الكنز . بار خدايا، بهترين اهلت را بر آنها خليفه گردانيدم: گويم مى
   

  محول ساختن كار شورى به اهل آن  
  از وى �و سپردن امر به شش تن توسط او و ستايش ابن عباس �حكايت كشته شدن عمر

 را بـا كـارد زد، او را دو   �هنگامى كه ابولؤلـؤ عمـر  :  روايت نموده، كه گفت)رضي اهللا عنهما (طبرانى از ابن عمر     
 كه - را �داند، بنابراين ابن عباس   كه وى در ميان مردم گناهى دارد كه آن را نمى گمان نمود�ضربه زد، و عمر   

دوست دارم بدانم كه آيا ايـن       :  طلب نمود و گفت    -شنيد   گردانيد، و از وى مى     دوست داشت و به خود نزديك مى      
 هر جماعتى از مردم كـه   بيرون آمد، و از نزد)رضي اهللا عنها( آن گاه ابن عباس      1طرف گروهى از مردم بوده است؟     

از نزد هر گروهـى كـه عبـور    ! اى اميرالمؤمنين: نمودند، بعد به طرف عمر برگشت و گفت       گذشت آنها گريه مى    مى
: آن گاه گفت. كردند، انگار آنها امروز فرزندان جوان خويش را از دست داده باشند نمودم، ديدم آنان را كه گريه مى
آنگاه من بشاشت و گشايش را : گويد اين عباس مى. مجوسى، غالم مغيره بن شعبهكى مرا كشت؟ پاسخ داد ابولؤلؤ 

و با آن [االاللَّه را برايم حجت آورد    ستايش خدايى راست، كه مرا كسى نكشت كه الاله        : در روى وى ديدم، و گفت     
زداشـته بـودم، ولـى از مـن          را به سوى ما جلب كنيـد با        2اما من شما را از اين كه يكى از كفّار         . ]با من مجادله كند   
  !!.نافرمانى كرديد

                                                 
اى از جانب گروهى از مردم بوده است، و آن گروه اين  خواهد بداند كه آيا مورد ضرب قرار گرفتن او توطئه  مى�عمربن الخطاب  1

هاى ديگرى داشته  اند، يا اينكه يك عمل خائنانه فردى بوده، و انگيزه م دادهعمل را به خاطر كدام عمل ناشايسته وى در مقابلش انجا
  .م. است

باشد، و هدف از آن كفار عجم است، و اين اشاره به همان سياست عمربن  مى» علج«استعمال شده، كه جمع » علوج«در نص  2
ى كه مدينه منوره بود، به خاطر حفظ آن از اختالط و الخطاب است كه، اجانب را از سن بلوغ به بعد از ورود به مركز دولت اسالم

اى از آتش پرستان بخاطر عوامل و  تكاثر افكار مختلف و جلوگيرى از اعمال تخريبى در آن محدوده منع نموده بود، مگر اين كه عده
توانست براى جامعه   بود و مىاسباب مختلف وارد مدينه شدند، و در آنجا باقى ماندند، به ويژه ابولؤلؤ كه نقاش، آهنگر و نجار

 پس از �اسالمى خدمت نمايد، وى به وساطت مغيره بن شعبه كه امير كوفه بود توانست وارد مدينه شود، و عمربن الخطاب 
هجرت دست به اين ) 23(درخواست مغيره براى وى كه غالم او بود اجازه ورود داد، و باالخره اين او بود كه در وقت نماز در سال 

خواهد اشاره به همان سياست خود نمايد، كه يارانش به گفته   به اين قول خود مى�نت و جنايت فراموش ناشدنى زد، و عمر خيا
  .م.  از آن نافرمانى و تعدى نمودند�خود عمر 
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عثمان، على، طلحه، زبيـر، عبـدالرحمن بـن         : كى را؟ گفت  : پرسيدند. برادرانم را برايم طلب كنيد    :  بعد از آن گفت   
هنگـامى كـه آنهـا     .  را، و دنبال آنها فرستاد، و بعد از آن سر خود را در آغوشم نهاد               �عوف و سعدبن ابى وقاص      

 يافتم كه سران مـردم      - اى شش تن     -بلى، در امر مسلمانان ديدم و شما را         : اند گفت  ينها حاضر شده  ا: آمدند گفتم 
باشد، تا وقتى كه درست و راسـت باشـيد، امـر مـردم درسـت و                  و رهبران شان هستيد، و اين امر جز در شما نمى          

م اختالف و شقاق را يـاد نمـود، و        هنگامى كه از وى شنيد     -باشد   باشد، و اگر اختالفى باشد در شما مى        راست مى 
اگر باشد را، گمان نمودم كه آن واقع شدنى است، چون وى به ندرت كارى را گفته است، مگر اين كـه مـن آن را                         

 بعد از آن خون از وى به شدت جارى بود، و آنها در ميان خود به آهستگى صحبت نمودند، طـورى كـه                        -ام   ديده
باشد كه يكى به     اميرالمومنين هنوز زنده است، و دو خليفه نمى       : ن بيعت كنند، گفتم   ترسيدم آنها با مردى از ميان شا      

سه روز مشورت كنيد، و صهيب امام جماعت : گفت. مرا برداريد، اين كار را كرديم    : عمر گفت . طرف ديگرى ببيند  
و بزرگان، كسى كه از آنها با مهاجرين و انصار : اى اميرالمؤمنين با چه كسى مشورت كنيم؟ گفت: گفتند. نماز باشد

  .اينجا باشد، با او مشورت نماييد
اى از شير را خواست و آن را نوشيد، و سفيدى شير از هر دو زخم آشكار گرديد، و دانست كه                      بعد از آن نوشيدنى   

بـود آن را بـه خـاطر رهـايى از هـول قيامـت فديـه           اش برايم مى   اكنون اگر دنيا همه   : اين مرگ است، آن گاه گفت     
اگر چه اين را گفتى، خداونـد       :  گفت )ابن عباس (. دادم، ولى نيست، و ستايش خدا راست كه جز خير را نديدم            مى

 دعا ننموده بود، كه خداونـد ديـن و مـسلمانان را وقتـى  كـه در مكّـه               �به تو جزاى نيكو دهد، آيا رسول خدا         
ت عزّت بود، و توسط تو اسالم، رسـول خـدا        ترسيدند، توسط تو عزّت بخشد، و وقتى كه اسالم آوردى، اسالم           مى
اى   و اصحابش آشكار گرديدند، و به سوى مدينه هجرت نمودى، و هجرتت فتح بود، بعد از آن از هيچ معركه�

بعد از آن رسـول خـدا    .  در قتال مشركين در روز فالن و فالن اشتراك ورزيد، غايب نگرديدى        �كه رسول خدا    
 يـارى و  �تو راضى بود، و بعد از وى خليفـه را بـه خـط مـشى رسـول خـدا        در حالى وفات نمود كه از    �

مساعدت نمودى، و با كسى كه روى آورده بود، كسى را كه روى گردانيده بود زدى، طورى كه مردم به خوشـى و                  
ى بعد از آن به شكل بهتـر . بعد از آن خليفه در حالى درگذشت كه از تو راضى بود . ناخوشى داخل اسالم گرديدند   

 و توسط تو اموال را جمع كرد، و توسط تـو دشـمن   1بر مردم والى شدى، و خداوند توسط تو شهرها را آباد نمود،      
هاى شـان آورد، و بعـد از آن          را نابود ساخت، و خداوند توسط تو بر هر خانواده توسعه در دين و فراخى در رزق                

  !!.ات را شهادت گردانيد، و اين برايت مبارك باشد خاتمه
اى عبداللَّه، آيا روز : دهيد، بعد از آن گفت به خدا سوگند، مغرور كسيست كه او را فريب مى:  گفت� گاه عمر  آن

بارخدايا، ستايش تو راست، اى عبداللَّـه بـن         :  گفت �بلى، عمر   : دهى؟ گفت  قيامت نزد خداوند برايم شهادت مى     
ام را بر زمين بگـذار، آن گـاه ريـش و         گونه: گفت. ار دادم ام را بر زمين بگذار، آنگه او را بر ران خود قر            عمر، گونه 

واى بـر تـو، و واى بـر مـادرت اى عمـر، اگـر                : گونه وى را رها نمود تا اين كه به زمين رسيد، در اين حال گفت              
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هنگامى كه درگذشت، دنبال عبداللَّـه      . و بعد از آن جان سپرد، خداوند رحمتش كند        ! خداوند تو را نبخشد اى عمر     
اگر شما آنچه را كه او شما را به آن امر نموده است، انجام ندهيـد،       :  فرستادند، وى گفت   )رضي اهللا عنهما  (مر  بن ع 

 - 1حـسن . آيـم  و با مهاجرين و انصار و بزرگان ارتش كسى كه از آنها اينجا هست مشورت نكنيد من نزدتان نمـى        
مـؤمن  :  گفـت  -ش بـرايش ذكـر كردنـد         در وقت مـرگش، و تـرس او را از پروردگـار            �وقتى كه عملكرد عمر     

كند، و منافق بـدى و بـى بـاكى و غـرور را در خـود جمـع        اينطورمى باشد، كه نيكى و خوف را در خود جمع مى          
اى را نيـافتم، كـه احـسان و نيكـى            نمايد، به خدا سوگند، من در آنچه گذشت و در آنچه باقى مانده است، بنده               مى

نكه خوف و هراسش ازخداوند زياد شده است، و همچنين در آنچـه گذشـت و         برايش افزون گرديده باشد، مگر اي     
در آنچه باقى مانده، شخصى را نيافتم كه در بدى و عصيان زياده روى نموده مگر اين كه بى باكى و غرورش زيـاد          

  .اسناد آن حسن است: گويد مى) 76/9(هيثمى . شده است
   

  دو رفيقش و جانشين ساختن شش نفرو دفنش با  �حديث ابن سعد درباره دين عمر
و حديث : اند ، ابوعبيد، ابن ابى شيبه، بخارى، نسائى و غير ايشان از عمروبن ميمون روايت نموده)344/3(ابن سعد 

ببـين كـه مـن چـه قـدر          : به عبداللَّه بـن عمـر گفـت       :  يادآور گرديده، و در آن آمده      �را در داستان شهادت عمر      
اگر مال آل عمـرآن را كفايـت نمـود، آن را از             : فرمود. هشتادوشش هزار : ن، وى گفت  بدهكارم، و آن را حساب ك     

طرف من از اموال ايشان بپرداز، وگرنه از بنى عدى بن كعب بخواه، اگر اموال ايشان كفايت كرد خوب، در غير آن                      
اُم المؤمنين برو، سالم برسان      نزد عائشه . ها به غيرشان تجاوز نكن، و آن را براى من ادا كن            از قريش بخواه، و از آن     

هـر دو   ) كه با    - و نگو اميرالمؤمنين، چون من امروز اميرالمؤمنين نيستم          -خواهد   عمربن الخطاب اجازه مى   : و بگو 
كند، سالم داد   نزدش آمد، و او را در حالى يافت كه نشسته است و گريه مى�عبداللَّه بن عمر . دفن شود( رفيقش

 بـه خـدا     -: عائـشه گفـت   . دفـن گـردد   ( هر دو رفيقش  )خواهد كه با     ربن الخطاب اجازه مى   عم: و بعد از آن گفت    
هنگامى كه عبداللَّه آمد، عمر . دهم خواستم، ولى امروز او را بر نفس خود ترجيح مى  آن را براى خودم مى -سوگند  
وقتى :  نبود، بعد از آن گفت     تر چيزى از آن نزدم مهم    : عمر گفت . به تو اجازه داد   : در دستت چه دارى؟ گفت    : گفت

 ]عائشه[خواهد، اگر    عمربن الخطاب اجازه مى   : كه من مردم، مرا بر تختم حمل كنيد، بعد از آن اجازه بخواه، و بگو              
  .به تو اجازه داد، مرا داخل كن، و اگر اجازه نداد، مرا به قبرستانهاى مسلمانان برگردان

: آن روز مصيبتى نرسيده بود، عبداللَّه بـن عمـر سـالم داد و گفـت               هنگامى كه حمل گرديد، گويى مردم را جز در          
، و خداونـد    )و او دفن گرديد، خداوند رحمتش كنـد       (خواهد، و عائشه به وى اجازه داد         عمربن الخطاب اجازه مى   

جانـشين تعيـين كـن،      : هنگامى كه مرگ او فرارسيد، بـه وى گفتنـد         .  عزّت بخشيد  ) و ابوبكر  �با پيامبر   (وى را   
تـر    وفات نمود و از ايشان راضى بود، بـه ايـن امـر مـستحق    �هيچ كسى را از اين افرادى كه رسول خدا    : تگف

بينم، هر كدام شان را كه خليفه تعيين كردند، همان شخص بعد از من خليفه است، و نام على، عثمـان، طلحـه،     نمى
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، وى خليفه است، در غيـر آن هـر كـدام            اگر امارت براى سعد رسيد    .  را برد  �زبير، عبدالرحمن بن عوف و سعد       
 و  1ام شان كه خليفه تعيين گرديد، از وى كمك گرفته شود، چون من وى را به خاطر عجز و خيانت بركنار ننمـوده                     

هنگامى كـه جمـع   .  براى وى نبود2عبداللَّه را هم همراه شان تعيين نمود كه با وى مشورت كنند، ولى چيزى از امر    
كارتان را به سه تن محول كنيد، آن گاه زبير حق رأى خود را بـه علـى محـول                  : عوف گفت شدند، عبدالرحمن بن    

بعد . ساخت و طلحه حق رأى خود را به عثمان محول گردانيد و سعد حق رأى خود را به عبدالرّحمن محول نمود       
كدام يك از شما : من گفتعبدالرح. از آن سه تن، وقتى كه مسؤوليت و كار به آنها سپرده شد به مشورت پرداختند    

سازد؟ و از طرف شما خدا بـر مـن باشـد، كـه از افـضل و                   كشد، و كار را براى من محول مى        از اين كار دست مى    
خـودت از  : آن گاه با على خلـوت نمـوده گفـت   . بلى: آن دو تن گفتند   . خيرتان براى مسلمانان دريغ و صرفه نكنم      

 برخوردار هستى، و از جانب من خداوند حافظ تو باشـد،         ]در اسالم [ و سابقه    �قرابت و نزديكى با رسول خدا       
. بلى: كه اگر خليفه تعيين شدى، عدالت كنى، و اگر عثمان را خليفه تعيين نمودم، بايد بشنوى و اطاعت كنى، گفت          

ان اى عثمـ  : بعـد از آن بـه عثمـان گفـت         . بلى: و با عثمان خلوت نمود، و براى وى مثل اين را گفت، عثمان گفت             
دستت را پيش آورد، وى دست خود را پيش آور، و او همراهش بيعت كرد، آن گاه على و مردم همـراهش بيعـت                        

  4 - 3.ندنمود
   

  حديث ابن ابى شيبه و ابن سعد در اين باره
:  فرارسيد گفت�و نزد ابن ابى شيبه و ابن سعد همچنين از عمرو روايت است، هنگامى كه مرگ عمربن الخطاب 

 را براى من طلب كنيد، ولى با هيچ يك از آنهـا جـز بـا    �ه، زبير، عثمان، عبدالرحمن بن عوف و سعد      على، طلح 
و دامـاد   ( � اين افراد قرابت تو را بـا رسـول خـدا             )شايد(اى على،   : به على گفت  . على و عثمان صحبت ننمود    

ند، اگر اين امـر را بـه عهـده گرفتـى از     چه را خداوند از علم و فقه به تو اعطا نموده بدان      و آن  )بودنت را براى وى   
ايـن قـوم   ) 6)47(شـايد (اى عثمـان  : و بـه عثمـان گفـت   . هاى مردم بلند نكـن   را بر گردن  5خدا بترس، و بنى فالن    

 و سن و شرفت را بدانند، اگر تو اين امر را به دوش گرفتى از خدا بترس، و بنى                 �داماديت را براى رسول خدا      
سه روز براى مردم نماز بده، و اين : صهيب را برايم طلب كنيد، گفت: و افزود. م بلند نكنهاى مرد فالن را بر گردن

  .گروه بايد در يك خانه جمع شوند، و اگر بر مردى اتفاق نمودند، سر كسى را كه همراه شان مخالفت نمود بزنيد

                                                 
  . نموده بودكنارخاطر شكايت اهل آن از وى بر سعد را از واليت كوفه به �عمربن الخطاب  1
  .م. را نداشت» به حيث خليفه«يعنى حق تعيين شدن  2
در اين نص كلمات داخل قوس و بعضى اصالحات با مراجعه به حاشيه كتاب انتخاب شده است، كه تحقيق كنندگان محترم اصل  3

  .م. اند كتاب آن را گنجانيده
� %ن) ١٣٩٢(ب>!ر;  4&�!# �  .ب
  .در الطبقات، بنى عبدالمطلب آمده است 5
  .اند ها از طبقات نقل شده اين و بقيه كلمات فوق داخل قوس 6



  حيات صحابه

٢٦  سوم جلد 

دربـاره كارتـان   :  گفـت  بـه اعـضاى شـورا   �عمربن الخطـاب  :  و نزد ابن سعد از ابوجعفر روايت است كه گفت       
 بود، دوباره به شورا برگرديد، و اگر چهارتن و دو تن بود، همان صـنف             1مشورت كنيد، اگر دو تن، دو تن و دوتن        

اگر نظر سه تن و سه تن جمع شد، صنف و طـرف  : و از اسلم از عمر روايت است كه گفت . زياد و اكثر را بگيريد    
  .طاعت نماييدعبدالرحمن را پيروى كنيد، و بشنويد و ا

 � يك ساعت قبل از مردنش كسى را به سوى ابوطلحـه             �عمربن الخطاب   :  روايت است كه گفت    �و از انس    
اى ابوطلحه، با پنجاه تن از قومت از انصار با اين افراد اعضاى شورا باش، چون آنها طورى كه من          : فرستاد و گفت  

با يارانت برآن دروازه بايست، و هيچ كسى را نگذار كه كنم، در خانه يكى شان جمع خواهند شد، پس تو        گمان مى 
نزدشان داخل شود، و آنها را نيز نگذار كه روز سوم را بدون اين كه يكى از خويـشتن را اميـر مقـرر كننـد سـپرى         

  .آمده است) 156/3  157(اين چنين در الكنز ). 2برايشان هستى(نمايند، بارخدايا، تو خليفه من 
   

    گيرد  به دوش مىچه كسى خالفت را
  در اين باره � خطبه ابوبكر

 در حالى كه مريض بود، مردم را جمع نمود، و كسى را امر     �ابوبكر  : ابن عساكر از عاصم روايت نموده، كه گفت       
: اى بود كه ايراد نمود، وى پس از حمد و ثناى خداوند گفـت              نمود كه او را به منبر حمل كند، و اين آخرين خطبه           

فريب دهنده است، و آخـرت را بـر دنيـا تـرجيح     ) 3چون دنيا(ز دنيا برحذر باشيد، و برآن اعتماد نكنيد، اى مردم، ا 
شود، و اين امـرى كـه مـا عهـده      دهيد و دوستش داشته باشيد، چون به دوستى هر يك از آنها ديگرش بد ديده مى      

يابـد، بنـابراين آن را جـز         ، صالح نمى  دارش هستيم، آخر آن جز به همان چيزى كه اول آن، به آن صالح يافته بود               
ترتان در حـال نـرمش، و عمـل          ترتان بر نفس خود، و شديدترتان در حال شدت، و نرم           بهترتان در قدرت، و مالك    

كسى كه به چيزى كه براى وى اهميت ندارد مشغول نگردد، و بـه  . كننده ترتان به نظر اصحاب رأى به عهده نگيرد    
شود خفه نشود، و از تعلّم حيا نكند، و نزد واقعه ناگهانى متحير نشود، بـر امـوال قـوى                     چيزى كه بر وى نازل نمى     

آيـد، و   باشد، و چيزى از آن را به تيزى و تجاوز خيانت نكند، و نه در آن تقصير نمايد، مترقّب آنچه باشد كـه مـى               
ايـن چنـين در كنزالعمـال    . آمـد و بعد از آن پـايين  . اش از ترس و طاعت باشد، و او عمربن الخطاب است   آمادگى

  .آمده است) 147/3(
   

  � صفات خليفه از ديدگاه عمر

                                                 
يعنى اگر دو نفر اهل شورا يكى را نامزد خالفت كرد و دومى آن ديگرى را و دومى آن ديگر را دوباره مشورت صورت گيرد تا  1

  .م.  كس كه رأى اكثر را حاصل كرد خليفه شودها و نظرها طورى شود كه اكثريت معلوم گردد و آن رأى
  .در ايشان هستى: و در اصل آمده. به نقل از ابن سعد 2
  .كند زيادتى است كه سياق آن را تقاضا مى 3



  حيات صحابه

٢٧  سوم جلد 

 آنچنان خدمت نمودم كه هيچ يك �براى عمر:  روايت نموده، كه گفت)رضي اهللا عنهما (و ابن سعد از ابن عباس       
يـك از  از اهل بيتش آن طور خدمت ننموده است، و براى وى آن چنـان لطـف نمـودم كـه چنـان لطفـى را هـيچ                       

 -نمـود    نشست مـرا احتـرام مـى        وى با من مى    -اش با وى خلوت نمودم       اش ننموده است، روزى در خانه      خانواده
اينطـور  [آيـا از تـرس   :  كشيد، كه گمان نمودم نفس وى با آن بيرون خواهد شـد، گفـتم           1ناگاه آنچنان نفس سختى   

نزديك شد، و من هم نزديـك گرديـدم، و          : فتو آن چيست؟ گ   : پرسيدم. از ترس :  اى اميرالمؤمنين؟ گفت   ]نمودى
 -نظرت درباره فالن، فالن، فالن، فالن، فالن و فالن چطور اسـت     : يابم، گفتم  براى اين امر هيچ كس را نمى      : افزود

:  و او از هر يك ايشان به قولى برايش جواب داد، و بعد از آن گفت-همان شش تن اهل شوراى را برايش نام برد         
 جز شخص قوى به دور از خشونت، نرم به دور از ضعف، سخى به دور از اسراف و امساك كننده به                      براى اين امر  

  .دور از بخل، ديگرى سزاوار نيست
 روزى نشـسته  �مـن بـا عمـربن الخطـاب     : و نزد ابوعبيد در الغريب، و نزد خطيب در رواة مالك آمده، كه گفت          

اى اميرالمؤمنين، اين را جز شرى از تـو         : گفتم. ش گشاده شدند  بودم، ناگهان نفسى كشيد، كه گمان نمودم پهلوهاي       
بعد از آن به طرف من متوجه شـد و          . دانم اين امر را پس از خود به چه كسى بسپارم           شرى، من نمى  : گفت. نكشيد
و ا: گفـت . او براى آن، به خاطر سابقه و فضيلتش، اهـل اسـت         : گفتم. شايد تو رفيقت را براى آن، اهل ببينى       : گفت

و آن را متـذكر شـده تـا ايـن كـه             ... چنان است كه گفتى، ولى او مردى است كه در او شوخى و مزاح وجود دارد               
براى اين امر جز شديد به دور از خشونت، نرم به دور از ضعف، سخى به دور از اسراف، و ممسك بـه دور          : گفت

 جمع نـشده    �ها جز در عمر       اين خصلت  :گفت  مى )رضي اهللا عنهما  (و ابن عباس    . از بخل ديگرى سزاوار نيست    
  .بود

داشـتم،   نمودم، و او را گرامى و بـزرگ مـى           را مى  �من خدمت عمربن الخطاب     : و نزد ابن عساكر آمده، كه گفت      
اش داخل شدم، كه خود به تنهايى خلوت نموده بود، و آنچنان نفسى كشيد كه گمان نمودم                  روزى نزد وى در خانه    
آن گـاه خـود را      : گويـد  مـى .  سر خود را به طرف آسمان بلند نمود و نفس دردناكى كشيد            جانش برآمد، بعد از آن    

بـه خـدا سـوگند، اى       : بـه خـدا سـوگند، از وى خـواهم پرسـيد، گفـتم             : مكلّف كردم و به خود جرأت داده گفتم       
براى اين امر جاى !! به خدا سوگند، اندوه و اندوه شديد: گفت. اميرالمؤمنين، اين را از تو جز اندوهى بيرون نكشيد

 براى آن اهل    - � على   -شايد تو بگويى كه دوستت      : بعد از آن گفت    . - هدفش خالفت است     -گذاشتنى نيافتم   
اى اميرالمؤمنين، آيا او اهل آن در هجرت خود، و اهل آن در صحبت خود و اهل آن                  : عرض كردم : گويد مى. است

و آن  ... كر شدى، ولى مردى است كه در وى مزاح وجـود دارد           او چنان است كه متذ    : در قرابت خود نيست؟ گفت    
اين امر را جز شخص نرم به دور از ضعف، و قوى به دور از خشونت، و سخى                  : را متذكّر گرديده، تا اين كه گفت      

كسى توان اين امر را :  گفت�عمر : گويد مى. تواند به دوش بگيرد به دور از اسراف، و ممسك به دور از بخل نمى
ارد جز مردى كه مداهنه نكند، و ريا ننمايد و حرص و آرزوگرايى را دنبال نكند، و كسى تـوان امـر خداونـد را                         ند

                                                 
  .م. كند را افاده مى» دم فرو بردن و نفس باال كشيدن«استعمال شده، كه »شهيق«در نص  1



  حيات صحابه

٢٨  سوم جلد 

اش ناشى نشده باشد به زبان نياورد، و به حق بر گروه و حزب خود حكـم   ندارد جز مردى كه حرفى را كه از اراده  
  .آمده است) 158/3 159(اين چنين در الكنز .  بر وجوب آن- و در اصل آمده -كند 

سزد اين امر را كسى به عهده بگيرد، كـه چهـار خـصلت در      مى:  روايت است كه گفت    �و نزد عبدالرزاق از عمر      
نرمى به دور از ضعف، شدت به دور از خشونت، امساك به دور از بخـل و بخـشش بـه دور از                       : وى موجود باشد  

و همچنـين نـزد وى و ابـن عـساكر و غيـر              . شود  فاسد مى  اسراف، و اگر يكى از اينها ساقط گردد، سه مورد ديگر          
نمايد، از   كند، ريا نمى   تواند برپا كند كه مداهنه نمى      امر خداوند را كسى مى    :  روايت است كه گفت    �ايشان از عمر  

. نمايـد  دارد و در خشم و تندى خود، حق را كتمـان نمـى             كند، عزت خود را نگه مى      هاى نفس پيروى نمى    خواهش
  .آمده است) 165/3(ن در كنزالعمال اين چني

به خدا سوگند،   :  فرمود �عمربن الخطاب   :  روايت نموده، كه گفت    1از سفيان بن ابى العوجاء    ) 221/3(و ابن سعد    
اى : اى گفـت   گوينـده !. دانم خليفه هستم يا پادشاه؟ اگر پادشاه باشـم ايـن امـرى اسـت دشـوار و بـزرگ                    من نمى 

گذارد، و تو بحمداللَّه ايـن طـور    گيرد، و آن را در حق مى   فرق است، خليفه حق را مى      اميرالمؤمنين، در ميان آن دو    
و نـزد وى    . دهـد، آن گـاه عمـر خـاموش شـد           گيرد و به آن مى     كند، و از اين مى     هستى، و پادشاه بر مردم ستم مى      

اگر تـو   : ان به او گفت   آيا من پادشاه هستم يا خليفه؟ سلم      :  به او گفت   �همچنين از سلمان روايت است  كه عمر         
از سرزمين مسلمانان يك درهم يا كمتر و يا بيشتر از آن را  جمع آورى كنى، و بعد آن را در غير حقـش بگـذارى                           

هاى عمر پر از اشـك شـد و گريـست، ايـن چنـين در منتخـب كنزالعمـال              پادشاه هستى و نه خليفه، آن گاه چشم       
  .آمده است) 383/4(

 �وى حاضر و شاهد بود، كه عمربن الخطاب : فتن از مردى از بنى اسد روايت است كه      و نزد نعيم بن حماد در ال      
من از شما چيـزى     :  نيز بودند، و گفت    �طلحه، سلمان، زبير و كعب      : از اصحاب خود سؤال نمود، و در ميان آنها        

خـود را هـم هـالك       كنيد و    پرسم، از اينكه به من دروغ بگوييد برحذر باشيد چون در آن صورت مرا هالك مى                مى
تو مـا را از امـرى      : دهم، كه آيا من خليفه هستم يا پادشاه؟ طلحه و زبير گفتند            سازيد، شما را به خدا سوگند مى       مى
بـا گوشـت و     : آن گاه سـلمان گفـت     . فهميم كه فرق خليفه با پادشاه چيست       دانيم، و نمى   پرسى كه ما آن را نمى      مى

گويى، تو نزد رسـول      اگر تو اين را مى    : عمر گفت . ستى و پادشاه نيستى    كه تو خليفه ه    2دهد خون خود شهادت مى   
اين بدان خاطر است كه تو در ميـان رعيـت           : بعد از آن سلمان گفت    . نشستى شدى و با وى مى      داخل مى  �خدا  

ـ         نمايى، بر آنها شفقت و مهربانى مى       كنى، در ميان شان مساوى تقسيم مى       عدالت مى  ش كنى مانند مردى كـه بـه اهل
نمودم كه  من گمان نمى:  گفت�آن گاه كعب . نمايى كند و به كتاب خداوند تعالى داورى مى  شفقت و مهربانى مى   

در مجلس هيچ كسى غير از من فرق ميان خليفه و پادشاه را بداند، ولى خداوند سـلمان را از حكمـت و علـم پـر                   
و ايـن   :  بـه او گفـت     �عمـر   .  و پادشاه نيـستى    دهم كه تو خليفه هستى     شهادت مى : نموده، بعد از آن كعب افزود     

                                                 
  .ابوالعوجاء آمده است) 383/4(منتخب ، و در اصل وال)221/3(به نقل از الطبقات  1
  .دهم ذكر است اما مرادش خود سلمان است يعنى من با گوشت و خون خود شهادت مى» دهد مى«گرچه در كتاب  2



  حيات صحابه

٢٩  سوم جلد 

نخير، ولى به صـفتت تـو را        : يابى؟ گفت  مرا به نامم مى   : عمر پرسيد . يابم تو را در كتاب خدا مى     : چطور؟ پاسخ داد  
نبوت را، بعد از آن خالفت و رحمت را بر خط مشى نبوت، بعد از آن خالفت و رحمت را بر منهج نبوت          : يابم مى

  .آمده است) 389/4(اين چنين در منتخب الكنز . ادشاهى مبتنى بر ستم راو بعد از آن پ
   

  نرمش و شدت خليفه
 �هنگـامى كـه عمـربن الخطـاب         : اند كه گفت    روايت نموده  �حاكم واللكائى و غير ايشان از سعيدبن المسيب         

و بعد از حمد و ثناى خداوند       اى ايراد فرمود،      خطبه �متولّى خالفت گرديد، براى مردم از فراز منبر رسول خدا           
  : گفت

كنيد، و آن بدين خاطر بود كه من با رسول خـدا       اى مردم، من دانستم كه شما از من شدت و خشونت احساس مى            
و در پـيش  . ]1بـالمؤمنين رؤؤف رحـيم  [:  بودم، و غالم و خادم او بودم، و او چنان بود كه خداوند گفته است               �

انـداخت و يـا از امـرى نهـى           ن آورده شده بودم، جز اين كه او مـرا در نيـام مـى              روى او چون شمشير از نيام بيرو      
 همـين  �شدم، و با رسول خـدا   داشتم، در غير آن بر مردم به خاطر نرمش وى پيش مى نمود، و دست باز مى     مى

تايش بـسيار بـاد، و   طور بودم، تا اين كه خداوند او را در حالى از دنيا برد، كه از من راضى بود، و خدا را بر اين س    
.  بعد از وى ايـستادم    �بعد از آن در همان مقام با ابوبكر خليفه رسول خدا            . من هم به آن نيك بخت و خرسندم       
شناسيد، پس من خادمش چون شمشير در پيش رويش بودم،  اش مى اش و نرمى و شما او را در كرمش و آسانگيرى   

گرفت، در غير آن مـن       نيدم، مگر اين كه به سوى من پيشى مى        گردا اش مخلوط مى   كه شدت و سختى ام را با نرمى       
و همينطور بود، تا اين كه خداوند او را از دنيا برد، و او از من راضى بود، و بـر آن خـدا را سـتايش             . شدم پيش مى 

 دانـم  بعد از آن امرتان امروز به من محـول گرديـده اسـت، مـن مـى                . بسيار باد، و من به آن نيك بخت و خرسندم         
داشت، و حاال كه  وقتى كه امر مربوط غير خودش بود بر ما آن قدر شدت و سختى روا مى: اى خواهد گفت گوينده

پرسـيد، شـما مـرا       به خودش محول گرديده است، چگونه خواهد بود؟ بدانيد كه دربـاره مـن از هـيچ كـس نمـى                    
ايـد، و بـر چيـزى پـشيمان      ام شما هم دانـسته  ستهايد، و آنچه را كه از سنّت نبى تان دان         ام نموده  ايد و تجربه   شناخته
بدانيـد، آن شـدتم را كـه        .  بپرسم، مگر اين كـه از وى پرسـيدم         �ام، كه دوست داشتم آن را از پيامبر خدا           نشده
ديديد، پس از به عهده گرفتن خالفت، چندين برابر زياد شده است، البته بر ظالم و متجـاوز و در گـرفتن حـق                         مى

ام را براى اهل عفاف و دست دارنده و اهل تسليم شما بـر        از قوى شان، و بعد از آن شدتم، گونه        ضعيف مسلمانان   
گذارم، و از اين ابا ندارم كه اگر در ميان من و يكى از شما، از احكام تان چيزى باشد، كه نـزد كـسى كـه                   زمين مى 

هاى  از خدا بترسيد، و با نفس     ! ندگان خدا ب. دوست داشتيد، بروم، و بايد يكى از شما در ميان من و او قضاوت كند              
به معروف و نهـى از منكـر، و حاضـر    ) 2به امر(خود و با نگه داشتن آن از من با من همكارى كنيد، و مرا بر نفسم                

                                                 
  .»بر مؤمنان دلسوز و مهربان بود«: ترجمه 1
  .افزوده شده است) 147/3(از كنزالعمال  2



  حيات صحابه

٣٠  سوم جلد 

 ايـن چنـين در   1.ام كنيـد   نمودن نصيحت به من در آنچه خداوند مرا از امرتان مقرر نمـوده اسـت، كمـك و يـارى                   
  .مده استآ) 147/3(كنزالعمال 
علـى، عثمـان، زبيـر، طلحـه،     : انـد كـه گفـت     روايـت نمـوده  �و ابن عساكر از محمدبن زيـد      ) 206/3(ابن سعد   

اى : تر آنها بر عمر، عبدالرحمن بن عوف بود، جمع شـدند و گفتنـد              ، كه با جرأت   �عبدالرحمن بن عوف و سعد      
آيـد، ولـى     مردى در طلب حاجت و نيازى مـى   ]:وو به او بگ   [عبدالرحمن با اميرالمؤمنين درباره مردم صحبت كن،        

دارد، كه درباره ضرورت و نيازش با تو صحبت كند، و بدون اين كه نيـاز خـود را رفـع نمـوده            هيبتت او را باز مى    
اى اميرالمـؤمنين، بـراى   : گردد، آن گاه عبدالرحمن نزد عمر داخل گرديد، و با او صحبت نمود و گفت     باشد، بر مى  

 )اش دربـاره حاجـت و نيازمنـدى   (دارد، كـه   آيد ولى هيبت تو او را بـاز مـى          چون كسى از جايى مى     مردم نرم شو،  
اى عبدالرحمن، تو را به : عمر گفت). 2گردد و بدون اين كه با تو صحبت نموده باشد بر مى(همراهت صحبت كند،  

اى : افـزود . بارخـدايا، بلـى  : ؟ گفـت دهم، آيا على، عثمان، طلحه، زبير و سعد تو را به اين نمودنـد            خدا سوگند مى  
عبدالرحمن، به خدا سوگند، آن قدر براى مردم نرم شدم، تا اين كه از خداوند در نرمى ترسيدم، باز بر آنها شدت و 
سختى روا داشتم تا ايـن كـه از خداونـد در شـدت و سـختى ترسـيدم، راه خـروج و رهـايى كجاسـت؟ آن گـاه                            

واى بـر   (واى بر آنها بعـد از تـو،         : گفت برخاست و با اشاره به دست خود مى       عبدالرحمن گريه كنان و چادركشان      
  .3)آنها بعد از تو

به خدا سوگند، قلبم براى خداونـد آنقـدر         :  فرمود �عمر  :  از شعبى روايت است كه گفت      الحليهو نزد ابونعيم در     
 گرديـد، حتـى از سـنگ هـم     تر، و قلبم براى خداونـد آن قـدر سـخت  و شـديد     نرم شد، حتى از سر شير هم نرم 

  .تر سخت
 به خالفت   �هنگامى كه عمربن الخطاب     :  روايت است كه گفت    )رضي اهللا عنهما  (و نزد ابن عساكر از ابن عباس        

: چـرا؟ پاسـخ داد  : عمرگفـت . نزديك بود بعضى مردم اين امر را از تو برگردانند     : انتخاب گرديد، مردى به او گفت     
 كه قلبم را براى آنها پر از رحمت نمـوده  4)راست(ستايش خدايى : عمر گفت. ىكنند، تو درشت خو هست گمان مى 

آمـده  ) 382/4(اين چنين در منتخـب الكنـز        . هاى آنها را براى من پر از رعب و ترس گردانيده است            است، و قلب  
  .است

   
  نگهدارى كسى كه باعث پراكندگى در امت شود
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  حيات صحابه

٣١  سوم جلد 

عمر وفات ننموده بود كه قريش او را ناراحت كـرده بـود،        :  كه گفت  اند  سيف و ابن عساكر از شعبى روايت نموده       
از چيزى كه :  و براى شان همه چيز را به كثرت فراهم ساخته بود، و گفت             1چون وى ايشان را در مدينه نگه داشته،       

ى اجـازه  اگر مردى براى رفتن به جهاد از و       . ترسم، تفرقه و پراكندگى شما در شهرهاست       من بر اين امت بسيار مى     
 چون اين كار را براى غيـر ايـشان از اهـل      -بود كه در مدينه نگه داشته شده بودند          خواست، و از مهاجرينى مى     مى

 همان قدر برايت بوده است، كه كفايتت كند، �در جنگ هايت با رسول خدا : گفت  ، به او مى  -مكه ننموده بود    
 انتخـاب   �هنگـامى كـه عثمـان     . آن تو را ببينـد    ( نه هم )ينى و   و برايت امروز از جنگ اين بهتر است كه دنيا را نب           

. گرديد، راهشان را گشود، و در شهرها پراكنده شدند، و مردم به طرف ايشان رجوع نموده دورشـان جمـع شـدند                     
اى بود كه در  و آن نخستين سستى و ضعفى بود كه بر اسالم داخل گرديد، و نخستين فتنه: گويند محمد و طلحه مى

از طريق سيف بـه ماننـد       ) 134/5(و اين را طبرى     . آمده) 139/7( اين چنين در الكنز      2. عموم به وقوع پيوست    ميان
زبير نزد عمربن الخطاب    : از قيس بن ابى حازم روايت است كه گفت        ) 120/3(و نزد حاكم    . آن روايت نموده است   

: افزايد اى، مى   جنگيده �چون با پيامبر    در خانه ات بنشين     :  آمد براى جهاد از وى اجازه خواست، عمر گفت         �
در خانه ات بنشين، چون به : او آن را براى عمر تكرار نمود، و عمر براى وى در بار سوم و يا مرتبه بعدى آن گفت

. گرديـد   مـى �خدا سوگند من بر اين باورم كه اگر تو و يارانت بيرون شويد، باعث فساد براى اصحاب محمـد                    
  . استصحيح: گويد ذهبى مى

   
  مشورت نمودن با اهل رأى   

با يارانش درباره قافله ابوسفيان و اسيران        �  مشورت پيامبر  ،با يارانش  � مشورت پيامبر 
  بدر

.  هنگامى كه خبر برگشت ابوسفيان به او رسيد مشورت نمـود �رسول خدا :   روايت نموده كه�احمد از انس  
 صـحبت نمـود، و      �بعد عمـر    .  از وى روى برگردانيد    �امبر   صحبت نمود، ولى پي    �آن گاه ابوبكر    : گويد مى

  .گذشت، متذكر شده) 183/2(و حديث را چنان كه در ابتداى باب جهاد ...  از وى هم روى گردانيد�پيامبر 
 از ابـوبكر، علـى و      �رسول خدا   : اند، و در آن آمده      در قصه بدر روايت نموده     �احمد و مسلم از حديث عمر       

انـد، و مـن بـر آن    3)و بـرادران (اى رسول خدا، اينها پسران عمو، اقـارب     : است، ابوبكر گفت   مشورت خو  �عمر  
باشـد، و شـايد     در مقابل كفار مى5)براى ما(گيريم، قوتى   مى4)ايشان(هستم كه از ايشان فديه بگيرى، و آنچه ما از      

اى ابن الخطاب، تـو چـه       «:  فرمود �رسول خدا   . باشند]و كمك [خداوند ايشان را هدايت نمايد، و براى ما بازو          

                                                 
  .ها را از بيرون شدن از مدينه منع نموده بود يعنى آن 1
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  .در صحيح مسلم نيست 3
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  حيات صحابه

٣٢  سوم جلد 

 از -به خـدا سـوگند، مـن نظـر و رأى ابـوبكر را نـدارم، و بـر آن هـستم، كـه فـالن را            : گفتم: گويد  مى »بينى؟ مى
 به دست من بدهى و گردنش را بزنم، و على را بر عقيل دست دهـى كـه گـردنش را بزنـد، و           -خويشاوندان عمر   
هاى ما نرمى، مهربـانى      هى كه، گردنش را بزند، تا خداوند بداند كه در قلب           دست د  - 1 برادرش -حمزه را بر فالن     

 آنچـه را    �آن گاه رسـول خـدا       . ها نيرومندان، امامان و رهبران آنهااند      و مدارا براى مشركين وجود ندارد، و اين       
چـون فـرداى آن   : گويد عمر مى. ابوبكر گفته بود، پذيرفت، و به آنچه من گفتم ميلى ننمود، و از ايشان فديه گرفت     

اى رسول خـدا، بـه مـن خبـر     : گريستند، گفتم  و ابوبكر رفتم، كه هر دوى شان مى�شد، بامداد نزد رسول خدا   
اى را نيـافتم، بـه    اى را يافتم گريه كنم، و اگر گريـه  گرياند؟ كه اگر من هم گريه   بده، كه چه تو را و همراهت را مى        

 كه يارانت در گـرفتن فديـه بـه مـن            )كنم گريه مى (بر همان چيزى    «: مود فر � رسول خدا    2.گريه شما گريه كنم   
 عرضه شده - ]اشاره نمود[ به درختى كه نزديك بود -تر از اين درخت  عرضه نمودند، و عذاب شان بر من نزديك

  :است، و خداوند تعالى نازل فرموده
  )67:االنفال(. ه االي]...ما كان لنبى ان يكون له اسرى[

  3.»...براى هيچ پيامبرى سزاوار نيست كه اسير بگيرد«: ترجمه
و اين را همچنين ابوداود، ترمذى، ابن ابى شيبه، ابوعوانه، ابن جرير، ابن منذر، ابن ابى حاتم، ابن حبـان، ابوشـيخ،                      

  .اند آمده، روايت نموده) 265/5(ابن مردويه، ابونعيم و بيهقى، چنان كه در الكنز 
  

  در قبال اسيران بدر � ت خواستن پيامبرروايت انس درباره مشور
 از مـردم دربـاره اسـيران در روز بـدر مـشورت              �رسـول خـدا     :  روايت است كه گفت    �و نزد احمد از انس      

اى رسـول خـدا،   :  گفـت � عمـر بـن الخطـاب       »خداوند شما را بر ايـشان قـدرت داده اسـت          «: خواست و گفت  
اى «:  برگـشته گفـت    � از وى روى گردانيد، باز پيـامبر         �رسول خدا   : گويد راوى مى . هاى شان را بزن    گردن

 � بـاز عمـر   ».مردم، خداوند شما را بر ايشان قدرت داده است، و جز اين نيست كه آنها برادران ديروزى شـمااند      
آن گـاه  .  برگشت و مثل آن را گفـت �باز رسول خدا .  از وى روى گردانيد�مثل آن را گفت، و رسول خدا       

. ى رسول خدا، مـا بـر آن هـستيم كـه ايـشان را عفـو نمـايى، و فديـه را از ايـشان قبـول كنـى                             ا:  گفت �ابوبكر  
 آنچه از غم وجود داشت رفت، و بعد آنها را عفـو نمـود، و فديـه را از                    �از روى رسول خدا     : افزايد مى]راوى[

  :ايشان قبول نمود، و خداوند نازل فرمود
  )68:االنفال(.  االية] عذاب عظيماللَّه سبق لمسكم فيما اخذتم لوال كتاب من[

  4».رسيد اگر فرمان سابق خدا نبود، عذاب بزرگى به خاطر چيزى كه گرفتيد به شما مى«: ترجمه
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  حيات صحابه

٣٣  سوم جلد 

اين را احمد از شيخ خود على بن عاصـم بـن            : گويد مى) 87/6(و هيثمى   . آمده) 403/3(اين چنين در نصب الراية      
پذيرد،  باشد، كه چون درست به وى گفته شود، آن را نمى           خطاء مى صهيب روايت نموده، و موصوف كثيرالغلط و ال       

  .اند ولى بقيه رجال احمد، رجال صحيح
  

  �روايت ابن مسعود
درباره اين اسـيران چـه     «:  فرمود �در روز بدر رسول خدا      :  روايت است كه گفت    �و نزد احمد از ابن مسعود       

م و اهلت هستند، ايشان را بگذار و به آنهـا مهلـت بـده،               اى رسول خدا، قو   :  گفت �ابوبكر  : گويد  مى »گوييد؟ مى
اى رسـول خـدا، تـو را بيـرون كردنـد، و تكـذيبت               : و عمر گفت  : گويد مى. شايد خداوند توبه آنان را قبول نمايد      

اى رسول خـدا، در دره  :  گفت �و عبداللَّه بن رواحه     : افزايد مى. هاى شان را بزن    نمودند، نزديك شان نما و گردن     
 داخـل   �رسـول خـدا     : گويـد  مـى .  از چوب، ايشان را داخل نما، و بعد از آن همان دره را برايشان آتش بزن                پر

گيـرد، و   قول عمـر را مـى     : گيرد، و گروهى گفتند    قول ابوبكر را مى   : بعد گروهى گفتند  . گرديد، به آنها پاسخى نداد    
هـاى مردانـى را در     خداوند قلب «: ها بيرون آمد و گفت    وى نزد آن  . گيرد قول عبداللَّه بن رواحه را مى     : گفتند مرد مى 

 سـخت   ]بـاره [هـاى مردانـى را در ايـن          باشـد، و خداونـد قلـب       تر مـى   كند، حتى از شير هم نرم       نرم مى  ]باره[اين  
  : و مثال تو اى ابوبكر چون مثال ابراهيم است كه گفت. باشد تر مى ها هم سخت گرداند، حتى كه از سنگ مى
]/ t'
) ��/��I� ��?{ !"�/ E�Q0 � � �t  )36:ابراهيم( ].�"� 

  .».هر كسى كه از من پيروى نمود او از من است و هركه از من نافرمانى نمود، تو آمرزنده و مهربانى«: ترجمه
  :و مثال تو اى ابوبكر چون مثال عيسى است كه گفت 

]�*+� |8|'�� }�"� !"�/ �~�?y) ��� �^�
0 � �/ �_�O') �  )118: المائده(. ]���
  .»ها را مجازات كنى، بندگان تواند و اگر آنها را ببخشى توانا و حكيمى اگر آن«: ترجمه

  : و مثال تو اى عمر چون مثال نوح است كه گفت
]���8^ �8�/�*�� � ���� 6	0 �O)� N�[ .)26:نوح(  

  .»باقى مگذاراى را از كافران بر زمين  هيچ ساكن شونده! اى پروردگار من«: ترجمه
  :و مثال تو اى عمر چون مثال موسى است كه گفت 

]����� N�O'����8 UI ��Cm82/ �_�	� 6	0 ^�$� � �~��� 6	0 >�c� �C5�[.) 88:يونس(  
هاى شان را سخت ساز، كه تـا عـذاب دردنـاك را نبيننـد، ايمـان                  اموال شان را نابود كن و دل      ! پروردگارا«: ترجمه
  .»نياورند
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، �اى رسـول خـدا   : گفتم: عبداللَّه ميگويد. »فقير هستيد، و هيچ كس بدون فديه و يا زدن گردن رها نگردد         شما  
خـود را  : افزايد مى. خاموش گرديد: گويد  مى2.كرد بن بيضاء، چون من از وى شنيدم كه اسالم را ياد مى            1مگر سهل 

مگر سهل «: سمان سنگ بر من بريزد، تا اين كه گفت  در هيچ روزى خوفناكتر از آن روز نيافتم، از ترس اين كه از آ             
8*�� �� ���V      [: آن گاه خداوند نازل فرمود    : گويد مى. »بن بيضاء  �� �C� ��% � و ايـن    3.- تا آخـر هـر دو آيـه          -. ]

صحيح االسناد است، ولى بخـارى و مـسلم آن را           : گويد اند، و حاكم مى    چنين اين را ترمذى و حاكم روايت نموده       
 به مانند آن روايت نموده است، و از �اند، و اين را ابن مردويه از طريق عبداللَّه بن عمر و ابوهريره   ننمودهروايت

  .آمده است) 297/3 (البدايهاين چنين در .  به مانند آن روايت شده است�ابوايوب انصارى 
   

ه  (از سعدبن عبـاده و سـعدبن معـاذ        � مشورت خواستن پيامبر    دربـاره  )عنهمـا  رضـى اللـَّ
  هاى مدينه ميوه

 در ميـان او و      4و ابن اسحاق از زهرى روايت نموده، كه چون مصيبت و آزمايش بر مردم شديد و سـخت گرديـد                   
در (ايشان صلح جارى گرديد، حتى قرارداد صلح را هم نوشتند، ولى شهادت و كار نهايى صلح، به جـز مـذاكرات      

فرسـتاد، و   5 خواست آن را انجام دهد، نزد هر دو سـعد       �خدا  هنگامى كه رسول    .  صورت نگرفته بود   )آن مورد 
اى رسول خدا، : شان در مورد موضوع مشورت خواست، آن دو گفتند     آن را براى آن دو متذكر گرديد و از هر دوى          

آيا اين كارى است كه دوست دارى و ما آن را انجام بدهيم، و يا چيزى است كه خداوند تـو را بـه آن امـر نمـوده             
بلكـه چيـزى اسـت كـه آن را     «: دهى؟ فرمود  و به آن عمل كنيم، و يا چيزى است كه آن را براى ما انجام مى است،

دهم كه عرب را ديدم، شـما را از يـك            دهم، و به خدا سوگند، من آن را به اين خاطر انجام مى             براى شما انجام مى   
اند، بنابراين خواستم شوكت آنهـا را از         له آورده اند، و از هر طرف با شما دشمنى نموده و حم           كمان هدف قرار داده   

 و آنها بر شرك بـه  )ما(اى رسول خدا، در حالى كه       :  به او گفت   �آن گاه سعدبن معاذ     . »شما به يك امرى بشكنم    
 شناختيم، آنها طمع اين را نداشتند كه از پرستيديم، و نه هم او را مى ها قرار داشتيم، نه خدا را مى خدا، و عبادت بت

آن يك خرما را هم بخورند، مگر به ضيافت يا خريدن، آيا در وقتى كه خداوند ما را بـه اسـالم فـضيلت بخـشيده                          
بـه خـدا    . )است، و به آن هدايت مان نموده، و به تو و به آن عزت مان داده است، امـوال مـان را بـه آنهـا بـدهيم                           

                                                 
آمده، و روايت هايى در مسند است كه » الروض االنف«در اصل سهيل آمده، و درست همان است كه ما ذكر نموديم، چنان كه در  1

  .كه سهل است، اما سهيل كه برادر اوست قبالً اسالم آورده بودكند  داللت بدان مى
  .م. البته به نيكى 2
3 ���� . ��رش ا�VA!ع ا��) :٣٨، ٣٨٣(ا()c د و,�I# �و اب Mا��K ا��. در �&� %ن #�!ن اب� ��9�K ب� �9�&N� رش�c و . زی�ا او از ;f#ت� ��&g(ه

��W %ن را از ��ی\ /,د روای� ��دK ا�!).  
 كسى را نزد عيينه بن حصن و حارث بن عوف مرى فرستاد، و هر دوى شان رهبران � در روز خندق بود، رسول خدا اين 4

هاى مدينه را مشروط بر اين اعطا نمود، كه هر دوى آنها با كسانى كه با آنها هستند از وى و  غطفان بودند، و براى آنها ثلث ميوه
  .يارانش برگردند

  .تر است ، و اين واضح»نزد سعدبن معاذ و سعدبن عباده فرستاد«: آمدهو در سيرت ابن هشام  5
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دهيم تا اين كه خداوند در ميان   را براى شان نمى ما به اين ضرورتى نداريم، و به خدا سوگند، جز شمشير1)سوگند
اى را    ورقه را گرفت، و نوشته     �بعد سعدبن معاذ    . »تو و آن  «:  فرمود �آن گاه رسول خدا     . ما و آنها فيصله كند    

  .آمده است) 104/4 (البدايه اين چنين در 3 -2.بايد كه بر ما تالش كنند: كه در آن بود محو نمود، و گفت
   

  درباره اين مشورت خواستن �وهريرهروايت اب
خرماى مدينه را بـا مـا     :  آمده گفت  �حارث نزد رسول خدا     :  روايت نموده، كه گفت    �اين را بزار از ابوهريره      

تا ايـن كـه بـا سـعدها         «:  فرمود �نصف كن، در غير آن مدينه را بر تو از اسبان و مردان پر خواهم نمود، پيامبر                  
خيـر، بـه خـدا      : آن دو گفتنـد   . خواهد با ايشان مشورت نمايد      يعنى مى  »سعدبن معاذ سعدبن عباده و    : مشورت كنم 
. پذيريم كه خداوند اسالم را آورده اسـت        ايم، و حاال چگونه مى      بر خود در جاهليت نپذيرفته     4)ذلت را (سوگند، ما   

د طبرانـى از    و نـز  . اى محمـد خيانـت نمـودى      : آن گاه به طرف حارث برگشت و به او خبر داد، موصـوف گفـت              
 خرماى مدينه را با 5اى محمد:  آمد و گفت�حارث غطفانى نزد رسول خدا :  روايت است كه گفت�ابوهريره 

، و نزد سعدبن معاذ، سعدبن عباده، سعدبن        »تا اينكه با سعدها مشورت كنم     «:  فرمود �ما نصف كن، رسول خدا      
ها شما را از يك كمان هدف قـرار    دانستم كه عربمن«:  فرستاد و گفت� و سعدبن مسعود 6ربيع، سعدبن خيثمه  

اند، حارث از شما خواسته است كه خرماى مدينه را با او نصف كنيد، اگر خواسـته باشـيد امـسال را بـه او در         داده
اى رسول خدا، آيا اين حكم وحى از آسمان است، كه در برابر امر خدا گردن نهيم يـا               : آنها گفتند . 7»امرتان بدهيد؟ 

كه از رأى و نظر شماست، كه رأى و نظر ما هم پيروى نظر و رأى شماست، ولى اگر رحم و شفقت نمودن ما                        اين  
باشد، به خدا سوگند، تو ما و آنان را وقتى بر يك دين قرار داشتيم ديده بودى، كه يك خرمـا را هـم از مـا بـدون                            

ايم چگونه ممكن است كه      سلمان و عزتمند شده   و حاال كه ما م    [توانستند،   خريدن يا به مهمانى به دست آورده نمى       
اى محمـد   : شـنويد، گفتنـد    گويند مى  اين است آن، آنچه را كه مى      «:  فرمود �رسول خدا   . ]آن را به دست آورند    

در رجال بزار و طبرانى محمدبن عمرو آمده، و حديث وى حسن است، : گويد مى) 132/6(هيثمى . »خيانت نمودى
 شب را در مشورت در امـرى از         �رسول خدا   :  روايت نموده كه   �و مسدد از عمر     . اند ولى بقيه رجال وى ثقه    

آمـده، و حـديث     ) 45/4(اين چنين در كنزالعمال     . نمود، و من همراهش بودم      روز مى  �امور مسلمانان نزد ابوبكر     
  .صحيح است

                                                 
  .اند اين  و ديگر كلمات داخل پرانتز از ابن هشام نقل شده 1
  .م. يعنى دشمن هر چه قوت دارد از آن در مقابل ما استفاده كند، ما از آن باكى نداريم 2
3 �	  .%#!دK و زی!دات از اب� هN!م ا��) :١٣ و ٣/١٣٣(اب� ا�P!ق، 1&!�	�  در ���K اب� هN!م . ���� �
  .باشد دهد، و همين دومى درست مى را معنا مى» ذلت«آمده كه » دنية«آمده، و در هيثمى » مدينه«در اصل  4
 .ب� روای� بiار 5

ومى در احد به در اينجا درست نيست چون اول در بدر شهيد شده بود، و د) رضي اهللا عنهما(ذكر سعدبن خيثمه و سعدبن ربيع  6
  .ها باشد شهادت رسيده بود، و ممكن ذكر آن دو در اين مقام و همى از طرف نقل كنندگان نسخه

  .اين چنين در اصل و المجمع آمده است 7
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  از اهل رأى   � مشورت خواستن ابوبكر

  اعضاى شورا بودند �زمان او و زمان عمر فاروقمشورت وى با اهل رأى و چه كسانى در 
آمد، كه در آن مشورت اهل رأى         كارى پيش مى   �ابن سعد از قاسم روايت نموده كه هنگامى براى ابوبكر صديق            

نمود، و عمر، عثمان، علـى، عبـدالرحمن بـن           خواست، مردانى از مهاجرين و انصار را طلب مى         و اهل دانش را مى    
دادند،  كرد، و همه اينها در خالفت وى فتوا مى          را نيز طلب مى    �ابى بن كعب و زيدبن ثابت       عوف، معاذبن جبل،    

ابوبكر بر همين حالت درگذشت، و بعد از آن عمر انتخاب گرديد، او نيز همين               . گشت و فتواى مردم به اينها بر مى      
ايـن چنـين در     . گشت و ابى و زيد بر مى     نمود، و او در حالى كه خليفه بود، فتواى مردم به عثمان              افراد را طلب مى   

  .آمده است) 134/3(الكنز 
   

   در دادن زمينى براى بعضى صحابه اتفاق افتاد)رضي اهللا عنهما(آنچه ميان ابوبكر و عمر
: اند كه گفت    روايت نموده  �ابن ابى شيبه، بخارى در تاريخ خود، ابن عساكر، بيهقى و يعقوب بن سفيان از عبيده                 

اى خليفه رسول خدا، نزد ما زمينى اسـت شـوره    : 2 آمدند و گفت   � و اقرع بن حابس نزد ابوبكر      1ينعيينه بن حص  
زار، كه نه در آن چراگاهى است و نه منفعتى، اگر خواسته باشى آن را به ما بده، شايد آن را شـيار كنـيم و كـشتش     

 - كـه در ميـان قـوم نبـود           - را   �ت، و عمر    اى هم نوش   نماييم، آن گاه آن را به آن دو داد، و بر آن براى آنها نامه              
هنگامى كه عمر آنچه را در كتاب بود شنيد، .  شاهد بگيرند)در آن(شاهد گرفت، آن دو به طرف عمر رفتند تا او را 

 )وى(آن دو بـر  . آن را از دست آن دو گرفت، بعد از آن، در آن آب دهـن خـود را انـداخت، و آن را از بـين بـرد                      
سـاخت كـه در آن        شما را در وقتى نزديك مـى       �رسول خدا   : عمر گفت .  حرف بدى گفتند   )اوبه  (برآشفتند، و   

خواهيـد    ، حاال خداوند اسالم را عزت بخشيده است، برويد و كارى را كـه مـى            - )كم بود ( –روز اسالم ذليل بود     
 آن دو در حالى بـه طـرف      بعد.  بكنيد انجام دهيد، اگر در آن تقصير نموديد، خدا شما را رعايت نكند             3)برضد من (

: دانيم كه تو خليفه هستى يا عمر؟ پاسخ داد         به خدا سوگند، ما نمى    : ابوبكر روى آوردند كه برآشفته بودند، و گفتند       
مرا از همان زمينى كـه      : آن گاه عمر خشمناك آمد، تا اين كه بر ابوبكر ايستاد و گفت            . خواست بود  بلكه او، اگر مى   

بلكه در ميان : خبر بده، كه آيا زمينى است مخصوص، و يا درميان مسلمانان عام است؟ گفت             اى   به اين دو مرد داده    
پس چه چيز تو را واداشت كه اين دو تن را بدون جماعت مـسلمانان بـه آن خـاص                    : گفت. عموم مسلمانان است  

وقتـى كـه بـا آنهـا        : گفـت . ها كه در اطرافم هستند مشورت خواستم، و آنها نظـر دادنـد             از اين : گردانى؟ پاسخ داد  
مشورت نمودى كه در اطرافت قرار دارند، آيا همه مسلمانان را در مشورتى دخيل ساختى، و رضايت آنها را جلب                    

                                                 
  .با حذف ياء است» حصن«اين چنين در اصل به نقل از الكنز آمده، ولى درست  1
  .باشد» ندگفت« آمده، و شايد درست هاين چنين در اصل واالصاب 2
  .اند  نقل شدهههاى داخل پرانتزها و تصحيحات از االصاب زيادت 3
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٣٧  سوم جلد 

ايـن  . تر هستى، ولى تو بـر مـن غلبـه نمـودى      از من قوى1تو بر اين: من به تو گفته بودم كه: نمودى؟ ابوبكر گفت  
آن را به بخارى در تـاريخ صـغيرش و يعقـوب بـن              ) 59/1(و  ) 55/3 (بهاالصاآمده، و در    ) 189/2(چنين در الكنز    

اين منقطع است، چون    : سفيان نسبت داده، و گفته است، به اسناد صحيح است، و از على بن مدينى متذكر شده كه                 
ناد بهتر از عمر از اين اس: عبيده قصه را درك ننموده، و نه هم از عمر روايت شده كه او از وى شنيده است، و گفته        

  .آمده، روايت كرده است) 80/1(و اين را عبدالرزاق از طاووس به اختصار، چنان  كه در الكنز . شود روايت نمى
   

  مسئله خراج بحرين
: انـد كـه آن دو گفتنـد    سيف و ابن عساكر از صعب بن عطيه بن بالل از پدرش و از سهم بن منجاب روايت نموده               

كنيم  خراج بحرين را به  ما اختصاص بده، و ما برايت ضمانت مى            : رفته و گفتند   �اقرع و زبرقان به طرف ابوبكر       
كسى كه به عنوان واسطه در ميان شان رفت و     .  و او اينطور نمود و خط را نوشت        2كه هيچ كس از قوم ما برنگردد،      

وقتى كـه خـط نـزد       .  بود �نمود، طلحه بن عبيداللَّه بود، و گواهانى را شاهد گرفتند كه از جمله آنها عمر                 آمد مى 
و عزت هم نيـست، و خـط را پـاره نمـود، و              :  آورده شد و به آن نگاه نمود شهادت نداد، بعد از آن گفت             �عمر  

تو امير هستى يا عمر؟ پاسخ داد، عمر، مگر         : آن گاه طلحه خشمگين شد، و نزد ابوبكر آمده گفت         . محوش گردانيد 
  .آمده است) 390/4(اين چنين در منتخب الكنز . يداين كه طاعت براى من است، و وى خاموش گرد

   
  با صحابه در غزوات �مشورت نمودن ابوبكر
رسول :  به عمروبن العاص نوشت    �ابوبكر  :  روايت نموده، كه گفت    )رضي اهللا عنهما  (طبرانى از عبداللَّه بن عمرو      

ايـن را طبرانـى     : گويد مى) 319/5(هيثمى  .  در جنگ مشورت نموده بود، و تو هم بايد آن را رعايت كنى             �خدا  
و اين را همچنين بزار و عقيلى كه سند آن حسن است، چنان كه در          . اند روايت نموده، و رجال وى ثقه دانسته شده       

 از اهل رأى در جنـگ عليـه روم، در حـديث    �و مشورت خواستن ابوبكر . اند آمده، روايت نموده  ) 163/2(الكنز  
  .به شكل طوالنى گذشت) 213/2(عبداللَّه بن ابى اوفى در 

  
  مشورت نمودن عمربن الخطاب با اهل رأى  

   و ابالغ اين اين امر به مشاورينش)رضي اهللا عنهما(خواستگارى عمر از دختر على
 ام كلثوم دختـر علـى بـن ابوطالـب           �اند كه عمربن الخطاب    ابن سعد و سعيدبن منصور از ابوجعفر روايت نموده        

اى : ام، عمر گفـت  دخترهايم را براى پسران جعفر نگه داشته   :  گفت �استگارى نمود، على   را خو  )رضي اهللا عنهما  (
كنم  على وى را به نكاح من درآور، به خدا سوگند، آن چنان كه من حسن صحبت و همزيستى را با وى رعايت مى     

                                                 
  .هدفش خالفت است 1
  .يعنى هيچ كس از اسالم مرتد نشود 2



  حيات صحابه

٣٨  سوم جلد 

ر در مجلس مهـاجرين     بعد عم . بلى اين كار را نمودم    : كند، آن گاه على فرمود     هيچ كسى در روى زمين رعايت نمى      
وقتى كه كارى بـراى  . نشستند، آمد  مى�على، عثمان، زبير، طلحه و عبدالرحمن بن عوف       :  و منبر كه   1در ميان قبر  

داد، و از ايـشان    آورد، و آن را به آنان خبر مى        آمد، نزد آنها تشريف مى     مى ]از خالفت اسالمى  [اى   عمر از هر گوشه   
بـه كـى اى     : به من تبريك بگوييد، و بـه او تبريـك گفتـه و گفتنـد              : د و گفت  خواست، آن گاه عمر آم     مشورت مى 

هـر  «:  گفتـه اسـت  �پيـامبر  : به دختر على بن ابوطالب، بعد از آن به آنان خبر داد و گفـت              : اميرالمؤمنين؟ گفت 
، من با وى هم صـحبت بـودم، و خواسـتم    2»سبب و نسب در روز قيامت قطع شدنى است، مگر سبب و نسب من       

و اين را حـاكم  . آمده) 98/7(اين چنين در الكنز .  و اين را ابن راهويه به اختصار روايت نموده است3.ن نيز باشد  اي
اين حديث از اسناد صحيح برخوردار اسـت، ولـى بخـارى و             : نيز به اختصار روايت نموده، و گفته است       ) 142/3(

  .منقطع است: گويد و ذهبى مى. اند مسلم آن را روايت ننموده
   

 )رضـي اهللا عنهمـا    (و قـول عمـر و سـعد          �مشورت نمودن عمروعثمان با عبداللَّه بن عباس      
  درباره وى

خواسـتند، و    ابـن عبـاس را مـى   )رضي اهللا عنهمـا (عمر و عثمان :  روايت نموده كه �و ابن سعد از عطاء بن يسار      
و از يعقوب بن يزيـد  . داد ت فتوا مىداد، و در عهد عمر و عثمان تا روزى كه درگذش همراه با اهل بدر مشورت مى 

رضـي اهللا   (بن عبـاس   بود از عبداللَّه    در كارى كه برايش جدى و مهم مى        �عمربن الخطاب   : روايت است كه گفت   
:  روايت اسـت كـه گفـت   � و از سعدبن ابى وقاص 4!فرو رو، اى غواص: گفت خواست و مى   مشورت مى  )عنهما

تر و بردبارتر از ابن عباس نديدم، ديـدم كـه عمـربن الخطـاب وى را بـراى                    لمتر، عقلمندتر، عا   هيچ كس را تيزفهم   
مشكلى پيش آمده است، و بعد از قول وى، در حالى كه در اطـرافش اهـل   : گفت خواند، و بعد مى معضالت فرا مى  

: اند كه گفت   هو بيهقى و ابن سمعانى از ابن شهاب روايت نمود         . كرد بودند، تجاوز نمى   بدر از مهاجرين و انصار مى     
خواست  خواست و از ايشان مشورت مى  جوانان را مى�آمد، عمربن الخطاب  چون كار مشكل و مصيبتى پيش مى

عمربن الخطاب هميـشه  : و نزد بيهقى از ابن سيرين روايت است كه گفت. نمود هاى آنان پيروى مى و از تيزى عقل   
دانست  ديد، كه آن را خوب مى  در قول وى چيزى را مىنمود، و گاهى كرد، حتى با زن هم مشورت مى مشورت مى

  .آمده است) 163/2(اين چنين در الكنز . نمود و بدان عمل مى
   

                                                 
  .م.  قرار دارد و در طرف ديگرش منبر شريف�يعنى در جايى كه در يك طرف آن قبر رسول خدا  1
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  حيات صحابه

٣٩  سوم جلد 

  درباره مشورت نمودن �بيانيه بليغى از عمر
عمر بيرون گرديـد  : از طريق سيف از محمد و طلحه و زياد به اسناد آنها روايت نموده، كه گفتند      ) 83/4(ابن جرير   

دانـستند كـه چـه       شد، پايين آمد، و در آن، اردوگاه برپا نمود، و مردم نمى            ن كه بر آبى كه به آن صرار گفته مى         تا اي 
خواستند چيزى را از وى بپرسند، آن را توسط عثمـان يـا              نمايد؟ و اگر مى    كند، يا اقامت مى    خواهد؟ حركت مى   مى

: اند  گفته-شد  و عثمان در امارت عمر رديف خوانده مىرسانيدند،   به او مى)رضي اهللا عنهما(عبدالرحمن بن عوف 
گويند كه او را بعـد       ها اين را به مردى مى      رديف در زبان عرب كسى است كه بعد از مرد قرار داشته باشد، و عرب              

شـدند، نفـر سـوم     خواستند، قادر نمـى   وقتى كه اين دو به دانستن چيزى كه آنها مى          -از رئيس شان خواهان باشند      
خـواهى؟ عمـر صـدا       چه برايت رسيده است؟ و چه مـى       : آن گاه عثمان به عمر گفت     . نمودند  را روان مى   �سعبا


	� ����� (: نمود��(
آن گاه مردم نزد وى جمع شدند، و موضوع را به آنها اطـالع داد، بعـد ديـد كـه مـردم چـه                         . 1

ان در نظر و رأى شان موافق گرديد، و ناپـسند  برو و ما را هم همراهت ببر، و او با ايش       : گويند، عامه مردم گفتند    مى
آماده شـويد،  : بنابراين گفت. ديد كه آنها را بگذارد، و منتظر ماند تا ايشان را از آن رأى و نظريه به نرمى بيرون كند       

 هـاى  بعد از آن دنبال اهل رأى فرسـتاد، و چهـره  . كه من هم رونده هستم، مگر اين كه نظر و رأى بهتر از اين بيايد            
نظرتان را به مـن بدهيـد،       : گفت. ، و دانشمندان عرب نزد وى جمع شدند       � اصحاب رسول خدا     ]شناخته شده [

بعد آنها همه جمع شدند، و اكثريت شان بر اين اتفاق نمودند كه مردى از اصـحاب رسـول    . چون من رونده هستم   
، و اگـر فـتح، كـه آن را دوسـت دارد،         را فرستاده و خود اقامت گزيند، و براى او عساكر را اعزام نمايـد              �خدا  

خواهند، در غير اين صورت شـخص ديگـرى          خواهد و آنها نيز مى     نصيب شد، اين همان چيزى است كه آن را مى         
 مقرر كند و سربازان ديگرى روان نمايد، و در اين عملكرد چيزى است كه دشمن را به خشم                   ]عوض فرمانده اول  [

آن گـاه عمـر   . رسد اش فرا مى ند، و نصرت خداوند براى برآورده ساختن وعده       ك آورد، و مسلمانان را راحت مى      مى
، و مردم به سوى وى جمع شدند، و كسى را دنبال على، كه او را بر مدينه جانشين خـود               )��
	� ����� (: صدا نمود 

ده بود، روان نمود و او تعيين نموده بود، فرستاد و او نزدش آمد، و دنبال طلحه كه او را به مقدمه و پيشقراول فرستا
 را )رضـي اهللا عنهمـا  (هم به سوى وى برگشت، و در دو طرف راست و چپ ارتش زبير و عبدالرحمن بن عـوف                    

  : و خود در ميان مردم برخاست و گفت) 2)82(گماشت(
اسـالم  ها الفت ايجـاد نمـوده، و آنهـا را در            خداوند عزوجل بر اسالم اهل آن را جمع نموده است، و در ميان قلب             

برادر گردانيده است، و مسلمانان در ميان خود چون يك جسد اند، هيچ عضو آن، از مشكلى كه به عضو ديگـرش                      
سزد كه امرشان در ميان شـان شـورا باشـد،            ماند، و بر مسلمانان الزم است كه چنين باشند، و مى           برسد راحت نمى  

 اين كار قيام كند، وقتى كه آنها بر اين اجماع نمودند، و بـه   اند كه به   ها، و مردم پيرو كسى     البته در ميان اهل رأى آن     
اند، و كسى كه به اين امر در متابعـت    بر مردم الزم است، و در آن امر پيرو همان اهل رأى]آن امر[آن راضى شدند    

                                                 
  .م. شد اين كالمى است كه به خاطر جمع شدن مردم گفته مى 1
  . از طبرى، طبع دارالمعارف در مصربه نقل 2



  حيات صحابه

٤٠  سوم جلد 

دند، قيام ها براى شان ديدند، و به آن از مكر و حيله در جنگ براى شان راضى ش از صاحبان رأى شان، در آنچه آن     
من هم چون يك مرد شما بودم، تا اينكه صاحبان رأى شما مرا از بيرون شدن    . اند نمايد، در آن پيرو همان اهل رأى      

منصرف نمودند، و بر آن شدم كه خود باشم و مردى را بفرستم، و در اين امر كسى را كه پـيش فرسـتاده بـودم، و                       
  .كسى را كه عقب خود گذاشته بودم، حاضر ساختم

و .  پيش قراول وى در اعوص، و هر دوى شان را در آن حاضر سـاخت               � خليفه او بر مدينه بود، و طلحه       �على
وقتـى كـه خبـر كـشته شـدن          :  روايت نموده، كـه گفـت      �اين روايت را همچنين ابن جرير از عمربن عبدالعزيز          

ر ميان مهاجرين و انصار فرياد  رسيد، د� و اجتماع اهل فارس بر مردى از آل كسرا براى عمر �ابوعبيدبن مسعود 
  .و حديث را به اختصار چنان كه گذشت، متذكر گرديده... برآورد و بيرون رفت تا اين كه به صرار آمد

   
  به سعد در جنگ �نامه عمر

ها و واقعاتى    عمروبن معديكرب در جاهليت جنگ    : طبرانى از محمدبن سالم يعنى بيكندى روايت نموده، كه گفت         
رضـي  ( آمد، عمربن الخطاب وى را به طرف سعدبن ابى وقـاص           � را نيز درك نمود، و نزد پيامبر       داشت، اسالم 

من دو هزار مرد    :  به سعد نوشت   � در قادسيه فرستاد، و او در آنجا كار نيكويى از خود نشان داد، عمر                )اهللا عنهما 
 -،  )رضي اهللا عنهمـا   (ه بن خويلد    عمروبن معديكرب و طليح   : را به سويت حركت دادم، و يا به آن امدادت نمودم          

) 319/5( هيثمـى    1.، با آنها در جنگ مشورت كن، و بر چيزى مقررشان مكـن            -وى طليحه بن خويلد اسدى است       
  .اين چنين اين را طبرانى منقطع االسناد روايت نموده است: گويد مى
   

  مقرّر نمودن اميران  نخستين اميرى كه در اسالم مقرّر شده است
 2 به مدينه تشريف آورد، جهينه�هنگامى كه رسول خدا:  روايت نموده، كه گفت  �سعدبن ابى وقاص    احمد از   

 هم  [ 4 پيمان بده، تا ما نزدت بياييم و قوم ما         3)به ما (اى، بنابراين    تو ديگر در ميان ما پايين آمده      : نزدش آمد و گفت   
اى از  و مأمورمان ساخت تـا بـر قبيلـه   . م آوردند براى شان پيمان بست، و آنها اسال  �، آن گاه رسول خدا      ]بيايند

 زياد بود، لـذا مـا بـه    ]تعدادشان[بنى كنانه كه در پهلوى جهينه قرار داشت حمله نماييم، ما بر آنها حمله نموديم و          
مـا فقـط بـا كـسى        : گفتـيم (كنيـد؟    چرا در ماه حرام جنگ مـى      : جهينه پناه برديم، و آنها از ما حمايت نموده گفتند         

چه فكر : ، آن گاه برخى از ما به بعضى ديگر گفت5)نگيم، كه ما را از شهر حرام در ماه حرام بيرون كرده استج مى
نـه، بلكـه همـين جـا     : دهيم، و قومى گفتند رويم و به او خبر مى    مى �نزد نبى خدا    : كنيد؟ بعضى از ما گفتند     مى
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  حيات صحابه

٤١  سوم جلد 

گيـريم،   رويم و آن را مى  بلكه به سوى قافله قريش مىخير،: كنيم، و من با مردمى كه همراهم بودند گفتم       اقامت مى 
ما به طـرف قافلـه    بود، آن گاه گرفت، از خودش مى در آن وقت موضوع غنيمت چنان بود كه هر كسى چيزى را مى    

وى خشمگين شد .  حركت كردند، و آن خبر را به او رسانيدند        �حركت نموديم، و ياران ما به سوى پيامبر خدا          
كـسانى را  ! از نزد من يك جا رفتيد، و پراكنده برگشتيد        «:  رويش سرخ گرديده بود برخاست و گفت       و در حالى كه   

كه قبل از شما بودند، فقط پراكندگى هالك گردانيد، و مردى را بر شما خواهم فرستاد، كه بهتر شما نيـست، ولـى                       
بر ما فرستاد، و او نخـستين اميـرى         بن جحش اسدى را      آن گاه عبداللَّه  . »پرصبرتر شما در گرسنگى و تشنگى است      

آمده، و بغـوى،  ) 60/7(و اين را همچنين ابن ابى شيبه، چنان كه در الكنز . 2 -1)امير تعيين گرديد(بود كه در اسالم   
 البدايـه و ايـن را همچنـين بيهقـى در الـدالئل، چنـان كـه در       . اند آمده، روايت نموده) 287/2 (االصابهچنان كه در    

در ماه حرام با كـسى  : گفتند: كنيد؟ افزوده است چرا در ماه حرام جنگ مى: و بعد از ) روايت نموده،    آمده،) 248/3(
در اين سند مجالدين سعيد آمده، و       : گويد مى) 66/6(هيثمى  . 3)جنگيم كه ما را از شهر حرام اخراج نموده است          مى

  .اند ه، و بقيه رجال احمد رجال صحيحباشد، ولى نسائى وى را در روايتى ثقه دانست نزد جمهور ضعيف مى
   

  امير تعيين نمودن برده تن
من نخستين كـسى  :  از شهاب عنبرى پدر حبيب روايت نموده، كه گفت- كه اسنادش صحيح است -ابن ابى شيبه  

 و هنگـامى كـه آن را فـتح          4بودم، كه بر دروازه تستر آتش افروختم، و اشعرى مورد اصابت قـرار گرفـت و افتيـد،                 
  .آمده است) 159/2 (االصابه اين چنين در 5.ودند، مرا بر ده تن از قومم امير نمودنم
   

  امير تعيين نمودن در سفر
وقتى كه در سفر سه تن باشند، بايد يكى         : اند كه گفت    روايت نموده  �بزار، ابن خزيمه، دار قطنى و حاكم از عمر          

 ايـن چنـين در الكنـز    6. تعيـين نمـوده اسـت     �ل خـدا    شان را امير مقرر كنند، و آن اميرى است كه آن را رسـو             
  .آمده است) 344/3(
  

  گيرد   چه كسى امارت را به دوش مى
  داند سزاوار امارت است هر كسى كه در يك گروه قرآن را زيادتر مى
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  حيات صحابه

٤٢  سوم جلد 

 روايـت  � از ابـوهريره  - و لفـظ از ترمـذى اسـت         - ، ابن ماجه و ابن حبـان         - كه آن را حسن دانسته       -ترمذى  
رسيد، و از آن ها طالب قرائـت    لشكرى را فرستاد، كه تعدادشان به چند تن مى    �رسول خدا   : اند كه گفت   هنمود

و بـر مـردى كـه از همـه     : )گويد مى(. - يعنى آنچه از قرآن حفظ داشت -گرديد، و از هر مرد خواست كه بخواند  
: فرمود. فالن و فالن و سوره بقره است      همراه من   : اى فالن همراه تو چيست؟ گفت     : شان كوچكتر بود آمد و گفت     

: آن گاه مردى از اشراف آنهـا گفـت  . »برو تو امير ايشان هستى«: فرمود. بلى:  گفت»آيا همراهت سوره بقره است؟   «
قرآن را بياموزيد، «:  فرمود�رسول خدا . به خدا سوگند، مرا از تعليم بقره جز خوف عدم قيامم به آن باز نداشت

اى است مملو از عطر كه بوى آن          مثال قرآن براى كسى كه آن را بياموزد، و بخواند، مانند كيسه            و بخوانيدش، چون  
اى است كه در  اش باشد، مثال او چون كيسه وزد و كسى كه آن را بياموزد و بخواند و قرآن در سينه      در هر مكان مى   

  .آمده است) 12/3( اين چنين در الترغيب 1.»آن عطر بسته شده باشد
   
  داند وايت عثمان در محول ساختن امارت به كسى كه بيشتر قرآن مىر

 و فدى را به يمن فرستاد، و كسى را از ميـان آنهـا   �رسول خدا  :  روايت نموده، كه گفت    �و طبرانى از عثمان     
آنها  با مردى از  �ترين ايشان بود، بر آنها امير نمود، وى روزهايى درنگ نمود و حركت نكرد، پيامبر                 كه كوچك 

اى رسـول خـدا، اميـر مـا از پـايش            :  گفت »اى؟ اى فالن، تو را چه شده، آيا حركت نكرده        «: روبرو گرديد و گفت   
اللَّه، و باللَّه، أعوذباللَّه و قدرته مـن   بسم(:  نزد وى آمد، و بر وى چنين خواند�شكايت دارد، آن گاه رسول خدا    

  هفت مرتبه    - »برم دا و قدرت وى از شرّى كه در آن است پناه مى           به نام خدا، و به خدا، به خ       «:  ترجمه )شر مافيها 
كنـى   اى رسول خدا، آيا او را در حالى بر ما امير مى:  گفت �شيخى به رسول خدا     .  و آن مرد تندرست گرديد     -

اى رسـول خـدا،      : شيخ گفـت  .  خواندن قرآن وى را برايش متذكر گرديد       �ترين ماست؟ رسول خدا      كه كوچك 
مثال قـرآن  «:  فرمود�آموختم، رسول خدا  اين برايم نبود، كه بخوابم و به آن قيام نكنم، حتماً آن را مى     اگر ترس   
اى است كه آن را پر از عطر نموده باشى و بوى آن برآيد اين چنين اسـت مثـال قـرآن وقتـى كـه آن را            چون كيسه 

بـن كهيـل آمـده، كـه جمهـور او را        بن سلمهدر اين يحيى  : گويد مى) 161/7(هيثمى  . »بخوانى و در سينه ات باشد     
در احاديـث پـسرش از وى منكرهـاى اسـت،       : ضعيف دانسته است، و ابن حبان وى را ثقه دانسته، و گفتـه اسـت              

  .اين از روايت پسرش از وى نيست: ]مؤلف[گويم  مى
   

  در اين باره �از امير نمودن اصحاب بدر و قول عمر �انكار و ناخشنودى ابوبكر
اى :  گفتـه شـد    �براى ابـوبكر    : اند كه   و ابن عساكر از ابوبكر بن محمد انصارى روايت نموده          الحليهعيم در   و ابون 

دانم كه   دانم، وليكن درست نمى    من جايگاه آنها را مى    : كنى؟ گفت  خليفه رسول خدا، آيا اهل بدر را امير تعيين نمى         
از عمـران بـن     ) 60/3(و ابـن سـعد      . آمـده اسـت   ) 146/1(كنز  اين چنين در ال   . دار سازم  آنها را به دنيا آلوده و لكه      
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  حيات صحابه

٤٣  سوم جلد 

تو را چه شـده اسـت كـه مـرا اميـر             :  گفت �ابى بن كعب براى عمربن الخطاب       : عبداللَّه روايت نموده، كه گفت    
  .دانم كه دينت آلوده و لكه دار شود درست نمى: كنى؟ گفت نمى

   
  ميردر تعيين نمودن اميران و قول وى در صفات ا �نامه عمر

 بـراى مـا   �عمـربن الخطـاب   : اند كه گفـت  ابن سعد، حاكم و سعيدبن منصور از حارثه بن مضرّب روايت نموده       
  :نوشت
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 معلم و همكـار     من عماربن ياسر را به عنوان امير به طرف شما فرستادم، و عبداللَّه بن مسعود را به عنوان                 : اما بعد «

از اهل بدراند، بنابراين از آن دو بياموزيد، و بـه هـر    � از نيكوان و نجباى اصحاب محمد     ارسال داشتم، و آن دو    
و عثمان بن حنيـف  . 1دوى آنها اقتدا كنيد، و من عبداللَّه را با وجود ضرورتم به وى با ايثارگرى براى شما فرستادم             

، نـصف آن را و شـكمش را         (اعاشه مقرر نمودم  )براى شان هر روز يك گوسفند        و   2را بر سواد عراق اعزام داشتم،     
  3.»گردانم، و نصف دوم را در بين آن سه تن براى عماربن ياسر مى

و عثمـان  : آمده است، و طبرانى مثل اين را روايت نموده، مگر اين كه وى متذكر نشده) 314/2(اين چنين در الكنز  
غير حارثه كه ثقه است، و اين       . باشد رجال آن، رجال صحيح مى    : گويد مى) 291/9(ثمى  هي. تا آخر آن  ... را فرستادم 
  .تر روايت نموده است نيز به سياق ديگرى طوالنى) 136/9(را بيهقى 

مرا به مردى داللت كنيد، كه وى را        :  فرمود �عمربن الخطاب   : و حاكم در الكنى از شعبى روايت نموده، كه گفت         
. عبدالرحمن بـن عـوف  : گفتند. لمانان كه مرا به خود مشغول ساخته و برايم مهم است مقرر كنم         بر امرى از امر مس    

مردى را كه وقتى : خواهى؟ گفت چه كسى را مى: گفتند. به آن نيازى ندارم: گفت. فالن: گفتند. ضعيف است : گفت
جز ربيـع بـن زيـاد    : گفتند.  استاميرشان باشد، گويى مردى از آنهاست، و وقتى كه اميرشان نباشد، گويى اميرشان       

  .آمده است) 164/3(اين چنين در الكنز . راست گفتيد: فرمود. دانيم نمى]صفت ديگرى را[حارثى را به اين 
   

  شود چه كسى در امارت رستگار و كامياب مى
ازن  را بـر صـدقات هـو       � بشربن عاصم    �عمربن الخطاب   : طبرانى از ابووائل شقيق بن سلمه روايت نموده، كه        

داشت؟ آيا  چه چيز تو را به تخلّف وا مى       : مقرر نمود، ولى بشر تخلّف ورزيد و عمر همراهش روبرو گرديده گفت           

                                                 
در طبقات ابن سعد و حاكم و هيثمى وجود » اثرة«، اما كلمه »و انى قد آثرتكم بعبداللَّه على نفسى أثرة«: در اصل چنين آمده است 1

  .كرد از جانب تحقيق كنندگان كتاب حذف شده است  را افاده مى�عمر ندارد، و از اين كه آن عكس مطلوب 
  .او را به خاطر اندازه و جريب كردن روان كرده بود 2
  . با عثمان بن حنيف فرستاده بود�شايد هدف از نفر سوم خذيفه بن يمان باشد، زيرا او را نيز عمر  3



  حيات صحابه

٤٤  سوم جلد 

: گفـت   شنيدم كه مـى    �بلى هست، وليكن از رسول خدا       :  نيست؟ گفت  ]باالى شما الزم  [شنيدن و اطاعت از ما      
شود، تا اين كـه او را بـر پـل جهـنم متوقـف                مىكسى كه به چيزى از امر مسلمانان مقرر شود، روز قيامت آورده             «

 در آن فـرو  1گـردد، و او هفتـاد خـزان      شود، و اگر بدكار باشد، پل پـاره مـى          كنند، اگر نيكوكار باشد كامياب مى      مى
 )رضـى اللَّـه عنـه     ( اندوهگين و جگرخون بيـرون گرديـد، و در ايـن اثنـا ابـوذر                 �آن گاه عمر  : گويد مى. »رود مى

چـرا پريـشان و جگرخـون       : بينم؟ پاسـخ داد    چرا من تو را پريشان و جگرخون مى       : رديد وگفت همراهش روبرو گ  
كسى كه به چيـزى از  «: گويد  شنيدم كه مى�از رسول خدا : گفت نباشم، در حالى كه از بشربن عاصم شنيدم مى        
سازند، اگر نيكوكار باشد   مىشود، تا اين كه او را بر پل جهنم متوقّف امر مسلمانان مقرر شود، روز قيامت آورده مى

آيـا  :  گفـت  � ابوذر »!رود؟ شود، و او هفتاد خزان در آن فرو مى         شود، و اگر بدكار باشد، پل شكسته مى        كامياب مى 
 شـنيدم  كـه   �دهم كـه از رسـول خـدا     شهادت مى: ابوذر گفت. خير:  نشنيدى؟ گفت�اين را از پيامبر خدا    

شود، تا ايـن كـه او را بـر پـل جهـنم       ا والى مقرر كند، روز قيامت آورده مىكسى كه يكى از مسلمانان ر     «: گويد مى
شود، و او در آن هفتاد خـزان         يابد، و اگر بدكار باشد پل شكسته مى        سازند، اگر نيكوكار باشد نجات مى      متوقّف مى 

هـر  : فرمـود . تراند هكدام يك از اين دو حديث براى قلبت درد دهند         . »باشد رود، و جهنم سياه و ظلماتى مى       فرو مى 
:  گفت �گيرد؟ ابوذر     را با آنچه در آن است كى مى        ]خالفت[اند، با اين حال اين       دوى شان قلبم را دردمند ساخته     

دانـيم، و    نمـى 2اش را بر زمين چسبانيده باشد، اما ما جز خير          كسى كه خداوند بينى اش را قطع نموده باشد و گونه          
 ايـن چنـين در الترغيـب    3.  كه در آن عـدالت ننمايـد، از گنـاه آن نجـات نيـابى     شايد اگر كسى را بر آن مقرر كنى     

اين را طبرانى روايت نموده، و در آن سويدبن عبدالعزيز آمده، كه متروك             : گويد مى) 205/5(هيثمى  . آمده) 441/3(
ق از طريق سـويد، چنـان      و اين را همچنين عبدالرزاق، ابونعيم، ابوسعيد نقاش، بغوى و دار قطنى در المتف             . باشد مى

و ابن ابى شيبه و ابن منده از غير طريق سـويد ايـن را، چنـان كـه در                    . اند آمده، روايت نموده  ) 163/3(كه در الكنز    
  .اند آمده، روايت كرده) 152/1 (االصابه

   
  اجتناب و انكار از قبول امارت  

  رهقصه مقدادبن اسود در انكار از امارت و قول او و انس در اين با
هنگامى كه .  امير مقرر نمود4 را بر حريده جبل� مقدادبن اسود �رسول خدا :  روايت نموده كه�بزار از انس 

پيـامبر  .  نيستم5گذارند، حتى گمان نمودم من آن كنند و مى  آنها را ديدم كه بلند مى     : چگونه ديدى؟ گفت  : آمد گفت 
 تو را به حق مبعوث نموده است، بر عملى ابـداً كـار              سوگند به ذاتى كه   :  مقداد گفت  »آن همان است  «:  فرمود �
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  .م. كردند كه در خود احساس دگرگونى و بزرگى نمودم يعنى مرا آن قدر احترام مى 5



  حيات صحابه

٤٥  سوم جلد 

در آن : گويـد  مـى ) 201/5( هيثمـى  1.ورزيـد  پيش شو براى ما نماز بده و او ابا مى: گفتند كنم، بعد براى وى مى     نمى
اند، و در وى ضعف اسـت، ولـى بقيـه            سوار بن داود ابوحمزه آمده، وى را احمد، ابن حبان و ابن معين ثقه دانسته              

 به مانند آن روايت نموده، و در روايتى         �از انس   ) 174/1 (الحليهو اين را ابونعيم در      . اند ل وى رجال صحيح   رجا
آن همـان  «: فرمـود . شدم تا اين كه ديدم براى من بر قوم فضيلتى اسـت           شدم و گذاشته مى    من حمل كرده مى   : گفته

و . شـوم  ق مبعوث نموده، ابداً بر دو تن هم اميـر نمـى       سوگند به ذاتى كه تو را به ح       : گفت. »است، يا بگير يا بگذار    
  .اين را همچنين از مقداد به اختصار روايت نموده است

   
  طبرانى و روايت قصه مقداد

 مرا به جايى فرستاد، هنگامى كه برگشتم �رسول خدا :  روايت است كه گفت�و نزد طبرانى از مقدادبن اسود   
همين طور بودم تا اين كـه گمـان نمـودم، همراهـانم بـرايم خدمـه                 :  گفتم يابى؟ خودت را چگونه مى   : به من گفت  

رجـال وى، بـه جـز    : گويـد  مى) 201/5( هيثمى  2.شوم هستند، و به خدا سوگند، بعد از اين ابداً بر دو مرد امير نمى             
جـال صـحيح    اند، ر  عمربن اسحاق كه ابن حبان و غير وى او را ثقه دانسته، و ابن معين و غير وى ضعيفش دانسته                   

  .باشند، و عبداللَّه بن احمد ثقه و مأمون است مى
اى مقرر نمود، هنگامى كه رفت، و   مردى را بر سريه�رسول خدا   : و نزد طبرانى از مردى روايت است كه گفت        

چون اقليـت قـوم بـودم، وقتـى كـه      :  پاسخ داد»امارت را چگونه يافتى؟«: دوباره به طرف وى برگشت، به او گفت      
سـلطان بـر دروازه     «:  فرمود �رسول خدا   . آمدند آمدم پايين مى   شدند، وقتى كه پايين مى     شدم، سوار مى   ىسوار م 

به خدا سوگند، برايـت كـار   : آن مرد گفت. »تباهى و مشكالت است، مگر كسى كه خداوند عزوجل او را نگه دارد            
 4. كه دنـدانهاى پـسينش نمايـان گرديـد          خنديد تا اين   �آن گاه رسول خدا     .  و نه هم ابداً براى غيرت      3كنم، نمى

  .اند در اين روايت عطاء بن سائب آمده، كه مختلط گرديده بود، ولى بقيه رجال وى ثقه: گويد مى) 201/5(هيثمى 
   

  براى رافع طائى درباره امارت �وصيت ابوبكر
 بـودم، هنگـامى كـه     �راى هم صـحبت ابـوبك      در غزوه : ابن مبارك در الزهد از رافع طائى روايت نموده، كه گفت          

نماز فرض را در وقتش برپا كن، زكات مالت را با طيب خـاطر        : گفت. اى ابوبكر تو مرا وصيت كن     : برگشتيم گفتم 
ادا نما، رمضان را روزه بگير، حج خانه را به جاى آور، و بدان، كه هجرت در اسالم نيكوست، و جهاد در هجـرت               

شود، نزديك است كـه   اين امارتى را كه امروز اهلش به آن اختيار مى : تبعد از آن گف   . پسنديده است، و امير مباش    
عام گردد، و زياد شود، حتى كسى آن را به دست آورد كه اهل آن نيست، و كسى كه امير باشد، حـسابش از همـه                          

 و تـر،  اش آسـان  باشد، و كسى كـه اميـر نباشـد، او از همـه حـساب       تر مى  تر، و عذابش از همه سخت      مردم طوالنى 
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  حيات صحابه

٤٦  سوم جلد 

چون اميران در ظلم بر مؤمنان از همه نزديك تراند، و كسى كه بر مـؤمنين ظلـم روا دارد،                    . تر باشد  اش سهل  عذاب
اند، به خدا سوگند، چون گوسفند و يا شتر همسايه  مؤمنان همسايگان خدا، و بندگان وى. شكند عهد خداوند را مى 

ام،  ام و يا شتر همسايه     گوسفند همسايه : گويد نموده مى يكى از شما را چيزى برسد، خشمگين و ناقرار شب سپرى            
  .آمده است) 162/3(اين چنين در الكنز . تر است كه براى همسايه خود خشمگين شود و خداوند به حق

   
  و رافع درباره امارت اتفاق افتاد �آنچه ميان ابوبكر

 را بـر ارتـش ذات الـسالسل         �العاص عمروبن   �رسول خدا   : و اين را طبرانى از رافع روايت نموده، كه گفت         
آنها حركت نمودند تا اين     . فرستاد، و همراه وى در همان ارتش ابوبكر، عمر و نخبگان اصحاب خود را روان نمود               

جـز رافـع بـن عمـر و راكـه      : گفتنـد . مردى را ببينيد كه راه دان باشد   :  گفت �عمر. كه بر دو كوه طى فرود آمدند      
جنگـد و    دزدى كه با قوم به تنهايى مى      :  چيست؟ گفت  »ربيل«: از طارق پرسيدم  . ناسيمش ديگرى را نمى  .  بود »ربيل«

هنگامى كه غزوه مان را سپرى نموديم، و به همان جايى رسيدم كه از آن بيرون رفتـه                  : گويد رافع مى . كند دزدى مى 
يـان يارانـت بـه تـو         من چـشمم را از م      1اى صاحب حالل،  :  چشم دوختم، و نزدش آمده گفتم      �بوديم، به ابوبكر  

آيـا پـنج   : گفـت . دوختم، بنابراين چيزى را به من بگو، كه چون آن را حفظ نمودم از شما باشم، و مثل تـان باشـم                 
گواهى بده كه معبودى جز خداى واحد و الشريك وجـود نـدارد، و              : گفت. بلى: دارى؟ گفتم   مى 2انگشت را حفظ  

ات را اگر برايت مال باشد بده، حج خانه را به جاى آر و رمضان را محمد بنده و رسول اوست، نماز را برپا دار، زك
آيا امارت در غير از شـما  : گفتم. بر دو تن هم امير نشو: و ديگر اين كه : گفت. بلى: حفظ نمودى؟ گفتم  . روزه بگير 

. تـر اسـت   نزديك است كه عام شود حتى به تو برسد و به كسى برسد كه از تو پـايين   : باشد؟ گفت  اهل بدر هم مى   
 مبعوث نمود، مردم به اسالم داخل شدند، كسى از آنها داخل گرديـد              �خداوند عزوجل وقتى كه پيامبر خود را        

و خداوند هدايتش نمود، و كسى از آنها را شمشير مجبور گردانيد، به اين صورت آنها در پناه خداونـد عزوجـل و            
د، و مردم در ميان خود ظلم روا دارند، و از برخى آنها بـراى  انسان وقتى امير باش. همسايگان خدا و در ذمه خدااند 

شـود، و در بـى    اش گرفتـه مـى   مردى از شما گوسـفند همـسايه   . گيرد برخى ديگر  نگيرد، خداوند از وى انتقام مى        
رافـع  . كند، و خداونـد هـم بـه دنبـال همـسايه خـود اسـت                اش سپرى مى   قرارى به خاطر خشم نسبت به همسايه      

: گفـتم .  خليفه تعيين گرديد، سپس به طرف وى سوار شـدم          �كسال درنگ نمودم، و بعد از آن ابوبكر         ي: گويد مى
تو مرا از امارت نهى نمـوده  : رافع افزود. شناختم: گفت.  در فالن و فالن مكان بودم   3ات من رافع هستم، من نماينده    

كسى كـه در ميـان آنهـا        . بلى: گفت. �د   امت محم  ]امور[بودى، بعد از آن خودت بزرگتر از آن را سوار شدى،            
  .اند رجال وى ثقه: گويد مى) 202/5(هيثمى . لعنت خدا بر وى باد. كتاب خدا را برپا نكند

                                                 
  .اى كسى كه طعامت حالل است: هدفش اين است 1
  كنى؟ پنج چيز كه آنها اركان اسالم اند قابل حفظ است، آيا اگر آنها را برايت بيان دارم حفظ شان مى: مرادش اين است 2
  .م. در عربى براى آن نقيب استعمال شده 3



  حيات صحابه

٤٧  سوم جلد 

   
  صحابه و ترجيح دادن جهاد بر امارت

 2خالد، ابان و عمر و فرزند     : عموهايش: اند كه  ، ابونعيم و ابن عساكر از عمربن سعيدبن العاص روايت نموده          1حاكم
 � براى شان رسيد برگشتند، ابـوبكر � از كارهاى خويش هنگامى كه خبر وفات رسول خدا     �سعيدبن العاص   

بعـد  (: ، آنها گفتند3)به كارهاى خويش برگرديد   ( بهتر نيست    �هيچ كس براى كار از كارمندان رسول خدا       : گفت
ن رفتند، و تا آخرين نفرشان كـشته  ها به طرف شام بيرو  بعد آن5.كنيم  براى هيچ كس كار نمى    4)�از رسول خدا    

  .آمده است) 126/3(اين چنين در الكنز . شدند
  

فرستادن عالء بن حضرمى به سـوى    آنچه ميان عمروابان بن سعيد درباره امارت اتفاق افتاد و         
  بحرين

آمـد   وقتى كه به مدينـه  �عمربن الخطاب: و نزد ابن سعد از عبدالرحمن بن سعيدبن يربوع روايت است كه گفت    
ات، باز به اين حالـت، بيـايى؟     ات را ترك كنى و بدون اجازه امام        اين حق تو نبود كه وظيفه     : به ابان بن سعيد گفت    

 - به خـدا سـوگند   -:  ابان گفت ]و از اين جهت اين جرأت را نمودى       [اما تو از طرف وى خود را در امان دانستى           
بـودم،    والـى مـى  �اگر براى كسى بعد از رسول خدا كنم، و   كار نمى�من براى هيچ كس بعد از رسول خدا     

بودم، ولى بعد از رسول خـدا         براى وى والى مى    �حتماً به خاطر فضيلت، سابقه دارى و قديم بودن اسالم ابوبكر            
 با اصحاب خود مشورت نمود كه چه كسى را بـه بحـرين بفرسـتد،    �و ابوبكر . كنم  براى هيچ كس كار نمى   �

 وى را براى شان فرستاده بود، و با اسـالم و            �مردى را بفرست، كه رسول خدا       : ه او گفت   ب �عثمان بن عفّان    
 و آنها وى را شناختند، و او هم ايشان را شناخت و با وطن شـان هـم آشـنا                     6 آمده بود،  �طاعت آنها نزد پيامبر     

عـاص را مجبـور     ابـان بـن سـعيدبن ال      : ولى عمر حرف وى رانپذيرفت و گفـت        . - � عالء بن حضرمى   -گرديد  
 از مجبور ساختن وى ابا ورزيد       � ولى ابوبكر  7.سازم، چون وى مردى است كه همراه شان اختالط داشته است           مى

كـنم، مجبـور      بـراى هـيچ كـس كـار نمـى          �گويد، بعد از رسول خـدا        كنم، مردى را كه مى     اين را نمى  : و گفت 
ايـن چنـين در الكنـز       . سوى بحرين روان نمايـد     را به    � تصميم گرفت كه عالء بن حضرمى        �ابوبكر. سازم نمى

  .آمده است) 133/3(
                                                 

1  oر�.I#)٣/٢:٩.( 
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  حيات صحابه

٤٨  سوم جلد 

   
  انكار ابوهريره از قبول امارت

 1 وى را فراخواند، تا وى را استخدام�عمربن الخطاب : از ابوهريره روايت نموده كه) 380/1 (الحليهو ابونعيم در   
دانى، در حالى كه كـسى كـه از تـو      كار را بد مىآيا: عمر گفت. كند، ولى او از اين كه براى وى كار كند، ابا ورزيد 

يوسف نبى  :  گفت �ابوهريره  . يوسف بن يعقوب عليه السالم    : كى؟ گفت : بهتر بود آن را طلب نموده بود؟ پرسيد       
چـرا پـنج   :  گفـت �عمـر  . ترسـم   و از سه و دو مى2 هستم،)اميمه(خدا و فرزند نبى خداست، و من ابوهريره بن          

 شـود و  3م كه به غير علم بگويم، و بدون حكم فيصله كنم، و پشتم زده شود و مـالم كـشيده           ترس مى: نگفتى؟ گفت 
سند : گويد مى) 241/4 (االصابهاين را همچنين ابوموسى در الذّيل روايت نموده است، در           . ناموسم دشنام داده شود   

و ايـن   . ا بر اين قوى گرديده است     آن جداً ضعيف است، ولى آن را عبدالرزاق از معمر از ايوب روايت نموده، و بن               
  .از ابن سيرين ازابوهريره به معناى آن با زيادتى در اولش روايت كرده است) 59/4(را ابن سعد 

  
  انكار ابن عمر از قضاوت در ميان مردم

بـرو  :  گفـت  )رضي اهللا عنهما  (عثمان به ابن عمر     : طبرانى در الكبير واالوسط از عبداللَّه بن موهب روايت نموده كه          
دهم كـه    نخير، من تو را سوگند مى     : كنى؟ گفت  اى اميرالمؤمنين آيا مرا معاف مى     : گفت. در ميان مردم قضاوت كن    

كـسى كـه بـه خـدا پنـاه ببـرد، بـه              «: گويد  شنيدم كه مى   �از رسول خدا    . عجله نكن : گفت. برو و قضاوت كن   
. بـرم از ايـن كـه قاضـى باشـم           داوند پناه مـى   من به خ  : ابن عمر گفت  . بلى: گفت. »پناهگاهى محكم برگشته است   
 شـنيدم كـه   �من از رسول خـدا  : نمود؟ گفت دارد، در حالى كه پدرت قضاوت مى پرسيد، چه چيز تو را باز مى   

باشد، و كسى كه قاضى عالم       كسى كه قاضى باشد، و به جهل در ميان مردم حكم نمايد، از اهل آتش مى               «: گويد مى
، ديگـر بعـد از ايـن چـه تمنّـا      » را به صورت كفاف طلب نمايد4 داورى نمايد، برگشت- يا عدل    -باشد و به حق     

اين را طبرانى در الكبير واالوسط، بزار و احمد هر دوى شان به اختصار، روايـت       : گويد مى) 193/4(هيثمى  ! نمايم؟
كـسى را مجبـور     : فـت آن گـاه وى را معـاف نمـود و گ          : انـد، و احمـد افـزوده اسـت         اند، و رجال احمد ثقه     نموده
عثمـان از وى خواسـت تـا در         :  روايت است كـه گفـت      )رضي اهللا عنهما  ( و نزد طبرانى از ابن عمر        6 -5.سازم نمى

يكـى  : انـد  قاضـيان سـه گونـه     «: گويـد   شنيدم كه مى   �از رسول خدا    : قضاوت كار كند، ولى او ابا ورزيده گفت       
ا هوا و خواهش قضاوت و داورى نمايـد هـالك گرديـده     كامياب است و دو تن ديگر در آتش، كسى كه به جور ي            

                                                 
  .م. والى يا امير مقرر كند 1
  .آمده، كه خطاء است» هامي«: در اصل 2
  .م. ام خارج كرده شود يعنى مالم گرفته شود و از قبضه 3
  .ه سوى خداوند عزوجل رايعنى برگشت ب 4
  .و شايد درست همان باشد كه در ترجمه نقل نموديم» كسى را مجبور نكن«: در اصل و المجمع آمده 5
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  حيات صحابه

٤٩  سوم جلد 

ايـن را طبرانـى در   : گويد مى) 193/4(هيثمى . »است، و كسى كه به حق قضاوت و داورى نمايد كامياب شده است 
و ابن سـعد  . و ابويعلى اين را به مانند آن روايت نموده است       . اند  ثقه 1االوسط والكبير روايت نموده، و رجال الكبير      

  .اين را از عبداللَّه بن موهب به معناى آن و طوالنى روايت كرده است) 108/4(
   

  الجندل اتفاق افتاده  درباره دوم)رضي اهللا عنهما(آنچه ميان ابن عمر و ام المؤمنين حفصه
 ه در دومـ   �روزى كـه علـى و معاويـه       :  روايت نمـوده، كـه گفـت       )رضي اهللا عنهما  (طبرانى در الكبير از ابن عمر       

برايت زيبنده نيست از صلحى كـه خداونـد         :  به من گفت   )رضي اهللا عنها  ( جمع شدند، ام المؤمنين حفصه       2الجندل
 و فرزنـد عمـربن      �آورد تخلّف كنى، تو برادر خانم رسـول خـدا             صلح مى  �توسط آن در ميان امت محمد       

ورزد، و آن را آرزو      طمـع مـى   چه كسى در اين امـر       : معاويه در آن روز بر شتر بزرگى آمد و گفت         . الخطاب هستى 
قبل از آن روز ديگر براى نفسم به دنيا صـحبت           : گويد كند؟ ابن عمر مى    كند و يا براى آن گردن خود را بلند مى          مى

كند كه تو را و پدرت را بر اسالم زد، تا ايـن كـه شـما را در آن        در آن كسى طمع مى    :  كه بگويم  3نكرده بودم، رفتم  
: گويد مى) 208/4(هيثمى  . و نعمت آن را به ياد آوردم، و از آن برگشتم و اعراض نمودم             داخل نمود، آن گاه جنت      

 است، ولى راوى در اينجا دچار وهم شده         �اند، ظاهر اين است كه هدف وى صلح حسن بن على             رجال وى ثقه  
بوحـصين روايـت   و همچنـين از ا . از ابن عمر به مانند آن روايـت نمـوده اسـت      ) 134/4(و اين را ابن سعد      . است

: خواسـتم بگـويم   : گويد  مى �تر است؟ عبداللَّه بن عمر       چه كسى از ما به اين امر مستحق       : نموده، كه معاويه گفت   
تر از تو كسى است كه بر آن تو را و پدرت را زده است، بعد از آن آنچه را در جنت هاست به ياد آورم، و                            مستحق

هنگامى كه على و معاويـه جمـع شـدند، معاويـه            : ايت است كه گفت   و از زهرى رو   . ترسيدم كه در آن فساد باشد     
تـر بـه آن كـسى        مستحق: آماده شدم كه بگويم   : گويد تر بود؟ ابن عمر مى     چه كسى از من به اين امر مستحق       : گفت

  4.است كه تو را و پدرت را بر كفر زده است، آن گاه ترسيدم كه به من غير از آنچه كه در من است گمان شود
   
  از قبول امارت �نكار عمران بن حصينا

 بـه  ]به عنوان والـى [ را �زياد خواست عمران بن حصين   :  روايت نموده، كه گفت    �احمد از عبداللَّه بن صامت      
چرا از والى شدن بر خراسـان منـصرف         : خراسان بفرستد، ولى او از قبول حرف وى سرباز زد، يارانش به او گفتند             

اش داخـل   سازد كه، من به گرمى آن داخل شـوم، و آنهـا بـه سـردى     را خشنود نمى به خدا سوگند، م   : شدى؟ گفت 
اى از زياد برايم بيايد، كه اگر بروم هالك شوم، و اگر  ترسم وقتى كه در سينه دشمن باشم نامه  من از اين مى5.شوند
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  حيات صحابه

٥٠  سوم جلد 

.  امـرش را پـذيرفت  بنابراين وى حكم بن عمر و غفارى را بـراى آن كـار خواسـت، و او             . برگردم گردنم زده شود   
اى بـه راه افتـاد،       آن گـاه فرسـتاده    : گويـد  آيا كسى نيست كه حكم را برايم طلب نمايد؟ مى         : عمران گفت : گويد مى
 شنيدى  �آيا از رسول خدا   : و نزد وى داخل گرديد، عمران به حكم گفت        : گويد. و حكم نزد وى آمد    : افزايد مى

: عمـران گفـت  . بلـى :  گفـت 1.»بـارك و تعـالى اطاعـت نيـست      براى هيچ كس در معصيت خداوند ت      «: گفت كه مى 
 غفارى را بـر ارتـش مقـرر نمـود، عمـران بـن       ]حكَم[زياد، : و در روايتى از حسن آمده!. اكبر   اللَّه- يا   -الحمدللَّه  
: ام؟ به او گفـت     دانى چرا نزدت آمده    آيا مى :  نزد وى آمد و در ميان مردم همراهش روبرو گرديده گفت           �حصين  

خود را در آتش و يا در دريا انداز، :  را براى مردى كه اميرش به وى گفت�آيا قول رسول خدا : چرا؟ پاسخ داد 
 رسيد به   �و او توسط شخص ديگرى گرفته شد و از دخول در آتش بازداشته شد و آن حكايت به رسول خدا                     

شـدند، اطـاعتى در معـصيت        ل آتـش مـى    افتاد هر دوى شان داخـ      اگر در آن مى   «: فرمود]�پيامبر  [ياد دارى، كه    
) 226/5( هيثمـى    2.فقط خواستم همين حديث را به يادت بياورم       : گفت. بلى: گفت. »خداوند تبارك و تعالى نيست    

: و در بعـضى طـرق وى آمـده     (احمد اين را به الفاظى روايت نموده، و طبرانى به اختصار روايـت كـرده                : گويد مى
  .، و رجال احمد رجال صحيح اند3)»لق نيستطاعتى براى مخلوق در معصيت خا«
   

  احترام خلفا و امرا و اطاعت از اوامر شان  
   اتفاق افتاد4اى  در سريه)رضي اهللا عنهما(آنچه ميان خالد و عمار 

 خالدبن وليـدبن  �رسول خدا : اند كه گفت  روايت نموده)رضي اهللا عنهما(ابن جرير و ابن عساكر از ابن عباس        
خـارج  : گويـد  مى.  هم همراهش در سريه بود )رضي اهللا عنهما  (اى فرستاد، عماربن ياسر      ى را به سريه   مغيره مخزوم 

خواستند بر آن صبحگاهان هجوم آورند، و در يـك وقـت، شـب               شدند تا اين كه نزديك همان قومى آمدند كه مى         
خبر بـه جـايى كـه توانـستند فـرار      اى براى قوم آمد، و به مجرد شنيدن و دريافت           ترساننده: گويد مى. مستقر شدند 

نمودند، ولى مردى از آنها كه خود و اهل بيتش اسالم آورده بودند، اقامت نمود، و اهـل خـود را امـر نمـود و بـار        
:  داخل گرديد و گفت    �توقّف كنيد تا اين كه من نزدتان بيايم، بعد از آن آمد و نزد عمار                : نمودند، و به آنها گفت    

ايم، آيا اين برايم در صورت اقامتم مفيد اسـت، چـون قـومم بـه مجـرد                    اهل بيتم اسالم آورده    اى ابواليقظان، من و   
آن گـاه آن مـرد و   . اقامت گزين تو در امان هستى: عمار به او گفت  : گويد اند؟ مى   شما فرار نموده   ]آمدن[شنيدن از   
 قوم هجوم آورد، و دريافت كه آنهـا         خالد صبحگاهان بر  : گويد مى.  منصرف شده، و برگشتند    ]از رفتن [اش   خانواده

براى تو بر اين مـرد راهـى نيـست، او اسـالم آورده              : عمار به او گفت   . اش را گرفت   اند، بعد آن مرد و خانواده      رفته
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  حيات صحابه

٥١  سوم جلد 

بلى، به تو در حالى كه امير      :  گفت 1دهى تو را به آن چه كار؟ در حالى كه من امير هستم به من پناه مى               : گفت. است
رفت، و من وى را به  اند مى خواست چنان كه يارانش رفته    هم، اين مرد اسالم آورده است، و اگر مى        د هستى پناه مى  

هنگـامى  . و بر اين امر با هم منازعه نمودند، حتى به يكديگر ناسزا گفتنـد        . خاطر اسالمش به باقى ماندن امر نمودم      
 آن مرد را با عملكرد خودش ذكر نمود،   جمع شدند، و عمار    �كه به مدينه آمدند، هر دوى شان نزد رسول خدا           

بعـد آن دو نـزد   .  امان دادن عمار را اجازه داد، و در همان روز امان دادن كسى را بر امير منع نمود    �رسول خدا   
 -گويد؟ امـا   اى رسول خدا، آيا اين غالم نزد تو مرا ناسزا مى:  به يكديگر ناسزا گفتند، خالد گفت �رسول خدا   

اى خالد از عمار دست بردار، چون «:  فرمود�پيامبر خدا  . اگر تو نبودى به من ناسزا نگفته بود        -به خدا سوگند    
داند، و كسى كه عمار را لعنت كنـد خداونـد عزوجـل وى را     كسى عمار را بد بداند خداوند عزوجل وى را بد مى          

نمود، تا اين كه لباسش را گرفـت،        آن گاه عمار برخاست و روى گردانيد، و خالدبن وليد وى را دنبال              . »لعنت كند 
تا آن كـه او     :  و در روايت ديگرى آمده     -و تا آن وقت طالب رضامندى وى گرديد، كه خداوند از او راضى گرديد               

  : ، و اين آيه نازل شد-از وى راضى گرديد 
]       �*C ��� f�� � �������'�c� � �R	���'�c� �[ .پيامبر و صاحبان امر از ميان      و از خداوند اطاعت كنيد، و از        «: ترجمه

  .ها را يعنى اميران سريه. »خودتان اطاعت نماييد
]   6$ ] ��0T�C) ��/   f� j�^�/ .  ������� �R	��[ .و اگر در چيزى اختالف نموديـد، آن را بـه خـدا و پيـامبرش                «: ترجمه

  .»ارجاع دهيد
  باشد،  كند خدا و پيامبرش مى بنابراين كسى كه در آن حكم مى

]!�428�F) �HI� � J� [.)فرجام اين عمل بهتر و نيكوست«: ترجمه) 59:النساء«.  
و اين را همچنين ابويعلى، ابن عساكر،       . آمده) 242/1( اين چنين در الكنز      2.گويد اين عاقبت و فرجام نيكو دارد       مى

 و اين را ابن ابى شيبه، اند،  به معناى آن و به شكل طوالنى روايت نموده      �نسائى، طبرانى و حاكم از حديث خالد        
از اسـناد   : گويـد  مـى ) 390/3(حـاكم   . انـد  آمده، روايت كـرده   ) 73/7(احمد و نسائى به اختصار، چنان كه در الكنز          

صـحيح اسـت، هيثمـى      : گويـد  اند، و ذهبـى مـى      صحيح برخوردار است، ولى بخارى و مسلم آن را روايت ننموده          
 ]روايـت [طوالنى، و مختصر روايت نموده، كه بعـضى آن روايـات بـا       اين را طبرانى به شكل      : گفته است ) 294/9(

  .اند احمد موافق آمده، و رجال آن ثقه
  

   اتفاق افتاد)رضي اهللا عنهما(آنچه ميان عوف بن مالك و خالد 

                                                 
. دهى در حالى كه من امير توام؟ بايد بدون اجازه من هيچ كسى را پناه ندهى ت ام امان مىيعنى تو اشخاص را بدون اجازه و مشور 1
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٥٢  سوم جلد 

 از مـسلمانان در  �با كسانى كه همراه زيدبن حارثـه  :  روايت نموده، كه گفت�احمد از عوف بن مالك اشجعى       
 كه جـز شمـشيرش بـا وى        2)همراهم يكجا بيرون رفت   ( از يمن    1ته خارج شدند بيرون رفتم، و امدادى ام       غزوه مو 

چيزى نبود، مردى از مسلمانان شترى را كشت، و آن امدادى بخشى از پوست آن را از وى طلب نمـود، و او آن را     
م روبرو شديم، مردى از آنها بر اسـب         هاى رو  به وى اعطا نمود، و آن را به شكل سپر ساخت، بعد رفتيم و با گروه               

سرخ رنگ خود كه زين طال كارى شده و سالح طال كارى شده داشت سوار بود، و آن رومى در كشتن مـسلمانان                       
و او پاى اسب    (نمود، همان كمكى براى وى در پشت سنگى نشست، و آن رومى از نزد وى گذشت                  زياد روى مى  

. ان بر او چيره شده به قتلش رسانيد، و اسب و سالح وى را تـصاحب نمـود      ، و او افتاد و مسلم     3)وى را قطع نمود   
و آن وسـايل    ( كسى را دنبال وى فرستاد       �هنگامى كه خداوند براى مسلمانان فتح را نصيب فرمود، خالدبن وليد            

 �ااى خالد، آيا ندانستى كه رسـول خـد  : من نزدش آمدم و گفتم: گويد ، عوف مى4)و تجهيزات را از وى گرفت    
يـا آن را بـه وى       :  گفـتم  5.بلى، ولى من آن را زياد دانستم      :  را به قاتل داده است؟ گفت      ]مقتول[وسايل و تجهيزات    

عـوف  . كنم، ولى او از مسترد نمودن آن ابا ورزيد          معرفى مى  �كنى، و يا اين كه تو را نزد رسول خدا            مسترد مى 
رسول . كمكى را با عملكرد خالد برايش بازگو نمودم جمع شديم و من قصه آن  �بعد نزد رسول خدا     : گويد مى

اى رسـول خـدا، مـن آن را زيـاد           :  گفت »اى خالد، چه چيز تو را به آنچه انجام دادى واداشت؟          «:  فرمود �خدا  
ببين اى  : گفتم: گويد عوف مى . »اى به او مسترد كن     اى خالد، آنچه را از وى گرفته      «:  فرمود �پيامبر خدا   . دانستم
.  بـه او خبـر دادم  »آن چطور؟«:  فرمود�ا به تو نگفتم و مسؤوليتم را در قبال تو وفا نكردم؟ رسول خدا     خالد، آي 

اى خالـد، آن را بـه وى مـسترد نكـن، آيـا شـما اميـرانم را بـرايم                     «:  خـشمگين گرديـد و گفـت       �رسول خدا   
روايت نموده، و ابوداود هم ماننـد        اين را مسلم     7.» خوبى امر آنها براى شما، و بدى آن براى خودشان          6گذاريد؟ مى

  .به مانند آن روايت نموده است) 310/6(آمده، و اين را بيهقى ) 249/4 (البدايهاين چنين در . آن را روايت كرده
   

   در احترام والى اتفاق افتاد)رضي اهللا عنهما(آنچه ميان عمر و سعدبن ابى وقاص
 مـالى آمـد، و او شـروع بـه تقـسيم      �براى عمربن الخطـاب : از راشدبن سعد روايت نموده كه ) 206/3(ابن سعد   

 روى آورد و بـا فـشار       �نمودن آن در ميان مردم نمود و آنها بر وى ازدحام كردند، آن گاه سـعدبن ابـى وقـاص                     

                                                 
  .نمودند هاى حمير، يعنى از كسانى كه آمده بود و ارتش اسالمى را كمك مى مردى از كمكى: در روايت ديگرى در مسند آمده 1
  .اضافه شده است) 310/6(و بيهقى ) 28/6(از مسند احمدبن حنبل  2
  .پايش را قطع نموده است: به نقل از المسند و در اصل 3
  .مسنداز ال 4
  .برخالف اصل صورت گرفته است) 310/6(و بيهقى ) 28/6(در اين نص اصالحى به نقل از مسند احمدبن حنبل  5
  .اعلم واللَّه. م. زنيد گذاريد و از امرشان سرباز مى ام مى يعنى اميران مرا كه خود تعيين نموده 6
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  حيات صحابه

٥٣  سوم جلد 

تو در صورت و شـكلى روى آوردى        :  او را با شالق زد و گفت       �آوردن باالى مردم خود را به وى رسانيد، عمر          
  .ترسد ترسيدى، بنابراين خواستم برايت روشن كنم كه پادشاه خدا هرگز از تو نمى خدا در زمين نمىكه از پادشاه 

   
  اى اتفاق افتاد  در سريه)رضي اهللا عنهما(آنچه ميان عمروبن العاص و عمربن الخطاب

اى فرسـتاد   يه عمروبن العاص را در سـر �رسول خدا : از عبداللَّه بن يزيد روايت نموده، كه گفت   ) 41/9(بيهقى  
هنگامى كه به جاى جنگ رسيدند عمروبن العاص بـه آنهـا            .  بودند )رضي اهللا عنهما  (كه در ميان آنها ابوبكر و عمر        

 ولى ابوبكر وى را نهى نمود، 1دستور داد تا آتش نيفروزند، عمر خشمناك گرديد، و تصميم گرفت كه نزدش بيايد،            
و جز به خاطر علمش به جنگ استخدام ننموده است، آن گاه عمـر               وى را بر ت    �و به او خبر داد كه رسول خدا         

از عبداللَّه بن بريده از پـدرش روايـت نمـوده، كـه             ) 42/3(و اين را حاكم     .  در برابر وى خاموش و آرام گرديد       �
ه و آن را به مانند اين ذكر نموده، و گفت...  عمروبن العاص را در غزوه ذات السالسل فرستاد        �رسول خدا   : گفت
  .صحيح است: و ذهبى گفته. اند اين حديث صحيح االسناد است ولى بخارى و مسلم آن را روايت ننموده: است

   
  حديث عياض بن غُنْم درباره احترام امير

 را وقتـى كـه فـتح        2از جبيربن نُفَير روايت نموده، كه عياض بن غنم اشعرى، سـردار و بـزرگ دارا               ) 290/3(حاكم  
هشام پس از درنـگ نمـودن شـب هـايى           . بن حكيم نزدش آمد و نسبت به او پرخاشگويى نمود         هشام  . گرديد، زد 

شديدترين عذاب روز   «:  گفته است  �دانى كه رسول خدا      آيا نمى : براى معذرت خواستن آمد، و به عياض گفت       
اى هشام، ما : تعياض به او گف. »باشد كه در دنيا مردم را شديد عذاب نموده باشد قيامت در مردم نصيب كسى مى     

اى، صحبت  ام، و كسى را كه صحبت نموده اى ديده ايم، و همان چيزى را كه ديده اى شنيده همان چيزى را كه شنيده
كسى كه براى صاحب قدرتى نصيحت داشته باشـد، در  «:  گفت�اى هشام آيا نشنيدى كه رسول خدا  . ايم نموده

ت وى را بگيرد، و با او خلوت كند، اگر آن را پـذيرفت، پـذيرفت،       مورد ايراد وى علناً با او صحبت نكند، بايد دس         
و تـو اى هـشام، خيلـى جـسور          . »در غير اين صورت آنچه را كه بر وى است و آنچه را كه براى اوست ادا نموده                 
 و كشته شده سلطان خـدا باشـى؟   3هستى كه بر پادشاه خدا جرأت نمايى آيا نترسيدى كه سلطان خدا تو را بكشد،         

و ذهبـى  . انـد  اين حديث از اسناد صحيح برخوردار است، ولى بخارى و مسلم آن را روايت ننموده    : گويد م مى حاك
و . اين را به اين اسناد به مثل آن روايت كـرده اسـت   ) 164/8(و بيهقى   . در اين زريق آمده كه واهى است      : گويد مى

انـد و    رجـال وى ثقـه    :  نمـوده، بعـد از آن گفتـه        اش ذكـر   آن را بدون ذكر تخريج كننده     ) 229/5(در مجمع الزوائد    
عياض بن غنم كالن دارا : و اين را احمد از شُرَيح بن عبيد و غير وى روايت نموده، كه گفت   . اسنادش متّصل است  

                                                 
  .خورد تر به نظر مى و تصميم گرفت او را ناسزا گويد، و اين مناسب: در حاكم آمده 1
  .دارا شهرى است در عراق 2
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  حيات صحابه

٥٤  سوم جلد 

) 229/5(هيثمـى   . و حديث را به مانند آن ذكر نموده       ... را وقتى كه فتح گرديد شلّاق زد، هشام بر وى درشتى نمود           
  .اند مگر اين كه من براى شريح اگرچه تابعى است سماع از عياض و هشام نيافتم رجال وى ثقه: يدگو مى
   

  درباره اسلحه كشيدن بر امير �قول حذيفه
 چيزى را ايـراد گرفتنـد، آن گـاه          �مردم بر اميرى در زمان حذيفه       : و بزار از زيدبن وهب روايت نموده، كه گفت        

اى نشـسته بـود      ه پيش آمد، و از ميان مردم گذشت، و به حذيفه كه در حلقـه               ب - مسجد بزرگ    -مردى در مسجد    
 سـر   �كنى؟ حذيفه     آيا امر به معروف و نهى از منكر نمى         �اى يار رسول خدا     : رسيد، و نزدش ايستاد و گفت     

 امـر بـه معـروف و نهـى از منكـر كـار نيكـو و        : خود را بلند نمود و خواست وى را بشناسد، حذيفه بـه او گفـت              
در ايـن  : گويـد  مـى ) 224/5( هيثمـى  1.اى است، و از سنّت نيست كه بر اميرت اسلحه بكشى و بلند نمايى  پسنديده

  .قوى نيست: گويد حبيب بن خالد آمده، وى را ابن حبان ثقه دانسته، و ابوحاتم مى
   

   در احترام امير�حديث ابوبكره
عبداللَّه بن عامر براى مردم در حالى سـخنرانى         : ، كه گفت  از زيادبن كُسيب عدوى روايت نموده     ) 163/8(و بيهقى   

روزى نماز را به جـاى آورد و داخـل   : گويد مى. داشت و موهايش شانه شده بود    نمود، كه لباس نازك بر تن مى       مى
بينيد،  آيا به امير مردم و سيدشان نمى      :  گفت 2و ابوبكره در پهلوى منبر نشسته بود، مرداس ابوبالل        : افزايد مى. گرديد

: ابوبكره آن را شنيد و براى پسرش صيلع گفـت         ! سازد؟ كند، و خود را مشابه فاسقان مى        نازك بر تن مى    ]لباس[كه  
من گفتارت را اندكى قبل به امير رساندم، از رسول          : ابوبكره گفت . ابوبالل را برايم صدا كن، او را برايش فراخواند        

كند، و كسى كه سـلطان خـدا    ا را عزت كند، خداوند عزتش مىكسى كه سلطان خد «: گفت  شنيدم كه مى   �خدا  
  3.»كند را اهانت كند، خداوند اهانتش مى

   
  باشد اطاعت از امير، فقط در كار پسنديده مى

اى مقـرر    مردى از انصار را به سريه�رسول خدا : اند كه گفت   روايت نموده  �و شيخين از على ابن ابى طالب        
او را در چيزى خـشمناك  : گويد مى. و به آنان دستور داد كه از وى بشنوند و اطاعت نمايند     نمود، ايشان را فرستاد،     

: آتش برافروزيد، و آنها برافروختند، سپس گفت  : برايم چوب جمع كنيد، و جمع نمودند، بعد گفت        : ساختند، گفت 
در ايـن آتـش     : گفـت . بلى:  به شما دستور نداده است كه از من بشنويد و اطاعت كنيد؟ گفتند             �آيا رسول خدا    

ما از آتش بـه طـرف رسـول خـدا           : آن گاه برخى ايشان به طرف برخى ديگر ديده، و گفتند          : گويد مى. داخل شويد 
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 �هنگـامى كـه نـزد رسـول خـدا           . غضب وى آرام شد، و آتش خاموش گرديـد        : گويد  مى 1.ايم  فرار نموده  �
آمدند، اطاعـت فقـط در       شدند، از آن در نمى     ر آن داخل مى   اگر د «: برگشتند، آن را به وى اعالم كردند، وى  فرمود         

 البدايـه  ثابـت اسـت، ايـن چنـين در           )رضي اهللا عنهما  ( و اين قصه در صحيحين هم از ابن عباس           2.»معروف است 
و . انـد  و اين را ابن جرير از ابن عباس، و ابن ابى شيبه از ابوسعيد به معناى آن روايت نمـوده                   . آمده است ) 226/4(

و همچنين وى . آمده) 170/3( ناميده است، چنان كه در الكنز 3سعيد آن مرد انصارى را عبداللَّه بن حذافه سهمى       ابو
  . ناميده است]عبداللَّه بن حذافه سهمى[آمده، ) 296/2 (االصابهرا در بخارى به روايت ابن عباس، چنان كه در 

   
   در احترام امير)رضي اهللا عنهما(حديث ابن عمر

 �رسول خـدا   : اند كه   روايت نموده  )رضي اهللا عنهما  ( از ابن عمر     -اند    كه رجالش ثقه   -على و ابن عساكر     و ابوي 
دانيد كه من رسول  آيا نمى«: ها گردانيده گفت اى از ياران خود قرار داشت، و روى خود را به طرف آن            در ميان عده  

دانيد كه هر كـس      آيا نمى «: گفت. رسول خدا هستى  دهيم كه تو     بلى، شهادت مى  :  گفتند »خدا به سوى شما هستم؟    
بلـى، شـهادت    :  گفتنـد  »مرا اطاعت نمايد، خداوند را طاعت نموده است، و از اطاعت خداوند طاعت مـن اسـت؟                

از «: گفت. دهيم كه كسى تو را اطاعت نمايد خداوند را طاعت نموده است، و از اطاعت خداوند طاعت توست                  مى
ت نماييد، و از طاعت من است كه اميران تـان را طاعـت كنيـد، و اگـر نشـسته نمـاز                       طاعت خداست كه مرا اطاع    

  .آمده است) 168/3(اين چنين در الكنز . 5 -4»خواندند، نشسته نماز بخوانيد
   

  درباره احترام امير � به ابوذر � وصيت رسول خدا
نمود، و وقتى كـه    را مى�ول خدا  خدمت رس�ابوذر غفارى : و ابن جرير از اسماء بنت يزيد روايت نموده كه     

 �خوابيـد، رسـول خـدا     اش بود كه در آن مى   آورد، و همان خانه    شد، به مسجد روى مى     از خدمت وى فارغ مى    
روزى وارد مسجد گرديد، و ابوذر را بر زمين خوابيده يافت، آن گاه وى را با پاى خـود حركـت داد، تـا ايـن كـه                            

اى رسـول  :  ابوذر گفـت »بينم؟ آيا تو را در اين خوابيده نمى  «:  او گفت   به �بعد رسول خدا    . برخاست و نشست  
وقتى كه تـو را از آن       «:  نزدش نشست و گفت    �آن گاه رسول خدا     . اى ندارم  خدا كجا بخوابم؟ غير از اين خانه      
ن رسانم، چون شام زمين هجرت و زمين محـشر و زمـي            خود را به شام مى    :  گفت »بيرون كنند چگونه خواهى بود؟    
بـه  :  گفـت »وقتى كه تو را از شام بيرون كنند چگونه خـواهى بـود؟  «: گفت. باشم انبيا است، و مردى از اهل آن مى       

                                                 
  .م. يعنى مسلمان شديم و به اطراف رسول خدا جمع شديم تا از آتش نجات يابيم 1
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  .باشد عبداللَّه از بنى سهم از قريش است و انصارى نمى:  اين است كهدرست 3
رسول خدا نشسته نماز را امامت :  در هنگام وفاتش منسوخ است، چون در آن آمده كه�اين حكم به حديث مريضى رسول خدا  4

  .م. ره كتب حديث مذكور استنمود و مردم در عقبش ايستاده نماز گزاردند، و حديث مؤيد اين مطلب در بخارى، مسلم و غي
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وقتى كـه تـو را دوبـاره از آن بيـرون كننـد چگونـه       «: گفت. باشد گردم، و خانه و منزلم مى      سوى اين مسجد بر مى    
 به سـوى وى لبخنـد زد، و بـه           �رسول خدا   . ميرمجنگم تا اين كه ب     گيرم و مى   شمشيرم را مى  :  گفت »باشى؟ مى

 -بلـى  : گفـت . »آيا تو را به چيزى كه از آن بهتر است، راهنمايى و داللت كنم«: دستش وى را ثابت گردانيده گفت    
هر جايى كه تو را بردند براى شان گردن بنه، و هر     «:  فرمود � ، پيامبر خدا     -پدر و مادرم فدايت اى رسول خدا        

) 168/3( اين چنين در الكنـز  1.» را بردند همراه شان برو، تا اين كه با من مالقات كنى و تو بر آن باشى  جايى كه تو  
در ايـن شَـهربن   : گويـد  مـى ) 223/5(هيثمى  . و اين را همچنين احمد از اسماء به مثل آن روايت نموده است            . آمده

  .ست ثقه دانسته شده ا]از جانب بعضى[حوشَب آمده و ضعيف است، و 
وقتى كه از آن «: گفت:  مانند آن روايت نموده است، و در حديث وى آمده        �و اين را همچنين ابن جرير از ابوذر         

آن گاه با دسـت  . زنم گيرم، و به آن كسى را كه بيرونم كند، مى         شمشيرم را مى  :  گفتم »كنى؟ اخراج شوى چه كار مى    
 هر جايى كه تو را بردند به آنها گردن بنه، و هر جايى كه تو را   اى ابوذر آنها را ببخش،    «: ام زد و گفت    خود بر شانه  

هنگامى كه در ربذه پايين آمد، نمـاز برپـا شـد و             : گويد  مى »بردند همراه شان برو، اگر چه يك غالم سياه هم باشد          
شت و  وقتى كه مرا ديـد، برگـ      : گويد مى. مرد سياهى كه براى جمع آورى زكات آن منطقه مقرر شده بود، پيش شد             

  2!!.نهم  گردن مى�در جايت باش، بلكه به امر رسول خدا : نمود، گفتم مرا پيش مى
 به ربـذَه رفـت،      �هنگامى كه ابوذر  : و اين را همچنين عبدالرزاق از طاووس روايت نموده، و در حديث وى آمده             

نه، : گفت. اى ابوذر پيش شو:  را در آنجا يافت، وى اذان داد و اقامه گفت، بعد از آن گفت�غالم سياهى از عثمان
بعد او پيش شـد و ابـوذر   .  امرم نموده است  كه بشنوم و اطاعت كنم، اگر چه غالم سياه هم باشد          �رسول خدا   

ابن ابى شيبه، ابن جرير، بيهقى، نعيم بن حماد و      . آمده است ) 168/3( اين چنين در الكنز      3.پشت سرش نماز خواند   
بشنو و اطاعت كن، اگرچه غالم حبـشى  «:  گفت] براى ابوذر �پيامبر  [اند كه    ده روايت نمو  �غير ايشان از عمر     

دست و پا بريده بر تو امير مقرر شود، اگر به تو ضرر رسانيد صبر كن، اگر به كارى امرت نمود، آن را بپـذير، اگـر         
ونم پيشرو در دفاع    خ: تو را محروم ساخت صبر كن، اگر ظلم نمود، صبر كن و اگر خواست از دينت كم كند، بگو                  

  .آمده است) 167/3(اين چنين در الكنز العمال . »از دينم است، و از جماعت جدا نشو
   

  در احترام امير و قصه وى با علقمه در اين باره � حديث عمر
 با علْقَمـه بـن عالَثَـه در    �عمر : رسد روايت نموده، كه گفت و يعقوب بن سفيان به اسناد صحيح كه به حسن مى     

اى خالد، اين مرد تو را برطـرف     :  علقمه به او گفت    - بود   � عمر مشابه به خالدبن وليد       -دل شب روبرو گرديد،     
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 به ربذه تبعيد گرديد و وقت نماز فرارسيد شخص سياهى كه بر صدقات آن محل مقرر بود براى امامت پيش شد �ى كه ابوذر وقت 2
در جاى خود بمان عقب نيا، :  به او گفت� را پيش كند، ولى ابوذر � را ديد قصد نمود كه عقب برود و ابوذر �اما وقتى كه ابوذر 

  .م.  به تو اقتدا خواهم كرد و منقاد خواهم بود�زيرا من به خاطر امر رسول خدا 
٣٧٨٢(�9�ا
�زاق در 6#&�  3.(  



  حيات صحابه

٥٧  سوم جلد 

ايم كه چيزى از وى بخواهيم، امـا از   به درستى در اين عمل بخل ورزيده است، من و پسرعمويم نزدش آمده          ! نمود
بگـو ديگـر نـزدت چيـست؟     :  عمر بـه وى گفـت  خواهيم،  هرگز از وى چيزى نمى1اين كه اين كار را نموده است      

كنـيم و اجـر و پـاداش     اند كه از ايشان بر ما حقى است، و ما حق شان را براى شان ادا مى            قومى 2آنها: علقمه افزود 
بـه خـدا   : شب، علقمه به تو چـه گفـت؟ پاسـخ داد       : هنگامى كه صبح نمودند، عمر به خالد گفت       . مان بر خداست  

و از طريق ابونـضره مثـل آن را روايـت نمـوده، و              . خورى سوگند هم مى  : گفت. ته است سوگند، چيزى به من نگف    
باز ايست، اى خالد و اين را سيف بن عمر از وجه ديگرى از حسن روايـت                 : گفت علقمه به خالد مى   : افزوده است 

روايـت نمـوده، و     اين چنين اين را ابـن عائـذ         . هر دوى شان راست گفتند    : عمر گفت : نموده، و در آخر آن افزوده     
و زبيربن بكار از محمدبن سلمه از مالـك        .  وى را برآورده ساخت    3براى علقمه اعطا نمود و ضرورت     : افزوده است 

نزدم جز شنيدن : نزدت چيست؟ گفت: روايت نموده، و مانند آن را به اختصار شديد ذكر كرده، و در آن گفته است 
اگر كسانى كه در عقب من هستند بر رأى تو باشـند، بـرايم از   :  گفت�بعد عمر  : و اطاعت نيست، و افزوده است     
  .آمده است) 504/2 (االصابهاين چنين در . تر است فالن چيز و فالن چيز محبوب

  
  قصه زنى مبتال به جذام درباره احترام امير

 ]كعبه[ كه بر خانه      زنى مبتال به جذام را ديد،      �عمربن الخطاب   : و مالك از ابن ابى مليكه روايت نموده، كه گفت         
همين نشستن برايـت بهتـر      [ات بنشينى،    اى كنيز خدا، مردم را اذيت نكن، اگر در خانه         : نمود، به او گفت    طواف مى 

كسى كه تو را نهى نموده بود، مـرده         : نشست سپس مردى بر وى گذشت و گفت        ]اش در خانه [، بعد آن زن     ]است
ان نيستم كه در زندگى اش از وى اطاعت كنم، و بعـد از مـردنش از                 من چن : پاسخ داد . است، حاال ديگر بيرون شو    

  .آمده است) 192/5(اين چنين در كنزالعمال . وى نافرمانى نمايم
   

  خطر نافرمانى امير
 بـودم، وى مـا را بـه    4 مهتر و بـزرگ �من در زمان على : و ابن ابى شيبه از شمر از مردى روايت نموده، كه گفت   

به خدا سوگند، يا آنچـه را  : نه، گفت: آيا آنچه را بدان دستورتان دادم انجام داديد؟ گفتيم     : تكارى دستور داد و گف    
 ايـن چنـين در الكنـز    5.شـوند  تان سوار مـى  هاى شويد انجام دهيد، يا اين كه يهود و نصارا بر گردن        به آن مأمور مى   

  .آمده است) 167/3(

                                                 
  .يعنى تو را بركنار نموده است 1
  .يعنى  واليان 2
  .م. با مراجعه به پاورقى اصالحى صورت گرفته است 3
ها است سركشى و  احوال آنو عريف كسى است كه از امور قبيله يا جماعت كه موظف به . شود گفته مى» عريف«در عربى به او  4

  .آورد ها را به دست مى كند، و امير از طريق وى احوال آن وارسى مى
� 0)� از و; روای� ��دK ا�� #N	D ای� �&� ا��. در 	�� �ن ��� ا	� 5� �I�� ب,دن ./!&0!�. 



  حيات صحابه

٥٨  سوم جلد 

   
  فرمان بردارى اميران از يكديگر  

  در اين باره � لعاص، ابوعبيده و عمرقصه عمروبن ا
 را به سـوى  � عمروبن العاص �رسول خدا :  روايت نموده، كه گفت  )رضي اهللا عنهما  (بيهقى از عروه بن زبير      

 بنـى بلـى پـدر       - و عبداللَّه و كسانى كه از قضاعه نزديك شان بودند فرستاد             1ذات سالسل از مشارف شام در بلى      
نزد رسول ]كسى را[هنگامى كه بدانجا رسيد، از كثرت دشمن خود ترسيد، بنابراين          . -اند   هاى عاص بن وائل    بزرگ
 مهاجرين نخستين را براى اين كار فراخواند، و ابـوبكر           �و رسول خدا    .  جهت كمك خواستن فرستاد    �خدا  

 را  �ح   ابوعبيـده بـن جـرا      � بيرون آمدند، و رسـول خـدا         )اللَّه عنهم اجمعين   رضى(و عمر از سران مهاجرين      
من اميرتان هستم، چون من نزد رسول خـدا         :  گفت ]عمرو[هنگامى كه نزد عمرو رسيدند،      . برايشان امير مقرر نمود   

بلكه تو امير ياران خـود هـستى، و ابوعبيـده           :  فرستاده بودم، و شما را از وى كمكى خواستم، مهاجرين گفتند           �
وقتى كـه ابوعبيـده     . ايد  كه به كمك من فرستاده شده      شما نيروهاى كمكى هستيد   : عمرو گفت . امير مهاجرين است  

دانى، آخرين چيزى كه رسول  اى عمرو مى:  گفت- وى مرد نيكو اخالق و نرم طبيعت بود -اين را مالحظه فرمود 
، »وقتى كه نزد صاحبت رسيدى از همديگر خود اطاعـت كنيـد           «:  به عهده من گذاشت، اين بود كه گفت        �خدا  

و ابوعبيده امارت را بـراى عمـروبن العـاص تـسليم            . مانى نمودى، من از تو اطاعت خواهم نمود       اگر تو از من نافر    
) 310/5(و اين چنين اين را ابن عساكر از عروه، چنان كـه در الكنـز                . آمده) 273/4 (البدايه اين چنين در     3 -2.نمود

  .آمده، روايت نموده است، و در آن مشارق عوض مشارف آمده است
 دو لشكر را به طرف كلب و غسان و كفار عرب كـه  �رسول خدا : ز زهرى روايت نموده، كه گفت    و همچنين ا  
 شام بودند اعزام داشت، و بر يكى از لشكرها ابوعبيده بن جراح را امير مقرر نمود، و بـر لـشكر ديگـر    4در مشارف 

 نيز بيـرون    )رضي اهللا عنهما  ( عمر    را امير گماشت، و در لشكر ابوعبيده ابوبكر و         )رضي اهللا عنهما  (عمروبن العاص   
از يكـديگر نافرمـانى     «:  ابوعبيده و عمرو را طلب نمود و گفت        �آمدند، در وقت بيرون رفتن لشكر رسول خدا         

 به مـن و  �رسول خدا : هنگامى  كه از مدينه فاصله گرفتند، ابوعبيده با عمرو خلوت نمود و به او گفت       . »نكنيد
نـه،  : گفت. كنم كنى، يا اين كه از تو اطاعت مى        ، يا از من اطاعت مى     » نافرمانى نكنيد  از يكديگر «: تو عهد سپرده كه   

                                                 
  .م. يعنى به سوى قبيله بلى و عبداللَّه 1
ها و  لثانى سال هشتم هجرى براى تأديب و در هم كوبيدن قضاعه و قبيلهمعركه ذات سالسل پس از غزوه مؤته در جمادى ا 2

هاى مربوط به آن، و براى جلوگيرى و تخريب نقشه عملياتى آنها بر مدينه به تحريك روم، صورت گرفته بود، در قدم نخست  شاخه
 سى اسب نيز با خود همراه داشتند، به  براى برآورده ساختن اين هدف سيصد تن از بزرگان مهاجرين و انصار را كه�رسول خدا 

توان علت و انگيزه ناخرسندى عمر  گذشت اعزام داشت، و مى سركردگى عمروبن العاص كه از اسالم آوردنش بيشتر از چهارماه نمى
خصص، توان درس هايى را از اين واقعه درباره اهميت ت  را در روايت بعدى و در همين نقطه جستجو نمود، و در عين حال مى�

  .م. گريز از اختالف در چنان لحظات مهم، فرمان بردارى و اخالق اصحاب آموخت
3 �	�DEF(ب��AB در . ���� �
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  حيات صحابه

٥٩  سوم جلد 

 از  �آن گاه عمـر     . بلكه از من اطاعت كن، و ابوعبيده اطاعت نمود، به اين صورت عمرو بر هر دو لشكر امير بود                  
 و بـر ابـوبكر و مـا اميـر           كنـى، و او را بـر نفـس خـود            اطاعت مى  1آيا از پسر نابغه   : اين امر خشمگين شد و گفت     

 براى من و براى او عهد سپرده        �اى پسر مادرم رسول خدا      : ابوعبيده به عمر گفت   ! گردانى؟ اين رأى نيست    مى
 نافرمانى نمايم، �است كه از هم نافرمانى نكنيد، بنابراين من ترسيدم كه اگر از وى اطاعت نكنم، از رسول خدا                   

هنگـامى كـه   .  تا برگشتنم از وى اطاعت خواهم نمود - به خدا سوگند     -، من   و در ميان من و او مردم داخل شوند        
 �رسـول خـدا   .  صحبت نمود، و از آن بـه وى شـكايت كـرد           � با رسول خدا     �برگشتند، عمربن الخطاب    

اين چنين  . - هدفش مهاجرين است     - 2»بعد از اين هرگز بر شما جز از خودتان را امير مقرر نخواهم نمود             «: فرمود
  .آمده است) 319/5( الكنز در
   

  در اين باره � حق امير بر رعيت  قول عمر
: اى رعيت، ما بر شما حق داريم:  فرمود�عمربن الخطاب : هنّاد از سلمه بن شهاب عبدى روايت نموده، كه گفت        

و نرمـى و    تر از بردبارى امام      تر، و پرنفع   نصيحت در خفا و كمك و معاونت بر خير، و چيزى نزد خداوند محبوب             
و . آمده) 165/3(اين چنين در الكنز     . مهربانى او نيست، و چيزى بدتر نزد خداوند از جهل امام و خشم وى نيست              

  .اين را از سلمه بن كهيل به معناى آن روايت نموده است) 32/5(طبرانى 
هيچ بردبارى نزد خداونـد     : د فرمو �عمربن الخطاب   : و هنّاد همچنان از عبداللَّه بن عكَيم روايت نموده، كه گفت          

و هيچ جهلى نزد خداوند از جهل امام و خشم وى بدتر نيست، كسى كه          . تر نيست  از بردبارى و نرمى امام محبوب     
كسى كه همراه مـردم از خـود انـصاف بـه     . آيد شود به عفو كار نمايد، عافيت برايش مى      در آنچه برايش نمودار مى    

دهـد،   كسى كه همراه مردم از خود انصاف بـه خـرج مـى            . آيد  عافيت برايش مى   دهد، عفو را به كار بندد،      خرج مى 
. شود و ذلّت در طاعت از فخر فروشى و اعتزاز به گناه، به نيكـى نزديكتـر اسـت                   كاميابى در كارش به وى داده مى      

  .آمده است) 165/3(اين چنين در الكنز 
   

  نهى از دشنام و ناسزاگويى اميران  
  در اين باره �  خداحديث انس از رسول

 ما را از دشنام دادن اميران نهى نموده،  �بزرگان ما از ياران محمد      :  روايت نموده، كه گفت    �ابن جرير از انس     
اميران تان را دشنام ندهيد، به آنان خيانت نكنيد، از ايشان نافرمانى ننماييد و از خداوند بترسيد و صبر                   : 3و گفته اند  

  .آمده است) 168/3(اين چنين در الكنز . ديك استپيشه كنيد، چون امر نز
   

                                                 
  .نابغه اسم مادر عمرو است 1
2 �	� ����.  
  .م. آمده است» گفت«در صل كتاب  3



  حيات صحابه

٦٠  سوم جلد 

  سكوت از قول حق نزد اميران  
  آورديم ما اين را نفاق به شمار مى: قول ابن عمر براى عرْوه در اين باره

 آمـدم و بـه او       )رضي اهللا عنهمـا   (نزد عبداللَّه بن عمربن الخطاب      : از عروه روايت نموده، كه گفت     ) 165/8(بيهقى  
دانيم حق غير آن  كنند، كه ما مى نشينيم، و آنها با لحنى صحبت مى ى ابوعبدالرحمن، ما نزد امامان خويش مىا: گفتم

نمايند، و ما تقويت شان نمـوده آن را برايـشان نيكـو              كنيم، و به ستم و جور داورى مى        است، ولى تصديق شان مى    
 بوديم، اين را نفاق �، ما، هنگامى كه همراه رسول خدا ام اى برادرزاده: بينى؟ گفت  نمايانيم، تو در اين چه مى      مى
از عاصم بن محمد از پدرش روايت  ) 164/8(و همچنين   . دانم كه اين در نزد شما چطور است؟        شمرديم، و نمى   مى

شـويم، و چيـزى را     مـا نـزد پادشـاه مـان داخـل مـى           :  گفـت  )رضي اهللا عنهما  (مردى به ابن عمر     : نموده، كه گفت  
. شمرديم ما اين را از نفاق مى     : كنيم، گفت  كه به خالف آن، وقتى كه از نزدشان بيرون شديم، صحبت مى           گوييم،   مى

 نفـاق   �ما اين را در زمان رسول خدا        : اين را بخارى از محمد بن زيد به مانند آن روايت نموده، و افزوده است              
  .آمده است) 382/4( اين چنين در الترغيب 1.شمرديم مى

ما : شما و ابوانيس چطور هستيد؟ گفت:  آمد، وى به او گفت   �ابن عمر   :  از مجاهد روايت نموده كه     و ابن عساكر  
دارد، و وقتـى كـه از وى روى          گوييم كه دوسـت مـى      و او چنانيم كه وقتى همراهش روبرو شويم، چيزى به او مى           

 آن - بـوديم  � كه با رسول خـدا   وقتى-اين چيزى است كه ما : ابن عمر فرمود. گوييم گردانيديم، غير آن را مى   
  .آمده است) 93/1(اين چنين در كنزالعمال . شمرديم را از نفاق مى

:  گفتـيم  )رضـي اهللا عنهمـا    (ما براى ابن عمر     : از شعبى روايت نموده، كه گفت     ) 332/4 (الحليهو اين را ابونعيم در      
وقتى كه از نزدشان بيرون شديم، خـالف آن        گوييم كه خوش دارند، و       ها داخل شويم، چيزى را مى      وقتى كه بر اين   

  .شمرديم  نفاق مى�ما آن را در زمان رسول خدا : گفت. گوييم را مى
   

  حديث علقمه بن وقاص درباره منع لهو و خنديدن نزد اميران
شـد، و آنهـا را       مرد بيكارى بود، بر اميران داخـل مـى        : از علقمه بن وقاص روايت نموده، كه گفت       ) 165/8(بيهقى  

چـون  ! خنـدانى؟  شوى و آنان را مى     ها داخل مى   واى بر تو اى فالن، چرا بر اين       : خندانيد، پدر بزرگم به او گفت      مى
 �نمـود كـه، رسـول خـدا           شنيدم كه حديث بيان مـى      � صاحب رسول خدا     �من از بالل بن حارث مزنى       

آنجايى كه رسيده برسد، ولى خداوند      كند به    كند، و گمان نمى    اى از رضاى خداوند صحبت مى      بنده به كلمه  «: گفت
اى از غضب خدا صـحبت       شود، و بنده به كلمه     به سبب همان كلمه تا روزى كه با او مالقات كند از وى راضى مى              

 تا روزى كه با او مالقات كنـد         2كند به آنجايى كه رسيده برسد، ولى خداوند به سبب آن كلمه            كند، و گمان نمى    مى
مـن تـو را     :  به او گفت   �بالل بن حارث مزنى     : از علقمه روايت نموده كه    ) 165/8 ( و همچنين  3.»شود غضب مى 
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  حيات صحابه

٦١  سوم جلد 

زنى چون مـن     هايى را مى   كنى، ببين كه با آنان چه حرف       شوى و با آنها مخالطت مى      ديدم كه بر اين امراء داخل مى      
  .تذكر شدهو مانند آن را م. »كند صحبت مى]اى به كلمه[مردى «: گويد  شنيدم كه مى�از رسول خدا 

   
  هااند هاى فتنه هاى امرا ايستگاه دروازه: قول حذيفه كه

اى : گفته شد . ها برحذر باشيد   هاى فتنه  از ايستگاه :  روايت نموده، كه گفت    �از حذيفه   ) 227/1 (الحليهابونعيم در   
شود و او را بر دروغ        مى هاى امرا، يكى از شما نزد امير داخل        دروازه: ها چيست؟ گفت   ابوعبداللَّه، ايستگاههاى فتنه  

  .گويد كه در وى نيست كند، و چيزى را مى تصديق مى
   

  نصيحت عباس به پسرش در اين باره
اى پسركم، : پدرم به من گفت:  روايت نموده، كه گفت)رضي اهللا عنهما(از ابن عباس ) 318/1 (الحليهو ابونعيم در    

 مـشورت   �سازد و از تو با ياران رسول خدا          د، تو را نزديك مى    خوان بينم كه تو را فرا مى      من اميرالمؤمنين را مى   
 سـرّ وى را افـشا   1از خدا بترس و دروغى را از تو تجربه نكند،    : خواهد، بنابراين از من سه خصلت را حفظ كن         مى

ار هر يـك آنهـا از هـز   :  گفتم)رضي اهللا عنهما(به ابن عباس  : گويد عامر مى . نكن و هيچ كسى را نزدش غيبت منما       
) 221/4(هيثمـى  . و طبرانى اين را ماننـد آن روايـت نمـوده اسـت           . هر يك از ده هزار بهتر است      : گفت. بهتر است 

  .اند در اين مجالدبن سعيد آمده، نسائى و غير وى او را ثقه دانسته، و گروهى ضعيفش دانسته: گويد مى
 -من اين مـرد     :  گفت )رضي اهللا عنهما  (اللَّه  آن را از شعبى روايت نموده، كه عباس به پسرش عبد          ) 167/8( بيهقى  

بينم كه تو را اكرام و عزت نموده است، مجالستت را به خود نزديك گردانيده، و                  را مى  - �يعنى عمربن الخطاب    
دروغى را از تـو تجربـه نكنـد،    : ها نيستى، بنابراين سه چيز را از من حفظ دار تو را با قومى يكجا نموده كه مثل آن     

  .رّ او را افشا نكن و نزدش هيچ كس را غيبت منماراز و س
   

  قول حق نزد امير و رد نمودن امرش وقتى كه مخالف امر خدا باشد  
 در اميرى كه حق نزدش : �  اتفاق افتاد و اين قول عمر)رضي اهللا عنهما(آنچه ميان عمروابى

  شود، چيزى نيست گفته نمى
اى را رد     قرائـت آيـه    )رضي اهللا عنهمـا   ( بر اُبى بن كعب      �ن الخطاب   عمرب: ابن راهويه از حسن روايت نموده كه      

 خريـدوفروش در بقيـع   - اى عمـر    - در حـالى شـنيدم كـه تـو را            �من آن را از رسول خـدا        : نمود، ابى گفت  
راست گفتى، فقط خواستم شما را تجربه كنم كه آيا كسى از شما             :  فرمود �عمر  . مصروف و مشغول گردانيده بود    

ايـن چنـين در     . گويد خيـرى نيـست     حق را نمى  ]خود[شود، و    گويد؟ در اميرى كه نزدش حق گفته نمى        مىحق را   
  .آمده است) 2/7(كنزالعمال 
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  حيات صحابه

٦٢  سوم جلد 

  :و نزد عبدبن حميد، ابن جرير و ابن عدى از ابومجلَز روايت است، كه ابى بن كعب خواند
  )107:المائده (.]من الذين استحق عليهم االوليان[

من از  : كنى؟ گفت  اميرالمؤمنين را تكذيب مى   : مردى گفت . تو دروغ گوترى  : ابى گفت . دروغ گفتى :  گفت �عمر  
كـنم، ولـى وى را در تـصديق كتـاب خـدا تكـذيب نمـودم، و                   تو بيشتر حق اميرالمؤمنين را احترام و تعظـيم مـى          

آمـده  ) 285/1(چنين در الكنز    اين  . راست گفت : عمر فرمود . اميرالمؤمنين را در تكذيب كتاب خدا تصديق ننمودم       
  .است

  
اگر چنان نمودى تو را چون راسـت نمـودن تيـر، راسـت و برابـر                 : قول بشيربن سعد به عمر    

  نماييم مى
 در مجلـسى كـه      �اند، كه عمـربن الخطـاب        ابن عساكر و ابوذر هروى در الجامع از نعمان بن بشير روايت نموده            

اگر در برخى امور تساهل نمـايم شـما چـه خواهيـد كـرد؟ آنهـا                 : فتمهاجرين و انصار در اطرافش قرار داشتند گ       
اگر چنـان نمـودى، تـو را چـون راسـت            :  بن سعد گفت   1آن گاه بشير  : آن را دوبار يا سه بار گفت      . خاموش شدند 

ايـن چنـين در الكنـز       . بنابراين شما هستيد، بنابراين شـما هـستيد       : عمر گفت . سازيم ساختن تير، راست و برابر مى     
  .آمده است) 148/3(
   

   در اين باره)رضي اهللا عنهما(قصه عمر و محمدبن مسلمه 
 در محل آب نوشى بنى حارثه       �عمربن الخطاب   : و نزد ابن مبارك از موسى بن ابى عيسى روايت است كه گفت            

 تـو را  - به خدا سـوگند  -: بينى؟ گفت اى محمد مرا چگونه مى:  گفت�عمر . آمد، و محمدبن مسلمه را دريافت 
تو را در جمع مال قـوى، و از آن         . بينم كه برايت خير را دوست دارد       بينم كه دوست دارم، و مثل كسى مى        چنان مى 

بينم، و اگر منحرف شدى تو را، چنان كه تير در آتش برافروخته شده برابر و راست  عفيف و در تقسيم آن عادل مى 
 اگر منحرف شدى تو را چنان كه تير در كـوره آتـش برابـر و                 :هاه، و افزود  :  گفت �عمر  . كنم شود، راست مى   مى

ستايش خداى را است كه مرا در قومى قـرار داده كـه وقتـى منحـرف     : سپس گفت . كنيم شود، راست مى   راست مى 
  .آمده است) 381/4(اين چنين در منتخب كنزالعمال . سازند شوم راست و برابرم مى

   
  اش كند اين مرا زنده نمود، خدا زنده: مودقول معاويه براى مردى كه بر وى رد ن
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  حيات صحابه

٦٣  سوم جلد 

 بر منبر بلند شـد،      2وى در روز قمامه   : اند كه   روايت نموده  � از معاويه بن ابى سفيان       1طبرانى و ابويعلى از ابوفنيل    
دهيم، و كـسى را      مال مال ماست، و غنيمت غنيمت ماست، كسى را كه بخواهيم مى           : و در جريان خطبه خود گفت     

و در  . در جمعه دوم مثل آن را گفت، و كسى بـه او پاسـخ نـداد               . دهيم، هيچ كس به او پاسخ نداد       ىكه بخواهيم نم  
نـه،  : گاه مردى از كسانى كه در مسجد حاضر شده بودند برخاست و گفـت             جمعه سوم مثل گفته خود را گفت، آن       

ل گـردد، او را بـه سـوى         اين چنين نيست، مال مال ماست و غنيمت غنيمت ماست، كسى كه در ميان ما و آن حاي                 
مردم .  پايين آمد، و دنبال آن مرد فرستاد و او را داخل نمود            �معاويه  . كنيم خداوند با شمشيرهاى مان محاكمه مى     

آن گاه معاويه به مـردم      . بعد مردم داخل شدند، و آن مرد را همراهش بر تخت يافتند           . اين مرد هالك گرديد   : گفتند
بعـد از مـن امرايـى     «: گويـد   شنيدم كه مى   �از رسول خدا    . اش نگه دارد   وند زنده اين مرا زنده نمود، خدا    : گفت

، من  »شوند ها وارد مى   شوند كه بوزينه   شوند، آنها چنان به دوزخ وارد مى       گويند و بر آنها رد نمى      خواهند بود كه مى   
بعـد از آن در جمعـه دوم   . مدر جمعه اول صحبت نمودم، و كسى بر من رد ننمود، بنابراين ترسيدم كه از آنها باشـ    

بعـد در جمعـه سـوم       . من از همـان قـوم هـستم       : صحبت نمودم، و هيچ كس بر من رد ننمود، در نفس خود گفتم            
اش نگـه    صحبت كردم، و اين مرد برخاست و بر من رد نمود، به اين صورت وى مرا زنـده نمـود، خداونـد زنـده                       

انـد، و رجـال ابـويعلى         الكبير واالوسط و ابويعلى روايت نمـوده       اين را طبرانى در   . گويد مى) 236/5( هيثمى   3.دارد
  .اند ثقه
   

   در اين باره)رضي اهللا عنهما(قصه ابوعبيده و خالد 
 در شـام اميـر بـود، و    �ابوعبيـده  : اند كه گفت و ابن ابى عاصم و بغوى از خالد بن حكيم بن حزام روايت نموده             

اميـر را   : گفتند. و با او گفتگو نمود    :  به سوى وى برخاست    �گاه خالد   برخى زمين كاران را ناسزا گفت و زد، آن          
 شـنيدم كـه     �خواستم وى را خشمگين سازم، ولـى مـن از رسـول خـدا                من نمى : خشمگين ساختى؟ پاسخ داد   

 ايـن  4.»دهند شديدترين عذاب در روز قيامت نصيب كسانى است كه مردم را در دنيا به شدت عذاب مى       «: گفت مى
و : اند، و باوردى آن را روايت نموده، و افزوده است          ن احمد، بخارى در تاريخش و طبرانى روايت نموده        را همچني 

ايـن را احمـد     : گويد مى) 234/5(هيثمى  . آمده) 403/1 (االصابهاين چنين در    . نمود او مردم را در جزيه تعذيب مى      
: امير را خشمگين ساختى؟ و افـزوده اسـت  :  شدبه او گفته: روايت نموده، و طبرانى هم روايت كرده، و گفته است         

  .اند و رجال وى، غير از خالدبن حكيم كه ثقه است، رجال صحيح. برو و راهشان را باز كن
   

                                                 
اين چنين در كتاب الجرح و . باشد، كه ثقه است ء معافرى مى ابوقبيل است، و نامش حى بن هانى: اين چنين در اصل آمده، و ظاهر 1

  .آمده است) 275/1(التعديل ابن ابى حاتم الرازى 
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  حيات صحابه

٦٤  سوم جلد 

  روايت حسن در اين باره
 و آنهـا    1 را بر خراسان فرسـتاد،     �زياد حكم بن عمرو غفارى      : از حسن روايت نموده، كه گفت     ) 442/3(و حاكم   
 براى  2اما بعد، اميرالمؤمنين نوشته است كه سفيد و زرد        : دى را به دست آوردند، زياد برايش نوشت       هاى زيا  غنيمت

تـو در نوشـته   : اما بعـد : حكم براى وى نوشت. وى نگه داشته شود، و در ميان مسلمانان طال و نقره را تقسيم نكن      
مه اميرالمؤمنين يافتم، و من به خدا سوگند يـاد          اى ولى من كتاب خدا را قبل از نا         خود از نامه اميرالمؤمنين نام برده     

اى بسته باشند، و از خداوند بترسد، حتماً براى وى از بـين آنهـا مخرجـى                  ها و زمين بر بنده     كنم، كه اگر آسمان    مى
و حكم مناديى را امر نمود، و او صدا كرد كه صبحگاهان به طرف غنيمت خود برويد، و                  ! والسالم. خواهد گردانيد 

 كسى را بـه     � در ميان ايشان تقسيم نمود، و وقتى كه حكم در تقسيم غنيمت اين عمل را انجام داد، معاويه                    آن را 
طرف وى فرستاد و او را در بند انداخت و حبسش نمود، و او دربند وى درگذشت و در همان جا دفن گرديـد، و                         

  3.من دعوا كننده ام: گفت
و مانند آن را متذكر شده، جز ايـن كـه وى در حـديث               ... روايت نموده ) 316/1(و ابن عبدالبراين را در االستيعاب       

 مرا  4بار خدايا، اگر برايم نزدت خيرى باشد،      : آن گاه آن را در ميان آنها تقسيم نمود، و حكم گفت           : خود گفته است  
: كـه صـحيح ايـن اسـت    : گويـد  مى) 347/1 (االصابهدر . و در خراسان، در مرو درگذشت . به سوى خود قبض كن    

  .هنگامى نامه زياد توأم با عتاب برايش رسيد، بر خود دعا نمود، و درگذشت
   

  عملكرد عمران بن حصين درباره اموال
رضـي اهللا   (زياد يا پسر زيـاد عمـران بـن حـصين            : از ابراهيم بن عطا از پدرش روايت نموده كه        ) 471/3(و حاكم   

مـال  : بـه او گفـت    . ت و بـا خـود درهمـى را هـم نيـاورد             را براى جمع آورى صدقات فرستاد، وى برگـش         )عنهما
گرفتيم گرفتيم، و   مى�آن را، چنان كه در زمان پيامبر خدا ! آيا مرا براى مال فرستاده بودى؟: كجاست؟ پاسخ داد

ايـن حـديث صـحيح    : گويـد  حاكم مـى . گذاشتيم گذاشتيم  مى�در همان موضعى كه آن را در زمان رسول خدا      
  .صحيح است: گويد ذهبى هم مىاالسناد است، و 

   
  هاى امير از وفدها درباره خصلت � حق رعيت بر امير  پرسش عمر

پرسـيد   آمد، آنها را از اميرشان مـى        مى 1 چون وفدى  �نزد عمر   :  روايت نموده، كه گفت    5)بن يزيد (بيهقى از اسود    
ـ   2دهد كند؟ آيا برده را پاسخ مى      آيا مريض را عيادت مى    : كه اش ايـستاد    ه اسـت؟ كـى بـر دروازه        عملكردش چگون

                                                 
  .م. البته به حيث والى يا مسؤول 1
  .طال و نقره 2
  .كنم  در پيش روى خداوند دعوا مى�يعنى با معاويه  3
  .» من در نزد توست برايم خير باشداگر آنچه براى«: شايد درست چنين باشد 4
  .به نقل از طبرى 5



  حيات صحابه

٦٥  سوم جلد 

و . آمده اسـت  ) 166/3(اين چنين در الكنز     . 3)نمود گفتند، او را عزل مى     اگر براى خصلتى از آن نخير مى      (شود؟   مى
  .اين را از اسود به معناى آن روايت نموده است) 33/5(طبرى 

نمـود، و وفـدى از آن شـهر نـزدش        چون واليى را مقـرر مـى       �عمر  : و نزد هناد از ابراهيم روايت است كه گفت        
اش چگونـه    نمايد؟ دروازه  كند؟ آيا جنازه را تشييع مى      اميرتان چطور است؟ آيا غالم را عيادت مى       : گفت آمد، مى  مى

گذاشت، در غير    كند، وى را مى     و غالم را عيادت مى     4اش نرم است،   دروازه: گفتند است؟ آيا وى نرم است؟ اگر مى      
  .آمده است) 166/3(اين چنين در كنزالعمال . فرستاد ش نزدش مىآن به خاطر بر طرفى ا

   
  بر واليان و كارمندان � شرايط عمر

هـا   داشت، بـر آن     وقتى واليان خود را اعزام مى      �عمربن الخطاب   : 5بيهقى از عاصم بن ابى نَجود روايت نموده كه        
هاى تان را  د، لباس نازك را نپوشيد و دروازه      اسب تاتارى را سوار نشويد، نان سفيد را نخوري        : گذاشت كه  شرط مى 

 انجام داديد، عذاب بر شما الزم و روا         ]بر خالف امر من   [هاى مردم نبنديد، اگر چيزى از اين را          در مقابل ضرورت  
من شما : گفت خواست برگردد، مى و وقتى كه مى  . نمود شان مى  گرديده است، بعد از آن با مشايعت نمودن رخصت        

شـان، و نـه بـر امـوال          هاى هاى شان، و نه بر ناموس      ام، و نه هم بر پوست      ى مسلمانان مسلّط نگردانيده   را بر خونها  
شان، ولى من شما را فرستادم تا نماز را براى آنها برپا كنيد، غنيمت شان را در ميان شان تقسيم نماييـد و در ميـان                          

آگاه . د و اشكالى به بار آورد آن را به من برسانيد  و وقتى چيزى براى تان مشكل جلوه نمو       . آنان به عدل حكم كنيد    
 و بر آنهـا     6اندازيد ها را زياد نگه نداريد كه آنها را در فتنه مى           سازيد، و آن   باشيد كه عرب را نزنيد، چون ذليلش مى       

  .ه استآمد) 148/3( اين چنين در الكنز 7. كنيد]نگاه[سازيد، و قرآن را جدا  گيرى نكنيد كه محروم شان مى خرده
قرآن را جدا كنيد، و روايـت  : از ابوحصين به معناى آن را به اختصار روايت نموده، و افزوده است) 19/5(و طبرى   
گرفت، و وقتى كـه از والـى اش بـه            و از واليان خود قصاص مى     . تان هستم   را كم كنيد و من شريك      �از محمد   

شـد كـه    كرد، و اگر امرى بر وى ثابت مـى  ود جمع مىشد، او و كسى را كه از وى شكايت نموده ب    وى شكايت مى  
  .نمود اش مى بود، مؤاخذه مؤاخذه بر آن الزم مى

                                                                                                                                                                  
  .م. رود وفد هيئتى را گويند كه به نمايندگى از يك قوم يا گروه به طرف سلطان يا خليفه مى 1
  .م. دهد؟ يعنى اگر غالمى از غالمان از او چيزى خواهش كند آيا به او پاسخ مثبت مى 2
  .باشد تر مى ى آمده، كه اين از آن درستبه نقل از طبرى، و در اصل به شكل ديگر 3
  .م. مراد از نرمى دروازه آن است كه دخول در آن آسان باشد و مانعى موجود نباشد 4
  .كه در ترجمه مراعات شده است» أن«دهد، و اين تصحيفى است از  معنى مى» از« آمده، كه »عن«در اصل  5
رقى كتاب كه از طبرى نقل شده، به خاطر موجوديت اشكال در متن نص، در ترجمه اين فقره تصرف اندكى با مراجعه به پاو 6

  .م. صورت گرفته است
  .يعنى همراه قرآن حديث را يكجاى نوشته نكيد 7



  حيات صحابه

٦٦  سوم جلد 

 وقتى مردى را والـى      �عمر  : اند كه گفت   عساكر از ابوخزيمه بن ثابت روايت نموده       و همچنين ابن ابى شيبه و ابن      
هـاى مـسلمانان     مـن تـو را بـر خـون        : گفت نمود، گروهى از انصار و غير ايشان را بر وى شاهد آورده مى             مقرر مى 

  .آمده، متذكر شده است) 148/3(و به معناى آن را، چنان كه در الكنز ... ام استخدام ننموده
   

  در فرايض و وظايف امير � قول عمر
 نـزد  ]كـسى را [ �عمـر بـن الخطـاب    : اند كه گفـت  ابن سعد و ابن عساكر از عبدالرحمن بن سابط روايت نموده          

كنيم، و با آنها به طرف سـرزمين دشـمن حركـت             ها مقرر مى   ما تو را بر اين    : امر جمحى فرستاد و گفت    سعيدبن ع 
بـه خـدا    :  گفـت  �عمـر   . اى عمر، مرا در فتنـه مينـداز       : نمايى، گفت  جهاد مى ]عليه دشمن [كنى، و همراه شان      مى

مـن تـو را بـر قـومى     . ز من كناره گرفتيـد  بر گردن من انداختيد و بعد ا ]خالفت[آن را   . گذارم سوگند، شما را نمى   
هـاى ايـشان را بزنـى، و عـزت و            فرستم كه پوسـت    ها نيستى، وتو را بدان نمى      نمايم كه بهتر و افضل آن      گسيل مى 

. نمـايى  كنى، و غنيمت شان را در ميان شان تقـسيم مـى           ولى با آنها عليه دشمن شان جهاد مى       . شان را بريزى   آبروى
  .آمده است) 149/3(اين چنين در الكنز 

   
  قول ابوموسى در اين باره

بـه  ( مرا   �اميرالمؤمنين عمربن الخطاب    : اند كه گفت    روايت نموده  � از ابوموسى    الحليهابن عساكر و ابونعيم در      
هـاى    را ياد بـدهم، و راه      � و سنت نبى تان      )عزوجل( فرستاده است، كه براى تان كتاب پروردگارتان         )طرف شما 

و طبرانـى مثـل آن را روايـت كـرده اسـت هيثمـى         . آمـده ) 149/3(اين چنين در الكنـز      .  پاك كنم  1)تانبراي(تان را   
  .اند رجال وى رجال صحيح: گويد مى) 213/5(
   

  انكار و عيبگيرى بر بلندمنشى و پنهان شدن امير از نيازمندان  
   اتفاق افتاد در اين باره)رضي اهللا عنهما(آنچه ميان عمر بن الخطاب و عمروبن العاص 

ما برايت  :  نوشت �عمروبن العاص به عمربن الخطاب      : ابن عبدالحكم از ابوصالح غفارى روايت نموده، كه گفت        
چگونه براى مـردى از حجـاز منزلـى در مـصر            :  برايش نوشت  �عمر  . ايم منزلى را نزد مسجد جامع تعيين نموده      

  .آمده است) 148/3(اين چنين در الكنز . زار بگرداندباشد، به او دستور داد تا آن را براى مسلمانان، با مى
   

   در شكستن منبر)رضي اهللا عنهما(نامه عمر به عمروبن العاص 
رضـي اهللا   (عمربن الخطاب بـه عمـروبن العـاص         :  روايت نموده، كه گفت    �و ابن عبدالحكم از ابوتميم جيشانى       

  : نوشت)عنهما

                                                 
  .اند توضيحات داخل پرانتز در اين نص از الحلية افزوده شده 1



  حيات صحابه

٦٧  سوم جلد 
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  �)�H% �< !�هـاى مـردم بلنـد     اى و از فـراز آن بـر گـردن    به من خبر رسيده كه منبرى گرفتـه  : اما بعد «:  ترجمه .)0	

را سوگند ميـدهم كـه آن را    من تو   . شوى، آيا برايت كافى نيست كه ايستاده شوى و مسلمانان زيرپاهايت باشند            مى
  .آمده است) 166/3(اين چنين در الكنز . »بشكنى

   
  به عتبه بن فرقد كه بر رعيت تكبر و فخرفروشى نكند � نامه عمر

  : به ما نوشت�در آذربايجان قرار داشتيم كه عمر :  روايت نموده، كه گفت�مسلم از ابوعثمان 
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اى عتبه بن فرقد، آن نه از دست آورد توست، و نه از دست آورد پـدرت، و نـه از دسـت آورد مـادرت،                          «: ترجمه

شوى، و شما را از تنعم،  ن كه خودت در اقامت گاهت از آن سير مىشان از آنچه سير ك هاى مسلمانان را در اقامتگاه
  )458/30( اين چنين در الترغيب 1.».دارم لباس اهل شرك، و پوشيدن ابريشم بر حذر مى

   
  مؤاخذه امير حمص به خاطر بنا نمودن باالخانه � و عمر

و از آنها [ج به احوال مردم نگريست  درموسم ح�عمربن الخطاب : ابن عساكر از عروه بن رويم روايت نموده كه    
اميرتـان چگونـه    : ، در اين جريان اهل حمص بر وى عبور نمود، و او گفت            ]بازجويى و احوال پرسى به عمل آورد      

اى نوشت، و پيكـى را     آن گاه نامه  . باشد اى ساخته و در آن مى      بهترين امير است، جز اين كه باالخانه      : ؟ گفتند 2است
هنگامى كه پيـك بـه آن بـاال خانـه رسـيد، هيـزم را جمـع نمـود و                . ور داد كه آن را آتش زند      فرستاد، و به او دست    

بگذاريدش كه وى فرستاده شده است، بعـد از         : خبر داده شد، و او گفت      ]امير[اين قضيه به    . اش را آتش زد    دروازه
.  سـوار گرديـد  �كه به طـرف عمـر     نامه را به او داد، و تا هنوز امير نامه را از دست خود نگذاشته بود                  ]پيك[آن  

لباسـت را   : عمر افـزود  . - و شتران صدقه در آن بود        -در حرَّه به من بپيوند      :  وى را ديد گفت    �هنگامى كه عمر    
 و 3بكش: كه از پشم شتر بود انداخت و گفت ]باديه نشينان[بكش، و به طرف وى چادر خط دارى را از چادرهاى           

اين كار را از چه وقـت بـه يـاد      :  گفت � كه خسته شد، سپس عمر       4كشيد  وقت مى  اين شتران را آب بده، و تا آن       
هـا،   به همين خاطر باالخانه را سـاختى، و توسـط آن بـر مـسكين              : افزود. به تازگى، اى اميرالمؤمنين   : ؟ گفت 5دارى

                                                 
1  WXI#)٩+٢٠.(  
  .اميرشان عبداللَّه بن قرط بود 2
آب را بكش و براى : باشد، كه آن را در ترجمه مراعات نموديم، و هدف چنين است» بكش«رست و ممكن د» باز كن«: در نص 3

  .شتران بده
باشد، كه در » كشيد مى«آمده، و شايد درست » شد پايين مى«اينجا نيز اصالحى با مراجعه به پاورقى صورت گرفته است، در اصل  4

  .ترجمه مراعات شده است
  .م. ين كارها باز ماندى و امير شدىيعنى چه مدت است كه از ا 5



  حيات صحابه

٦٨  سوم جلد 

 ايـن چنـين در الكنـز    .به كار خود برگرد، و دوباره ايـن را نكـن  . ها و يتيمان بلندمنشى و بلندى اختيار نمودى       بيوه
  .آمده است) 166/3(
   

  مؤاخذه سعد وقتى كه قصرى گرفت � و عمر
 خبر رسيد كـه     �به عمربن الخطاب    : اند كه گفت   ابن مبارك، ابن راهويه و مسدد از عتَّاب بن رفاعه روايت نموده           

 محمـدبن   � گـاه عمـر      آن. صدا قطـع شـد    : اى ساخته، و گفته است      قصرى گرفته است، و بر آن دروازه       �سعد  
خواست كار را چنان كه خواسته است، انجـام شـود او را               چنان بود كه وقتى مى     � و عمر    - را فرستاد    �مسلمه  

وى به كوفه آمد، و هنگامى كه به دروازه رسـيد، آتـش        . اش را بسوزان   نزد سعد برو و دروازه    :  و گفت  -فرستاد   مى
 و دروازه را سوزانيد، آن گاه نزد سعد كسى آمـد و بـه او خبـر داد، و            افروز خود را بيرون كرد، و آتش برافروخت       

از تو خبر   : سعد به سويش رفت، محمد گفت     . بعد صفت محمدبن مسلمه برايش بيان گرديد و سعد او را شناخت           
ست، بعد  سعد به خدا سوگند ياد نمود كه اين را نگفته ا          . صدا قطع گرديد  : اى به اميرالمؤمنين رسيده است كه گفته     

  .نماييم گويى ادا مى دهيم، و از تو آنچه را مى ايم انجام مى ما آنچه را بدان مأمور شده: محمد گفت
اى برايش فراهم آورد، ولى او ابا ورزيد، سپس سوارى خود را  سعد روى آورده به او اين را عرضه داشت كه توشه        

بود،  اگر نيك گمانى و حسن ظن در قبالت نمى: د گفت وى را دي�هنگامى كه عمر  . سوار گرديد، و به مدينه آمد     
وى متذكر گرديد كه در سير خود سـرعت بـه خـرج             .  انجام داده باشى   ]به اين سرعت  [كردم كه تو آن را       فكر نمى 

خـورد كـه نگفتـه     خواست، و به خدا سوگند مـى  معذرت مى ]سعد[من آن را انجام دادم، و او    : داده است، و افزود   
آنچه را ناپسند ديدم اين بود كه زمين عراق زمـين نـازك و              (: آيا به تو چيزى را امر نمود؟ گفت       : عمر گفت . است

ميرند، بنابراين ترسيدم كه اگر چيزى را براى تو امر كنم، بـراى              نرمى است، و اهل مدينه در اطرافم از گرسنگى مى         
اش سـير   مـؤمن بـه غيـر همـسايه    «: گفـت   نشنيدى كه مى�، آيا از رسول خدا   1)تو سرد باشد، و براى من گرم      

كامالً ذكر نمـوده، جـز ايـن كـه وى     ) 384/3 (االصابهآمده، و آن را در ) 165/3(اين چنين در الكنز  . 3 -2»شود نمى
از عبايه به طول آن ذكر نموده، و بعد از آن گفته      ) 167/8(و اين چنين اين را هيثمى       . از عبايه بن رفاعه   : گفته است 

انـد،   احمد روايت نموده و ابويعلى هم بخشى از آن را روايت كرده است، و رجال وى رجال صـحيح             اين را   : است
 به اختصار   )رضي اهللا عنهما  (و اين را طبرانى از ابوبكر و ابوهريره         . جز اين كه عبايه بن رفاعه از عمر نشنيده است         

 خبـر رسـيد كـه وى از آنهـا پنهـان      �و به عمـر  : روايت نموده، جز اين كه در حديث وى چنين واقع شده است       
                                                 

شويم كه اين كالم  باشد، بناء ما در اينجا كالمى را از هيثمى والمسند متذكر مى اين كالم غيرواضح مى.  اين چنين در اصل آمده است 1
شت كه تو برايم توشه تو را چه بازدا: و گفت. خير: آيا چيزى برايت توشه داد؟ پاسخ داد: پس عمر گفت«: سازد پيچيده را واضح مى

اند كه گرسنگى ايشان را  من بد ديدم كه برايت امر نمايم و براى تو سرد باشد و باالى من گرم، و اطرافم اهل مدينه: عمر گفت. بدهى
  .»الخ: گويد  شنيدم كه مى�كشته است، و از رسول خدا 

  .م. كند اش گرسنه باشد سير نمى يعنى خود را در حالى كه همسايه 2
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  حيات صحابه

٦٩  سوم جلد 

 را اعزام نمود، و به او دسـتور داد كـه اگـر وى    �آن گاه عماربن ياسر . بندد شود، و دروازه را بر روى شان مى      مى
و او مخـتلط    : در آن عطا بن سـائب آمـده       : گويد مى) 168/8(هيثمى  . رسيد، و دروازه بند بود، آن را به آتش بكشد         

  .شده بود
   

  و گروهى از صحابه در شام اتفاق افتاد � عمربن الخطابآنچه ميان 
 -گويد بعضى آن از نافع و بعض آن از مردى از پـسران ابـودرداء اسـت                  مى - �ابن عساكر ويشكرى از جويريه      

مـن بـه تـو اجـازه        :  گفت �عمر  . ابودرداء از عمر اجازه خواست تا به طرف شام برود         : اند كه گفت   روايت نموده 
من : ابودرداء گفت . دهم من به تو اجازه نمى    :  افزود �عمر  . كنم من كار نمى  :  گفت 1 اين كه كار كنى،    دهم مگر  نمى
دهم و براى شان نمازمى گزارم، بنابراين به او اجازه           آموزم و ياد مى     را مى  �روم و براى مردم سنت نبى شان         مى
 به آنها نزديك گرديد توقف نمود، تا اين كـه   به طرف شام خارج گرديد، و هنگامى كه      � عمر   ]بعد از مدتى  [. داد

 سفيان حركت كـن، وى را ببـين         )ابى( به طرف يزيدبن     2اى يرفأ : هنگامى كه شب فرايش گرفت، گفت     . بيگاه كرد 
كه نزدش افسانه گويان اند، چراغ است، و ديبا و ابريشمى را از غنيمت مسلمانان براى خود فرش نموده است، بـه                

كنى، ولى تا اين كه نداند تو كيستى به تو اجـازه   دهد،  و اجازه طلب مى    الم را به تو پاسخ مى     دهى، س  وى سالم مى  
. و عليكم الـسالم : پاسخ داد. السالم عليكم: آن گاه حركت نموديم تا اين كه به دروازه وى رسيديم، گفت . دهد نمى
سـازد، ايـن    غمگـين مـى   ]آمـدنش [اين كـسى اسـت كـه تـو را       : تو كيستى؟ يرفأ گفت   : داخل شوم؟ پرسيد  : گفت

كه افسانه گويان و چراغ وجود داشت، و ديبـا و ابريـشمى را فـرش      . آن گاه دروازه را باز نمود     . اميرالمؤمنين است 
 آن گاه شالق را در ميان هر دو گوش وى نواخـت و زد، و آن        3.اى يرفأ، دروازه، دروازه   :  گفت �عمر  . نموده بود 

تا بازگشتم به سوى تان هيچ كس از :  و در ميان خانه گذاشت، بعد از آن به قوم گفتچيزها را جمع نموده پيچانيد  
  .شما خارج نشود

اى يرفأ ما را نزد عمروبن العاص ببر، و ببين كه نـزد وى افـسانه                : بعد هر دوى شان از نزد وى بيرون آمدند، گفت         
دهى و او جواب آن را به  است، به او سالم مىگويان  اند، چراغ است و ديبايى را از غنيمت مسلمانان فرش نموده             

بعد ما به دروازه    . دهد خواهى، ولى تا اين كه نداند تو كيستى به تو اجازه نمى            دهد، و بر وى اجازه دخول مى       تو مى 
تـو كيـستى؟ يرفـأ      : داخل شوم؟ پرسـيد   : افزود. و عليكم السالم  : پاسخ داد . السالم عليكم : وى رسيديم، عمر گفت   

و در  . آن گاه دروازه را گشود    . سازد، اين اميرالمؤمنين است    غمگين مى ]آمدنش[اين كسى است كه تو را       : پاسخ داد 
بعـد از آن  . اى يرفـأ دروازه، دروازه : عمر گفـت . آن افسانه گويان، چراغ و ديبا بود، و ابريشمى را فرش نموده بود           

                                                 
  .يعنى والى شوى و كار واليت را پيش ببرى 1
  . بود�وى غالم و محافظ عمر  2
  .م.  بيرون شوديعنى دروازه را بگير، و نگذار كسى 3



  حيات صحابه

٧٠  سوم جلد 

و بـه  .  نموده، پيچانيد و در ميان خانـه گذاشـت  شالق را در ميان هر دو گوش وى نواخت و زد، بعد متاع را جمع              
  .ام، جايى نرويد تا نزدتان برنگشته: قوم گفت

اى يرفأ ما را نزد ابوموسى ببر، وى را ببين كه نزدش افـسانه            :  گفت �آن گاه هر دو از نزد وى بيرون آمدند، عمر           
خـواهى، ولـى تـا      تو از وى اجازه مىاند، چراغ است و پشمى را از مال غنيمت مسلمانان فرش نموده است،     گويان

آن گاه به طرف وى به راه افتاديم و نزدش افسانه گويان و چراغ بود، و پـشمى را                   . دهد نداند تو كيستى اجازه نمى    
!  همچنـين اى ابوموسـى؟  1تـو : فرش نموده بود، آن گاه شالق را درميان هر دو گوشش حواله نمود و زد، و گفـت            

اند ديدى، به خدا سوگند من هم آنچه را          ين، اين است، و تو خود آنچه را يارانم انجام داده          اى اميرالمؤمن : پاسخ داد 
گويند، كه جـز ايـن       اهل اين شهر مى   : پس اين چيست؟ گفت   : اند، به دست آورده بودم، پرسيد      آنان به دست آورده   

هيچ كس از شما تا اين كه       : وم گفت آن گاه متاع را جمع نموده پيچيانيد و در ميان خانه گذاشت و  به ق               . 2سزد نمى
  .ام بيرون نرود من نزدتان برنگشته

اى يرفأ ما را نزد برادرم ببر و او را خواهيم ديد، كـه نـه نـزدش افـسانه                    : هنگامى كه از نزد وى بيرون آمديم گفت       
اسـت، و جامـه     فرشش زمين است و بر پاالنى تكيـه نمـوده           . اش بند است   اند، نه چراغ است و نه بر دروازه        گويان

دهد، و بـر وى اجـازه    دهى سالمت را به تو پاسخ مى به وى سالم مى  . نازكى بر روى او است و سرما خورده است        
اش  گـاه بـه راه افتـاديم تـا ايـن كـه بـر دروازه                آن. دهد خواهى و قبل از اين كه بداند تو كيستى به تو اجازه مى             مى

دروازه . داخل شـو  : آيا داخل شوم؟ گفت   : گفت. و عليك السالم  : ادپاسخ د . السالم عليكم :  گفت �ايستاديم، عمر   
 به پيدا نمودن وى پرداخت تـا  �را فشار داد و ديد كه بندى ندارد، و ما در يك خانه تاريك داخل شديم، و عمر                

به و به فرشش دست برد كه زمين است، و و            اين كه به روى وى افتاد، و دست خود را بالش نمود كه پاالن است،              
ابـودرداء  . بلـى : اين كيست، اميرالمؤمنين اسـت؟ گفـت      :  گفت �ابودرداء  .  دست برد كه جامه نازكيست     3لحافش
خداوند تو را رحمـت كنـد، آيـا         :  گفت �عمر  . كشم شود كه انتظارت را مى      يكسال مى  - به خدا سوگند     -: افزود

 �اى عمر آيا حديثى را كه رسـول خـدا   : فت به او گ�برايت فراخى نياورده بودم؟ آيا برايت نكردم؟ ابودرداء    
بايد دست داشته هر يكى از شما از دنيا چون توشـه            «: كدام حديث؟ گفت  : براى ما بيان نموده به ياد دارى؟ پرسيد       

آن گاه با يكـديگر گريـه       : افزايد اى عمر ما بعد از وى چه كرديم؟ مى        : ابودرداء افزود . آرى:  گفت 4.»سواركار باشد 
  .آمده است) 77/7(اين چنين در كنزالعمال . كردند تا اين كه صبح شد مىكنان گفتگو 

   
   در اين باره)رضي اهللا عنهما(بازرسى از احوال مردم  قصه عمر و ابوبكر 

                                                 
  .م. يعنى تو هم اين قسم عمل كردى 1
  .م. سزد تر از اين نمى يعنى براى والى زندگى پايين 2
  .اى كه روى وى چون لحاف بود يعنى به جامه 3
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  حيات صحابه

٧١  سوم جلد 

 هميشه از طرف شب از يك پيرزن نابينا در اطراف �عمربن الخطاب : خطيب از ابوصالح غفارى روايت نموده كه
يافت كه غيـر از      آمد درمى  نمود، و چون نزدش مى     داد و به كارش رسيدگى مى      ى آب مى  گرفت، به و   مدينه خبر مى  

 چندين بار به طـرف  �عمر . خواسته انجام داده است   وى كسى به طرفش سبقت جسته، و چيزى را كه آن زن مى            
 ابـوبكر   آن زن آمد ولى نتوانست بر آن شخص سبقت جويد، بنابراين عمر در كمين همان كس نشست، و ديد كـه                    

ايـن  !! ، سوگند بـه جـانم   1تو: آن گاه عمر گفت   . آيد، البته در حالى كه خليفه بود        است كه نزد آن زن مى      �صديق  
  .آمده است) 347/4(چنين در منتخب الكنز 

 در تاريكى شب بيرون رفت، و طلحـه         �عمربن الخطاب   : از اوزاعى روايت نموده كه    ) 48/1 (الحليهو ابونعيم در    
هنگامى كه طلحه صبح نمود، به همان خانه        . اى شد و باز داخل خانه ديگرى گرديد        ، و عمر داخل خانه    وى را ديد  

آيد چه كـارى دارد؟   اين مردى كه نزدت مى :  گفت )به او (رفت ديد كه يك پيره زن كور مبتال به فلج در آن است،              
آورد، و اذيت را از من بيـرون         ز دارم برايم مى   آيد، او چيزى را كه نيا      او از ابتداى فالن و فالن وقت نزدم مى        : گفت
  !شود؟ گيرى مى هاى عمر پى اى طلحه مادرت تو را گم كند، آيا لغزش: كند، طلحه گفت مى
   

  در اين باره � مؤاخذه و حكم به ظاهر اعمال  قول عمر
: گويـد  نيدم كـه مـى     شـ  �از عمـربن الخطـاب      : عبدالرزاق از عبداللَّه بن عتبه بن مسعود روايت نموده، كه گفـت           

شدند، و حاال ديگر وحـى قطـع شـده اسـت، و       توسط وحى گرفته مى�مردمانى بودند كه در زمان رسول خدا     
كسى كه براى ما خير را آشـكار سـازد، بـر وى اعتمـاد     . كنيم شما را بر آن چه از اعمالتان ظاهر گرديد، مؤاخذه مى    

ريم، و خداوند خود او را در پنهانش محاسبه ميكند، و كسى كه             سازيم و به پنهانش كارى ندا      كنيم، نزديكش مى   مى
پنهـانش نيكـو و خـوب    : نماييم، اگرچه بگويد كنيم و تصديقش نمى براى ما شر را آشكار سازد، بر وى اعتماد نمى     

 و گفتـه  اين را از عبداللَّه به مثل آن روايت نموده،   ) 201/8(و بيهقى   . آمده است ) 147/3(اين چنين در الكنز     . است
  . روايت كرده است2اين را بخارى در صحيح: است

 نمـود، پـس از   �در نخستين سخنرانى كه عمـر  : اند كه گفت و بيهقى از حسن روايت نموده) 196/3(و ابن سعد  
  : فرمود]تبارك و تعالى[حمد و ثناى خداوند 

. ام يان شما بعـد از دو رفـيقم بـاقى مانـده    ايد، و در م ام، و شما به من آزمايش شده من به شما آزمايش شده: اما بعد 
كنيم، و هر گاه از ما غايب شود، اهل قوت و امانت را بـر                كسى كه نزد ما حاضر باشد، خودمان به كار وى قيام مى           

دهيم، خداوند   كنيم، و كسى كه بدى كند جزايش مى        كسى كه نيكى كند، از نيكى به او اضافه مى         . كنيم وى مقرر مى  
  .آمده است) 147/3(اين چنين در الكنز .  مغفرت نمايدبر ما و شما

   
  در اين باره � نظارت و بررسى كار  قول عمر

                                                 
  .م. كنى يعنى تويى كه در هر خير از من سبقت مى 1
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  حيات صحابه

٧٢  سوم جلد 

آيا شما بر اين باوريد كه اگر من بهترين كسى :  فرمود�عمر  : اند كه   و ابن عساكر از طاووس روايت نموده       1بيهقى
. بلى: ام؟ گفتند ايم، آنچه را بر من است ادا نمودهشناسم بر شما مقرر كنم، و سپس وى را به عدالت امر نم را كه مى

خير، تا اين كه كار وى را مورد بررسى قرار دهم كه آيا به آنچه من امرش نموده بودم، عمل نموده است يـا                        : گفت
  .آمده است) 165/3(خير؟ اين چنين در الكنز 

   
  تغيير و تبديل لشكريان  

  ر اين بارهحديث عبداللَّه بن كعب بن مالك انصارى د
ارتشى از انصار با اميرشان در سرزمين : اند كه  روايت نموده�ابوداود، بيهقى از عبداللَّه بن كعب بن مالك انصارى 

هنگامى كه  .  مشغول گرديد  2 از آنها  � عمر   ]بارى[نمود،    در هر سال لشكر ما را تبديل مى        �فارس بودند، و عمر     
 �، و در حالى كه اصحاب رسول خـدا  3 بر وى شدت رواداشت  �مدت گذشت، اهل آن مرز برگشتند، و عمر         

 در �اى عمر تـو از مـا غافـل شـدى، و آنچـه را پيـامبر       : گفتند. حاضر بودند بر حذرشان نمود و وعيدشان داد 
 ايـن چنـين در كنزالعمـال        4.فرستادن برخى جنگجويان به عوض برخى دستور داده بود، در قبال ما تـرك نمـودى               

  .استآمده ) 148/3(
   

  امير و رعايت مسلمانان در آنچه بر آنها نازل شده باشد  
   در اين باره در طاعون عمواس)رضي اهللا عنهما(قصه عمر و ابوعبيده 

اميرالمؤمنين وقتى از طاعونى كه مردم را در شـام فـرا   : ابن عساكر از طارق بن شهاب از ابوموسى روايت نموده كه 
براى من نسبت به تو ضرورتى پـيش آمـده اسـت، كـه مـرا در آن بـدون تـو                      :  نوشت �به ابوعبيده   . گرفت شنيد 

دهم، كه تا صبح نمودى به سـويم بيـايى، و    ام برايت در شب آمد، من تو را سوگند مى       اى نيست، اگر اين نامه     چاره
من كـار و    : گفت �ابوعبيده  .  بيايى 5دهم كه تا بيگاه نمودى به طرفم       اگر در روز به تو رسيد، من تو را سوگند مى          

خواهـد كـسى را نگـه دارد، كـه بـاقى مانـدنى               ضرورتى را كه براى اميرالمؤمنين پيش شده است، دانستم، وى مى          
دهم،  من در ارتشى از مسلمانان هستم، كه هرگز نفس خود را بر آنها ترجيح نمى             :  در جواب برايش نوشت    6.نيست

دارى كه باقى ماندنى نيـست، وقتـى         و تو كسى را نگه مى     من همان ضرورت را كه برايت پيش آمده است دانستم،           
  .ام برايت رسيد مرا از سوگند خود آزاد گردان، و در نشستن به من اجازه بده كه اين نامه

                                                 
 ).٣+١/ ٨(در �&� /,د  1

  .م. يعنى از تبديلى آنها مشغول و غافل شد 2
  .يعنى بر امير همان ارتش 3
� ا��) *+*٢(%
�!�� %ن را در صS�P اب,داوود ) ٠+٢٩(اب,داوود . ���� 4.Iدا� S�Pص.  
قبل از اين كه بيگاه «و » قبل از اين كه صبح نمايى«:  همين طور آمده است، و شايد درست چنين باشددر هر دو نص در اصل 5

  .»نمايى
  .يعنى قصد دارد ابوعبيده را از منطقه طاعون دور سازد تا زنده ماند 6



  حيات صحابه

٧٣  سوم جلد 

: و كسى كه نزدش بود، به او گفت.  نامه وى را خواند، چشم هايش پر از اشك شد و گريست� هنگامى كه عمر   
 به او نوشـت، اردن سـرزمينى اسـت    � آن گاه عمر 1.نخير، گويى كه: رده است؟ گفتاى اميرالمؤمنين، ابوعبيده م  
، و جابيه زمينى است دور از وباء، بنابراين با مهاجرين بـدانجا             2پست و نزديك آب است    : داراى وباء، و نوشته بود    

شـنويم و از وى اطاعـت        در اين بـاره، فرمـان اميرالمـؤمنين را مـى          :  وقتى كه نامه را خواند گفت      �ابوعبيده  . برو
ولى همسرم را طـاعون گرفـت، و        . هاى مردم را آماده سازم     كنيم، و مرا دستور داد كه سوار شوم و جاها و منزل            مى

سـاخت، بعـد خـودش بـه      هاى مردم را آماده مى دوباره نزد ابوعبيده آمدم، آن گاه خود ابوعبيده به راه افتاد و منزل            
كنند كـه ابوعبيـده بـا سـى و           گمان مى : گويد ابوالموجه مى . اعون متوقّف گرديد  طاعون مبتال شد و درگذشت، و ط      

و سفيان بن عيينه مختصرتر از اين را روايـت  . شش هزار سرباز بود و همه آنها به جز شش هزار نفر وفات نمودند             
  .آمده است) 324/2(اين چنين در الكنز . نموده است

خداونـد  :  گفـت �ابوعبيـده  : وايت نموده و در سـياق وى آمـده اسـت   اين را از طريق سفيان ر     ) 263/3(و حاكم   
بعـد از آن ابوعبيـده بـه او         : افزايـد  مـى . خواهد كه باقى ماندنى نيـستند      اميرالمؤمنين را رحم كند، بقاى قومى را مى       

حـاكم  . دهـم  هاى مسلمانان هستم، و خود را در آنچه به آنها رسيده است، ترجيح نمـى        من ارتشى از ارتش   : نوشت
به شرط بخارى و مـسلم  : گويد و ذهبى مى. اند، و اين بسيار عجيب است راويان اين حديث همه شان ثقه : گويد مى

آمده، روايت نمـوده اسـت و در        ) 78/7 (البدايهو ابن اسحاق اين را از طريق طارق به طول آن، چنان كه در               . است
ا به خودم دانستم، من در لشكرى از مسلمانان هستم كـه            اى اميرالمؤمنين، من كار و ضرورت تو ر       : سياق وى آمده  

يابم، و جدايى و مفارقت آنها را تا اين كه خداوند درباره مـن و آنهـا امـر و              ترجيحى براى نفس خودم بر آنها نمى      
خواهم، بنابراين مرا از سوگند و تـصميمت، اى اميرالمـؤمنين، رهـا كـن، و در ميـان                    قضاى خود را اجرا نكند نمى     

  .نيز اين را از طارق به طولش روايت كرده است) 201/4(طبرى . كرم بگذارلش
   

  رحمت و مهربانى امير  
  در اين باره � حديث ابواسيد

 آورد، رسول   �ابواسيد زنان اسيرى را از بحرين به طرف رسول خدا           : ابن ابى شيبه از ابوجعفر روايت  كرده كه        
. پـسرم را فروختـه اسـت   :  پاسـخ داد »تو را چه شده است؟ «: پرسيد. ندكن  زنى از آنها را ديد كه گريه مى        �خدا  

بـه بنـى    :  پاسـخ داد   »به كـى؟  «: فرمود. بلى:  گفت »اى؟ آيا پسرش را فروخته   «:  براى ابواسيد گفت   �رسول خدا   
  .آمده است) 229/2(اين چنين در الكنز . »تو خودت سوار شو و او را بياور«:  فرمود�رسول خدا . عبس

   
  در اين باره �  عمرخطبه

                                                 
  .يعنى گويى كه وى مرده است 1
  .يعنى هواى مرطوب و وخيم دارد 2



  حيات صحابه

٧٤  سوم جلد 

اى :  نشسته بـودم كـه فريـادى را شـنيد          �نزد عمر   : اند كه گفت   ابن المنذر، حاكم و بيهقى از بريده روايت نموده        
 �عمـر   . شـود  دخترى از قريش است كه مادرش فروختـه مـى         : ببين كه اين صدا چيست؟ وى آمده و گفت        ! يرفأ
وى بعـد از    . منزل و حجـره پـر گرديـد       : ى درنگ ننموده بود كه    مهاجرين و انصار را برايم فراخوان، و ساعت       : گفت

  : حمد و ثناى خداوند گفت
: فرمـود . نخير: گفتند!  آورده بود قطع صله رحمى وجود داشت؟�دانيد كه در آنچه محمد      آيا اين را مى   : اما بعد 

  :بعد از آن خواند!! و اين عمل در ميان شما شايع گرديده است
] ���H0 �,/����) � ��G�� ] ���H?) �� �� ��'p7)G�I�*�[.)د22:محم(  

شود از شما كه اگر حكومت به شما داده شود در زمين فساد كنيد و صله ارحام خود را قطـع                      آيا توقع مى  «: ترجمه
  .»كنيد

ه و كدام قطع صله رحمى از اين شديدتر است كه مادر زنى در ميان شما فروخته شود، در حالى ك       : بعد از آن گفت   
آن گـاه او بـه همـه        . كند، انجـام بـده     آنچه در نظرت خوب جلوه مى     : تان وسعت آورده است؟ گفتند     خداوند براى 

شود، چون اين قطع صـله رحـم اسـت و             آزاد فروخته نمى   ]شخص[مادر  «نوشت كه   ]هاى خالفت اسالمى  [گوشه  
  .آمده است) 226/2(اين چنين در كنزالعمال . »جواز ندارد

   
  ن نهدى در اين بارهحديث ابوعثما

 مردى را از بنى اسد به كارى       �عمربن الخطاب   : اند كه گفت   وهنّاد از ابوعثمان نهدى روايت نموده     ) 41/9(بيهقى  
آن گاه براى عمر كدام پـسرش آورده شـد، و   : )گويد مى(. استخدام نمود، و او آمد تا مكتوب مقررى خود را بگيرد      

! ام به خدا سوگند، من هرگز پسرى را نبوسيده       ! بوسى؟ المؤمنين آيا اين را مى    اى امير : اسدى گفت . او وى را بوسيد   
ترى، مكتوب ما را بده، و ابداً برايم كارى را نكن،   به مردم بيرحم- به خدا سوگند -به اين حال تو :  فرمود�عمر 

  .و مقررى وى را مسترد نمود
:  از محمدبن سالم روايت نموده، و در حـديث وى آمـده     و اين را دينورى   . آمده است ) 165/3(اين چنين در الكنز     

اين كه رحمت از قلب تو كشيده شده باشد، گناه من چيست، خداوند از بندگان خود جز رحم كنندگان : عمر گفت
كنـى، مـردم را چگونـه رحـم          تو پسرت را رحـم نمـى      : كند، و او را از كارش برطرف ساخت و گفت          را رحم نمى  
  .آمده است) 310/8(ين در الكنز اين چن. خواهى نمود

   
   و اصحابش � عدالت پيامبر

  
    � عدالت پيامبر خدا

  در اين باره � قصه زن مخزومى و خطبه پيامبر
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 در غزوه فتح دزدى نمود، آن  گاه قوم وى هراسان �زنى در زمان رسول خدا : بخارى از عروه روايت نموده كه     
هنگامى كـه اسـامه در آن مـورد بـا او صـحبت      : گويد عروه مى.  رفتندشده نزد اسامه بن زيد براى شفاعت خواهى  

 »!كنـى؟  آيا با من در حدى از حدود خداوند تعـالى صـحبت مـى             «:  تغيير كرد و گفت    �نمود، روى رسول خدا     
 براى ايراد خطبه برخاست، �هنگامى كه بيگاه شد، رسول خدا      . اى رسول خدا برايم مغفرت بخواه     : اسامه گفت 
  :  ثناى خداوند همانطورى كه اهل و سزاوار اوست، گفتو پس از

نمـود، وى را      به خاطرى هـالك شـدند، كـه وقتـى شـريف در ميـان آنهـا دزدى مـى                    )قبل از شما  (مردم  : اما بعد «
سوگند به ذاتى كه جـان  . ساختند نمود، حد را بر وى جارى مى گذاشتند، و وقتى ضعيف در ميان شان دزدى مى        مى

  .»اوست، اگر فاطمه دختر محمد هم دزدى كند، دستش را قطع خواهم نمودمحمد در دست 
 در قبال آن زن دستور داد، و دستش قطع گرديد، و بعد از آن توبه او نيكو و خوب شد،   �بعد از آن رسول خدا      

ول خـدا   آمد، و من كار و ضـرورتش را بـه رسـ            وى بعد از آن مى    : گويد  مى )رضي اهللا عنها  (عائشه  . و ازدواج كرد  
 )رضي اهللا عنها( اين را بخارى در جاى ديگرى هم روايت كرده، و مسلم آن را از حديث عائشه          1.رسانيدم  مى �

 از عائشه، چنان كه در الترغيب 2و همچنين آن را ائمه اربعه. آمده) 318/4 (البدايهاين چنين در . روايت نموده است
  .اند آمده، روايت كرده) 26/4(
   

  در اين باره � هحديث ابوقتاد
بـا  [هنگـامى كـه   .  در سال حنين بيـرون رفتـيم  �با رسول خدا :  روايت نموده، كه گفت�و بخارى از ابوقتاده    

 روبرو شديم، مسلمانان شكستى خوردند، و مردى از مشركين را ديدم كه بـر مـردى از مـسلمانان مـسلّط                      ]دشمن
زره را پاره نمودم، او به طـرف مـن روى آورد، و مـرا               شده، او را از پشت سرش با شمشير بر رگ گردنش زدم و              

 �گرفته چنان فشار داد كه از آن بوى مرگ را يافتم، بعد از آن مرگ به سراغش آمد و مرا رها نمود، بعد به عمـر                  
:  نشـست و گفـت     �بعد برگـشتند و رسـول خـدا         . امر خداست :  گفت 3مردم را چه شده است    : پيوستم و گفتم  

گـاه برخاسـتم و    آن. »ته باشد و بر آن گواه داشته باشد وسائل و تجهيزات وى بـراى اوسـت       كسى كه كسى را كش    «
دهد؟  كى برايم شهادت مى   : گفتم.  مثل آن را گفت    �و رسول خدا    . دهد؟ باز نشستم   كى برايم شهادت مى   : گفتم

باز رسول  . باز نشستم دهد؟ و    كى برايم شهادت مى   : گفتم.  مثل آن را گفت    �بار ديگر رسول خدا     . و باز نشستم  
 بـه وى خبـر   »اى ابوقتاده تو را چه شـده اسـت؟     «:  گفت �من برخاستم رسول خدا     .  مثل آن را گفت    �خدا  

. گويد، وسائل و تجهيزات او نزد من اسـت، او را از جانـب مـن راضـى سـاز                    راست مى : دادم، آن گاه مردى گفت    
ت كه تجهيزات شيرى از شيرهاى خـدا را كـه در راه              چنان نيس  �نخير، به خدا سوگند، پيامبر      :  گفت �ابوبكر  
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  .م. يعنى نسائى، ابوداود، ترمذى و ابن ماجه 2
  يعنى چرا شكست خوردند؟ 3
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، و آن »، آن را به وى بـده 1راست گفت«:  فرمود�رسول خدا !! و به تو بدهد. جنگد، بگيرد خدا و رسول وى مى  
را به من داد، و من توسط آن بستان خرمايى را در بنى سلمه خريدم، و آن نخستين مالى بـود كـه در اسـالم جمـع       

) 50/9(و بيهقـى  ) 209ص (، ابـن ماجـه   )202/1(، ترمـذى    )16/2(، ابوداود   )86/2( همچنين مسلم     اين را  2.نمودم
  .اند روايت كرده

   
  قصه عبداللَّه بن ابى حدرد اسلمى با يك يهودى

از يهوديى بر وى چهاردرهم بود، و او از دسـتش           :  روايت نموده كه   �ابن عساكر از عبداللَّه بن ابى حدرد اسلمى         
و [اى محمد، من از اين مرد چهـار درهـم طلـب دارم و او در آن بـرمن غلبـه نمـوده اسـت                     :  برد و گفت   شكايت

: فرمـود . به ذاتيكه تو را به حق مبعوث نموده بر آن قـادر نيـستم             : پاسخ داد . »حقش را به او بده    «: فرمود. ]دهد نمى
ست بر آن قادر نيستم، و به وى خبـر دادم كـه   سوگند به ذاتى كه جانم در دست او: پاسخ داد. »حقش را به او بده «

: فرمـود . فرستى، و اميدوارم چيزى به ما غنيمت بدهى، و من برگشته آن را به او ادا كـنم                 تو ما را به طرف خيبر مى      
گفـت ديگـر در مقابـل كالمـش تعلّـل كـرده         چنان بود كه چون سه مرتبـه مـى  �و رسول خدا . »حقش را بده «

 به طرف بازار بيرون رفت، و بر سرش دستارى داشت، و چادرى را لنگ زده بود، دستار از                   شد، ابن ابى حدرد    نمى
اين چادر را از من بخر، و آن را به همـان يهـودى بـه    : سر خود گرفت، و آن را لنگ زد، و آن چادر را كشيد گفت     

اسـت؟ و او بـه او    تو را چـه شـده   �اى يار رسول خدا : آن گاه پيره زنى گذشت و گفت. چهار درهم فروخت 
 ايـن چنـين در   3.- چادرى را كه بر خود داشت براى وى انداخت -بگير، اين چادر را بگير : خبر داد، آن زن گفت   

  .آمده، روايت نموده است) 295/2 (االصابهو اين را همچنان احمد، چنان كه در . آمده) 181/3(الكنز 
   

  قصه دو مرد از انصار در اين باره
دو مرد از انـصار نـزد رسـول    : اند كه گفت  روايت نموده)رضي اهللا عنها( ابوسعيد نقّاش از ام سلمه ابن ابى شيبه و   

.  به خاطر مخاصمه آنها درباره ميراث هايى كه كهنه شده بود آمدند، و گـواهى بـر آنهـا وجـود نداشـت                       �خدا  
 نـازل نـشده اسـت، بـه     ]وحى[ن كنيد، و من در آنچه برايم در آ شما نزد من مخاصمه مى«:  فرمود �رسول خدا   

كنم، بنابراين براى كسى كه در آن بنا بر دليل او فيصله نمودم، و او با آن دليـل چيـزى از حـق             رأى خود فيصله مى   
دهـم، و روز     اى از آتش را مـى      كرد بايد آن را نگيرد، چون در اين صورت من به وى قطعه             برادرش را تصاحب مى   

: آن گاه هر دو گريه كردند، و هر يك از ايـشان گفتنـد             . »باشد  مى 4ر گردنش آويزان  آيد كه آن د    قيامت در حالى مى   
وقتى اين كار را انجام داديد، برويد و حق را قـصد            «:  فرمود �بعد پيامبر   . اى رسول خدا، حق من براى او باشد       
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  حيات صحابه

٧٧  سوم جلد 

 اين چنـين در الكنـز   2 -1.»كنيد، و تقسيم نماييد و قرعه كشى كنيد، و هر يكى از شما بايد رفيقش را حالل گرداند          
  .آمده است) 182/3(
  

  قصه اعرابيى در اين باره
 آمد، و دينـى را كـه بـر وى داشـت           �اعرابيى نزد رسول خدا     :  روايت نموده، كه گفت    �ابن ماجه از ابوسعيد     

اگر قرضم را به من ندهى تو را به مشكل مواجـه            :  شدت روا داشت، حتى گفت     �تقاضا نمود، و بر رسول خدا       
من حـق خـود   : گفت! كنى؟ دانى با كى صحبت مى واى بر تو، مى: گاه يارانش او را زجر دادند و گفتند    سازم، آن  مى

:  بعد از آن نزد خوله بنت قيس فرستاد و به او گفت         3؟آيا با صاحب حق نبوديد    :  فرمود �پيامبر  . كنم را طلب مى  
آرى، پـدر  : خوله گفت.  خرما بيايد و قرضت را ادا نماييم  اگر نزدت خرما باشد، به ما قرض بده، تا اين كه براى ما            

.  قرض اعرابى را ادا نمود و به او زياد پرداخـت �و به او قرض داد، رسول خدا . و مادرم فدايت اى رسول خدا 
آنهـا بهتـرين و برگزيـدگان    «:  فرمود�رسول خدا ! ات را ادا نمايد دين ادا نمودى خدا دين: آن گاه اعرابى گفت  

 اين را بزار از حديث عائشه 5.»، امتى مقدس نيست كه ضعيف در آن حق خود را بدون آزار و اذيت نگيرد 4اند ممرد
 به اختصار روايت نموده است، و طبرانى اين را از حديث ابن مسعود به اسناد جيد روايـت كـرده اسـت، ايـن                         �

  .آمده است) 271/3(چنين در الترغيب 
   

   بارهحديث خوله بنت قيس در اين
رسول خـدا  :  روايت نموده، كه گفت - )رضي اهللا عنهما  ( همسر حمزه بن عبدالمطلب      -طبرانى از خوله بنت قيس      

 تقاضا نمـود،    � به مردى از بنى ساعده يك وسق خرما بدهكار بود، وى نزدش آمد و آن را از رسول خدا                     �
دازد، آن مرد خرماى كمترى از خرمايش بـه وى           به مردى از انصار دستور داد كه آن را براى او بپر            �پيامبر خدا   

بلى، و چـه كـسى   : كنى؟ گفت  رد مى  �آيا بر رسول خدا     : انصارى گفت . پرداخت، ولى او از قبول آن ابا ورزيد       
 پـر از اشـك شـد، و بعـد از آن             �آن گاه چشمان رسول خـدا       ! تر است؟   به عدالت مستحق   �از رسول خدا    

، كه ضـعيف آن  خداوند امتى را مقدس نگردان! ت؟تر اس  به عدالت مستحقراست گفت، و چه كسى از من      «: گفت
اى خولـه، آن را بـرايش       «: ، بعد از آن گفت    »حق خود را از قوى آن بدون اين كه وى را آزار و اذيت رساند نگيرد               

هاى زمين  ه قرض دار خود راضى بيرون رود، جنبند)نزد(اى كه از  بشمار، و دينش را ادا كن، چون هر قرض دهنده     
اى كه قرض دار خود را معطّل كند، در حالى كه چيـزى بـه                و هر بنده  . كنند و ماهيان بحر بر وى دعاى رحمت مى       
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  حيات صحابه

٧٨  سوم جلد 

 اين را احمد به مانند آن از 1.»كند دست دارد، خداوند به خاطر اين عملش بر وى در هر روز و شب گناه نوشته مى         
  .آمده است) 270/3(اين چنين در الترغيب . ايت نموده است به اسناد جيد و قوى رو)رضي اهللا عنها(عائشه 

   
    � عدالت ابوبكر صديق

براى من روز قيامت در پيش خدا چه : حديث عبداللَّه بن عمرو در اين باره و اين گفته صديق
  باشد كسى مى

چـون فـردا    : و گفت  روز جمعه برخاست     �ابوبكر صديق   : بيهقى از عبداللَّه بن عمروبن العاص روايت نموده كه        
زنى به شـوهرش    . شد شترهاى صدقه را حاضر كنيد، كه تقسيم كنيم، و هيچ كسى جز به اجازه نزد ما داخل نشود                  

رضـي  (اين افسار را بگير شايد خداوند شترى براى مان نصيب كند، آن مرد آمد و دريافت كه عمر و ابوبكر       : گفت
چه چيز تـو    :  ملتفت شد و گفت    �آن گاه ابوبكر    . ها داخل گرديد   با آن اند، او نيز      نزد شترها داخل شده    )اهللا عنهما 

 از تقـسيم شـترها   �بعد هنگامى كه ابـوبكر    . را به ما داخل نموده است؟ سپس افسار را از وى گرفت، و او را زد               
وگند بـه خـدا سـ     :  بـه او گفـت     �عمر  . قصاص بگير : فارغ شد، آن مرد را فرا خواند و افسار را به او داد و گفت              

براى من در روز قيامت در پيش خـدا چـه كـسى             : ابوبكر گفت . گيرد، و تو اين را روش و سنّتى نكن         قصاص نمى 
 به غالم خود دستور داد، تا براى آن مرد سواريى را با            �او را راضى بساز، آن گاه ابوبكر        :  گفت �باشد؟ عمر    مى

  .آمده است) 127/3( اين چنين در كنزالعمال 2.ضى ساختپاالنش و يك جامه و پنج دينار بياورد، و او را بدان را
   

    � عدالت عمر فاروق
  )رضي اهللا عنهما(قصه عمر و ابى بن كعب 

رضـي اهللا   (در ميان عمر و ابى بـن كعـب          : اند كه گفت   ابن عساكر، سعيدبن منصور و بيهقى از شعبى روايت نموده         
 را در �گردان، هـر دو زيـدبن ثابـت     ]حكم[ و خودت  مردى را درميان من   :  گفت �عمر  .  خصومتى بود  )عنهما

ما نزد تو آمديم تا در ميان ما فيصله كنى، و در خانه كسى كه       : ميان خود تعيين نمودند و نزد وى آمدند، عمر گفت         
اينجـا، اى   : هنگامى كه هر دونزد وى داخل شدند، زيد براى وى مكانى را گشود و گفت              . شود داورى كند آمده مى   

اين نخستين جورى است كه در حكم خـود انجـام دادى، مـن بـا خـصم خـود                    :  به او گفت   �عمر  . مؤمنيناميرال
اميرالمؤمنين را از   : ابى ادعا نمود و عمر انكار كرد، زيد به ابى گفت          . نشينم، و هر دو در پيش روى وى نشستند         مى

 سـوگند بـه     � آن گـاه عمـر       3كردم ىسوگند خوردن معاف كن، و من اين را براى هيچ كسى غير از وى تقاضا نم               
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 شاهد �چون ابى در قانون اسالمى اگر مدعى براى خود شاهد نداشته باشد، بر مدعى عليه كه انكار كند سوگند است، در اينجا  3
 از ابى خواست تا اميرالمؤمنين را از سوگند �نمود، اما زيد   انكار نمود، پس بايد طبق قاعده فوق سوگند ياد مى�نداشت، و عمر 

  .م. خوردن معاف دارد، و به ابى گوشزد نمود كه اين درخواست را فقط براى عمر نموده است



  حيات صحابه

٧٩  سوم جلد 

كند كـه عمـر و مـردى از عامـه            زيد تا آن وقت قضاوت را درك نمى       : جاى آورد، و بعد از آن سوگند ياد نمود كه         
عمربن الخطاب و ابى بن كعـب  : و در نزد ابن عساكر از شعبى روايت است كه گفت. مسلمانان نزدش برابر نباشند  

اى عمر، آيا در قدرتت؟ عمـر  : ن خرمايى نزاع نمودند، آن گاه ابى گريست و گفت      به خاطر بريد   )رضي اهللا عنهما  (
رضايت دارم، و : گفت ]عمر[زيد، : ابى گفت. مردى از مسلمانان را در ميان من و خودت حكم بگردان     : به او گفت  

آمده، ) 181/3(و  ) 174/3(و حديث را، چنان كه در كنزالعمال        . هر دو به راه افتادند تا اين كه نزد زيد داخل شدند           
  .متذكر شده است

   
   در توسعه مسجد نبوى)رضي اهللا عنهما(قصه عباس و عمر 

 در پهلـوى مـسجد مدينـه منزلـى          �عباس بن عبـدالمطلب     : و عبدالرزاق از زيد بن اسلم روايت نموده، كه گفت         
فزايد، ولى عباس از فروش آن اين را به من بفروش، عمر خواست تا آن را به مسجد بي:  به او گفت�داشت، عمر  

خـودت آن را بـه     : بعـد گفـت   . آن را به من بخشش كن، از آن هم اجتناب ورزيد          :  گفت �عمر  . به وى ابا ورزيد   
. البد يكى از اينها را بپذيرى، باز هم نپذيرفت و ابا ورزيد:  گفت�آن گاه عمر . مسجد بيفزاى، از آن نيز ابا ورزيد

 را برگزيـد، و هـر دو نـزد وى      � بگيـر، وى ابـى بـن كعـب           ]حكم[من و خودت    مردى را در ميان     : سپس گفت 
اى از  من بر آن نيستم كه وى را، تا ايـن كـه راضـى نـساخته    :  گفت )رضي اهللا عنهما  (ابى به عمر    . مخاصمه نمودند 

پيـامبر خـدا    آيا اين قضاوتت را در كتاب خدا دريافتى يا اين كه سـنّتى از               :  به او گفت   �عمر  . منزلش بيرون كنى  
مـن از   : و آن كـدام اسـت؟ پاسـخ داد        :  گفـت  �عمر  . �بلكه سنتى است از پيامبر خدا       :  است؟ ابى گفت   �

 والسالم هنگامى كه بيت المقدس را بنـا نمـود،           هسليمان بن داود عليهماالصال   «: گفت  شنيدم كه مى   �پيامبر خدا   
وند برايش وحى فرستاد كه در حق مردى تـا رضـايت   شد، خدا  كرد، صبحگاهان منهدم مى    هر گاه ديوارى را بنا مى     

  1. خود آن را به مسجد افزود� وى را رها نمود، و بعد از آن عباس �آن گاه عمر . »وى را جلب نكنى بنا نكن
   

  حديث سعيد بن مسيب در اين باره
بن عبـدالمطلب    خواست تا منزل عباس      �عمر  : و همچنين عبدالرزاق از سعيد بن مسيب روايت نموده، كه گفت          

من آن را خواهم گرفـت،      :  گفت �عمر  .  را گرفته و به مسجد بيفزايد، ولى عباس از دادن آن به وى ابا ورزيد               �
بعد هر دو نزد ابى آمـده قـضيه را بـرايش    . بلى: گفت.  بگردان]حكم[در ميان من و خودت ابى بن كعب را     : افزود

المقدس را بنا كنـد،      والسالم وحى فرستاد كه بيت     هد عليهماالصال خداوند به سليمان بن داو    : ابى گفت . متذكر شدند 
آنچه را به من :  گفت]آن مرد[و آن زمينى بود از آن مردى، زمين را از وى خريد، هنگامى كه بهاى آن را پرداخت،              

مـن  :  مرد گفـت .بلكه آنچه را از تو گرفتم:  گفت])عليه السالم(سليمان [دادى بهتر است يا آنچه را از من گرفتى؟         
، بعد آن را به قدرى بلندتر از آن از وى خريد، و آن مرد مثل آن را دو يا سـه     ]و آن را قبول ندارم    [گردانم   نافذ نمى 
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  حيات صحابه

٨٠  سوم جلد 

به او شرط گذاشت، كه من اين را از تو به حكم خـودت       (  والسالم هعليه الصال )مرتبه تكرار نمود، بنابراين سليمان      
آن گاه آن را بـه حكـم وى خريـدارى    : افزايد مى.  نكن كه كدام يكى بهتر است      كنم ولى از من سئوال     خريدارى مى 

 پرداخت اين مبلغ را براى وى )عليه السالم( طال فيصله نمود، سليمان 1نمود، و آن شخص آن را دوازده هزار قنطار
در آن صـورت    دهـى    خيلى زياد دانست، خداوند برايش وحى فرستاد، كه اگر چيزى مربوط به توست و به او مـى                 

من بر آن هـستم كـه   : ابى گفت. دهى بده تا راضى شود، و او چنان نمود خودت داناترى، و اگر از رزق ما به او مى         
وقتى كه به نفع من داورى نمودى، مـن آن را           : عباس گفت . عباس مستحق منزل خود است، تا اين كه راضى گردد         

روايت كرده  ) 13/4(و آن را ابن سعد      . آمده است ) 260/4(ال   اين چنين در كنزالعم    2.دهم براى مسلمانان صدقه مى   
 �و ابن عساكر از سالم ابوالنضر آن را خيلى طويل روايت نموده، و سند آن صحيح است، مگر اين كه سالم عمر                       

و همچنين ابن سعد، ابن عساكر، بيهقى و يعقوب بن سـفيان آن را از ابـن عبـاس بـه شـكل                       . را درك نكرده است   
و حاكم و ابن عـساكر از طريـق   . اند آمده، روايت نموده  ) 66/7(كه سندش حسن است، چنان كه در الكنز         مختصر،  

 حذيفه 3اند، و در حديث وى آمده، روايت نموده) 65/7(اسلم آن را از وجه ديگرى خيلى طويل، چنان كه در الكنز 
  . آمده است)رضي اهللا عنهما(در بدل ابى بن كعب 

   
  �  عمر بن الخطاب و ابو سرْوعهقصه عبدالرحمن بن

 ]اى را نوشـابه [بـرادرم عبـدالرحمن   : اند كه گفـت   روايت نموده)رضي اهللا عنهما  (و عبدالرزاق و بيهقى از ابن عمر        
 ، البته در وقت خالفت - و هر دوى شان در مصر بودند     - 4 بن حارث همراهش نوشيد    )عقبه(نوشيد، و ابوسروعه    

هنگامى كه صبح نمودند به طرف عمروبن العاص، كه امير مصر بود، روان شـدند و   . د و هر دو مست شدن     �عمر  
برادرم به من متذكر شد كه او  : گويد عبداللَّه مى . اى نوشيديم و مست شديم     ما را پاك كن، چون ما از نوشابه       : گفتند

برادرم به مـن خبـر داد   . اند  رفتهداخل منزل شو، تو را پاك كنم، و ندانستم كه آنها نزد عمرو  : مست شده بود، گفتم   
 در جلوى مردم تراشيده شود، داخل منزل شـو  ]سرت[نبايد : گفتم. كه او عمرو را از اين موضوع آگاه ساخته است   

تراشيدند، بعـد هـر دو داخـل منـزل           در آن وقت توأم با جارى نمودن حد سر را مى          . تراشم من خودم سرت را مى    
 ايـن را  �و عمر  . رادرم را به دست خود تراشيدم، بعد از آن عمرو ايشان را شالق زد             سر ب : عبداللَّه ميگويد . شدند

هنگـامى كـه   . عبدالرحمن را بر پاالن شترى برايم بفرست، و او اين كار را انجام داد:  نوشت�شنيد و براى عمرو   
 آن او را رها سـاخت، و        بعد از .  رسيد، نظر به حقوقى كه بر وى داشت او را شالق زد و عقابش نمود               �نزد عمر   

بـر ايـن اسـاس عامـه مـردم       . او يك ماه ديگر سالم زيست و بعد از آن اجلش به سـراغ وى آمـد و وفـات نمـود                     

                                                 
پوست گاو پر از زر . كند، وزنى در حدود صد رطل، به معناى بسيار و واحد مقياس وزن را افاده مى» خوذ از يونانى استما«قنطار  1

  .م. اند، در فارسى خرتال، و خرطال هم گفته شده جمع قناطير، فرهنگ عميد نيز گفته
2 `�I# �ب �  .#��D ا�� از ���
  .م. يعنى حديث اسلم 3
  .ه بن الحارث آمده كه اشتباه استعتب: در اصل والمنتخب 4



  حيات صحابه

٨١  سوم جلد 

در منتخـب كنـز العمـال    .  وفات ننموده اسـت   � مرد، ولى او از شالق عمر        �پندارند كه او بر اثر شالق عمر         مى
 به طولش، چنـان كـه در        �آن را از اسلم از عمروبن العاص        و ابن سعد    . سند آن صحيح است   : گويد مى) 422/4(

  .آمده، روايت نموده است) 420/4(منتخب الكنز 
   

  و زنى كه شوهرش نبود � داستان عمر
 كسى به سوى زنى كه شوهرش نبود، و         �عمربن الخطاب   : اند كه گفت   عبدالرزاق و بيهقى از حسن روايت نموده      

واى بـر  : نزد عمر بيا، آن زن گفـت : ين عمل را ناپسند دانست، و به او گفته شد        فرستاد، و ا   1شدند نزدش داخل مى  
در حالى كه در جريان راه قرار داشت، ترسيد و درد زاييدن فرايش گرفت، و داخل منزلـى  ! من، مرا به عمر چه كار    

 �حاب پيـامبر   از اصـ �شد، و پسرش را انداخت، و آن طفل دو صدا كشيد و بعد از آن جان داد، آن گاه عمر          
، چون تو والى و تأديب كننده هـستى، و          2ها اظهارنظر كردند كه بر تو چيزى نيست        مشورت خواست، بعضى از آن    

اگـر ايـن را از      : گويى؟ گفـت   تو چه مى  :  روى به طرف على گردانيده گفت      � خاموش ماند، آن گاه عمر       �على  
ه خواهش و هواى تو گفته باشـند، برايـت خيرخـواهى      رأى خود گفته باشند، رأى شان به خطا رفته است، و اگر ب            

اند، من بر آن هستم كه ديه وى بر تو الزم است، چون تو او را به وحشت انداختى، و فرزندش را بـه سـبب                        نكرده
 را دستور داد تا ديه وى را بر قريش تقسيم نمايد، و ديه وى را از قريش به      � على   �تو سقط كرد، بنابراين عمر      

  .آمده است) 300/7(اين چنين در كنزالعمال . آورى نمايد  كه اين قتل خطا بوده است جمعخاطر اين
   

  در موسم حج براى تأمين عدالت � عملكردهاى عمر
خواند تا نزدش     واليان خويش را در موسم حج فرا مى        �عمر  : از عطا روايت نموده كه گفت     ) 211/3(و ابن سعد    

ام تا شما را سركوب نمايند،       اى مردم، من واليان خود را بر شما نفرستاده        «: گفت شدند، مى  بيايند، وقتى كه جمع مى    
هـا را بـه خـاطر جلـوگيرى از      ، بلكـه آن )تان تعـرض نماينـد   و نه اين كه بر ناموس (و نه اينكه اموالتان را بگيرند،       

ر حق كسى كه غير از اين روا ام، د مخاصمه در ميان شما و به خاطر تقسيم نمودن غنيمت در ميان تان ارسال داشته              
  .»داشته شده باشد، بپا خيزد

. اى اميرالمؤمنين، فالن واليت مرا صـد تازيانـه زده اسـت         :  هيچ كس برنخاست مگر يك تن، كه برخاست و گفت         
 برخاسـت و  �گاه عمروبن العاص  آن. براى چه وى را زدى؟ برخيز و از وى قصاص خود را بگير:  گفت �عمر  
باشد كه كـسانى     شود، و سنتى مى    ها نزدت افزون مى    لمؤمنين، اگر تو اين كار را انجام دهى، شكايت        اى اميرا : گفت

 را ديدم كه از نفس      �آيا من قصاص نگيرم، در حالى كه پيامبر خدا          : گفت. كنند آيند بدان عمل مى    بعد از تو مى   
درسـت اسـت، راضـى اش       :  گفـت  .ما را بگذار تا رضايت وى را جلـب كنـيم          : عمرو گفت ! داد؟ خود قصاص مى  

                                                 
  .شدند يعنى اشخاص بيگانه نزد وى داخل مى 1
  .م. يعنى بر تو تاوانى نيست 2



  حيات صحابه

٨٢  سوم جلد 

اين را ابن راهويه نيز، چنـان  . اى دو دينار، خالص نمود    بسازيد، و او خود را از وى به دويست دينار، از هر تازيانه            
  .آمده، روايت نموده است) 419/4(كه در منتخب الكنز 

   
  قصه مصرى و فرزند عمروبن العاص

اى :  آمـد و  گفـت  �ى از اهـل مـصر نـزد عمـربن الخطـاب          مـرد :  روايت نموده كه   �و ابن عبدالحكم از انس      
اى اميرالمؤمنين  : گفت. كند اى كه از تو حمايت مى      به جايى پناه برده   : گفت. برم اميرالمؤمنين از ظلمى به تو پناه مى      

مـن پـسر   : گفـت   عمروبن العاص مسابقه دادم، و از وى سبقت جستم، بنابراين مـرا بـا تازيانـه زد و مـى                  1با فرزند 
 نامه نوشت، و او را امر نمود تا بيايد و فرزندش را هم بـا                )رضي اهللا عنهما  (آن گاه عمر به عمرو      . عزتمندان هستم 

زد و عمـر   وى او را تازيانـه مـى   . مصرى كجاسـت؟ تازيانـه را بگيـر و بـزن          : بعد وى آمد، عمر گفت    . خود بياورد 
آمد، و تا  او را زد و ما از زدن آن خوش مان مى ! گند زد به خدا سو  : گويد انس مى . بزن فرزند عزتمندان را   : گفت مى

: بعد از آن بـراى مـصرى گفـت        .  او دست باز نداشت كه تمنّا نموديم كاش از وى دست بازدارد            ]زدن[آن وقت از    
آن . اى اميرالمؤمنين فقط فرزندش مرا زده بود، و تو قـصاصم را از وى گرفتـى               : اكنون بر فرق عمرو بكوب، گفت     

هـا را آزاد     ايد، در حالى كه مادران شان آن       از چه وقت تاكنون مردم را غالم خويش ساخته        :  به عمرو گفت   گاه عمر 
اين چنين در منتخب كنز العمال . اى اميرالمؤمنين من از اين قضيه آگاه نبودم، و او نزدم نيامده است   : اند؟ گفت  زاده

  .آمده است) 420/4(
   

  اش بر بحرين و مؤاخذه والى � عمر
به عمر خبر رسيد، كـه بـراى حـاكمش بـه بحـرين ابـن                : ابن جرير از يزيد بن ابى منصور روايت نموده، كه گفت          

شد، و شهادت مبنى بـر مكاتبـه بـا دشـمنان      الجارود يا ابن ابى الجارود مردى آورده شد، كه به او ادرياس گفته مى   
ها بپيوندد، بنابراين گردنش را در حالى زد كـه او            آن اسالم بر او ثابت گرديد، و اين كه او تصميم داشته است تا به             

 � به همان حاكم خود نوشت، و دستورش داد تا نزد وى بيايد، وى آمد و عمر                  �عمر  ! يا عمر، يا عمر   : گفت مى
 ريشش را با همـان نيـزه بلنـد    � آمد، و عمر �وى نزد عمر  . اى به دست داشت    در حالى برايش نشست كه نيزه     

اى اميرالمـؤمنين او اسـرار مـسلمانان را         : گفت جارود مى ! لبيك اى ادرياس، لبيك اى ادرياس     : گفت نمود و مى   مى
او را به خاطر تصميمش كـشتى، و كـدام       :  گفت �عمر  . براى آنها نوشته بود، و تصميم داشت تا به ايشان بپيوندد          

كـشتم ايـن چنـين در الكنـز           به خاطر او مى    شد، تو را   كند، اگر اين سنتى نمى      نمى 2يكى از ما هست كه اراده آن را       
  .آمده است) 298/7(
   

                                                 
  .باشد وى محمدبن عمروبن العاص مى 1
  .»كند كدام يك از ما هست كه اراده گناه را نمى«: شايد درست چنين باشد 2



  حيات صحابه

٨٣  سوم جلد 

  حديث زيدبن وهب در اين باره
 بـود، و  1 در حالى بيرون رفت كه دسـتهايش در گوشـش   �عمر  : و بيهقى از زيدبن وهب روايت نموده، كه گفت        

ى اميرانش بـراى وى پيـك       از طرف بعض  : گويد مى ]راوى[او را چه شده است،      : مردم گفتند ! لبيك، لبيك : گفت مى
كسى را براى ما جستجو كنيد كه عمـق       : آمد، كه نهرى جلو عبورشان را گرفت، و كشتى هم نيافتند، اميرشان گفت            

 ولـى او را مجبـور   - و آن در موسم سرما بود -ترسم  من از سردى مى : نهر را بداند، پيرمردى را آوردند وى گفت       
 نوشـت، و  2عمر برايش. و غرق شد! يا عمر: يرى نگذاشت، كه فرياد نمود نمود و داخلش گردانيد، برودت وى راد      

 چندين روز را روى گردان از وى سپرى نمود، و او چنان بود كه وقتى بر يكى از آنها    �او بازگشت نمود، و عمر      
نجـام داده  آن مردى را كه كشتى چه عملى را ا     : بعد از آن گفت   . داد شد همراهش اين كار را انجام مى       خشمگين مى 
شد، خواسـتيم عمـق      اى اميرالمؤمنين من قصد قتل وى را نداشتم، چيزى نيافتيم كه بر آن عبور مى              : بود؟ پاسخ داد  

مرد مسلمانى از همه چيزهـايى كـه آوردى، بـرايم    :  فرمود�عمر . آب را بدانيم، و فالن فالن جاها را فتح نموديم     
 ايـن  3. نبينمته اهلش بده، و بيرون برو كه ديگراش را ب زدم، ديه شد، گردنت را مى تر است، اگر سنتى نمى  مجبوب

  .آمده است) 299/7(چنين در كنزالعمال 
   

  در اين باره � قصه ابوموسى و مردى و نامه عمر
ها غنيمتى به دسـت آوردنـد، ابوموسـى      بود، و آن�مردى با ابوموسى اشعرى   : و بيهقى از جرير روايت نموده كه      

اخت، ولى آن را كامل نداد، لذا او از گرفتن آن اجتناب ورزيد، مگر در صورتى كـه همـه آن را بـه        سهم وى را پرد   
او موهايش را جمع نمود، و با آن نزد عمر . وى بپردازد، آن گاه ابوموسى او را بيست تازيانه زد، و سرش را تراشيد

تو را چـه شـده اسـت؟ او         : عمر گفت . زد � رفت، و موها را از جيب خود بيرون آورد، و به آن بر سينه عمر                 �
  : به ابوموسى نوشت�آن گاه عمر . اش را متذكر شد قصه
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دهم كـه اگـر آنچـه را انجـام           فالن اين چيز و آن چيز را به من خبر داد، من تو را سوگند مى               : سالم بر تو، اما بعد    «
اى، در حضور مردم انجام داده باشى، در جمع مردم برايش بنشين و او قصاص خـود را از تـو بگيـرد، و اگـر                           داده

  .»اى، در خلوت انجام داده باشى، در خلوت برايش بنشين تا قصاص خود را از تو بگيرد  دادهآنچه را انجام
ايـن چنـين در   . من او را بـراى خـدا بخـشيدم   : آن مرد گفت . هنگامى كه نامه به او داده شد، براى قصاص نشست         

  .آمده است) 299/7(كنزالعمال 
   

                                                 
  .باشد» در گوش هايش«: شايد درست 1
  .م. براى امير 2
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  حيات صحابه

٨٤  سوم جلد 

  قصه فيروز ديلمى با جوانى از قريش
  : نوشت)رضي اهللا عنهما( 2عمربن الخطاب به فيروز ديلمى:  روايت نموده، كه گفت1ز حرْماوىو ابن عساكر ا
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ام به تو  شغول خود ساخته است، وقتى كه اين نامهبه من خبر رسيده كه خوردن نان خوب با عسل تو را م        : اما بعد «

  .»رسيد، به بركت پروردگار بيا، و در راه خدا غزا كن
 اجازه خواست، به او اجـازه داد، در ايـن موقـع جـوانى از قـريش بـرايش                    )رضي اهللا عنهما  (فيروز آمد، و از عمر      

 دماغ قريشى را مجروح سـاخت،       ]اى دن ضربه با وارد نمو  [مزاحمت ايجاد نمود، فيروز دست خود را بلند نمود، و           
فيـروز  : كى اين كار را در حق تو نموده است؟ پاسخ داد          :  به او گفت   �عمر  . آلود نزد عمر داخل شد     قريشى خون 

: اى فيروز اين چيست؟ گفـت : عمر گفت. و حاال بر دروازه است، آن گاه به فيروز اجازه دخول داد و او داخل شد           
، تو به من نامه نوشتى و به وى ننوشتى، به من اجازه دخـول        3 به حكومت آشنايى نزديك داريم     اى اميرالمؤمنين، ما  

دادى، و به وى اجازه ندادى، او خواست در اجازه من، قبل از من داخل شود، آن گاه عكس العمل من همـان بـود                       
آن گاه فيـروز روى دو  . حتمى است؟ پاسخ داد البد: فيروز گفت. قصاص:  گفت �عمر  . كه برايت خبر داده است    

اى  اى جوان لحظه  :  به او گفت   �در حال عمر    . زانوى خود نشست، و آن جوان برخاست تا از وى قصاص بگيرد           
: گفت  شنيدم كه مى�ام، صبحگاهى از پيامبر خدا   شنيده�آرام باش، تا تو را از چيزى خبر بدهم كه از پيامبر 

آيا اكنون هم پس از اين كه اين را . »!را بنده صالح فيروز ديلمى كشت    به قتل رسيد، او      4امشب اسود عنسى كذاب   «
او را بعـد از ايـن   : جوان گفت! بينى كه قصاص خود را از وى بگيرى؟      شنيدى خود را چنان مى     �از پيامبر خدا    

رون كننـده  آيا اين را بي  :  گفت �آن گاه فيروز به عمر      .  به من خبر دادى معاف نمودم      �كه اين را از پيامبر خدا       
تـو را  : فيروز گفت . آرى: بينى، اقرار من براى او و عفو غير اجبارى او؟ گفت            من از آنچه نمودم مى     )نجات دهنده (

اى بـرادر قريـشى عفـو       : عمر گفت . گردانم، كه شمشيرم، اسبم و سى هزار از مالم براى او بخشش است             شاهد مى 
  .آمده است) 83/7(نين در الكنز اين چ. مأجور و با پاداشى نمودى، و مال هم گرفتى

   
  � قصه كنيزك و عدالت عمر

كنيزى نزد عمـر  : اند، كه گفت  روايت نموده)رضي اهللا عنهما (طبرانى در االوسط، ابن عساكر و بيهقى از ابن عباس           
 عمـر . مواليم مرا متهم ساخت، و مرا بر باالى آتش نشانيد، تا اين كه فرجم سـوخت               :  آمد و گفت   �بن الخطاب   

: آيا خودت از چيزى براى وى اعتراف نمودى؟ گفـت  : نه، گفت : آيا او آن را از تو ديده بود؟ گفت        :  به او گفت   �
آيا به عذاب خداوند تعـذيب  :  آن مرد را ديد گفت   �هنگامى كه عمر    . او را نزد من بياوريد    : آن گاه عمر گفت   . نه

                                                 
  .در شرح حيات الصى به حرْمازى است 1
  .كرد، و مسلمان شده بود وى از اوالد فارس بود كه در يمن حكومت مى 2
  .م. يعنى به قوانين دخول بر خلفاء و سالطين آشنا هستيم 3
  .وى در اواخر زندگى پيامبر خدا صلى اهللا عليه وسلم در يمن ادعاى نبوت كرده بود 4



  حيات صحابه

٨٥  سوم جلد 

: آيا آن را در وى ديدى؟ گفـت       : گفت. دش متّهم ساختم  اى اميرالمؤمنين، من او را در نفس خو       : كنى؟ پاسخ داد   مى
سوگند به ذاتى كه جانم در دست اوست، اگر از پيامبر خدا : فرمود. نه: او خود به آن اعتراف نمود؟ گفت    : گفت. نه

 حتمـاً از تـو بـرايش        »گيرد، و فرزند از پدر خـود       بنده از موالى خود قصاص نمى     «گفت    نشنيده بودم، كه مى    �
برو تو براى خدا آزاد هستى، و تو آزاد كرده شده خـدا و  : گرفتم، و او را صد تازيانه زد و به كنيز گفت         قصاص مى 

 1كسى كه به آتش سوزانده شود، يا مثله       «: گفت  شنيدم كه مى   �دهم از پيامبر خدا      رسول وى هستى، شهادت مى    
  .آمده است) 299/7(لعمال  اين چنين در كنزا2.»شود آزاد است، و او آزاد شده خدا و رسول است

   
  � قصه نبطيى با عباده  بن صامت و عدالت عمر

 را فراخوانـد تـا اسـب وى را    3 در بيت المقـدس نبطيـى      �عباده بن صامت    : و بيهقى از مكحول روايت نموده كه      
 الخطـاب   شكست، و او از دست وى به عمربن]سر يا رويش را[محكم بگيرد، ولى او ابا ورزيد، عباده او را زد، و       

اى : چه تو را واداشـت كـه ايـن عمـل را نـسبت بـه وى انجـام دادى؟ گفـت                     :  شكايت برد، عمر به وى گفت      �
بـراى قـصاص   : گفـت . اميرالمؤمنين، دستور دادم اسبم را محكم بگيرد، نگرفت، و من مردى هستم شديد، زدمـش            

 قصاص را كنار گذاشت، �ى؟ عمر   گير آيا به خاطر غالمت از برادرت قصاص مى       :  گفت �بنشين، زيد بن ثابت     
  .آمده است) 303/7(اين چنين در الكنز . و به پرداخت ديه به او حكم نمود

   
  � داستان عوف بن مالك اشجعى  با يك يهودى و عدالت عمر

 به شام آمد، مردى �هنگامى كه عمر : اند كه گفت  روايت نموده�ابوعبيد، بيهقى و ابن عساكر از سويد بن غفله   
بينـى بـه مـن انجـام داده          اى اميرالمؤمنين، مردى از مؤمنين آنچه را مى       : از اهل كتاب در برابر او برخاست و گفت        

 � به شدت غـضبناك شـد و بـه صـهيب          �عمر  :  اين را گفت   - او در حالى كه مجروح و مضروب بود          -است  
صـهيب بـه راه افتـاد، و ديـد كـه           . بياوربرو ببين كه كى اين كار را در حق وى نموده است، و او را نزد من                  : گفت

اميرالمؤمنين به شدت بر تو خشم گرفته است، نزد         :  اين عمل را انجام داده است، گفت       �مالك بن عوف اشجعى     
 نمـاز را خوانـد،      �وقتى كه عمـر     . ترسم كه بر تو عجله نمايد      معاذبن جبل برو تا با او صحبت كند، چون من مى          

و عوف قبالً نزد معاذ رفتـه و قـصه خـويش را بـه وى         . آرى: رد را آوردى؟ گفت   صهيب كجاست؟ آيا آن م    : گفت
اى اميرالمؤمنين، او عوف ابن مالـك اسـت، سـخنش را بـشنو، و بـر وى          : گفته بود، آن گاه معاذ برخاست و گفت       

زن مسلمانى را اى اميرالمؤمنين او را ديدم كه : تو به اين چه كار داشتى؟ پاسخ داد:  به او گفت�عجله نكن، عمر    
برد، وى خر را به شدت زد، تا او را بيندازد، ولى خـر وى را نينـداخت، آن گـاه او را دفـع نمـود و او       بر خرى مى 

                                                 
  .م. باشد دف از مثله قطع نمودن و بريدن اعضاى بدن مىه 1
�W(و; ) ٨+٣/:) (+٢١/ ٢(و (!�W ) +٣/ ٨(و ب��AB ) ٧*+٨(���ا�� در اFو�} . ��% ا	� 2!) (�� و ذه�� در ادا#� #� ^,ی.Iدا� S�Pن را ص% :

�یL ا��P
� 9)�و ب� �9[ #&	� ا	Xب.  
  .اشتند، زراعت پيشه و مسيحى بودندانباط قومى اند غيرعربى كه در شام سكونت د 3



  حيات صحابه

٨٦  سوم جلد 

آن زن را نـزد مـن بيـاور، تـا           : عمر به او گفت   . افتاد، و با او عمل ناشايسته را انجام داد، يا خود را بر وى انداخت              
از ايـن خـانم مـا چـه         : عوف نزد آن زن آمد، و پدر و شوهرش بـه وى گفتنـد             . آنچه را گفتى تصديق و تأييد كند      

مـا  : روم، پدر و شوهرش گفتنـد  به خدا سوگند من حتماً همراهش مى      : آن زن گفت  . خواهى، ما را رسوا نمودى     مى
، آن گـاه    آمدند، و به مثل گفتار عوف را به وى خبـر دادنـد             �بعد نزد عمر    . كنيم رويم، و از طرف تو ابالغ مى       مى

اى : ، بعد از آن افزود 1بر اين كار با شما مصالحه نكرديم      : و فرمود .  دستور داد، و يهودى به دار آويخته شد        �عمر  
: گويد سويد مى. مردم از خداوند در ذمه محمد بترسيد، و اگر كسى از آنها اين كار را نمود، از ذمه برخوردار نيست

و طبرانى . آمده است) 299/2( اين چنين در الكنز 2.اى بود كه در اسالم ديدم آن يهودى نخستين به دار آويخته شده
  .اند رجال وى رجال صحيح: گويد مى) 13/6(و هيثمى .  به شكل مختصر روايت نموده�آن را از عوف بن مالك 

   
  � داستان بكر بن شَداخ با يك يهودى و عدالت عمر

 وى از كسانى بود كه      - �بكر بن شداخ ليثى     : اند كه   ليثى روايت نموده   ابن منده و ابونعيم از عبدالملك بن يعالى       
اى :  آمـد و گفـت  � وقتى كه احتالم شـد نـزد پيـامبر    -نمودند، و كم سن و سال بود        را مى  �خدمت پيامبر   

تـارش را  بار خدايا گف«:  فرمود�پيامبر . ام شدم، و اكنون به حد مردان رسيده پيامبر خدا من نزد اهل تو داخل مى    
در زمان خالفت عمربن الخطاب بود، كه يك يهودى كشته شده پيدا شد،        . »راست بگردان و كاميابى را نصيبش كن      

آيـا در آنچـه مـرا خداونـد        : قرار گرديد و بر منبر باال رفته گفـت         اين قضيه را عمربن الخطاب بزرگ دانست، و بى        
شوند؟ من كسى را كه از ايـن قـضيه آگـاهى دارد بـه      شته مىواليت داده، و خليفه گردانيده است، مردان بى گناه ك      

اللَّه :  گفت�عمر . ام من آن را چنين كرده: بكربن شداخ برخاست و گفت. دهم كه به من خبر دهد خدا سوگند مى 
آرى، فالن براى جهـاد رفـت و        : گفت.  را بياور  )نجات(اكنون دليل بيرون رفتن     . اكبر، به خون وى اعتراف نمودى     

  :گويد مدم و اين يهودى را در منزل وى يافتم كه چنين مىآ وظيفه دار فاميل خويش ساخت، مرا
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ب انداخت، و من امشب تمام با عروس وى خلوت نمودم، من بـر دو      اشعث را اسالم از طرف من در فري       «: ترجمه

هاى درون ران  هاى جمع شدن گوشت كند، گويى جاى خوابم، و او بر شتر بى موى الغر بيگاه مى دنده سينه وى مى
  .»خيزند وى، چون جماعتى است كه براى جماعتى بر مى

                                                 
  .شود  با اهل ذمه شام اين بود كه اگر كسى با زن مسلمان زنا كند به دار آويخته مى�يكى از شروط پيمان نامه عمر  1
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  حيات صحابه

٨٧  سوم جلد 

اين چنين در الكنـز     . نمود، و خون او را باطل گردانيد       تصديق   � قول وى را نظر به دعاى پيامبر         �آن گاه عمر    
آمـده، روايـت كـرده    ) 52/1(و اين را ابن ابى شيبه از شعبى، به معناى آن، چنان كه در االصابه          . آمده است ) 13/7(

  . است
   درباره قتل يك يهودى)رضي اهللا عنهما(نامه عمر به ابوعبيده 

مرد مسلمانى مـردى از اهـل ذمـه را در شـام بـه قتـل                 : اند كه  ه روايت نموده  عبدالرزاق و بيهقى از قاسم بن ابى بزَّ       
عمـر  .  مكاتبـه نمـود  � بلند شد، او در اين ارتباط با عمربن الخطاب    �رساند، و اين قضيه به ابوعبيده بن جراح         

بوده باشد كه   اگر اين عادتش باشد وى را پيش آورده، و گردنش را بزن، و اگر اين يك بيباكى و كم عقلى                     : نوشت
  .آمده است) 298/7( اين چنين در كنزالعمال 1.اش كن وى مرتكب شده است، چهار هزار به عنوان ديه جريمه

   
  به امير ارتشى درباره منع كشتن مشركين � نامه عمر

:  به فرمانده ارتشى كه فرستاده بـود نوشـت  �عمربن الخطاب : مالك از مردى از اهل كوفه روايت نموده است كه         
كنند، چون از كوه باال رفت و از دست وى فـرار نمـود مـرد تعقيـب            شنيدم كه مردانى از شما مشرك را تعقيب مى        

 سوگند به كسى كه جـان مـن در          -كشد،   ، يعنى خوف نكن، ولى وقتى كه وى را دريابد مى          2نترس: گويد كننده مى 
 و نـزد ابـن صـاعد و    3.كـنم  را قطـع مـى   اگر شنيدم كه كسى اين كار را انجام داده است، گـردنش             -دست اوست   

سوگند به ذاتى كه جانم در دست اوست اگر يكى شـما     : گفت ]عمر[: گويد كائى از ابوسلمه روايت است كه مى      لال
 نزد وى بنابر آن پايين شود،       ]همان مشرك [در مقابل مشركى به انگشت خود به طرف آسمان اشاره كند، بعد از آن               

  .آمده است) 298/2(اين چنين در كنزالعمال .  من او را خواهم كشتو او وى را به قتل رساند،
   

  � قصه هرمزان با عمر
 را  �تستر را محاصره نموديم، و هرمزان فيصله عمـر          :  روايت نموده، كه گفت    �از انس بن مالك     ) 96/9(بيهقى  

:  بـه وى گفـت     �يم، عمر   درباره خويش پذيرفته تسليم شد، من وى را نزد عمر آوردم، هنگامى كه نزد وى رسيد               
هاى عـرب    ما و شما گروه   : گفت. حرف بزن، باكى نيست   : سخن زنده را يا سخن مرده را؟ گفت       : حرف بزن، گفت  

رسـانديم و غـصب      گـرفتيم، بـه قتـل مـى        ما شما را به بندگى مى     . را خداوند از همديگر جدا و فارغ نساخته است        
اى : گويى؟ گفتم   چه مى  ]تو[:  گفت �عمر  . ما ديگر قدرتى نبود   ولى هنگامى كه خدا با شما شد براى         . نموديم مى

اميرالمؤمنين دشمنان زيادى را با شوكت شديدى پشت سـر گذاشـتم، اگـر وى را بكـشى قـوم از زنـدگى نااميـد                         
مالك و مجزأه بن ثور را كشته است   آيا كسى را كه براء بن     :  گفت �عمر  . افزايد شان مى  شوند و اين به مقاومت     مى
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در تفسير آن در عربى آمده، كه به خاطر امانت در » يعنى خوف نكن« گفته است، و �ت عمر اين كلمه را به همين صورت حضر 2
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  حيات صحابه

٨٨  سوم جلد 

حـرف بـزن    : براى كشتن وى راهى نيست، چون به او گفتى        : كشد، گفتم  وقتى كه ترسيدم او را مى     ! ده نگه دارم؟  زن
نه، به خـدا سـوگند، نـه رشـوه     : رشوه خوردى و از وى چيزى به دست آوردى؟ گفتم:  گفت�عمر  . باكى نيست 

ر خـودت را بيـاور، يـا بـه تعـذيبت      بر آن شهادت خودت يا غي: گفت. ام گرفتم، و نه چيزى از وى به دست آورده       
 بـاز   �آن گاه بيرون رفتم، و به زبير بن عوام بر خوردم، او بـا مـن شـهادت داد، و عمـر                       : گويد مى. كنم شروع مى 

  .ايستاد، و هرمزان اسالم آورد و عمر برايش وظيفه مقرر نمود
نيـز  ) 96/9(آمده و بيهقى ) 298/2(لكنز چنان كه در ا. شافعى نيز اين را به معناى آن به اختصار روايت نموده است  

هـا   آن را خيلـى   ) 87/7 (البدايـه و در   . آن را از طريق جبيربن حيه به سياق ديگرى به طول آن روايت كـرده اسـت                
  .طويل ذكر نموده است

   
  و تعيين معاش براى مرد مسنّى از اهل ذمه � عمر

هنگامى كه با عمـربن الخطـاب     : اند كه گفت   ايت نموده  رو �ابن عساكر و واقدى از عبداللَّه بن ابى حدرد اسلمى           
: نمود، از حال وى جويا شد، گفته شد  به جابيه آمديم با مرد بزرگ سالى از اهل ذمه برخورد، كه طعام طلب مى   �

اى را كه به گردن وى بود لغو نمـود    جزيه�عمر . اين مردى است از اهل ذمه، كه سالخورده و ضعيف شده است      
 را به پرداخت جزيه مكلّف ساختيد، و هنگامى كه ضعيف شد تركش نموديد كه طعام طلـب كنـد؟ و           وى: و گفت 

و در نزد ابوعبيد، ابن زنجويه و عقيلى از عمر          .  حواله نمود  -المال برايش كه صاحب عيال نيز بود         ده درهم از بيت   
در : گفـت . نمود هاى مساجد گدايى مى    وى بر مرد مسنى از اهل ذمه عبور نمود، كه بر دروازه           :  روايت است كه   �

در جوانيت از تو جزيه گرفتيم، و در پيريت ضـايعت سـاختيم، بعـد از آن از بيـت المـال                  . حق تو انصاف ننموديم   
  .آمده است) 302/2 301(اين چنين در الكنز . برايش مبلغى مناسب حالش حواله نمود

   
  � داستان مردى از اهل ذمه با عمر

 نيـز در ميـان   �مسلمانان در جابيه بودند، و عمر بن الخطاب    : دبن ابى مالك روايت نموده كه گفت      ابوعبيد از يزي  
 بيـرون رفـت، و بـا    �عمـر  . برند آنان بود، مردى از اهل ذمه آمده به او اطّالع داد كه مردم انگور او را به يغما مى           

اى : پاسخ داد! تو هم همچنان؟ : د، عمر پرسيد  كرد و در آن انگور بو      مردى از يارانش برخورد كه سپرى را حمل مى        
 برگشت، و به صاحب آن دستور به پرداخت قيمـت انگـور را              �اميرالمؤمنين، دچار گرسنگى شديم، آن گاه عمر        

  .آمده است) 299/2(اين چنين در كنزالعمال . داد
   

  داستان قضاوت وى به نفع يك يهودى برخالف يك مسلمان
 دعوا نمودند، عمـر حـق را بـه          �يك مسلمان و يك يهودى نزد عمر        : ايت نموده كه  مالك از سعيد بن مسيب رو     

به خدا سوگند، به حق فيصله نمودى، عمر وى را با : يهودى به او گفت. جانب يهودى داد و به نفع وى حكم نمود
اضيى كـه بـه حـق    هر ق : يابيم به خدا سوگند، ما در تورات مى      : دانى؟ يهودى گفت   تو از كجا مى   : شالق زد و گفت   



  حيات صحابه

٨٩  سوم جلد 

به  (كشانند و باشد، و يك ملك از طرف چپش، و او را به راستى مى قضاوت كند، يك ملك از طرف راست وى مى
 1.كنند شوند، و او را رها مى  سازند، تا وقتى كه وى با حق باشد، و وقتى حق را ترك نمود بلند مى                 موفقش مى  )حق

  .آمده است) 455/3(اين چنين در الترغيب 
   
  )رضي اهللا عنهما(ستان عمر و اياس بن سلمه دا

 در بازار عبور نمـود و       �عمربن الخطاب   : از اياس بن سلمه و او از پدرش روايت نموده، كه گفت           ) 32/5(طبرى  
از راه كنار باش، چون سال آينده : شالق همراهش بود، مرا آهسته با آن زد، و در گوشه لباسم اصابت نمود، و گفت

از دستم گرفت و بـا مـن بـه طـرف            . آرى: خواهى حج كنى؟ گفتم    اى سلمه مى  : روبرو شد و گفت   فرارسيد با من    
از اين، در حج خود استفاده كن، و بدان كـه، در بـدل همـان    : منزلش روان شد، و ششصد درهم به من داد و گفت         

  .ام  من آن را فراموش نكردهولى: گفت. اى اميرالمؤمنين، من آن را به خاطر نياوردم: گفتم. دره است كه تو را زدم
   

    � عدالت عثمان ذى النّورين
  قصه وى با غالمش در اين باره

من گوش تو را ماليده   :  غالمى داشت، به او گفت     �عثمان  :  از ابوالفرات روايت نموده، كه گفت      هسمان در الموافق  
چه خوب، قصاص در دنيـا، نـه        شديد به مال،    :  گفت �بودم، از من قصاص بگير، غالم گوشش را گرفت، عثمان           

  .از محب طبرى آمده است) 111/2 (ه فى مناقب العشرهاين چنين در الرياض النضر. قصاص در آخرت
   

  اى قصه عدالت وى درباره پرنده
 وارد مكـه  �عمـربن الخطـاب   : از نافع بن عبدالحارث روايت نموده، كه گفت) 47ص(امام شافعى درمسند خود     
خل دارالنّدوه گرديد، و خواست از آنجا رفتن به مسجد را نزديك سازد، آن گاه چادر خود                 شد، و در روز جمعه دا     

اى از اين كبوتران باالى آن نشست، و او آن را پراند، آن گـاه مـارى آن را                     در خانه انداخت، و پرنده     2را بر ديوارى  
در :  نزد وى داخل شديم، گفت     � هنگامى كه نماز جمعه را به جاى آورد، من و عثمان بن عفّان            . گرفت و كشتش  

من داخل اين منزل شدم، و خواستم رفتن به مـسجد را نزديـك              : چيزى كه من امروز انجام دادم، بر من حكم كنيد         
اى از اين كبوتران بر آن نشست، ترسيدم بر آن غايط خود را بيفكند،               سازم، و چادرم را بر اين ديوار انداختم، پرنده        

من در نهاد   .  آن ديوار ديگر نشست، و مارى آن را گرفت و كشتش           )پشت(ا پراندم، آن گاه بر      بنابراين از آنجا آن ر    
به . خويش دريافتم كه من آن را از منزل و جايى كه در آن در امان بود، به جايى كه در آن مرگش طبيعى بود پراندم

: آن بر اميرالمؤمنين حكم كنى؟ گفت     بينى، كه به     يك بز سه سال سرخ رنگ را چگونه مى        :  گفتم �عثمان به عفّان    
  . را بدان امر نمود�بينم، عمر  من آن را مناسب مى
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  حيات صحابه

٩٠  سوم جلد 

   
    � عدالت على

  و تقسيم مال اصفهان � على
 آمـد، او آن را بـه   �مالى از اصفهان بـراى علـى   : اند كه گفت و ابن عساكر از كُلَيب روايت نموده) 348/6(بيهقى  

ها  نانى را يافت، و آن را هفت تكّه نمود، و هر تكّه آن را بر يكى از آن سهم                  هفت سهم تقسيم نمود، آن گاه قرص        
هـا اول داده   انداخت، بعد از آن امراى هفتگانه را خواست و در ميان شان قرعه كشى نمود، تا ببيند بـراى كـدام آن                 

  .روايت نموده است) 49/3(آمده و آن را ابن عبدالبر نيز در االستيعاب ) 116/3(اين چنين در الكنز . شود مى
   

  با زن عربى و موالى وى � داستان وى
دو زن يكى عربـى و  : از عيسى بن عبداللَّه هاشمى از پدرش و او از جدش روايت نموده، كه گفت           ) 349/6(بيهقى  

  طعام و چهل   1 براى طلب چيزى آمدند، و براى هر يكى از آنها يك كُرّ            �ديگرى آزاد كرده شده آن زن، نزد على         
اى اميرالمؤمنين به من مثل : ولى زن عربى گفت  . آزاد كرده شده آنچه را داده شده بود گرفت و رفت          . درهم امر داد  
من به  :  به او گفت   �دهى كه به اين دادى، در حالى كه من عرب و او كنيز آزاد كرده شده است؟ على                    آنچه را مى  

  . نديدم)عليهماالسالم(اسماعيل بر پسران اسحق كتاب خداوند عزوجل ديدم، و در آن تمييزى براى پسران 
   

  و جعده بن هبيره در اين باره واقع شد � آنچه ميان على
اى اميرالمـؤمنين دو    :  آمد و گفت   �جعده بن هبيره نزد على      : ابن عساكر از على بن ربيعه روايت نموده، كه گفت         

از اهل و مالش، و ديگـر آن دو  : تر هستى يا اين كه گفتآيند، و تو براى يكى از آنها از جانش محبوب        نفر نزدت مى  
: گويـد  مـى ! دارد كشد، بنابراين به نفع همان كسى حكم كن كه تو را دوست مـى  اگر بتواند كه تو را بكشد حتماً مى   

. كردم، ولى اين چيزى است براى خدا      بودم چنين مى   اين امرى است كه اگر من مى      :  بر سينه وى زده گفت     �على  
  .آمده است) 166/3(چنين در الكنز اين 

   
   در اين موردهسخن اصبغ بن نبات

 به بازار رفتم، وى ديد كه اهل �با على بن ابى طالب : ابوعبيد در االموال از اصبغ بن نباته روايت نموده، كه گفت    
وى  ،3اوز نمـوده اهل بازار از جاهاى خويش تج:  گفتند2اين چيست: گفت. اند بازار از جاهاى خويش تجاوز نموده   

آيا ايشان اين حق را ندارند؟ بازار مسلمين مانند مصلّاى نمازگزاران است، كسى كه به چيزى سـبقت نمـود                    : گفت
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  حيات صحابه

٩١  سوم جلد 

 بـا يهـودى در   �آمده است، و قصه على ) 176/3(اين چنين در الكنز . همان روز تا ترك نمودنش براى وى است 
  .گذشت) 330/1( در »هدايت مردم گرديد كه مؤدى به �هاى اعمال و اخالق اصحاب  حكايت«
  

    � عدالت عبداللَّه بن رواحه
ها و زمـين بـه ايـن         آسمان: داستان خيبر و عدالت وى با يهود ساكن آن، و اين قول ايشان كه             

  استوارند
: ه روايت نموده و حديث را با طول آن در قصه خيبر متذكر شده و در آن آمـد                  )رضي اهللا عنهما  (بيهقى از ابن عمر     
. نمـود  كرد، و نصف را بر آنـان تعيـين مـى           آمد، آن را بر ايشان اندازه مى        هر سال نزد آنها مى     �عبداللَّه بن رواحه    

.  رشـوه دهنـد  1خواستند به وى ]همچنان[گيرى و تخمين وى شكايت بردند، و       از شدت اندازه   �ها به پيامبر     آن
ترين انسان نزد مـن، بـه       ورانيد؟ به خدا سوگند، از نزد محبوب      خ اى دشمنان خدا، حرام را به من مى       : عبداللَّه گفت 

ام، و شما از نظر من از بوزينگان و خنزيرهايى كه به تعداد شما باشند بدتر هستيد، ولـى بـدبينى و                       سوى شما آمده  
هـا و   آسـمان : آنان گفتند. كند تا بر شما عدالت نكنم بغضم نسبت به شما، و دوستى ام به وى، مرا به اين وادار نمى       

  .آمده است) 199/4 (البدايه اين چنين در 2.زمين به اين استوارند
   

    � عدالت مقداد بن اسود
  ميرم تا اسالم عزيز باشد من مى: سخن حارث بن سويد در اين باره و اين گفتار مقداد

اى بـود، و   ر سـريه  د�مقـداد بـن اسـود    : از حارث بن سويد روايت نموده، كه گفـت     ) 176/1 (الحليهابونعيم در   
 ايشان را محاصره نمود، امير فرمان داد كه كسى چهارپاى خويش را به چرا بيرون نبرد، شخصى كـه ايـن                      )دشمن(

فرمان به او نرسيده بود، چهارپاى خود را به چرا برد، بنـابراين اميـر وى را زد، و آن مـرد در حـالى بازگـشت كـه            
تـو را چـه شـده اسـت؟      : آن گاه مقداد عبور نمود و گفـت       . ديده بودم با آنچه امروز مواجه شدم، هرگز ن      : گفت مى

موصوف قصه خود را برايش بيان نمود، مقداد شمشير خويش را در گردن انداخت و بـا وى بـه طـرف اميـر روان       
وى حاضر شد، ولى آن مرد معافش نمود، و . قصاص وى را از نفس خودت بده: شد، وقتى كه نزد امير رسيد گفت

  .ميرم تا اسالم عزيز باشد من مى: گفت ر حالى بازگشت كه مىمقداد د
   

    � خوف خلفا
  � حديث ضحاك درباره خوف ابوبكر صديق
اى را روى درختى ديـد و        پرنده �ابوبكر صديق   : اند كه گفت   ابن ابى شيبه، هناد و بيهقى از ضحاك روايت نموده         

نـشينى و از     بودم، بر درخت مـى     ، دوست داشتم چون تو مى     به خدا سوگند  ! خوشحالى باد براى تو اى پرنده     : گفت
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  حيات صحابه

٩٢  سوم جلد 

به خدا سوگند، دوست داشتم درختـى  ! كنى، نه حسابى بر توست و نه عذابى     خورى، بعد از آن پرواز مى      ها مى  ميوه
جويـد، و بـه      گذاشـت و مـى     گرفت، و در دهـانش مـى       گذشت و مرا مى    بودم، كه شترى از نزدم مى      در كنار راه مى   

و در نـزد ابـن فتحويـه در الوجـل از     . بـودم  كرد و بـشر نمـى   برد و بعد از آن مرا پشكلى بيرون مى       مى سرعت فرو 
از ! اى گنجـشك خوشـا بـه حالـت       :  به گنجشكى نگاه كـرد و فرمـود        �ابوبكر  : ضحاك بن مزاحم آمده كه گفت     

ه خدا سـوگند، دوسـت داشـتم        ب! كنى، نه حسابى بر تو است و نه عذابى         ها پرواز مى   خورى و بر درخت    ها مى  ميوه
ام را   كردند، يـك پـاره     شدم مرا ذبح مى    ساختند، وقتى خوب بزرگ و چاق مى       بودم، كه اهلم مرا چاق مى      قوچى مى 

خوردند، و بعـد از آن مـرا در مكـان قـضاى حاجـت بـه صـورت پليـدى                      كباب و پاره ديگرم را خشك كرده، مى       
دوسـت  :  روايت اسـت كـه گفـت       �احمد در الزهد از ابوبكر صديق       و در نزد    . شدم انداختند، و بشر پيدا نمى     مى

  .آمده است) 361/4(اين چنين در الكنز . بودم داشتم مويى در پهلوى بنده مؤمنى مى
   

  � حديث ضحاك درباره خوف عمر
هلـم  اى كاش قـوچ ا    :  فرمود �عمر  : اند كه گفت   و بيهقى از ضحاك روايت نموده     ) 52/1 (الحليههناد، ابونعيم در    

شدم، آن گاه كسى كـه وى را دوسـت           ساختند، تا اين كه خوب چاق مى       خواستند چاقم مى   بودم، آن قدر كه مى     مى
خوردنـد، و سـپس    نمودند، و مـى  آمد، و يك پاره مرا كباب، و پاره ديگرم را خشك مى   شان مى  دارند، به زيارت   مى

  .بودم انداختند و بشر نمى مرا به صورت پليدى بيرون مى
   

  � حديث ابن عساكر و ابونعيم درباره خوف عمر
عمـربن  : انـد كـه گفـت      ابن المبارك، ابن سعد، ابن ابى شيبه، مسدد و ابن عساكر، از عامربن ربيعه روايـت نمـوده                 

شـدم، اى    بودم، اى كاش پيـدا نمـى       اى كاش اين گياه مى    :  را ديدم كه گياهى را از زمين برداشته گفت         �الخطاب  
  .رفتم ها مى زاد، اى كاش فراموش شده و از خاطره دم، اى كاش مادرم مرا نمىبو كاش چيزى نمى
اى مـردم، شـما   : اگر مناديى از آسمان نـدا كنـد  :  روايت است كه گفت�از عمر ) 53/1 (الحليه و نزد ابونعيم در    

مردم، شما همه بـه  اى : و اگر مناديى ندا كند    . ترسم كه آن من باشم     شويد مگر يك مرد مى     همه به بهشت داخل مى    
  .شويد جز يك مرد خواهانم كه آن شخص من باشم دوزخ داخل مى

   
  آنچه ميان عمر و ابوموسى اشعرى اتفاق افتاد

:  برخورد و به او گفت    �عمر با ابوموسى اشعرى     :  روايت است كه   )رضي اهللا عنهما  (و نزد ابن عساكر از ابن عمر        
 عمل خـود  ]بقيه[ بود به تو برسد، و تو از �همان عملت كه با پيامبر سازد كه  اى ابوموسى، آيا تو را خشنود مى 

به شكل بسنده و مساوى بيرون روى، خير آن در مقابل شرّش و شرّ آن در مقابل خيرش به شكل مـساوى، نـه بـه               
 نادانى  به خدا سوگند، به بصره آمدم در حالى كه جهل و          . نه، اى اميرالمؤمنين  : نفع تو باشد، و نه به ضررت؟ گفت       

ها در راه خدا جهاد نمودم، و من به آن فضل وى را  در ميان شان شايع بود، قرآن و سنت را به آنها آموختم، و با آن
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ولى من دوست دارم كه از عملم، خير آن به شرش، و شر آن به خيرش، به شكل مـساوى  :  گفت�عمر  . خواهانم
 بود به شكل خالص    �ود من و همان عملم كه با پيامبر خدا          و كفاف بيرون روم، كه نه عليه من باشد، و نه به س            

  .آمده است) 401/4(اين چنين در منتخب الكنز . به من برسد
   

  هنگام وفاتش �  درباره خوف عمر)رضي اهللا عنهما(حديث ابن عباس 
ر با خنجر زده شد هنگامى كه عم  :  روايت نموده، كه گفت    )رضي اهللا عنهما  (از ابن عباس    ) 52/1 (الحليهابونعيم در   

بشارت باد اى اميرالمؤمنين، خداوند توسط تو شهرها را گشود، نفاق را توسط تـو    : نزدش داخل شدم و به او گفتم      
. و در غيـر آن    : گفـتم ! كنـى؟  اى ابن عباس آيا در امارت مرا توصيف مـى         : گفت. دفع گردانيد و رزق را فراخ نمود      

، دوست دارم از آن، چنان كه داخل شـده بـودم، خـارج شـوم، نـه           سوگند به ذاتى كه جانم در دست اوست       : گفت
 در يك حـديث طويـل   )رضي اهللا عنهما(اين را طبرانى از حديث ابن عمر    .  و نه گناهى   ]از آن داشته باشم،   [اجرى  

و ابـن سـعد     . آمده، روايـت كـرده    ) 76/9(روايت نموده، و همچنين ابويعلى آن را از ابورافع، چنان كه در المجمع              
آن را از طريق ديگرى از  ) 256/3( مثل اين روايت نموده و همچنين        )رضي اهللا عنهما  (آن را از ابن عباس      ) 254/3(

به جنّت بشارت باد، براى مدت طوالنى يار : گفتم: و حديث را متذكر شده، و در آن آمده است... وى روايت نموده
: گفـت .  شدى، و امانت را ادا نمودى  1 گرفتى و قوى    بودى، و امارت مسلمانان را به عهده       �و همصحبت پيامبر    

، سوگند به خدايى كه غير از او ديگر معبودى نيست، اگر دنيا و آنچه در آن ]بايد بگويم[بشارت تو به من به جنت      
است از آن من بود، آن را از ترس و هول آنچه در پيش دارم، قبل از اين كه خبر را بدانم براى رهـايى از آن فديـه                

 به خدا سوگند دوست دارم آن برايم كفـاف          ]بايد بگويم [و درباره گفتارت به من در مورد امارت مؤمنين،          . دادم مى
 متذكر شدى، همان چيزى است كه �اما آنچه از هم صحبتى همراه پيامبر . باشد، نه به نفعم باشد، و نه به ضررم

عبيدبن عمير نيز به شكل طوالنى روايت نموده، و در آن           از حديث عبداللَّه بن     ) 257/3(و اين را    . آرزويش را دارم  
سـخن  :  گفـت )رضـي اهللا عنهمـا  (هنگامى كه نشست بـه ابـن عبـاس    . مرا بنشانيد:  گفت�عمر : افزوده است كه 

آيا به اين در روز قيامـت نـزد خداونـد، روزى كـه بـا وى      : خويش را برايم تكرار كن، وقتى كه تكرار نمود، گفت         
گويـد آن گـاه عمـر     راوى مى. آرى:  گفت)رضي اهللا عنهما(دهى؟ ابن عباس  گواهى و شهادت مىشوى،   روبرو مى 

  . خوشش آمد]از آن[ بدان خوشحال شد �
   

  هنگام وفاتش � و مسور درباره خوف عمر )رضي اهللا عنهما(حديث ابن عمر 
اش كه   سر عمر در همان بيمارى    : كه گفت  آمده است    )رضي اهللا عنهما  (از ابن عمر    ) 52/1 (الحليهو نزد ابونعيم در     

بر تـو چـه بـاك       : من گفتم : ابن عمر گويد  . سرم را بر زمين بگذار    : به من گفت  . در آن وفات يافت، بر ران من بود       
واى بر  : آن را بر زمين گذاشتم، گفت     : گويد مى. بر زمين بگذارش  : است كه بر سر ران من باشد، يا بر زمين؟ گفت          
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 بـه خنجـر   �وقتى كه عمر : از مسور روايت است كه گفت. ، اگر پروردگارم بر من رحم نكند     من و واى بر مادرم    
داشتم به خاطر رهايى از عذاب الهى قبل از اين كـه آن را   به خدا سوگند، اگر به اندازه زمين طال مى : زده شد گفت  

  .دادم اش مى ببينم فديه
   

    هراسد آيا امير از مالمت و سرزنش مالمت كننده مى
  حديث سائب بن يزيد در اين باره

از سرزنش مالمت كننـده در راه       :  گفت �مردى به عمربن الخطاب     :  روايت نموده كه   �بيهقى از سائب بن يزيد      
خدا نترسم برايم بهتر است، يا مصروف عبادت و اجتهاد باشم؟ گفت، كسى كه چيزى از امر مسلمانان را به دوش                     

ترسد، اما كسى كه امير نباشـد بايـد خويـشتن را ملـزم بـه عبـادت                   المت كننده نمى  گيرد، در راه خدا از مالمت، م      
  .آمده است) 164/3(اين چنين در الكنز . ساخته و براى ولى امر خود خيرخواهى نمايد

   
  هاى خلفا به خلفا و اميران  وصيت
    :)رضي اهللا عنهما(هاى ابوبكر به عمر  وصيت

   هنگامى كه خواست او را جانشين خود سازد)رضي اهللا عنهما(وصيت وى به عمر 
 را جانـشين خـود   � خواست عمـر  �وقتى كه ابوبكر    :  روايت نموده، كه گفت    - أغرّ بنى مالك     -طبرانى از أغرّ    

  : گفت]�ابوبكر [تعيين نمايد، كسى را نزدش فرستاد، و وى را خواست، او نزدش آمد، 
اش رنج آور است، بنابراين اى عمر از خدا به اطاعت وى             وش گيرنده خوانم كه براى به د     من تو را به كارى فرا مى      

گذشـته از ايـن خالفـت و    . بترس، و از وى به تقوا و ترسش پيروى نما، چون پرهيزگار، بى بيم و محفـوظ اسـت        
بـه  باشند، بنابراين كسى كـه   كنند، ديگران مستحق آن نمى   امارت امرى است، كه غير از كسانى كه حق آن را ادا مى            

رود كـه آرزوهـايش    حق امر كند، به باطل عمل نمايد، و به معروف دستور دهد، و به منكر عمل كند، احتمـال مـى      
 ]ريخـتن [اگر تو عهده دار امر ايشان شدى و توانستى كه دسـت خـود را از                 . قطع شده و عملش به آن باطل گردد       

سـازى، و زبانـت را از نـاموس شـان بـاز      هاى شان خرد    مال ]از نخوردن [خون شان خشك نگه دارى، شكمت را        
  1.اللَّه ممكن نيست دارى، اين كار را بكن، و برخوردارى از قوت و توانايى جز به توفيق

و حـافظ المنـذرى در      . انـد   را درك نكرده است، ولى بقيه رجال وى ثقـه          �اغر ابوبكر   : گويد مى) 198/5(هيثمى  
  . جز اينكه در آن انقطاع استاند، راويان وى ثقه: گويد مى) 15/4(الترغيب 

   
  هنگام رحلت  درباره جانشين ساختن عمر و وصيتش به وى � وصيت ابوبكر

 فـرا رسـيد وصـيت    �وقتى كه مـرگ ابـوبكر   :  روايت نموده، كه گفت�ابن عساكر از سالم بن عبداللَّه بن عمر     
  :نمود
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اين عهد و پيمانى است از ابوبكر صديق، در آخر زمانش در دنيا، كه از آن               . به نام خداى بخشاينده مهربان    «: ترجمه

در حال بيرون رفتن است و ابتداى زمانش به آخرت، كه در آن در حال داخل شدن است، جـايى كـه كـافر ايمـان             
 من بعد از خودم عمربن الخطاب را جانشين خـود           :گويد كه  شود و دروغگو راست مى     آورد، فاجر پرهيزگار مى    مى

ام، و  اگر عدالت كند، همين گمان من از وى است، و اگر ظلم كند و تغير نمايـد، مـن خيـر را اراده نمـوده     . ساختم
  .»"گردند اند، به زودى خواهند دانست كه به كدام مرجع بر مى و آنانى كه ستم نموده"دانم،  غيب را نمى

اى عمر بدبين تو را بد بيند، و دوست دار تو را دوست گيـرد، و از  : تاد، و وى را خواسته گفت    سپس نزد عمر فرس   
ولـى  :  ابوبكر گفت-من به آن نيازى ندارم :  وى گفت-شود،  شود، و شرّ دوست داشته مى    قديم خير بد دانسته مى    

اين را هم ديدى كـه مـا را بـر نفـس            را ديدى، و وى را همراهى نمودى، و          �آن به تو نياز دارد، تو پيامبر خدا         
نموديم، و مرا نيـز ديـدى، و    آمد، دوباره به اهلش اهدا مى      داد، حتى زيادت آنچه را از وى به ما مى          خود ترجيح مى  

ام  ام نمودى، كه روش و نقش قدم كسى را كه قبل از من بود تعقيب نمودم، به خدا سوگند، خواب نكـرده                      همراهى
اى عمـر  . ام بر راهى هستم كه از آن بيراه نـشده .  نبودم، كه دچار وهم شده باشم]اى صحنه[كه خواب بينم و شاهد  

كند، و در روز حقـى اسـت كـه آن را در شـب      براى خداوند در شب حقى است، كه آن را در روز قبول نمى     ! بدان
 حق سنگين گرديده اسـت،  ميزان آنان كه در روز قيامت سنگين گرديده، فقط به سبب پيروى آنها از           . كند قبول نمى 

و سزاوار است به آن ترازويى كه جز حق ديگر چيزى در آن نباشد، كه سنگين گردد، و ميزان آنـان كـه در قيامـت            
سبك گرديده، فقط به سبب پيروى ايشان از باطل سبك گرديده است، و سزاوار است به آن ترازويى كه جز باطـل            

سازم نفس خودت اسـت، و از مـردم          اولين چيزى كه تو را برحذر مى      از  . ديگر چيزى در آن نباشد، كه سبك شود       
 دارنـد، و در لغزشـى   ]در سر[اند، و هواهاى بزرگى  هاى ايشان شديداً متوجه سازم، چون چشم هم تو را برحذر مى   

 و از تـو  باشد، و زنهار كه در آن واقع شوى، آنها هميشه براى تو در خوف  شوى، براى آنها فايده مى     كه تو واقع مى   
باشند، البته تا وقتى كه تو از خدا خوف داشته باشى، و از وى بترسى، و اين وصيت من است، بـر تـو                         در ترس مى  

  .آمده است) 146/3(اين چنين در الكنز . گويم سالم مى
   

 هنگام )رضي اهللا عنهما (حديث عبدالرحمن بن سابط و غير وى در باره گفتار ابوبكر به عمر              
  وفاتش
 از عبدالرحمن بن سابط و زيـدبن زبيـد بـن          الحليه ابن المبارك، ابن ابى شيبه، هناد، ابن جرير و ابونعيم در             در نزد 

اى :  را فراخواند و بـه او گفـت        �هنگامى كه مرگ ابوبكر فرارسيد، عمر       : حارث و مجاهد روايت است كه گفتند      
كند، و عملى در شـب اسـت    در شب قبول نمىعمر از خدا بترس، و بدان، براى خدا عملى در روز است كه آن را         

هـاى آنـان كـه در     نمايد، و ميـزان   كند، و اونفل را تا اين كه فرض را ادا نكنى قبول نمى             كه آن را در روز قبول نمى      
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شان از حق در دار دنيا و ثقل آن باالى شان وزن شده است، و  شان وزن شده، فقط به خاطر پيروى    هاى قيامت ميزان 
هـاى آنـان كـه در قيامـت          شـود كـه وزن باشـد، و ميـزان          ى ترازويى كه فردا در آن حق گذاشته مـى         حق است برا  

و حـق  . شان سبك شده، فقط به خاطر پيروى شان از باطل در دنيا و سبكى آن بر آنها سبك شـده اسـت              هاى ميزان
 اهـل جنـت را يـاد    ]وقتـى [خداوند تعالى . شود كه سبك باشد  است براى ترازويى كه فردا در آن باطل گذاشته مى         

هـا را بـه خـاطر     هنگامى آن. شان در گذشته است ترين اعمال شان ذكر كرده است، و از گناه       نموده، آنها را با خوب    
اهل دوزخ را ياد نمـوده آنهـا را بـا           ]وقتى[من از نپيوستن به آنها در هراسم، و خداوند تعالى           : آوردى ، بايد بگويى   

مـن از   : هنگامى آنها را ياد نمودى، بگو     .  است، و نيكى شان را بر آنها رد نموده است          بدترين اعمال شان ذكر كرده    
 ، بـه ايـن صـورت بنـده در رجـا و خـوف             - و آيه رحمت و عذاب را متذكر شد          -ترسم   اين كه با اينها باشم مى     

هـاى خـود     را به دست  شود، و خود     داشته باشد، و از رحمت وى نااميد نمى        باشد، و از خدا آرزوهاى باطل نمى       مى
تر از مرگ كه به سراغ تو آمـدنى اسـت برايـت              اگر تو وصيتم را حفظ نمودى، غايبى محبوب       . اندازد به هالك نمى  

تر و بدتر از مرگ برايت نخواهـد بـود،و تـو بـر آن غالـب       باشد، و اگر وصيتم را ضايع ساختى غايبى مبغوض    نمى
  .مده استآ) 363/4( اين چنين در منتخب الكنز 1.نيستى

   
    � هاى ابوبكر به عمروبن العاص و غير وى وصيت

ها به سـوى شـام گـسيل      وقتى كه  وى را بر ارتش)رضي اهللا عنهما(وصيت ابوبكر به عمرو     
  نمود

 تـصميم گرفـت تـا    �ابـوبكر  : ابن سعد ازعبداللَّه بن ابى بكربن محمدبن عمروبن حزم روايت نموده، كـه گفـت              
بـه وى   .  بـود  �اولين كسى كه از فرماندهان وى حركت نمـود عمـروبن العـاص              . ع نمايد ها را در شام جم     ارتش

 به طرف فلسطين برود، عساكر عمرو كه همراهش از مدينه بيرون شده بودند، سه هزار          2دستور داد، تا از طريق ايله     
يز بيرون رفـت، و در حـالى    ن�ابوبكر . تن بودند، و در ميان آنها تعداد زيادى از مهاجرين و انصار حضور داشتند   

  : گفت كرد به او توصيه نموده، مى  حركت مى�كه پياده در پهلوى سوارى عمروبن العاص 
بينـد، و تـو    هاى خود و آشكارت بترس و از وى حيا كن، چون او تو را و عملت را مـى     از خدا در خفيه   ! اى عمرو 

تر دارند، و  ند، و از كسانى كه در اسالم از تو غناى بزرگبينى كه من تو را از كسانى كه از تو با سابقه تر خودت مى
دهى رضـاى خـدا را       بنابراين از عامالن آخرت باش، و به آنچه انجام مى         . اند، مقدم داشتم   ترين اهل آن   از با كفايت  

، و 3اشهاى مردم مب نصب العين خود قرار ده، و براى آنان كه با تواند پدر باش، و درصدد كشف عورتها و پوشيده                  
روبرو شدى در روبرو شدن راست و صادق ]با دشمن[به آشكار آنها كفايت كن و در امر خود جدى باش، و چون            

باش و نترس، و از نافرمانى منع كن، و بر آن عقاب نما، و هنگامى كه به اصحاب و ياران خويش وعظ نمودى، از                        
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  حيات صحابه

٩٧  سوم جلد 

) 133/3(ايـن چنـين در كنزالعمـال    . »شـوند  ح مىاختصار استفاده كن، خويشتن را اصالح كن، رعيتت برايت اصال       
  .نيز ماننده آن را روايت كرده است) 129/1(و ابن عساكر . آمده است

   
  به عمرو و وليدبن عقبه � نامه وى

 كـه بـر     �ابوبكر بن عمـرو و وليـدبن عقبـه          : از قاسم بن محمد روايت نموده، كه گفت       ) 29/4(ابن جرير طبرى    
 آنها را در وقت فرستادن شان بر صدقه مشايعت نمـوده بـود و هـر                 � نوشت، ابوبكر    نصف صدقات قضاعه بود،   

  : دوى آنها را يك نصيحت نموده گفت
گرداند، و از راه هايى بـرايش رزق    در خفا و آشكار از خدا بترس، چون كسى كه از خدا بترسد، به او گشايشى مى                

رسد، گناهـانش را بخـشيده و پـاداش را بـرايش عظـيم و               برد، و كسى كه از خدا بت       دهد كه گمان نمى    و روزى مى  
تو در راهـى  . كنند گرداند، و ترس از خدا بهترين چيزى است كه بندگان خدا به آن يكديگر را توصيه مى              بزرگ مى 

هاى خدا هستى، و در اين راه مجال فريب كارى و تفريط و غفلت از چيزهايى كه قوام دين و حفظ خالفـت     از راه 
نيز اين را به شكل آن از ) 132/1(ابن عساكر . » است، برايت ممكن نيست، بنابراين ضعيف و سست نشوتان در آن

  .قاسم روايت نموده است
   

  )رضي اهللا عنهما(نامه وى به عمروبن العاص درباره خالد بن وليد 
رضي اهللا (عمروبن العاص ابوبكر صديق به    :  روايت نموده، كه گفت    �ابن سعد از مطَّلب بن سائب بن ابى وداعه          

  : نوشت)عنهما
من به خالدبن وليد نوشتم، تا جهت كمك به تو به طرف تو حركت كند، هنگامى كه نزد تو رسيد با وى به خـوبى                   
همصحبتى كن، و خود را بر وى بلند وانمود نكن، و نظر به مقدم داشتنم تو را از او و ديگران، بدون وى، در امـور   

  .آمده است) 133/3(اين چنين در كنزالعمال . شان مخالفت نكن  با آنها مشورت نما و همراهتصميم اتّخاذ نكن،
   

  )رضي اهللا عنهما(حديث ابن سعد درباره نامه ابوبكر براى عمرو 
  :  گفت)رضي اهللا عنهما(ابن سعد از عبدالحميد بن جعفر و او از پدرش روايت نموده كه ابوبكر به عمروبن العاص 

بلى، عذْره، و ساير قضاعه و كسى كه از عرب در آنجا پايين شده اسـت،          : گذرى  بر كسانى كه بر آنها مى      من تو را  «
كسى كه از ايشان از تو . ها را به جهاد در راه خدا دعوت كن، و به اين كار ترغيب شان نما            بنابراين آن . مقرر نمودم 

اى را در مرتبـه و       در ميان ايشان توافق به عمل آور، و هر قبيله         متابعت نمود او را سوارى بده، و به او توشه بده، و             
  .هم آن را روايت نموده است) 129/1(آمده، و ابن عساكر ) 133/3(اين چنين در الكنز . »منزلتش قرار بده

   
  )رضي اهللا عنهما(وصيت ابوبكر صديق به شرحبيل بن حسنه 



  حيات صحابه

٩٨  سوم جلد 

هنگـامى كـه ابـوبكر خالـدبن     :  روايت نموده، كه گفـت �تيمى از محمد بن ابراهيم بن حارث ال ) 70/4(ابن سعد   
  : را كه يكى از امرا بود توصيه نموده گفت �درباره وى شرحبيل بن حسنه . سعيد را عزل نمود

شـد،   متوجه خالدبن سعيد باش، و حق وى را بر خويش آن چنان بدان، كه اگر وى به عنوان والى بر تو بيرون مـى                   
دانـى كـه    دانى، و ايـن را هـم مـى    خودت جايگاه او را در اسالم مى. دانست  را برايت مى  دوست داشتى كه آن حق    

من نيز وى را والى مقرر نموده بودم، ولى بعد عزلش .  در حالى رحلت نمود كه او برايش والى بود         �پيامبر خدا   
كنم، مـن وى   مارت بخل نمىمن با هيچ كسى در ا  . را مناسب ديدم، كه شايد اين كار در دينش براى وى بهتر باشد            

وقتى امرى برايـت    .  انتخاب نمود  1را در ميان فرماندهان ارتش مخير ساختم، و او تو را بر ديگران، و پسر عمويش               
پيش آمد، كه در آن نيازمند به مشورت پرهيزگار و نصيحت كننده بودى، بايد اولين كسى كـه از وى شـروع كنـى،        

سومى هم خالدبن سعيد باشد، چون تو نـزد ايـشان نـصيحت و خيـر، خـواهى                  ابوعبيده بن جراح، معاذبن جبل و       
  .آمده است) 134/3(اين چنين در الكنز . يافت، و نبايد بدون آنها تصميم بگيرى، يا خبرى از ايشان پنهان نمايى

   
  )رضي اهللا عنهما(توصيه ابوبكر صديق به يزيد بن ابى سفيان 

  :هنگامى كه ابوبكر در برابر يزيدبن ابى سفيان ايستاد، گفت : ده،  كه گفتابن سعد از حارث بن فضل روايت نمو
شـوى، و آن بـه خـاطر         اى يزيد، تو جوانى هستى كه نظر به خوبى هايى كه از تو ديده شده است، به نيكى ياد مى                   

بيرون نمايم، تـا  اى من خواستم تو را آزمايش كنم و از اهلت  چيزى است كه آن را در وقت تنهايى خود انجام داده     
افـزايم و اگـر بـدى     اگر خوبى نمودى برايت مى. ببينم چطور هستى؟ و والى بودنت چگونه است؟ و امتحانت كنم         

  .سازم، من تو را به وظيفه خالدبن سعيد گماشتم نمودى معزولت مى
  :سپس وى را توصيه هايى نمود كه بايد به آنها در جهت حركتش عمل نمايد، و به او گفت

 �دانى، و پيامبر خدا  كنم، جايگاه او را در اسالم خودت مى و را درباره ابوعبيده بن جراح به خير توصيه مىمن ت
، بنابراين فضيلت و سـابقه دارى       »براى هر امت امينى هست، و امين اين امت ابوعبيده بن جراح است            «: گفته است 

 حاضـر بـوده اسـت خـودت       �ا  كه وى با پيـامبر         باش، صحنه هايى ر    ]نيز[وى را بدان، و متوجه معاذبن جبل        
، بنـابراين در هـيچ كـارى     »آيد او به اندازه يك تيرانداز پيش روى علما مى        «:  گفته است  �دانى، و پيامبر خدا      مى

  .بدون ايشان تصميم نگير، و آن دو از هيچ خيرى دريغ نخواهند ورزيد
باط با من، چنان كه مـرا در ارتبـاط بـه آنهـا توصـيه نمـودى،       اى خليفه پيامبر خدا، آن دو را نيز در ارت : يزيد گفت 
خداوند تو را رحمت كنـد،      : يزيد گفت . كنم ايشان را در ارتباط به تو حتماً توصيه مى        :  گفت �ابوبكر  . توصيه كن 

احمد، حاكم و منصور بن شعبه بغدادى در        . آمده است ) 132/3(اين چنين در الكنز     . و از اسالم پاداش خيرت دهد     
انـد كـه      روايت نمـوده   � ، از يزيدبن ابى سفيان       -باشد   حسن المتن و غريب االسناد مى     :  و گفته است   -االربعين  

  : وقتى كه ابوبكر مرا به طرف شام اعزام داشت گفت: گفت
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  حيات صحابه

٩٩  سوم جلد 

. ترسـم   و اين بزرگترين چيزى است كه بر تو مى1اى يزيد، تو قرابتى دارى كه شايد آنها را در امارت ترجيح بدهى        
كسى كه چيزى از امور مسلمانان را به عهده بگيرد سپس با طرفدارى و محبـت                «:  گفته است  �چون پيامبر خدا    

اقربا كسى را بدون داشتن حق بر آنها امير مقرر كند، بر وى لعنت خداست، و خداوند در قيامت بدل و عوضى را،                       
كسى از مال برادرش با محابـات بـه كـسى چيـزى             و اگر   . كند تا اينكه وى را داخل آتش ننموده، از وى قبول نمى          

خداوند مردم را دعوت نموده است كـه        .  ذمه خدا از وى دور شده است       - يا گفت    -بدهد، بر وى لعنت خداست      
به وى ايمان بياورند و در حمايت خدا قرار داشته باشند، كسى كه چيزى را در حمايت خداوند به غير حـق هتـك     

  2.» ذمه خداوند عزوجل از وى دور شده است- يا گفت - نمايد، بر وى لعنت خداست
اين حديث در كتب شش گانه نيست، وگويى كه آنها به خاطر جهالت شيخى كه در آن آمده، از                   : گويد ابن كثير مى  

 اين  �كند، صحت اين حديث است، چون ابوبكر صديق          گويد آنچه در قلب خطور مى      اند، و مى   آن منصرف شده  
) 143/3(ايـن چنـين در كنزالعمـال    . است، و بر مسلمانان بهترين آنها را بعد از خود مقرر نموده است          چنين نموده   
آن را احمد روايت نموده، و در آن مردى است كه از وى نـام بـرده نـشده              : گويد مى) 232/5(و هيثمى   . آمده است 

  .است
   

    � هاى عمر وصيت
  به ولى امر بعد از وى � وصيت عمربن الخطاب

  : اند كه وى گفت  روايت نموده�بن ابى شيبه، ابوعبيد در االموال، ابويعلى، نسائى، ابن حبان و بيهقى از عمر ا
كنم، كه براى آنان حق شـان را بدانـد، و حرمـت      من خليفه بعد از خود را در ارتباط با مهاجرين اوايل، توصيه مى        

ار، آنان كه در داراالسالم جاى گرفتند، و قبل از ديگران ايمـان   او را در ارتباط با انص     . آنان را براى شان حفظ نمايد     
او را  . كنم، تا از نيكوكار آنها قبول نمايد، و خطا كار آنها را ببخشد             هاى شان جاى گزين گرديد، توصيه مى       در قلب 

ال و خـشم    كنم، چون آنها ناصر اسـالم، خـارج كننـده امـو            در ارتباط با اهل شهرها به خوبى و نيكويى توصيه مى          
و او را در ارتباط با      . دشمن اند، و از ايشان آنچه را بگيرد كه از احتياج شان زايد و رضايت شان بر آن فراهم باشد                   

از شترهاى كم   . اند كنم، چون آنها اصل عرب و ماده اسالم         به خوبى و نيكويى توصيه مى      - ]باديه نشينان [ -اعراب  
 بـه ذمـه خداونـد و ذمـه رسـول وى      ]در ارتباط با اهل ذمه[و او را .  نمايد آنها بگيرد و به فقراى شان مسترد     3سن

شان به عهد آنها وفا نمايد، و در دفاع از آنها بجنگد و آنها را به چيزهاى دور از طاقـت و                       نمايم كه براى   توصيه مى 
و ابن عـساكر از قاسـم       ) 197/3(ابن سعد   . آمده است ) 439/4( اين چنين در المنتخب      4.توانايى شان مكلّف نسازد   
  : فرمود�عمربن الخطاب : اند كه گفت بن محمد روايت نموده
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  حيات صحابه

١٠٠  سوم جلد 

گيرد، بايد بداند كه مردمان دور و نزديـك آن را از وى خواهنـد                كسى كه پس از من اين مسؤوليت را به دوش مى          
ت، اين كـه پـيش كـرده        جنگم، و اگر بدانم كسى از من براين قويتر اس          خواست، و من با مردم در دفاع از خود مى         

 ايـن چنـين در الكنـز        1.تر است از اين كه آن را به  عهـده بگيـرم             شوم و گردنم به شمشير زده شود، برايم محبوب        
  .آمده است) 147/3(
   

  )رضي اهللا عنهما(وصيت عمربن الخطاب به ابوعبيده بن جراح 
 هنگـامى كـه بـه خالفـت         �اى كه عمـر      مهاولين نا : از صالح بن كيسان روايت نموده، كه گفت       ) 54/4(ابن جرير   

تـو را بـه تـرس خـدايى         :  تعيين نمود  �برگزيده شد، نوشت، به ابوعبيده بن جراح بود، كه وى را بر لشكر خالد               
ها به  ذاتى كه ما را از گمراهى هدايت نمود، و از تاريكى. شود ماند، و ما سوايش فانى مى  كنم كه باقى مى    توصيه مى 

من تو را بر لشكر ابن وليد تعيين نمودم، و به امر ايشان آن چنان كه بر تو حق است   . رج ساخت سوى نور ما را خا    
مسلمانان را به اميد غنيمت به هالكت پيش نكن، و ايشان را در منزلى، قبل از فرستادن مترصد، و دانستن                    . قيام كن 

 نفرست، و از در هالكت انداختن مسلمانان اى را جز در جماعتى از مردم چگونگى ورود به آن، پايين نكن، و سريه
به درستى كه خداوند تو را به من ومرا به تو در آزمون قرار داده است، بنـابراين چـشمت را از دنيـا                        . بر حذر باش  

بپوش و قلبت را از آن منصرف كن، و بر حذر باش كه دنيا تو را چون آنان كه قبل از تو بودند به هالكت اندازد، و 
  .اى ى افتادن و هالكت آنها را ديدهخودت جاها

   
  )رضي اهللا عنهما(وصيت عمربن الخطاب به سعد بن ابى وقاص 

از طريق سيف از محمد و طلحه به اسناد آنها روايت نموده كه، عمر كسى را دنبال سـعدبن ابـى            ) 84/4(ابن جرير   
مير تعيين نمود و بـه او توصـيه نمـوده            فرستاد و او نزدش آمد، و وى را بر جنگ عراق ا            )رضي اهللا عنهما  (وقاص  
  : گفت

شود تـو را از خداونـد در فريـب            و يار وى گفته مى     �اى سعد، سعد بنى وهيب، اين كه به تو دايى پيامبر خدا             
كند، و در ميان خدا و هيچكس        برد، ولى بدى را به نيكى محو مى        چون خداوند بدى را به بدى از بين نمى        . نيندازد

بنابراين شريف و پست مردم، نزد خدا برابرند، خداوند پروردگار ايشان است و آنها              . اطاعت وى نسبى نيست مگر    
بنـابراين بـه همـان    . كنند كنند، و آن چه را نزد اوست به طاعت درك مى        اند، و به عافيت از هم فرق مى        بندگان وى 

بر آن ديدى، و بدان التزام ورز، زيـرا امـر          را از ابتداى بعثت تا اين كه از ما جدا شد،             �امرى نگاه كن كه پيامبر      

                                                 
كسى كه بعد از من خليفه شود، بايد متوجه باشد، كه همه مردم در صدد اين خواهند شد، كه خالفت را از نزد وى بگيرند و : نىيع 1

تر نيست، بايد آن  به خود اختصاص دهند، اما وقتى، او بر اين باور باشد، كه به خالفت مستحق است، و كسى از وى در اين امر قوى
دانم كه كسى  جنگ و قتال هم باشد، چنان كه من حاضرم در دفاع از خالفت دست به جنگ ببرم، چون مىرا حفظ نمايد، اگر چه به 

  .م. تر نيست از من به آن قوى
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اين پند من به توست، كه اگر آن را ترك نمودى، يا از آن روى گردانيدى، عملت باطل شده است و از   . همان است 
  :و هنگامى كه خواست وى را مرخص سازد، طلبش نموده گفت. زيان كارانى

تم را حفظ كن، چون كار شديد و ناگوارى براى تو پيش  ام، بنابراين وصي   من تو را مسؤول جنگ عراق تعيين نموده       
اى را كه با تو هستند بـه خيـر     بنابراين خود و آن عده    . شود آيد، كه جز حق چيزى ديگر باعث نجات از آن نمى           مى

عادت بده، و به خير، طلب فتح نما، و بدان، كه براى هر عادتى آمادگيى است، و آمادگى خير صبر است، بنـابراين                       
ه به تو رسيد يا برايت پيش آمد بر آن صبر و شكيبايى كن، كه ترس خدا در تو جمع شود، و بـدان كـه تـرس                            آنچ

در اطاعت از وى و اجتناب از معصيتش، و هر كسى كه او را طاعت كرده، با دوست    : گردد خدا در دو امر جمع مى     
صيتش نموده، با دوست داشتن دنيا و       نداشتن دنيا و دوست داشتن آخرت، اطاعتش نموده است، و هر كسى كه مع             

آورد،  سازد و به وجود مـى     ها حقايقى اند كه خداوند آنها را مى        بد ديدن آخرت، معصيتش كرده است، و براى قلب        
 ]نـزدش [اش   آشكار آن همانست كه ستاينده وى و ذم كننـده         . كه بعضى از آن سرّى و بعضى ديگرش آشكار است         

بنـابراين در  . شود  ظهور حكمت از قلب وى به زبانش و به محبت مردم شناخته مى             در حق برابر باشند، و خفى، به      
محبوب بودنت بى رغبتى و زهد نكن، چون پيامبران محبوب بودن شان را خواسـته بودنـد، و وقتـى كـه خداونـد                

نـزد  [ را   اى را بـد بدانـد او       سـازد، و وقتـى كـه بنـده          محبـوب مـى    ]نـزد ديگـران   [اى را دوست بـدارد، او را         بنده
بنابراين منزلت خود را نزد خداوند تعالى با منزلت خود، نزد مردمى كه با تو در امرت                 . گرداند مبغوض مى ]سايرين

  .باشند، مقايسه كن مصروف مى
   

  � وصيت عمربن الخطاب براى عتبه بن غَزْوان
 را روانـه    �تبه بـن غـزوان       وقتى كه ع   �عمر  : از عبدالملك بن عمير روايت نموده، كه گفت       ) 150/4(ابن جرير   

اى از منـاطق دشـمن     والى مقرر نمـودم، و آن منطقـه       1اى عتبه من تو را بر سرزمين هند       : بصره ساخت، به او گفت    
است، و آرزومندم خداوند تو را در پيرامون آن كفايت نمايد، و بر آن تو را مدد فرمايد، من بـه عـال بـن حـضرمى      

 باتدبير است، مـدد  ]در جنگ با آنها   [ كه عليه دشمن بسيار جهاد كننده است، و          نوشتم تا تو را به عرفجه بن هرثمه       
كند، وقتى كه وى به تو رسيد، همراهش مشورت نما، و وى را به خويش نزديك ساز، و به سوى خدا دعوت كن،                   

 و در غيـر   با ذلّت و خوارى جزيه است]بااليش[كسى كه دعوتت را قبول نمود از وى بپذير، و كسى كه نپذيرفت            
اى از خدا بترس، و از اين كه كبرى در نفست پديد آيد              در آنچه بدان گماشته شده    . آن بدون مهربانى شمشير است    

 بـودى، و توسـط وى پـس از ذلّـت            �سازد، خودت مصاحب پيامبر      برحذر باش، كه آخرتت را بر تو فاسد مى        
گـويى و از     ير با قدرت و تسلّطى گرديدى، كه مى       عزت يافتى، و بعد از ضعف توسط وى قوت يافتى، تا اين كه ام             

گردد، و اين چه نعمت خوبى است، به شرط اين كه تو را باالتر از انـدازه ات                   شود، و امرت عملى مى     تو شنيده مى  
دارى، و  بلند نكند، و بر زير دستانت متكّبر نسازد، از نعمت خود را نگه دار چنان كه از معصيت خـود را نگـه مـى            

                                                 
  .شمردند، زيرا اين منطقه در ساحل خليج موقعيت دارد، و به هند متّصل است ايشان بصره را از سرزمين هند مى 1



  حيات صحابه
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تر است، كه تو را آهسته آهسته به خود جلب كنـد و فريبـت                د من از معصيت بر تو خطرناكتر و خوفناك        نعمت نز 
مردم بـه سـوى   . دهم بدهد، و يك بار چنان بيفتى كه بدان راهى جهنم شوى، تو را و خودم را از آن به خدا پناه مى 

نيا را طلب نمودند، خدا را بخـواه و دنيـا را         خدا وقتى كه دنيا براى آنها مسلّط گرديد، به سرعت روى آوردند، و د             
  .اراده نكن، و از جاهاى افتادن ستمگران هراس كن

  .آمده، روايت نموده است) 48/7 (البدايهاين را على بن محمد مدائنى نيز مانند آن، چنان كه در 
   

  )رضي اهللا عنهما(وصيت عمربن الخطاب به عالء بن حضرمى 
 كـه در    )رضي اهللا عنهمـا   (عمربن الخطاب به عالء بن حضرمى       : وايت نموده، كه گفت   از شعبى ر  ) 78/4(ابن سعد   

  :بحرين بود، نوشت
به سوى عتبه بن غزوان حركت كن، من تو را به جاى وى مقرر ساختم، و بدان كه تو به سوى مردى از مهـاجرين                       

ن سبب برطـرف نـساختم كـه او    روى، من وى را بدا اوايل كه نيكى براى شان از طرف خدا سبقت نموده است مى        
عفيف، نيرومند و جنگجو نبود، بلكه گمان نمودم تو در آن ناحيه نسبت به وى در خـدمت بـه اسـالم و مـسلمين                         

من قبل از تو مرد ديگرى را بدين وظيفه منصوب ساختم، ولـى قبـل از              . بهترى، بنابراين حق وى را برايش بشناس      
ايـن را  [شوى، و اگر بخواهـد كـه عتبـه والـى شـود           شوى، والى مى   اگر خدا خواست كه والى    . رسيدن، درگذشت 

  .، و خلق و امر براى خدايى است كه پروردگار عالميان است]1كند مى
و بدان، امر خدا نظر به همان حفاظتش كه آن را نازل نموده محفوظ است، و به آن چيزى بنگـر و توجـه كـن كـه                 

پذير است، و آخـرت   كوشش نما، و غير آن را ترك كن، چون دنيا پاياناى و براى آن تالش و    براى آن آفريده شده   
ابدى است، بنابراين تو را چيزى كه خير آن روى گردان است، از چيزى كه شرّ آن باقى است مشغول نسازد، و بـه              

ى بـرا . كنـد  خداوند از قهر وى فرار كن، و خداوند براى كسى كه بخواهد فضيلت را در حكم و علم وى جمع مى                    
  .خواهيم خودمان و تو از خداوند در طاعت او مدد و از عذابش نجات مى

   
  )رضي اهللا عنهما(وصيت عمر بن الخطاب به ابوموسى اشعرى 

  : نوشت)رضي اهللا عنهما(عمربن الخطاب به ابوموسى اشعرى : دينورى از ضبه بن محصن روايت نموده، كه گفت
برم كه اين پديده من و تو را درك نمايد، حـدود   ته باشند، به خدا پناه مى   مردم از پادشاه خويش نفرتى داش     : اما بعد 

را ولو در ساعتى از روز هم باشد برپا كن، و وقتى دو امر كه يكى از آنها براى خـدا و ديگـرى بـراى دنيـا باشـد،                           
اسقين را بترسـان    ماند، ف  شود و آخرت باقى مى     حاضر گرديد، تو نصيب خود را از خدا برگزين، چون دنيا فانى مى            

هاى ايشان حاضـر شـو، دروازه       مريض مسلمانان را عيادت نما، بر جنازه      . 2و آنها را دست دست و مرد مرد بگردان        

                                                 
  .كند ه حيث والى باقى بماند اين كار را مىاگر بخواهد تو بميرى و عتبه ب: يعنى 1
  .يعنى آنها را از هم جدا و پراكنده بساز 2
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خود را باز كن، و به امور ايشان خودت قيام نما، چون تو هم مردى از ايشان هستى، فقط با اين فرق كه خداوند تو 
ه من خبر رسيده كه براى خودت و اهل بيتت شكل خاصى در لباس، طعام و           ب. را گران بارترين آنها گردانيده است     

اى بنـده خـدا، كـه بـه منزلـه         ! بر حذر بـاش   .  نيست ]ديگر[سوارى به وجود آمده است، و مثل آن براى مسلمانان           
ـ           حيوانى باشى كه به دره پرگياه و شادابى گذشت و جز چاقى اراده             ز در  اى نداشت، و بدون ترديد كه مـرگ وى ني

ترين مردم كسى است كه به واسطه  شود، و بدبخت   و بدان كه وقتى والى كج شود، رعيت او كج مى          . باشد چاقى مى 
  .او رعيتش بدبخت شوند

 از سعيدبن ابـى بـرده بـه شـكل     الحليهو اين را ابن ابى شيبه و ابونعيم در       . آمده است ) 149/3(اين چنين در الكنز     
  . اند آمده، روايت نموده) 209/8(مختصر، چنان كه در الكنز 

  : نوشت)رضي اهللا عنهما(عمربن الخطاب به ابوموسى اشعرى : و ابن ابى شيبه از ضحاك روايت نموده، كه گفت
قوت در عمل اين است كه كار امروز را به فردا نيندازيد، و اگر شما اين عمل را انجام دهيد كارها بر شـما              : اما بعد 

ايد، و اگر  ضايع نموده]وقت و كار را[دانيد كه كدامش را بگيريد و به اين صورت           د، و نمى  شو تراكم نموده زياد مى   
در ميان دو امرى كه يكى آنها براى دنيا و ديگرى براى آخرت است اختيارى ساخته شديد، امر آخـرت را بـر امـر             

 هـراس باشـيد، و كتـاب خـدا را     از خداونـد در . مانـد  شود، و آخرت باقى مى دنيا انتخاب كنيد، چون دنيا فانى مى  
  .آمده است) 208/8(اين چنين در الكنز . بياموزيد، چون كتاب خدا سرچشمه علوم و بهار قلب هاست

   
  � وصيت عثمان ذى النّورين

 به قتل رسيد، خزانه �هنگامى كه عثمان   : فضائلى الرازى از عالء بن فضل و او از مادرش روايت نموده، كه گفت             
اى را يافتند كه     اى را يافتند، بعد آن را باز نمودند و در آن ورقه             نمودند، و در آن صندوق قفل شده       وى را بازجويى  

  :در آن نوشته شده بود
دهد كه معبودى جز خداى      عثمان بن عفّان شهادت مى    . به نام خداوند بخشاينده و مهربان     : اين وصيت عثمان است   

رسول اوست، جنت حق است، دوزخ حق است و خداونـد كـسانى   واحد و الشريك وجود ندارد، و محمد بنده و  
كند، بـر زمـين      انگيزد، و خداوند وعده را خالف نمى       را كه در قبرهااند براى روزى كه در آن ترديدى نيست بر مى            

  .شود ميرد، و بر آن ان شاءاللَّه برانگيخته مى كند، بر آن مى زندگى مى
  :و در پشت آن چنين نوشته يافتند: ، و افزوده استاين را همچنين نظام الملك روايت نموده
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  .آمده است) 133/2( از محب طبرى ه العشر فى مناقبهاين چنين در الرياض النصر
   واقع شد�حكايت آنچه ميان على و عثمان روز محاصره شدن منزل عثمان 

 منـزل  ]محاصـره [ در روز �هنگامى كـه محاصـره عثمـان    :  روايت نموده، كه گفت�ابواحمد از شداد بن اوس      
 را ديـدم كـه از       �على بن ابى طالـب      :  گويد ]راوى[اى بندگان خدا،    :  شديد شد، به مردم ظاهر شد و گفت        ]ش[

 را بر سر داشت و شمشير خود را بر گردن آويخته بود، و در پـيش رويـش                   �منزلش بيرون رفت، عمامه پيامبر      
 با تنى چند از مهاجرين و انصار قرار داشتند، و بر مردم حمله نمودند و آنها را متفـرّق  �حسن و عبداللَّه بن عمر     

 ايـن  �السالم عليك يا اميرالمؤمنين، پيـامبر  :  به او گفت � داخل شدند، على     �د عثمان   بعد از آن نز   . ساختند
 ايـن قـوم را چنـان    - به خدا سـوگند  -امر را تا اين كه با روى آورنده، روى گردان را نزد، به دست نياورد، و من          

  : گفت �عثمان . رسانند، پس به ما دستور بده تا بجنگيم بينم كه تو را به قتل مى مى
دهـم،   من مردى را كه براى خداوند حقى قايل است، و اقرار نمايد كه از من بر وى حقى است، به خدا سوگند مى                      

  . من هم نريزد]دفاع از[ خون نريزند، و خونش را در ]حجامت[كه به خاطر من به اندازه شاخ 
مـن  : گويـد   مـى  ]راوى[. ، جـواب داد   و او وى را مانند آنچه جوابش داده بود        .  گفته خويش را تكرار نمود     �على  

. دانى كه ما تالش خويش را نمـوديم  بار خدايا، تو خودت مى: گفت رفت و مى على را ديدم كه از دروازه بيرون مى    
. اى ابوالحسن، پيش برو و براى مردم نماز بگـزار : به او گفتند. بعد از آن داخل مسجد شد، و به نماز حاضر گرديد       

گـزارم، آن گـاه      دهم، ولى خودم به تنهايى نمـاز مـى         م محاصره است، من براى تان نماز نمى       در حالى كه اما   : گفت
اى پدرم، بـه خـدا سـوگند، بـر وى در            : خودش نماز خواند و به منزلش بازگشت، پسرش به وى پيوست و گفت            

اى ابوالحـسن   : گفتنـد . نندرسا ، به خدا سوگند، آنها به قتلش مى       (اناللَّه و انا اليه راجعون    : )گفت. منزل داخل شدند  
در آتـش  : آنها در كجا هستند؟ گفـت : ، گفتند]الهى[ به خدا سوگند و در قرب        -در جنت   : وى در كجاست؟ گفت   

  .آمده است) 128/2 (النضره فى مناقب العشره اين چنين در الرياض - سه مرتبه -به خدا سوگند، 
   

  حديث ابوسلمه بن عبدالرّحمن در اين باره
 در حـالى كـه      �ابوقتاده و مرد ديگـرى نـزد عثمـان          : ز ابوسلمه بن عبدالرحمن روايت نموده، كه گفت       ابواحمد ا 

اگر اين گروه غالب    : آن دو به وى گفتند    . محاصره بود داخل شدند، و از وى اجازه حج خواستند، به آنها اجازه داد             
 كه بر تو غالب شـود، بـا كـى باشـيم؟          اگر جماعت همان باشد   : گفت. با جماعت باشيد  : آمدند با كى باشيم؟ گفت    

آن گاه خارج شديم و با حسن بن على در دروازه منزل برخورديم كـه در حـالى    ! با جماعت هر جا كه باشد     : گفت
اى اميرالمؤمنين : وى به عثمان سالم داده گفت    : گويد  بود، با وى برگشتيم تا بشنويم كه چه مى         �ورود نزد عثمان    

  :ستور بده، عثمان  گفت خواهى مرا د به آنچه مى
  .ام، برگرد و بنشين تا اين كه خداوند امر خود را بياورد اى برادر زاده



  حيات صحابه

١٠٥  سوم جلد 

 برخـورديم كـه نـزد    )رضـي اهللا عنهمـا  (بعد بيرون رفت، و ما نيز از نزد وى خارج شديم، در اين حال با ابن عمر           
اى اميرالمؤمنين،  :  سالم داد، و گفت    �ان  گويد، به عثم   شد، با وى برگشتيم تا ببينيم كه چه مى          داخل مى  �عثمان  

 را نمـودم، و شـنيدم و    � را نمودم، و شنيدم و اطاعت نمودم، بعد از آن همصحبتى ابوبكر              �همصحبتى پيامبر   
 را نمودم، و شنيدم و اطاعت نمـودم، و بـراى وى حـق پـدر و حـق                    �اطاعت نمودم، بعد از آن همصحبتى عمر        

 اى اميرالمؤمنين فرمانبردار تو هستم، به آنچه خواهى به من دستور بـده، عثمـان                خالفت را مراعات نمودم، و حال     
  :  گفت�

من بـه ريخـتن خـون نيـازى         ( من به ريختن خون نيازى ندارم،        - دو مرتبه    -اى آل عمر خدا پاداش خيرتان دهد        
  ).1ندارم

  .آمده است) 128/2 (النضره فى مناقب العشرهاين چنين در الرياض 
   

  در اين باره � هوهريرحديث اب
مردى از ما به تير : گويد مى.  در منزل محاصره بودم�من با عثمان :  روايت نموده، كه گفت    �ابوعمر از ابوهريره    

  : زده شد، گفتم
اى ابـوهريره تـو را سـوگند        : گفت. اند اى اميرالمؤمنين، اكنون قتال جايز شد، چون يك تن از ما را به قتل رسانيده              

شود، و من بـا جـان خـود مؤمنـان را نگـه خـواهم             مشيرت را بينداز، چون فقط جان من خواسته مى        دهم كه ش   مى
  2.نمود

ايـن چنـين در الريـاض       . دانم كه در كجاسـت     آن گاه من شمشيرم را انداختم، و تاكنون نمى        : گويد  مى �ابوهريره  
  .آمده است) 129/2 (النضره فى مناقب العشره

  
    به امرايش � هاى على بن ابى طالب وصيت
  به يكى از واليانش � نامه وى

 پيمـانى را بـه يكـى از         �على بـن ابـى طالـب        : اند كه گفت   دينورى و ابن عساكر از معاجر عامرى روايت نموده        
  :يارانش كه در ديارى بود نوشت و در آن آمده است

واليـان از رعيـت بخـشى از تنگـى     پرده نشينى و كنار بودنت را از مردم طوالنى نكن، چون كنـاره گـرفتن        : اما بعد 
سـازد،   انـد، قطـع مـى    گيرى از آنها، علم به آنچه را كـه از آن كنـاره گرفتـه      وضيق، و كمى علم به امور است، كناره       
شـود،   گردد، و بدى خوب مى    شود، و خوبى بد مى     گردد، و كوچك بزرگ مى     بنابراين بزرگ در نزدشان كوچك مى     

داند، و در گفتار   والى هم بشر است، و امورى را كه مردم از وى پنهان دارند، نمىگردد، و  و حق با باطل آميخته مى     

                                                 
  .هبه نقل از الرياض النضر 1
  .م. كنم يعنى با فدا نمودن جان خود از خونريزى در ميان مسلمانان جلوگيرى مى 2



  حيات صحابه

١٠٦  سوم جلد 

هم عاليمى وجود ندارد، كه به واسطه آن به كار برنده راستى از دروغ جدا گردد، و تـو بـراى سـهولت كـارت در                    
ا مرد سختى هستى در ي: عقب پرده بنشينى و در امور و حقوق مردم مداخله نكنى، بدون ترديد تو يكى از دو كسى        

گيرى تا حقى را ندهى و اخالق نيكويى را پيشكش نكنى، يا اين كه گرفتار بـه                  بذل حق، كه به اين لحاظ كناره مى       
بخل هستى، و وقتى كه مردم از آن نااميد شوند به زودترين فرصت از تـو و از خواسـتن چيـزى از تـو خـوددارى         

تو نياز دارند، و در شنيدن شكايت از ظلمى و يا طلب انصافى بر تو تكليفى                كنند، با وجود اين كه مردم اكثراً به          مى
  .از آنچه برايت وصف كردم سود ببر، و به نصيبت و رشدت، اگر خدا خواسته، اكتفا كن. نيست

  .آمده است) 58/5(اين چنين در منتخب الكنز 
   

  به يكى از واليانش � همچنين نامه وى
آهسته :  به يكى از واليانش نوشت�على ابن ابى طالب    : اند كه گفت   نى روايت نموده  دينورى و ابن عساكر از مدائ     

اى و اعمالت برايت در همان محلى عرضه شده، كـه فريـب خـورده نـداى يـا         باش، چنان پندار كه به مرگ رسيده      
چنـين در منتخـب   ايـن  . گـردد  نمايد، و ظالم خواهان بازگشت مى دهد، و تلف كننده تمنّاى توبه مى      حسرتا سر مى  

  .آمده است) 58/5(الكنز 
   

  براى والى عكبرا � وصيت وى
 مقرر نمود، و به مـن و        1 مرا در عكبرا   �على بن ابى طالب     : ابن زنجويه از مردى از ثقيف روايت نموده، كه گفت         

  : آنانى كه از اهل آن سرزمين نزدم بودند گفت
  .، آنچه را بر آنها است دريافت كن قومى فريبكارند، فريبت ندهند- ]عراق[ -اهل سواد 

  : هنگامى كه نزدش برگشتم، به من گفت. بيگاه نزدم بيا: بعد از آن به من گفت
آنچه را به تو گفتم، به اين خاطر گفتم، تا آنها را بشنوانم، هيچ مردى از آنها را در طلب درهم بـه تازيانـه نـزن، و                            

ير، و نه گاوى را،  ما به اين مأمور هـستيم كـه از آنـان اضـافگى را        اش نكن، و از ايشان نه گوسفندى را بگ         ايستاده
  .آمده است) 166/3(اين چنين در الكنز . دانى اضافگى چيست؟ طاقت و توانايى بگيريم، آيا مى

هاى زمستانى و تابـستانى      رزق آنها، و لباس   : نيز اين را روايت موده، و در حديث وى آمده است          ) 205/9(و بيهقى   
كنند، و هيچ مردى را به خاطر به دست آوردن درهـم،      به فروش نرسان، و نه هم مركبى را كه بر آن كار مى            شان را   

گـردم؟   اى اميرالمؤمنين، بنابراين چنان كه از نزدت رفتم، همانطور به سـويت بـر مـى       : گفتم: گويد مى. ايستاده نكن 
 - مأمور هستيم، كـه از آنهـا اضـافگى را بگيـريم              ما به اين  ! اگر چه چنان كه رفتى بازگشت كنى، واى بر تو         : گفت

  .-يعنى زياده را 
   

                                                 
  .قريه ييست نزديك بغداد 1



  حيات صحابه

١٠٧  سوم جلد 

  نصيحت رعيت به امام  
  � نصيحت سعيدبن عامر به اميرالمؤمنين عمر

 بـه   �اند، كه سعيدبن عامر بن حـذيم جمحـى از يـاران پيـامبر                ابن سعد و ابن عساكر از مكحول روايت نموده        
  : آرى نصيحتم كن، گفت: م تو را نصيحت كنم، گفتخواه اى عمر من مى:  گفت�عمربن الخطاب 
كنم كه از خدا درباره مردم بترس، و درباره خدا از مردم نترس، و گفتـار و كـردارت بـا هـم فـرق                تو را توصيه مى   

نكنند، چون بهترين گفتار آن است كه عمل تصديقش كند، درباره يك امر دو حكم نكن، زيرا در آن صورت امرت         
شوى، و خداوند تو را مدد       شود، كارهاى با حجت را بگير، كامياب مى        شود، و از حق منحرف مى      ىبر تو مختلف م   

ات را، بـراى كـسى كـه خداونـد تـو را، از دور و              نمايد، توجه و حكم    كند، و رعيتت را به دستان تو اصالح مى         مى
چه را بـه خـود و اهـل بيتـت دوسـت      نزديك مسلمانان متولّى گردانيده است، راست و يكسان ساز، و براى آنها آن         
پـسندى نپـسند، و بـه طـرف حـق در             دارى، دوست داشته باش، و براى آنها آنچه را به خـود و اهـل بيتـت نمـى                  

  .ها داخل شو، و از مالمت مالمت كننده در راه خدا هراس نداشته باش دشوارى
 �خداوند او را به امر امت محمد        مثل تو، كسى كه     : تواند بكند؟ سعيد گفت    چه كسى اين را مى    :  گفت �عمر  

  .آمده است) 390/4(اين چنين در منتخب الكنز . تعيين نموده است، و بعد در ميان او و خدا حايلى نبوده
   

  حديث عبداللَّه بن بريده در اين باره
عمـربن  : اند كه   از عبداللَّه بن بريده روايت نموده      - كه صحيح آن را دانسته       -ابن راهويه، حارث، مسدد و ابويعلى       

 را ببـين،  �ياران محمد :  گفت1 مردم را به خاطر تشريف فرمايى وفد جمع نمود، و به ازنه بن ارقم            �الخطاب  
آنها داخـل شـدند، و در پـيش        . و در ابتداى مردم به ايشان اجازه بده، بعد از آن گروهى را كه بعد از ايشان هستند                 

 بـه  �يكلى كه لباس كوتاه بر تن داشت به چشمش خـورد، عمـر   روى وى صف كشيدند، و مرد تنومند و قوى ه    
:  ، عمر گفـت - سه مرتبه -بگو  :  ، آن مرد گفت    - سه مرتبه    -بگوى  : وى اشاره مود، و او نزدش آمد و عمر گفت         

 به وى اشاره نمود،     - مرد سفيد، داراى جسم خورد، كوتاه و تنبل          -اف، برخيز، آن گاه برخاست، و اشعرى را ديد          
اى اميرالمؤمنين سخنى را آغـاز كـن      : بگو، وى گفت  : بگو، عمر گفت  : بگو، اشعرى گفت  :  نزدش آمد عمر گفت    او

 آن گاه ديد و مردى      2.اف، برخيز، تو را هرگز شبان گوسفند نفعى نخواهد رسانيد         : عمر گفت . كه با تو حرف بزنيم    
وى بلند شـد و پـس   : بگو: آمد، عمر گفتسفيد و خرده هيكلى به چشمش خورد، به وى اشاره نمود، و او نزدش     

  : از حمد و ثناى خداوند شروع به موعظه نمود و گفت

                                                 
  .باشد» زيدبن ارقم«آمده، و غالب گمان اين است كه درست » بن ارقماذنه «اين چنين در اصل آمده، و در منتخب الكنز  1
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١٠٨  سوم جلد 

اى، و در اهل رعيتـت       اى، بنابراين از خدا در آنچه از امر اين امت به دوش گرفته             تو امر اين امت را به دوش گرفته       
ل هستى، و تو امين هـستى، و بـر      شوى، و مسؤو   به ويژه در نفس خودت بترس، چون تو محاسبه و باز پرسيده مى            

  .شود تو الزم است امانتى را كه به دوش دارى ادا نمايى، و اجر و پاداشت به اندازه عملت داده مى
. مـن ربيـع بـن زيـاد    : تو كيسيت؟ گفـت . غير از تو براى من از اوان خالفتم تاكنون درست نگفته است : عمر گفت 

:  ارتشى را آماده ساخت، و بر آن اشعرى را گماشت و گفـت      �عمر  بعد  . آرى: برادى مهاجربن زياد؟ گفت   : گفت
ربيع بن زياد را ببين، اگر وى در آنچه گفت، صادق باشد، نزد وى توانايى در اين امر است، و مقررش كـن، ديگـر         
اين كه پس از هر ده روز عمل وى را مورد بازرسى قرار بده، و سيرت وى را در عملش به من بنويس، حتى گويى      

  :  به ما عهد گذاشت و گفت�پيامبر ما : من او را مقرر نموده باشم، بعد از آن عمر گفت
 ايـن چنـين در كنزالعمـال    1.»هراسم منافق زبان آگاه است      مى ]از آن [ترين چيزى كه بر شما بعد از خودم          خوفناك«
  .آمده است) 36/7(
   

  به آن دو � و نامه عمر، � نامه ابوعبيده و معاذ به عمر

اى را برايم  نزد نعيم بن ابى هند آمدم، صحيفه: از محمدبن سوقه روايت نموده، كه گفت) 238/1 (الحليهبونعيم در ا
  :بيرون آورد، كه در آن آمده بود

وقتـى كـه مـا تـو را     : سالم تقديم تو بـاد، امـا بعـد   : از طرف ابوعبيده بن جراح و معاذبن جبل به عمر بن الخطاب 
اى و  ديديم، امر نفست برايت مهم بود، تو اكنون عهده دار امر سرخ و سياه ايـن امـت شـده                مىشناختيم و با تو      مى

زنند، و هر يكى در عدالت سهم خويش را مستحق اند،            شريف و پست، دشمن و دوست در پيش روى تو زانو مى           
ها در آن ذليـل      زيم كه روى  سا ما تو را از روزى برحذر مى      . ببين كه تو در آن هنگام چطور هستى       ! بنابراين اى عمر  

ها در مقابل برهان پادشاهى كه آنها را به جبروت خود مغلوب         شوند، و حجت   ها در آن خشك مى     گردند و قلب   مى
كننـد، و   اند، و رحمت وى را تمنّا مـى  گردند، و مردم در مقابل او ذليل و با خشوع و مقهور گردانيده است، قطع مى  

گـردد كـه در      شد كه امر اين امت در آخر زمانش به اين بـر مـى              اى ما حديث بيان مى    و بر . اند از عقابش در هراس   
بريم كه نامه ما به غير همان شكلى كه از  باشند، و در نهان دشمن يكديگر، و ما به خدا پناه مى       ظاهر با هم برادر مى    

ت برايـت تحريـر داشـتيم،      هاى ما سرچشمه گرفته است، برايت برسد، چون ما اين نامه را بـه عنـوان نـصيح                  قلب
  !. والسالم عليك

  : به آن دو نوشت�آن گاه عمربن الخطاب 
نامه شـما بـه مـن رسـيد، در آن           : اما بعد . از طرف عمربن الخطاب به ابوعبيده و معاذبن جبل، سالم باد بر شما دو             

بـود، و حـاال عهـده دار امـر     ديديد، امر نفس خودم برايم مهـم   ايد، وقتى با من آشنايى داشتيد و مرا مى  متذكر شده 
زنند، و هر يكى در عدالت  ام كه شريف و پست، دشمن و دوست در پيش رويم زانو مى سرخ و سياه اين امت شده
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آن وقت براى عمر . بنابراين اى عمر ببين كه تو در آن هنگام چطور هستى: ايد نوشته. سهم خويش را مستحق است 
هاى قبل  داريد، كه امت ايد و مرا از آنچه برحذر مى    و نوشته . د عزوجل نيست   خداون ]مدد[قدرت و توانايى، جز به      

هاى معين شده    از ما از آن برحذر شده بودند، و از قديم چنين معمول است كه اختالف شب و روز به خاطر مدت                    
اده شده و آمدنى را كنند و هر چيز وعده د سازند، و هر جديد را كهنه مى براى مردم است، كه هر دور را نزديك مى

سازيد كه امـر     ايد و مرا برحذر مى     نوشته. آورند، تا مردم به سوى منازل خويش در دوزخ يا جنّت بروند            با خود مى  
باشند، امـا شـما از آنهـا     كشد كه در ظاهر با هم برادر، و در خفا دشمنان هم مى       اين امت در آخر زمانش بدانجا مى      

كند، و رغبت مردم به يكديگرشـان بـراى    آن زمانى است كه رغبت و ترس بروز مى        نيستيد، و اين زمان آن نيست،       
هـاى تـان     بريد كه، نامه تان را در غير آنجـايى كـه از قلـب              ايد، و به خدا پناه مى      نوشته. باشد صالح دنياى شان مى   

ايد، ارسال نامه    ست گفته ايد، را  تراوش يافته است قرار دهم، و شما دو آن را به عنوان نصيحت به من تحرير داشته                
  !.را به من نگذاريد، چون من از شما بى نياز نيستم، و السالم عليكما
اند، و طبرانى، چنـان      آمده روايت نموده  ) 209/8(اين را همچنين ابن ابى شيبه وهناد به مانند آن، چنان كه در الكنز               

  .اند رجال وى تا اين صحيفه ثقه: آمده، آن را روايت نموده، و گفته است) 214/5(كه در المجمع 
   

  وصيت ابوعبيده بن جراح  
  به مسلمين هنگام وفاتش در اردن � وصيت وى

 در اردن به طاعون مبتال گرديد، مسلمانانى را كـه  �هنگامى كه ابوعبيده : از سعيدبن مسيب روايت است كه گفت    
  : نزدش بودند فراخواند و گفت

نماز را برپا داريد، ماه : باشيد ، كه اگر آن را قبول نموديد، هميشه به خير مى        كنم من شما را به موضوعى، وصيت مى      
رمضان را روزه بگيريد، زكات را بپردازيد، حج كنيد، عمره به جاى آوريد، يكديگر را نصيحت كنيد، به امراى تـان           

، چون اكر كسى هزار سال      نصيحت نماييد، با آنها فريب كارى و خيانت نكنيد و دنيا شما را به خود مشغول نسازد                
هم عمر طى كند، جز اين فرجام من كه شاهد آن هستيد ديگر راهى ندارد، خداونـد مـرگ را بـر بنـى آدم نوشـته                           

ترين آنها فرمـانبردارترين شـان بـراى پروردگـار خـويش، و عمـل                ترين و عاقل   است، و آنها مردنى هستند، زيرك     
اى معاذبن جبل، بـراى مـردم       . اللَّه و بركاته  ه   والسالم عليكم و رحم    .ترين شان براى روز بازپسين خود است       كننده

  .نماز بگزار
  :  در ميان مردم برخاست و گفت�و معاذ . خداوند وى را رحمت كند درگذشت

اى با خداوند در حالى مالقات كند كه از گناهان خـود             از گناهان خويش به خدا توبه كنيد، چون هر بنده         : اى مردم 
بر هر كسى كه دين باشد بايد آن را ادا كند، چـون بنـده در             . باشد، بر خداوند حق است كه او را ببخشد        توبه كرده   
 خود است، و هر كسى با برادرى ناراحت باشد، بايد وى را مالقـات نمـوده، بـا وى آشـتى                      -]قرض[ -گروه دين   

  .گذارد و مهجور قرار دهدكند، براى يك مسلمان مناسب نيست تا برادر خود را زياده از سه روز كنار 
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تـر، دور از حقـه بـازى و          كنم، كـسى پاكـدل     ايد كه گمان نمى    اى مسلمانان، امروز به درگذشت مردى دردمند شده       
بنابراين بر وى دعاى رحمت كنيد، و به نماز بـر وى            . تر از او ديده باشم     فريب و دوستدارتر عامه و نصيحت كننده      

  .حاضر شويد
  .آمده است) 317/2( از محب طبرى لنضره فى مناقب العشرهااين چنين در الرياض 

   
  سيرت خلفا و اُمرا  
  سيرت وى قبل از عهده دار شدن خالفت و بعد از آن:  � سيرت ابوبكر صديق

 كه حديث بعضى شـان در حـديث برخـى ديگـر     -از ابن عمر، عائشه، ابن مسيب و غير ايشان          ) 131/3(ابن سعد   
، روز دوشـنبه   � در روز رحلت رسول خـدا        �با ابوبكر صديق    : اند، كه گفتند   نموده روايت   -داخل شده است    

 گذشته بود، بيعت صورت گرفت، منـزل وى  �كه دوازده شب از ربيع االول سال يازدهم از هجرت رسول خدا    
حارث بن   نزد همسرش حبيبه بنت خارجه ابن زيد بن ابى زهير از بنى              - ]جايى است در عوالى مدينه    [ -در سنح   

خزرج بود و براى خويش اتاقى از موى ساخته بود، و بر آن تا اين كه به منزلش در مدينه برگـشت، چيـزى زيـاد                          
ننمود، و در همانجا در سنح بعد از اين كه با او بيعت شد شش ماه ديگر اقامت گزيد، صبحگاهان با پـاى خـويش               

داشت بر اسب خود سوار شده بـه مدينـه          نگى بر تن مى   آمد، و گاهى در حالى كه لنگ و چادر سرخ ر           به مدينه مى  
خوانـد، بـه طـرف اهـل خـود در سـنح بـر            خواند، و وقتى كه نماز خفتن را مـى         آمد و نمازها را براى مردم مى       مى
در . داد  نمـاز مـى  �آمد، عمربن الخطـاب   داد، و وقتى كه نمى بود براى مردم نماز مى    گشت، وى اگر حاضر مى     مى

شـد، و نمـاز      نمود، در وقت نماز جمعه روان مى       بود، و سر و ريش خود را رنگ مى         معه در سنح مى   ابتداى روز ج  
  .نمود جمعه را براى مردم امامت مى

نمود، وى رمه گوسفندى داشـت       رفت و خريد و فروش مى      وى مردى تاجر بود، و هر روز صبحگاهان به بازار مى          
رفت، و گاهى ديگـر كـسى آن عمـل را بـه عـوض وى       ن بيرون مىآمد، و گاهى خود همراه آ     كه بيگاه نزد وى مى    

دوشيد، هنگامى كه به خالفت برايش بيعـت      وى گوسفندان قريه را براى شان مى      . چرانيد داد، و برايش مى    انجام مى 
 شنيد و �شوند و اين را ابوبكر  هاى منزل مان، براى مان دوشيده نمى شيرده: صورت گرفت، دخترى از قريه گفت

ها را براى شما خواهم دوشيد، من اميدوارم مرا آنچه بـه آن داخـل              نه، اين چنين نيست، به جانم سوگند، آن       : تگف
اى : گفـت  دوشيد، و گاهى به دختـرى از قريـه مـى           ام، از اخالقى كه داشتم، تغيير ندهد، بنابراين براى آنها مى           شده

به طريـق ارغـاء     : گفت ، گاهى مى  1»تصريح« به طريق     بدوشم يا  »ارغاء«دختر چگونه دوست دارى، برايت به طريق        
  .داد گفت وى انجام مى مى]آن دختر[به طريق تصريح، هر كدام را كه : گفت بدوش، و گاهى مى

 همين طور در سنح به مدت شش ماه درنگ نمود، بعد از آن وارد مدينه شد، و در آنجا سكونت گزيـد و متوجـه                         
گردد، و براى آنها جز فارغ بـودن         گند، كار مردم با بودن در تجارت اصالح نمى        نه، به خدا سو   : امر خود شده گفت   

                                                 
  .آيد آيد و در نوع دوم نمى دو نوع دوشيدن است كه در نوع اول در سرشير كف مى» تصريح«و » ارغاء« 1
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سزد، و براى عيالم نيز از چيزى كه چاره شان را كند گريزى نيست، آن گاه تجارت          و توجه به كار و حال شان نمى       
نمـود و عمـره بـه     ىرا ترك نمود و به اندازه ضرورت روزانه خود و عيالش از مال مسلمين نفقه نمود، وى حج مـ          

: هنگامى كه مرگش فرارسيد گفـت . آورد، و آنچه برايش معين ساخته بودند، شش هزار درهم در سال بود         جاى مى 
گيرم، و آن زمينم كه در فالن و فالن  آنچه از مال مسلمين نزد ماست آن را مسترد سازيد، من از اين مال چيزى نمى

راى مسلمانان باشد، و آن مبلغ توأم با يك رأس شتر شيرى، يك غـالم               جاست به جاى آنچه از اموال شان گرفتم ب        
 �عمر  .  تحويل داده شد   �كه مأمور سالح پاكى بود و يكدانه قطيفه كه معادل پنج درهم ارزش نداشت، به عمر                 

  !!كسى را كه بعد از وى است به مشقّت انداخت: گفت
 در رجب � را موظف بر حج ساخت، بعد از آن ابوبكر �ابوبكر در سال يازدهم عمر بن الخطاب   : راويان گويند 

سال دوازدهم عمره به جاى آورد، و چاشتگاه وارد مكه شد، و به منزل خود آمد كـه ابوقحافـه بـر دروازه منـزلش                     
ايـن  : نمود، آن گاه براى ابوقحافه گفته شـد  نشسته بود، و دو نفر جوان همراهش بودند، و او براى آنان صحبت مى         

است، وى از جاى خود برخاست و ايستاد، و ابوبكر شتاب نمود تا سوارى خود را بخواباند، اما در حالى                    فرزندت  
پدرم از جايت بلنـد نـشو، بعـد بـا او روبـرو شـد و او را در           : گفت كه سواريش ايستاده بود، از آن فرود آمد و مى         

فـرط شـادى بـه خـاطر تـشريف فرمـايى       آغوش كشيد، و از ميان هر دو چشمان ابوقحافه را بوشيد، و پـدرش از            
 به  �و عتاب بن اسيد، سهيل بن عمرو، عكرمه بن ابى جهل و حارث بن هشام                . فرزندش شروع به گريستن نمود    
و همه با او مصافحه نمودند، و ابوبكر وقتى كه . سالم بر تو اى خليفه پيامبر خدا    : مكه آمدند، و بر وى سالم كردند      

اى عتيـق،   : كرد، بعد از آن به ابوقحافه سالم كردند، ابوقحافه گفـت           نمودند، گريه مى    مى  ياد �آنها از پيامبر خدا     
اى پدرم نيرو و توانايى جزيه مدد خـدا نيـست،           : اند، صحبت شان را نيكودار، ابوبكر گفت       ها بزرگان و اشراف    اين

  .ايى ندارمامر بزرگى به گردنم انداخته شده است، كه من جز به مدد خدا بدان، قوت و توان
آهـسته  : بعد از آن داخل شد، غسل نمود، و بيرون رفت و يارانش وى را دنبال نمودند، وى آنها را كناز زده گفـت                      

 پيـامبر   ]درگذشت[ به   ]در ارتباط [و مردم كه از پيش رويش در حركت بودند با او روبرو گرديده، و وى را                 . باشيد
بعـد ركـن را   . 1 رسيد و با چادر خود اضـطباع نمـود    ]كعبه[كه به خانه    نمود، تا اين     دادند، و او گريه مى     تعزيت مى 

هنگـامى كـه وقـت    . لمس نمود، و هفت مرتبه طواف نمود، و دو ركعت نماز به جاى آورده به منزل خود برگشت                 
آيا كسى از   : ظهر فرارسيد، بيرون رفت و همچنان خانه را طواف نمود، و بعد در نزديكى دارالندوه نشست و گفت                 

، بعد  2كند؟ هيچ كسى برايش نيامد، و مردم از والى خود ستايش نمودند            ظلمى شكايت دارد، و يا حقى را طلب مى        
چـون  . نماز عصر را به جاى آورد و نشست، و مردم با او وداع گفتند، و وى به قصد برگشت به مدينه بيرون رفت                      

                                                 
  .م. پوشند اضطباع نوعى چادر پوشيدن است كه حجاج در وقت طواف آن طور مى 1
  .والى آنان عتاب بن اسيد بود 2
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، و 1آن سـال حـج كـرد، و صـرف حـج نمـود       براى مردم در �وقت حج در سال دوازدهم فرارسيد، خود ابوبكر       
  . را جانشين خود در مدينه گذاشته بود�عثمان بن عفّان 

هـا   اين سياق حسن است، و از شواهدى از وجوه ديگر نيز برخوردار است، و مثل ايـن را نفـس        : گويد ابن كثير مى  
  .پذيرند قبول نموده، و مى

  
    � حكايت عميربن سعد انصارى

 � او را به عنوان  والى به حمص اعزام نمود، و گفتـار عمـر               � عمرسيرت وى هنگامى كه     
  درباره وى
 �از عبدالملك بن هارون بن عنتره و او از پدر و جدش و او از عميربن سعد انصارى                  ) 247/1 (الحليهابونعيم در   

 و خبـرى از   وى را به عنوان والى حمص فرستاد، يكسال درنگ نمـود �عمربن الخطاب : روايت نموده، كه گفت 
كـنم وى در   به عمير بنويس، به خداوند سوگند، گمان مى       :  به كاتب خود گفت    �آن گاه عمر    . آمد وى برايش نمى  

  :برابر ما خيانت نموده است
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ام را  اى وقتى كـه نامـه      ء مسلمين جمع نموده    حركت كن، و آنچه را از فى      ام به تو رسيد،      وقتى كه اين نامه   «: ترجمه
  .»ديدى آن را نيز با خود بياور

 توشه دان خود را گرفت، و توشه و كاسـه خـويش را در آن گذاشـت، و مـشكش را بـه گـردن                          �بنابراين عمير   
وقتـى كـه رسـيد رنگـش        : گوينـد  مىآويخت و نيزه خود را گرفته راهى مدينه گرديد، تا اين كه داخل مدينه شد،                

اى :  داخـل گرديـد و گفـت       �آن گـاه نـزد عمـر        . دگرگون، رويـش گردآلـود و موهـايش راسـت گرديـده بـود             
 پاسخ داد، مگر حالم را �چه حالى دارى؟ عمير    :  گفت �اللَّه و بركاته، عمر     ه  اميرالمؤمنين، السالم عليك و رحم    

: عمـر گفـت  . كـشم  نى، و دنيا همراهم اسـت و بـا شـاخش خـود را مـى       بي بينى؟ آيا مرا سالم و خون پاك نمى        نمى
همراهم توشه دانم اسـت، كـه       : عمير گفت .  گمان نمود كه وى با خود مال آورده است         �همراهت چيست؟ عمر    
شويم، مشكم همـراهم     خورم، و سرولباسم را در آن مى       ام است كه در آن مى      گذارم، و كاسه   توشه خود را در آن مى     

كـنم، و توسـط آن بـا      ام است كه بر آن تكيه مـى        كنم، و نيزه   در آن آب وضو و نوشيدنى خود را حمل مى         است كه   
:  گفـت �عمـر  . نمايم، بنابراين به خدا سوگند، دنيا جز تبع متاع مـن نيـست            دشمن اگر معترض گرديد، جهاد مى     

داد، و بـر آن سـوار         امانت به تـو مـى      آيا كسى نبود كه مركبش را تا اينجا       : گفت. آرى: همينطور پياده آمدى؟ گفت   
از نـزد بـد     :  گفـت  �عمر  .  از ايشان اين را طلب ننمودم      ]نيز[نكردند، و من    ]اين كار را  [آنها  : شدى؟ پاسخ داد   مى

اى عمر از خدا بترس، تو را خدا از غيبت نهى نمـوده اسـت، مـن آنهـا را       : عمير به او گفت   . مسلمانان بيرون رفتى  
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  حيات صحابه

١١٣  سوم جلد 

آنچه من تـو را    :  و در روايت طبرانى آمده     -تو را كجا فرستادم؟     :  گفت �عمر  . 1خواندند ا مى ديدم كه نماز فجر ر    
عميـر  ! اللَّه سبحان: اى اميرالمؤمنين سؤالت چيست؟ عمر گفت     :  و چه كردى؟ گفت    -دنبال آن فرستادم، كجاست؟     

مرا فرستادى، وقتـى بـه آن شـهر         دادم،   كنم، به تو خبر نمى     ترسيدم كه تو را جگرخون و غمگين مى        اگر نمى : گفت
ء شـان مؤظّـف سـاختم، هنگـامى كـه       رسيدم، مردمان صالح آن ديار را جمع نمودم، و آنان را به جمـع آورى فـى              

عمـر  . آوردم رسيد، حتماً برايت مـى     ، و اگر چيزى از آن به تو مى        2جمعش نمودند، من آن را در جاهايش قرار دادم        
ايـن كـارى   : ، عمير گفـت 3عهد عمير را تجديد كنيد    :  گفت �عمر  . نه:  گفت اى؟ براى ما چيزى نياورده   :  گفت �

آيد، چون به خدا سوگند درست نمانـدم،   كنم و نه هم براى هر كسى كه بعد از تو مى   است كه نه آن را براى تو مى       
 تـو مـرا     خداوند رسوايت كند، اين چيزى است، اى عمر كـه         : بلكه سالم هم باقى نماندم، من به يك مسيحى گفتم         

 اجازه خواست، �ترين روزهايم روزى است، اى عمر، كه با تو باقى ماندم، و از عمر  و بدبخت! بدان پيش نمودى
  .و در ميان او و مدينه چندين ميل فاصله بود: گويد و او نيز به او اجازه داد، به منزل خود بر گشت، مى

گاه مردى را كه بـه   وى به ما خيانت نموده است، آن      كنم   گمان مى :  گفت �هنگامى كه عمير منصرف گرديد، عمر       
به طرف عمير حركت كن، و نزدش چون مهمان برو،          : شد صد دينار داد و فرستاد، و به او گفت          او حارث گفته مى   

حـارث حركـت نمـود، و       . اگر اثر چيزى را ديدى، برگرد، و اگر حالت دشوار را ديدى، اين صد دينار را به او بده                  
كند، حارث به او سـالم داد،   حالى يافت، كه در كناره ديوارى نشسته و پيراهن خود را از شپش پاك مى  عمير را در    

از كجا آمدى؟ پاسـخ     : بعد از آن از او پرسيد و گفت       . پايين بيا خدا رحمتت كند و او پايين آمد        : عمير به وى گفت   
مسلمانان را بر چه حالت     : گفت. خوب بود : فتاميرالمؤمنين را بر چه حالت ترك نمودى؟ گ       : پرسيد. از مدينه : داد

بلى، فرزندش را كه مرتكب فاحشه      : شود؟ گفت  آيا حدود جارى نمى   : گفت. خوب بودند : ترك نمودى؟ پاسخ داد   
بار خدايا عمر را مدد كن، چون من او را بسيار دوسـتدار             : ، عمير گفت  4شده بود زد، و بر اثر ضرب وى درگذشت        

او مدت سه روز مهمان ايشان شد، و آنها جز يك قرص نان جوين ديگر چيزى نداشتند، و آن : گويد مى. بينم تو مى
تو مـا را    : آن گاه عمير به وى گفت     . خوابيدند، تا اين كه به مشقّت افتادند       دادند، و خود گرسنه مى     را هم به وى مى    

آن گـاه آن دينارهـا را درآورد و بـه           : گويد مى. گرسنه ساختى، اگر خواسته باشى از نزد ما برگردى اين كار را بكن            
وى فريـاد بـرآورد و      : اين را اميرالمؤمنين برايت روان نموده است، و از آن استعانت جوى، گويد            : وى داد، و گفت   

اگر بدان نيازى داشتى خوب، در غير     : آن گاه همسرش به وى گفت     . من به آن نيازى ندارم، آن را مسترد كن        : گفت
قسم به خدا، من چيزى ندارم كه آن را در آن بگذارم، همسرش پايين             : عمير گفت . 5 قرار بده  آن، آن را در جاهايش    

                                                 
  .كسى كه نماز صبح را به جماعت بخواند در ذمه خداوند تبارك و تعالى است: در حديث آمده است 1
  .م. يعنى در مستحقين آن ديار تقسيم نمودم 2
  .م. دوره خدمت وى را تمديد نماييد 3
  .غ است با پسرش موضوعى و درو�جمهور علماء بر اين باوراند كه اين قصه عمر  4
  .يعنى آن را صدقه كن 5



  حيات صحابه

١١٤  سوم جلد 

سپس خارج شد و آن را در ميان فرزنـدان  . اى را به وى داد، پول را در آن گذاشت        پيراهن خود را پاره نمود و پاره      
برد كـه بـه وى نيـز      گمان مى])نهمارضي اهللا ع  (عمر، حارث   [شهدا و فقرا تقسيم نمود، و بعد بازگشت و فرستاده           

  .از طرف من به اميرالمؤمنين سالم برسان: و در پايان گفت. چيزى از آن خواهد داد
. اى اميرالمؤمنين حالت شديدى را ديـدم : چه ديدى؟ گفت:  پرسيد� بازگشت، عمر �بعد حارث به طرف عمر     

ام به تو رسيد، بدون      ه عمر برايش نوشت، چون اين نامه      آن گا : گويد مى. دانم نمى: با دينارها چه كرد؟ گفت    : پرسيد
وى به طرف عمر حركت نمود و نزدش آمد، عمر به           . اين كه آن را از دست خود بگذارى به طرف من حركت كن            

دهـم كـه بـه     تو را سوگند مى: پرسى؟ گفت آنچه كردم، كردم، چرا از آنها مى      : با دينارها چه كردى؟ گفت    : او گفت 
خدا تو را رحمت كند، و بعـد  : ، گفت1آن را براى خود پيش فرستادم: ها چه كردى؟ پاسخ داد كه با آنمن خبر بده  

به طعام نيازى ندارم چون در منزل دو صاع جو دارم، و تا آن را : وى گفت .  طعام و دو لباس هديه نمود      2يك وسق 
مادر فالن : رباره گرفتن دو لباس، وى گفت اما د . كند، بنابراين طعام را نگرفت     بخورم خداوند ديگر رزق نصيب مى     

برهنه است، و آن دو را گرفت و به منزل خود بازگشت، و اندكى درنگ ننموده بود كه درگذشـت خـدا رحمـتش                        
اين خبر به عمر رسيد، و بر وى گران تمام شد، و برايش دعاى رحمت نمود و پياده همراه تعدادى از پيادگان                   . كند

هر كس خواست و آرزوى خويش را اظهـار كنـد كـه چـه               : ون آمد، و به ياران خود گفت       بير 3به طرف بقيع غرقد   
داشتم، و براى خدا اينقـدر و آنقـدر غـالم را             اى اميرالمؤمنين دوست داشتم مال زيادى مى      : خواهد؟ يكى گفت   مى

: دم، و ديگرى گفـت كر داشتم و آن را در راه خدا نفقه مى دوست داشتم كه مالى مى    : نمودم، و ديگرى گفت    رها مى 
مـن  : عمر گفـت  . كشيدم بودم كه دلو آب زمزم را براى حجاج بيت الحرام مى           دوست داشتم از قوتى بر خوردار مى      

 و مثل اين را  4.جستم داشتم، كه در كارهاى مسلمين از وى استعانت مى         دوست داشتم مردى چون عميربن سعد مى      
در اين روايت عبدالملك بـن ابـراهيم        : گويد مى) 384/9(و هيثمى   . طبرانى نيز از عميربن سعد روايت نموده است       

شود ايـن اسـت  كـه     اين چنين در نزد هيثمى آمده، ولى آنچه درست معلوم مى. باشد بن عنتره آمده، و  متروك مى    
ـ         ق وى عبدالملك بن هارون بن عنتره است، چنان كه در كتب اسماء الرجال آمده است، و اين را ابن عساكر از طري

  .آمده، روايت نموده است) 79/7(محمدبن مزاحم به طول آن به معناى اين و با زيادت هايى، چنان كه در الكنز 
   

    � حكايت سعيد بن عامر بن حذيم الجمحى
  سيرت وى هنگام والى بودنش در حمص

                                                 
  .م. صدقه نمودم 1
  .م. اى است به قدر شصت صاع وسق پيمانه 2
قبرستان اهل مدينه است، كه در آن غرقد وجود داشت، و غرقد نوعى از درخت خاردار است، و بدين لحاظ آن را بقيع : بقيع غرقد 3
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  حيات صحابه

١١٥  سوم جلد 

ن عـامربن حـذيم     عمـربن الخطـاب سـعيدب     : از خالدبن معدان روايت نموده، كه گفـت       ) 245/1 (الحليهابونعيم در   
اى :  به حمص تشريف آورد، گفت     � را در حمص بر ما والى مقرر نمود، هنگامى كه عمربن الخطاب              �جمحى  

 در آن وقـت بـه اهـل حمـص نظـر بـه       -اهل حمص، والى تان را چطور يافتيد؟ آنها از او به وى شكايت نمودند        
تـا روز بلنـد   : از چهـار چيـز شـكايت داريـم    :  و گفتند- 1شد هاى شان كوفه كوچك گفته مى شكايت شان از والى   

شـب بـه هـيچ كـسى        : ديگـر؟ گفتنـد   : دانم، و افزود   اين را بزرگ مى   :  گفت �عمر  . آيد نشود، براى ما بيرون نمى    
در ميان روزها گاهى نزديك بـه مـرگ   : ديگر؟ گفتند: اين هم بزرگ است، و افزود   :  گفت �عمر  . دهد جواب نمى 

   .-گيرد  وشى و نوعى از جنون فرا مى يعنى او را بى ه-شود  مى
بارخـدايا، رأى مـرا امـروز دربـاره وى خطـا و      :  مردم و او را با هم جمـع نمـود و گفـت      �عمر  : افزايد راوى مى 
آيـد،   تا روز بلنـد نـشود بـراى مـا بيـرون نمـى      : از وى چه شكايتى داريد؟ گفتند  : ]گفت[ نگردان،   ]ثابت[ناصواب  

براى اهلم ]ولى با اين همه قضيه چنين است كه[. دانستم  اگرچه يادآورى آن را بد مىبه خدا سوگند،  :  گفت ]سعيد[
شود، بعد نان    رسد و آماده مى    نشينم تا اين كه خمير مى      كنم، بعد از آن مى     خادم وجود ندارد، و من خودم خمير مى       

در :  شكايتى داريـد؟ گفتنـد     ديگر چه :  گفت ]�عمر  [. آيد پزم، سپس وضو نموده، براى شان بيرون مى        خود را مى  
ديـدم،   اگر چه تذكر آن را بد مـى       : گويى؟ گفت   چه مى  ]در اين باره  [: عمر گفت . دهد شب به هيچ كس جواب نمى     

ديگـر چـه    : گفـت ] �عمـر   [. ام من روز را به ايشان اختصاص دادم، و شب را به خداوند عزوجل اختصاص داده              
 چه ]در اين باره[: گفت] �عمر [. آيد رد كه در آن نزد ما بيرون نمىوى در هر ماه روزى دا  : شكايتى داريد؟ گفتند  

براى خود خادمى ندارم كه لباس هايم را بشويد، و در لباس ديگرى هم ندارم كه آن را عوض : گويى؟ پاسخ داد مى
ان بيـرون   كنم و در آخـر روز بـراى شـ          مالم، و بر تن مى      آن را مى   2نشينم تا اين كه خشك شود، بعد       پس مى )كنم،  
. شـود  در ميان روزها گاهى نزديك به مـرگ مـى  : ديگر از وى چه شكايتى داريد؟ گفتند      : گفت]  �عمر  [. )آيم مى
من شاهد قتل خبيب انصارى در مكه بودم كه قريش گوشت           : گويى؟ پاسخ داد   در اين باره چه مى    :  گفت ]�عمر  [

 در جـاى تـو باشـد؟    �آيا دوست دارى محمـد  : ه، گفتندوى را بريدند، و بعد از آن او را بر تنه درختى باال برد         
به خدا سوگند، من دوست ندارم كه در ميان اهل و فرزندم باشم، و به محمد خارى فرو رود، بعد از آن                      : پاسخ داد 

و هر وقت كه آن روز را، و عدم نصرت و ياريم را در آن حالت از وى، كه مـشرك بـودم و           ! يا محمد : فرياد كشيد 
. كنم كه خداوند عزوجل مرا به آن گناه ابداً نخواهد بخشيد  آورم گمان مى   اوند بزرگ ايمان نداشتم، به ياد مى      به خد 
حمد و ستايش خـدايى راسـت       :  گفت �آن گاه عمر    . رسد در همان حالت بيهوشى و ديوانگى به من مى        : و افزود 

  .كه فراست مرا نادرست و خطا نساخت
سـتايش خـدايى   : از اين، در كارت استفاده كن، همسرش بـه او گفـت  : رستاد و گفتآن گاه براى وى هزار دينار ف    

خواهى؟ پول را بـه كـسى    آيا چيزى بهتر از آن نمى: راست كه ما را از خدمت تو بى نياز ساخت، سعيد به او گفت     

                                                 
  .اهل كوفه در شكايت از واليان  مشهور بودند 1
  .و اين كلمات از اصل افتاده بود. هبه نقل از الحلي 2



  حيات صحابه

١١٦  سوم جلد 

آن . ، درست اسـت بلى: مان بياورد، همسرش گفت دهيم، كه آن را در وقت نيازمندى بسيار شديد ما به آن، براى         مى
هاى جداگانه بست، و بعـد    گاه مردى از اهل بيت خود را كه بر وى اعتماد داشت فرا خواند، و آن پول را در كيسه                   

اين را براى بيوه آل فالن، و براى يتيم آل فالن، و براى مـسكين آل فـالن، و بـراى مـريض آل فـالن                          : از آن گفت  
. اين را تو نفقه كن، و به كـار خـود بازگـشت            : گفت ]به خانم خود  [گاه   برسان، و از آن اندك طاليى باقى ماند، آن        

آن مال وقتى كه بـسيار نيازمنـد باشـى،          : خرى؟ آن مال چه شد؟ پاسخ داد       مان خادمى نمى   آيا براى : همسرش گفت 
  .برايت خواهد آمد

   
  � حكايت ابوهريره

 در حالى به بازار آمد كه يك     �نموده، كه ابوهريره    از ثعلبه بن ابى مالك قرظى روايت        ) 385/1 (الحليهابونعيم در   
اى ابن ابى مالك راه را براى اميـر بـاز   :  و گفت1- وى در آن وقت جانشين مروان بود -نمود  بار هيزم را حمل مى   

  .تر باز كن، و هيزم بر پشتش بود راه را براى امير وسيع: كند، باز گفت اين كفايت مى: كن، به او گفتم
  
  
  
    

                                                 
 دوش هاى نبودنش در مدينه نيابت او را ابوهريره به  در هنگام خالفت معاويه مروان حاكم وى در مدينه بود، و در فرصت 1

  .گرفت مى



  حيات صحابه

١١٧  سوم جلد 

  ب هشتمبا
   

  )جل جالله (انفاق  اصحاب  در  راه  خداوند
   

 اموال و آنچه را خداوند تبارك و تعالى به آنها عطا نموده بود، در راه خداوند در             � و يارانش    � چگونه پيامبر   
تر بود،  نمودند، و چگونه آن مصارف از مصرف بر خودشان براى شان محبوب مسير رضاى خدا مصرف و انفاق مى

  !!دادند ونه در حال ضرورت و نيازمندى شان، ديگران را بر خود ترجيح مىو چگ
   
   

  و يارانش به انفاق و عالقمندى شان به آن   � ترغيب پيامبر
   در اين باره�حديث جرير  به انفاق � ترغيب پيامبر

 نشسته بوديم، كه يك     �در آغاز روز با پيامبر      : اند كه گفت    روايت نموده  �مسلم، نسائى و غير ايشان از جرير        
 در حالى كه شمشيرهاى شان را بـر گـردن آويختـه             - يا عباء    -هاى پشمين خط دار      قوم برهنه و پاى لوچ با لباس      

 با ديدن فقر و     � بودند، نزدش آمدند، آن گاه رنگ چهره پيامبر خدا           "مضر"بودند، و اكثرشان، بلكه همه آنها از        
 دسـتور داد، و او اذان و      � داخل گرديد، و باز بيرون رفت، و به بـالل            �امبر  پي. فاقه دامنگير ايشان، تغيير نمود    

  : اى ايراد نموده گفت  نماز گزارد، و بعد از آن بيانيه�و رسول خدا : اقامه گفت
]j�I�� >?" � �*7	� VO�� �*5� ��7)� A�C���,8� �8[ تا به آخر آيه]�� �
��� �*�	0 ��% �R	��.[ ).�HC��:�(  

  .»خداوند بر شما نگهبان است... از همان پروردگارتان بترسيد كه شما را از نفس واحد آفريد! اى مردم« :ترجمه
  . حشر است]سوره[اى را كه در  و آيه

]�y� ��� � >?" ��C��� �R	���7)�.[ )�`+�:��(  
  »از خداوند بترسيد، و هر كس بايد ببيند كه براى فردا چه فرستاده است؟«: ترجمه

 گندم خود و از صاع خرماى خود صـدقه بدهـد،   1د هر كس از دينار خود، از درهم خود، از لباس خود، از صاع   باي
  .»ولو به نصف خرمايش هم: حتى گفت

اى از پول را آورد، كه نزديك بود، دسـتش از حمـل آن عـاجز آيـد،                 آن گاه مردى از انصار كيسه     : گويد  مى ]راوى[
، تا اين كـه دو خـرمن از         ]هاى خويش را آوردند    و صدقه [ز آن مردم پيگيرى نموده      بعد ا : گويد مى. بلكه عاجز آمد  

گـاه   آن. كند، گويى كه آب طـال داده شـده باشـد           نورافشانى مى  �نان و لباس ديدم، و ديدم كه روى پيامبر خدا           
اجر كسى است كه گذارى كند، براى وى اجر آن، و  كسى كه در اسالم روش نيكى را بنيان  «:  فرمود �پيامبر خدا   

بعد از وى به آن عمل كند، بدون اين كه از اجرهاى شان چيزى كم شود، و كسى كه در اسالم روش بـدى را پايـه     

                                                 
  .اى است معادل سه كيلو گرم پيمانه 1



  حيات صحابه

١١٨  سوم جلد 

گذارى نمايد بر وى گناه آن، و گناه كسى است كه بعد از او بدان عمل كند، بدون اين كه از گناهـان شـان چيـزى                    
جـل  ( به انفاق در راه خداوند       �ه است و حديث ترغيب پيامبر       آمد) 53/1( اين چنين در الترغيب      1.»كاسته شود 

  . قبال گذشت)جالله
   

  در اين باره � حديث جابر
 روز چهارشنبه نزد بنى عمروبن �پيامبر خدا :  روايت نموده، كه گفت- كه آن را صحيح دانسته -حاكم از جابر 

لبيـك، اى پيـامبر خـدا،    : ، گفتنـد »روه انـصار اى گـ «: عوف تشريف آورد، و حديث را متذكر شده، تا اين كه گفت   
هاى خـويش كـار      شديد، و در مال    كرديد، تكليف را متحمل مى     در جاهليت، آن گاه كه خدا را عبادت نمى        «: فرمود

نموديد، تا اين كـه خداونـد بـه اسـالم و پيـامبرش بـر شـما منـت           مى]يارى[داديد، و به مسافر  پسنديده انجام مى 
خورد، اگر است، و در آنچه درنده و پرنده     در آنچه ابن آدم مى    ! كنيد؟ شما مالهايتان را قلعه بند مى     گذاشت، و حاال    

ايـن  . ها سى دروازه براى باغ خود گشوده بـود         آن گاه قوم برگشت، و هر يك از آن        : گويد مى. »خود، اجر است   مى
  .آمده است) 156/4(چنين در الترغيب 

   
  خاوت و مذمت بخلدر فضيلت س � بيانيه پيامبر

 ايـراد نمـود، بـر منبـر بـاال      �در خطبه اولى كه پيامبر :  روايت نموده،  كه گفت     �ابن عساكر از انس بن مالك       
  :، و پس از حمد و ثناى الهى فرمودرفت

اى مردم، خداوند اسالم را دين شما انتخاب نموده است، بنابراين يارى و هـم صـحبتى اسـالم را بـا سـخاوت و                      «
هاى آن در دنياست، اگر كسى از شما         آگاه باشيد، سخاوت درختى است از جنت، و شاخه        . يكو بهتر سازيد  اخالق ن 

و آگاه باشيد كـه  . كند اى از آن در دنيا تعلّق دارد، تا اين كه خداوند به بهشت وارد مى   سخى باشد، هميشه به شاخه    
اى از آن  از شما بخيل باشد، هميشه به شـاخه هاى آن در دنياست و اگر كسى  بخل درختى است در دوزخ، و شاخه 

ايـن  . » سخاوت براى خدا، سـخاوت بـراى خـدا   -:  دو باره گفت-. تعلّق دارد، تا اين كه خداوند وارد آتشش كند 
  .آمده است) 310/3(چنين در كنزالعمال 

   
    به انفاق � و يارانش � رغبت و عالقمندى پيامبر

  در اين باره � حديث عمر
 ]چيـزى بدهـد   [ آمد، و از وى طلب نمود تا بـه او            �مردى نزد پيامبر خدا     :  روايت نموده كه   �عمر  ترمذى از   

چيزى ندارم كه به تو بدهم، وليكن چيزى به نام من بخر، وقتـى كـه چيـزى بـرايم آمـد، آن را                        «:  گفت �پيامبر  
 تو را خداوند به آنچه توانش را         به او دادى، و    ]آنچه داشتى [ �اى پيامبر خدا    :  گفت �آن گاه عمر    . »پردازم مى

اى رسول خدا   :  را نپسنديد، آن گاه مردى از انصار گفت        � اين قول عمر     �ندارى مكلّف نساخته است، پيامبر      
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١١٩  سوم جلد 

 تبسم نمود، وخوشى در رويش بـه        �پيامبر خدا   . انفاق كن، و از صاحب عرش از كمى و نيازمندى هراس نكن           
و آن را   . آمـده اسـت   ) 56/6 (البدايـه  اين چنين در     1.»ام به اين مأمور شده   «: خاطر گفته انصارى دانسته شد و گفت      

آمـده، روايـت   ) 42/4(همچنين بزار، ابن جرير، خرائطى در مكارم االخالق و سعيدبن منصور، چنان كـه در الكنـز         
نـى آمـده، او را    اين را بزار روايت نمـوده، و در آن اسـحاق بـن ابـراهيم حني               : گويد مى) 242/10(هيثمى  . اند نموده

  .كند خطا مى: جمهور ضعيف، و ابن حبان ثقه دانسته، و گفته است
   

  در اين باره � حديث جابر
 آمد، و از وى طلب نمود، و او چيزى به او داد، بعـد               �مردى نزد پيامبر    :  روايت نموده كه   �ابن جرير از جابر     

 برخاسـت و  � وعده داد، آن گاه عمربن الخطاب  به او�از آن، كس ديگرى آمد و از وى طلب نمود، و پيامبر          
اى رسول خدا، از تو خواسته شد،دادى، باز از تو خواسته شد و دادى، باز از تو خواسته شد و وعده نمودى، : گفت

 اين را پسنديده ندانست، آن گـاه عبداللَّـه بـن    �و بعد از آن باز از تو خواسته شد و وعده نمودى، گويى پيامبر       
اى پيامبر خدا انفاق كن، و از كمى و نيازمندى از صاحب عرش هراس نكـن،                :  برخاست و گفت   �ى  حذافه سهم 

  .آمده است) 311/3(اين چنين در الكنز . »ام بدين مأمور شده«:  فرمود�پيامبر 
   

  به بالل براى انفاق � حديث ابن مسعود درباره امر نمودن رسول خدا
 داخـل   � نـزد بـالل      �پيـامبر خـدا     : اند كه گفت    روايت نموده  �سعود  بزار به اسناد حسن و طبرانى از ابن م        

ايـن را بـراى مهمـان هايـت آمـاده           :  پاسخ داد  »اى بالل اين چيست؟   «: گرديد، و نزد وى مقدارى خرما بود، گفت       
انفـاق كـن، و از صـاحب عـرش از           ! ترسى كه برايت در آتش دوزخ دودى باشد، اى بالل          آيا نمى «: فرمود. كنم مى
از عبداللَّه مانند آن روايت نموده است، و ابويعلى ) 149/1 (الحليه اين را ابونعيم در 2.»ى و نيازمندى هراس نكنكم

آمـده  ) 174/2(اند، اين چنـين در الترغيـب     به مانند آن به اسناد حسن روايت نموده       �و طبرانى آن را از ابوهريره       
  .است

   
   خادمش اتفاق افتادو � درباره آنچه ميان پيامبر � حديث انس

 سه پرنده اهدا گرديد، يكى آنها را بـه خـادم   �به پيامبر :  روايت نموده، كه گفت�و ابويعلى از انس بن مالك    
آيا تو را منع نكردم كه چيزى را «:  فرمود� آورد، رسول خدا �چون فردا شد وى آن را براى پيامبر . خود داد

  .اند رجال وى ثقه: گويد مى) 241/10( هيثمى 3.»آورد هر فردا را خود مىچون خداوند تعالى رزق ! به فردا نگذار
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  و مردم درباره اضافگى مالى اتفاق افتاد � از آنچه ميان عمر � حكايت على
از اين مال نزد مـا اضـافگى مانـده          :  به مردم گفت   �عمر  :  روايت نموده، كه گفت    �احمد از ابوالبخترى از على      

ات و تجارتت مشغول ساختيم، آن مال براى تـو           ما تو را از اهلت و پيشه ورى       :  اميرالمؤمنين اى: است، مردم گفتند  
چرا يقـين خـود را گمـان        : گفتم. بگو: گفت. آنها برايت مشورت دادند   : گويى؟ گفتم  تو چه مى  : باشد، به من گفت   

 خارج خواهم شد، آيا بـه يـاد   آرى به خدا سوگند، از آن :  گفتم 2از آنچه گفتى بايد خارج شوى،     :  گفت 1سازى؟ مى
 به حيث جمع كننده صدقات فرستاد، و نزد عباس بـن عبـدالمطّلب آمـدى، ولـى او از                    �دارى، كه تو را پيامبر      

 بـرو  �بيا با من نزد پيامبر : دادن صدقه خود برايت امتناع ورزيد، و در ميان تان چيزى واقع شد، تو به من گفتى          
 رفتـيم، و او را ناراحـت و خـسته           �آن گاه هر دوى مان نزد پيـامبر         . ، آگاه سازيم  تا او را از آنچه وى انجام داد       

يافتيم و برگشتيم، و صبحگاهان باز نزدش رفتيم، و او را خرسند و خوشحال يافتيم، و تو، وى را از آنچـه عبـاس                        
اش را    برايش نـاراحتى   ، و »دانى كه عموى مرد جوره پدرش است       آيا نمى «: به تو گفت  . انجام داده بود آگاه ساختى    

شـما كـه روز اول   «: اش را كه در روز دوم ديديم، متذكر شديم، فرمود كه در روز اول ديديم، و خرسندى و راحتى      
آمده بوديد، دو دينار از صدقه نزدم باقى مانده بود، ناراحتى را كه ديديد به خاطر همان بود، و در روز دم كه آمديد 

به خدا سـوگند،    . راست گفتى :  گفت �عمر  . »مان سبب خوشى و راحت نفسم را ديد       ، وبه ه  3آن را فرستاده بودم   
اند، و در آن در ميـان    ، اين را ابويعلى، دورقى، بيهقى، و ابوداود نيز روايت نموده          4در اول و آخر شكرگزارت هستم     
از ) 382/4 (الحليـه در و ابـونعيم ايـن را   . آمـده اسـت  ) 39/4(اين چنين در الكنـز  . ابوالبخترى و على ارسال است  

اين را : گويد مى) 238/10(هيثمى  . و معناى آن را متذكر شده است      : عمر فرمود : ابوالبخترى روايت نموده، كه گفت    
انـد، مگـر    احمد روايت نموده است، و رجال آن رجال صحيح اند، و همچنين آن را ابويعلى و بـزار روايـت كـرده          

  5.عمر، به اين صورت اين حديث مرسل صحيح استابوالبخترى نه از على شنيده و نه از 
   

 در اين بـاره     )رضي اهللا عنهما  (حكايت تقسيم مال در ميان مسلمين و آنچه ميان عمر و على             
  اتفاق افتاد

 مالى آورده شد، وى آن را ميان مسلمين تقسيم          �براى عمر   :  روايت نموده، كه گفت    �بزار از طلحه بن عبيداللَّه      
اى بگذارى بهتر خواهد    اگر آن را براى حادثه    :  آن زياد ماند، و درباره آن مشورت خواست، گفتند         نمود، و چيزى از   

اى ابوالحـسن، تـو را چـه      : گفت]  �عمر  [ ،   -كرد    ساكت بود و صحبت نمى     � و على    -: گويد مى ]راوى[. شد

                                                 
سازى و از مردم مشورت  تو يقين دارى كه اين مال حق تو نيست، پس چرا يقين خود را به گمان مبدل مى: معنى چنين است 1

  .خواهى مى
  .دليل اين گفته ات را بيان كن: يعنى 2
  .م. آن را بر مستحقين تقسيم نموده بودم: يعنى 3
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5 ��K #� ^,ی&I,ی� �>� �ای ; Kدر ب!ر �&I# \��APدر ت ��!0 �#! i�1; ب� �!م #��D صW��!&0 �(� S�P و #��D ه)� اش ب� د
�D ا�VA!ع «: q�0 ا()

� ب&�; #� 0,دA�� ���� وiج«.  



  حيات صحابه

١٢١  سوم جلد 

خداونـد از   : م حرف بزنى گفت   تو هم بايد براي   :  فرمود �قوم خبر دادند، عمر     : زنى؟ پاسخ داد   شده كه حرف نمى   
 آمد، شـب در ميـان تقـسيم آن    �تقسيم اين مال فارغ شده است، و مال بحرين را متذكر شد، كه وقتى به پيامبر      

 تا ايـن  �برايش حايل واقع شد، بنابراين او نمازها را در مسجد به جاى آورد، و من آن را در چهره رسول خدا                     
 آن را تقـسيم نمـود، و از آن   �كنـى، و علـى    آن را حتماً تقسيم مى: گفت]  �عمر [. كه از آن فارغ گرديد، ديدم   
  .باشد  آمده و مدلس مىهدر آن حجاج بن ارطأ: گويد مى) 239/1(هيثمى . براى هشتصد درهم رسيد

   
  در انفاق مال �  با پيامبر)رضي اهللا عنها(حكايت ام سلمه 

 در حـالى نـزدم داخـل    �پيـامبر خـدا   : اند، كه گفـت  ايت نموده رو)رضي اهللا عنها  (احمد و ابويعلى از ام سلمه       
اى پيامبر خدا، تو را چه شده كه ايـن          : گرديد، كه رنگش دگرگون شده بود، ترسيدم كه بر اثر دردى باشد، و گفت             

به خاطر همان هفت دينارى كه ديروز براى ما آورده شد، و بيگاه نمـوديم و           «: طور رنگت تغيير كرده است؟ فرمود     
: گويـد  مـى ) 238/10( هيثمـى    1.»براى ما آمد و انفاقش ننمـوديم      «: ، و در روايتى آمده    »آن در كناره فرش باقى ماند     
  . رجال آنها رجال صحيح اند

   
  در اين باره � حديث سهل بن سعد

ت نمـوده،    رواي � از سهل بن سعد      - 2شود ها استناد مى   اند، و در صحيح به آن       كه راويانش ثقه   -طبرانى در الكبير    
هنگام مريضى اش   .  گذاشته بود  )رضي اهللا عنها  ( هفت دينار بود، و آن را نزد عائشه          �نزد رسول خدا    : كه گفت 

، و بعـد از آن بيهوشـى عـارض شـد، و عائـشه را حالـت وى مـشغول           »اى عائشه طال را نزد على بفرست      «: گفت
آمـد، و عائـشه       بيهوشـى مـى    �تبه بر رسـول خـدا       گردانيد، تا اين كه آن را چندين بار تكرار نمود، و در هر مر             

. هـا را صـدقه نمـود     آن را براى على فرسـتاد، و او آن   �گردانيد، تا اين كه پيامبر        را مشغول مى   )رضي اهللا عنها  (
 چـراغ خـود را بـه يكـى از           )رضـي اهللا عنهـا    ( شب دوشنبه در سختى مرگ قرار داشت، و عائشه           �پيامبر خدا   

 امـشب در  �در چراغ ما براى مان از مشك خود روغن اهدا كـن، كـه رسـول خـدا         : گفتانبارهايش فرستاد و    
 بـه معنـاى آن روايـت    )رضي اهللا عنهـا ( اين را ابن حبان در صحيح خود از حديث عائشه            3.سختى مرگ قرار دارد   

:  است كه گفت    روايت )رضي اهللا عنها  (آمده است نزد احمد از عائشه       ) 178/2(اين چنين در الترغيب     . نموده است 
 بـه   �پيـامبر   : گويـد  مى.  مرا در مريضى اش امر نمود تا آن طاليى را كه نزدمان بود، صدقه كنم               �پيامبر خدا   

 ]راوى[. »آن را بيـاور   «: گفـت . آنچه را كه از تـو ديـدم، مـشغولم سـاخت           :  گفتم »چه كردى؟ «: هوش آمد و گفت   
 ، هنگامى كه - 4باشد  ابوحازم در اين مترّد مى-ا نه دينار بود   آن گاه آن را براى وى آورد، و هفت دينار ي          : گويد مى

                                                 
1 ���� . � .))٧٠١٧و اب,ی�( �X :٣١/ ١(ا()

  .م. كند يعنى بخارى در صحيح خود نيز از آنها روايت مى 2
3 ���� . ���	
 ).٩٢٨(و ) ٩٢٧(صS�P ا
.��s` : و �2!) ١٩٨/ +(���ا�� در ا

  .در اين كه هفت دينار بود يا نه دينار 4
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ها نزدش باشد، چيست؟  گمان محمد، اگر با خداوند عزوجل ديدار كند، و اين«:  فرمود�آن را آورد رسول خدا  
اين : گويد مى) 240/10( هيثمى 1»!گذارد؟ و اين را محمد اگر با خدا مالقات نمايد، و اين نزدش باشد، چه باقى مى         

آن را از حـديث عائـشه بـه      ) 356/6(بيهقى  . اند را احمد به سندهايى روايت نموده، و رجال يكى آن رجال صحيح           
  .مانند آن روايت نموده است

   
  حديث عبيداللَّه بن عباس در انفاق مال

ام، بـارى    اى برادر زاده  :  به من گفت   �ابوذر  :  روايت نموده، كه گفت    )رضي اهللا عنهما  ( بن عباس    2بزار از عبيداللَّه  
اى ابوذر، اگر به انـدازه كـوه   «:  به من گفت  � ايستاده بودم، و از دستش گرفته بودم، وى          �من با رسول خدا     

احد طال و نقره داشته باشم، و آن را در راه خدا انفاق كنم، دوسـت نـدارم در روز مـرگم يـك قيـراط آن را بـاقى              
روم و تـو بـه اكثـر، مـن آخـرت را       اى ابـوذر، مـن بـه اقـل مـى         «: نطار؟ گفت اى پيامبر خدا يك ق    : گفتم. »بگذارم

 طبرانى اين را مانند آن روايت       3. و آن را سه مرتبه برايم تكرار نمود        »!خواهى، يك قيراط   خواهم، و تو دنيا را مى      مى
  .اسناد بزار حسن است: گويد مى) 239/10(هيثمى . نموده است

   
  اتفاق افتاد � و كعب در حضور عثمانحديث ابوذر و آنچه ميان او 

 در حالى كه در دست خود عصا داشت، آمـد، و او  �وى نزد عثمان بن عفّان :  روايت نموده كه  �احمد از ابوذر    
، عبدالرحمن در گذشته، و از خود مالى به جاى گذاشته است، تـو در               4اى كعب :  گفت �عثمان  . به وى اجازه داد   

اگر حق خداوند را در آن ادا نموده باشد، باكى بر وى نيـست، آن گـاه ابـوذر                   : خ داد اين باره چه نظرى دارى؟ پاس     
دوست ندارم كـه ايـن كـوه    «: گفت  شنيدم كه مى�از پيامبر خدا : عصاى خود را بلند نمود و كعب را زده گفت         

ارم، اى عثمان تو را به      برايم طال باشد، و آن را انفاق نمايم و از من  قبول هم شود، وشش اوقيه آن را به جاى بگذ                     
اين را احمد روايـت     : گويد مى) 239/10(هيثمى  . آرى:  گفت - سه مرتبه    -دهم، آيا آن را شنيدى؟       خدا سوگند مى  

و . اند، و اين را ابـويعلى هـم روايـت نمـوده     نموده، و در آن ابن لهيعه آمده، و علماى زيادى وى را ضعيف دانسته 
: آمده، روايت نموده، و در آن آمـده       ) 310/3(تم به شكل طويل، چنان كه در الكنز         بيهقى آن را از غزوان بن ابى حا       

كنى، آيا بر صاحبش درباره      اى ابواسحاق، درباره مالى كه زكات آن پرداخته شود چه فكر مى           : عثمان به كعب گفت   
رخاست و بـا آن   كه با خود عصا داشت ب�خير، آن گاه ابوذر : آن خوف بازپرس و عاقبت بدى هست؟ پاسخ داد        

اى فرزند يهودى كه با خود عصا دارد برخاسـت و بـا آن در ميـان هـر دو                 : در ميان هر دو گوش كعب زد و گفت        

                                                 
1 ���� . �  ).+*٣/ +)و ب�( �AB +٨/ +(ا()
  .به سخاوت و كرم مشهور بوداست، و ) رضي اهللا عنهما(وى برادر عبداللَّه بن عباس  2
3 ���� . �  ).٣+/ ١(ا()
  .وى كعب احبار است، و در اصل يهودى بود از حمير كه اسالم آورده بود، و با عثمان مجالست داشت 4
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اى : كنم در مال وى وقتى كه هر دو گوش كعب زد و گفت             اى فرزند يهودى، تو گمان مى     : گوش كعب زد و گفت    
  :گويد  ادا نمود، حقى نيست، و خداوند تعالى مىكنى در مال وى وقتى كه زكات را فرزند يهودى، تو گمان مى

]9e�Q� �_ ��%�� � �,H?"� 6	0 ����m8 �.[)�`+�:�(  
  .»دارند و ديگران را بر خود، اگرچه شديداً نيازمند و فقير باشند، مقدم مى«: ترجمه

  : گويد و خداوند تعالى مى
]�J�� � ����8 � �C�*H �
I 6	0 1�'p�� ���'p8 �.[)�H"�� �:�(  

  .خورانند و طعام را، على رغم دوست داشتن آن، به مسكين، يتيم و اسير مى«: ترجمه
  : گويد و خداوند تعالى مى

]1����� �=�H	� 1�	' [I �~��� ] �8O���.[)���'<�:��(  
  .»و آنانى كه در اموال شان سهم مقررى براى سائل و محروم است«:ترجمه

  .نمود  از قرآن ذكر مىو شروع نمود و مانند اين را
  

  و گفتارش در سبقت صديق در انفاق � حديث عمر
  و غيـر الحليـه  دارمى، حـاكم، بيهقـى، ابـونعيم در    -حديث حسن و صحيح است :  و گفته است  -ابوداود، ترمذى   
 وقت آن امر،  روزى ما را به انفاق امر نمود، اتّفاقاً در          �پيامبر خدا   : اند، كه گفت    روايت نموده  �ايشان از عمر    

بنابراين نصف مـال خـود   . اگر بتوانم روزى از ابوبكر سبقت كنم، آن همين روز است      : نزدم مالى موجود بود، گفتم    
براى ايشان چه «: فرمود. براى ايشان گذاشتم :  گفتم »براى اهل خود چه گذاشتى؟    «:  گفت �را آرودم، پيامبر خدا     

اى ابـوبكر بـراى   «:  گفـت �پيـامبر  . زى را كه نـزدش بـود آورد   همه چي  �و ابوبكر   . مثل اين :  گفتم »گذاشتى؟
تـوانم   ابداً من ازوى به چيـزى نمـى       : گفتم. ها خدا و پيامبرش را گذاشتم      براى آن :  گفت »خانواده ات چه گذاشتى؟   

  .آمده است) 347/4( اين چنين در منتخب الكنز 1.سبقت جويم
   

  حكايت عثمان با مردى در اين باره
اى صـاحبان امـوال، خيـر را    :  گفـت �مردى به عثمـان  :  االيمان از حسن روايت نموده، كه گفت     بيهقى در شعب  

و شما بر   :  گفت �عثمان  . نماييد آوريد و انفاق مى    كنيد، حج به جاى مى     دهيد، غالمان را رها مى     صدقه مى !! برديد
به خدا سوگند، يك درهم را كه يكى از :  گفت�كنيم، عثمان  آرى ما بر شما  غبطه مى: پاسخ داد. كنيد ما غبطه مى 

  3.آمده است) 320/3(اين چنين در الكنز . 2كند، از ده هزار درهم بهتر است، كمى از زياد  انفاق مى]خود[زحمت 

                                                 
� ا��) *٧+٣(ت�#f; ) ٨++١(اب,داوود . ح�1 1.Iدا� �I) ن را% ��!�
%. 

به . شود است و براى شخصى كه از مال زياد اندكى دهد، گفته مىاست، ضرب المثلى » غيض من فيض«: اين جمله كه عربى آن 2
  .م. نقل از المنجد
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  � حكايت گدايى با على

ى بـه   ايـستاد، و �سائلى نزد اميرالمـؤمنين علـى   : كه گفت: عسكرى از عبيداللَّه بن محمدبن عائشه روايت نموده       
من نزدت شش درهم گذاشته بودم، و يك درهـم آن را بيـاور،              : نزد مادرت برو و به او بگو      : حسن يا حسين گفت   

ايمان بنده تا آن :  گفت�على . اى آن شش درهم را براى آرد گذاشته: گويد مى]مادرم[: وى رفت و باز آمد و گفت
آن : به او بگو  . تر نباشد  نچه در دست خود دارد متيقن     شود، كه به آنچه نزد خداست، از آ        وقت محكم و استوار نمى    

هنـوز از  : گويـد   مى]راوى[.  آن را به تهيدست داد�ها را فرستاد، و على  شش درهم را بفرستد، آن گاه او همه آن      
شـتر چنـد اسـت؟      :  گفت �على  . فروخت جايش بلند نشده بود كه مردى با شترى بر وى عبور نمود و آن را مى               

بر پايش عقال بند، ولى به شرط اين كه قيمتش را مدتى كـم بـه   :  گفت�على . به يك صدوچهل درهم  : پاسخ داد 
ايـن شـتر از كيـست؟    : بعد از آن مرد ديگرى آمد و گفـت . تاخير بيندازيم، آن مرد در پاى شتر عقال بست و رفت         

بـه دو صـد     : گفـت ]  �على  [ند؟  به چ : پرسيد. بلى: فروشى؟ گفت  آيا آن را مى   : پرسيد. از من :  پاسخ داد  �على  
 به �و على . آن گاه آن مرد شتر را گرفت، و به او دويست درهم داد      : گويد مى ]راوى[. آن را خريدم  : گفت. درهم

برايش به تاخير بيندازد، يك صدو چهل درهم داد، و شصت درهـم   ]قيمت شتر را[مردى كه از وى خواسته بود تا       
ايـن همـان چيـزى اسـت كـه      :  فرمـود �اين چيست؟ علـى  :  آورد، وى پرسيد  )هارضي اهللا عن  (ديگر را به فاطمه     

  : به ما وعده داده است�خداوند آن را به زبان پيامبرش 
]�~��� �`0 �	/ 9CH+�5 .�( � .[)1�'"��:� ¡(  

  .ستآمده ا) 311/3(اين چنين در الكنز . »شود هر كس نيكى كند، به او ده برابر آن، پرداخته مى«: ترجمه
   

  حكايت مردى كه شتر چاقى را براى صدقه عرضه نمود
 مـرا بـراى     �پيامبر خـدا    : اند، كه گفت    روايت نموده  �احمد، ابوداود، ابويعلى، ابن خزيمه و غير ايشان از ابى           

جمع نمودن زكات فرستاد، و بر مردى عبور نمودم، هنگامى كه مالش را جمع نمود، جز يك بنت مخاض از مالش                  
آن نـه شـير     : وى گفـت  . اين بنت مخاض را بده، و همين صدقه ات اسـت          : ، گفتم 1يزى بر وى الزم نديدم    ديگر چ 

گيرم، پيامبر  ام، نمى من آنچه را بدان مأمور نشده: ، اين ناقه جوان بزرگ و چاق را بگير، به او گفتم2دارد، و نه پشت
ه را به من عرضه داشـتى، بـر وى عرضـه             برايت نزديك است، اگر خواسته باشى كه نزدش بروى و آنچ           �خدا  

كنم، و اگر آن را رد نمود و نپذيرفت، من هـم          كنى، اين كار را بكن، اگر او آن را از تو پذيرفت، من هم قبولش مى               
آن گاه همراه با من خارج گرديد، و همان ناقه را كـه بـرايم عرضـه                 . كنم من اين كار را مى    : گفت. كنم آن را رد مى   
اى نبى خدا، فرستاده تونزدم آمد تا از من         :  آمديم، بعد به او گفت     � خود گرفت، و نزد پيامبر خدا        نموده بود، با  

                                                 
  .م. شد و بس يعنى در مالش تنها يك بنت مخاض واجب مى 1
  .تواند دهد، و نه هم بر پشت خود بار كشيده مى يعنى بنت مخاض نه شير مى 2



  حيات صحابه

١٢٥  سوم جلد 

 بـر مـن   �كنم كه قبل از اين بر مـالم هرگـز نـه رسـول خـدا            صدقه مالم را بگيرد، و من به خدا سوگند ياد مى          
ان نمود كه بااليم از آن يك بنت مخاض اش، آن گاه مال خود را برايش جمع نمودم، و او گم            ايستاده، و نه فرستاده   

الزم است، و آن نه شير دارد و نه پشت، و من ناقه بزرگ و جوانى را به او عرضه داشتم تا آن را بگيرد، ولـى او از        
بـر  «:  فرمـود �ام، پيامبر خدا   اى رسول خدا كه برايت آورده      گرفتنش از من امتناع ورزيد، و آن ناقه اين است كه          

دهد، ما آن را از تو قبول  ترى را تطوع كنى، خداوند تو را در بدل آن پاداش نيكو مى      ، ولى اگر خوب   تو همان است  
آن گاه پيـامبر خـدا      . ام، و بگيرش   اين است آن ناقه، اى پيامبر خدا، كه آن را برايت آورده           : گفت ]آن مرد [. »نموديم
آمـده  ) 309/3( اين چنين در الكنـز       1.دعا نمود  به تسليم شدن و قبض آن دستور داد، و در مال وى به بركت،                �
  .است

  
  )رضي اهللا عنهما(سخاوت ام المؤمنين عائشه و خواهرش اسماء 

هيچ گاه دو زنـى را  :  روايت نموده، كه گفت)رضي اهللا عنهما (از عبداللَّه بن زبير     ) 43ص(بخارى در االدب المفرد     
 )رضي اهللا عنها(ديدم، سخاوت ايشان از هم متفاوت بود، عائشه  ن)رضي اهللا عنهما(سخاوتمندتر از عائشه و اسماء   

شـد، و بعـد آن را تقـسيم     نمود، تا اين كـه نـزدش جمـع مـى     چنان بود كه يك چيز را باالى چيز ديگرى جمع مى  
  .داشت كرد، ولى اسماء چنان بود كه هيچ چيز را براى فردا نگه نمى مى
   

  � حكايت جوانمردى معاذ
معاذبـه  : انـد كـه گفـت      ن راهويه از كعب بن عبدالرحمن بن كعب بن مالك از پدرش روايت نموده             عبدالرزاق و اب  

نمود، تا  داشت، و هميشه قرض مى جبل جوانمرد جوان زيبا و از بهترين جوانان قوم خود بود، و چيزى را نگه نمى             
دارانش بخواهـد    تا از قرضخواست  آمد و از وى مى �آن گاه نزد پيامبر     . ين  كه همه مالش در قرض غرق شد        
گذاشـتند آن را      و اگر براى كسى به خاطر كسى چيزى را مـى           -ها ابا ورزيدند     كه آن را براى وى بگذارند، ولى آن       

اش به فـروش رسـانيد، و معـاذ           همه اموال وى را در قرضدارى      �آن گاه پيامبر    . -گذاشتند    مى �براى پيامبر   
 وى را به عنوان امير بر بخشى از يمن فرستاد، تـا نقـص               �تح مكه، پيامبر    بدون چيزى باقى ماند، و حتى سال ف       

 و او نخستين كسى بود كه در مال خدا          -خويش را جبران نمايد، بدين خاطر معاذ به عنوان امير در يمن باقى ماند               
ه آمد عمـر  هنگامى ك.  درگذشت� و تا آن وقت در آنجا بود كه چيزى به دست آورد، و پيامبر               - 2تجارت نمود 

اش را پيش ببرد، برايش بگـذار و بـاقى    كسى را نزد اين مرد بفرست و چيزى را كه زندگى     :  گفت � به ابوبكر    �
 فرستاده است، تا آن نقصش را جبـران كنـد، و مـن چيـزى را از وى                   �وى را پيامبر    :  گفت �ابوبكر  . 3را بگير 

 اطاعتش ننمود به طرف معاذ حركت كرد،        �ابوبكر   وقتى كه    �گيرم، مگر اين كه خودش به من بدهد، عمر           نمى

                                                 
� ا��) ١:٢/ *(ا()� ) ٨٣*١(اب,داوود . ح�1 1.Iدا� �I) ن را% ��!�
 ).٣:٠ – ٣٩٩/ ١(و (!�W . و %

  .هدف اين است كه وى درمال زكات تجارت نمود 2
  .كنند  اين بود كه امير تجارت ننمايد، به خاطر اين كه اهل بازار با وى در خريدوفروش محابات و چاپلوسى مى�نظر عمر  3



  حيات صحابه

١٢٦  سوم جلد 

فرسـتاده  ]ديـنم [ مرا به خاطر جبـران نمـودن         �پيامبر خدا   : و اين قضيه را به او متذكر شد، معاذ در پاسخ گفت           
از تو اطاعت نمودم، و به آنچه امـرم         :  مالقات نموده گفت   �كنم، بعد از آن معاذ با عمر         است، من اين كار را نمى     

من درخواب ديدم، كه در ميان آب زيادى هستم، و از غرق شدن در هراسم، ولـى تـو مـرا از        . كنم  مى نمودى عمل 
 آمد، و آن را به وى متذكر شد و برايش سوگند            )رضي اهللا عنهما  (آن گاه معاذ نزد ابوبكر      . آن، اى عمر نجات دادى    

بـه  :  گفت �ابوبكر  .  هم براى وى شرح داد     اش را  ياد نمود كه هيچ چيز را از وى پنهان ننموده است، حتى تازيانه            
! حاال پاك گرديد و حالل شـد؟ :  فرمود�گيرم، و آن را به تو بخشيدم آنگاه عمر  خدا سوگند، من آن را از تو نمى  

  .آمده است) 126/3(اين چنين در الكنز . و معاذ عازم شام گرديد
: سناد وى از ابن كعب بن مالك روايت نموده، كه گفـت           از طريق عبدالرزاق به ا    ) 231/1 (الحليهو ابونعيم آن را در      

شـد، آن را     معاذبن جبل جوان زيبا، جوانمرد و از بهترين جوانان قوم خود بود، و چيـزى كـه از وى خواسـته مـى                      
  .و حديث را به مانند آن متذكر شده است... تا اين كه قرض كرد، و آن قرض همه مالش را فرا گرفت. داد مى

. از عبدالرحمن بن كعب بن مالك و او از پدرش روايت نموده، و آن را به اختصار متذكر گرديده         ) 273/3(و حاكم   
اند، و ذهبـى هـم بـا او          اين حديث به شرط شيخين صحيح است ولى آن دو، اين را روايت ننموده             : گويد حاكم مى 

  .موافقت نموده است
   

  � حديث جابر درباره سخاوت و جوانمردى معاذ
ترين آنان   معاذبن جبل خوش روترين مردم، با اخالق      :  روايت نموده، كه گفت    �اكم از حديث جابر     و همچنين ح  

و جوانمردترين ايشان در گشاده دستى بود، وى بسيار زياد قرض نمود، و قرضـدارانش دنبـال وى را گرفتنـد، بـه                     
.  خواهان دادرسى شدند   �ا  حدى كه چندين روز در خانه خود از ايشان پنهان شد، و قرضدارانش از رسول خد               

 كسى را به طرف معاذ فرستاد و وى را طلب نمـود، و او در حـالى آمـد كـه قرضـدارانش                        �آن گاه پيامبر خدا     
خداونـد  «:  فرمـود  �پيـامبر خـدا     . اى پيامبر خدا، حق ما را از وى براى مان بگير          : همراهش بودند، ايشان گفتند   

اى ابـا ورزيـده      اى از مردم بر وى صـدقه نمودنـد، و عـده            نابراين عده ، ب »كسى را كه بر وى صدقه نمايد رحم كند        
. »اى معـاذ بـراى شـان صـبر كـن          «:  گفـت  �پيامبر خدا   . اى رسول خدا، حق ما را براى مان از وى بگير          : گفتند

ن  او را از مالش سبكدوش نموده و آن را به قرضدارانش داد، و آنان آن را در ميا        �رسول خدا   : گويد  مى ]راوى[
اى رسول خدا او را بـه مـا بفـروش،    : خود تقسيم نمودند، و پنج بر هفت حقوقشان براى شان رسيد، آن گاه گفتند      

اى بـه او     معاذ به بنـى سـلمه بازگـشت، و گوينـده          . »وى را بگذاريد، شما بر وى راهى نداريد       «:   فرمود �پيامبر  
: اى، وى پاسـخ داد     است، چون تو امروز فقير شـده       سئوال كنى، بهتر     �اى عبدالرحمن، اگر از پيامبر خدا       : گفت

 خواستن، و به يمن �روزهايى توقّف نمود، و بعد از آن پيامبر خدا    : گويد  مى ]راوى[. كنم من از وى سئوال نمى    
: شايد خداوند برايت جبران نمايد، و قرضت را براى تو خواسـتش، و بـه يمـن فرسـتاد و گفـت                    «: فرستاد و گفت  

معاذ به طرف يمن بيرون رفـت، و        : افزايد مى ]راوى[. »بران نمايد و قرضت را از براى تو ادا كند         خداوند برايت ج  «



  حيات صحابه

١٢٧  سوم جلد 

 به حج به مكـه آمـد، و ابـوبكر    �در همان سالى كه عمربن الخطاب .  در آنجا بود�تا هنگام وفات پيامبر خدا    
رو به رو شدند و با هم معانقه نمودند، و آمد، و در روز ترويه با هم  ]به حج[ او را بر حج تعيين نمود، معاذ نيز �

 تعزيت دادند، بعد از آن بر زمين نشسته و داخل صحبت شـدند، و               �يكديگر را به خاطر درگذشت پيامبر خدا        
اين چنين ايـن را ابـن سـعد         .  را متذكر شده   � 2 و مانند حديث ابن مسعود     1... نزد معاذ غالم هايى را ديد      �عمر  

  .ند آن، روايت نموده استاز جابر به مان) 123/3(
   

  حديث عبداللَّه بن مسعود درباره سخاوت و جوانمردى معاذ
 � درگذشت، و ابـوبكر  �هنگامى كه پيامبر : و حاكم اين را از طريق ابووائل از عبداللَّه روايت نموده، كه گفت          

 را بـر موسـم   � عمـر  �بكر  معاذ را به يمن فرستاده بود، و ابو      �را جانشين و خليفه وى ساختند، پيامبر خدا         
هـا كيـستند؟    اين: ، وى با معاذ در مكه در حالى مالقات نمود، كه همراهش غالمانى بودند، عمر پرسيد        3تعيين نمود 

من بر آن هستم كـه آنهـا را نـزد ابـوبكر             :  به او گفت   �عمر  . ها براى ابوبكر اند    اند، و اين   ها هديه شده   اين: گفت
اى ابـن الخطـاب مـن ديـشب     : د فرداى آن روز باز معاذ با وى مالقات نموده و گفـت        بع: گويد مى]راوى[. بياورى

. كـنم  زدم، و تـو كمـر مـرا گرفتـه بـودى، بنـابراين از تـو اطاعـت مـى               خودرا در حالى ديدم كه درآتش خيـز مـى         
مـا  : گفـت .  به تـو،  ها اند، و اين   ها به من هديه شده     اين:  آورد و گفت   �آن گاه آنان را نزد ابوبكر       : گويد مى]راوى[

خواننـد، معـاذ    بعد معاذ براى نماز بيرون رفت، و ديد كه آنها هم در پشت وى نماز مـى       . اى را برايت سپرديم    هديه
بنابراين شما بـراى وى هـستيد ، و آنـان را            : براى خداوند عزوجل، فرمود   : خوانيد؟ گفتند  براى كى نماز مى   : پرسيد

به شرط شيخين صحيح است ولى آن دو اين         : گويد يز با او موافقت نموده، مى     كه ذهبى ن  ) 272/3(حاكم  . آزاد نمود 
  .اند را روايت ننموده

   
  انفاق نمودن آنچه محبوب است  

  و صدقه نمودن زمينش در خيبر � عمر
 زمينى در خيبر رسيد، وى      �به عمر   : اند، كه گفت    روايت نموده  )رضي اهللا عنهما  ( از ابن عمر     4هاى شش گانه   امام

تر از آن هرگز به من نرسيده است، در آن چه            زمينى به من رسيده كه ديگر مالى نفيس       :  آمد و گفت   �نزد پيامبر   
 5)آن را(، آن گـاه عمـر       »اگر خواسته باشى اصل آن را وقف كن، و حاصلش را صـدقه نمـا              «: كنى؟ فرمود  امرى مى 

 به فقرا ، نزديكان، ]و آن را[ميراث برده نشود، صدقه داد، مبنى بر اين كه اصلش فروخته نشود، بخشش نشود و به           

                                                 
1  W�!))٢٧٣/ ٣ ( �  ).١٢٣/ ٣(و اب� ��
  . حديث بعدىالبته 2
  .م. امير حج مقرر كرد 3
  .م. بخارى، مسلم، نسائى، ابوداود، ترمذى، و ابن ماجه 4
  .ها و تصحيحات در اين نص به نقل از بخارى صورت گرفته است زيادت 5



  حيات صحابه

١٢٨  سوم جلد 

بر كسى كه آن را سرپرستى كند، و از آن به درسـتى اسـتفاده               ]و افزود [،  )صدقه نمود (غالمان، در راه خدا و مهمان       
 اين چنين در نـصب  1.كند، يا دوست خود را طعام بدهد، گناهى نيست به شرط اين كه از آن سرمايه اندوزى نكند          

  .آمده است) 476/3 (هالراي
   

  عمر و آزاد ساختن كنيزى كه از ابوموسى خواسته بود
وى به ابوموسى اشعرى نوشت تا كنيـزى از         : اند كه   روايت نموده  �عبد بن حميد، ابن جرير و ابن المنذر از عمر           

: د و گفـت    عمر او را طلـب نمـو       ]راوى برايش كنيزى خريد و ارسال نمود      [ برايش خريدارى كند،     2اسيران جلوالء 
  : گويد خداوند مى

]��
��� ��7?C) UI ��� ����C) �� .[)����0 �\:��(  
. آوريد و آزادش سـاخت   خير را به دست نمى)كمال(داريد خرج نكنيد، هرگز  تا آن كه ازآنچه دوست مى    «: ترجمه

  .آمده است) 314/3(اين چنين در الكنز 
   

  حكايت ابن عمر و كنيزى
 كنيزى داشـت، هنگـامى كـه بـسيار          )رضي اهللا عنهما  (عبداللَّه بن عمر    : نافع روايت نموده كه   از  ) 123/4(ابن سعد   

من عبداللَّـه   : نافع گويد . خوشش آمد، او را آزاد ساخت وبه نكاح مواليش درآورد، و آن كنيز فرزندى به دنيا آورد                
هدفش همـان  !! و او به بوى فالنه: گفت بوسيد، و مى گرفت، و مى  را ديدم كه طفل را مى   )رضي اهللا عنهما  (بن عمر   

  .كنيزى بود كه آزاد ساخته بود
   

  حكايت ابن عمر هنگام تذكّر اين آيه
  : اين آيه به ذهنم رسيد:  روايت نموده، كه گفت)رضي اهللا عنهما(و بزار از ابن عمر 

]��
� �� ��7?C) UI ��� ����C) ��.[)����0 �\ :��(  
آن گـاه آنچـه را      . »آورد  خير را به دست نمـى      )كمال(داريد خرج نكنيد، هرگز      دوست مى تا آن كه ازآنچه     «: ترجمه

 نيـافتم، آن گـاه   - كنيـز رومـى ام   -تر از مرجانه  خداوند عزوجل به من داده بود به ياد آوردم، و چيزى را محبوب         
دادم، حتمـاً وى را   عـوت مـى  ام  وى براى خدا آزاد است، و اگر من به چيزى كه آن را براى خـدا گردانيـده   : 3گفتم

و ايـن   . شناسم اين را بزار روايت نموده، و در آن كسى است كه من نمى            : گويد مى) 326/9(هيثمى  . نمودم نكاح مى 
و ابـونعيم   . باشـد  وى را به نكاح نافع درآورد، و وى ام ولد او مى           : روايت نموده، و افزوده است    ) 561/3(را حاكم   
  .ز طريق مجاهد و غير وى روايت نموده استا) 295/1 (الحليهآن را در 

                                                 
  ).+٢٣٩(اب� #!ج� ) ٢٣١ ، ٢٣٠/ +(��E!I ) *١٣٧(ت�#f; ) ٢٨٧٨(اب,داوود ) ٣٢+١(#WXI ) ٢٧٣٧(ب>!ر;  1
  .بر فارس در آن جا اتفاق نموديم) 16(كانى است در راه خراسان، كه پيروزى و غلبه مشهور مسلمانان در سال م: جلوالء 2
  .آمده، به خاطر بهترين بودن آن مادر ترجمه نقلش نموديم» پس گفتم«آمده است، ولى در المستدرك » پس گفت«در اصل  3



  حيات صحابه

١٢٩  سوم جلد 

   
  )رضي اهللا عنهما(حديث نافع درباره انفاق ابن عمر 

 چنان بود كه هنگامى چيـزى  )رضي اهللا عنهما  (ابن عمر   : از نافع روايت نموده، كه گفت     ) 294/1 (الحليهابونعيم در   
صول نزديكـى بـه خداونـد عزوجـل     آمد، آن را بـراى حـ   شد و خوشش مى  از مالش برايش بسيار خوب معلوم مى      

هاى خود را  و غالم هايش اين را از وى دانسته بودند و گاهى بعضى از ايشان پاچه: گويد نافع مى. نمود مى ]صدقه[
ديـد، آزادش    وى را بر آن حالت نيكـو مـى  �نمود، هنگامى كه ابن عمر  زد، و هميشه مالزمت مسجد را مى      بر مى 

خواهنـد تـو را      ها به اين صـورت مـى       اى ابوعبدالرحمن ، به خدا سوگند، اين      : فتندگ ساخت، يارانش به وى مى     مى
  .خوريم كسى كه ما را به خدا فريب بدهد، براى وى فريب مى: گفت  مى)رضي اهللا عنهما(ابن عمر !! فريب بدهند

را به مال زيـادى گرفتـه   ما بيگاهى خود را ديديم كه ابن عمر بر شتر اصيل و نيك نژاد خود، كه آن      : گويد، نافع مى 
اى : بود، روان شد، هنگامى كه گشتار آن خوشش آمد، آن را همانجايش خوابانيد و از آن پـايين گرديـد، و گفـت                      

در يـك  .  نماييـد و شـترهاى قربـانى را شـاملش كنيـد     1نافع لجام و پاالنش را بكشيد، و وى را جل كنيد، و اشعار          
 بر شتر خود روان بود، آن - يعنى ابن عمر -در حالى كه وى : ه كه گفتروايت ديگر نزد وى همچنان از نافع، آمد   

نمودم كـه آن   اى نافع پاالن را از وى بگير، من گمان مى: اخ، اخ، و آن را خوابانيد و گفت : شتر خوشش آمد، گفت   
تم، آن گاه بـه     خواهد، و يا به خاطر چيزى كه از آن خوشش نيامده، بدين خاطر پاالن را گرف                را به علت ديگرى مى    

، اگر خاسته باشى آن را      ]كه اين كار را نكن    [: دهم تو را سوگند مى   : ببين براى كشتن مناسب است؟ گفتم     : من گفت 
آن را جل نمود، قلّاده، در گردنش انداخت و         : گويد مى. خريدارى كن ]براى قربانى [بفروش و به پول آن ديگرى را        

آمد، مگر اين كه آن را پـيش از خـود            رگز چيزى از مالش خوشش نمى     در جمله قربانى هايش شامل گردانيد،  و ه        
آمـد   چيزى ازمالش براى وى خوشـش نمـى       :  ونزد وى همچنان از نافع از ابن عمر روايت است كه           2.نمود روان مى 

و گـاهى در يـك   : گويـد  وقتـى مـى  . رفـت  داشت و بيرون مى مگر اين كه از آن براى خداوند عزوجل دست بر مى        
اى نـافع در  : و ابن عامر دو مرتبه به او سى هزار داد، و او گفـت   : كرد، وى گويد   هزار را هم صدقه مى    مجلس سى   

اى از   نمـود و در آن قطعـه       و يك ماه توقّـف مـى      : و افزود . خورد مسافرت و يا رمضان به شكل مداوم گوشت نمى        
آمـده  ) 347/9( چنـين در المجمـع       اين را طبرانى به شكل مختصر روايت نموده، و ايـن          . چشيد گوشت را هم نمى   

  .آن را از نافع به اختصار روايت كرده است) 122/4(و ابن سعد . است
   

  وقتى كه به جحفه فرود آمد � حكايت ابن عمر

                                                 
سازد   اهدا و قربان نمايد يك طرف كوهان آن را زخم نموده، خون آلوده مىاللَّه اشعار آن است كه چون كسى خواهد شترى به بيت 1

  .م. اللَّه است اى باشد كه اين از جمله قربانيان بيت تا آن عالمه
  .م. فرستاد يعنى همان مال محبوب خود را براى فرداى خود كه قيامت باشد، پيشتر از خود مى 2



  حيات صحابه

١٣٠  سوم جلد 

 در 1 به جحفـه )رضي اهللا عنهما (از سعيدبن ابى هالل روايت نموده  كه عبداللَّه بن عمر            ) 297/1 (الحليهابونعيم در   
 )برايش(من ماهى اشتها دارم، و برايش ماهى جستجو نمودند، جز يك ماهى : گفت.  كه مريض بودحالى پايين آمد

ديگر نيافتند، خانمش صفيه بنت ابى عبيد ان را گرفت و آماده ساخت، و بعد آن را بـه او تقـديم داشـت، در ايـن                           
ـ : اللَّه عنهما بـه او گفـت       هنگام مسكينى آمد و نزد وى ايستاد، از عمر رضى          : فـاميلش بـه وى گفـت      . ن را بگيـر   اي

عبداللَّـه ايـن را دوسـت       : گفـت ! دهـيم؟  اللَّه، ما را به رنج انداختى، همراه مان توشه هست از آن به وى مى               سبحان
بـه وى   : خانمش گفت : و اين را همچنان از طريق عمربن سعد مانند آن روايت نموده، و در آن آمده است                . دارد مى

تر از اين است، و تو خواهش و اشتهايت را از من ماهى برآور پاسـخ                 ايش بهتر و با نفع    وآن بر . دهيم يك درهم مى  
ايـن را از  ) 122/4(و ابـن سـعد   . اين را همچنين از طريق نافع روايت كرده    . خواهم اشتهايم همان است كه مى    : داد

  . مرزوق وبا زيادى به معناى آن روايت نموده است)ابى(حيبيب بن 
   

  ه نمودن بيرحاءابوطلحه و صدق
 در جملـه انـصار مدينـه خرمـا     �ابوطلحـه  : اند كه گفـت     روايت نموده  � از انس    - ]بخارى و مسلم  [ -شيخين  

 بود، كه در مقابل مسجد موقعيت داشت و پيامبر خـدا  2ترين مال هايش نزدش بيرحاء   ها بود، و محبوب    دارترين آن 
  .هنگامى اين آيه نازل باشد: گويد انس مى. نوشيد ود مىشد و از آب گوارايى كه در آنجا ب  در آن داخل مى�

]��
� �� ��?�C) UI ��� ����C) ��[.) ����0 �\ :��(  
  .»آوريد  خير را به دست نمى)كمال(داريد خرج نكنيد، هرگز  تا آن كه از آنچه دوست مى«: ترجمه

لـن تنـالوا   [:: گويد  تبارك و تعالى مىاى پيامبر خدا، خداوند :  برخاست و گفت   �ابو طلحه به سوى رسول خدا       
، و من نيكـى آن  :ترين مالهايم برايم بيرحاء است، آن براى خدا صدقه باشد ، و محبوب .]البر حتى تنفقوا مما تحبون    

خواهم، بر اين اساس، تو اى پيامبر خدا آن را همانجايى كه خدا به تو نشان داده  و پس انداز شدنش را نزد خدا مى       
آمده است،  ) 140/2( اين چنين در الترغيب      3»!بخ، آن مالى است سودمند    «:  گفت �پيامبر خدا   : گويد ىقرار بده م  

. »آنچه راگفتى، شنيدم، مـن بـر آن هـستم كـه آن را بـه اقربـا بـدهى             «: و در صحيح بخارى بعد از آن افزوده است        
  .حارب و پسرعموهايش تقسيم نمودكنم اى رسول خدا، و آن را ابوطلحه در ميان اَ همين طور مى: ابوطلحه گفت

   
  و صدقه نمودن اسبش � زيدبن حارثه

هنگامى كه : اند كه گفت سعيد بن منصور، عبدبن حميد، ابن المنذر و ابن ابى حاتم از محمدبن مكدر روايت نموده              
  : اين آيه نازل شد

]��
� �� ��7?C) UI ��� ����C) ��.[) ����0 �\ :��(  

                                                 
  .راه مكهاى است نزديك مدينه در  جحفه نام منطقه 1
  .اسم مال و موضعى است در مدينه 2
 ).٩٩٨(و #WXI ) ١+:١(ب>!ر;  3



  حيات صحابه

١٣١  سوم جلد 

  .»آوريد  خير را به دست نمى)كمال(داريد، خرج نكنيد، هرگز   از آنچه دوست مىتا آن كه«: ترجمه
ايـن  : تر نبود، آورد و گفـت  شد، و هيچ مالى از آن برايش محبوب  گفته مى»شبله«زيد بن حارثه اسبش را كه به آن    

 اثـرى از  �ا  را بر آن سوار نمود، و رسول خـد � آن را پذيرفت، و پسرش اسامه �صدقه باشد، رسول خدا  
اين را ابن جرير از عمـروبن دينـار ماننـد آن    . »خداوند آن را از تو قبول نمود      «: اين عمل در روى زيد ديد و گفت       

آمـده، روايـت   ) 50/2(روايت نموده، و عبدالرزاق و ابن جرير از ايوب به معناى آن را، چنـان كـه در الـدارالمنثور      
  .اند كرده

   
  ك استدر مال سه شري: گفتار ابوذر
تقدير كه در هالك    : در مال سه شريك است    :  روايت نموده، كه وى گفت     �از ابوذر   ) 163/1 (الحليهو ابونعيم در    

كشد تو سر خود را بگـذارى، و او آن را            خواهد، و وارث كه انتظار مى      و مرگ خوب و خرابش از تو مشورت نمى        
ه از جمله عاجزترين اين سـه نباشـى مبـاش، چـون     تو هستى اى ذميم، و تو اگر توانستى ك        ]سوم[حركت بدهد، و    

�      [: گويد خداوند عزّوجل مى  �
� �� ��7?C) UI ��� ����C) �� .[   آگاه باشيد، كه اين شترم از جمله چيزهايى است  كـه
  .داشتم، و خواستم آن را براى نفس خود پيش فرستم از مالم دوست مى

   
  انفاق در ضمن حاجت و نيازمندى  

  در اين باره � مبرحكايت پيا
: گويد  سهل مى- آورد �زنى چادرى را براى پيامبر خدا :  روايت نموده، كه گفت�ابن جرير از سهل بن سعد     

ام تـا ايـن را بـر تـو بپوشـانم،       اى پيامبر خدا نزدت آمده:  و گفت-آن شال كالنى بود  و اطرافش دوخته شده بود      
 ديـد و    � بود و پوشيدش، يكى از اصحابش آن را بـر تـن پيـامبر                 آن را گرفت و به آن نيازمند       �پيامبر خدا   

 �، هنگـامى كـه پيـامبر خـدا          »آرى«: ايـن را بـه مـن بپوشـان، گفـت          !! اى پيامبر خدا چقدر خوب است     : گفت
 را ديدى كه آن را گرفته و به         �وقتى پيامبر خدا    : اصحاب و يارانش وى را مالمت نمودند و گفتند        ) 1برخاست(

دانى كـه اگـر از وى چيـزى خواسـته      ت، وباز هم آن را از وى خواستى، كار خوبى نكردى، چون مى            آن محتاج اس  
به خدا سوگند، فقط همين انگيزه مرا به اين عمل واداشت، كه وقتـى رسـول خـدا                  : گفت!! دارد شود آن را باز نمى    

  . آن را پوشيد، من آن را با بركت دانستم كه در آن تكفين شوم�
 جامه پلنگى رنگى از پشم سـياه        �براى پيامبر خدا    :  روايت است كه گفت    �ر همچنين از سهل     و نزد ابن جري   

 با آن نزد اصحاب خود بيـرون آمـد، و بـا    �بافته شد، كه در اطراف آن پشم سفيد به كار برده شده بود و پيامبر        
 پدر و مادرم فدايت اى پيـامبر  : يك اعرابى گفت»!بينيد اين چقدر زيباست  آيا نمى «: دستش بر ران خود زد و گفت      
، »آرى«:  گفـت -نخير : شد كه بگويد  ابداً چيزى خواسته نمى  � و از پيامبر خدا      -خدا آن را به من بخشش كن،        

                                                 
  .آمده است» گفت«: به نقل از المنتخب، و در اصل والكنز 1



  حيات صحابه

١٣٢  سوم جلد 

و آن جامه را به وى داد، و براى خود دو جامه كهنه ديگر را خواست و بر تـن نمـود، و بـه مثـل آن امـر نمـود و                         
اين چنين . در حالى وفات نمود كه آن جامه تا هنوز در همان جاى بافتنش بود �برايش بافته شد، و رسول خدا      

  .آمده است) 42/4(در كنزالعمال 
   

  � حكايت ابوعقيل
 روايت نموده كه وى شب را در باركشى بر پشتش براى دو صاع خرما سپرى نمود، آن گـاه                    �طبرانى از ابوعقيل    

د كه از آن استفاده نماينـد، و ديگـرى را جهـت تقـرّب بـه خداونـد         يك پيمانه آن را گرفته به طرف فاميل خود بر         
و منافقان دربـاره    . »آن را صدقه بده   «:  به وى گفت   � آورد و به او خبر داد، پيامبر         �عزّوجل براى پيامبر خدا     

اين كدام كمبود را جبران كـرد كـه بـه يـك صـاع خرمـا بـه                   :  گفتند -نمودند    در حالى كه وى را مسخره مى       -آن  
  :و خداوند عزّوجل نازل فرمود! خداوند تقرّب حاصل كند؟

]�-�,( �� ����� �8O��� ;���Q�� ] �Cm<� � �0�p<� ��|�	8 �8O��[ ¢�98 .)95����:£�(  
كنند، و آنهايى را كه دسترسـى جـز بـه مقـدار          جويى مى  كسانى كه از صدقات مؤمنان اطاعت كننده، عيب       «: ترجمه

  .»كنند  شان ندارند، مسخره مى توانايى)ناچيز(
اند، مگر درباره خالد بن يسار كسى را نيافتم كه وى را تاييد نموده باشد، و نه  رجال آن ثقه: گويد مى) 33/7(هيثمى 

  . هم كسى را يافتم كه وى را جرح نموده باشد
صـدقه كنيـد،    «:  فرمود �ر خدا   پيامب: 1 روايت است كه گفتند    )رضي اهللا عنهما  (و نزد بزار از ابوسلمه و ابوهريره        

اى رسول خـدا مـن      :  آمد و گفت   �آن گاه عبدالرحمن بن عوف      : گويد مى. »خواهم لشكرى را بفرستم    كه من مى  
 �پيـامبر خـدا     . براى عيالم باشـد   ]ديگر آن [چهارهزار دارم، دو هزار آن را به پروردگارم قرض دادم، و دو هزار              

، و مردى از انصار شب      »كت دهد، و در آنچه نگه داشتى برايت بركت دهد         خداوند در آنچه دادى برايت بر     «: گفت
اى پيامبر خدا من دو صاع خرما به دست آوردم، يك صـاع             : را سپرى نمود، و دو صاع خرما به دست آورد وگفت          

در دادن  وى خود را    : منافقان بر وى عيب جويى نمودند و گفتند       : گويد به پروردگارم، و صاع ديگر آن به عيالم، مى        
 خداوند و پيامبرش از يـك صـاع ايـن    ]آيا[:  و يا گفتند   -صدقه به ابن عوف فقط به خاطر رياكارى مشابه ساخت           

  :  ، آن گاه خداوند نازل فرمود-مرد بى نياز نبودند 
]��|�	8 �8O��[ 98��.W  

. سلمه سمند ذكر نموده باشدجز از طالوت بن عباد از ديگرى نشنيدم كه آن را از حديث عمربن ابى       : گويد بزار مى 
انـد، و    در آن عمر بن ابى سلمه آمده كه وى را عجلى، ابوخيثمه و ابن حباب ثقه دانسته                : گويد مى) 32/7(و هيثمى   

  .اند اند، و بقيه رجال آن دو ثقه شعبه و غير وى ضعيفش دانسته
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  حيات صحابه

١٣٣  سوم جلد 

  � حكايت عبداللَّه بن زيد
به كه اذان را در خواب ديده بود روايت نموده، كه وى نزد پيـامبر خـدا   از عبداللَّه بن زيد بن عبد ر      ) 336/3(حاكم  
اى رسول خدا اين باغم صدقه باشد، و براى خدا و رسول او باش، آن گاه پدر و مادرش آمـده،                     :  آمد و گفت   �
 و بعد از آن هر  آن را به آنها مسترد نمود،�بنابراين پيامبر خدا . اى پيامبر خدا، آن باغ قوام زندگى ما بود : گفتند

  . ارسال است]حديث[در : گويد ذهبى مى. ها به ميراث برد دو درگذشتند و آن را پسرشان از آن
   

  حكايت مردى از انصار
مـن خيلـى    :  آمـد و گفـت     �مردى نزد پيامبر خـدا      : اند، كه گفت    روايت نموده  �مسلم و غير وى از ابوهريره       

سوگند به ذاتـى كـه تـو را بـه حـق مبعـوث       : يش فرستاد، وى گفت نزد يكى از خانم ها �گرسنه هستم، پيامبر    
فرستاد، و او مثل آن را گرفت، تا اين كه  ]از همسرانش [باز نزد ديگرى ! نموده، نزدم جز آب چيزى ديگرى نيست

ه سوگند به ذاتى كه تو را به حق مبعوث نموده، نزدم جز آب چيز ديگرى نيست، آن گـا          : همه آنها مثل آن را گفتند     
: ، مردى از انصار برخاسـت و گفـت   »كند، خدا رحمتش كند    كى امشب اين را مهمان مى     «:  فرمود ]�پيامبر خدا   [

نه جز : آيا نزدت چيزى هست؟ گفت: من، اى رسول خدا، و او را با خود به طرف منزلش برد و به همسرش گفت              
 نـان شـب را خواسـتند بخوابانـشان، و           ها را به چيزى سرگرم كن، و هنگامى        بچه:  گفت ]شوهرش[نان بچه هايم،    

 و -خوريم  مى]همراهش[وقتى كه مهمان ما داخل شد، چراغ را خاموش كن، و پيش او چنان وانمود كن كه ما هم       
آن : گويد  مى]راوى[. -و وقتى كه او شروع به خوردن كرد، به طرف چراغ برخيز و خاموشش كن : در روايتى آمده

 رفـت،  �هنگامى كه صبح شـد نـزد پيـامبر خـدا       . آن دو شب را گرسنه خوابيدند     گه نشستند و مهمان خورد و       
آن گه اين آيـه نـازل       : و در روايتى افزوده   . »خداوند از عملكردتان با مهمان تان در شگفت بود        «:  فرمود �پيامبر  
  :گرديد

]9e�Q� �_ ��%�� � �,H?"� 6	0 ����m8 �.[)�`+�:�(  
  .»دارند گر چه شديداً نيازمند و فقير باشند، مقدم مىو ديگران را بر خود، ا«: ترجمه

اند، و در روايتـى از مـسلم،    آمده است، و اين را بخارى و نسائى نيز روايت نموده       ) 147/4 (1اين چنين در الترغيب   
م و در روايت طبرانـى نـا  . ذكر است، نام اين مرد انصارى ابوطلحه آمده است    ) 338/4(چنان كه در تفسير ابن كثير       

ذكر نمـوده، ابـوهريره گفتـه شـده     ) 446/8(، چنان كه حافظ آن را در الفتح        ]و عرض گرسنگى كرد   [مردى كه آمد    
  .است

   
  حكايت هفت خانه
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  حيات صحابه

١٣٤  سوم جلد 

سر گوسفندى در هفت خانه دور خورد، كه برخى         :  روايت نموده، كه گفت    )رضي اهللا عنهما  (ابن جرير از ابن عمر      
اى برگـشت   نمودند، و همه آنها بدان محتاج بودند، تا اين كه به همان خانـه  ىاز آنان آن را براى برخى ديگر ايثار م  

  .آمده است) 176/3(اين چنين در الكنز . كه از آن خارج شده بود
  

  كسى كه به خدا قرض داد  
  حكايت ابودحداح در فروختن باغش در بدل درخت خرمايى در جنت

اى پيامبر خدا، فالن درخت خرمـا دارد، و مـن           : ه مردى گفت  اند، ك   روايت نموده  �احمد، بغوى و حاكم از انس       
 راست سازم، بنابراين وى را دستور بده تا آن را به من             ]به واسطه داخل نمودن آن در باغ      [خواهم ديوار باغم را      مى

، »آن را به عوض يك درخت خرما در جنـت بـه او بـده     «:  به او گفت   �پيامبر  . بدهد كه ديوارم را راست بسازم     
درخت خرمايت را در بدل باغم به من   : آن گاه ابودحداح نزد وى آمد و گفت       : گويد  مى ]راوى[. لى وى ابا ورزيد   و

اى رسول خدا، من آن درخت      :  آمد و گفت   �بعد ابودحداح نزد پيامبر     . و او اين كار را نمود     : افزايد مى. بفروش
 ]خرماهـاى [چقـدر  «:  فرمود�پيامبر . ام  را به تو داده    خرما را در بدل باغم خريدم ، آن را به او بسپار، كه من آن              

سـپس وى نـزد   : افزايـد  مـى . ، و آن را چنـدين مرتبـه تكـرار نمـود     »باردار و بزرگ در جنت براى ابودحداح است       
اى ام دحداح، از باغ خارج شو، چون من آن را در بدل درخت خرمايى در بهشت به فروش : همسرش آمد و گفت   

. آمـده اسـت  ) 59/4 (االصابهاين چنين در  .  اين 2اى مانند  ، و يا كلمه   1فروش فايده نمود  :  گفت ]همسرش[رسانيدم،  
  .اند ها رجال صحيح اند، و رجال آن اين را احمد و طبرانى روايت نموده: گويد مى) 324/9(هيثمى 

  
  باغم را به پروردگارم قرض دادم: حكايت گفتار ابودحداح كه

  :هنگامى كه اين نازل شد: روايت است كه گفت � ه بن مسعودو نزد ابويعلى از عبداللَّ
]��78 VO��4 � �CHI �X�� �R	��.[) k�7
��:�¤�(  

  .»كسى است كه براى خداوند قرض حسنه بدهد«: ترجمه
دسـتت را  :  گفـت »آرى، اى ابودحداح،«: خواهد؟ گفت اى پيامبر خدا، خداوند از ما قرض مى   :  گفت �ابودحداح  
من باغ خود را به پروردگارم قرض       : ابودحداح گفت .  دستش را به وى داد     �پيامبر  : گويد  مى ]راوى[به من بده،    

 آن گاه پياده آمد، تا اين كه به باغ رسيد، و ام دحداح و عيـالش در                  - و در باغش ششصد درخت خرما بود         -دادم  
 3!!ام شو، كه آن را به پروردگـارم قـرض داده         خارج  : لبيك، افزود : اى ام دحداح، پاسخ داد    : باغ بودند، و فرياد نمود    

اند، و رجال ابـويعلى رجـال        ها ثقه  اند، و رجال آن    اين را ابويعلى و طبرانى روايت نموده      : گويد مى) 324/9(هيثمى  
آمـده، روايـت   ) 113/3( به مانند آن به اسناد ضعيف، چنان كه در المجمع �اين را بزار از ابن مسعود     . صحيح اند 
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  حيات صحابه

١٣٥  سوم جلد 

و ابـن ابـى حـاتم آن را،    . آمده، روايت نمـوده اسـت    ) 59/4 (االصابه آن را همچنين ابن منده، چنان كه در          و. كرده
 به معناى آن بـه اسـناد      �و طبرانى آن را از عمربن الخطاب        . آمده، روايت كرده  ) 299/1(چنان در تفسير ابن كثير      

اى :  گذشت كه گفت   � عبدالرحمن بن عوف     و گفتار . آمده، روايت نموده  ) 113/3(ضعيف، چنان كه در المجمع      
  .رسول خدا من چهار هزار دارم، دو هزار آن را به پروردگارم قرض دادم

   
  انفاق براى اسالم   

  حكايت مردى در اين باره
وى . داد شـد آن را مـى       چيزى كه به خـاطر اسـالم خواسـته مـى           �از پيامبر   :  روايت نموده كه   �احمد از انس    

راوى [.  از گوسفندان صدقه امر نمود1دش آمد، و براى وى گوسفندان زيادى را در مابين دو كوه        مردى نز : گويد مى
اى قوم اسالم بياوريد، زيـرا محمـد مـال هنگفتـى بـدون      : آن گاه وى به طرف قوم خود برگشت و گفت     : گويد مى

آمد،   مى�نيا نزد پيامبر خدا وضع چنان بود كه مردى به خاطر د: و در روايتى افزوده است. دهد هراس از فقر مى
 ايـن چنـين در      2.بود تر و عزيزتر مى    ولى قبل از اين كه بيگاه كند دينش برايش از دنيا و آنچه در آن است، محبوب                

  . مانند آن را روايت نموده است�نيز از انس ) 253ص(آمده، و مسلم ) 42/6 (البدايه
   

  حديث زيدبن ثابت در اين باره
 آمد و از وى زمينى را �مردى از عرب نزد پيامبر خدا :  روايت است، كه گفت  �زيد بن ثابت    و نزد طبرانى از     

 آن را برايش نوشت و او اسالم آورد، و سپس نزد قوم خـود         �كه در ميان دو كوه قرار داشت، خواست ، پيامبر           
 هيثمـى   3.ترسـد  د كه از فقر نمى    كن اسالم بياوريد، من از نزد مردى آمدم، كه مثل كسى عطا مى           : آمد و به آنها گفت    

وى مجهول است، ولى بقيه رجال آن ثقه : در اين عبدالرحمن بن يحياى عذرى آمده، و گفته شده  : گويد مى) 13/9(
  .اند دانسته شده

   
  � انگيزه اسالم آوردن صفوان بن اميه و گفتارش درباره پيامبر

هـا   زد، و آن    در ميان اموال غنيمتى قدم مى      �ه پيامبر   در حالى ك  : و در قصه اسالم آوردن صفوان بن اميه گذشت        
اى كـه     صفوان بن اميه در اين هنگام چشم خـود را بـه دره             - صفوان بن اميه نيز همراهش بود        -نمود   را معاينه مى  

ها پر شده بود دوخته بود، وى بسيار ديـر بـه آن سـو                حيوانات، گوسفندان و شبانان در آن قرار داشت و دره از آن           
ابووهب اين دره خوشت آمـده      «: كرد، در حال به او گفت       او را به گوشه چشم مراقبت مى       �گريست، و پيامبر    ن

نفس : صفوان در اين اثنا گفت    . »آن درباره چيزهايى كه در آن است براى تو باشد         «: بلى، پيامبر گفت  :  گفت »است؟

                                                 
  .م. الغه در بيان كثرت استمب» ميان دو كوه « 1
2  WXI#)٢٣١٢ ( �  ).١٧، ١٨/ ٣(و ا()
� #"B,ل ا��) ١٣٨/ *(���ا�� . ���� 3� ).٩/١٣(ا
)")4 : �2!. در �&� %ن �9�ا
�()� ا
�fر; ا�� 



  حيات صحابه

١٣٦  سوم جلد 

دهم كه معبـودى جـز يـك خـدا نيـست، و              دهد، گواهى و شهادت مى     هيچ كسى جز نفس نبى تن به اين كار نمى         
رضـي اهللا  ( اين را واقدى، و ابن عساكر از عبداللَّه بـن زبيـر   1.و در همانجا اسالم آورد. محمد بنده و رسول اوست 

  .اند آمده، روايت نموده) 294/5(، چنان كه در الكنز )عنهما
   

  انفاق در جهاد در راه خدا 
ه عنهمـا     رت و آنچه ميان ابوقحافه و اسـماء رضـى         انفاق وى هنگام هج    : � انفاق ابوبكر  اللـَّ
  اتفاق افتاد

 � بيرون رفـت ابـوبكر       �هنگامى كه پيامبر خدا     :  روايت نموده، كه گفت    )رضي اهللا عنها  (ابن اسحاق از اسماء     
 بـا خـود برداشـت و    - كه پنج هزار درهم، يا شش هزار درهم بود -هم همراهش بيرون رفت، و همه مال خود را   

به خدا سـوگند،  : بابايم ابوقحافه كه بينايى خود را از دست داده بود، نزد ما داخل گرديد، و گفت           : اسماء گويد . ردب
نه هرگـز   : گفتم: گويد اسماء مى .  خود و مالش دردمند ساخته است      ]بيرون كردن [بينم كه شما را با       وى را چنان مى   

اى كه پـدرم مـالش را        و سنگ هايى را گرفتم و در طاقچه       : يدگو مى. اى پدرم، او براى ما خير زيادى گذاشته است        
اى پـدرم،   : گذاشت، گذاشتم، و بعد از آن لباسى را روى آن قرار دادم، و بعد از دسـتش گـرفتم و گفـتم                      در آن مى  

باكى نيست، وقتى كـه ايـن را   : آن گاه دستش را روى آن گذاشت و گفت   : افزايد مى. دستت را روى اين مال بگذار     
 چيزى  - به خدا سوگند     -كند، در حالى كه      ى شما گذاشته باشد كار خوبى كرده است، اين براى تان كفايت مى            برا

آمـده  ) 179/3 (البدايـه  اين چنـين در      2.براى ما باقى نگذاشته بود، ولى خواستم شيخ را به آن عمل تسكين ببخشم             
رجال احمد جز ابن اسحاق رجال      : گويد مى) 59/6(هيثمى  . اند اين را احمد و طبرانى مانند آن روايت نموده        . است

و در ماقبل گذشت كه ابوبكر همه مالش را كـه چهـارهزار             . صحيح اند و ابن اسحاق به سماع تصريح نموده است         
  .درهم بود در غزوه تبوك داد

   
  انفاق عثمان بن عفّان 

   و قول پيامبر درباره او- ]3جيش العسره [-در ارتش سختى  � انفاق وى
اى ايراد نمود، و مردم را درباره         بيانيه �پيامبر  :  روايت نموده، كه گفت    �احمد از عبدالرحمن بن خباب سلمى       

راوى [. سـازم   و پاالنش آماده مى4من صد شتر را با عرق گير   :  گفت �ارتش سختى ترغيب نمود، عثمان بن عفّان        
صد شتر ديگـر    :  گفت �بار ديگر ترغيب نمود، باز عثمان       اى از منبر پايين آمد، و         از پله  �باز پيامبر   : ]گويد مى

 را ديدم، كه به دسـت خـود، در   �من پيامبر خدا  : افزايد مى ]راوى[. هم با عرق گير و پاالنش بر عهده من باشد         
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  .م. موسم گرماى شديد بود و از طرفى هم مسلمانها در فقر و فاقه قرار داشتند
  .م. گليم بستر و چيزى كه زير پاالن نهند 4



  حيات صحابه

١٣٧  سوم جلد 

بـر عثمـان   «: گفت  چنين مى- و عبدالصمد دست خود را كشيده بود -داد  حالى كه آن را چون متعجب حركت مى       
سه مرتبه، و او سيصد شتر را : اين را بيهقى روايت نموده، و گفته است. »ن، هر عملى كه بكند باكى نيستبعد از اي  

 بر منبر قرار داشت، �من حاضر بودم كه پيامبر خدا : گويد عبدالرحمن مى. با عرق گير و پاالنش به عهده گرفت  
) 4/5 (البدايه اين چنين در 1.»پس از امروز«: ت، يا اين كه گف»ديگر ضررى پس از اين بر عثمان نيست«: گفت و مى

  .به مانند آن ، روايت نموده است) 59/1 (الحليهو ابونعيم اين را در . آمده است
   

  در ارتش سختى � حديث عبدالرحمن بن سمره درباره انفاق عثمان
، وقتـى كـه ارتـش    � براى پيامبر �عثمان :  روايت نموده، كه گفت   �از عبدالرحمن بن سمره     ) 102/3(حاكم  

 آن را   �پيـامبر   : گويـد  مـى .  ريخـت  �سختى را آماده ساخت، يك هزار دينار آورد و آن را در آغوش پيامبر               
. آن را به تكـرار گفـت      . »رساند عثمان بعد از امروز هر عملى  كه بكند به او ضرر نمى            «: گفت پشت و پهلو داده مى    

: گويـد  اند، و ذهبـى مـى      ى بخارى و مسلم آن را روايت ننموده       اين حديث صحيح االسناد است، ول     : گويد حاكم مى 
از عبدالرحمن و از ابن عمر به مانند آن روايت نموده، و در حديث ) 59/1 (الحليهو آن را ابونعيم در . صحيح است 

اين هـر   بار خدايا، عثمان را فراموش نكن، بر عثمان بعد از           «:  گفت �پيامبر  :  آمده كه  )رضي اهللا عنهما  (ابن عمر   
  .»عملى بكند، باكى نيست

   
  حديث حذيفه بن يمان درباره انفاق عثمان در ارتش سختى

 كسى را   �پيامبر  :  روايت است كه گفت    �و نزد ابن عدى، دار قطنى، ابونعيم، و ابن عساكر از حذيفه بن يمان               
ينـار فرسـتاد، و در پـيش     فرستاد، و از وى در ارتشا سختى كمك خواست، عثمان برايش ده هـزار د   �نزد عثمان   

: گفـت   آن را در پيش رويش به پشت و روى پهلو ميداد، و براى وى دعا نموده مى                �رويش انداخته شد، پيامبر     
اى عثمان خداوند برايت آنچه را، نهان انجام دادى و آنچه را آشكار انجـام دادى، و آنچـه را كـه، در خفـا عمـل                        «

ى، و آنچه را تا روز قيامت رخ داد نيست ببخشد، ديگـر بـر عثمـان هـر                   نمودى، و آنچه را كه، در خفا عمل نمود        
  .آمده است) 12/5( اين چنين در المنتخب 2.»عملى را كه بعد از اين بكند، باكى نيست

   
  حديث عبدالرحمن بن عوف و قتاده و حسن در اين باره

 بـراى رسـول     �ى كه عثمان بن عفّان      اند، كه وى، وقت     روايت نموده  �ابويعلى و طبرانى از عبدالرحمن بن عوف        
.  آنچه را داد كه او توسط آن ارتش سختى را آماده ساخت، حاضر بود، عثمان هفت صد اوقيه طـال آورد                     �خدا  

از ) 59/1 (الحليـه و ابـونعيم در     . باشد در اين ابراهيم بن عمربن ابان آمده و او ضعيف مى          : گويد مى) 85/9(هيثمى  
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  حيات صحابه

١٣٨  سوم جلد 

و نـزد  .  در غزوه تبوك هزار سوارى داد كه از جمله آن پنجاه اسب بود    �عثمان  :  گفت  روايت نموده، كه   �قتاده  
 نهصد و پنجاه شتر و پنجاه اسب را آماده نمود، يـا ايـن كـه                 �عثمان  : ابن عساكر از حسن روايت است كه گفت       

و در . آمده است) 13/5(اين چنين در المنتخب    . - يعنى در غزوه تبوك      -نهصد و هفتاد شتر و سى اسب را         : گفت
شـد كـه     تكاليف و ضروريات ثلث ارتش را در غزوه تبوك متحمل شد، حتى گفته مى   �عثمان  : ماقبل گذشت كه  

  .هاى آنان را براى شان برآورده ساخت تمام نيازمندى
   

انفاق عبدالرحمن بن عوف  عبدالرحمن بن عوف و انفاق نمودن هفتصد شتر با پـاالن و بـارش               
  در راه خدا

 در خانه خود بود، ناگهان صدايى را        )رضي اهللا عنها  (در حالى كه عائشه     :  روايت نموده، كه گفت    �مد از انس    اح
 هـر چيـز     1)از(قافله عبدالرحمن بن عوف است كه از شـام آمـده، و             : اين چيست؟ گفتند  : در مدينه شنيد و پرسيد    

:  گفت)رضي اهللا عنها(عائشه . ه از صدا به لرزه افتادو مدين: افزايد و آن هفتصد شتر بود، مى: گويد مى]راوى[. آورده
ايـن  . »شـود   داخل جنّـت مـى  2عبدالرحمن بن عوف را ديدم كه چرغوكنان«: گفت  شنيدم كه مى   �از پيامبر خدا    

 بـا  3اگر توانستم ايستاده بدان داخل خواهم شد، آن گـاه همـه آن را   : خبر به عبدالرحمن بن عوف رسيد، وى گفت       
  4. انفاق نمود)عزّوجل(و بارهايش در راه خداوند پاالن هايش 

آن را از حبيب بـن ابـى        ) 93/3( مانند آن، روايت نموده، و ابن سعد         �از انس   ) 98/1 (الحليهو ابونعيم اين را در      
در سند احمد عماره ابن زاذان الـصيدالنى بـه         : گويد مى) 164/7 (البدايهدر  . مرزوق به معناى آن روايت كرده است      

  .باشد ايى آمده، و آن ضعيف مىتنه
   

  �  در راه خدا در زمان پيامبر خدا�انفاق وى 
 نصف �عبدالرحمن بن عوف در زمان پيامبر خدا : از زهرى روايت نموده، كه گفت     ) 99/1 (الحليهو ابونعيم در    

ر را صـدقه كـرد و   مالش را كه چهار هزار بود صدقه نمود، و بعد از آن چهل هزار را صدقه نمود، و باز چهل هـزا             
بعد از آن پانصد اسب سوارى را در راه خدا بخشيد، و باز هزار و پانصد شتر قوى را در راه خـدا داد، عمـوم مـال      

و : از معمر از زهرى ذكر نموده، جز اين كه وى گفته است) 163/7 (البدايهاين چنين اين را در  . وى را تجارت بود   
  .ا انفاق نمودبعد از آن پانصد سوارى را در راه خد

   
  � حديث زهرى درباره انفاق وى در زمان پيامبر

                                                 
  .به نقل از المسند 1
  .م. يعنى سردست و پا مثل رفتن طفل 2
  .م. قافله را 3
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  حيات صحابه

١٣٩  سوم جلد 

 �عبدالرحمن بن عوف در زمان پيـامبر  : و آن را همچنين ابن المبارك از معمر از زهرى روايت نموده، كه گفت            
ه نصف مالش را انفاق نمود، بعد چهل هزار دينار را صدقه نمود، و بعد پانصد اسب سوارى و پانصد شـتر را در را              

گذشت كـه  ) 188/2(و در ماقبل . آمده) 416/2 (االصابهاين چنين در . خدا انفاق نمود، و اكثر مالش از تجارت بود  
  .عبدالرحمن بن عوف در غزوه تبوك دويست اوقيه طال را صدقه نمود

   
  شد انفاق حكيم بن حزام  انفاق وى بر كسى كه در راه خدا بيرون مى

 در راه   �در مدينه كسى نبود كه شنيده باشيم وى از حكيم بـن حـزام               : ده، كه گفت  طبرانى از ابوحازم روايت نمو    
دو تن اعرابى وارد مدينه شدند، و از كـسى كـه در راه خـدا سـوارى بدهـد                    : گويد مى. خدا زيادتر سوارى ببخشد   

چـه  : سـيد كـه   پرسيدند؟ آنان نزد حكيم بن حزام رهنمايى شدند، و در منزلش نـزد وى آمدنـد، و او از ايـشان پر                     
تا بيرون رفتن مـن عجلـه ننماييـد،    : خواهند؟ آن دو او را از خواسته خويش آگاه ساختند بعد او به ايشان گفت               مى

داشـت، و     و چهار درهـم قيمـت مـى        ]نازك[نمود، كه از مصر آورده بودند، و چون جال           حكيم لباسى را بر تن مى     
نمود، و در  رفتند، هرگاه بر خاكروبه يا آشغالى عبور مى  مىگرفت و دو غالمش با وى بيرون عصايى را به دست مى  

بـود، آن را بـا گوشـه     شود، مناسـب مـى   ديد، كه براى باروبند شترى كه در راه خدا بر آن بار مى    اى را مى   آن پارچه 
ان ايـن كـاالى تـان را در وسـائل و باروبنـدت         : گفت داد، و بعد به غالم هايش مى       گرفت و تكان مى    عصاى خود مى  

ما را نجات بـده، چـون   ! واى بر تو: نمود گفت آن دو اعرابى يكى به ديگرى، در حالى كه او اين كار را مى        . بگيريد
واى بـر  : رفيقش به او گفـت . هاى خشك جمع شده از زمين ديگر چيزى نيست         به خدا سوگند نزد اين جز پوست      

 برد، و به دو شتر بزرگ چاق حامله خريد و باروبندشـان             آن دو را بيرون و به بازار      . تو عجله نكن، تا اين كه ببينيم      
ها آنچه را از وسائل و باروبند تان الزم اسـت،            با اين پارچه  : را نيز خريدارى نمود، بعد از آن به غالمان خود گفت          

 ]اوىر[. شان طعام گندم و چربى بار نمـود، و نفقـه داد، و بـاز هـر دو شـتر را بـه آنهـا داد                       اصالح كنيد، بعد براى   
به خدا سوگند، جمـع كننـده پوسـت خـشكى را از زمـين از                : گفت آن گاه يكى از آنها به همراه خود مى        : گويد مى

  .آمده است) 384/9( اين چنين در مجمع الزوائد 1.امروز بهتر نديدم
   

  و وقف نمودن منزلش در راه خدا و براى مسكينان و غالمان � حكيم
.  به شصت هزار فروخـت �يك منزل خود را براى معاويه : يت نموده، كه وى    روا �و طبرانى از حكيم بن حزام       

به خدا سـوگند، مـن آن را در جاهليـت بـه يـك مـشك       :  به خدا سوگند، معاويه فريبت داده است، گفت   -: گفتند
ز مـا  گيرم كه آن در راه خدا، و به مسكينان و غالمان بدهم، پس كدام يـك ا          شراب گرفته بودم، و شما را شاهد مى       

آن را طبرانـى بـه دو اسـناد روايـت     : گويـد  مى) 384/9(هيثمى . به صدهزار: و در روايتى آمده. فريب خورده است  
  .ها حسن است نموده، و يكى آن
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  حيات صحابه

١٤٠  سوم جلد 

   
  انفاق ابن عمر و بقيه اصحاب  

  عمر و انفاق نمودن صد شتر در راه خدا ابن
 قطعه زمين خـود را در بـدل   )رضي اهللا عنهما(ابن عمر  : از نافع روايت نموده، كه گفت     ) 296/1 (الحليهابونعيم در   

دويست شتر به فروش رسانيد، و صد شتر آن را در راه خدا بخشيد، و بر صاحبان آنها شرط گذاشت كه آنها را تـا            
  .اند به فروش نرسانند  عبور ننموده1از وادى القرى

   
  عنهم در راه خدااللَّه  انفاق عمر، عاصم بن عدى و غير آن دو از اصحاب رضى

 در غزوه تبـوك صـد       �عمربن الخطاب   :  به  جهاد و انفاق اموال گذشت كه        �در ترغيب پيامبر    ) 189/2(و در   
 نود وسق خرما انفاق كرد و عباس، طلحه، سـعدبن عبـاده و محمـدبن                � را انفاق نمود، و عاصم بن عدى         2اوقيه

در نفقـه در جهـاد آوردن   ) 278/2( كـه گذشـت، و در    آوردند، چنان� مال زيادى را به طرف پيامبر        �مسلمه  
  . در جهاد نيز گذشت�شترى توسط مردى در راه خدا، و انفاق قيس بن سلع انصارى 

   
  انفاق زينب بنت جحش و غير وى از زنان  

   در راه خدا، و آنچه زنان در غزوه تبوك فرستادند)رضي اهللا عنها(انفاق وى 
 �پيـامبر خـدا     : اند، كه گفـت     روايت نموده  )رضي اهللا عنها  ( از عائشه    -م است    و لفظ از مسل    -بخارى و مسلم    

ها درازى دستهاى خويش را      بنابراين زن : افزايد ، مى »زودتر ملحق شونده شما به من دست درازتر شماست        «: فرمود
 بـود، چـون     ) عنهـا  رضي اهللا (و دست درازتر ما زينب      : گويد مى. كردند، كه دست كدام شان درازتر است       اندازه مى 

چـون  :  گفـت )رضي اهللا عنهـا (عائشه : و از طريق ديگرى آمده كه     . داد نمود، و صدقه مى    وى به دست خود كار مى     
مـان را بـر ديـوار بلنـد          هـاى  شـديم، دسـت     در خانه يكى از خودمان جمـع مـى         �پس از درگذشت پيامبر خدا      

نموديم كه زينب بنت جحش وفات نمود،   را تا آن وقت مىكرديم، و اين كار نموديم، و درازى شان را اندازه مى   مى
 از درازى دسـت صـدقه بـوده         �وى زن كوتاهى بود، و درازتر ما نبود، آن وقت درك نموديم كه هدف پيـامبر                 

دوخـت و آن را در راه خـدا صـدقه            نمود و مـى    آميزى مى  است، و زينب زن ماهرى در دست كارى بود، وى رنگ          
 روايـت  )رضـي اهللا عنهـا  (و طبرانى ايـن را در األوسـط از عائـشه           . آمده) 314/4 (االصابهدر   اين چيزى    3.نمود مى

 �هـاى پيـامبر      زينب تارمى ريسيد و بـه سـريه       :  گفت )رضي اهللا عنها  (عائشه  : نموده، و در حديث وى آمده كه      
و : گويـد  مى) 289/8(يثمى  ه. كردند هاى خويش از آن استفاده مى      دوختند، و در جنگ    ها توسط آن مى    داد، و آن   مى

  .اند، و در بعضى از آنها ضعف هست رجال آن ثقه دانسته شده

                                                 
  .اى است در شمال مدينه كه يهود در آن سكونت داشت قريه 1
  .م. اوقيه وزنى است به اندازه چهل درهم 2
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  حيات صحابه

١٤١  سوم جلد 

دسـتبندها، النگوهـا،    : آنچه زنان براى كمك به مسلمانان در آمـاده سـازى آنهـا در غـزوه تبـوك از                  ) 194/2(و در   
 از آنچه زنان در كمـك       �كه لباس پهن شده در پيش روى پيامبر         )ها و انگشترها فرستادند،      ها، گوشواره  خلخال

  .، گذشت(به آماده شدن مسلمانان روان نمودند پر شد
   

  انفاق بر فقرا، مساكين و نيازمندان  
  � داستان زن اعرابيى با عمر

 درنـصف  �در حالى كه عمـربن الخطـاب   :  روايت نموده، كه گفت�ابوعبيد در االموال از عمير بن سلمه دؤلى  
 و به طرف مردم به دقت نگاه نمود، و نزد عمـر آمـده               ]آمد[موده بود، زن اعرابيى     روز در سايه درختى استراحت ن     

من زن مسكينى هستم، و فرزندانى دارم، اميرالمؤمنين عمربن الخطاب محمدبن مـسلمه را بـه خـاطر جمـع                    : گفت
ن شـفاعت كـن،      نزد وى براى مـا     - خدا تو را رحمت كند       -نمودن صدقه فرستاده بود، ولى او به ما نداد، پس تو            

برآورده شدن نيازمندى   : محمدبن مسلمه را فراخوان، آن زن گفت      : وى يرفأ را صدا نمود و گفت      : گويد  مى ]راوى[
او ان :  گفـت �شود، كه تو با من بـه طـرف وى برخيـزى، عمـر      تر انجام مى و ضرورت من در آن صورت خوب      

السالم عليك  : پاسخ بده، و او آمد و گفت      :  و گفت  )يرفأ نزد محمدبن مسلمه آمد    (شاءاللَّه اين كار را خواهد نمود،       
 من در گزينش بهترين شما تقصيرى ندارم،        )به خدا سوگند  (: يا اميرالمؤمنين، آن گاه آن زن حيا نمود، و عمر گفت          

:  افزود �، بعد عمر    هاى محمد اشك ريخت    گويى؟ آن گاه چشم    و تو وقتى كه خداوند تو را از اين بپرسد چه مى           
 را به سوى ما فرستاد، و ما او را تصديق نموديم، و از وى پيروى نموديم، و او به آنچـه  كـه                        �اش   خداوند نبى 

داد، تا اين كه وفـات نمـود، و           امرش نموده بود عمل كرد، و صدقه را براى فقيران كه اهل آنند مى              )به آن (خداوند  
رگزيد، و او به همان روش وى عمـل كـرد، و بعـد مـرا بـه جـاى خـود خليفـه         بعد خداوند ابوبكر را به خالفت ب 

صـدقه امـسال و سـال اول را         ]زن[كنم، اگر تو را فرستادم، به اين         گردانيد، و من در اختيار بهتر شما تقصيرى نمى        
: وغـن داده گفـت  دانم شايد تو را نفرستم، به او بعد از آن، براى آن زن شترى خواست، بـه او آرد و ر         اداكن و نمى  

اين را تا وقت آمدنت به خيبر، نزد ما بگير، و ما به طرف خيبر رفتنى هستيم، بعد آن زن در خيبر نـزد وى آمـد، و                            
اين را بگير، و در اين تا آمدن  محمد نزدتان كفايت است، چـون مـن               : و گفت . او برايش دو شتر ديگر طلب نمود      

  .امده است) 319/3( اين چنين در الكنز 1.ل را به تو بدهدتا حق امسال و سال او وى را امر نمودم،
   

  � قصه بنت خفاف بن ايماء غفارى با عمر
 بـه بـازار رفـتم، زن    )رضى اللَّه عنه(با عمربن الخطاب : اند كه گفت   ابوعبيد، بخارى و بيهقى از اسلم روايت نموده       

رم هالك شده، و فرزندان كـوچكى را بـه جـاى            اى اميرالمؤمنين ، شوه   :  رسانيد و گفت   �جوانى خود را به عمر      
اى، و    نه زراعتى دارند، و نه هم شـيردهنده        2توانند بپزند  گذاشته است، و به خدا سوگند، پاى گوسفندى را هم نمى          

                                                 
� ���� ا��) ٧٨٧ص (» اF#,ال«اب,��9� در . ���� 1�� ا�� ��B
 .و در �&� %ن اب� 

  .توانند، پس چه رسد به غير خودشان ى حتى براى كفاف زندگى خود هم  كارى كرده نمىيعن 2



  حيات صحابه

١٤٢  سوم جلد 

 در حديبيـه    � من دختر خفاف بن ايماء غفارى هـستم، و پـدرم بـا پيـامبر                 1من ترسيدم كه كفتار آنها را بخورد      
اى كـه    و بعد از آن به طرف شتر قوى       . مرحبا به نسب قريب   :  در همانجا با او ايستاد، گفت      �شركت داشت، عمر    

در منزل بسته بود برگشت و بر آن دو جوال را كه از طعام پر ساخته بود، بار نمود، و در ميـان آنهـا نفقـه و لبـاس             
گير و بكش، تا اين كه خداوند خيرى جلوى آن را ب: جابه جاى كرد، و بعد از آن افسار آن را به آن زن سپرده گفت

مادرت تـو   :  گفت �عمر  ! اى اميرالمؤمنين، به او بسيار زياد دادى      : مردى گفت . شود براى تان نياورد، خالص نمى    
 در حديبيه حاضر بوده است، و من به ياد دارم كه پدر و برادرش در يـك وقـت                    �پدر وى با پيامبر     ! را گم كند  

، و باز صبح نموديم و از آن هر يـك سـهمى بـه عنـوان                 2نمودند، و ما آن را فتح نموديم      اى را مدتى محاصره      قلعه
  .آمده است) 147/3( اين چنين در الكنز 3.غنيمت برداشتيم

   
  انفاق سعيدبن عامر بن حذيم جمحى  

  هنگام والى بودنش در شام � انفاق وى
 را  � معاويه   �هنگامى كه عمربن الخطاب     : ه گفت ازحسان بن عطيه روايت نموده، ك     ) 244/1 (الحليهابونعيم در   

وى كنيز خـوش    : گويد  مى ]راوى[.  را فرستاد  �از شام معزول و برطرف ساخت، سعيدبن عامر بن حذيم جمحى            
. رويى را از قريش با خود بيرون نمود، و اندكى سپرى ننموده بود، كه دچار مشكالت و نيازمنـدى شـديد گرديـد                      

پس او بـا همـان مبلـغ، نـزد          : گويد مى]راوى[.  رسيد، و او برايش هزار دينار فرستاد       � عمر   اين خبر به  : افزايد مى
مان غذا و طعـام   اگر با اين براى: بينى عمر براى ما فرستاده است، همسرش گفت آنچه را مى: همسرش آمد و گفت  

تـو را بـه چيـزى بهتـر از آن           آيا من   : بخورى و باقيمانده آن را ذخيره كنى، بهتر خواهد بود وى به همسرش گفت             
دهيم، كه با آن براى مان تجارت كند، از فائده آن بخوريم و ضمانت آن نيز بر                  داللت نكنم؟ اين مال را به كسى مى       

بعد وى غذا و طعام را خريد، و دو شتر و دو غالم هم خريد، كه براى آنان طعـام               . آرى: وى باشد، همسرش گفت   
ساختند، و همه آنها را در ميان فقرا و مـساكين اهـل حاجـت تقـسيم نمـود،       رف مىشان را برط آوردند و حوائج   مى
فالن چيز و فالن چيز تمام شده است، اگر نـزد  : اندكى درنگ ننموده بود، كه خانمش به او گفت     : افزايد  مى ]راوى[

: گويد  مى]راوى[. شود مىبخرى بهتر ]كه تمام شده اند[آن مرد بروى و از فايده گرفته و براى مان از همان اجناسى 
بـاز در مقـابلش     : گويـد  مـى . باز خانمش از وى طلـب نمـود       : افزايد مى. او در مقابل همسرش سكوت اختيار نمود      

 ]راوى[ ، -شـد    و او جز از شبى تـا شـب ديگـر داخـل منـزل نمـى      -سكوت اختيار نمود، تا اين كه اذيتش نمود    
كنى؟ وى  چه مى: شد، وى به همسر سعيد گفت وى با او وارد مى    و مردى از اهل بيتش وقت داخل شدن         : گويد مى

آن گاه همسرش به خـاطر افـسوس بـر آن مـال     : گويد مى]راوى[را اذيت نمودى، او آن مال را صدقه نموده است،    
آهسته باش، من يارانى داشتم، كه به نزديكى از من جدا      : و بعد از آن او روزى نزد وى داخل شد و گفت           . گريست

                                                 
  .كفتار در اينجا كنايه از قحط سالى است 1
  .و اين بهتر است» كه آن دو آن را فتح نمودند«: در كتاب االموال آمده 2
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  حيات صحابه

١٤٣  سوم جلد 

 و من دوست ندارم كه از ايشان بازداشته شوم، اگرچه دنيا و آنچه در آن است مال من باشد، و اگر حورى، 1اند شده
از حوران بهشتى از آسمان ظاهر شود، اهل زمين را روشن خواهد نمود، و روشنايى رويـش بـر آفتـاب و مهتـاب                        

تـر آن اسـت،    هتر است، بنابراين نزدم مناسبپوشد از دنيا و آنچه در آن است ب     چيره خواهد شد، و روسريى كه مى      
آن گاه همسرش نـرم شـد و   : گويد مى ]راوى[كه تو را به خاطر آنها بگذارم، نه اين كه آنها را به خاطر تو بگذارم،                 

  .راضى گرديد
   
  

  حديث عبدالرحمن بن سابط در اين باره
هنگـامى كـه   : گفـت : ديث وى آمده استو اين را همچنين از عبدالرحمن بن سابط جمحى روايت نموده، و در ح         

داد، خـانمش بـه وى       نمـود، و بقيـه آن را صـدقه مـى           شد، قوت اهل خود را خريدارى مى       معاش وى مشخص مى   
: آن گاه گروهى از مـردم نـزدش آمدنـد و گفتنـد            . آن را قرض دادم   : گفت اضافگى معاشت كجاست؟ مى   : گفت مى

كنم، و نه هـم   ها استبداد مى من نه بر آن: پاسخ داد.  بر تو حق دارنداهلت هم بر تو حق دارد و پدر خانم هايت نيز        
خواهان رضاى احدى از مردم در طلب حورالعين هستم، اگر حورى از حوريان جنـت ظـاهر شـود، زمـين از آن،                       

 از   بعـد  ]به ويژه [گردد، روشن خواهد شد، و من از آن گروه اول تخلّف كننده نيستم،               چنان كه از آفتاب روشن مى     
كنـد، فقـراى     مـردم را بـراى حـساب جمـع مـى     )عزّوجل(خداوند «: گفت  شنيدم كه مى�اين كه از پيامبر خدا  

شـود، بـراى    شوند، و به آنها گفتـه مـى   آيند، جمع مى مؤمنين به شتاب، چنان كه كبوتران گردهم به شتاب جمع مى        
: گويـد  يزى داده بوديد، آن گاه پروردگارشان مـى   ما حسابى نداريم، و نه براى ما چ       : دهند حساب بايستيد، پاسخ مى   

شود، و آنان هفتاد سـال قبـل از مـردم بـدان داخـل                و آن گاه دروازه جنت براى شان باز مى        : بندگانم راست گفتند  
آيـا چيـزى بهتـر از آن    : و قصه ديگرى در ارتباط بـا سـعيد، گذشـت، كـه بـه همـسرش گفـت                 . »شوند بهشت مى 

دهيم، كه آن را در وقت نيازمندى بسيار شديد ما به آن، براى مان بياورد، همسرش      ى مى خواهى؟ پول را به كس     نمى
آن گاه مردى از اهل بيت خود را كه بر وى اعتمـاد داشـت، فراخوانـد، و آن پـول را در                       . بلى، درست است  : گفت
 فـالن، و بـراى مـسكين آل         اين را براى بيوه آل فالن، و براى يتيم آل         : هاى جداگانه بست، و بعد از آن گفت        كيسه

اين را تو انفـاق     :  گفت ]به خانم خود  [آن گاه   . فالن و براى مريض آل فالن برسان، و از آن اندك طاليى باقى ماند             
آن مـال  : خرى؟ آن مال چه شـد؟ پاسـخ داد   آيا براى مان خادمى نمى  : همسرش گفت . كن، و به كار خود بازگشت     

  .روايت نموده است) 245/1 (الحليهاين را ابونعيم در . واهد آمدوقتى كه بسيار نيازمند باشى برايت خ
   

    )رضي اهللا عنهما(انفاق عبداللَّه بن عمر 
  � حديث نافع درباره انفاق وى

                                                 
  . است  كه قبل از وى در گذشتند�هدف وى آن ياران پيامبر  1



  حيات صحابه

١٤٤  سوم جلد 

 مـريض شـد، و يـك    )رضـي اهللا عنهمـا    (عبداللَّه بن عمر    :  روايت نموده، كه   �از نافع   ) 297/1 (الحليهابونعيم در   
بعـد  . آن را بـه او بدهيـد  :  گفـت �رايش خريدارى شد، آن گاه مسكينى آمد، عبداللَّه        خوشه انگور به يك درهم ب     

 آورد، باز آن مسكين نزدش  �انسانى دنبال وى رفت و آن را از وى به يك درهم خريدارى نمود، و براى عبداللَّه                  
 وى رفت و آن را از من وى به بار ديگر انسانى دنبال. آن را به او بدهيد  :  گفت �آمد، و درخواست نمود، عبداللَّه      

آن :  آورد، باز آن مسكين نزدش آمد و درخواست نمود، گفت          �و باز آن را به عبداللَّه       . يك درهم خريدارى نمود   
بار ديگر انسانى ديگر دنبال وى رفت و آن را به يك درهم از وى خريدارى نمود باز آن مـسكين                 . را به وى بدهيد   

  .1چشيد دانست آن را نمى و اگر ابن عمر از آن خوشه مى. داشته شدخواست كه برگردد ولى باز مى
   

  حديث نافع از وجه ديگرى در اين باره
اش اشتهاى انگور نمود، مـن       ابن عمر هنگام مريضى   : و اين را همچنين او از طريق ديگرى از وى روايت نموده كه            

و به معناى آن    ... وردم و در دست وى گذاشتم     برايش يك خوشه انگور را به يك درهم خريدارى نمودم، و آن را آ             
داد، تا اين كه    سائل چندين مرتبه آمد، و او به دادن آن براى وى دستور مى            : و در آخر آن آمده است     . را متذكر شده  

و آن را از وى بـه يـك درهـم خريـدم، و بـراى      ! كنى؟ واى بر تو، آيا حيا نمى: در بار سوم يا چهارم به سائل گفتم     
و آن را به همان سياق اول به اختصار ابن المبارك نيز، چنـان كـه در االصـابه          .  آوردم، و او آن را خورد      �ه  عبداللَّ

آمده، روايت كرده، و ابـن سـعد   ) 347/9(آمده، روايت نموده است، و طبرانى آن را، چنان كه در المجمع    ) 248/2(
باشـد، رجـال    ى، غير از نعيم بن حمـاد كـه ثقـه مـى      رجال طبران : گويد هيثمى مى . آن را روايت نموده   ) 117/4(هم  

  . صحيح اند
   

    � انفاق عثمان بن ابى العاص
  حديث ابونضره در اين باره

اى   او خانـه - آمـدم    � نزد عثمان بن ابى العاص       2در روزهاى ده گانه   : طبرانى از ابونضره روايت نموده،  كه گفت       
:  كسى قوچى را از مقابل او گذرانيد، وى به صـاحب آن گفـت               ، -داشت كه آن را براى صحبت خالى ساخته بود          

خريـدم، و    بود، با آن قوچى مـى      اگر نزدم دوازده درهم مى    : به دوازده درهم، گفتم   : اين را به چند گرفتى؟ پاسخ داد      
 كـه  و هنگـامى ) 3هنگامى كه رسيدم عثمان را دنبـال نمـودم  (. خورانيدم كردم و براى عيال خود مى آن را قربانى مى   

ها نديدم،   تر از آن   اى را كه در آن پنجا درهم بود فرستاد و من هرگز درهم هايى را با بركت                  به دنبالم كيسه   4رسيدم،

                                                 
  .م. چشيد دانست آن خوشه نمى و اگر ابن عمر از منع نمودن شان مى: اين چنين در اصل آمده است، و شايد درست اينطور باشد 1
  .هدف ده روز اول ذى الحجه است 2
  .اين چنين در اصل ودر هيثمى آمده است و شايد اولى حذف اين جمله باشد 3
  .»مو هنگامى كه برخاست«: شايد درست چنين باشد 4



  حيات صحابه

١٤٥  سوم جلد 

رجال آن  : گويد مى) 371/9(هيثمى  . او آن را در حالى برايم داد كه از آن اميد ثواب داشت و من به آن محتاج بودم                  
  .اند رجال  صحيح

   
    ) عنهارضي اهللا(انفاق عائشه 

  حكايت مسكينى با وى
 بـه او خبـر رسـيده    � همسر رسول خدا )رضي اهللا عنها(از عائشه  : روايت نموده كه  ) 390ص(مالك در الموطأ    

مسكينى از وى درخواست نمود، و او روزه دار بود، و در منزلش جز قرص نانى وجود نداشت، آن گاه وى بـه     : كه
ديگر چيزى كه به آن روزه افطار كنى، برايت نيـست، عائـشه     :  بده، وى گفت   آن را به او   : كنيز آزاد شده خود گفت    

هنگامى كه بيگاه نموديم، اهل بيتى يا انـسانى         . و من چنان نمودم   : افزايد مى. آن را به او بده    :  افزود )رضي اهللا عنها  (
رضي (دا نمود، آن گاه عائشه نمود، گوسفندى را و به قدر مناسب آن نان براى ما اه كه براى مان، گه گاهى اهدا مى

  !!از اين بخور، اين از قرص نانت بهتر است:  مرا فرا خواند و گفت)اهللا عنها
 طعـام خواسـت، و نـزد    � همسر پيامبر )رضي اهللا عنها(به من خبر رسيده كه مسكينى از عائشه         : گويد مالك مى 

 او بده، آن مـسكين بـا تعجـب بـه طـرف وى نگـاه       اى را بردار و به     دانه: وى انگور بود، آن گاه او به انسانى گفت        
  1!بينى كنى؟ در اين دانه چقدر مثقال ذره را مى آيا تعجب مى:  گفت)رضي اهللا عنها(كرد، عائشه  مى
   

  اعطاى چيزى به مسكين به دست خود  
  در دادن چيزى به مسكين به دست خود � قصه حارثه بن نعمان در اين باره، و گفتار پيامبر

 چنـان  �حارثه بن نعمـان  : اند، كه گفت نى و حسن بن سفيان از محمدبن عثمان و او از پدرش روايت نموده   طبرا
از حارثه بن نعمان كه بينايى خود را از دست داده بـود، و تـارى را از جـاى نمـاز           :  و در روايتى از وى آمده      -بود  

برداشـت، و از يـك    ى چيزى را از سبد خويش مى   آمد و  خود تا به دروازه اطاقش دوانيده بود، و چون مسكينى مى          
اين كـار را    : گفتند داد، و فاميلش به او مى      گرفت، تا اين كه آن چيز را به دست خود به مسكين مى             طرف آن تار مى   

دادن چيـزى بـه     «: گفـت   شـنيدم كـه مـى      �من از پيامبر خدا     : گفت دهيم، در جواب مى    ما از طرف تو انجام مى     
و ابـونعيم  . آمـده اسـت  ) 299/1 (االصابه اين چنين در  2»دارد از افتادن در جاهاى بد نگه مى      مسكين به دست خود     

آن را از محمدبن عثمان به روايت از پدرش مانند اين           ) 52/3(روايت نموده، و ابن سعد      ) 365/1 (الحليهاين را در    
  .روايت كرده است

   
  فضيلت دادن چيزى براى مسكين به دست خود

                                                 
  .م. دهد اين صدقه گرچه كم است اما خداوند در برابر هر مثقال ذره از نيكى اجر مى: يعنى 1
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  حيات صحابه

١٤٦  سوم جلد 

 بوديم، كه سائلى نزدش آمـد، او پـاره          �ما نزد واثله بن االسقع      : ز عمرو ليثى روايت نموده، كه گفت      ابن عساكر ا  
اى ابواالسقع آيـا  :  را گرفت و روى آن يك سكه مسى را گذاشته برخاست و آن را در دست وى نهاد، گفتم                  ]نانى[

 جهـت اعطـاى     1د، ولى اگر كـسى خـود      آرى بو : داد؟ گفت  در فاميلت كسى نبود، كه اين را به عوض تو انجام مى           
شود، و وقتى كه آن را به دست وى بگذارد بـه             اى براى مسكينى برخيزد، به هر قدمى گناهى از وى محو مى            صدقه

  .آمده است) 315/3(اين چنين در الكنز . گردد هر قدمى ده گناه وى محو مى
   

   در اين باره)رضي اهللا عنهما(قصه ابن عمر 
 اهل بيت خود را بر كاسه بـزرگ خـود هـر    )رضي اهللا عنهما (ابن عمر   : از نافع روايت نموده كه    ) 122/4(ابن سعد   

داشت  شنيد، آن گاه سهم خود را از گوشت و نان بر مى            و گاهى نداى مسكينى را مى     : گويد مى. نمود شب جمع مى  
بـود   ها از آنچه در كاسه مى      آنگشت، و تا آن وقت       داد و باز مى    خاست، و آن را براى وى مى       و به طرف وى بر مى     

  .خاست يافت، و باز صبحگاهان روزه دار بر مى يابى، او نيز مى فارغ شده بودند، و اگر چيزى را در آن مى
   

  � انفاق بر درخواست كنندگان  قصه اعرابيى با پيامبر
نى كه اطرافش غلـيظ     روزى، در حالى كه جامه نجرا      �پيامبر خدا   :  روايت نموده، كه گفت    �ابن جرير از انس     

و سخت بود بر تن داشت، داخل مسجد شد، اعرابيى به دنبال وى آمده، گوشه ردايـش را گرفـت، بـه حـدى كـه                          
اى محمد از مال خداوند كه نزدت هـست بـه مـا    :  تأثير گذاشت، و گفت�طرف ردا بر كنار گلوى رسول خدا       

 ايـن چنـين در    2.»امر كنيـد   ]اعطاى چيزى را  [به او   « : متوجه شده و تبسم نموده گفت      �آن گاه رسول خدا     . بده
) 38/6 (البدايـه  بـه ماننـد آن، چنـان كـه در     �و اين را همچنين بخارى و مسلم از انس      . آمده است ) 43/4(الكنز  

  .اند آمده، روايت نموده
   

  قصه ديگرى در اين باره
نشـستيم،   هـا در مـسجد مـى        در چاشـت   �ما با پيامبر خـدا      :  روايت نموده، كه گفت    �و همچنين از ابوهريره     

روزى برخاست و هنگامى كه     . ايستاديم اش مى  خاست، تا رسيدن وى به خانه      هنگامى كه به طرف خانه خود بر مى       
اى محمد دو شتر را بار كن و به من بده، چون تو برايم از               : به وسط مسجد رسيد بود اعرابيى به وى رسيد و گفت          

كنى، و ردايش را وقتى كه به وى رسيد كشيد، تا جايى كه گردن مبارك، سرخ                 ار نمى مال خودت و از مال پدرت ب      
خواهم، من آن را تـا ايـن كـه قـصاص نـدهى،       نه، چنين نيست، از خدا مغفرت مى    :  فرمود �گشت، پيامبر خدا    

دو شـتر بـرايش   «: فت ، بعد از آن مردى را فراخواند و به او گ   - اين را سه مرتبه تكرار نمود        - »كنم برايت بار نمى  

                                                 
  .آمده، ولى اولى حذف آن است» چيزى«در اين نقطه از متن در اصل لفظ  1
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  حيات صحابه

١٤٧  سوم جلد 

و آن را همچنـين احمـد، و   . آمـده اسـت  ) 47/4( اين چنين در الكنـز  1.»بار كن، يك شتر جو، و شترى ديگر خرما     
  .اند آمده، روايت نموده) 38/6 (البدايه به مانند اين، چنان كه در � حديث غير از ترمذى از ابوهريره 2چهار امام

   
  در اين باره � حديث نعمان بن مقرّن

 �ما چهارصد نفـر از مزينـه نـزد پيـامبر خـدا              : اند كه گفت    روايت نموده  �احمد و طبرانى از نعمان بن مقرّن        
اى پيامبر خدا، طعامى كـه  : خواست ما را دستور داد، بعضى از مردم گفتند       به چيزى كه مى    �آمديم، رسول خدا    

 پاسخ  �، عمر   »براى شان توشه بده   «:  گفت � عمر    به �آنگاه پيامبر   . از آن به عنوان توشه استفاده كنيم نداريم       
پيـامبر  . بينم كه براى شان كفايت كند      نزد من جز اندكى پس مانده خرما ديگر چيزى نيست، و آن را چنان نمى              : داد

اى برد، و متوجه شديم كه در آن مثـل يـك شـتر               آن گاه او ما را به باالخانه      . »برو و به آنان توشه بده     «:  فرمود �
مـن در آخـر قـوم بـودم،         : گويـد  مـى . بگيريد، و قوم ضرورت خود را برداشـت       :  خاكسترى خرما بود، گفت    جوان
 هيثمى 3.و ملتفت شدم و جاى يك خرما را هم كم نديدم، در حالى كه چهارصد مرد از آن برداشته بودند: افزايد مى
  . اند رجال احمد رجال صحيح: گويد مى) 304/8(
   

  مى در اين بارهقصه دكين بن سعيد خثع
ما چهارصد و چهل نفر نـزد پيـامبر خـدا    : اند، كه گفت   روايت نموده  �احمد و طبرانى از دكين بن سعيد خثعمى         

اى :  گفـت �عمـر  . »برخيز و بـه آنهـا بـده    «:  گفت � براى عمر    � آمديم، و از وى غذا خواستيم، پيامبر         �
قـيظ در  : گويد  وكيع مى-وسم قيظ كند ديگر چيزى نيست  پيامبر خدا نزد من جز آنچه كفايت مرا و اطفال را در م            

 �اى پيامبر خدا :  گفت�عمر . »برخيز به آنان بده«:  فرمود� پيامبر -گويند  كالم عرب چهارماه گرمى را مى
 برخاست، و ما همراهش برخاستيم، ما را با خـود بـه اتـاقى كـه             �آن گاه عمر    : گويد مى. كنم شنيدم و اطاعت مى   

و متوجه شدم كه در اتاق خرما       : گويد د، و كليد را از جاى بستن بيرون كشيد و دروازه را گشود دكين مى              داشت بر 
هر يـك از مـا ضـرورت خـود را آن قـدر كـه       : افزايد مى. برداريد: چون بچه شتر خواب كرده وجود دارد، و گفت  

از آن، يـك دانـه خرمـا را هـم كـم             من كه در آخرشان بودم، ملتفت شـدم، انگـار مـا             : گويد مى. خواست برداشت 
ها رجال صحيح انـد، ابـوداود هـم از وى بخـشى از آن را روايـت                   رجال آن : گويد مى) 304/8( هيثمى   4.ايم ننموده

  .نموده است
   

  الحليهقصه دكين نزد ابونعيم در 
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  حيات صحابه

١٤٨  سوم جلد 

 نـزد پيـامبر خـدا       ما چهارصد سوار  :  روايت نموده، كه گفت    �از دكين   ) 365/1 (الحليهآن را همچنين ابونعيم در      
نزدم جز چند صاع خرما كه : و مانند آن را متذكر شده، و در حديث وى آمده...  آمديم، و از وى غذا خواستيم�

. بـشنو و اطاعـت كـن   :  گفت �كند، ديگر چيزى نيست، آن گاه ابوبكر         من و عيالم را در موسم گرمى كفايت نمى        
اين حديث صحيح است، و يكى از معجـزات پيـامبر           : گويد م مى ابونعي. كنم شنيدم و اطاعت مى   :  پاسخ داد  �عمر  
  .باشد  مى�

   
  اللَّه عنهما با درخواست كنندگان سائالن معامله ابن عمر رضى

 سـائلى را رد     )رضـي اهللا عنهمـا    (ابـن عمـر     : از افلح بن كثير روايت نموده، كه گفت       ) 300/1 (الحليهو ابونعيم در    
  .خورد اش طعام مى چكيد، در كاسه  با وى، در حالى كه از انگشتانش خون مىكرد، حتى مبتال به مرض جذام نمى

   
  اللَّه عنهما در اين باره صدقات  قصه ابوبكر و عمر رضى

 صدقه خود را به شكل مخفـى بـراى   �ابوبكر صديق : از حسن بصرى روايت نموده كه  ) 32/1 (الحليهابونعيم در   
 1.دهـم  ن صدقه من است، و آن را به خداوند عزّوجل دوباره عودت مى            اى رسول خدا اي   :  آورد و گفت   �پيامبر  
اى پيامبر خدا اين صدقه من است، و بـرايم نـزد            :  هم صدقه خود را آورد، و آن را آشكار ساخت و گفت            �عمر  

هـاى    در ميان صـدقه  ]فرق[ 2اى عمر، كمانت را بدون زه، زه بستى،       «:  فرمود �پيامبر خدا   . خداوند عوضى است  
ها به   اسناد اين حديث جيد است، و از جمله مرسل        : گويد ابن كثير مى  . »در ميان سخنهاى تان است    ]فرق[ن چون   تا

  .آمده است) 348/4(آيد، اين چنين در المنتخب  حساب مى
   

  و صدقه كردن آن براى مسلمين � خريدن چاه رومه توسط عثمان
چـه كـسى    :  فرمود �پيامبر خدا   : اند كه گفت   وايت نموده  ر )رضي اهللا عنهما  (ابن عدى و ابن عساكر از ابن عمر         

كنـد؟ خداونـد او را در روز قيامـت از تـشنگى آب              خرد و آن را براى مسلمين صدقه مـى         چاه رومه را براى ما مى     
  . آن را خريدارى نمود، و آن را براى مسلمين صدقه كرد�آن گاه عثمان بن عفّان . »دهد

   
  حديث ابن عساكر در اين باره
هنگامى كه مهاجرين به مدينه آمدند، آب را        :  روايت است كه گفت    � )اسمى(و نزد طبرانى و ابن عساكر از بشير         

شد، و يـك مـشك آب آن را بـه يـك      اى داشت كه به آن رومه گفته مى پسند ننمودند، و مردى از بنى غفار چشمه  

                                                 
  .دهم يعنى بار ديگر صدقه مى 1
  .ستىيعنى خواستى از ابوبكر سبقت كنى، ولى نتوان 2



  حيات صحابه

١٤٩  سوم جلد 

اى پيـامبر   : پاسخ داد . »اى در جنت به فروش     هآن را در بدل چشم    «:  به او گفت   �پيامبر خدا   . فروخت  مى 1پيمانه
 �ايـن خبـر بـه عثمـان         . ]بدون آن زندكى را پيش ببـرم      [توانم   خدا براى من و عيالم غير آن چيزى نيست و نمى          

اى پيـامبر خـدا،   :  آمد و گفت�بعد از آن نزد پيامبر . رسيد، و او آن را به سى و پنج هزار درهم خريدارى نمود            
 �عثمـان  . »آرى«: دهـى؟ گفـت   اى در جنت، مثل آنچه به وى گردانيدى مـى         رم، آيا برايم چشمه   اگر من آن را بخ    

  .آمده است) 11/5( اين چنين در المنتخب 2.ام  و آن را براى مسلمانان صدقه كردم من آن را خريده: افزود
   

  و صدقه نمودن صدهزار درهم در يك روز � طلحه
طلحـه در يـك روز      :  روايت نمـوده، كـه گفـت       )رضي اهللا عنهما  ( خانم طلحه    از سعدى ) 88/1 (الحليهابونعيم در   

  .صدهزار درهم را صدقه نمود، و باز وى را دوختن و اصالح نمون پارگى لباسش از رفتن به مسجد بازداشت
   

  � در زمان پيامبر � صدقه نمودن عبدالرحمن بن عوف
 نصف مـالش را كـه چهـارهزار    �ن پيامبر خدا  در زما  �عبدالرحمن بن عوف    :  گذشت كه  صفحات گذشته در  

  .بود صدقه نمود، و بعد از آن چهل هزار را صدقه نمود، و باز چهل هزار دينار را صدقه كرد
   

  اش را پذيرفت هنگامى كه خداوند توبه � صدقه الولبابه
ه خداوند توبه ابولبابه را     هنگامى ك :  روايت نموده، كه گفت    )رضي اهللا عنهما  (از سائب بن ابى لبابه      ) 632/3(حاكم  

اى رسول خدا من جاى قومم را كه در آنجا مرتكب گناه شدم :  آمدم و گفتم�نزد پيامبر : پذيرفت، ابولبابه گفت
اى «:  فرمـود  �گـذرم، پيـامبر      كنم، و از همه مالم به عنوان صدقه براى خداوند عزّوجل و پيـامبرش مـى                رها مى 

  .آن گاه ثلث را صدقه نمودم: گويد مى. »كند ابولبابه ثلث آن  برايت كفايت مى
   

  در اين باره � عمل سلمان
 داخـل شـدم،     �با دايى ام در مدائن نزد سـلمان         :  روايت نموده، كه گفت    �از نعمان بن حميد     ) 64/4(ابن سعد   

م، كـن  برگ خرمايى را به يـك درهـم خريـدارى مـى    : گفت  از وى شنيدم كه مى3وى مشغول كار بر برگ خرما بود      
كنم و يك درهـم ديگـر را     فروشمش، يك درهمش را بر عيال خود نفقه مى         كنم و به سه درهم مى      باالى آن كار مى   

  .4ايستم  هم مرا باز دارد، باز نمى�نمايم، و اگر عمربن الخطاب  صدقه مى

                                                 
اى است، در عراق برابر با دور طل، و در حجاز برابر با يك رطل و يكسوم رطل، و برخى آن را به  در حديث مد آمده، آن پيمانه 1

  .م. به نقل از فرهنگ الروس. اند اندازه پرى دو كف دست آنان گفته
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  حيات صحابه

١٥٠  سوم جلد 

   
  هدايا  

  در يكى از غزوات �  براى پيامبر�هديه عثمان 
 بوديم، براى مردم گرسنگى و مـشكالت      �اى با پيامبر     در غزوه :  كه گفت   روايت نموده،  �طبرانى از ابومسعود    

هنگـامى كـه    . هاى مسلمانان، و خوشى را در روهاى منافقان ديدم         پيش آمد، حتى اثر افسردگى و اندوه را در روى         
واهـد  به خدا سوگند، قبل از غروب آفتاب خداوند براى تـان رزقـى خ   «:  آن را مشاهده نمود گفت     �پيامبر خدا   

 دانست كه خدا و پيامبرش تصديق خواهند شد، بنابراين چهارده شتر را با آنچه از طعام بر    �آن گاه عثمان    . »آورد
 آن را ديـد  �وقتـى كـه پيـامبر خـدا     .  فرستاد�ها بار بود، خريدارى نمود، و نه شتر آن را به طرف پيامبر           آن

 و  �ا نمـوده اسـت، آن گـاه مـسرّت در روى پيـامبر                برايت اهـد   �اين را عثمان    :  گفت »اين چيست؟ «: فرمود
هاى خود را بلند نموده بود،   را ديدم كه دست�افسردگى و اندوه در روهاى منافقان ديده شد، و من پيامبر خدا             

هايش ديده شد، و براى عثمان دعايى مينمود، كه من آن را نشنيدم بـراى كـسى قبـل از                     طورى كه سفيدى زير بغل    
 هيثمـى   1.»بار خدايا، به عثمان بخشش بده، بار خدايا به عثمـان بكـن            «: وى آن چنان دعا نموده باشد     وى و بعد از     

و ابـن  . باشـد  اين را طبرانى روايت نموده، و در آن سعيدبن محمدالوراق آمده، و او ضـعيف مـى               : گويد مى) 85/9(
  .وايت نموده استآمده، ر) 12/5(عساكر از ابو مسعود مانند آن را، چنان كه در المنتخب 

   
  اللَّه عنهما در فضيلت هديه قول ابن عباس رضى

اين كه سرپرستى اهـل خانـه       :  روايت نموده، كه گفت    )رضي اهللا عنهما  (از ابن عباس    ) 328/1( الحليهو ابونعيم در    
ـ                  رايم مسلمانى را به مدت يك ماه يا يك جمعه يا مدتى كه خدا بخواهد به دوش بگيرم، از حج بعـد حـج ديگـر ب

 براى يـك بـرادر مـسلمانم    - ]ششم حصه درهم[ -تر است، و اگر يك طبق چيزى را به ارزش يك دانگ         محبوب
  .تر است كنم، برايم بهتر و محبوب اهدا كنم، از يك دينارى كه در راه خداوند عزّوجل انفاق مى

   
  اطعام  
  در فضيلت نان دادن � قول على

اى از   اين كه گروهى از يـارانم را بـر پيمانـه          : اند كه گفت    روايت نموده  �ى  بخارى در االدب و ابن زنجويه از عل       
اين چنين در . تر است طعام جمع كنم، برايم از اين كه به بازار بيرون روم و نفسى را بخرم و آزادش سازم، محبوب            

  .آمده است) 65/5(الكنز 
   

  در اين باره � حديث جابر
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  حيات صحابه

١٥١  سوم جلد 

 مهمان آمد، و او براى      �براى جابر   :  و او از پدرش روايت نموده، كه گفت        بيهقى در شعب از عبدالواحد بن ايمن      
سـركه چـه نـانخورش      «: گفـت   شنيدم كه مى   �بخوريد، چون من از پيامبر خدا       : شان سركه و نان آورد و گفت      

 هالكت باد براى قومى، كه آنچه براى شان پيش آن را تحقير نمايند، و هالكت بـاد بـراى مـردى كـه                      . خوبى است 
و اين  . آمده است ) 64/5( اين چنين در الكنز      1.»اش است، در تقديم نمودن به يارانش تحقير نمايد         آنچه را در خانه   

اين را احمـد    : گويد مى) 180/8(هيثمى  . اند را احمد و طبرانى از عبداللَّه بن عبيدبن عمير به مانند آن روايت نموده             
بـراى يـك    : يعلى هم آن را روايت كرده، جز اين كـه وى گفتـه اسـت              اند، و ابو   و طبرانى در االوسط روايت نموده     

 و در اسـناد ابـويعلى ابوطالـب        2.شخص همين قدر شر كافى است، كه آنچه را برايش تقديم شـده، تحقيـر نمايـد                
اند، و اين حديث در صحيح به اختصار آمده    القاص آمده، كه وى را نشناختم، و بقيه رجال ابويعلى ثقه دانسته شده            

  .است
   

  در اين باره � حديث انس
هنگـام مريـضى وى     :  روايت نموده، كه گفت    �طبرانى در االوسط به اسناد جيد از حميد طويل از انس بن مالك              

اى كنيز، ولو قطعه نان هم باشد، سريع بروو براى ياران مان            : گروهى نزدش داخل شده عيادتش نمودند، وى گفت       
 اين چنين در الترغيب 3.»مكارم اخالق از اعمال جنت است«: گفت نيدم كه مى   ش �بياور، چون من از پيامبر خدا       

) 438/1(و ابن عساكر . اسناد آن جيد است: گويد بعد از ذكر آن از طبرانى مى     ) 177/8(هيثمى  . آمده است ) 152/4(
  .اين را به مانند آن، روايت نموده است

   
  حديث شقيق بن سلمه در اين باره

سـلمان  .  داخل شديم�من و يك رفيقم نزد سلمان فارسى        :  روايت نموده، كه گفت    �بن سلمه   طبرانى از شقيق    
كشيدم، و بعـد از آن نـان و نمـك      از تكلّف منع نفرموده بود، حتماً براى تان تكليف مى    �اگر پيامبر خدا    : گفت
مان آفتابه خود را فرستاد و آن گاه سل شود، آن اگر در نمك مان مرزنگوش باشد، بهتر مى      : آن گاه همراهم فت   . آورد

ستايش خدايى راست كه ما را به آنچه روزى داد          : هنگامى كه خورديم رفيقم گفت    .  آورد 4را گرو داد و مرزنگوش    
هيثمـى  . شـد  ام گـرو نمـى     كـردى، آفتابـه    قانع ساخت سلمان گفت اگر به آنچه برايت روزى داده بود قناعـت مـى              

باشـد، رجـال     وايت نموده، و رجال آن، غيرمحمد بن منصور الطوسى كه ثقه مى           اين را طبرانى ر   : گويد مى) 179/8(
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  حيات صحابه

١٥٢  سوم جلد 

 ما را از اينكه براى مهمان تكلّف آنچه را نماييم كه نزدمـان              �پيامبر خدا   : و در روايتى نزد وى آمده     . صحيح اند 
  .نيست نهى نموده است

   
  آنچه ميان عمر و صهيب در اين باره به وقوع پيوست

 به �داد، آن گاه عمر   به كثرت نان مى�صهيب : از حمزه بن صهيب روايت نموده كه) 153/1 (حليهالابونعيم در 
 �پيـامبر خـدا     : دهى، اسـراف در مـال اسـت، صـهيب گفـت            اى صهيب اين قدر نان زيادى كه تو مى        : او گفت 

دارد تـا    كه مرا وا مـى     و آن عاملى است      1.»بهترين شما كسى است كه نان بدهد، و سالم را جواب گويد           «: گفت مى
  .نان بدهم

   
    � اطعام پيامبر
  در اين باره � قصه جابر

 از نـزدم    �من در منزل خود نشسته بودم، كه پيـامبر خـدا            :  روايت نموده، كه گفت    �از جابر   ) 182/2( مسلم  
اين كـه بـه اتـاق    عبور نمود و به طرفم اشاره كرد و برخاستم، بعد از آن از دستم گرفت و با هم حركت كرديم، تا               

: يكى از خانم هايش رسيد و داخل گرديد، بعد از آن به من اجازه داد، و در داخل حجاب نزدش وارد شدم، گفـت  
اى از برگ خرمـا گذاشـته        آرى، آن گه سه قرص نان آورده شد، و بر سفره          : آيا براى چاشت چيزى هست؟ گفتند     «

خودش گذاشت و قرص ديگرى را گرفت و در پـيش   يك قرص را برداشت و در پيش روى    �شد، پيامبر خدا    
روى من گذاشت و قرص سوم را برداست و دو تقسيم نمود، نصف آن را پيش روى من گذاشت، و نصف ديگـر                       

آن را بياوريد، «: نه، مگر چيزى از سركه، گفت:  گفتند»آيا نان خورشى هست؟  «: آن را نزد خودش، بعد از آن گفت       
  .اند آمده، روايت نموده) 295/1(را همچنين اصحاب سنن، چنان كه در جمع الفوائد  و اين 2.»چه نانخورشى است

   
  در اين باره � قصه عثمان

كـشيد، و بـر آن آرد،     را ديد كه شترى را مى� عثمان �پيامبر :  روايت نموده كه�طبرانى از عبداللَّه بن سالم   
د، آن گاه ديگ سنگى را خواست و در آن روغن، عسل و ، و او خواباني»بخوابان«: روغن و عسل و بار است، فرمود

، و »بخوريد«: آرد انداخت، و بعد از آن دستور داد، وزير آن آتش افروخته شد، تا اين كه پخته شد، بعد از آن گفت        
 ايـن چنـين در جمـع    4.»گوينـد   مى3اين چيزى است كه اهل فارس آن را خبيص«: خودش نيز از آن خورد و گفت   

 روايت نموده، و رجـال  ]كتاب خود[طبرانى اين را در هر سه       : گويد مى) 38/5(هيثمى  . آمده است ) 297/1(الفوائد  
  .اند الصغير واالوسط ثقه
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  حيات صحابه

١٥٣  سوم جلد 

   
  در اين باره � حديث عبداللَّه بن بسر
 اى داشـت كـه آن را چهـار          كاسه �پيامبر  :  روايت نموده، كه گفت    )رضي اهللا عنهما  ( ابوداود از عبداللَّه بن بسر      

آوردنـد،    را به جاى مـى 1نمودند، و نماز ضحى شد، وقتى كه چاشت مى    گفته مى  »الغراء«نمود، و بدان     نفر حمل مى  
هنگامى كه زيـاد شـدند،      . آمدند شد، و آنان در اطرافش گرد مى       بود، آورده مى   تر شده مى   آن كاسه كه در ميانش نان     

خداوند مـرا بنـده كـريم    «:  گفت�ستنى است؟ پيامبر اين چه نش:  به زانو نشست، اعرابيى گفت�پيامبر خدا  
از اطراف آن بخوريد، و بااليش را بگذاريد كـه در           «:  بعد از آن گفت    »گردانيده، و سركش و طاغيم نگردانيده است      

  .آمده است) 361ص( ه اين چنين در المشكو2.»آن بركت انداخته شود
   

    � اطعام ابوبكر صديق
  نانش در اين باره اتفاق افتادقصه آنچه ميان او و مهما

و پـدرم از    : گويـد  براى ما مهمانانى آمد مى    :  روايت نموده، كه گفت    �از عبدالرحمن بن ابى بكر      ) 186/2( مسلم  
اى عبـدالرحمن خـدمت     : بنابراين او حركـت نمـود و گفـت        : افرايد مى. نمود  صحبت مى  �طرف شب با پيامبر     
هـا ابـا ورزيـده       و آن : افزايـد  مى. كه بيگاه نموديم من طعام ايشان را آوردم       هنگامى  : گويد مى. مهمان هايت را بكن   

وى مرد غضبناكى : آن گاه براى شان گفتم: گويد مى. تا اين كه صاحب منزل ما بيايد و با ما يكجا نان بخورد          : گفتند
ابا ورزيدند، هنگامى كه آمد     به آن هم    : افزايد مى. ترسم از وى به من اذيتى برسد       است، اگر شما نان را نخوريد، مى      

نه، به خدا سوگند فارغ : گفتند: گويد هاى تان فارغ شديد؟ مى     آيا از مهمان  : ها شروع نمود و گفت     قبل از همه از آن    
  .3و خود را از وى كنار كشيدم: گويد آيا عبدالرحمن را امر ننموده بودم؟ مى: گفت. ايم نشده
اى جاهل، هر جا كـه هـستى   : گفت: افزايد  خود را از وى پنهان نمودم، مى]باز هم[: گويد يا عبدالرحمن، مى  : گفت

بـه خـدا سـوگند، مـن گنـاهى          : آن گاه آمدم و گفتم    : گويد مى. شنوى بيا  دهم كه اگر صدايم را مى      تو را سوگند مى   
. دت ابا ورزيدندشان را آوردم، ولى از صرف آن تا آمدن خو ندارم، اينها مهمان هايت اند، از ايشان بپرس، من طعام

به خدا سوگند، من  : و ابوبكر افزود  : گويد تان را از ما قبول ننموديد؟ مى       شما را چه شده كه مهمانى     : گفت: گويد مى
گـاه   آن: مـى گويـد   . خـوريم  به خدا سوگند، تا تو نخورى ما هم نمى        : آنان گفتند : گويد مى. خورم امشب آن را نمى   

تـان را از مـا قبـول ننموديـد؟           واى بر شما، شما را چه شده كه مهمانى        . ديدممانند شر امشب هرگز ن    : ابوبكر گفت 
گـاه نـان آورده شـد، وى        آن: گويـد  مى.  بياييد به مهمانى خود    4اما اولى از شيطان بود،    : و بعد از آن گفت    : افزايد مى
اى رسول :  رفت و گفت�هنگامى كه صبح شد نزد پيامبر : گويد مى. ها نيز خوردند   اللَّه گفت و خورد، و آن      بسم
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  حيات صحابه

١٥٤  سوم جلد 

 حكايـت كـرد، پيـامبر    �و واقعه را به پيـامبر    : افزايد مى. وفا شدم  خدا، آنان سوگند خود را وفا نمودند و من بى         
بـرايم خبـرى   ]دادن وى[و از كفّـاره  : گويـد   مى]راوى[. »ها هستى  تر ايشان و بهتر آن     بلكه تو وفاكننده  «:  گفت �

  1.نرسيده است
   

    � اطعام عمر
  در اين باره � مل عمرع

آن را به :  گفت�عمر . در ميان شترها يك شتر كور است :  گفت � به عمر    )وى(: مالك از اسلم روايت نموده كه     
 بـسته   ]ديگـرى [آن را بـه شـتر       :  گفـت  )عمـر (كور اسـت،    : گفتم: )گويد مى(اى بده كه از آن نفع بردارند،         خانواده

آيا از جمله چهارپايـان جزيـه اسـت يـا از            : گفت(: گويد مى)خورد؟   نه مى از زمين چگو  : گفتم(: گويد مى)كنند،   مى
. ايد به خدا سوگند، قصد خوردن آن را نموده       : گفت) �عمر  (.  از چهارپايان جزيه   )بلكه(: چهارپايان صدقه؟ گفتم  

نـه كاسـه     هدايت داد و آن شتر ذبح كرده شد، و نـزد وى              �بر آن نشان حيوانات جزيه است، آن گاه عمر          : گفتم
فرسـتاد، و     مى �گذاشت، و آن را براى زنان پيامبر         ها مى  بود، در آن كاسه    بزرگ بود، و ميوه و چيز خوبى كه مى        

بـود در حـصه حفـصه        فرستاد، و اگـر در آن نقـصانى مـى           مى )رضي اهللا عنها  ( حفصه   )دخترش(آخرين شان را به     
زنـان پيـامبر    (ها گذاشـت و آن را بـه          بح شده در آن كاسه    از گوشت آن شتر ذ    (: گويد مى)بود،    مى )رضي اهللا عنها  (

 2. فرستاد، و ما بقيه گوشت آن شتر ذبح شده را هديه داد و پخته شد، و مهاجرين و انصار را بر آن فرا خواند        )�
  .آمده است) 296/1(اين چنين در جمع الفوائد 

   
    � اطعام طلحه بن عبيداللَّه

  اش  درباره� پيامبر عملكرد طلحه در اين باره و قول
 چـاهى را  �طلحـه بـن عبيداللَّـه    : اند كه  روايت نموده�حسن بن سفيان و ابونعيم در المعرفة از سلمه بن اكوع       

اين چنـين  . »اى طلحه تو فياض هستى«:  فرمود�اى از كوه خريد، و مردم را نان داد، آن گاه پيامبر خدا             درناحيه
  .آمده است) 67/5(در المنتخب 

   
  در اين باره � حديث ابوهريره  � عام جعفربن ابى طالباط

 بـود،   �بهترين مردم براى مسكينان جعفربن ابى طالـب         :  روايت نموده، كه گفت    �از ابوهريره   ) 28/4(ابن سعد   
آورد،  خورانيد، حتى اين كه مشك را براى ما بيرون مى          بود براى مان مى    اش مى  برد، و آنچه را در خانه      وى ما را مى   

  .ليسيديم كرد، و ما آنچه را در آن بود، مى و در آن چيزى نبود، بعد آن را پاره مى
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  حيات صحابه

١٥٥  سوم جلد 

    � اطعام صهيب رومى
  در اين باره �  با پيامبر� قصه صهيب

 طعامى آماده ساختم، و     �من براى پيامبر خدا     :  روايت نموده، كه گفت    �از صهيب   ) 154/1 (الحليهابونعيم در   
: د نشسته است، آن گاه روبرويش ايستادم و به او اشاره نمودم، او به من نيز اشـاره نمـود                 نزدش آمدم كه با تنى چن     

وقتى كه به من نگاه نمود، به او اشـاره نمـودم،          . نه، وى سكوت نمود، و من هم در جايم ايستادم         : ها هم؟ گفتم   اين
ها هم، آن چيزى اندكى  آرى، و اين: ه گفتمنه، اين را دو مرتبه يا سه مرتبه انجام داد، آن گا           : ها هم؟ گفتم   اين: گفت

  .و از آن اضافه هم ماند: گويد مى. بود كه براى وى ساخته بودم، آن گاه آمد، و آنان هم، همراهش آمدند و خوردند
   

    )رضي اهللا عنهما(اطعام كردن عبداللَّه بن عمر 
  حديث محمدبن قيس در اين باره

 جز بـا مـساكين غـذا    )رضي اهللا عنهما(عبداللَّه بن عمر   : ايت نموده، كه گفت   از محمدبن قيس رو   ) 298/1(ابونعيم  
 به جسمش ضرر رسانيد، آن گاه همسرش براى او چيـزى از خرمـا سـاخت، و                  ]عمل[خورد، تا جايى كه اين       نمى

رضي (ن عمر عبداللَّه ب:  روايت است كه�و از ابوبكر بن حفص . نوشانيد خورد، از آن به او مى هنگامى كه نان مى
  .خورد نشست، نمى اش نمى  غذايى را تا يتيمى بر سفره)اهللا عنهما

   
  با يتيمى � قصه وى

خوانـد،   هاى اطراف خود را فـرا مـى        خورد، يتيم  وقتى ابن عمر نان چاشت يا شب را مى        : از حسن روايت است كه    
فت، وى مايع شيرينى داشـت كـه آن را          خورد، و كسى را دنبال يتيمى فرستاد ولى او را نيا           روزى نان چاشت را مى    
نوشيد، و يتيم وقتى آمد كه آنان از نان چاشت فارغ شده بودند، و در دست ابن عمر همـان            پس از نان چاشتش مى    

كـنم   اين را بگير، گمان نمـى     : خواست آن را بنوشد، آن گاه آن را به وى داد و گفت             مايع شيرين قرار داشت كه مى     
  .ضرر كرده باشى

   
   ميمون بن مهران در اين بارهحديث

 دربـاره   )رضـي اهللا عنهمـا    (بر خانم عبداللَّه بـن عمـر        : از ميمون بن مهران روايت نموده كه      ) 298/1(وى همچنين   
! بـا وى چـه كـنم؟      : گفـت ! كنـى؟  آيا به اين شيخ مهربانى و توجه نمى       :  عتاب كرده شد، به او گفته شد       �عبداللَّه  

كـسى را    ]همـسرش [خورد، بنابراين    كند، و او آن را مى      كنيم، كسى را بر آن صدا مى        مى هرگاه نانى را برايش آماده    
نشستند فرستاد، و آنها را نان داد و به          رفت، مى  نزد قومى از مساكين، كه در راه وى هنگامى كه از مسجد بيرون مى             

براى فالن و فـالن  : اش آمد و گفت خانهبه  ])رضي اهللا عنهما(ابن عمر   [بر راه وى ننشينيد، و بعد از آن         : آنها گفت 
اگر شما را خواست نزدش نياييد، آن گاه ابـن  : ها طعام فرستاده، و گفته بود    بفرستيد، همسرش قبالً براى آن     ]طعام[



  حيات صحابه

١٥٦  سوم جلد 

ايـن را بـه     ) 122/4(ابن سـعد    . خواستيد كه امشب نان نخورم، و آن شب نان نخورد         :  گفت )رضي اهللا عنهما  (عمر  
  .نموده استمانند آن، روايت 

   
  قصه وى در اين باره هنگام موجوديتش در جحفه

 )رضي اهللا عنهمـا (با ابن عمر : مواليم گفت: ء روايت نموده، كه گفت    از ابوجعفر القارى  ) 302/1 (الحليهابونعيم در   
ـ  رفت ، اهل آن آب را فرا مـى   كه پايين مى1به هر آب : گويد مى. كنم روم، و خدمتش را مى     بيرون مى  د و بـا او  خوان

بعـد  . خورد خوردند، و هر مرد دو لقمه يا سه لقمه مى          شدند و مى   و پسران بزرگش داخل مى    : گويد مى. خوردند مى
 وى را خواسـت، غـالم   )رضي اهللا عنهمـا (ها آمدند و غالم سياه عريانى نيز آمد، ابن عمر  به جحفه فرود آمد، و آن    

 را ديـدم كـه از جـاى    )رضي اهللا عنهمـا (من ابن عمر   . اند  چسبيده يابم، اينان جمع شده به هم      من جايى نمى  : گفت
  .خود يك طرف شد، تا اين كه او را به سينه خود چسبانيد

   
  عمل ابن عمر در اين مورد هنگامى كه در سفر بود

 مدينه   از مكه به طرف    )رضي اهللا عنهما  (با ابن عمر    : ء روايت نموده، كه گفت     از ابوجعفرالقارى ) 109/4(ابن سعيد   
آمد بر  شد، و پسران و يارانش و هر كسى كه مى بيرون رفتم، او با خود كاسه بزرگى داشت، كه در آن نان خيس مى 

خوردند، و همراهش شترى داشت كه بر آن دو مشك پر از آب بـار       شدند، حتى بعض شان ايستاده مى      آن جمع مى  
  .شد  به خوبى از آن سير مىبود، و هر يكى يك جام سويق با آن نبيذ استحقاق داشت، و

   
  حديث معن در اين باره

سـاخت، و از      وقتى كـه طعـامى مـى       )رضي اهللا عنهما  (ابن عمر   : از معن روايت نموده، كه گفت     ) 109/4(ابن سعد   
نمود، بلكه فرزندانش يا بـرادرزاده هـايش او    گذشت كه داراى شأن و شوكتى بود، او را طلب نمى     نزدش مردى مى  

و . نمودنـد  خواند، و آن دعوتش نمـى      گذشت، ابن عمر وى را فرا مى       ردند، و وقتى انسان مسكينى مى     ك را طلب مى  
  !!گذارند كنند كه اشتهايش را ندارد، و كسى را كه اشتهايش را دارد مى كسى را دعوت مى: گفت مى
   

    )رضي اهللا عنهما(اطعام عبداللَّه بن عمروبن العاص 
  اهل شهرها و مهمانانقصه ضيافتش براى برادران و 

 حـج نمـود، و      �وى در زمـان امـارت معاويـه         : از سليمان بن ربيعه روايت نموده  كه       ) 291/1 (الحليهابونعيم در   
به خدا سوگند، تا اين كه مـردى از  : منتصربن الحارث الضّبى در جمعى از قاريان اهل بصره همراهش بودند، گفتند         

گـرديم، آن گـاه بـه      مالقات نكنيم و براى ما حديثى بيان نكند بر نمى     را كه رضايت بخش باشد،     �ياران محمد   
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  حيات صحابه

١٥٧  سوم جلد 

عبداللَّه بن عمروبن العاص در انتهاى شهر مكه اقامت دارد، بعد به  : جستجو پرداختيم، تا اين كه براى مان گفته شد        
ه آنها صد شتر طرف وى حركت نموديم، و ناگهان به قافله بزرگى برخورديم كه مركّب از سه صدشتر بود، از جمل                 

از عبداللَّه بن عمرو،    : اين قافله از كيست؟ گفتند    : قوى براى سوارى، و دويست شتر ديگر براى باركشى بود، گفتيم          
اين صـد  :  گفتند-ترين مردم است  وى از جمله متواضع: شد كه گفته مى  و به مال-آيا همه اين مال اوست؟   : گفتيم

كند، و دويست سوار ديگر آن، براى خودش و كسى است كه  آنها حمل مىشتر قوى براى برادرانش است كه براى     
عبداللَّه بن عمرو مـردى  ! تعجب نكنيد: ما ز آن به شدت تعجب نموديم، گفتند. آيد از اهل شهرها نزدش مهمان مى 

ا نـزد وى  مـا ر : گفتـيم . آيند زيـاد نمايـد    داند كه توشه مردمى را كه نزدش مى        غنى است، و اين را بر خود حق مى        
بعد در جستجوى وى روان شديم، تا اين كه او را در پشت كعبه              . وى در مسجدالحرام است   : راهنمايى كنيد، گفتند  

هاى خـود را در   نشسته يافتيم، مردى بود كوتاه، با چشمان مرطوب، دو چادر راه راه بر تن داشت ، پيراهن و كفش             
الربيع به معناى آن بـا زيـادتى روايـت نمـوده             ]بن[ز سليمان   ا) 12/4(اين را ابن سعد     . دست چپ خود گرفته بود    

  .است
   

    � اطعام سعدبن عباده
  � قصه وى در اين باره با پيامبر

 آورد، � را پر از مغز نزد پيـامبر  - و يا كاسه بزرگى     -اى   او كاسه : ابن عساكر از سعد بن عباده روايت نموده كه        
سوگند به آن كه تو را به حق مبعوث نموده، من چهل حيوان             :  گفت »ت؟اى ابوثابت، اين چيس   «:  پرسيد �پيامبر  

ايـن  .  خورد، و برايش دعـاى خيـر نمـود         �آن گاه پيامبر    .  سير كنم  ]سر[را ذبح نمودم، و خواستم تو را از مغز          
  .آمده است) 40/7(چنين در الكنز 

   
  � براى سعد � در اين باره و دعاى پيامبر � حديث انس
 را دعوت نمـود، و بـرايش خرمـا و نـان آورد و     �سعدبن عباده پيامبر    :  روايت نموده كه   � انس   ابن عساكر از  

اكـل طعـامكم   «:  آن را نوشـيد و گفـت     � خورد، بعد از آن جامى از شير برايش آورد، رسـول خـدا               �پيامبر  
وزه داران نزدتـان افطـار    نان تـان را نيكـان بخورنـد، و ر   »االبرار، و افطر عندكم الصائمون، وصلت عليكم المالئكة 

. »، بار خدايا، رحمتهاى خود را بر آل سعد بن عباده نازل بگـردان             »نمايند، و فرشتگان براى تان دعاى رحمت كنند       
و اين را همچنين از وجه ديگرى از انس به معناى آن به شـكل طـوالنى روايـت                   . آمده) 66/5(اين چنين در الكنز     

  .آمده است) 66/5(چنان كه در الكنز .  از كنجد و چيزى از خرما برايش آوردو چيزى: نموده، و در آن آمده است
   

  در اين باره � قصه ضيافت وى
سعد بن عباده را در حالى دريافتم كه بر قلعه خود بود و صـدا               : از عروه روايت نموده، كه گفت     ) 142/3(ابن سعد   

بعـد از آن فرزنـدش را مثـل وى          .  بن عباده بيايد   هر كسى چربى يا گوشت را دوست دارد ، بايد نزد سعد           : كرد مى



  حيات صحابه

١٥٨  سوم جلد 

، )رضـي اهللا عنهمـا  (نمود، وقتى جوان بودم در راه مدينه روان بودم، كه عبداللَّه بن عمر         دريافتم كه بدان دعوت مى    
اى جوان بيا ببين، آيـا كـسى را بـر قلعـه سـعدبن      : ازكنارم گذشت و گفت: در حالى كه راهى زمينش در عاليه بود      

  .راست گفتى: نه، گفت: بينى كه صدا كند؟ آن گاه من نظر كردم و گفتم مىعباده 
   

    � اطعام ابوشعيب انصارى
  در اين باره � اللَّه عنهما با پيامبر قصه وى رضى

و : شـد  مردى بود از انصار كه بـه او ابوشـعيب گفتـه مـى    :  روايت نموده، كه گفت �بخارى از ابومسعود انصارى     
. كـنم   را با چهارتن ديگر دعوت مى      �برايم طعامى آماده كن كه پيامبر خدا        : روش، گفت غالمى داشت گوشت ف   

تو ما را پنج تن     «:  گفت � را با چهار تن دعوت نمود، و مردى ايشان را دنبال نمود، پيامبر               �وى رسول خدا    
 و اگـر خواسـته باشـى        دعوت نمودى، و اين مردى است كه ما را دنبال نمود، اگر خواسته باشى وى را اجازه بده،                 

از ابومسعود به ماننـد آن روايـت نمـوده، و در آن      ) 176/2(و اين را مسلم     . بلكه به او اجازه دادم    : گفت. »بگذارش
براى ما،  ! واى بر تو  :  را ديد، و در رويش گرسنگى را دانست، آن گاه به غالم خود گفت              �وى پيامبر خدا    : آمده

  .مانند آن را متذكر شدهو بعد . به پنج نفر طعام آماده كن
   

   براى طعامى كه ساخته بود�اطعام خياط  خياط و دعوت نمودن پيامبر 
 را بـه  �خيـاطى پيـامبر خـدا    : انـد كـه     روايت نموده  � و بخارى از انس      - لفظ از وى است      -) 180/2(مسلم  

 بـه آن دعـوتى      � پيامبر خدا    من با : گويد  مى )رضى اللَّه عنه  (انس بن مالك    . طعامى كه ساخته بود، دعوت نمود     
: گويد انس مى .  نانى از جو و سوپى را كه در آن كدو و گوشت قاق بود پيش آورد                �رفتم، وى براى پيامبر خدا      

نمود، و من از همان روز به بعـد كـدو را دوسـت                را ديدم كه كدو را از اطراف كاسه دنبال مى          �من پيامبر خدا    
  .دارم مى
   

  در روز خندق � اللَّه عنهما قصه وى لَّه رضىغذا دادن جابربن عبدال
در روز خندق مصروف حفر خندق بوديم كه زمين سختى پـيش آمـد،         :  روايت نموده، كه گفت    �بخارى از جابر    

بعـد از آن در  . »آيـم  من فرود مـى «: زمين سختى در خندق پيش آمده، فرمود:  آمدند و گفتند�آن گاه نزد پيامبر  
را با سنگى بسته بود، و ما سه روز درنگ نموده بوديم و چيزى نچشيده بوديم ، پيـامبر   حالى برخاست كه شكمش     

اى پيامبر :  ، گفتم- يا خاك گردآلود  - كلنگ را بر داشت، و زد، و آن قطعه سخت زمين توده ريگ روان شد                 �
 در آن صـبرى نيـست،    چيزى را ديـدم كـه  �به پيامبر : به همسر خود گفتم. خدا، برايم به سوى خانه اجازه بده      

نزدم جو و يك بزغاله ماده است، آن گاه مـن بزغالـه را ذبـح نمـودم، و او جـو را آرد         : نزدت چيزى هست؟ گفت   
نمود، و گوشت را در ديگ سنگى انداختيم، بعد از آن در حالى كه خبر رسيده بود، و ديگ بـر سـر ديگـدان قـرار       

ام، پس خـودت اى پيـامبر        من طعامكى آماده ساخته   : م و گفتم   آمد �داشت، و نزديك بود پخته شود، نزد پيامبر         



  حيات صحابه

١٥٩  سوم جلد 

زياد و خـوب  «: فرمود.  من آن را برايش متذكر شدم»طعام چه قدر است؟«: خدا با يك مرد يا دو مرد برخيز، گفت        
سـپس  . »ام نه ديگ را دور كند، و نه نان را، از تنـور بكـشد                بگو، تا اين كه من نيامده      - ]همسرت[ -است، به وى    

:  نزد همسر خود داخـل شـد گفـت         ]جابر[، آن گاه مهاجرين و انصار همه برخاستند، هنگامى كه           »برخيزيد«: گفت
: آيا از تو پرسيد؟ گفـتم     :  با مهاجرين، انصار و كسانى كه با ايشان بودند آمد، همسرش گفت            �واى بر تو پيامبر     

گوشت  ]اى از  تكّه[كرد، و    نمود و نان را ريز مى     ، بعد شروع    »داخل شويد و ازدحام نكنيد    «:  فرمود �بلى، پيامبر   
پوشانيد، و بـه اصـحاب خـود تقـديم           گرفت مى   تنور را وقتى كه از آن مى       ]سر[ ديگ و    ]سر[گذاشت، و    بر آن مى  

اورد، تا اين كـه همـه سـير شـدند، و           بيرون مى  ]گوشت را [كرد، و    كشيد، و مداوماً نان را ريز مى       نمود و باز مى    مى
اين را بخور و هديـه كـن، چـون مـردم را        «:  گفت ])رضي اهللا عنهما  (به همسر جابر    [ �ى ماند، پيامبر    چيزى باق 

  . اين را تنها بخارى روايت نموده است1.»گرسنگى رسيده است
 مقدار طعـام را  �هنگامى كه پيامبر : تر از آن روايت نموده، و در آن گفته    و بيهقى اين را در الدالئل از جابر تمام        

من آن قدر حيا نمودم كه جز خدا ديگر كـسى   : گويد ، مى »به طرف جابر برخيزيد   «: ست، به همه مسلمانان گفت    دان
رسـوا  : و نزد خانم خود رفتم و گفتم     ! بر يك پيمانه جو و يك بزغاله با مخلوقى نزد ما آمد           : و گفتم ! داند آن را نمى  

: قدر است؟ گفتم   يا از تو پرسيده بود كه طعامت چه       آ: گفت!!  خندق نزدت آمد   ]اهل[ با همه    �شدم، پيامبر خدا    
. بـه ايـن صـورت او غـم و انـدوه شـديدى را از مـن دور سـاخت                    : گويد مى. خدا و پيامبرش داناترند   : گفت. بلى
، و »، و گوشت را براى مـن بگـذار     2خدمت كن «:  گفت �جابر   ]به همسر [ داخل شد و     �پيامبر خدا   : افزايد مى

و . داد پوشانيد و آن را غذا مـى  انداخت و اين را مى نمود و گوشت مى  ريزه مى ]نان[ود و    شروع نم  �پيامبر خدا   
براى همسر  [ �تا آن وقت به مردم داد كه همه سير شدند، و تنور و ديگ پرتر از اول باقى ماند، بعد پيامبر خدا                       

 اين چنين اين 3.نمود خورد و هديه مى    و آن زن تمام آن روز مى       »!!بخور و اهدا كن   «:  گفت ])رضي اهللا عنهما  (جابر  
ها هشت صد تـن   به من خبر داد، كه آن: را ابن ابى شيبه روايت نموده، و همچنين رساتر از اين، و در آخر آن گفته 

  .آمده است) 97/4 (البدايهاين چنين در . يا گفت سيصد تن بودند
 صـدا نمـود و   �پيـامبر خـدا   : ده، و در آن آمدهو اين را بخارى از طريق ديگرى از جابر به مانند آن روايت نمو   

ديگ تان را تا آمدن من      «:  گفت �، آن گاه پيامبر خدا      »اى اهل خندق، جابر طعامى ساخته است، بشتابيد       «: گفت
 هم كه پيشاپيش مردم بود آمـد،  �گويد من آمدم، و پيامبر خدا  ، جابر مى »پايين نياوريد، و خميرتان را نان نپزيد      

من آنچه را انجام دادم : خدا به تو چنين بكند، و خدا به تو چنان بكند، گفتم: نزد همسرم آمدم، وى گفت    تا اين كه    
 خمير را بيرون نمود، و او در آن آب دهن انداخت و دعاى بركت كـرد، بعـد از                    �كه تو گفتى، بعد براى پيامبر       

رضـي اهللا   (بـه همـسر جـابر       [عـد از آن     آن به ديگ روى آورد، و در آن آب دهن انداخت و دعاى بركت نمـود، ب                
زن نانوايى را دعوت كن تا همراهت نان بپزد، و از ديگ تان همين طور با قاشـق برداريـد و آن را                       «:  گفت ])عنهما
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كنم كه همه آنها خوردنـد تـا ايـن كـه آن را گذاشـته و                  ها هزار تن بودند، به خدا سوگند ياد مى         ، و آن  »تمام نكنيد 
 1.شـد  زد، خميرمان هم به همان شكلى كه بود نان پختـه مـى             به همان شكلى كه بود جوش مى       برگشتند، و ديگ ما   

  .از جابر به مانند آن روايت نموده است) 178/2(اين را مسلم 
   

  � حديث طبرانى در غذا دادن جابر
عـوتش كـن    برو و د�نزد پيامبر خدا : مادرم طعامى ساخت و گفت:  روايت نموده، كه گفت  �طبرانى از جابر    

مادرم چيزى ساخته است، او بـه اصـحاب خـود           : گفتم ]در گوشش [ آمدم، و برايش آهسته      �آن گاه نزد پيامبر     
ده ده وارد «:  بـر دروازده نشـست و گفـت   �آن گـاه پيـامبر    .  و همراهش پنجاه مرد برخاسـت      »برخيزيد«: گفت
رجال وى : گويد مى) 308/8(هيثمى . باقى ماند، بعد همه خوردند تا اين كه سير شدند، و به مقدارى كه بود            »شويد

  .اند ثقه دانسته شده
   

    � اطعام ابوطلحه انصارى
  در اين باره � با پيامبر � قصه وى

مـن صـداى   :  گفـت )رضـي اهللا عنهمـا  (ابوطلحه براى ام سليم :  روايت نموده، كه گفت   �از انس   ) 178/2(مسلم  
آرى، و : كنم، آيا نـزدت چيـزى هـست؟ گفـت     از آن احساس مى   را ضعيف شنيدم، و گرسنگى را        �پيامبر خدا   

نانهاى جوينى را بيرون آورد، بعد از آن چادرى را كه از خودش بود گرفت، و نان را بر بعضى از آن پيچيد، و بـاز                         
: گويـد  مـى .  فرستاد � داخل نمود، و با بعضى از آن مرا پوشانيد و نزد رسول خدا               2آن را زير بغل من زير لباسم      

 � را در مسجد با مردم نشسته يـافتم و نزدشـان ايـستادم، پيـامبر خـدا          �من آن را گرفته رفتم، و پيامبر خدا         
بلى، آن گـاه پيـامبر      :  گفتم »آيا براى طعامى؟  «: آرى، گفت : گفتم(: گويد مى )»تو را ابوطلحه فرستاده است؟    «: گفت
وى حركت نمود، و من پـيش روى شـان روان       : دافزاي  مى »برخيزيد«:  به كسانى كه همراهش بودند گفت      �خدا  

 با مـردم آمـد، و       �اى ام سليم، پيامبر خدا      : شدم، تا اين كه نزد ابوطلحه آمدم، و او را خبر دادم، ابوطلحه گفت             
به خاطر [ابوطلحه  : گويد مى. خدا و پيامبرش داناترند   : گفت]ام سليم [نزد ما چيزى كه ايشان را طعام بدهيم نيست،          

 با وى آمد تا اين كه هر دوى شان داخل           � روبرو گرديد ، پيامبر خدا       �حركت كرد، و با پيامبر خدا       ]استقبال
، آن گاه وى همان نان را آورد، و پيامبر خدا   »اى ام سليم آنچه نزدت هست بياور      «:  گفت �گرديدند، پيامبر خدا    

كـه داشـت فـشرد، و بـر آن نـانخورش      را  ]روغنـى [ دستور داد و آن نان ريز شد، و ام سليم باالى آن مشك           �
بـه ده تـن   «:  در آن چيزى را كه خداوند خواسته بود گفـت، و بـاز فرمـود   �درست  كرد، بعد از آن پيامبر خدا         

، »به ده تن اجازه بده«: ها اجازه داد و خوردند و سير شدند و بيرون گرديدند، بعد از آن گفت ، وى به آن »اجازه بده 
، تا اين كه همه »به ده نفر اجازه بده«:  و خوردند تا اين كه سير شدند و بيرون رفت، باز گفتبه آنها اجازه داده شد
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 اين را همچنين بخارى از انس به مانند آن، چنان كـه  1.ها هفتاد يا هشتاد مرد بودند  قوم خوردند و سير شدند، و آن      
انـد، چنـان    بويعلى و بغوى آن را روايت نمودهآمده، روايت كرده است، و همچنين امام احمد، ا       ) 105/9 (البدايهدر  

و اين را همچنين طبرانى چنان كه در المجمع .  بسط داده شده استالبدايهها در  كه طرق احاديث ايشان و الفاظ آن   
انـد، و افـزوده      اين را ابويعلى و طبرانى روايت نمـوده       : آمده، روايت نموده، و صاحب المجمع گفته است       ) 306/8(

  .ها رجال صحيح اند و رجال آن. ها در حدود صد تن بودند و آن: است
   

    � اطعام اشعث بن قيس الكندى
  � قصه وليمه وى

 آورده �هنگامى كه اشعث به عنـوان اسـير نـزد ابـوبكر     :  روايت نموده، كه گفت�طبرانى از قيس بن ابى حازم   
، بعد او شمشير خود را از نيام كشيده داخـل  شد، ابوبكر بند وى را گشود، و خواهرش را به عقد نكاح وى درآورد   

اشـعث  : نمود، آن گاه مردم ندا در دادند كه اش را قطع مى  ديد پاشنه  اى را كه مى    بازار شترها گرديد، و شتر نر وماده      
ام، ايـن     كافر نـشده   - به خدا سوگند     -من  : هنگامى كه فارغ شد، شمشير خود را انداخت و گفت         ! كافر شده است  

داشـتيم، اى اهـل مدينـه     اى غير از اين مى بوديم، وليمه  رش را به نكاح من داده است، اگر در شهرمان مى          مرد خواه 
، و در المجمـع  )51/1 (االصابهاين چنين در .  و بخوريد، واى صاحبان شترها بياييد و بدل آن را بگيريد       )ذبح كنيد (
  .ن على كه ثقه است، رجال صحيح اندرجال آن غير عبدالمؤمن ب: گويد هيثمى مى. آمده است) 415/9(
   

  �اطعام ابو برزه 
تـر شـده را از       ابوبرزه يك كاسه بـزرگ نـان      : از حسن بن حكيم و او از مادرش روايت نموده كه          ) 35/4(ابن سعد   

  .گردايند ها و ايتام و مساكين مهيا مى طرف چاشت و كاسه بزرگى را شبانگاه براى بيوه
   

  دينه طيبهمهمانى تازه واردان به م
  در اين باره � حديث طلحه بن عمرو

 �هنگـامى كـه مـردى نـزدى پيـامبر           :  روايت نموده، كه گفت    �از طلحه بن عمرو     ) 374/1 (الحليهابونعيم در   
 همـراه   �داشـت بـا اهـل صـفّه          شد، و اگر آشنايى نمـى      داشت نزد وى پايين مى     آمد، اگر آشنايى در مدينه مى      مى
ز جمله كسانى بودم كه در صفّه پايين آمده بودند، و بـا مـردى برخـوردم، كـه هـر روز از                و من ا  : گويد مى. شد مى

 سالم گردانيد، و مردى از مـا  �روزى پيامبر . نمود  يك مد خرما براى دو نفر ما حواله مى  �طرف پيامبر خدا    
آن گـاه پيـامبر   : گويد ، مى2دها بر تن ما پاره ش هاى ما را سوزانيد، و كتان اى رسول خدا، خرما شكم   : صدايش نمود 
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  .دهد اى ستبر از كتان را نيز معنى مى استعمال شده، و آن چادرهايى شبيه چادرهاى يمانى است، و جامه» خنف«در حديث  2



  حيات صحابه

١٦٢  سوم جلد 

و بر آن باال رفت و بعد از حمد و ثناى خداوند، آنچه را از قوم خود ديده بود متذكر                    . به طرف منبر خود ميل نمود     
   ده شب و اندى درنگ نموديم، و طعامى جز برير نداشتيم1من و همراهم«: شد و گفت

  
  در اين باره  � حديث فضاله ليثى

  در اين باره  � حديث سلمه بن اكوع
  در اين باره  � حديث محمد بن سيرين

  از اهل صفّه  � دعوت وى
  در ضيافت اهل صفّه  � حديث ابوذر

  حديث ابن قيس در اين باره 
  خواهند مسلمان شوند  مهمانى كسانى كه مى

  
  مهمانى اهل صفّه در رمضان

 و ما، در ميان اهل صفّه بوديم و روزه گرفتيم، رمضان فرارسيد،:  روايت نموده، كه گفت �بيهقى از واثله بن اسقع      
داد، بـارى   برد و نان شب را به او مـى  آمد، و او را مى  مى2نموديم، نزد هر يك ما مردى از اهل بيعت وقتى افطار مى  

شبى براى مان پيش آمد كه هيچ كسى طرف مان نيامد، و همانطور صبح نموديم، باز شب بعدى باالى مان آمـد، و                      
 رفتيم، و او را از چگونگى امر خود آگاهانيـدم، وى كـسى   � نزدمان نيامد، آن گاه به طرف پيامبر خدا      هيچ كس 

كـسى  [پرسيدش كه آيا نزد وى چيزى هست؟ آن گاه هر يكـى از آنـان        را نزد هر يك از خانم هايش فرستاد و مى         
 بخورد، وجود ندارد، در اين موقـع        اش چيزى كه آن را صاحب جگرى       كرد كه در خانه    فرستاد سوگند ياد مى    مى]را

بـار خـدايا، مـن از تـو از          «:  گفـت  � و آنان جمع شدند، پيامبر       »جمع شويد «: ها گفت   براى آن  �پيامبر خدا   
، هنوز انـدكى  »خواهم، چون رحمت در دست توست، و هيچ كسى غير از تو مالك آن نيست  فضلت و رحمتت مى   

 دسـتور   �هاى نانى آورده شد، پيـامبر خـدا           بريان شده و قرص    نگذشته بود كه كسى اجازه خواست و گوسفند       
:  براى مـا گفـت     �آن گاه پيامبر خدا     . داد، و آن در پيش روى ما گذاشته شد، بعد خورديم تا اين كه سير شديم               

ما از خدا، فضل و رحمت وى را خواستيم، اين فضل او است، و رحمت خويش را براى مـان نـزد خـود ذخيـره                       «
  .آمده است) 120/6 (البدايه اين چنين در 3.»نموده است

   
  اللَّه عنهما در اين باره حديث عبدالرحمن بن ابى بكر رضى

اصحاب صفّه مردمان فقيرى بودند، و پيـامبر  :  روايت نموده كه )رضي اهللا عنهما  (بخارى از عبدالرحمن بن ابى بكر       
هم ببرد، و كسى كه نزدش نان چهارتن باشد،         كسى كه نزدش غذاى دو تن باشد، بايد سومى را           «:  بارى گفت  �

                                                 
  .م.  است�در اينجا ابوبكر » همهمرا«هدف از  1
  .م. شايد مراد از اهل بيعت، اهل بيعت عقبه، يا اهل بيعت رضوان باشد 2
�DEF . ح�1 3
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  حيات صحابه

١٦٣  سوم جلد 

 ده تـن را     � سه تن را با خود آورد، و پيـامبر           � ، ابوبكر    - يا ششم را يا چنان كه گفت         - »بايد پنجمى را ببرد   
 و -همـسرم  :  كه آيـا گفـت  2دانم  و نمى-من، پدر و مادرم بوديم : 1گويد اش سه تن بود، مى  برد، و ابوبكر در خانه    

 نان خود را خـورد، و بعـد از آن درنـگ         �ر ميان خانه ما و خانه ابوبكر بود، ابوبكر نزد پيامبر خدا             خادمى كه د  
 نان شب را صرف     �نمود تا اين كه نماز خفتن را خواند، بعد از آن بازگشت و توقّف كرد تا اين كه پيامبر خدا                     

چه چيز تو را از مهمـان       : ش به او گفت   ، و بعد از سپرى شدن بخشى از شب كه خدا خواسته بود آمد، خانم              3نمود
آنها تا آمدن تو ابا ورزيدنـد، طعـام را          : آيا نان شب را به آنها ندادى؟ گفت       :  بازداشت؟ گفت  - يا مهمانت    -هايت  

اى جاهل، و به گـوش بريـده        : براى شان عرضه داشتند، ولى نخوردند، آن گاه من رفتم و پنهان شدم، ابوبكر گفت              
( سوگند به خدا  : گويد مى)خورم،   از اين طعام ابداً نمى    : بخوريد، خودش گفت  : زا گفت، گفت  شدن دعا نمود و ناس    

شد، تا اين كه همه سير شـدند، و طعـام از آنچـه كـه      تر از آن زياد مى     گرفتيم از پايين آن اضافه     اى را مى   وقتى لقمه 
اى خـواهر   : بعد به همسر خود گفـت     !  است  چيز و يا زيادتر    ]عين[آن گاه ابوبكر ديد كه      . پيشتر بود زيادتر گرديد   

:  از آن خورد و گفـت �و ابوبكر .  اين از اول سه برابر زيادتر است- و روشنى چشمم    -نه  : بنى فراس، پاسخ داد   
 ]كاسـه [ بـرد، و آن      �اى از آن خورد، و سپس آن را نزد پيـامبر              و باز لقمه   - يعنى سوگندش    - 4آن شيطان بود،  

 ميان ما و قومى عهدى بود، وقت آن گذشت، آن گاه دوازده تن تنومند و بـزرگ بـراى مـا               صبح نزد وى بود، و در     
 �داند كه با هر مرد چندتن ديگر بود، جـز ايـن كـه پيـامبر                  تعيين نمود كه با هر كدام شان مردمى بود، خدا مى          

: گوينـد   مـى 5غيـر ايـشان  . - يا چنـان كـه گفـت        -و همه از آن خوردند      : گويد اى را با ايشان فرستاده بود، مى       عده
هاى ديگرى از صحيح خود نيز روايت نموده است، و مسلم هـم              اين را در بخش   . ]»در بدل كلمه فعرفنا   [ 6»فتفرقنا«

  .آمده است) 112/6 (البدايهاين چنين در . آن را روايت كرده
   

  اللَّه عنهما در اين باره قصه قيس بن سعد رضى
 سـالى خـودش بـه       �سعد بن عبـاده     : حيى بن عبدالعزيز روايت نموده، كه گفت      دار قطنى در كتاب االسخياء از ي      

، سعد با مردم به غزا رفت، و براى پيامبر خدا )رضي اهللا عنهما(رفت، و سال ديگر فرزندش قيس بن سعد  جهاد مى
 قيس پسر   اگر:  مسلمانان زيادى مهمان آمدند، اين خبر به سعد در حالى رسيد كه در آن ارتش بود، وى گفت                  �

: گويد  را برايش برآورده كنم، نسطاس مى      � كليدها را بياور، كه ضرورت پيامبر        7اى نسطاس : گويد من باشد، مى  

                                                 
  .يعنى عبدالرحمن 1
  .كند اين قول ابوعثمان راوى است كه از عبدالرحمن روايت مى 2
  . خواب رفت� و درنگ نمود  تا اين كه پيامبر خدا: در مسلم آمده 3
  .آن از طرف شيطان بود: اين چنين در اصل آمده و در بخارى چنين آمده 4
  .غير اين راويان 5
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  حيات صحابه
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 ضـرورتش را  �گيرد و براى پيامبر خدا   كوبد، كليدها را مى    اش را مى   از پدرت برايم خط بياور، آن گاه وى بينى        
ايـن چنـين در   .  بـرده بـود  1 صـد وسـق  � براى پيامبر خدا كند، و قضيه همين طور شده بود و قيس         برآورده مى 

  .آمده است) 553/3 (االصابه
   

  ضيافت اعراب در سال قحطى
سالى مردم دچار قحطى شدند، باديه نشينان     :  روايت نموده، كه گفت    )رضي اهللا عنها  (طبرانى از ميمونه بنت حارث      

نمود و نان شب را       او از دست مردى گرفته مهمانش مى       داد، و   مردى را دستور مى    �آمدند، و پيامبر     به مدينه مى  
 اندكى طعام و شير بود، آن اعرابى همه آن را خـورد، و  �داد، يك شب اعرابيى آمد، و نزد پيامبر خدا    برايش مى 

 با خود آورد، و او همـه     - يا دو شب     - آن شخص را يك شب       � چيزى باقى نگذاشت، پيامبر      �براى پيامبر   
 را �بار خدايا، اين اعرابى را بركت مـده، طعـام پيـامبر خـدا        :  گفتم �، آن گاه به پيامبر خدا       چيز رامى خورد  

باز شب ديگرى او را آورد، وى اين بار جز مقدار كمى از طعام ديگر نخورد، به رسول                  . گذارد خورد و او را مى     مى
كـافر در  «:  گفـت � پيامبر   -رده بود    اين بار او را در حالى آورده بود كه اسالم آو           -همان است   :  گفتم �خدا  

طبرانى آن را به طور كامل روايـت  : گويد مى) 33/5( هيثمى 2.»خورد خورد، و مؤمن در يك روده مى     هفت روده مى  
  .اند نموده، و احمد آخر آن را روايت كرده است، و رجال طبرانى رجال صحيح

   
  اديه نشينان در ضيافت بهدر عام الرماد  � عملكرد اميرالمؤمنين عمر

ها از هر ناحيه جمـع شـدند و بـه مدينـه               عرب 3هدر عام الرماد  : از اسلم روايت نموده، كه گفت     ) 228/3(ابن سعد   
 مردانى را كه شامل يزيد ابن اخت النمر، مسوربن مخرمه، عبدالرحمن بن عبـدالقارى               �و عمربن الخطاب    . آمدند

شان را براى شان  ها ساخته بود، كه طعام و نانخورش رسيدگى به آن بودند، مأمور �و عبداللَّه بن عتبه بن مسعود،     
دار  شدند، و همه كارهايى را كـه عهـده    جمع مى�نمودند، همه نزد عمر    نمودند، و هنگامى كه بيگاه مى      تقسيم مى 

 الثنيه گرفتـه  اى از مدينه موظّف بود، و اعراب از رأس دادند، و هر يك از آن ها بر ناحيه        شده بودند به وى خبر مى     
ها در ناحيـه بنـى سـلمه         الى راتج، بنى حارثه، بنى عبداالشهل، بقيع و بنى قريظه فرود آمده بودند، و گروهى از آن                

 البته در حـالى كـه مـردم    -: گفت  شنيدم كه شبى مى)رضى اللَّه عنه  (از عمر   . بودند، و مدينه را احاطه نموده بودند      
هـا را در شـب    اند، بـشماريد و آن   كسانى را كه نزد ما نان شب را خورده-د نان شب را نزد وى صرف نموده بودن   

يايند، و مريضان و اطفال را شمار        عيال هايى را كه نمى    : گفت. آينده شمردند، و تعدادشان را هفت هزار مرد يافتند        
  !!ها را حساب نمودند، و همه شان را چهل هزار تن يافتند كنيد، آن

                                                 
  .يك وسق معادل شصت صاع است چنان كه گذشت 1
  .ت)!م دا�.!ن را %وردK ا��) ٣٣:، ٣٢:/ ٢٣(���ا�� . ���� 2
ها به عنوان تخفيف صدقه را نيز   اتفاق افتاد، و او از آن�كند، و اين يك قحط سالى بود كه در زمان عمر  را افاده مىهالك : هالرماد 3

  .هاى شان چون خاكستر گرديده بود ها بر اثر سختى و مشكالت رنگ به اين دليل ناميده شده كه، آن: نگرفت، و گفته شده



  حيات صحابه
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رنگ نموديم و مردم افزون شدند، آن گاه وى هـدايت داد و آنـان شـمرده شـدند، و تعـداد                  بعد از آن شب هايى د     
و هنـوز حركـت نكـرده    . كسانى را كه نزد وى نان شب را خورده بوند ده هزار تن و بقيه را پنجاه هزار تن يافتنـد                    

همـان اشـخاص را در همـان     را ديدم كه     �بودند كه خداوند باران را عنايت فرمود، هنگامى كه باران باريد، عمر             
نواحى مربوط شان موظّف ساخت، كه آنان را به باديه بيرون نمايند، و براى شان توشـه و سـوارى تـا باديـه شـان             

در ميان ايشان مـرگ و ميـر        : گويد نمود، اسلم مى   ها را بيرون مى     را ديدم كه خودش آن     �فراهم بياورند، من عمر     
 �هـاى عمـر     سوم ايشان مردند و يك سوم ديگرشان باقى ماندنـد و ديـگ     كنم دو  هم واقع شده بود كه گمان مى      

ساختند، بعـد از آن مريـضان     مى1خاستند، و تا صبح كركور چنان بود كه از سحرگاهان كارگران به سوى آنها بر مى   
رگ بـاالى  هـاى بـز   داد و روغن زيتون در ديـگ    هدايت مى  �نمودند، عمر    دادند، و غذا آماده مى     آنها را، طعام مى   
شد و توسط همان   تا گرمى و حرارتش برود، بعد از آن نان ريزه مى]شد و همانطور گذاشته مى   [شد،   آتش پخته مى  

، و عمر درزمان عام الرمادة چيـزى را         2گرديدند ها از روغن زيتون دچار تب مى       عرب. شد روغن نانخورش داده مى   
چشيد، نه درخانه هيچ يك از پسران خود، و نه هم            رد، نمى خو به جز همان چيزى كه با مردم در وقت نان شب مى           

  .در خانه هيچ يك از خانم هايش، تا اين كه خداوند مردم را چون زندگى اول شان زنده گردانيد
   

  حديث فراس ديلمى در اين باره
د از  هـر روز بيـست شـتر را بـر خـوان خـو      �عمربن الخطاب : ابن سعد از فراس ديلمى روايت نموده، كه گفت  

آمده ) 387/4(اين چنين در المنتخب الكنز      . نمود شترهايى كه عمروبن العاص از مصر برايش فرستاده بود، ذبح مى          
  .است

   
  با اهل بيت گرسنه � قصه اميرالمؤمنين عمر

 شبى گشت زد، ناگهان با زنى كه �عمربن الخطاب : اند كه دينورى، ابن شاذان و ابن عساكر از اسلم روايت نموده 
آن گـاه متوجـه ديگـى بـاالى آتـش      . نمودند برخورد در داخل منزل خود قرار داشت و اطفال در اطرافش گريه مى  

اى كنيز خدا، گريه اين اطفال از چيـست؟     :  به دروازه نزديك شده گفت     �گرديد كه از آب پرش نموده بود، عمر         
 آب پـر  ]در اين ديگ[: ش چيست؟ پاسخ داداين ديگ باالى آت   : گريه شان از گرسنگى است، عمر افزود      : پاسخ داد 

عمر . سازم كه در آن چيزى هست سازم تا خواب كنند، و براى شان وانمود مى ام، و ايشان را بدان مشغول مى    نموده
 گريه نمود، بعد از آن به دار صدقه آمد و جوالى را گرفت و در آن چيزى از آرد، چربى، روغن، خرما، لباس و                         �

اى اميرالمؤمنين من اين را از : اى اسلم اين را بر پشت من بگذار، گفتم : وال را پر نمود و گفت     درهم گذاشت، و ج   
كنم، چـون مـن در آخـرت     من آن را پشت مى! اى اسلم مادر برايت نباشد: گيرم، به من گفت طرف تو بر پشت مى 

                                                 
  .شايد هدف دانه كوفته شده باشد 1
  .م. خوردند به اين علت بود كه آنها به روغن نباتى عادت نداشتند و روغن حيوانى مىاين  2
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١٦٦  سوم جلد 

فـت و در آن آرد و چيـزى از          مسؤول ايشان هستم، و آن را به دوش كشيد و به منـزل آن زن آورد، و ديـگ را گر                    
نمود، و من دود را ديـدم كـه از           داد و زير ديگ فوت مى      چربى و خرما انداخت، و آن را به دست خود حركت مى           

آيد، تا اين كه برايشان پخت، و به دست خود براى آنها بيرون آورد، و به آنها داد تا اين كـه                       ميان ريشش بيرون مى   
ت و روبروى آنها بر زمين چون درنده نشست، و من ترسيدم كه با او صحبت كـنم،  بعد از آن بيرون رف    . سير شدند 

دانى كه چـرا در      اى اسلم مى  : آن گاه برخاست و گفت    . و همين طور بود تا اين كه اطفال بازى نمودند و خنديدند           
يدم كه بروم، و آنهـا را تـا   نمودند، بنابراين ناپسند د ها را ديدم كه گريه مى آن: نه، گفت: مقابل ايشان نشستم؟ گفتم 

اين چنين در منتخب    . كنند، بگذارم، هنگامى كه خنديدند روانم راضى و خوشحال گرديد          ام، خنده مى   اين كه نديده  
 1شبى با عمر به طـرف حـره واقـم         : از اسلم روايت نموده كه گفت     ) 136/7 (البدايهو در . آمده است ) 415/4(الكنز  

اى اسلم، آنجا سـوارانى هـستند كـه         :  رسيديم و درآنجا به آتشى برخورديم، گفت       2ربيرون رفتم، تا اين كه به صرا      
و ايـن   ... شب باالى آمده، بيا به آنجا برويم، نزدشان آمديم و ناگاه در آنجا زنى را ديديم كه اطفالش همراهش بود                   

  .تبه معناى آن با زياداتى روايت نموده اس) 20/5(و طبرى . را به معناى آن متذكر شده
   

  تقسيم طعام 
  در اين باره � حديث انس
هنگـامى كـه از نمـاز       .  هديه نمـود   3 يك كوزه عسل   �اكيدر به پيامبر    :  روايت نموده، كه گفت    �احمد از انس    

داد، براى جابر نيز يك قطعه داد، باز به طرف  ها يك قطعه مى برگشت از نزد مردم عبور نمود، و براى هر مرد از آن   
اين «:  پاسخ داد  �تو يك مرتبه برايم اعطا نمودى، پيامبر        : ش يك قطعه ديگر داد، جابر گفت      وى برگشت و براي   

در ايـن   : گويد مى) 44/5(و هيثمى   . آمده است ) 297/1( اين چنين در جمع الفوائد       5 -4.»براى دختران عبداللَّه ست   
  .باشد، ولى با اين همه حديثش حسن است على بن زيد آمده، در وى ضعف مى

   
  در اين باره � حديث حسن

 اهدا نمود، و در �اى را براى پيامبر خدا  اكيدر دومةالجندل كوزه:  روايت نموده، كه گفت�ابن جرير از حسن     
هنگـامى كـه   .  و اهل بيتش در آن روز به خدا سوگند به آن نيازمند بودنـد �آن عسلى بود كه ديده ايد، و پيامبر      
نمـود، و    تا آن را بر يارانش دور بدهد، و هر كس دست خود را بدان داخل مـى نماز را خواند كسى را هدايت داد،      

اى :  آمد، وى دست خـود را داخـل نمـوده گفـت            �خورد، وقتى نزد خالدبن وليد       كشيد و مى   چيزى را بيرون مى   

                                                 
  .شود واقم دژى از دژهاى مدينه است، كه حره هم بدان منسوب مى 1
  جاييست در سه ميلى مدينه بر راه عراق 2
  .»نهايه«د، به نقل از شو ذكر شده، و آن چيزى شرينى است كه بدون كدام عملى از هوا، پايين مى» من«درحديث  3
  .ها خواهران جابراند آن 4
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ـ . »بخور، به اهلت نيز بـده «:  گفت�پيامبر خدا مردم يك مرتبه گرفتند و من دو بار گرفتم، پيامبر            ن چنـين در  اي
  .آمده است) 47/4(الكنز 

   
  و تقسيم نمودن خرما در ميان يارانش � پيامبر

 روزى در ميان اصحاب خود خرمـا تقـسيم نمـود، و             �پيامبر  :  روايت نموده، كه گفت    �و بخارى از ابوهريره     
 آن خرمـا بـرايم از   براى هر انسان هفت خرما داد، براى من هم هفت خرما داد، كه يكى از آنها ردى و پوچ بود، و                 

:  روايت است كه گفت�از انس ) 18/2( و نزد مسلم 1.ام بسيار دوام آورد تر بود، چون در كيسه بقيه بسيار مرغوب
نمـود، و از آن بـه     خرما آورده شد، وى در حالى كه بر سر دو پا نشسته بود آن را تقسيم نمى      �براى پيامبر خدا    

  2.خورد سرعت مى
   

  اللَّه عنهما در عام الرماده و جواب او به عمر رو بن العاص رضىنامه عمر براى عم
در مدينه قحط و سختى شديدى در خالفت عمربن الخطـاب           :  روايت نموده كه   �ابن عبدالحكم از ليث بن سعد       

  :3اى به عمروبن العاص كه در مصر بود نوشت  در سال رماده دامنگير مردم شد، آن گاه او نامه�
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 وقتى كه تـو و  - اى عمرو  -سوگند به جانم    : از بنده خدا عمر اميرالمؤمنين براى عاصى بن عاصى، سالم، اما بعد           «

به .  و آنهايى كه همراهم هستند، هالك شويم)من(هايى كه همراهت هستند، سير شويد، پرواى اين را ندارى كه     آن
  .نمود و اين قولش را تكرار مى. »فريادرس، و باز به فرياد رس

  :بعد عمروبن العاص برايش نوشت
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اى فرسـتادم   لبيك و باز هم لبيك، من برايت قافله   : به بنده خدا عمر اميرالمؤمنين از طرف عمروبن العاص، اما بعد          «

  .»هاى او ت خدا و بركتو سالمتى بادا بر تو، و رحم. كه اول آن نزد تو، و آخرش نزد من است
  

  عمر و تقسيم نمودن طعام ارسالى عمرو ميان ساكنان مدينه منوره
عمرو قافله بزرگى را فرستاد، كه اول آن را در مدينه و آخرش در مصر بود، و يكى در دنبال ديگرى قـرار داشـت،            

اهل خانه در مدينـه و اطـراف آن          رسيد، با  استفاده از آن براى مردم گشايش آورد، و براى              �هنگامى كه به عمر     
                                                 

  ).١١:*(ب>!ر;  1
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متذكر شده، مصر ) 97/7(اين را ابن اثير در الكامل انتخاب نموده است، ولى در نزد جمهور، چنان كه ابن كثير در البدايه و النهاية  3

  .در سال بيستم فتح شده است
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 را  �شترى را با آنچه از طعام كه بارش بود، داد، و عبدالرحمن بن عوف، زبير بن عـوام و سـعدبن ابـى وقـاص                          
فرستاد كه آن را براى مردم تقسيم نمايند، و آنان به اهل هر خانه يك شتر را با آنچه از طعـام بـر آن قـرار داشـت                             

اش را نـانخورش سـازند، و        ورند و شتر را ذبح كنند، و گوشت آن را بخورند و چربى            تحويل دادند، تا طعام را بخ     
پوستش را كفش درست كنند، و از لباسى كه درآن طعام بود، طبق خواست خود به عنوان لحاف يا غير آن استفاده                      

يج از نيـل تـا    و حديث را به طول آن در حفـر خلـ  -كنند، و خداوند توسط آن براى مردم گشايش و فراخى آورد        
  .آمده است) 398/4(اين چنين در المنتخب . قلزم براى حمل طعام به مدينه و مكه متذكر شده است

عمربن الخطاب در عام الرماده براى      : و آن را همچنين ابن خزيمه و حاكم و بيهقى از اسلم روايت نموده، كه گفت               
هنگامى كه اول قافله رسيد، زبيـر را فراخوانـد و           : و حديث را متذكر شده، و در آن آمده        ... عمروبن العاص نوشت  

با اول اين قافله بيرون رو، و بدان طرف نجد برو، و اهل هر خانه را كه توانستى بـه سـوى مـن بفرسـتى، و                : گفت
اى يك شتر را با آنچه كه بر آن بار است امر بده، و هـدايت شـان      كسى را كه نتوانستى بفرستى، براى اهل هر خانه        

 دو لباس بر تن كنند، و شتر را ذبح نمايند، و چربى آن را آب نمايند، و گوشتش را خشك كنند و پوستش را بده تا 
كفش سازند، و بعد از آن مقدارى از گوشـت، و مقـدارى از روغـن و مـشتى از آرد را بگيرنـد و پختـه نماينـد و                         

به خـدا سـوگند،   : ن شدن ابا ورزيد، عمر گفتبخورند، تا اين كه خداوند براى شان رزقى بياورد، ولى زبير از بيرو      
 - را   �كـنم طلحـه       گمـان مـى    -بعـد از آن كـس ديگـرى را          . 1يابى مثل اين را تا اين كه از دنيا بيرون شوى نمى          

و حديث را ...  را فراخواند و او در اين مسير بيرون رفت�فراخواند او نيز ابا ورزيد، بعد از آن ابوعبيده بن جراح 
ار دينار از طرف عمر براى ابوعبيده و رد آن و باز قبول نمودنش بنا به گفته عمر بـرايش، متـذكر شـده             در دادن هز  

 در  �و تقسيم نمودن طعام توسط پيامبر       .  خواهد آمد  ]در ما بعد  [آمده، و   ) 396/4(اين چنين در المنتخب     . است
  .ميان انصار و بنى ظفر در عزت و اكرام انصار و خدمت ايشان گذشت

   
  پوشانيدن لباس و تقسيم نمودن آن

  �  قصه دادن دو جامه راهدار براى اسير توسط پيامبر
، و  3 آورد �وى همان اسـير را نـزد پيـامبر          :  روايت نموده كه   � بن جزء سلمى و او از پدرش         2ابونعيم از حبان  

برو، او از لباس هايى كه نزد عائشه «:  گفت� به جزء دو لباس داد، جزء نزد وى اسالم آورد و پيامبر �پيامبر 
 شادابت گردانـد  -خدا : رفت و گفت) اللَّه عنها رضى(، آن گاه وى نزد عائشه     »دهد نزدش هست دو لباس به تو مى      

 دو جامه آنها را بـه مـن         �ها كه نزدت هست برايم انتخاب كن، چون پيامبر خدا             دو دست لباس از اين لباس      -

                                                 
  .يابى يعنى مثل اين عمل را در كثرت ثواب تا اين كه از دنيا خارج شوى نمى 1
  . نام وى جبار است نه حبانهدر االصاب 2
 و بعد ها او را در وقت مشرك بودن خود اسير گرفته بودند،  نزد وى بود، و آن�آن شخصى اسيرى است كه از اصحاب پيامبر  3

  .هبه نقل از االصاب. اسالم آوردند
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و ايـن را بگيـر و زنـان    . اين را بگير  : از درخت اراك بود رسا نمود و گفت       داده است، عائشه مسواك درازى را كه        
  .آمده است) 153/5(اين چنين در المنتخب . شدند عرب ديده نمى

   
  در اين باره � با دو نواسه پيامبر خدا � قصه عمر

 آمـد، و او  �ر لباس هايى از يمـن بـراى عمـ   : ابن سعد از جعفر بن محمد و او از پدرش روايت نموده، كه گفت           
ها را پوشيده بيرون رفتند، و عمر در ميان قبر و منبر نشسته بـود، و مـردم    ها را بر مردم توزيع نمود، و آنها لباس      آن

 از خانـه مادرشـان   )رضـي اهللا عنهمـا  (كردند، حـسن و حـسين    دادند و برايش دعا مى نزدش آمده بر وى سالم مى  
 �ها چيـزى بـر تـن نداشـتند، عمـر             گذشتند، و از آن لباس     ازميان مردم مى   بيرون رفتند و     )رضي اهللا عنها  (فاطمه  

ام مرا خشنود  به خدا سوگند، اين لباس هايى كه به شما پوشانيده: رويش ترش شد و پيشانى اش گره خوردو گفت   
چه كه از   به خاطر اين دو ب    : اى اميرالمؤمنين، رعيت خود را لباس دادى و كار خوبى نمودى، گفت           : نساخت، گفتند 
ها كوچك، بعد  ها از آن دو بزرگ بودند، و آن دو از لباس گذرند ولى از آن چيزى بر تن ندارند، لباس ميان مردم مى
بنابراين او برايش دو لباس . دو لباس به حسن و حسين بفرست، و در اين كار عجله نما:  نامه نوشت  1از آن به يمن   

و قصه اسيدبن حضير و محمدبن     . آمده است ) 106/7( چنين در كنزالعمال     اين. را فرستاد، و عمر آن دو را پوشانيد       
 در تقسيم نمودن لباس در ميان مردم توسط وى در عزت و اكرام انـصار، و دادن پارچـه خـوب                      �مسلمه با عمر    
  جنگيد، در قتال زنان گذشت  توسط وى به خاطر اين كه در روز احد مى)رضي اهللا عنها(براى ام عماره 

   
  در اين باره � لكرد اميرالمؤمنين عمرعم

 كـسى را نـزد شـفاء بنـت عبداللَّـه            �عمربن الخطاب   : و زبير بن بكار از محمد بن سالم روايت نموده، كه گفت           
صبحگاهان نزدش رفتم، و عاتكه بنـت اسـيدبن     : گويد مى.  فرستاد، كه صبحگاهان نزدم بيا     )رضي اهللا عنها  (العدوى  

اش يـافتم، آن گـاه هـر دو وارد شـديم، و سـاعتى صـحبت نمـوديم، وى          را بر دروازه)نهارضي اهللا ع(ابى العيص  
اى عمر : گفتم: ترى از آن را خواست و به من داد، وى گويد        اى را خواست و آن را به وى داد و پارچه پايين            پارچه

ادى، و او از دل خود نـزدت        ام، من دختر عمويت هستم، نه او، كسى را دنبال من فرست            من قبل از وى اسالم آورده     
من آن را براى تو برداشته بودم، ولى هنگامى كه با هم يكجاى شديد، به ياد آوردم كـه وى                    : آمده است، عمر گفت   
  .آمده است) 356/4 (االصابهاين چنين در .  نزديكتر است�از تو به پيامبر خدا 

  
  در اين باره � عملكرد اميرالمؤمنين على

مردى نزد على : وساى مدينى در كتاب استدعاء اللباس از اصبغ بن نباته روايت نموده، كه گفت و ابن عساكر و ابوم    
اى اميرالمؤمنين، من به تو نيازى دارم كه آن را قبل از اينكه به تو بلند كـنم، بـه خداونـد بلنـدش                      :  آمد و گفت   �

                                                 
  .بعد از آن براى حاكم خود بر يمن نوشت: ممكن درست چنين باشد 1
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ـ   نمودم، اگر تو آن را برآورده ساختى، خدا را ستايش مى   كـنم، و اگـر بـرآورده نـساختى      شكّر مـى نمايم، و از تـو ت
دانـم كـه     بر زمين بنويس، چون من ناپسند مى      : دارم، على گفت   آورم، و تو را معذور مى      ستايش خدا را به جاى مى     

 برايم بياوريد، و آن را     1لباسى:  گفت )رضى اللَّه عنه  (من محتاج هستم، على     : ذلّت سئوال را در رويت ببينم، نوشت      
  : گفت آن مرد لباس را گرفت و پوشيد، و بعد از آن شروع نموده مىآوردند، آن گاه 
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هـا برايـت      از ثنـاى خـوب لبـاس       ]در بـدل  [شود، و مـن      هاى آن آشكار مى    به من لباسى دادى، كه خوبى     «: ترجمه

هاى من عوض    تو به اين گفته    ]مى دانم كه  [پوشانم، اگر ثناى من را حاصل نمودى عزّت را به دست آوردى، و               مى
كنـد، ماننـد     خواهى، ثنا و ستايش هميشه ياد صاحب خود را زنده مى            نمى ]در مقابل تقديم نموده خويش    [يا بدلى   

ايد آن را در دنيا دريغ مكن، چون بـراى هـر             سازد، اگر خيرى از دستت مى      باران كه نم آن كوه و دشت را زنده مى         
  .»شود كس طبق همان عملش پاداش داده مى

اى : گفـتم : گويـد  ، و آن را بـه وى داد، اصـبغ مـى   و صـد دينـار آورده شـد      ! برايم دينار بياوريد  : آن گاه على گفت   
مـردم را در جايگاهـاى شـان    «: گفت  شنيدم كه مى�آرى، از پيامبر خدا : گفت! اميرالمؤمنين لباس و صد دينار؟   

  .امده است) 324/3( اين چنين در الكنز 3.، و اين منزلت اين مرد نزد من است2»قرار دهيد
   

  سلمانپاداش پوشانيدن لباس براى يك م
آيا گواهى  : سائلى نزد وى آمد، و ابن عباس به او گفت         :  روايت نموده كه   )رضي اهللا عنهما  (و ترمذى از ابن عباس      

: گيرى؟ گفت و رمضان را روزه مى: آرى، افزود: دهى كه معبودى جزاللَّه نيست، و محمد رسول خداست؟ گفت مى
، آن گاه   4است، و اين بر ما حق است تا تو را پيوند دهيم           سئوال نمودى، و براى سائل حقى       : آرى، ابن عباس گفت   

هر مسلمانى كه براى مـسلمانى لبـاس        «: گفت  شنيدم كه مى   �از پيامبر خدا    : به او لباسى داد، و بعد از  آن گفت         
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  . شفقت كنيمباالى ما حق است تا با تو صله رحمى و: آمده و شايد معنايش اين باشد كه» نصلك«در حديث  4
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 )147/1( اين چنـين در جمـع الفوائـد          1.»اى از آن بر تن او باشد       باشد كه پاره   بپوشاند تا آن وقت در حفظ خدا مى       
  .آمده است

   
  اطعام مجاهدين  

  در اين مورد �  در اين باره، و قول پيامبر�عملكرد قيس بن سعد 
 �رسـول خـدا     : انـد كـه     روايـت نمـوده    )رضي اهللا عنهما  (ابوبكر در الغيالنيات و ابن عساكر از جابربن عبداللَّه          

 بود، آنان دچار سختى شـدند، و قـيس          )رضي اهللا عنهما  (اى را فرستاد و در رأس آنها قيس بن سعدبن عباده             سريه
 � متذكر شدند، پيامبر �هنگامى كه آمدند، اين موضوع را براى پيامبر خدا . براى شان نه سوارى را ذبح نمود

 روايت  �و نزد ابن ابى الدنيا و ابن عساكر از رافع بن خديج             . »سخاوت عادت و خوى اين خاندان است      «: فرمود
تو :  همراهش بود روى آورد و به قيس به سعد گفت        )رضي اهللا عنهما  ( عمربن الخطاب    ابوعبيده كه : است كه گفت  
وى در خانـدان  «:  رسـيد، فرمـود  � بـه پيـامبر   ]خبـر [هنگامى كه ذبـح نمـود و   . دهم كه ذبح نكن را سوگند مى 

  .ه استآمد) 260/5(اين چنين در منتخب الكنز .  رخ داده بود2، البته اين در غزوه خبط»سخاوتمندى است
   

  خارج شدن ماهى بزرگى در ساحل بحر براى مجاهدين
 اميـر مـا تعيـين شـد، و     �قيس بن سعد بـن عبـاده در زمـان پيـامبر     : نزد طبرانى از جابر روايت است كه گفت      

گرسنگى شديدى براى مان پيش آمد، آن گاه وى نه شتر را براى ما ذبح نمود، و بعد به ساحل دريا رسيديم، ناگـاه         
هـاى   گترين ماهى برخورديم، و سه روز بر آن اقامت نمـوديم، و از آن آنچـه از چربـى خواسـتيم در مـشك                       با بزر 

 آمديم، و آن را به او خبر داديـم،          �ها حمل كرديم و حركت نموديم، تا اين كه نزد پيامبر خدا              آبخورى و جوال  
 3.بـود   دوست داشتيم كه نـزد مـا از آن مـى           كنيم، دانستيم كه آن را قبل از متغير شدن بويش درك مى           اگر مى : گفتند

وى ثقه : گويد در اين عبداللَّه بن صالح كاتب ليث آمده، عبدالملك بن شعيب بن الليث مى             : گويد مى) 37/5(هيثمى  
شناسـم، و بقيـه رجـال آن         اند، و ابوحمزه خوالنى را نمى      و مأمون است، ولى احمد و غير وى او را ضعيف دانسته           

  .اند ثقه
   

  اللَّه عنهما در اطعام مجاهدين رخ داد  آنچه ميان عمر و بالل رضىقصه
 به شـام آمـد، و امـراى عـساكر هـم          �هنگامى كه عمر    :  روايت نموده، كه گفت    �ابوعبيد از قيس بن ابى حازم       

تـو در  : بالل گفـت . اين عمر است: اى عمر، اى عمر، عمر پاسخ داد      : نزدش حاضر بودند، بالل نزدش آمد و گفت       
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زدن درخت توسط عصا، تا برگ آن براى علف شتر بريزد، و خبط با حركت، برگ افتاده، و خبط جايى است در جهينه در : خبط 2
اشد، نام خود را از همين نقطه گرفته ب اى از جهينه مى  به سوى قريه�فاصله پنج روزى مدينه، و سريه خبط كه از سراياى پيامبر 

   را خوردند-» هاى افتاده ورق «-است، يا اين كه آنها گرسنه شدند، و خبط 
3   
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ين اينها و بين خدا هستى، و در بين تو و خدا هيچكس نيست، بنابراين كسانى را كه پيش روى تواند، و كسانى را      ب
اند، بـه   ها كسانى اند كه نزدت آمده كه به طرف راست تواند، و كسانى را كه به طرف چپ تو اند ببين، چون همين                

راست گفتـى، مـن از ايـن مجلـس          :  گفت �، عمر   1خورند ها جز گوشت پرنده ديگر چيزى نمى       خدا سوگند، اين  
خيزم، كه براى هر مردى از مسلمانان دو پيمانه گندم و به قدر مناسب آن سركه و روغن به         خود تا آن وقت بر نمى     

اين را ما به خاطر تو، اى اميرالمؤمنين به گردن گرفتيم، اين به گردن ما باشد، خداوند خير را                   : گردن نگيريد، گفتند  
و . آمـده اسـت   ) 318/2( ايـن چنـين در الكنـز         2.اكنون درست است  : نموده و وسعت آورده است، عمر گفت      زياد  

رجال آن به جز عبداللَّه بن احمد كه ثقه : گويد مى) 213/5(هيثمى  . طبرانى اين را از قيس به مانند آن روايت نموده         
  .و مأمون است، رجال صحيح اند

   
    چگونه بود � انفاق پيامبر

  در اين باره با يك مشرك �  باللقصه
:  مالقات نمودم، و گفـتم     �در حلب با بالل موذن پيامبر خدا        :  روايت نموده، كه گفت    3بيهقى از عبداللَّه هورينى   

سرپرسـتى همـه چيـزى را كـه داشـت از            :  چگونه بود؟ پاسخ داد    �اى بالل برايم بيان كن كه انفاق پيامبر خدا          
 مـسلمانى   )انـسان (موده بود، تا اين كه وفات كرد من به عهده داشـتم، هنگـامى كـه                 ابتدايى كه خداوند مبعوثش ن    

كـردم، و لبـاس و چيـزى     نمودم و قرض مـى  كرد، و حركت مى ديد، به من اشاره مى آمد، و او را فقير مى  نزدش مى 
اى بـالل،   : خورد و گفت  دادم، تا اين كه مردى از مشركين به من بر          پوشانيدم و غذا مى    خريدم، و آن را بر او مى       مى

روزى وضو نمـودم، و بعـد برخاسـتم تـا       . نزد من فراخى است، جز از من از كسى قرض مكن، و من چنان نمودم              
 است، هنگامى كـه مـن را ديـد    ]حاضر[براى نماز اذان بدهم، ناگهان متوجه شدم كه آن مشرك در جمعى از تجار           

 - و يـا غليظـى   - بر من غلظت و ترشرويى نمود، و قول بزرگى آن گاه او . بلى:  گفتم )گويد مى(اى حبشى،   : گفت
ميان تـو و آن فقـط چهـار شـب      : نزديك است، گفت  : دانيم ميان تو و ماه چقدر است؟ گفتم        آيا مى : و افزود : گفت

گيرم، چون من آنچه را برايت دادم، آن را نه به خاطر عزت و               باقى است، و تو را در بدل آنچه از من بر توست مى            
كرامت تو دادم، و نه به خاطر عزت و كرامت صاحبت، بلكه آن را فقط به خاطرى برايت دادم تا غالمـم شـوى، و                 

آن گاه مرا در روانم چيزى : گويد نمودى، مى بگذارمت كه گوسفندان را بچرانى، چنان كه قبل از اين، اين كار را مى         
 �ان دادم، تا اين كه نماز عشاء را خواندم، و پيامبر خدا ، بعد رفتم و اذ4گيرد هاى مردم را مى فرا گرفت، كه نفس

اى رسول خدا پدر : به اهل و فاميل خود برگشت، و من براى ورود نزدش اجازه خواستم، و به من اجازه داد، گفتم     

                                                 
  .ها مترف اند كنايه از اين است  كه اين 1
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ن لحى الحميرى ابوعامر الهوزنى الحمصى باشد، در اين مورد به تهذيب التهذيب اين چنين در اصل آمده، و ممكن وى عبداللَّه ب 3
  .مراجعه شود، و در حاشيه االموال آمده از ابوعامرالهوزنى، كه وى تابعى سابقه دار و ثقه است) 373/5(
  .م. يعنى خشم و غيرت فرايم گرفت 4
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گرفتم، اين چنين و آن چنان گفت،  و مادرم فدايت همان مشركى را كه برايت يادآورى نمودم، من از وى قرض مى            
سـازد، بـه     نزد تو چيزى نيست كه آن را از طرف من ادا سازد، و نه هم نزد خودم چيزى است، و او مرا رسوا مى و

اند بروم، تا خداوند رسولش را رزقى عنايت فرمايد كـه            هايى كه اسالم آورده     بعضى اين قريه   )به(من اجازه بده كه     
  .آنچه را بر من است ادا نمايد

خود آمدم، و شمشير، نيزه و تير و كفشم را نزديـك سـرم گذاشـتم و رويـم را طـرف افـق        بيرون رفتم، و به منزل      
خوابيدم، تا اين كه  ديدم هنوز شب است بازمى شدم، و چون مى رفتم بيدار مى گردانيدم، و هرگاهى كه به خواب مى    

 �بالل نزد پيامبر خدا اى : كند عمود صبح اول دميد، آن گاه خواستم حركت كنم متوجه شدم كه انسانى صدا مى
بيا، به راه افتادم، تا نزدش بيايم، و متوجه شدم كه چهار شتر با بارهاى خود در آنجا اند، آن گـاه نـزد پيـامبر خـدا                      

 و  »مژده بادا برايت، چون خداوند قضاى دينت را برايت آورده است          «:  آمدم، و اجازه خواستم، او به من گفت        �
هـا و    خود آن «: گفت. بلى:  گفتم »اند عبور ننمودى؟   آيا بر آن چهار شترى كه خوابيده      « :من خدا را ستودم، او افزود     
، -ها را برايش اهدا نمـوده بـود    ها لباس و طعام بود، و بزرگ فدك آن   ديدم كه در آن    -بارهاى شان براى تو باشد      

مودم، و بارهاى شان را از آنها پايان        من چنان ن  : گويد مى. »ها را نزد خود قبض كن، و بعد از آن دينت را ادا كن              آن
 نماز را   �نمودم، و بعد از آن براى شان علف دادم، و سپس به طرف اذان نماز صبح رفتم، تا اين كه پيامبر خدا                       

هـر كـس كـه از پيـامبر     : هايم گذاشته گفتم خواند، و من به طرف بقيع خارج شدم، و دو انگشت خود را در گوش        
 بايد حاضر شود، و تا آن وقت مصروف فروش و اداى قرض و عرضه نمـودن بـودم                خواهان دينى باشد   �خدا  

بعـد از  .  دينى در روز زمين نماند، و دو اوقيه و يا يك و نيم اوقيه نزدم اضافه مانـد        �كه ديگر باالى پيامبر خدا      
بود، به طرف او رفتم      كه در مسجد تنها نشسته       �آن به طرف مسجد رفتم، و اكثر روز رفته بود، و با پيامبر خدا               

خداوند همه چيزى را كه بـاالى پيـامبر         :  گفتم »آنچه نزد تو بود چطور شد؟     «:  گفت )به من (و بر او سالم كردم، او       
ببـين كـه از     «: آرى، دو دينار، فرمود   :  گفتم »چيزى اضافه ماند؟  «:  بود ادا نمود، و چيزى باقى نماند، گفت        �خدا  
، و  »شـوم  اى نزد يكى از اهل خود داخـل نمـى          ها راحت نساخته   اين كه مرا از آن    ها هم مرا راحت كنى، چون تا         آن

هيچ كسى نزد مان نيامد، و او در مسجد خوابيد، و صبح نمود و روز دوم را نيز در مسجد سپرى نمود، تا ايـن كـه       
كه نماز عشاء را خوانـد،  در روز آخر دو سوار آمد، و من ايشان را بردم، و براى شان لباسدادم و طعام دادم، تا اين                   

خداوند تو را از آن راحت ساخته است، آن گاه تكبيـر           :  گفتم »آنچه نزد تو بود چطور شد؟     «و مرا فراخوانده گفت،     
ها نزدش باشد، بعد از آن   از ترس آن بود كه مرگ او را درك نمايد و آن        ]اين[و حمد خدا را به جاى آورد،        : گفت

.  كه نزد همسرانش آمده، و به هر يك زن سالم داد، تا اين كه به خوابگاه خـود آمـد             من وى را دنبال نمودم، تا اين      
و طبرانى اين را بـه ماننـد آن از   . آمده است) 55/6 (البدايه اين چنين در 1.اين بود آنچه كه مرا از آن سئوال نمودى      

  .آمده، روايت نموده است) 39/4(عبداللَّه، چنان كه در الكنز 
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  حيات صحابه

١٧٤  سوم جلد 

    و تقسيم نمودن مال و چگونگى تقسيم وى � اموال پيامبرتقسيم نمودن 
  اللَّه عنها در اين باره حديث ام المؤمنين ام سلمه رضى

 تـا ايـن كـه       �من زيادترين مالى را كـه بـه پيـامبر           :  روايت نموده، كه گفت    )رضي اهللا عنها  (طبرانى از ام سلمه     
اى بـود،    اى كـه در آن هشتـصد درهـم و صـحيفه            خريطهدانم، در يك وقت شب       خداوند او را قبض نمود آمد مى      

، بعد از نماز عشاء برگـشت، و در اتـاق           1 من بود  ]نوبت[برايش آمد، وى آن را به طرف من فرستاد، چون آن شب             
كـشيدم،   آماده ساخته بودم و انتظار مى ]جاى خواب [در جاى نماز خود نماز خواند، و من براى وى و براى خودم              

نى نمود، باز بيرون رفت، و باز برگشت و همين طور بود، تا اين كه به نماز صبح فراخوانـده شـد، و    طوال ]نماز را [
 و آن را خواست و تقسيمش       »اى كه شب مرا در فتنه انداخت كجاست؟        آن خريطه «: نماز خواند و برگشت و گفت     

خواندم، و آن به طـرفم       نماز مى «: ؟ گفت دادى اى پيامبر خدا، كارى را انجام دادى، كه آن را انجام نمى           : گفتم. نمود
آن را طبرانى   : گويد مى) 325/10( هيثمى   3.»خواندم گشتم و نماز مى    گشتم تا آن را ببينم، و باز برمى        ، باز مى  2آمد مى

  .ها جيد است به چندين سند روايت نموده و بعضى آن
   

  تاده بودو تقسيم نمودن هشتادهزارى كه عالء بن حضرمى برايش فرس � پيامبر
عـالء بـن   :  روايـت نمـوده كـه   )رضـي اهللا عنهمـا  (از حميدبن هالل ازابوبرده از ابوموساى اشعرى      ) 329/3(حاكم  

 زيادتر از آن مال، نه قبل � از بحرين هشتاد هزار فرستاد، و براى رسول خدا � براى رسول خدا �حضرمى 
ن مال روى بوريا انداخته شد، و به نماز ندا كـرده شـد،    هدايت داد، و آ   �از آن آمده بود، و نه بعد از آن، پيامبر           

نمود، و مردم آمدند، وى شروع نمود و به آنهـامى داد، و در روز    آمد، و بر مال ايستاده نظر مى�بعد پيامبر خدا  
اى رسول خدا من در روز بدر فديه خود و :  آمد و گفت� نه عددى بود، و نه هم وزنى، آن گاه عباس   4جز قبضه 

، آن گـاه در چـادر       »بگيـر «:  گفت �پيامبر خدا   .  را دادم و عقيل مال نداشت، بنابراين از اين مال بده           5يه عقيل فد
سياه نقش دارى كه بر دوش داشت انداخت، و بعد از آن حركت نمود كه برگدد، ولى نتوانست، آن گاه سر خود را 

حتـى  ( تبسم نمود � بر من بلند كن، پيامبر خدا  اى پيامبر خدا اين را    :  بلند نموده گفت   �به سوى پيامبر خدا     
يك مقدار را پس به مال برگردان و         ]كنم من بلندش نمى  [«: كه دندان ضاحك يا نيش دندانش ظاهر گرديد و گفت         

يكى آن چيزهـايى را كـه خداونـد     :  و ميگفت  6 ،)، و او چنين نمود و آن مال را با خود برد           »توانى برخيز  با آنچه مى  
  :دانم  بود برايم برآورده نمود، و ديگر را نمىوعده داده

                                                 
  .م. آمد  آن شب نزد من مى�يعنى پيامبر  1
  .نمود در قلبم خطور مى 2
 ).:١:/ ٣:(���ا�� . ���� 3

 .م. داد گرفت و براى مردم مى يعنى به مشت و چنگال خود مى 4

  .در روز بدر اسير شده بودند)  عنهمارضي اهللا(وى عقيل بن ابى طالب است، كه او و عمويش عباس  5
  .به نقل از ابن سعد 6
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هاى شما بداند، بهتـر از آنچـه از شـما        اگر خداوند خيرى در دل    : به اسيرانى كه در دست شما هستند بگو       «: ترجمه

  .»بخشد دهد، و شما را مى ته شده به شما مىگرف
ايـن حـديث بـه    : گويـد  حاكم مـى . كند دانم كه با مغفرت چه مى       و نمى  1اين از آنچه از من گرفته شده، بهتر است،        

و آن . بر شرط مسلم اسـت : گويد ذهبى مى. اند شرط مسلم صحيح است، ولى بخارى و مسلم اين را روايت ننموده         
  .ز حميدبن هالل به معناى اين روايت نموده، و ابوبرده و ابوموسى را متذكر نشده استا) 9/4(را ابن سعد 

   
  ابوبكر و تقسيم نمودن مال و مساواتش در تقسيم  

  عملكرد ابوبكر در اين باره و بيت المال در عهد وى
اخته شده و مشهورى     بيت المالى شن   �ابوبكر صديق   : ابن سعد از سهل بن ابى حثمه و غير وى روايت نموده، كه            

آيا كسى را بـر بيـت       : اى خليفه رسول خدا   : نمود، به وى گفته شد      و هيچ كس از آن حراست نمى       2در سنح داشت  
بر آن : چرا؟ گفت: بر آن هراسى نيست، گفتم: گردانى تا از آن بهره بردارى و حراست كند؟ گفت المال موظف نمى

. مانـد   چيزى در آن باقى نمـى      )و(داد،   بود مى   كه آنچه را در آن مى      قفل انداخته شده است، وى را عادت بر آن بود         
هنگامى كه ابوبكر به مدينه كوچ كرد، آن را نيز تغيير داد، بيت المال خود را در همان منزلى گردانيد كه خود در آن                 

 در خالفـت ابـوبكر       و از معادن جهينه مال زيادى برايش آمده بود، و معدن بنـى سـليم نيـز                 3بود، و از معادن قبليه    
هـاى    آن را به صورت پـاره �شد، و ابوبكر  گشايش يافت، و ازآن برايش صدقه آمد، كه در بيت المال گذاشته مى       

رسـيد، ومـساوات را در تقـسيم     نمود، و براى هر صد انسان اين قدر و اين قدر مى         گداخته شده به مردم تقسيم مى     
بودنـد، وى   ) برابـر و مـساوى    (اد، غالم، نر، ماده، خرد و بزرگ در آن          آز: نمود كه  نمودن در ميان مردم مراعات مى     

فرستاد، و سالى پيراهن هايى را كه از اطراف آورده نشده  كرد، و در راه خدا مى    شتر، اسب و سالح را خريدارى مى      
 درگذشـت  �و هنگـامى كـه ابـوبكر    .هاى اهل مدينه در زمستان تقسيم نمـود    بودند، خريدارى نمود، در ميان بيوه     

ها را طلب نمود و با آنها در بيت المال ابوبكر داخل شد، و عبدالرحمن بـن                  امين �ودفن گرديد، عمربن الخطاب     
 همـراهش بودنـد، و بيـت المـال را بـاز نمودنـد، و در آن       )غير آن دو(،  )رضي اهللا عنهما  (عوف و عثمان بن عفّان      

بود يافتند و تكـان داده شـد، و از آن يـك درهـم      مال در آن مىدينارى و درهمى نيافتند، و يك پارچه كتانى را كه   
 بـود، وى  �اى در عهد پيـامبر خـدا     دعاى رحمت نمودند، و در مدينه وزن كننده�يافتند، و همه براى ابوبكر      

چه  آمد به    �آن مال هايى كه به ابوبكر       : نمود، آن وزن كننده پرسيده شد      بود وزن مى    مى �مالى را كه نزد ابوبكر      
  . 1آمده است) 131/3( اين چنين در الكنز 4.دويست هزار: حد رسيده بود؟ وى گفت
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  .مكانى است در عوالى مدينه كه منازل بنى حارث بن خزرج درآنجا موقعيت داشت 2
  .ر ميان آن و مدينه پنج روى فاصله استاى است كه در ساحل بحر موقعيت دارد، و د قبليه منسوب به قبل است، و ناحيه 3
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  حيات صحابه

١٧٦  سوم جلد 

   
  در تقسيم مال � حديث اسماعيل بن محمد و غير وى درباره مساوات ابوبكر

 مـالى راتقـسيم نمـود، و در آن در ميـان مـردم          �ابـوبكر   : احمد در الزهد از اسماعيل بن محمد روايت نموده كه         
اى خليفه رسول خدا آيا در ميان اصحاب بدر و غير ايشان از مردم مـساوات و                 :  به او گفت   �عمر  مساوات كرد،   

و . دنيا به جز توشه، ديگر چيزى نيـست، و بهتـرين توشـه اوسـط آن اسـت           :  پاسخ داد  �ابوبكر  ! كنى؟ برابرى مى 
بـا ابـوبكر صـحبت    : وى آمده كه بن ابى حبيب و غير )يزيد(و نزد ابوعبيد از . هاى آن است   در پاداش  2فضيلت آن 

هاى شان نزد خداونـد اسـت، امـا در  ايـن بهـره       فضيلت: شد تا در ميان مردم در تقسيم فرق قايل شود، وى گفت        
از اسلم روايت است كه     ) 348/6(و نزد بيهقى    . آمده است ) 306/2(اين چنين در الكنز     . زندگى مساوات بهتر است   

اى خليفه پيامبر خدا،    : يان مردم به تساوى تقسيم نمود، آن گاه به او گفته شد            برگزيده شد، و در م     �ابوبكر  : گفت
، در ايـن بهـره ورى       3خـرم  هـا چيـزى مـى      از آن : ؟ پاسـخ داد   ]شود بهتر مى [اگر مهاجرين و انصار را فضيلت دهى        

ولين تقـسيمى كـه   در ا: و از عمربن عبداللَّه موالى غفره روايت است كه گفت      . مساوات، از ترجيح دادن بهتر است     
آيـا  : مهاجرين اوايل و سابقه داران را بر ديگران فضيلت بده، پاسخ داد:  به او گفت� تقسيم نمود، عمر �ابوبكر  

  .از ايشان سابقه شان را بخرم؟ آن گاه تقسيم نمود و مساوات را مراعات كرد
   

  قصه مال بحرين و تقسيم آن در ميان مردم
هنگـامى كـه    : اند كه گفـت     بزار و حسن بن سفيان از عمر موالى غفره روايت نموده           همچنين بيهقى، ابن ابى شيبه،    

 چيـزى دارد  �كسى كه بر پيامبر خـدا  :  گفت� رحلت نمود، مالى از بحرين فرا رسيد، ابوبكر       �پيامبر خدا   
ن بـرايم مـال     اگر از بحـري   «:  فرمود �پيامبر  :  برخاست و گفت   �آن گاه جابر    . اى دارد برخيزد و بگيرد     يا وعده 

بر خيز و بـه  :  به او گفت� ابوبكر - سه مرتبه به دست خود انداخت     - »آمد اين قدر و اين قدر به تو خواهم داد         
 شـمار كنيـد، و      ]ديگر[براى او يك هزار درهم      :  گفت �دست خود بگير، و او گرفت و پانصد درهم آمد، ابوبكر            

 بـراى مـردم وعـده       � همان وعده هايى است كه پيامبر خدا         اين: در ميان مردم ده ده درهم تقسيم نمود و گفت         
داده است، و در سال آينده از آن مال هم مال زيادترى برايش آمد، و بيست بيست درهم در ميان مردم تقسيم نمود، 

شما خـدمتكارانى داريـد، كـه    : و از آن اضافه ماند، وى آن را پنج، پنج درهم براى خدمتكاران تقسيم نمود و گفت               
اگر مهاجرين و انصار : ها هم سهمى داديم، گفتند   نند، بنابراين براى آن    نمايند، و براى تان كار مى      دمت شما را مى   خ

پاداش آنها بـر    : ، گفت ]شود بهتر مى [ از ديگران امتياز بدهى      �را نظر به سابقه شان و جايگاه شان به پيامبر خدا            

                                                                                                                                                                  
  .اين نص با مراجعه به ابن سعد تصحيح شده است 1
  .باشد» هاى شان و فضيلت«چنين در اصل آمده است، ممكن صواب  اين 2
  .اين چنين در اصل و بيهقى آمده است 3
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و حـديث  ... 1 دادن بهتر است، و در واليت خود اين عمل نمود        خداوند است، در اين بهره دادن مساوات از ترجيح        
  .آمده است) 127/3(اين چنين در الكنز . را، چنان كه خواهد آمد، متذكر شده

مـن  : اش داد گفت  و مساواتش در تقسيم، و آنچه على براى زن عربيى كه برايش چون آزاد كرده     �و عدالت على    
ه عليهماالـصال (ر آن فضيلتى براى فرزندان اسـماعيل بـر فرزنـدان اسـحاق              به كتاب خداوند عزّوجل نظر نمودم، د      

  . نديدم)والسالم
  

در اين باره،    � عمر فاروق و تقسيم اموال و امتياز دادن بر اساس سابقه و نسب  عملكرد وى               
  .و ذكر معاشى كه براساس سابقه و نسبت تعين نموده بود

اند   روايت نموده- و حديث را چنان كه قبالً گذشت، متذكر شده   -غفره  ابن ابى شيبه، بزار و بيهقى از عمر موالى          
 را به جاى خود خليفه ساخت و خداوند فتوحات زيـادى      � درگذشت، عمر    �هنگامى كه ابوبكر    : و در آن آمده   

، مـن   براى ابوبكر در اين مال رأيى بود، و من رأى ديگـرى دارم            : را نصيبش نمود، و زياده از آن برايش آمد، گفت         
كـنم،    جنگيده بودند با كسانى كه در ركاب وى جنگيـده بودنـد برابـر نمـى                �كسانى را كه در مقابل پيامبر خدا        

بنابراين مهاجرين و انصار را امتياز داد، و براى كسى كه از آنها در بدر شركت نموده بود بيست و پنج هزار تعيـين                        
و بـراى زنـان   . اهل بدر بود، برايش شانزده هزار تعيين نمـود نمود، و كسى كه اسالم آوردنش قبل از اسالم آوردن           

 دوازده هزار مقرّر ساخت، و به هـر يـك از          )رضي اهللا عنهما  ( به هر زن به استثناى صفيه و جويره          �پيامبر خدا   
اين را من فقـط بـه خـاطر هجـرت         : ها از گرفتن آن امتناع ورزيدند، عمر گفت        آن دو شش هزار تعيين نمود، و آن       

اى، بلكه به خاطر منزلـت شـان    اين را به خاطر هجرت براى آنان مقرّر ننموده  : اى آنها تعيين نمودم، ايشان گفتند     بر
اى، و ما نيز مثل منزلت شان را داريم، آن گـاه او ايـن را درسـت                    اين را براى شان مقرّر نموده      �نزد پيامبر خدا    

 دوازده  � به خاطر نزديكـى پيـامبر خـدا          �بدالمطّلب  و براى عباس بن ع    . دانست و آنها را نيز مساوى ساخت      
رضـي  ( چهار هزار مقرّر ساخت، و براى حسن و حسين           )رضي اهللا عنهما  (هزار تعيين نمود، و براى اسامه بن زيد         

، به پدرشان ملحـق گردانيـد، و        � بيست و پنج هزار مقرّر نمود، و ايشان را نظر به قرابتشان به پيامبر                )اهللا عنهما 
 و براى من سـه  2اى پدر، براى اسامه بن زيد مقرّر ساختى:  سه هزار تعيين كرد، وى گفت � عبداللَّه بن عمر     براى

! و براى وى چه فضيلتى بود كه براى من نبـود       ! چه فضيلتى براى پدر وى بود كه براى تو نبود         ! هزار مقرّر نمودى؟  
 از تـو  �و او خـودش نـزد رسـول خـدا          تـر بـود،       از پـدرت محبـوب     �پدرش براى پيامبر خدا     : عمر گفت 
  !!.تربود محبوب

و براى پسران مهاجرينى كه در بدر شركت نموده بودند، دو هزار دو هزار مقرّر نمود، آن گـاه عمـربن ابـى سـلمه                         
يـك هـزار    :  يـا گفـت    -اى غالم، يك هزار براى وى اضافه كنيد         :  باز نزدش گذشت، عمر گفت     )رضي اهللا عنهما  (

                                                 
 .):١+/ ٧(و اب� اب� Q��0 ) ٠*٣/ +(ب��AB در �&�  1

  .براى اسامه بن زيد چهار هزار مقرّر نمودى: شايد درست اين طور باشد 2



  حيات صحابه

١٧٨  سوم جلد 

كنى؟ چه فضيلتى هـست كـه پـدر     براى چه او را بر ما زياد مى:  گفت1 ، آن گاه محمدبن عبداللَّه     -برايش زياد كن    
براى وى به خاطر ابوسلمه دو هزار مقرّر نمـودم، و بـه خـاطر ام     : وى داشت، و پدران ما آن را نداشتند؟ پاسخ داد         

كـنم، و    ى برايت يك هزار اضافه مـى       برايش يك هزار اضافه نمودم، اگر تو هم مادرى چون ام سلمه دار             �سلمه  
 هشت - يعنى عثمان بن عبيداللَّه -باشد   مى� طلحه بن عبيداللَّه 2براى عثمان بن عبيداللَّه بن عثمان كه برادرزداده     

ابن عثمان، كه مثل وى اسـت،   : صد مقرّر ساخت، و براى نضربن انس دو هزار درهم مقرّر نمود، طلحه به او گفت               
من : اى از انصار نزدت آمد و برايش دو هزار مقرّر كردى، پاسخ داد ش هشتصد مقرّر نمودى، و بچهنزدت آمد، براي

كنم وى كشته شده است، آن گـاه وى   گمان مى:  پرسيد، گفتم�پدر او را در روز احد ديدم، و مرا از پيامبر خدا           
 كشته شده باشـد،  �گر پيامبر خدا ا: شمشير خود را از نيام بيرون آورد و قبضه دستش را محكم ساخت و گفت        

خواهيد اين  چراند، آيا مى ميرد، و جنگيد تا اين كه كشته شد، و اين گوسفندان را مى خداوند ذاتى است زنده و نمى
و حديث را، چنان كه چيـزى       ...  در طول عمرش به اين شكل عمل نمود        �و عمر   ! دو تن را با هم مساوى سازم؟      

آمـده، از بـزار اسـت، و صـاحب المجمـع      ) 4/6(ده است، و لفظ، چنان كه در المجمع    از آن خواهد آمد، متذكر ش     
  .3شود باشد، و به حديث وى اعتبار كرده مى در اين ابومعشر نجيح آمده، و ضعيف مى: گفته است

   
  در اين باره � حديث انس

 براى مهـاجرين پـنج      �ب  عمربن الخطا :  و ابن المسيب روايت است كه      �از انس بن مالك     ) 350/6(نزد بيهقى   
هزار مقرّر نمود، و براى انصار چهار هزار نوشت، و براى فرزندان  مهاجرين كه در بدر شركت ننوده بودند چهـار                      

عمربن ابى سلمه بن عبداالسد مخزومى، اسامه بـن زيـد، محمـدبن عبداللَّـه بـن       : هزار تعيين نمود، از جمله ايشان     
هـا نيـست، وى      ابن عمر از جمله ايـن     :  گفت �ودند، عبدالرحمن بن عوف      ب �جحش اسدى و عبداللَّه بن عمر       

به وى : اگر براى من حق باشد برايم بده، و الّا به من نده، آن گاه عمر به ابن عوف گفت    : بعد ابن عمر گفت   ! 4ووى
سوگند، من و تـو  به خدا : خواهم، عمر گفت من اين را نمى: پنج هزار و به من چهار هزار نوشته كن، عبداللَّه گفت     

آمده، روايت نموده ) 315/2(اين را ابن ابى شيبه به مانند آن، چنان كه در الكنز . شويم هر دو بر پنج هزار جمع نمى      
  .است

   
  حديث زيدبن اسلم در اين باره

                                                 
  .باشد وى محمدبن عبداللّه بن جحش است، و پدرش عبداللّه شهيد احد مى 1
  .درست اين است كه وى برادر طلحه است 2
  .حديث در جلد آخر كتاب مراجعه شودشود، براى فهم اعتبار و شاهد به مصطلح ال يعنى حديث وى در اعتبار و شاهد استفاده مى 3
  .يعنى سابقه وى از سابقه آنها بلندتر و بيشتر است 4
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  هنگامى كه براى مردم معاش مقرّر نمود، بـراى �عمربن الخطاب : نزد ابن عساكر از زيدبن اسلم روايت است كه      
 يك برادرزاده خود را آورد، و عمر � دو هزار درهم مقرّر كرد، آن گاه طلحه 1)رضي اهللا عنهما (عبداللَّه بن حنظله    

اى اميرالمؤمنين، اين انـصارى را بـر بـرادرزاده مـن تـرجيح دادى؟               : براى وى كمتر از آن معاش مقرّر نمود، گفت        
شـود، در روز   دم كه شمشير خود را چنان كه شتر برهنه مىآرى، به خاطر اين كه من پدر وى را در حالى دي     : گفت

  .آمده است) 319/2(اين چنين در الكنز . احد برهنه نموده بود
   

  حديث ناشزه يزنى در اين باره
 كـه بـراى مـردم       2 در روز جابيـه    �از عمـربن الخطـاب      : احمد از ناشزه بن سمى يزنى روايت نموده،  كه گفـت           

بلكـه  : خداوند عزّوجل مرا خازن و تقسيم كننده اين مال گردانيده است، بعد از آن گفت              : نمود شنيدم  سخنرانى مى 
 �و به زنان پيامبر خدا     . كنم ها شروع مى   تر آن   و از شريف   �كند، و من از اهل پيامبر        خداوند آن را تقسيم مى    

:  گفـت )رضـي اهللا عنهـا  (اه عائـشه  آن گـ . )اللَّه عنهن رضى(ده هزار مقرّر نمود، مگر براى جويريه، صفيه و ميمونه     
مـن  :  در ميان شان مساوات نمود، بعد از آن گفت         �نمود، و بنابر آن عمر        در ميان ما مساوات مى     �پيامبر خدا   

در ميـان  [ و - چون ما به ظلم و تعدى از ديار خويش بيرون رانده شديم        -كنم   از يارانم، مهاجرنى اوايل شروع مى     
ها، پنج هزار تعيين نمود، و براى كسى از انصار در بدر شـركت نمـوده              ، و براى اهل بدر آن     ها تر آن   از شريف  ]آنان

كـسى كـه بـه    : بود، چهار هزار مقرّر كرد، و براى كسى در احد شركت نموده بود سه هـزار تعيـين نمـود و گفـت            
ى نمـود، معـاش     نمايد، و كسى كه در هجرت سهل انگار        هجرت سبقت نمود، معاش نيز براى وى پيش دستى مى         

نمايد، و هيچ كس جز خوابگاه شتر خود را مالمت نكنـد، مـن معـذرت خـود را در بـر كنـار             نيز برايش كندى مى   
كنم، من وى را امر نمودم تا اين مال را براى ضعفاى مهـاجرين نگـه دارد،                  نمودن خالدبن وليد براى تان تقديم مى      

رد، بنابراين وى را برطرف ساختم، و به جايش ابوعبيـده را مقـرّر              ولى او آن را براى زورمند و باشرف و با زبان دا           
اى عمربن الخطاب، به خدا سوگند، معذور نيستى، چـون تـو كارمنـدى را     : نمودم، آن گاه ابوعمروبن حفص گفت     

 � وى را استخدام نموده بود، و شمشيرى را در نيام انداختى كه رسول خدا                �برطرف ساختى كه پيامبر خدا      
!!  نصبش نموده بود، و با بچه عمـو حـسد نمـودى   �از نيام كشيده بود، و بيرقى را گذاشتى كه پيامبر خدا     آن را   

 3.تو قرابت نزديكى دارى، و نوسن و سـال هـستى، و دربـاره بچـه عمويـت غـضبناكى                   :  گفت �عمربن الخطاب   
اين را از ناشزه بـن سـمى        ) 349/6 (اند، و بيهقى   اين را احمد روايت نموده، و رجال آن ثقه        : گويد مى) 3/6(هيثمى  

  .يزنى به مانند آن روايت نموده مگر وى معذرت عزل خالد و مابعد آن را متذكر نشده است
   

    � ها توسط عمر تدوين ديوان عطايا و مستمرّى
                                                 

  .وى حنظله بن راهب شهيد احد و غسيل مالئكه است 1
  .م. مراجعه شود) 77/1(در اين باره تفصيل و شرح اين منطقه به  2
3 ���� . �  ).*٧:/ ٣(ا()
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هنگامى كه ابوموسى مال زيـادى را بـرايش آورد، و عملكـرد وى در تقـسيم                  � حالت عمر 
  نمودن آن
 بـا   �از نـزد ابوموسـى اشـعرى        : اند كـه گفـت      روايت نموده  �از ابوهريره   ) 350/6(و بيهقى   ) 216/3(ابن سعد   

ام،  با هشتصد هزار درهم آمده: چه آوردى؟ گفتم:  آمدم، او به من گفت  �هشتصد هزار درهم نزد عمربن الخطاب       
مود، تا اين كه به نماز صـبح        و عمر آن شبش را بيدار سپرى ن       . آرى: آيا پاك و حالل است واى بر تو؟ گفتم        : گفت

عمربن الخطاب چگونه خواب برود، در حالى : پاسخ داد! امشب خواب نكردى: اذان داده شد، همسرش به او گفت  
داد،  چه عمر را در امـان مـى  ! كه براى مردم چيزى آمده كه از ابتداى اسالم تا اكنون مانند آن براى شان نيامده بود؟                

هنگامى كه نماز صبح را به جاى آورد، ! نزدش باشد و آن را در جايش نگذاشته باشد؟كه اگر هالك شود و آن مال 
امشب براى مردم چيزى آمده كه      :  نزدش جمع شدند، و او خطاب به آنان گفت         �اى از اصحاب پيامبر خدا       عده

رت بدهيد، من بـر     از ابتداى اسالم براى شان مثل آن نيامده است، من نظرى را مناسب ديدم، و شما هم برايم مشو                  
شوند،  اى اميرالمؤمنين اين طور نكن، مردم به اسالم داخل مى         : آن شدم تا توسط پيمانه به مردم بدهم، ايشان گفتند         

ها را از روى كتاب بده، و هنگامى كه مردم زياد شدند، و مـال زيـاد شـد، از روى آن                       گردد، ولى آن   و مال زياد مى   
از خودت، اى اميرالمـؤمنين، چـون       : ها شروع كنم؟ گفتند    بدهيد كه از كدام آن    برايم مشورت   : گفت. براى شان بده  

 �نـه، ولـيكن از پيـامبر خـدا          :  گفت -اميرالمؤمنين داناتر است    :  و بعضى ايشان گفتند    -تو ولى اين امر هستى      
ـ                      شروع مى  ب شـروع   كنم، و بعد از آن حسب مرتبه نزديكى به وى، ديوان را اساس گذاشت، از بنـى هاشـم و مطل

نمود، و به همه شان داد، بعد از آن به بنى عبد شمس داد، و بعد به بنى نوفل بن عبدمناف داد، و از بنى عبد شمس    
  .آمده است) 315/2(كه وى براى مادرى هاشم بود، اين چنين در الكنز . به خاطرى شروع نمود

   
در قـدم    � ول خـدا  تدوين ديوان مستمرّى توسط عمر و عطا نمودنش براى خويشاوندن رس          

  نخست
 از مـسلمانان    �عمربن الخطاب   : از طريق وى از جبيربن حويرث آمده كه       ) 22/5(و طبرى   ) 212/3(نزد ابن سعد    

مالى را كه هر سال نزدت جمـع        :  برايش گفت  �در ارتباط به تدوين ديوان مشورت خواست، على بن ابى طالب            
كنم مال زيادى  احساس مى:  گفت�قسيم كن، و عثمان بن عفّان شود، بدون اين كه از آن چيزى را نگه دارى ت         مى

به دست آيد كه براى مردم كفايت كند، اگر آمارى از ايشان گرفته نشود كـه گرفتگـى از ناگرفتـه شناسـايى شـود،                      
اهان ام پادشـ  اى اميرالمومنين، من شام رفتـه     : ترسم كه مشكالتى به بار آيد، و وليدبن هشام بن مغيره به او گفت              مى

اند، تو هم ديوانى بساز، و ارتشى درست كن، آن        اند، و نظام ارتشى درست نموده      آن ديار را ديدم كه ديوانى ساخته      
ها از جمله   آن- را طلب نمود �گاه قول او را قبول كرد و عقيل بن ابى طالب و مخرمه بن نوفل و جبيربن مطعم    

هـا نوشـتند و از بنـى         هاى شان نوشـته كنيـد، و آن         طبق منزلت  مردم را :  و گفت  -بهترين نسب دانان قريش بودند      
 را بـه ترتيـب   � و قـومش را درج نمودنـد، و بعـد از آن عمـر     �ها ابوبكر  هاشم شروع نمودند، و بعد از آن آن       

بـود،    ايـن طـور مـى   - به خدا سوگند -دوست داشتم :  به آن نظر نمود، گفت   �هنگامى كه عمر    . خالفت نوشتند 
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تر، و عمـر را در جـايى بگذاريـد، كـه             تر و نزديك    شروع كنيد، و باز نزديك     �ابت نزديك پيامبر خدا     ولى از قر  
  .آمده است) 316/2(اين چنين در الكنز . خداوند او را گذاشته است

   
  و بنى عدى در قصه تقسيم مال اتفاق افتاد � آنچه ميان عمر

بنى عدى نـزد عمـر      :  وى از اسلم روايت است، كه گفت       از طريق ) 23/5(و همچنين طبرى    ) 212/3(نزد ابن سعد    
، �اى خليفه ابوبكر، و ابوبكر خليفـه رسـول خـدا            :  هستى، گفت  �تو خليفه رسول خدا     :  آمدند و گفتند   �

دادى كه اين قوم تو را در آن قـرار داده بودنـد، بهتـر                درست است، اگر خويشتن را در همان جايى قرار مى         : گفتند
هاى خود را به حـساب شـما از          خواهيد با استفاده از مقام من بخوريد، و من نيكى          مى!  بنى عدى  بخ بخ : بود، گفت 

 يعنـى ولـو   -نه، به خدا سوگند، تا اين كه دعوت براى تان بيايد، اگرچه دفتر هم بر شما تمام شـود                ! دست بدهم؟ 
 از آنها مخالفت كنم، جدا كرده خواهم        اگر در آخر مردم هم نوشته شويد، من دو يار دارم كه راهى را پيمودند، اگر               

شد، به خدا سوگند، ما فضيلت را در دنيا به دست نياورديم، و از آخرت آنچه را از ثواب خداوند تمنّـا داريـم، بـه          
، او شرف و عزّت ماست، و قـومش         �ايم، تمنا نداريم، مگر به واسطه و به خاطر محمد            خاطر آنچه عمل نموده   

 عـزّت داده شـدند، و شـايد    �تر، عرب به خاطر رسول خدا  تر و نزديك  از آن نزديكاشرف عرب است، و بعد   
ها پس از پدران زيادى به وى برسند، ولى در ميان ما و او كه در نسبش با وى يكجا شويم، و تا آدم از       بعضى از آن  

ها با اعمال بيايند و ما  م اگر عج- به خدا سوگند -رغم اين   وى جدا نشويم جز پدران چندى فرق نيست، اما  على          
 اولى تراند، بنابراين مردى به قرابتى نگاه نكند، و بايد براى آن             �بدون عمل بياييم، آنها در روز قيامت به محمد          

چه نزد خداوند است عمل بكند، چون كسى را كه عملش بـرايش كوتـاهى كنـد، نـسبش بـه وى كـارى از پـيش                        
  1.برد نمى

   
  اللَّه عنهم در تقسيم ابوبكر و على رضىرجوع نمودن عمر به رأى 

و حـديث را بـه   ...  مالى از بحرين آمـد �براى ابوبكر  : بزار از عمربن عبداللَّه موالى غفره روايت نموده، كه گفت         
 و پس از حمد - � يعنى عمر -روز جمعه بيرون شد : طول آن، چنان كه گذشت متذكر شده، و در آن آمده است         

 - يا اين كـه اميرالمـؤمنين در گـذرد           -اگر عمر بميرد    : اى از شما به من رسيد      سخن گوينده : و ثناى خداوند گفت   
آرى، بـه خـدا سـوگند،       . كنيم، و امارت ابوبكر يك امـر تـصادفى بـود           فالن را ايستاد نموده، و همراهش بيعت مى       

رف وى دراز كنيم، چنان كـه       شود، كه گردنهاى خويش را به ط       تصادفى بود، و براى ما چون ابوبكر از كجا پيدا مى          
ابوبكر نظرى را مناسب ديد، و نظر وى اين بود كـه بـه شـكل    ! نموديم؟ هاى خود را به طرف ابوبكر دراز مى    گردن

مساوى تقسيم كند، و من چنان ديدم  كه فرق بگذارم، و اگر تا سال آينده زنده بودم من نيز به نظر ابوبكر مراجعـه                

                                                 
  .ايم هاين نصر را با استفاده از طبرى تصحيح نمود 1



  حيات صحابه

١٨٢  سوم جلد 

در ايـن  : گويـد  مـى ) 6/6(هيثمـى  . و حـديث را متـذكر شـده   ... نظر من بهتر اسـت خواهم نمود، چون نظر وى از      
  2.شود  نوشته مى1ابومغشر نحيح آمده كه ضعيف است، ولى حديث وى به خاطر اعتبار

   
  اللَّه عنهما عمر و دادن  مال  عمر و دادن بقيه بيت المال براى عباس رضى

 بعد از اين كه در ميان مردم تقسيم نمـود         � در بيت المال عمر      :از حسن روايت نموده، كه گفت     ) 20/4(ابن سعد   
 )عليـه الـسالم  (كنيد، اگر عموى موسى  چه فكر مى:  و مردم گفت� براى عمر �چيزى باقى ماند، آن گاه عباس    

 بنابراين من به آن مـستحق تـرم، مـن عمـوى           : آرى، گفت : نموديد؟ گفتند  بود، آيا وى را احترام مى      در ميان تان مى   
  . با مردم صحبت نمود، و آن باقيمانده را كه مانده بود، به وى دادند�آن گاه عمر .  هستم�پيامبرتان 

   
  اللَّه عنها در اين باره حديث عائشه رضى

 آمـد، و دربـاره آن بـا    �اى براى عمر بن الخطاب  صندوقچه:  روايت نموده، كه )رضي اهللا عنها  (ابويعلى از عائشه    
دهيد كه آن را بـه عائـشه بـه خـاطر محبـت               آيا اجازه مى  :  كه آن را به كى بدهد؟ بعد گفت        يارانش مشورت نمود  

 آورده شد، و او آن را باز نمود و گفته )رضي اهللا عنها(آرى، و آن به عائشه :  با وى بفرستم؟ گفتند�رسول خدا 
، 3 فتح شده  �از رسول خدا    چقدر براى ابن الخطاب  بعد       :  برايت فرستاده، گفت   �اين را عمربن الخطاب     : شد

  .اند رجال آن رجال صحيح: گويد مى) 6/6(هيثمى . بار خدايا، مرا به عطيه وى در سال آينده باقى نگذار
   

  در اين باره � حديث انس
 مـرا بـر دادن صـدقه مقـرّر نمـود، و در حـالى       �ابـوبكر  :  روايت نموده، كه گفـت �ابن سعد از انس بن مالك  

آرى، : اى؟ گفـتم   اى انس آيا بـراى مـا شـترى آورده         :  گفت � در گذشته بود، عمر      �بوبكر  بازگشت نمودم، كه ا   
هرچه باشد، آن براى توسـت،  : گفت. آن از اين زيادتر است: گفتم. شتر را براى ما بياور و مال براى تو باشد      : گفت

  .آمده است) 148/3(ز اين چنين در الكن. ومال چهار هزار بود، بنابراين من مالدارترين اهل مدينه شدم
   

  اى قرار گرفته بود قصه اعطاى وى به مردى كه در راه خدا مورد اصابت ضربه
هـاى   در حـالى كـه مـردم معـاش        : از عبداللَّه بن عبيد بن عمير روايت نموده، كه گفـت          ) 355/3 (الحليهابونعيم در   

اى بود،   مردى ديد، كه در رويش ضربهگرفتند، وى سر خود را بلند نمود، و به  مى�خويش را در پيش روى عمر   
اى  كه او درآن شركت داشـت، بـه     پرسيد، او خبر داد كه اين ضربه در غزوه        ] از سبب آن  [وى را   : گويد مى ]راوى[

براى وى يك هزار حساب كنيد، و براى آن مرد يـك هـزار درهـم داد، بعـد از آن                     :  گفت �او رسيده است، عمر     

                                                 
  .م. به مصطلح الحديث مراجعه شود» اعتبار«براى فهم  1
� در ا
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  .هدفش اين است كه اماكن زيادى به دست وى فتح گرديده است 3



  حيات صحابه

١٨٣  سوم جلد 

براى وى يك هزار حساب كنيد، و براى آن مرد يك هزار ديگـر داد، و بـراى   : عد گفت، و ب 1ساعتى مال را گردانيد   
داد، آن گاه آن مرد از كثرت دادن وى برايش حيا نمـود و    وى چهار مرتبه گفت، و در هر بار برايش هزار درهم مى           

وى از كثـرت آنچـه داده       پنداريم كه    ما مى :  از وى جويا شد، به او گفته شد        �عمر  : گويد مى] راوى[بيرون رفت،   
نمود، تا يك درهم هم از مـال بـاقى           به خدا سوگند اگر وى درنگ مى      :  گفت �شد حيا نمود و بيرون رفت، عمر        

مردى است كه در راه خدا زده شده و ضـربه، رويـش را سـياه گردانيـده                 ] وى[دادم،   ماند برايش همين طور مى     مى
  .است

   
  الو تقسيم نمودن م � على بن ابى طالب

هاى شان را داد، و بعـد     روايت نموده، كه وى سه مرتبه در يك سال براى مردم سهم            �ابوعبيد در االموال از على      
براى سهم و معاش چهارم بيرون رويد، چون من خزانه دار شما نيـستم،              : از آن برايش مالى از اصفهان آمد و گفت        

آمـده  ) 320/2(ايـن چنـين در الكنـز      . و قومى ردش نمـود    ها را توزيع نمود، و قومى آن را گرفت،           آن گاه ريسمان  
  .است

   
  چه را كه در بيت المال بود    همه آن)رضي اهللا عنهما(تقسيم نمودن عمر و على 

  و تقسيم نمودن مال وردش بر مردى كه با او درباره ابقاى آن صحبت نمود � عمر
عمـربن الخطـاب بـه عبداللَّـه بـن ارقـم       :  كه گفت از يحيى بن سعيد و او از پدرش روايت نموده،         ) 357/6(بيهقى  

بيت المال مسلمين را در هر ماه يك مرتبه تقسيم كن، مال مسلمانها را در هر جمعه يكبار                  :  گفت )رضي اهللا عنهما  (
اى : مـردى از قـوم گفـت   : گويـد  بيت المال را در هر روز يك مرتبه تقـسيم كـن، مـى   : تقسيم كن، بعد از آن گفت   

 - يعنـى خروجـى      - مسلمين چيزى را براى آمادگى در مقابل مصيبتى يا صدايى            )بيت المال ( اگر در    اميرالمؤمنين،
شيطان آن را بر زبانت :  به آن مردى كه با او صحبت نموده بود گفت        �گويد عمر     مى ] راوى[بگذارى بهتر است،    

شته اسـت، مـن بـراى آن چيـزى را     جارى ساخت، خداوند دليل آن را به من تلقين نموده، و از شرّ آن محفوظم دا           
  .� آن را برايش آماده نموده بود، طاعت خداوند عزّوجل و رسولش �كنم، كه رسول خدا  آماده مى

   
  اللَّه عنهما در اين باره حديث ابن عمر رضى

 � مـالى از عـراق بـراى عمـر        :  روايت است كه، گفت    )رضي اهللا عنهما  (از ابن عمر    ) 45/1 (الحليهنزد ابونعيم در    
اى اميرالمؤمنين اگر از اين مال قدرى       : آمد، و او به تقسيم نمودن آن شروع كرد مردى به سويش برخاست و گفت              
اى اگر رخ دهد، استفاده شود بهترخواهد  نگه دارى تا از آن در مقابل دشمن در صورتى كه پيش آيد، و يا در حادثه     

اين حرف را از زبان تـو شـيطانى گفـت، خداونـد        ! شد؟تو را چه شده است، خداوند تو را بك        :  گفت �بود، عمر   

                                                 
  .م. يعنى براى مستحقان ساعتى توزيع نمود 1



  حيات صحابه

١٨٤  سوم جلد 

كـنم، ولـى بـراى     دليل آن را به من تلقين نموده است، به خدا سوگند، خداوند را امروز براى فردا ابداً نافرمانى نمى 
  . براى شان آماده ساخته بود�كنم كه پيامبر خدا  ها چيزى را آماده مى آن
   

  اللَّه عنهما در اين باره قصه عمر با عبدالرحمن بن عوف رضى
 مـالى آورده شـد، آن گـاه    �بـراى عمـربن الخطـاب    : نزد بن عساكر از سلمه بن سعيد روايت اسـت، كـه گفـت     

اى اميرالمؤمنين اگر از ايـن مـال در بيـت المـال بـراى كـدام           : عبدالرحمن بن عوف به سوى وى برخاست وگفت       
اى است كه شيطان آن را پيشكش نموده         كلمه ] اين[:  گفت آيد نگه دارى بهتر است، عمر      مصيبت يا كارى پيش مى    

اش محفوظم داشته است، آيا امسال خداونـد را از تـرس و              است، خداوند دليل آن را به من تلقين نموده، و از فتنه           
  :كنم، خداوند گفته است ها تقواى خداوند را آماده مى براى آن! خوف سال آينده نافرمانى كنم؟

][��8 � � R	��wH�© � n�I � ��T�8 � �l�(�ª «�¬� �'� � [.)P2p��:¥�(  
و او را از جايى كـه گمـان نـدارد    . آورد و هر كس از خدا بترسد، براى او راه نجات و گشايشى فراهم مى         «: ترجمه

  .»دهد روزى مى
  .آمده است) 391/4(اين چنين در منتخب الكنز ! 1)109(باشد آيد فتنه مى و آن براى كسى كه بعد از من مى

   
  براى ابوموسى اشعرى در اين باره � نامه عمر
عمـربن  : انـد كـه گفـت      آمده، از حسن روايت نمـوده     ) 217/2(و ابن عساكر، چنان كه در الكنز        ) 218/3(ابن سعد   

  : نوشت)رضي اهللا عنهما(الخطاب به ابوموساى اشعرى 
) �'5 �� :    �^ ��<� ��5 ] 67
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�7I(.  
 ] همـه مـال   [خواهم روزى را از سال بدانم، كه در بيت المال درهمى هـم بـاقى نمانـد، حتـى                     مى: اما بعد «: ترجمه

  .»ام خارج شود، تا خداوند بداند كه من براى هر مستحق حقش را ادا نموده
  

  ه در اين بارهبه حذيف � نامه عمر
 نوشت كه به مردم عطايا و )رضي اهللا عنهما(عمر براى حذيفه  : از حسن روايت نموده، كه گفت     ) 215/3(ابن سعد   

 بـرايش   �بعـد عمـر     . ولى چيز زيادى باقى مانده اسـت      ! ايم ما چنان نموده  : او براى عمر نوشت   ! معاششان را بده  
  :نوشت

)>�� ��,�	0 �R	��.�/� VO�� �,��/ �"��,C�5 ��H�� ���0 �� � � ��'� �- (.  
آن غنيمت ايشان است، كه خداوند براى شان نصيب نموده است، نه آن براى عمـر اسـت و نـه بـراى آل             «: ترجمه

  .»عمر، آن را در ميان شان تقسيم كن
                                                 

  . خواهد گرديد� آن سبب فتنه براى شخص مابعد عمر  به كالم عبدالرحمن عمل كند�يعنى اگر عمر  1



  حيات صحابه

١٨٥  سوم جلد 

  در تقسيم نمودن همه مال � عملكرد على
ابن نباج نـزد وى     :  روايت نموده، كه گفت    ) بن ابى طالب   از على (از على بن ربيعه والبى      ) 81/1 (الحليهابونعيم در   
و تكيه كنان بر ابن ! اللَّه اكبر:  پر شده است، گفت  1اى اميرالمؤمنين، بيت المال مسلمين از زرد و سفيد        : آمد و گفت  

  : نباج برخاست، تا اين كه نزد بيت المال مسلمين ايستاد و گفت
��/ k���� � V�C( �O-  

f� k�8 ��( �% ���/   
در ميان مردم ندا شد، و همه آنچه را در بيت المال بود داد              : گويد هاى كوفه را برايم فراخوان، مى      اى ابن نباج گروه   

اى طال و اى نقره، غير از من را فريفته سازيد، بگير، و بگير، تا اين كه يك دينـار و درهـم از آن بـاقى                        : گفت و مى 
  . نمود و در آن دو ركعت نماز گزاردو بعد از آن به آب پاشى آن امر. نماند

خواند، و از آن به  نمود، و در آن نماز مى  بيت المال را جاروب مى�على  : و از مجمع تيمى روايت است كه گفت       
و ابـن عبـدالبر در االسـتيعاب    . نمود كه در روز قيامت بـرايش گـواهى بدهـد           عنوان مسجد به اين اميد استفاده مى      

  . به مانند اين را روايت نموده استاز مجمع التيمى) 49/3(
از : گفـت   شـنيدم كـه مـى      �از على ابن ابى طالـب       : و از معاذبن العالء از پدرش از جدش روايت است كه گفت           

ام، و بعد از آن به بيت المال  غنيمت شما جز اين شيشه را كه رئيس قريه برايم اهدا نموده است ديگر چيزى نگرفته 
  :گفت  در آن بود تقسيم نمود، و بعد شروع نموده مىوارد شد، و همه آنچه را
 k�e �� �� �"�% � S	/�  

k� 1�8 �% �,C �%�8  
 در جزيه و خراج از اهل هر صناعت از صنعت شان و كار دستى       �على  : و از عنتره شيبانى روايت است كه گفت       

گرفت، و بعد آن را در ميان مردم   مىگرفت، حتى كه از اهل سوزن سوزن جوال دوز، تار و ريسمان          آنان ماليات مى  
كرد، جز در  گذاشت كه در آنجا شب سپرى كند، بلكه آن را تقسيم مى نمود، و در بيت المال، مالى را نمى تقسيم مى

اى دنيا مرا فريفته نـساز،  : گفت پرداخت، و مى ساخت، و فردا به آن مى صورتى كه كارى وى را به خود مشغول مى        
  .نمود ن، و اين را زمزمه مىغير مرا فريفته ك

��/ k���� � V�C( �O-  
��/ f� k�8 ��( �% �  

اى اميرالمؤمنين،  :  آمدم، قنبر نيز نزدش آمد و گفت       �روزى نزد على    : و ابوعبيد از عنتره روايت نموده،  كه گفت        
ست، و من چيـزى     دارى، و براى اهل بيت تو نيز در اين مال سهم و نصيب ا              تو مردى هستى كه چيزى را نگه نمى       

اى  او را داخل خانـه    : گويد برو و ببين كه آن چيست، مى      : آن چيست؟ قنبر پاسخ داد    : ام، گفت  را برايت پنهان داشته   
 آن را ديـد  �هاى طال و نقره و طال اندود شده قرار داشت، هنگامى كـه علـى                اى پر از ظرف    نمود، و در آن كيسه    

                                                 
  .م. هدفش طالء و نقره است 1



  حيات صحابه

١٨٦  سوم جلد 

و بعد شروع به وزن كردن      ! اى در خانه من آتش عظيمى را داخل كنى؟         خواسته! مادرت تو را از دست بدهد     : گفت
  :داد، و بعد گفت  آن نمود، و به هر بزرگ قوم سهم وى را مى

  هذا جناى و خياره فيه
  و كل جان يده الى فيه

 مـسدد از  آمده، و احمد آن را در الزهـد، و  ) 57/5(اين چنين در منتخب الكنز      ! مرا فريفته نكن، غير مرا فريفته ساز      
  .اند آمده، روايت نموده) 57/5( گذشت، چنان كه در المنتخب الحليهمجمع به مانند آنچه نزد ابونعيم در 

   
  درباره حق مسلمانان در مال   � نظر عمر

  حديث اسلم در اين باره
شـويد و  به خاطر ايـن مـال جمـع    : گفت  شنيدم كه مى�از عمر  : از اسلم روايت نموده، كه گفت     ) 351/6(بيهقى  

به شما اشاره كردم كه جمع شويد و ببينيد كه اين مال : ها گفت ببينيد كه آن براى كى مناسب است، بعد از آن به آن
  : گويد براى كى مناسب است، و من آياتى از كتاب خدا را خواندم، و از خداوند شنيدم كه مى
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ها عايد پيامبرش گردانيـد، از آن خـدا، رسـول او، خويـشاوندان، يتيمـان و                  آنچه را خداوند از اهل آيادى     «: ترجمه

دست به دست ميان ثروتمندان شما نگردد، و هرچه را پيامبر بـراى تـان          ( اين اموال )مستمندان و مسافران است، تا      
و . كند باز ايستيد، و از خدا بترسيد، كه خداوند شديدالعقاب است           و اجرا كنيد، و از هر چه منع مى        دهد بگيريد    مى

انـد، آنهـا فـضل الهـى و          اين اموال براى مهاجرين فقيرى است كه از خانه و كاشانه و اموال خود بيرون رانده شده                
  .»اند ستگويانها را كنند، و آن طلبند، و خدا و رسولش را يارى مى رضاى او را مى

  :به خدا سوگند، آن هم به تنهايى شان براى آنها نيست
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ايمـان، قبـل از مهـاجران مـسكن گزيدنـد، آنهـا         و در خانه    ( مدينه)و براى كسانى است كه در دارالهجرة        «: ترجمه

دارند و در دل نيازى به آنچه به مهاجران داده شده احـساس          كنند دوست مى   كسانى را كه به سوى شان هجرت مى       
  .»دارند ها را بر خود مقدم مى كنند، و آن نمى

  :و به خداوند سوگند، كه آن براى اينها هم به تنهايى شان نيست
] ��.�( �8O����-�'5 � [98¢� .)�`+�:�¡(  

  .»و نيز آنان راست كه بعد از مهاجران آمدند«: ترجمه



  حيات صحابه

١٨٧  سوم جلد 

به خدا سوگند براى هر مسلمان در اين مال حق است، از آن برايش داده شده باشد، و يا بازداشته شده باشد، حتى                       
  .ولو چوپانى در عدن باشد

  
  حديث مالك بن حدثان در اين باره

بعـد از   : اى كه متذكر شد روايت نموده، كه گفـت          در قصه  �ز مالك بن اوس بن حدثان       همچنين ا ) 352/6(و در   
  :آن اين آيه را تالوت نمود

]�%�H<�� .��7?	� ;���Q�� �:�... [�8\ ��\ �) .)�5����: ¡(  
  .»...شود صرف كرده مى... زكات فقط براى فقرا و مساكين«: ترجمه

  :د تالوت نمودها است، بع اين براى اين: آن گاه گفت
]6$ � ���C{ �:� ���	0� � ����	� � �H® �R	� ��/ . [�8\ ��\ �) .)��7"��:¤�(  

  .»و بدانيد آنچه كه غنيمت گرفتيد از چيزى، پنجم سهم اش براى خدا و پيامبر است«: ترجمه
  :ها است، بعد خواند اين براى اين: بعد گفت

]V�7�� �-� � ����� 6	0 �R	��.�/� � [�8\ ��\ �) .  
  .»ها عايد پيامبرش گردانيد آنچه را خداوند از اهل اين آبادى«: ترجمه

  :بعد از آن خواند
]�8�(�,<� .��7?	� [�8\ ��\ �) .  

  .»اين اموال براى مهاجران فقيرى است«: ترجمه
  :اند، و بعد تالوت نمود اين مهاجرين: گفت
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  .» و در خانه ايمان قبل از مهاجران مسكن گزيدند)مدينه( هو براى كسانى است كه در دارالهجر«: ترجمه
  : و گفت: گويد  مى] راوى[ها هم انصاراند،  اين: گفت
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مان را كـه در ايمـان پيـشى       ما و برادران  ! پروردگارا: گويند و براى كسانى است كه بعد از آنان آمدند و مى          «: ترجمه

  .»...گرفتند بيامرز
و اين همه مردم را در بر گرفت، و هيچ كس از مسلمانان باقى نماند مگر اين كه براى وى در اين مال حقى                        : گفت

 ان شاءاللَّه زنده بودم، هيچ كس از مسلمانان بـاقى نخواهـد             -ه مالك آن هاييد، اگر من       است، مگر غالم هايى را ك     
اش در آن عـرق   ماند، مگر اين كه حقش به او خواهد آمد، حتى براى چوپان در محلّه حميـر، حقـش كـه پيـشانى                 

) 340/4( تفسير ابـن كثيـر   اين را هم چنان ابن جرير از مالك بن اوس به مانند آن، چنان كه در    . ننموده خواهد آمد  
  .آمده، روايت نموده است

   



  حيات صحابه

١٨٨  سوم جلد 

    و تقسيم نمودن مال � بن عبيداللَّهه طلح
  قصه طلحه با همسرش در اين باره

روزى :  روايت نموده، كه گفت    )رضي اهللا عنها  (بى اش سعدى     طبرانى به اسناد حسن از طلحه بن يحيى و او از بى           
تـو را چـه   :  داخل شدم، و از وى سنگينى و ناراحتى ديدم، به او گفتم            -  است � هدفش ابن عبيداللَّه     -نزد طلحه   

نه، تو همـسر خـوبى بـراى يـك          :  از ما تو را ناراحت ساخته باشد، راضيت سازيم، گفت          )چيزى(شده است؟ اگر    
چـه تـو را از طـرف آن    : دانم با آن چه كـنم، گفـت   ولى نزدم مالى جمع شده است، و نمى  ! شخص مسلمان هستى  

قـومم را بـرايم     ! اى غـالم  : سازد، قومت را فراخوان، و آن را در ميان شان تقسيم كـن، طلحـه گفـت                 هگين مى اندو
آمـده  ) 176/2(اين چنين در الترغيـب      . چهارصدهزار: فراخوان، بعد از خازن پرسيدم كه چقدر تقسيم نمود؟ گفت         

ماننـد آن را، روايـت   ) 88/1( ابـونعيم  و) 157/3(سـعد    انـد و ابـن     گويد رجال آن ثقـه     مى) 148/9(است، و هيثمى    
  .اند نموده

   
  در اين باره � حديث حس

 زمينى را كه مربوط وى بـود بـه          �طلحه  :  روايت نموده، كه گفت    �از حسن   ) 89/1 (الحليهابونعيم همچنين در    
 كـرد،   هفتصد هزار فروخت، و آن مال شب را نزد وى سپرى نمود، وى از هراس آن مال شب را به بيدارى سپرى                     

  .تر از وى روايت نموده است طوالنى) 157/3(اين را ابن سعد . تا اين كه صبح شد و آن را پراكنده نمود
   

  طلحه فياض
طلحه نزدم آمد، و او را      :  روايت نموده، كه گفت    )رضي اهللا عنهما  (همچنين از سعدى همسر طلحه      ) 378/3(حاكم  

بينمت؟ آيا از امر ما چيـزى برايـت ناپـسنديده آمـده اسـت؟                چرا ترش روى مى   : ناراحت و جگرخون يافتم، گفتم    
ولـى مـال زيـادى نـزدم     ! به خدا سوگند، چيزى از امر تو برايم ناپسند نيست، تو همسر و زن خوبى هـستى           : گفت

او چنـين  : گويـد  به سوى اهل و قومت بفرست، و در ميان شان تقسيم كن، مى   :  گفت ] همسرش[جمع شده است،    
چهارصدهزار، و درآمد وى هـر روز يـك هـزار درهـم     : ازن پرسيدم كه چقدر تقسيم نمود؟ گفتم   نمود، و من از خ    

  .شد  ناميده مى»طلحه فياض«و او : گويد مى. بود
   

  زبيربن عوام و تقسيم نمودن مال  
  ها در اين باره قصه وى با غالم

زبيربن عـوام هـزار غـالم داشـت، كـه           : ت العزيز روايت نموده، كه گف     )عبد(از سعيد بن    ) 90/1 (الحليهابونعيم در   
خاسـت و    نمود، و بعد از آن به طرف منزل خـود بـر مـى              پرداختند، و او آن را هر شب تقسيم مى         برايش خراج مى  

  .همراهش چيزى نبود
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پرداختنـد، و او از      زبيربن عوام هزار غالم داشت كه برايش خـراج مـى          : و از مغيث بن سمى روايت است كه گفت        
از مغيث به مانند اين روايـت نمـوده، و   ) 9/8(و اين را بيهقى    . نمود درهمى را هم داخل خانه خود نمى      ها   خرج آن 

  .آمده، روايت كرده است) 546/1 (االصابهيعقوب بن سفيان هم آن را به مثل اين، چنان كه در 
   

  قصه آنچه ميان او  و پسرش عبداللَّه در قرضدارى اش پيش آمد
هنگامى كـه زبيـر در روز جمـل ايـستاد، مـرا      :  روايت نموده، كه گفت  )رضي اهللا عنهما  (بن زبير   بخارى از عبداللَّه    

شود،   كشته نمى  ] ديگر كسى [اى پسرم، در اين روز جز ظالم يا مظلوم          : فراخواند و در پهلويش ايستادم، وى گفت      
، و از بزرگتـرين تشويـشم،       كنم، مگر اين كـه امـروز مظلومانـه بـه قتـل خـواهم رسـيد                 و من درباره خود فكر مى     

اى پسرم مـال مـا را       : كنى، كه ديندارى ما چيزى از مال ما را باقى گذارد؟ و گفت             قرضداريم است، آيا احساس مى    
 - عبداللَّه بن زبير     )پسران( يعنى   - براى پسرانش    1بفروش و دين مرا بپردازد، و به ثلث وصيت نمود، و ثلث آن را             

 و اگر چيـزى از      ] تا يك سهم آن را به پسرانت بدهى       [ را سه سهم كن      ] صيت شده و[ثلث  : ، يعنى ] وصيت نمود [
: و بعضى فرزنـدان عبداللَّـه  : گويد  براى پسران تو باشد، ابن هشام مى     2مال ما پس از قضاى دين باقى ماند، ثلث آن         

او : گويـد  عبداللَّـه مـى  . خبيب و عباد همسن بعضى از پسران زبير بودند، و او در آن روز نه پسر، و نه دختر داشت   
اى پسرم، اگر از چيزى از آن عاجز آمـدى از مـواليم بـر آن اسـتعانت        : گفت مرا درباره دين خود توصيه نموده مى      

اللَّـه،  :اى پدر، مواليـت كيـست؟ گفـت   : به خدا سوگند، من هدف وى را ندانستم، تا اين كه گفتم       : گويى مى. جوى
اى موالى زبير قرض او را از وى ادا كن،          : كلى كه از دين وى واقع شدم گفت       به خدا سوگند، در هر مش     : افزايد مى

  .و خداوند آن را ادا نمود
 بود، يازده منزل    3زبير كشته شد، و دينار و درهمى از خود به جاى نگذاشت، مگر زمين هايى كه از جمله آنها غابه                   

و قرضى كه بر وى بود، به خاطر اين بـود           : گويد ىم. در مدينه، دو منزل در بصره، منزلى در كوفه و منزلى در مصر            
نه بلكه آن قرض باشد، چون      : گفت گذارد، زبير مى   آورد، و آن را نزدش امانت مى       كه چون مردى مال را برايش مى      

ترسم، و او هرگز متولّى امارت نشده بود، و نه هم جمع آورى خراج را به دوش گرفتـه بـود، و     من از ضياع آن مى    
بـود، عبداللَّـه بـن زبيـر       مـى � و با ابـوبكر و عمـر و عثمـان    �گرى را، مگر اين كه در غزا با پيامبر   نه چيز دي  

حكيم : گويد مى. من قرض هايى را كه بر وى بود حساب نمودم، و آن را دو ميليون و دويست هزار يافتم      : گويد مى
برادرم چقدر دين است؟ او آن را پنهان داشت و          اى برادر زاده، بر     :  برخورد و گفت   �بن حزام با عبداللَّه بن زبير       

عبداللَّـه بـه او   ! كنم اموالتان گنجايش اين را داشته باشـد        به خدا سوگند، من فكر نمى     : حكيم گفت . صدهزار: گفت

                                                 
  .يعنى ثلث ثلث را 1
  .يعنى ثلث وصيت شده 2
  .غابه نام جايى است نزديك مدينه به طرف شام 3
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! كنم شما توانايى اين را داشـته باشـيد         فكر نمى : كنى؟ گفت  اگر دو ميليون و دويست هزار باشد چه فكر مى         : گفت
  .زى از آن عاجز آمديد، از من استعانت جوييداگر از چي

 را مبلغ يك صد و هفتاد هزار خريده بود، و عبداللَّـه آن را بـه يـك ميليـون و شـش صـدهزار                          هزبير غاب : گويد مى
هر كسى كه بر زبير حقى داشته باشد لطفاً در غابه نزد ما بيايد، عبداللَّه بـن جعفـر            : فروخت، بعد برخاست و گفت    

اگـر خواسـته باشـيد، آن را      :  و به عبداللَّه گفت    - و او بر زبير چهارصدهزار داشت        - نزدش آمد    )عنهمارضي اهللا   (
اگر خواسـته باشـيد   : افزود] )رضي اهللا عنهما(عبداللَّه بن جعفر [نه،  :  گفت ] در پاسخ [گذارم، عبداللَّه    براى شما مى  

برايم يك :  گفت] ابن جعفر[نه، : اخير انداختيد، عبداللَّه گفتاندازيد قرار دهيد، اگر به ت آن را در آنچه به تاخير مى
آن گـاه قـسمتى از آن   : گويد مى. از اينجا تا آنجا براى تو باشد: قطعه زمين را مشخّص سازيد، آن گاه عبداللَّه گفت     

گـاه نـزد    فروخت و قرض پدرش را ادا نمود، و برايش برطرف ساخت، و چهارونيم سهم از آن باقى مانـد، آن         1را
غابـه را   :  نزد وى حـضورداشتند، معاويـه بـه او گفـت           �معاويه آمد و عمروبن عثمان و منذربن زبير و ابن زمعه            

چهـارونيم  : چقدر بـاقى مانـده اسـت؟ پاسـخ داد    : هر سهم را صدهزار، پرسيد: چقدر قيمت گذارى نمودى؟ گفت    
يـك سـهم آن را مـن بـه          : عمروبن عثمان گفت  يك سهم آن را من به صدهزار گرفتم، و          : سهم، منذربن زبير گفت   

: چقدر باقى مانـد؟ پاسـخ داد  : سهم ديگر را من به صدهزار گرفتم، معاويه گفت: صدهزار گرفتم، و ابن زمعه گفت   
و عبداللَّه بن جعفر سهم خـود  : گويد مى. من آن را به يك صدوپنجاه هزار گرفتم:  گفت�معاويه . يك و نيم سهم 

  . فروخت� معاويه را به ششصد هزار به
ميراث ما را در ميـان مـان تقـسيم          : هنگامى كه ابن زبير از پرداخت دين وى فارغ شد، پسران زبير گفتند            : افزايد مى

آگاه باشيد هر كس بر زبير قـرض داشـته          : نه، به خدا سوگند تا اين كه چهار سال در موسم اعالن نكنم            : كن، گفت 
بنابراين او در هر سال در موسم : گويد مى. كنم ادا كنيم، در ميان تان تقسيم نمى    باشد، بايد نزد ما بيايد تا قرضش را         

زبيـر چهـار زن داشـت و ثلـث          : گويد مى. شان تقسيم نمود   نمود، و هنگامى كه چهار سال گذشت در ميان         صدا مى 
ابن . ست هزار بود و همه مال وى پنجاه ميليون و دوي       2برداشته شد، براى هر زن يك ميليون و دويست هزار رسيد،          

مجموع مالى كه در ميان ورثه تقسيم گرديد، سـى و هـشت ميليـون و چهارصـد       : گويد مى) 349/7 (البدايهكثير در   
هزار بود و ثلث كه وى وصيت نموده بود نوزده ميليون و دويست هزار بود، به اين صـورت جملـه آنهـا پنجـاه و                          

 از آن بيرون كرده شده بود، دو ميليون و دويست هزار بـود،              شود، و دينى كه قبالً     هفت ميليون و شش صدهزار مى     
به اين صورت مجموع متروكه وى از دين، وصيت و ميراث پنجاه و نه ميليون و هشت صدهزار بوده است، اين را                      
ما در اين جا به خاطر اين متذكر شديم كه در صحيح بخارى چيزى واقع شده است كه در آن نظرى وجود دارد و                        

                                                 
 )ك معادل صدهزارهر ل(يعنى از غابه را البته با بعضى اشياى ديگر نه صرف غابه زيرا تمام غابه طورى كه گذشت شانزده لك  1

  .م. فروخته شد و رقم دين از اين خيلى باال است، بنابراين امكان ندارد كه تنها به فروش غابه دين ادا شده باشد
  ).٣١٢٩(ب>!ر;  2



  حيات صحابه

١٩١  سوم جلد 

  . بر آن الزم استتوجه
  

  و تقسيم مال � عبدالرّحمن بن عوف
  قصه وى با بنى زهره و فقراى مسلمين و امهات المؤمنين

 زمينى را كه مربوط به وى بود بـه          �از ام بكر بنت مسور روايت نموده، كه عبدالرحمن بن عوف            ) 310/3(حاكم  
 �زهره و فقراى مسلين و مهاجرين و ازواج پيامبر          مبلغ چهل هزار دينار به فروش رسانيد، و آن را در ميان بنى              

ايـن مـال را كـى       :  گفـت  )رضـي اهللا عنهـا    ( مالى از آن فرستاد، عائشه       )رضي اهللا عنها  (تقسيم نمود، و براى عائشه      
:  گفـت )رضي اهللا عنهـا (آن گاه عائشه  . و قصه را بيان داشت    : گويد عبدالرحمن بن عوف، مى   : فرستاده است؟ گفتم  

 1عـوف را از سلـسبيل       خداوند ابـن   »كنند بعد از من جز صابران بر شما شفقت نمى        «:  فرموده است  �ا  پيامبر خد 
و . انـد  اين حديث صحيح االسناد است، ولى بخارى و مسلم آن را روايـت ننمـوده              : گويد  حاكم مى  2جنت بنوشاند 

از مسوربن مخرمه بـه ماننـد   ) 94/3(و ابن سعد  ) 98/1 (الحليهو اين را ابونعيم در      . متّصل نيست : ذهبى گفته است  
بعد از مـن هرگـز جـز صـالحان بـر شـما شـفقت                «اند، جز اين كه در روايت ابونعيم آمده است،           آن روايت نموده  
  .»نخواهند نمود

بـه مـن خبـر رسـيد كـه      : اند كه گفت از جعفربن برقان روايت نموده) 99/1 (الحليهو ابونعيم در ) 308/3(و حاكم   
  . را آزاد ساخت3وف سى هزار خانهعبدالرحمن بن ع

   
    � تقسيم نمودن مال توسط ابوعبيده بن جراح، معاذبن جبل و حذيفه

  اللَّه عنهم قصه ايشان در اين باره با اميرالمؤمنين عمر رضى
اى  عمـربن الخطـاب چهارصـد دينـار را گرفـت، و در كيـسه             :  روايت نموده كه   �طبرانى در الكبير از مالك الدار       

اين را به ابوعبيده بن جراح ببر، و بعد ساعتى در خانه مشغول بـاش، تـا ببينـى كـه چـه                       :  و به غالم گفت    گذاشت
اين را در بعضى ضرورت هايت مصرف كن،        : گويد اميرالمؤمنين به تو مى   : كند؟ غالم آن را براى او برد و گفت         مى

اى كنيز بيا، اين هفت را براى فالن ببر، و : تخداوند او را وصل كند و رحمش نمايد، بعد از آن گف: ابوعبيده گفت
اين پنج را براى فالن ببر، و اين پنج را براى فالن، تا اين كه آن را تمام نمود، و غالم به طرف عمر بازگـشت، و او         

اين را به معاذ بن :  آماده ساخته است، و گفت�را آگاه ساخت، و وى را دريافت كه مثل آن را براى معاذبن جبل              
اميرالمؤمنين به تـو    : كند؟ او آن را براى وى برد و گفت         ل ببر، وساعتى در خانه مشغول باش تا ببينى كه چه مى           جب
خداوند وى را رحم كند، و وصل نمايد، اى كنيـز  : هاى خود مصرف كن، گفت   اين را در بعضى ضرورت    : گويد مى

، آن گـاه زن معـاذ   )و به خانه فالن اين قدر را ببر(ا ببر، بيا، به خانه فالن اين قدر را ببر، و به خانه فالن، اين قدر ر  

                                                 
  .م. اى است در جنت، داراى آب گوارا و نرم و روان در گلو چشمه 1
�4VA&# . W ا��. ���� 2!))٣١٠/ ٣ (�  .#.�I�� D6: ذه�� #� ^,ی
  .م. يعنى اهل خانه را به شمول غالمان و كنيزان 3



  حيات صحابه

١٩٢  سوم جلد 

و ما هم به خدا سوگند، مساكين هستيم به ما هم بده، و درباره جامـه جـز دو دينـار ديگـر بـاقى                    : ظاهر شده گفت  
 بازگـشت، و او را آگـاه سـاخت، و عمـر بـدان            �نمانده بود، و آن دو را به او انداخت، و غالم بـه طـرف عمـر                  

الدار ثقه و مشهوراند، و مالك الدار   راويان آن تا مالك1.ها برادران يكديگراند آن: و مسرور گرديد و گفتخوشحال 
ايـن را طبرانـى در الكبيـر        : گويـد  مى) 125/3(و هيثمى   . آمده است ) 177/2(شناسم، اين چنين در الترغيب       را نمى 

 االصـابه او را حـافظ در   : ] مؤلـف [گـويم    من مـى  . اند هروايت نموده، و مالك الدار را نشناختم، و بقيه رجال آن ثق           
 است، و اين همان كسى است كه به او مالـك            �مالك بن عياض موالى عمر      : متذكر شده، و گفته است    ) 484/3(

 و معـاذ و ابوعبيـده       - ] ابوبكر و عمـر   [ -شود، و ابوبكر را درك نموده و از وى شنيده و از شيخين               الدار گفته مى  
اند، و ابوصـالح سـمان نيـز از وى روايـت             ده است، و دو پسران او عون و عبداللَّه از وى روايت نموده            روايت نمو 

وى شناخته شـده بـود، و       : كرده است، و ابن سعد او را در طبقه اول تابعين در اهل مدينه ذكر نموده، و گفته است                  
در فوائد داود بـن عمـرو الـضبى         : گويد  مى بهاالصاو در   .  بود �مالك الدار خازن عمر     : گويد على ابن المدينى مى   

. جمع بغوى از طريق عبدالرحمن بن سعيدبن يربوع مخزومى از مالك الدار روايت نموديم، و قصه را متذكر شـده                   
از ) 300/3(و ابن سعد . و مثل آن را متذكر شده...  روايت نموده2از مالك الدارنى) 237/1 (الحليهاين را ابونعيم در    

  .و آن را مختصراً متذكّر شده است... بر مالك بن انس عرضه نموديم: سى روايت نموده، كه گفتمعن بن عي
 به يـاران  �عمربن الخطاب : از زيدبن اسلم و او از پدرش روايت نموده كه) 29ص (و بخارى در التاريخ الصغير  

رهـم باشـد، و آن را در راه خـدا نفقـه             كنم به پرى اين خانه د      آرزو مى : ها گفت  تمنّا نماييد، يكى از آن    : خود گفت 
آرزو دارم به پرى اين خانه طال باشد تـا آن را در راه خـدا صـرف                : كنم، باز گفت تمنا كنيد، شخص ديگرى گفت       

 باشـد و آن را در  - يا مانند آن -آرزو دارم به پرى اين خانه جوهر : تمنا كنيد، آن گاه ديگرى گفت    : كنم، باز گفت  
كنم،  ولى من آرزو مى: زياده از اين آرزو كنيم؟ عمر گفت: تمنا كنيد، آن گاه گفتند: باز عمر گفت. راه خدا نفقه كنم  

 باشـد، تـا ايـشان را در         �كه به پرى اين خانه مردانى چون ابوعبيده بن جراح، معاذبن جبل و حذيفه بـن يمـان                   
: گويـد  مـى . كنـد  ببينم كه چه مـى    : و گفت بعد از آن مالى را براى حذيفه فرستاد         : افزايد مى. طاعت خداوند بگمارم  

 برايش رسيد، آن را تقسيم نمود، بعد از آن مالى را براى معاذ بن جبل فرستاد و او نيـز آن را                       ] آن مال [هنگامى كه   
من براى تان گفته : آن گاه عمر گفت. كند ببينيم كه چه مى: تقسيم نمود، و باز مالى را براى ابوعبيده فرستاد و گفت          

  .، يا چنان كه گفت3بودم
  

   و تقسيم نمودن مال  )رضي اهللا عنهما(عبداللَّه بن عمر 
  تقسيم نمودن مال زياد توسط وى در يك مجلس وانفاق آنچه معاويه برايش فرستاده بود

                                                 
1  ���	
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  .اين چنين دراصل والحليه آمده، ولى درست مالك الدار است، چنان كه در االصابه آمده 2
  .م. مثل آنها را آرزو كرده شوديعنى من براى تان گفته بودم كه آنها اشخاصى اند ممتاز و قابل اين كه از خداوند  3
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 بيـست و    )رضي اهللا عنهمـا   (براى ابن عمر    : از ميمون بن مهران روايت نموده، كه گفت       ) 296/1 (الحليهابونعيم در   
و از نافع روايـت اسـت كـه         . زار دينار در يك مجلس آمد، و او قبل از اين كه برخيزد همه آن را تقسيم نمود                 دو ه 

 صدهزار فرستاد، و تا هنوز سال نگذشته بـود كـه از آن چيـزى نـزدش     )رضي اهللا عنهما( براى ابن عمر  �معاويه  
  .باقى نماند

   
  انفاق هزاران درهم توسط وى در يك روز

 بـرايم خبـر داد كـه        - همسايه ابن عمـر      -به مدينه آمدم، و مردى      :  وائل راسبى روايت است كه گفت      از ايوب بن  
 چهارهزار از طرف معاويه آمد، و چهارهزار از طرف انسان ديگرى، و دو هزار و يـك قطيفـه از                     �براى ابن عمر    

واست، و مـن از آنچـه بـرايش    خ طرف ديگرى، بعد، او به بازار آمد و براى شتر خود يك درهم علف به قرض مى  
خواهم تو را از چيـزى پرسـان كـنم، و دوسـت دارم               من مى : آمده بود خبر بودم، بنابراين نزد كنيزش آمدم و گفتم         

آيا براى ابوعبدالرحمن چهارهزار از طرف معاويـه نيامـده بـود، و چهـارهزار از طـرف                  : برايم راست بگويى، گفتم   
من او را ديدم كه علف را به يك درهم          : بلى، گفتم : ه از طرف ديگرى؟ گفت    انسان ديگرى، و دو هزار و يك قطيف       

تا اين كه آن را تقـسيم ننمـود، نخوابيـد، و قطيفـه را برداشـته و بـر دوش خـود        : خواست، گفت به طور قرض مى 
بـن عمـر ده   كنيد، ديـشب بـراى ا   اى گروه تجار، با دنيا چه مى      : گذاشته رفت، و آن را داد و پس آمد، آن گاه گفتم           

هزاردرهم صحيح آمده بود، و او امروز درحالى صبح نموده كه به يك درهم براى شـتر خـود علـف را بـه قـرض                  
  1!خواهد؟ مى
   

  قصه ديگرى از وى بدين  گونه
 بيـست و چنـد هـزار آورده شـد، و هنـوز از               �براى ابن عمر    : از نافع روايت نموده، كه گفت     ) 109/4(ابن سعد   

تا آن وقت به صدقه نمـودن ادامـه داد كـه    : گويد ه بود كه آن را صدقه كرد و بر آن افزود، مى       مجلس خود برنخاست  
پرداخت آمد، و او از آنانى كه براى شـان داده بـود،              آنچه نزدش بود تمام گرديد، و يكى از كسانى كه به ايشان مى            

  او – به خدا سوگند     -اند   وغ گفته در! بخيل: گفت اى به وى مى    و گوينده : گويد ميمون مى . قرض گرفت و به او داد     
  .رسانيد، بخيل نبود در آنچه برايش نفع مى

  
  و تقسيم نمودن مال � اشعث بن قيس

من بر مردى از كنده قرض داشتم، و سحرگاهان به طـرف او رفـت و   : طبرانى از ابواسحاق روايت نموده، كه گفت      
مود، نماز را خواندم و هنگامى كـه امـام سـالم داد، در          كردم، و در مسجد اشعث بن قيس نماز فجر دركم ن           آمد مى 

مـن از اهـل مـسجد نيـستم،         :  گفـتم  ] بـا خـود   [مقابل هر انسان يك كيسه لباس و كفش با پانصد درهم گذاشت،             

                                                 
1  ��X) در W���,٢٩٧، +٢٩/ ١(اب.(  
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در ايـن ابواسـرائيل   : گويـد  مـى ) 415/9( هيثمـى  1.اشعث بن قيس از مكه آمده اسـت : اين چيست؟ گفتند : پرسيدم
  .رباره وى اختالف شده است، اما بقيه رجال آن رجال صحيح اندالمالئى آمده، و د

   
   و تقسيم نمودن مال)رضي اهللا عنهما(عائشه بنت ابى بكر 

 صد هزار آورده شد، و او آن را، در حالى           )رضي اهللا عنها  (براى عائشه   :  روايت نموده، كه گفت    2ابن سعد از ام دره    
آيا نتوانـستى در آنچـه انفـاق نمـودى يـك درهـم را               : ود، به وى گفتم   كه خود در آن روز، روزه دار بود تقسيم نم         
. نمودم آوردى، اين كار را مى     اگر به يادم مى   :  پاسخ داد  )رضي اهللا عنها  (گوشت بخرى تا به آن افطار نمايى؟ عائشه         

  .آمده است) 461/4 (االصابهاين چنين در 
  

   نمودن مال و تقسيم)رضي اهللا عنها(ام المؤمنين سوده بنت زمعه 
 )رضي اهللا عنها( يك كيسه درهم را به سوده        �عمر  : ابن سعد به سند صحيح از محمدبن سيرين روايت نموده كه          

و آن را تقـسيم  ! اى مثـل خرمـا؟   در كيـسه : درهم، گفت: اين چيست؟ گفتند:  پرسيد )رضي اهللا عنها  (فرستاد، سوده   
  .آمده است) 339/4 (االصابهاين چنين در . نمود

  
   و تقسيم نمودن مال  )رضي اهللا عنها(م المؤمنين زينب  بنت جحش ا

  � قصه وى با اميرالمؤمنين عمر
 بـراى   �كردند، عمـر     هنگامى كه مقرّرى را تقسيم مى     : از بره بنت رافع روايت نموده، كه گفت       ) 216/3(ابن سعد   

 را مغفرت كند، ديگـر     �دا عمر   خ: زينب بنت جحش سهم اش را فرستاد، هنگامى كه آن نزدش آورده شد، گفت             
اى خـود   و با جامه! اللَّه سبحان: اش براى توست، گفت اين همه:تر بودند، گفتند  در تقسيم اين از من قوى    3خواهرانم

دستت را فرو بـر و يـك        : بعد از آن به من گفت     . بگذاريدش، و لباسى را بااليش اندازيد     : را از آن پوشانيد و گفت     
 ببر، تا اين كـه چيـزى از آن   - از اهل رحمش و يتيم هايش -آن را براى بنى فالن و بنى فالن         قبضه از آن بردار و      

خداوند تو را مغفرت كند، اى ام المؤمنين، به خدا سوگند، براى مـا        : در زير لباس باقى ماند، آن گاه بره به او گفت          
ما آنچه را در زير آن بود هشتاد و پـنج     : دگوي آنچه زير لباس است براى شما باشد، مى       : نيز در اين حقى بود، گفت     

بار خدايا، بعد از امسال ديگر عطاى عمـر بايـد    : درهم يافتيم، بعد دست خود را به طرف آسمان بلند نمود و گفت            
  .برايم نرسد، بعد از آن وى درگذشت

  
  قصه ديگرى از وى بدين گونه
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  .بود) رضي اهللا عنها(ام دره، خادم عائشه  2
  .م.  است)رضى اللَّه عنهن(مرادش از خواهران سائر ازواج مهطرات  3
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 )رضـي اهللا عنهـا  (معاش زينـب بنـت جحـش    :  روايت است كه، گفت�نزد ابن سعد همچنين از محمدبن كعب     
آينده اين مـال مـرا درك نكنـد         ] سال[بار خدايا، در    : گفت دوازده هزار بود، و او آن را فقط يك سال گرفت، و مى            

 رسيد، وى �زيرا اين فتنه است، و بعد آن را در ميان خويشاوندان خود و نيازمندان تقسيم نمود، اين خبر به عمر        
خبر آنچه تو تقسيم : شود، و نزدش توقف نموده سالم فرستاد و گفت ست كه برايش اراده خير مىاين زنى ا: فرمود

ايـن  . نمودى به من  رسيد، و يك هزار درهم فرستاد كه آن را نگه دارد، ولى او عين روش قبلى را با آن انجـام داد       
  .آمده است) 314/4 (االصابهچنين در 

   
  حقوق و مستمرّى براى نوزاد  

  با زنى در اين باره و تعيين نمودن مستمرّى براى هر نوزاد در اسالم �  عمرقصه
كـاروانى از تجـار آمدنـد و در    : اند كه گفـت   روايت نموده�، ابوعبيد و ابن عساكر از ابن عمر      )217/3(ابن سعد   

ايـشان را امـشب از      خـواهى    آيا مى :  گفت )رضي اهللا عنهما  (عمر براى عبدالرحمن بن عوف       نمازگاه پايين آمدند ،   
دزدان حراست كنيم؟ آن گاه هر دو آن شب را در حراست از ايشان سپرى نمودند، و آن قدر كه خـدا بـراى شـان                  

از خـدا   :  گريه طفلى را شنيد، و به طـرف آن روى آورد و بـه مـادرش گفـت                  �نوشته بود نماز خواندند، و عمر       
 برگشت، بار ديگر گريه وى را شنيد، و باز به طرف مادر             بترس، و به طفلت خوبى و نيكى كن، و باز به جاى خود            

وى برگشت، و مثل آن را به او گفت، و بعد به جاى خود بازگشت، هنگامى كه آخر شب فرا رسيده بود بار ديگـر                
بينم، چرا طفلـت را از ابتـداى شـب           واى بر تو، من تو را مادر بدى مى        : گريه او را شنيد، و نزد مادرش آمده گفت        

خواهم او را از شـير جـدا    اى بنده خدا، امشب مرا ناراحت ساختى، من مى       :  گفت ] آن زن [! خوابد؟ ينم كه نمى  ب مى
به خاطر اين كه عمر جز بـراى از شـير جداشـدگان بـراى ديگـرى                 : چرا؟ گفت : ورزد، پرسيد  سازم، ولى او ابا مى    

واى بر تـو بـر ايـن    :  قدر ماه، عمر گفتاين قدر و اين: عمرش چند است؟ گفت: عمر گفت . كند حقوق مقرّر نمى  
دانستند، هنگامى كه سـالم داد،       بعد نماز فجر را خواند، و مردم قرائت وى را از غلبه گريه درست نمى              ! عجله نكن 

: اند؟ بعد مناديى را دستور داد، و او نـداد نمـود            چقدر از اوالد مسلمانان كشته شده     ! تنگدستى بادا براى عمر   : گفت
 در جدا نمودن اطفال خويش از شير عجله نكنيد، چون ما براى هر مولـود در اسـالم مـستمرّى تعيـين                       آگاه باشيد، 

. كنيم ما براى هر مولود در اسالم حقوق تعيين مى: نوشت] ى خالفت اسالمى[ها  كنيم، و اين را براى همه بخش مى
  .آمده است) 317/2(اين چنين در الكنز 

   
   برخود و خويشاوندان  احتياط در مصرف از بيت المال

  در مال مسلمانان و عفّت وى در آن � سيرت عمر
ام  من مال خداوند را براى خود در منزلت مال يتيم قرار داده           :  روايت نموده، كه گفت    �از عمر   ) 198/3(ابن سعد   

ى از وى آمده، كـه  و در روايت ديگر. خورم نمايم، و اگر فقير شدم، به معروف مى اگر توانگر بودم، از آن پرهيز مى   
  :ام من مال خداوند را براى خود در منزلت مال يتيم قرار داده: گفت
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 و هر كه )يعنى وصى يتيم اگر توانگر باشد از اموال يتيم چيزى نگيرد      (هر كه توانگر باشد، بايد پرهيز كند        «: ترجمه

  .»ر باشد، بايد به وجه پسنديده بخوردفقي
از اين مال جز آن قـدر كـه از مـال اصـلى     :  گفت�عمربن الخطاب  : و نزد وى همچنين از عروه روايت است كه        

  .آمده است) 418/4(چنان كه در منتخب الكنز . خوردم ديگر برايم حالل نيست خود مى
  

  و مسئول بيت المال واقع شد � آنچه ميان عمر
آمد  شد، نزد مسئول بيت المال مى  اگر نيازمند مى   �عمربن الخطاب   : از عمران روايت نموده كه    ) 198/3 (ابن سعد 

 آن گـاه مـسئول بيـت المـال          ] گرديـد  و اداى قرض معطّل مى    [شد   نمود، و گاهى تنگدست مى     و از وى قرض مى    
ديد، و گـاهى    عمر برايش تدارك مىكرد، و نمود، و اصرار مى  مى] همان قرض را[آمد و از وى تقاضاى       نزدش مى 

  .نمود گذاشت، و آن را ادا مى هم حقوق اش را نيز مى
   

  قصه عمر و عبدالرّحمن بن عوف در اين باره
نمـود، و    در حالى كه خليفـه بـود، تجـارت مـى      �عمربن الخطاب   : از ابراهيم روايت نموده كه    ) 199/3(همچنين  

 كسى را فرسـتاد و از وى چهـارهزار درهـم         �نزد عبدالرحمن بن عوف     اى را به طرف شام آماده ساخت، و          قافله
به او بگو آن را از بيت المال بگيرد، و باز مستردش نمايـد، هنگـامى                :  گفت ] عمر[قرض خواست، وى به فرستاده      

كه شخص فرستاده شده نزدش آمد و او را از آنچه عبدالرحمن گفت خبر داد، آن بر وى گران تمـام شـد، و عمـر                 
و اگـر قبـل از آمـدن آن درگذشـتم           ! آن را از بيت المال بگيرد؟     : تو گوينده هستى كه   : مراهش روبرو شد و گفت    ه

نـه، ولـيكن    !! آن را اميرالمؤمنين گرفته است، آن را برايش بگذاريد، و روز قيامت بـه آن مؤاخـذه شـوم                  : گوييد مى
و اين را همچنين ابوعبيد . دم آن را از مالم بگيرد خواستم آن را از مرد حريص و آزمندى چون تو بگيرم، كه اگر مر             

  .اند آمده، روايت نموده) 418/4(در االموال و ابن عساكر از ابراهيم به مانند آن، چنان كه در المنتخب 
   

  در گرفتن عسل از بيت المال � قصه عمر
شـد و بـه منبـر آمـد، و از      روزى خـارج    �عمـر   :  روايت نموده كـه    1ابن عساكر از يكى از پسران براء بن معرور        

اگـر بـه مـن    :  آن گاه گفت-المال مشكى بود   و در بيت-مريضيى شكايت داشت، و برايش عسل تجويز شده بود       
ايـن چنـين در منتخـب الكنـز     . گيرم، و الّا آن بر من حرام است، و به او اجازه دادند           اجازه دهيد آن را مى    ) 2در آن (
  .آمده است) 418/4(

                                                 
  . در اول عهد مدنى در گذشته بود� در حيات پيامبر �در اصل از براء بن معرور آمده، كه غلط است، چون براء  1
  .زيادت و تصحيح از ابن سعد است 2
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  اللَّه عنهما درباره مال مسملين واقع شد ر و دخترش حفصه رضىآنچه ميان عم

 مالى آورده شد، و ايـن خبـر بـه حفـصه دختـرش               �براى عمر   : احمد در الزهد از حسن روايت نموده، كه گفت        
اى اميرالمؤمنين، حق اقربايت را از اين مال ادا كن چون خداوند عزّوجـل  :  رسيد، وى آمد و گفت     )رضي اهللا عنها  (

ء مـسلمانان اسـت، بـه        دخترم حق اقربايم درمالم است، ايـن فـى        : اره اقربا توصيه نموده است، عمر به او گفت        درب
  .آمده است) 412/4(اين چنين در منتخب الكنز . پدرت خيانت نمودى، برخيز، آن گاه او برخاست و رفت

   
  با عبداللَّه بن ارقم در اين باره � قصه عمر

عبداللَّـه بـن    : اند كه گفت   بن ابى الدنيا و ابن ابى حاتم و ابن عساكر از اسلم روايت نموده             ابن ابى شيبه و احمد و ا      
هـاى نقـره    اى اميرالمؤمنين، نزد ما زيورى از زيـورات جلـوالء و ظـرف   :  آمد و گفت�ارقم را ديدم كه نزد عمر      

وقتى كه مـرا فـارغ ديـدى آگـاهم     : است، اگر روزى فارغ شدى به آنها ببين و در موردشان به ما دستور بده، گفت          
آرى، برايم چرمى را پهن كن، و در خـصوص          : بينم، گفت  من امروز تو را فارغ مى     : ساز، بعد او روزى آمد و گفت      

بار خدايا، تو اين مـال را  : آن مال راهنمايى كرد و روى آن انداخته شد، بعد از آن آمد، و بر آن ايستاده شد و گفت             
  :اى متذكّر شده گفته

]T;�,`�� wI A�C	� �8 [.)�����0 �\�¤(  
  .»براى مردمان دوستى آرزوهاى نفس آراسته كرده شده است«: ترجمه

  : اى  و گفته- تا اين كه از آيه فارغ شد -
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  .»ه شما داده شده است دلبسته و شادمان نباشيدتا بر آنچه از شما فوت شده تأسف نخوريد، و به آنچه ب«: ترجمه
بار خدايا، ما را چنان بگردان كـه        . توانيم اى ديگر كارى نمى    و ما جز خوشى و مسرّت به آنچه براى مان زينت داده           

آن گاه پسرى از وى به دنيا آمد، كـه حمـل كـرده           : گويد مى. برم آن را در حق انفاق كنيم، و از شرّ آن به تو پناه مى             
نزد مادرت بـرو،    : اى پدرم، انگشترى به من ببخش گفت      : شد، و گفت   شد، و به او عبدالرّحمن بن بهيه گفته مى         مى

) 412/4(اين چنين در منتخب الكنـز       . به خدا سوگند، برايش چيزى نداد     : گويد نوشاند، مى  كه برايت آرد سويق مى    
  .آمده است

   
  ده بودقصه تقسيم نمودن مشك و عنبرى كه از بحرين آم

مـشك و عنبـرى از بحـرين    : احمد در الزهد از اسماعيل بن محمدبن سعد بن ابى وقاص روايت نموده، كه گفـت               
به خدا سوگند، عالقمندم زنى را دريابم كه خـوب وزن نمايـد؛ و ايـن عطـر را                   :  گفت � آمد، عمر    �براى عمر   

 به او )رضي اهللا عنهما(نت زيدبن عمروبن نفيل برايم وزن كند، تا آن را ميان مسلمين تقسيم كنم، همسرش عاتكه ب
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: چـرا؟ گفـت  :  پرسـيد ] همسرش[نه، : ، عمر گفت1توانم وزن كنم، بيا تا آن را برايت وزن كنم من خوب مى  : گفت
 و به آن گلوى خود - و انگشتان خود را در شقيقه هايش داخل نمود -ترسم كه آن را بگيرى و اين طور نمايى       مى

  .آمده است) 413/4(اين چنين در منتخب الكنز .  به اين صورت زيادتر از مسلمانان سهم بگيرىرا مسح كنى، و
   

  قصه ابن عمر با پدرش درباره دختر خود
 دختـرى را    )رضى اللَّـه عنـه    (عمربن الخطاب   : اند كه  ابن سعد و ابن ابى شيبه و ابن عساكر از حسن روايت نموده            

: اين يكى از دخترانت است، پرسيد:  گفت�اين دختر كيست؟ عبداللَّه : پرسيدگفت،  ديد كه به ديوانگى هزيان مى
بيـنم؟   چه چيز وى را به اين وضعى رسانيده كه مـن مـى          : دختر من، پرسيد  : اين كدام يكى از دخترانم است؟ گفت      

، اى مـرد  2دهـم  من به خدا سوگند، تو را درباره فرزنـدت فريـب نمـى      : كنى، گفت  عمل تو، بر وى نفقه نمى     : گفت
  .آمده است) 418/4( اين چنين در المنتخب 3. به فرزندت فراخى كن] خودت[
   

  اللَّه عنهما در اين باره قصه عاصم بن عمر رضى
 �هنگامى كه عمـر     : اند كه گفت    روايت نموده  )رضي اهللا عنهما  (ابن سعد و ابوعبيده در االموال از عاصم بن عمر           

 را برايم فرستاد، و من نزدش آمـدم  4ماه بر من مصرف نمود، بعد از آن عمر يرفأبه من زن داد، از مال خداوند يك    
به خدا سوگند، من اين مار ا قبل از اين كه مسؤوليت آن را به دوش بگيرم جزيه حق آن بـر خـود حـالل           : و گفت 

ن نبوده، و ايـن مـال       تر از آن بر م     دانستم، و بعد از زمان به عهده گرفتن مسئوليت آن، ديگر هرگز چيزى حرام              نمى
كـنم، ولـى بـا     اكنون امانت من گرديده است، يك ماه برايت از مال خدا مصرف دادم و از آن ديگر برايت زياد نمى      

نمايم، آن را قطع كن و بفروشش، و بعد از آن نزد مردى از تاجران قومت بيا، و در  ثمر مالم در غابه تو را كمك مى 
مود، با او شريك شو، و به اين صورت كسب نفقه كن و بر اهل خود مصرف                 پهلويش بايست، و وقتى خريدارى ن     

  .آمده است) 418/4(اين چنين در المنتخب . 6 - 5نما
   

  با وى در اين باره � قصه خانم عمر
 �پيك پادشاه دوم نزد عمربن الخطاب  :  از مالك بن اوس بن حدثان روايت نموده، كه گفت          هدينورى در المجالس  

 دينارى را قرض نمود و با آن عطر خريد، و آن را در شيشه هـايى انـداخت و                    )رضي اهللا عنهما  ( عمر   آمد، و خانم  

                                                 
دهد، ولى درست همان است كه ما ذكر  معنى مى» ايت وزن نكردمبر«آمده، كه » فلم ازن لك«در اصل و منتخب الكنز در اين جا  1

  .تصحيف شده باشد» فهلم«از » فلم«شود كه  مى نموديم، چنان كه در سيرت عمر نوشته ابن جوزى آمده، و چنان معلوم
  .م. كه من بر اوالدت نفقه كنم فريب نخور بلكه خود متكّفل نفقه آنها باش يعنى به طمع اين 2
  .روای� ��دK ا��) ١:٩/ ٨(و اب� اب� Q��0 ) ٢٧٧/ ٣( را اب� ��� در ��A!ت ای� اث� 3
  .� عمر )نگهبان(دار  اسم پهره 4
  .اين نص را با مراجعه به ابن سعد تصحيح نموديم 5
 ).٣/٧٧(اب� ��� در ��A!ت  6



  حيات صحابه

١٩٩  سوم جلد 

ها را خالى نمود،   با همان پيك براى همسر پادشاه روم ارسال داشت، هنگامى كه آن به همسر پادشاه روم رسيد، آن                 
هـا را روى    هنگامى كه بـه او رسـيد، آن      .نزد همسر عمر بن الخطاب برو     : و همه شان را پر از جواهر نمود و گفت         

اين چيست؟ او قصه را برايش تعريف كرد، آن گـاه عمـر             :  وارد شد و گفت    �فرش خالى نمود، عمربن الخطاب      
اين .  جواهر را گرفت و فروخت و براى همسر خود يك دينار داد، و بقيه آن را در بيت المال مسلمين قرار داد                      �

  .آمده است) 422/4(چنين در منتخب الكنز 
   

  اللَّه عنهما در اين باره قصه شتر ابن عمر با پدرش عمر رضى
شترى را خريـدم و    : اند كه گفت    روايت نموده  )رضي اهللا عنهما  (سعيدبن منصور، ابن ابى شيبه و بيهقى از ابن عمر           

: قى را ديد و گفـت      داخل بازار گرديد، و شتر چا      �آن را به چراگاه فرستادم، هنگامى كه چاق شد آوردمش، عمر            
به، بـه، پـسر اميرالمـؤمنين، مـن بـه           : گفت از عبداللَّه بن عمر، آنگاه شروع نموده مى       : اين شتر از كيست؟ گفته شد     

شترى است كه من آن را : اين شتر چيست؟ گفتم: اى اميرالمؤمنين، تو را چه شده است؟ گفت: شتاب آمدم و گفتم
ولـى  [: ز آن همان هدفى است كه ديگر مسلمانان در طلب آن اند، گفـت             خريدم و به چراگاه فرستادمش، و هدفم ا       

اى عبداللَّه بن عمر، اصـل      ! شتر پسر اميرالمؤمنين را آب بدهيد     !  شتر پسر اميرالمؤمنين را بچرانيد     ] :گويند مردم مى 
  . استآمده) 419/4(اين چنين در المنتخب . مالت را بستان و اضافه را به بيت المال مسلمين برگردان

   
  و توبيخ دامادش  هنگام خواستن چيزى از بيت المال � عمر

 نـزد   �يكى از دامادهاى عمـر      : اند كه  ابن جرير و ابن عساكر از محمدبن سيرين روايت نموده         ) 219/3(ابن سعد   
استى خو:  وى را توبيخ نموده، گفت�عمر آمد، و از وى درخواست نمود تا از بيت المال چيزى به او بدهد، عمر    

. بعد از آن برايش ده هزار درهم از مال شخصى خـود پرداخـت             ! كه با خداوند به عنوان پادشاه خاين روبرو شوم؟        
  .آمده است) 317/2(اين چنين در كنزالعمال 

   
  در اين باره � قصه اميرالمؤمنين على

 بر تن داشت، و از )اى كهنه(ه ، كه قطيف� نزد على بن ابى طالب       1خورنق: ابوعبيد از عنتره روايت نموده، كه گفت      
اى اميرالمؤمنين خداوند براى تو و اهل بيتت در اين مال سهمى قايل             : لرزيد داخل شدم و گفتم      مى )در آن (سردى  

كـنم، و ايـن همـان     به خدا سوگند، من چيزى از مال شما را كـم نمـى   : گفت! لرزى؟ شده است، و تو از سردى مى      

                                                 
  .جايى است در كوفه 1



  حيات صحابه

٢٠٠  سوم جلد 

آمـده  ) 3/8 (البدايـه ايـن چنـين در     . 1از مدينـه  :  يا اين كه گفت    -يرون شده است    اى است كه از خانه خود ب       قطيفه
  .از هارون بن عنتره از پدرش به مانند اين روايت نموده است) 82/1 (الحليهو اين را همچنين ابونعيم در . است

   
    و رد نمودن مالى كه برايش عرضه شده بود � رد نمودن مال پيامبر
   ملك ديگرى در اين بارهقصه وى با جبرئيل و

 ملكـى از مالئـك را در      )جـل جاللـه   (خداوند  :  روايت نموده كه   )رضي اهللا عنهما  (يعقوب بن سفيان از ابن عباس       
 تـو  )جل جاللـه (خداوند :  گفت2 فرستاد، و ملك به رسول وى�اش  حالى كه جبرئيل با وى همراه بود نزد نبى       

 بـه طـرف   �ه و نبى باشى، و يا اين كه پادشاه و نبى باشى، پيامبر خـدا  دهد، كه بند  را در ميان اين دو اختيار مى      
 اشاره نمود، كـه    �خواهد، و جبرئيل به طرف رسول خدا         جبرئيل چنان متلفت شد كه گويى از وى مشورت مى         

كـه بـه   و بعد از آن كلمـه تـا ايـن      : گويد مى. »باشم بلكه بنده و نبى مى    «:  فرمود �تواضع نما، آن گاه پيامبر خدا       
اين چنـين ايـن را بخـارى در التـاريخ و نـسائى              . ديدار خداوند عزّوجل شتافت، ديگر تكيه كنان طعامى را نخورد         

  .آمده است) 48/6 (البدايهاين چنين در . اند روايت نموده
   

  با جبرئيل در اين باره � قصه ديگرى از وى
پيامبر خـدا   :  روايت است كه گفت    )رضي اهللا عنهما  (نزد طبرانى به اسناد حسن و همچنين نزد بيهقى از ابن عباس             

اى جبرئيل سوگند به ذاتى كه تو را به حـق فرسـتاده   «:  گفت� و جبرئيل روزى در صفا بودند، پيامبر خدا        �
 و هنوز سخنانش تمام نشده بود، كه »است، آل محمد در اين بيگاه نه يك كف آرد داشتند و نه هم يك كف سويق     

خداونـد قيامـت را   «:  گفـت �، كه وى را دهشت زده ساخت، از آسمان شـنيد، پيـامبر خـدا           صداى ترسناكى را  
نه، ولى خداوند وقتى كه سخن تو را شنيد اسرافيل را امر نمود و او نزدت                :  گفت »!دستور داده است كه برپا شود؟     

هاى زمين به     كليدهاى خزانه  خداوند آنچه را متذكر شدى شنيد، و مرا با        : پايين آمد، بعد اسرافيل نزدش آمده گفت      
هاى تهامه را براى تو زمـرد و يـاقوت و طـال و نقـره      سوى تو فرستاد، و امرم نمود، تا برايت عرضه بدارم، كه كوه         

كنم، حاال اگر خواسته باشى نبى و پادشاه باش، و اگر خواستى باشى      اين كار را مى    ] اگر خواسته باشى  [بگردانم، و   
 سه مرتبـه  - 3»باشد بلكه نبى و بنده مى«: ه طرف وى اشاره نمود كه تواضع نما، آن گاه فرمودنبى و بنده؟ جبرئيل ب    

آن را طبرانى در االوسط روايت نمـوده، و در          : گويد مى) 315/10(آمده، و هيثمى    ) 157/5(اين چنين در الترغيب     -
  .اند آن سعدان بن وليد آمده و او را نشناختم و بقيه رجال آن رجال صحيح

                                                 
و . »ام ام بيرون نموده ام است كه از خانه كنم، اين همان قطيفه كم نمىبه خدا سوگند، من از مال شما چيزى را «: در كتاب االموال آمده 1

  .زيادت داخل كمانك نيز از كتاب االموال نقل شده است: شويم كه اين بهتر است، ومتذكر مى
  .باشد» رسول خدا«شايد درست  2
� #"B,ل ا��) ٩٣٧+(���ا�� در اFو�} . ���� 3�� ا�� �
,
: #&	�ا�� و �2!: %
�!�� #� ^,ی�) ١٩٠٨(���� ا
.�#f; : �2!. در �&� %ن ��� ب� ا
)٢٠::.(  



  حيات صحابه

٢٠١  سوم جلد 

   
  در اين باره � حديث ابوامامه

پروردگارم برايم اين   «:  روايت است كه گفت    � از ابوامامه از پيامبر      - كه آن را حسن دانسته است        -نزد ترمذى   
نه، اى پروردگارم، وليكن يك روز سير شوم، و يك     : را عرضه داشت، تا ريگستان مكه را به من طال بگرداند، گفتم           

 وقتى كه گرسنه شدم به طرف تو تضرّع نمايم و تو را ياد كـنم، و                 -، يا مانند آن     ] روز[سه  :  يا گفت  -روز گرسنه   
  .آمده است) 150/5( اين چنين در الترغيب 1.»وقتى كه سير شدم، شكر تو را به جاى آورم، و ستايشت كنم

   
  در اين باره � حديث على

اى محمـد   : اى نزد من آمد و گفـت       فرشته« : فرمود �پيامبر خدا   :  روايت است كه گفت    �نزد عسكرى از على     
 »گـردانم  اگر خواسته باشى ريگـستان مكـه را برايـت طـال مـى             : فرمايد كند، و مى    پروردگارت بر تو سالم مى     �

نـه  اى پروردگـارم، روزى سـير شـوم، و            «: آن گاه سرش را به طرف آسمان بلند نمود و گفـت           : افزايد مى] راوى[
  .آمده است) 39/4(اين چنين در الكنز . »ه شوم، و از تو سؤال نمايمستايشت را كنم و روزى گرسن

   
  قصه ديت مقتول مشركى در اين باره

 در جنگ خندق به قتل رسيد، مـشركين         2مردى از مشركين  :  روايت نموده كه   )رضي اهللا عنهما  (بيهقى از ابن عباس     
دهـيم،    دوازده هـزار مـى  3شـان  ، و بـراى  فرستادند كه جسدش را براى ما بفرست�كسى را به سوى پيامبر خدا      

:  گفـت � و نزد احمد آمده، كه رسول خـدا     4.)نه درجسد آن خير است، و نه در پولش        (:  فرمود �پيامبر خدا   
. ، و چيـزى را از ايـشان قبـول ننمـود    5»الشه وى را به آنها بدهيد، چون وى خبيث الجيفه و خبيث الـديت اسـت   «

و نزد ابن ابى . آمده است) 107/4 (البدايهاين چنين در . غريب است: ه، و گفته  وهمچنين ترمذى آن را روايت نمود     
 را در روز خنـدق اسـبش او را انـداخت و كـشته شـد، و                  - يا ابن نوفـل      -نوفل  : شيبه از عكرمه روايت است كه     

ريـدش، چـون    بگي«:  ابا ورزيده گفت،   � فرستاد، اما پيامبر     �ابوسفيان در ديه وى صدشتر را براى پيامبر خدا          
  .آمده است) 281/5( اين چنين در الكنز 6.»وى خبيث الديت و خبيث الجسد است

   
  قصه جامه ذى يزن

                                                 
�) *:٢/ ٨(و ���ا�� در ا
	��� ) :٢٠/ *(و ا()� ) ٢٣:٧(ت�#f; . #��!ر ���� 1&k��� �� �&.Iه �: �2!. در �&� %ن �9�اM ب� ز(� و �X9 ب� زی

 4#!"
  .����� ا�: %
�!�� #� ^,ی�) ١٩٠٢(و ���� ا
.��s` ) :٣٧٠(���� ا
  .باشد وى نوفل بن عبداللَّه بن مغيره مى 2
  .يعنى براى مسلمين 3
 ).١٣٣/ ٩(ب��AB در �&� . ���� 4
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  حيات صحابه

٢٠٢  سوم جلد 

 را خريـدارى    2 ذى يـزن   1 به طرف يمن بيرون شد، و جامه       �حكيم بن حزام    : ابن جرير از عروه روايت نموده كه      
:  آن را رد نمـوده گفـت  �د، ولى رسول خدا  آورد، وبه او اهدا نمو    �نمود، و آن را به مدينه براى پيامبر خدا          

 دسـتور داد و آن را بـرايش   �، و حكيم آن را فروخت، آن گـاه پيـامبر خـدا          »كنيم ما هديه مشرك را قبول نمى     «
من هيچ : گويد مى( حكيم)خريدارى كردند، و آن را پوشيد، و در حالى كه آن را بر تن داشت داخل مسجد گرديد، 

من وقتى كه او را آن چنان ديـدم     !  وى در آن لباس نديدم، گويى كه مهتاب چهاردهم است          كسى را هرگز زيباتر از    
  : خود را نگاه كرده نتوانستم و گفتم

� �'5 �*+�5 1�*+� ��C) �  
���I j�{ �4 SX�� ��5  
�,�	0 i�� �¯� k�H8�� �4�  

���� N�"�O��.� °�?�H�%  
و طبرانى آن را از حكيم بن حزام بـه ماننـد آن             . آمده است ) 177/3(اين چنين در الكنز     .  خنديد �و پيامبر خدا    

در آن يعقوب بن محمد زهرى آمده جمهـور وى          : آمده، و گفته است   ) 278/8(روايت نموده، چنان كه در المجمع       
  .را ضعيف دانسته، ولى از طرف بعضى ثقه دانسته شده است

تـرين مـردم     ، در جاهليت محبـوب    �محمد نبى   : ه گفت از حكيم بن حزام روايت است ك      ) 484/3(و نزد حاكم    
اى از  نزدم بود، هنگامى كه نبى شد، و به طرف مدينه هجرت نمود، حكيم بن حزام در موسم بيرون رفت، و جامـه                  

 هديه كنـد، و آن را گرفتـه   �شد، و آن را خريد، تا به پيامبر خدا  ذى يزن را يافت كه به پنجاه درهم فروخته مى 
: گويـد  عبيداللَّـه مـى  .  ابا ورزيد] ازگرفتن آن از حكيم[مد، و از وى خواست تا آن را تسليم شود، ولى او   نزد وى آ  
كنـيم، ولـيكن اگـر خواسـته باشـى آن را بـه پـول                 ما از مشركين چيزى را قبول نمـى       «: كنم كه وى گفت    گمان مى 

ن را پوشيد، ومن آن را بر تن وى بر منبـر ديـدم، و             و آ  3، آن گاه آن را به او دادم، تا اين كه به مدينه آمد             »گيريم مى
 داد، و   )رضـي اهللا عنهمـا    (هرگز چيزى را زيباتر از وى در آن جامه در آن روز نديدم، بعد آن را به اسامه بن زيـد                      

آرى، چون مـن از ذى يـزن   : گفت! كنى؟ اى اسامه تو جامه ذى يزن را بر تن مى: حكيم آن را بر اسامه ديد و گفت     
بعد به مكه رفـتم تـا ايـشان را از    : گويد حكيم مى!! هستم، و پدرم از پدرش بهتر است، ومادرم از مادرش بهتر  بهتر  

اين حديث صحيح االسناد اسـت، ولـى بخـارى و مـسلم روايـتش               : حاكم گفته است  . قول اسامه به شگفت اندازم    
  .صحيح است: گويد اند، و ذهبى مى ننموده

   
   ين بارهه اهداى اسب و شترى در اقص

                                                 
  .ا بپوشاندگويند كه همه تن ر لباسى را مى» هحل«استعمال شده، و » حلة«در حديث  1
  .از پادشاهان حمير بود 2
  .»پس آن را برايش دادم و آن را پوشيد و به مسجد آمد«: شايد درست چنين باشد 3



  حيات صحابه

٢٠٣  سوم جلد 

عـامربن  : عموى عامر بن طفيل عامرى به من خبـر داد كـه           : ابن عساكر از عبداللَّه بن بريده روايت نموده، كه گفت         
 شـده اسـت، و   2 اهدا نمود، و عامر برايش نوشت كه در وجود من دملى آشـكار   � اسبى را به پيامبر خدا       1طفيل

 اسب را به خاطر اين كه وى اسالم نياورده بود، مـسترد  � پيامبر: گويد دوايى از نزد خودت برايم ارسال كن، مى 
  .»با اين تداوى كن«: ساخت، و برايش مشكى از عسل اهدا نمود و گفت

 آورد، �اى براى پيامبر خدا   هديههمالعب االسن:  روايت است كه گفت�و نزد وى همچنين از كعب بن مالك   
:  فرمـود  �ز اسالم آوردن امتناع ورزيد، آن گاه رسول خدا           اسالم را بر وى عرضه داشت، ولى او ا         �و پيامبر   

  .آمده است) 177/3( اين چنين در كنزالعمال 3.»كنم من هديه مشرك را قبول نمى«
 روايت � آن را صحيح دانسته، و ابن جرير و بيهقى از عياض بن حمار مجاشعى ] ترمذى[و ابوداود و ترمذى كه 

 »اى؟ اسالم آورده«:  گفت] �رسول خدا [ اهدا نمود، � به پيامبر -ا شترى را    ي -اى را    وى هديه : اند كه  نموده
  .آمده است) 177/3(اين چنين در الكنز . »ام من از عطاى مشركين نهى شده«:  افزود�نه، پيامبر : گفت

   
     و رد نمودن مال � ابوبكر صديق

  قصه مسترد نمودن معاشش از بيت المال
اى ايراد نمود، و پس از حمد و ثنـاى            براى مردم بيانيه   �ابوبكر صديق   : روايت نموده كه  از حسن   ) 353/6(بيهقى  

هنگامى كه صبح شد راهى بازار    : و حديث را متذكر شده، و در آن آمده        ... بهترين دانايى تقوى است   : خداوند گفت 
وليتى متوجه تو شده است،     مسئ: افزود] �عمر  [به بازار،   : خواهى بروى؟ گفت   كجا مى :  برايش گفت  �شد، عمر   

]  �عمـر   [! سـازد  اللَّه ،از عيالم مرا مـشغول مـى        سبحان: سازد، گفت  كه تو را از بازار رفتن مصروف و مشغول مى         
ترسم كه خوردن چيـزى از ايـن مـال بـرايم             من از اين مى   ! واى بر عمر  : كنيم، فرمود  معاش مناسب مقرّر مى   : گفت

 در دو سال و اندى هشت هزار درهم مصرف نمود، و هنگامى كه مرگش فرارسيد و: گويد  مى ] راوى[جايز نباشد،   
ترسم كه خوردن چيزى از اين مال برايم جايز نباشـد امـا بـر مـن غلبـه                   مى:  گفته بودم كه   �من براى عمر    : گفت

 ] راوى[! ييـد نمود، وقتى كه من در گذشتم، از مالم هشت هزار درهم را بگيريد، و آن را به بيـت المـال مـسترد نما       
 ابوبكر را رحمـت كنـد، بـه درسـتى          )جل جالله (خداوند  :  آورده شد، گفت   �وقتى كه آن را براى عمر       : گويد مى

  !!!كسى را كه پس از وى است، به شدت خسته و مانده ساخت
   

  اللَّه عنهما در اين باره گذشت قصه آنچه ميان او و ام المؤمنين عائشه رضى

                                                 
وى ابوالبراء عامربن مالك است، و عامربن طفيل تا مرگ : گويند اهل علم به مغازى مى: گويد مى) 257ص(ابوعبيد در كتاب االموال  1

  . ادامه داد� خود به عداوت خويش با پيامبر
  .رساند زخم و ورم بزرگى است كه در شكم به ظهورمى رسد، و غالباً مبتالى خود را به قتل مى 2
  .و صS�P ا
.�#f;) **٢(صS�P ا
"!#4 : و �2!) ٧٧*١(ت�#f; ) ٧*٣٠(اب,داوود . ���� 3



  حيات صحابه

٢٠٤  سوم جلد 

 در حالى نزد ابوبكر )رضي اهللا عنها(عائشه : وبكر بن حفص بن عمر روايت نموده، كه گفتاز اب ) 139/3(ابن سعد   
  :  اين بيت را خواند�اش بود، و عائشه   آمد، كه او در حالت احتضار قرار داشت و نفسش در سينه�

U?�� �0 .����� ty8� ���'�  
��Q���_ P�X� 1�8 �(�`I �4�  

توانـد كـارى از    و غنا از جوان، هنگام فرارسيدن مرگ، و تنگ شدن سـينه، نمـى     به عمرت سوگند، ثروت     «: ترجمه
  :وليكن! اى ام المؤمنين، آن طور نيست:  به طرف وى چون غضبناك نگاه نمود و گفت�ابوبكر . »پيش ببرد

]��� �C �C% � !�4 �[+�5 ;�<� j�*� ;.�( � [.)P:��(  
  .»گرفتى گريختى و كناره مى ن همان چيزى است كه از آن مىو سكرات مرگ به حق فرا رسيد، اي«: ترجمه

آرى، : گفـت . من به تو باغى را بخشيده بودم، و در نفس من از آن چيزى هست، بنابراين آن را به ميراث بازگردان                    
 از  ايـم، دينـار و درهمـى       ما از وقتى كه امر مسلمين را به عهده گرفته         :  افزود ]�و ابوبكر   [و آن را مسترد ساخت،      

هاى خشن شان پوشيديم، و از غنيمت مسلمين نزد  ايم، ولى از طعام درشت شان خورديم، و از لباس    ايشان نخورده 
ما كم و زيادى نيست، مگر اين غالم حبشى، و اين شتر آبكش، و اين قطيفه كهنه، وقتى كه درگذشتم، آنها را براى                  

هنگامى كه فرستاده شد نزد عمر آمد، گريست . و چنان نمودها را از ذمه خود خالص كن، و ا عمر ارسال كن، و آن
 ابوبكر را رحمت كند، وى كسى را كه بعـد از          )جل جالله (خداوند  : گفت تا اين كه اشك هايش سرازير شد، و مى        

 ابوبكر را رحمت كند، وى كـسى را كـه بعـد از وى اسـت بـه                 )جل جالله (خداوند  !! وى است به سختى انداخت    
 يـك غـالم     �اللَّـه، از عيـال ابـوبكر         سـبحان :  گفت �عبدالرحمن بن عوف    . اى غالم بردارشان  !! تكليف ساخت 

چـه امـر   :  گفـت �سـتانى؟ عمـر     حبشى و يك شتر آبكش و يك قطيفه كهنه را كه پنج درهم قيمت دارد، باز مى                
ـ   �نه، سوگند بـه ذاتـى كـه محمـد           : ها را به عيال وى مسترد كن، گفت        اين: كنى؟ گفت  مى ه حـق مبعـوث      را ب

 اين ابداً در واليت من نخواهد بود، ابـوبكر در اثنـاى مـرگ از آن بـه ايـن                     - يا چنان كه سوگند خورد       -گردانيده  
  .تر است مرگ از آن قريب!! منظور دست نبرداشت، كه آن را به عيالش مسترد كنم

   
  و رد نمودن مال   � عمربن الخطاب

  در اين باره � قصه وى با پيامبر خدا
 � ،ولى عمـر     فرستاد � عطايى را براى عمربن الخطاب       �پيامبر خدا   : لك از عطا بن يسار روايت نموده كه       ما

اى رسول خـدا، آيـا بـه مـا خبـر            :  گفت »چرا آن را مسترد نمودى؟    «:  برايش گفت  �آن را رد نمود، پيامبر خدا       
آن در ارتبـاط بـا سـؤال        «:  گفـت  � ندادى، كه براى هر يكى ما بهتر آن است، كه از كسى چيزى نگيرد؟ پيـامبر               

ولـى  :  گفت �، عمر   »كند نمودن است، ولى آنچه در غير سؤال باشد، آن رزقى است كه خداوند برايت عنايت مى               
كنم، و چيزى كـه بـدون سـئوال بـرايم      سوگند به ذاتى كه جانم در دست اوست، از هيچ كس چيزى را سئوال نمى  



  حيات صحابه

٢٠٥  سوم جلد 

 را مالك به شكل مرسل روايت نموده، و بيهقى آن را از زيد بن اسلم از پدرش  اين چنين اين1.گيرم بيايد، آن را مى
و ماننـد آن را متـذكر شـده، ايـن چنـين در              :... گفـت   شنيدم كه مى   �از عمربن الخطاب    : روايت نموده، كه گفت   

  .آمده است) 118/2(الترغيب 
   

  قصه وى با ابوموسى اشعرى در اين باره
 بـراى خـانم     �ابوموسى اشـعرى    : اند، كه گفت    روايت نموده  )رضي اهللا عنهما  (ن عمر   ابن سعد و ابن عساكر از اب      

كنم يك متر و يك وجـب    گمان مى- را اهدا نمود 2 فرشى)رضي اهللا عنهما(عمر عاتكه بنت زيدبن عمرو بن نفيل   
ا ابوموسى اشـعرى    آن ر : اين را از كجا پيدا نمودى؟ گفت      :  نزد وى داخل شد و آن را ديد و گفت          � ، عمر    -بود  

: ، بعد از آن گفـت 3به من اهدا نموده است، عمر آن را گرفت و بر فرق وى زد، تا اين كه گيسوهايش را بازگردانيد          
اش كنيد، آن گاه وى در حالى كه مانـده شـده بـود آورده شـد، و                ابوموسى اشعرى را به من حاضر سازيد، و مانده        

دارد كه به زنـانم هديـه روان كنـى؟ بعـد از آن      چه تو را وا مى: گفت. اى اميرالمؤمنين بر من شتاب مكن    : گفت مى
اين چنين در منتخـب الكنـز       . بگيرش، ما به اين ضرورتى نداريم     : عمر آن را برداشته، و بر فرق سر وى زد و گفت           

  .آمده است) 383/4(
   

  4قصه فروش كوهپايه مقطم
قَوقس از عمروبن العاص خواست تا كوهپايه مقطم را بـه           م: ابن عبدالحكم از ليث بن سعد روايت نموده، كه گفت         

در اين باره به اميرالمؤمنين نوشـته   : هفتاد هزار دينار برايش بفروشد، عمروبن العاص از اين به تعجب افتاد و گفت             
از وى بپرس كه چرا آن قدر پول گزاف را در بـدل             :  برايش نوشت  � نوشت، عمر    �كنم، و اين را براى عمر        مى
شود، و نه از آن نفعى به دست  دهد، در حالى كه آن نه قابل زراعت است، و نه هم از آن آب بيرون مى     ن به تو مى   آ

هـاى جنّـت     يابيم، كه در آن نهـال      ها مى  ما صفت آن را در كتاب     :  گفت ] و او [پرسيد،  ] از مقوقس [آيد؟ آن گاه     مى
دانـيم،   هاى جنت را فقط حقّ مؤمنين مـى        ما نهال :  برايش نوشت  �و عمر   .  نوشت �وى اين را براى عمر      . است

) 152/3(اين چنين در كنزالعمـال  . آن عده مسلمانانى را كه طرف تو هستند در آنجا دفن كن و به چيزى مفورشش        
  .آمده است

   
  بن جراح و رد نمودن مال  ه ابوعبيد
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  .كند آمده، و قالى و فرش پت دار را نيز افاده مى» هطنفس«در حديث  2
  .»سرش را تكان داد «،»نغض رأسها«: در ابن سعد آمده 3
  .اين همان كوه مشرف بر قرافه است، كه مقبره فسطاط و مصر و قاهره بر آن قرار دارد 4



  حيات صحابه

٢٠٦  سوم جلد 

  هاللَّه عنهما در عام الرماد قصه وى در اين باره با عمربن الخطاب رضى
 كه قحطى ديار عرب را فرا گرفته بود، عمـربن         1در عام الرماده  :  روايت نموده، كه گفت    �از اسلم   ) 354/6(بيهقى  

بعـد از آن ابوعبيـدةبن      : و حديث را متذكّر شده، و در آن گفتـه اسـت           ...  براى عمروبن العاص نوشت    �الخطاب  
:  برايش يك هزار دينار فرستاد، ابوعبيدة گفـت         را خواست، و او در آن بيرون رفت، هنگامى كه برگشت،           �جرّاح  

گيـرم، عمـر     و در بدل آن چيـزى را نمـى        !! ام، بلكه براى خداوند كار نمودم      اى ابن الخطاب من براى تو كار نكرده       
 نيز براى ما در كارهايى كه ما را بدان فرستاده بود چيزى داد و ما آن را خوب نديديم، ولـى             �پيامبر خدا   : گفت

اين را قبول كن، و به اين، در دين و دنيايت استعانت جوى، و ابو عبيـدة آن را      ! ا از ما قبول ننمود، اى مرد      او اين ر  
آمـده،  ) 396/4(اين را همچنين ابن خزيمه و حاكم از اسلم به ماننـد آن، چنـان كـه در منتخـب الكنـز          . قبول نمود 

  .اند روايت نموده
   

    و رد نمودن مال � سعيدبن عامر
  ى با عمر در وقتى كه هزار دينار به او دادقصه و

 هزار دينار داد، � براى سعيدبن عامر �عمربن الخطاب : شاشى و ابن عساكر از عبداللَّه بن زياد روايت نموده كه 
آرام و سـاكت بـاش، تـا        : تر باشد بده، عمر گفت     من به اين نيازى ندارم، به كسى كه از من بدان محتاج           : وى گفت 
 گفته است، برايت بيان كنم، بعد اگر خواستى قبول كن و اگر خواستى رها كن، رسول خدا �مبر خدا آنچه را پيا

براى كـسى  «:  گفت� چيزى را بر من عرضه داشت، و من مانند آنچه را تو گفتى، گفتم، آن گاه پيامبر خدا     �
يد آن را قبول نمايـد و ردش         نفس داده شود، آن رزقى است از طرف خداوند، و با           2كه چيزى بدون سئوال و طمع     

) 325/3(اين چنين در الكنز    . آرى، و آن را پذيرفت    :  شنيدى؟ گفت  �تو آن را از پيامبر خدا       : ، سعيد گفت  »نكند
  .آمده است

   
  حديث حاكم و بيهقى در اين باره

هل شام تو چرا ا:  گفت� به سعيد بن عامر بن حذيم      �عمر  : از زيدبن اسلم روايت است كه     ) 286/3(نزد حاكم   
نمايم، آن گاه عمر به وى ده هزار داد، ولـى او آن را مـسترد    ها مهربانى و مواسات مى  با آن : را دوست دارند؟ گفت   

خواهم كارم براى مسلمانان صـدقه باشـد، عمـر           ها و اسب هايى دارم و خوب هستم، و مى          من غالم : نمود و گفت  
ر از اين داد، و من مانند اين گفتـه تـو را گفـتم، وى بـه مـن       به من مالى كمت �اين طور نكن، پيامبر خدا      : گفت
وقتى كه خداوند برايت مالى را داد كه آن را درخواست ننموده بودى، و نفست نيز بر آن حريص نبوده، آن                     «: گفت

و نزد بيهقى و ابن عساكر از اسلم، چنـان كـه   . »را بگير، چون آن رزق خداوند است كه برايت عنايت فرموده است           

                                                 
  .م. �نام قحط سالى مشهورى است در زمان عمر  1
  .م. كند استعمال شده، كه آگاهى، طمع و آزمندى نفس را افاده مى» استشراف النفس«در حديث  2
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و او را دوسـت     [ راضـى بودنـد،      ] مـردم [از مـردى از اهـل شـام         : آمده، روايت است كه گفـت     ) 325/3(در الكنز   
روم، و همراه شان     با ايشان به جنگ مى    : دارند؟ گفت  چرا اهل شام تو را دوست مى      : ، عمر به وى گفت    ] داشتند مى

بگير، و در غزايت از آن اسـتفاده  ] اين را[: تكنم، آن گاه به او ده هزار عرضه داشت و گف        مواسات و هم دردى مى    
  .و بعد مانند آن را متذكّر شده است... من از آن بى نياز هستم: كن، وى گفت

   
    و رد نمودن مال � عبداللَّه بن سعدى
  در اين باره � قصه وى با عمر

) 1هنگـام (وى : انـد كـه    نموده روايت�احمد، حميدى، ابن ابى شيبه، دارمى، مسلم و نسائى از عبداللَّه بن سعدى    
به من خبر داده شـده اسـت كـه تـو از امـور مـردم        :  به وى گفت   � نزدش آمد، عمر     �خالفت عمربن الخطاب    
: آرى، عمـر گفـت  : دانى، گفـتم  گيرى، و وقتى كه برايت معاش داده شود، آن را خوب نمى      كارهايى را به دوش مى    

خواهم معاشم براى مـسلمانان      هايى دارم و مالدار هستم، و مى       ممن اسب هايى و غال    : ؟ گفتم 2هدفت از آن چيست   
 عطا را به مـن  �خواستم مثل تو عمل نمايم، وقتى كه پيامبر  اين كار را نكن، من نيز مى    : صدقه باشد، عمر گفت   

قيرتـر از مـن     آن را به ف   : تر است بده، يك مرتبه به من داد، گفتم         آن را به آن كه از من بدان محتاج        : گفتم داد، مى  مى
اش كن، و آنچه از اين مال بـدون طمـع و سـئوال               اش كن، و يا صدقه     آن را بگير، و ذخيره    «:  گفت �بده، پيامبر   

 و نزد ابن جريـر از وى آمـده،          3.» نيامد، نفس خود را به دنبال آن نينداز        ] به اين صورت  [برايت آمد، بگير، و آنچه      
: ، گفتم4رّر نمود، هنگامى كه آن را به وى دادم معاشم را به من داد مرا براى جمع آورى صدقه مق�عمر : كه گفت

آنچه را برايت دادم بگير، چون مـن نيـز در زمـان    : من فقط به خاطر خداوند كار نمودم، و اجرم بر خداست، گفت   
يزى را  وقتى كه من چ   «:  فرمود � كار نمودم، و او به من داد، و مثل قول تو را گفتم، رسول خدا                 �پيامبر خدا   

  .آمده است) 325/3(اين چنين در الكنز . »بدون اين كه از من درخواست كنى برايت دادم، بخور و صدقه كن
   

  و رد نمودن مال   � حكيم بن حزام
  در اين باره � قصه وى با پيامبر

ايى  عطـ  � در روز حنين براى حكيم بـن حـزام           �پيامبر  : عبدالرزاق از سعيدبن مسيب روايت نموده، كه گفت       
اى رسول خدا، كدام يـك عطيـه تـو    : برايش زياد نمود، آن گاه گفت] �پيامبر [داد، ولى او آن را كم دانست، و       

اى حكيم بن حزام، اين مال سبز و شيرين است، كسى كه آن را بـا        «:  افزود �، و پيامبر    »اولى«: بهتر است؟ گفت  

                                                 
  .به نقل از بيهقى 1
  .هدفت از اين نگرفتن و بد ديدن معاش چيست؟ ميعنى  2
  ).٠: ، ٧/ ١(ا()� ) ١٠٣/ *(��E!I ) *:١٠(#WXI ) ٣+٧١(ب>!ر;  3
دادند، يك مقدار پول براى  ها در بدل كارى كه انجام مى آن: هاى ديگر، اين است كه هدف از استعمال كلمه معاش در اينجا و بخش 4

  .م. گرفتند نون آن وقت معاش هايى داشتند و آن را مىشد، و يا اين كه طبق قا شان داده مى



  حيات صحابه

٢٠٨  سوم جلد 

شود، و كسى كه آن را با حـرص نفـس و    ه مىسخاوت نفس، و خوردن درست آن گرفت، به وى در آن بركت داد          
شود، و  خورد و سير نمى باشد كه مى شود، و مانند كسى مى خوردن نادرست آن گرفت، در آن به او بركت داده نمى         

، وى  »و از من هم   «:  اى پيامبر خدا؟ گفت    ] اگر بگيرد [و از تو هم     : ، وى گفت  »دست باال از دست پايين بهتر است      
 ] راوى[كـنم،    اتى كه تو را به حق مبعوث نموده، بعد از تـو ابـداً هـيچ چيـز كـسى را كـم نمـى                        سوگند به ذ  : گفت
و عمـربن الخطـاب   : افزايـد  بعد وى تا اين كه درگذشت نه معاشى را قبول نمود و نه هم بخششى را، مى     : گويد مى
ه سوى حقش از اين مال دعـوت        گردانم، كه من او را ب      بارخدايا، من تو را بر حكيم بن حزام گواه مى         : گفت  مى �
 ايـن  1.كـنم و نـه از غيـر تـو     به خدا سوگند من، نه از تو چيزى را كم مى    : ورزد، حكيم گفت   كنم، ولى او ابا مى     مى

  .آمده است) 322/2(چنين در الكنز 
   

  در اين باره � قصه وى با عمر
 درخواسـت  � از پيـامبر خـدا   : روايت است كه گفـت    � از حكيم بن حزام      - ] بخارى و مسلم  [ -نزد شيخين   

نمودم و او به من داد، باز از وى درخواست نمودم و به من داد و باز از او درخواست نمودم و به من داد، و بعد از                   
: و حديث را مانند آن متذكر شده، تا اين كه گفتـه        ... » اين مال سبز و شيرين است      )به درستى (اى حكيم   «: آن گفت 
نمود تا به وى معـاش را بدهـد، ولـى او از اينكـه چيـزى را از وى قبـول كنـد ابـا          مى حكيم را طلب �و ابوبكر   

اى :  گفت � وى را طلب نمود تا به او بدهد، ولى او از قبول آن ابا ورزيد، و عمر                   �ورزيد، و بعد از آن عمر        مى
اش گردانيده اسـت     ء بهره  گيرم، كه من حق او را كه خداوند از اين فى           گروه مسلمين، من شما را بر حكيم گواه مى        

 تـا اينكـه درگذشـت از        �و حكيم بعد از پيامبر خدا       . ورزد كنم، ولى او از گرفتن آن امتناع مى        به وى عرضه مى   
آن را بخارى و مـسلم و ترمـذى و          : آمده، و گفته است   ) 101/2( اين چنين در الترغيب      2.هيچ كسى چيزى نگرفت   

حكيم بن حزام تا وقت وفاتش،      : از عروه روايت است كه    ) 483/3(زد حاكم   و ن . اند نسائى به اختصار روايت نموده    
  .)رضي اهللا عنهما(، نه از عثمان و نه هم از معاويه � چيزى را گرفت، نه از عمر �نه از ابوبكر 

   
  و رد نمودن پاره زمينى  قصه وى با مردى از عرب � عامربن ربيعه

مـردى از   :  روايـت نمـوده كـه      � از عامر بن ربيعه      )و او از پدرش   ( � از زيدبن اسلم  ) 179/1 (الحليهابونعيم در   
 صحبت نمـود،  �عرب به عنوان مهمان نزد وى آمد، عامر او را عزّت و احترام نمود، و درباره وى با پيامبر خدا     

باشد، و  ىام كه در عرب واديى بهتر از آن نم  واديى را گرفته�من از پيامبر خدا   : بعد آن مرد نزدش آمده و گفت      
من به آن پاره زمين تو : عامر گفت . اى از آن را به تو بدهم، تا براى تو و بازماندگانت بعد از تو باشد                خواستم قطعه 

  :اى نازل شده، كه ما را از دنيا غافل ساخته است نيازى ندارم، امروز سوره
]��X�' 9	?{ ] �- � �_�HI A�C	� N���� [.).��
"��:�(  
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  .» مردم نزديك شده است، و آنان در غفلتى رو گردانندحساب«: ترجمه
  اللَّه عنهم در اين باره  و رد نمودن مال  قصه وى با  عثمان و كعب رضى�ابوذر غفارى 
بـا  :  روايـت نمـوده، كـه گفـت        )رضي اهللا عنهمـا   (از عبداللَّه بن صامت برادرزاده ابوذر       ) 160/1 (الحليهابونعيم در   

كـنم   آرى، و امر مى:  بروم، گفت1به من اجازه بده تا به ربذه     : ل شدم، وى به عثمان گفت      داخ �عمويم نزد عثمان    
براى ابوذر همان گلـه كـم شـترهاى         . من به آن نيازى ندارم    : تا از چهارپايان صدقه صبح و شام نزدت بيايند، گفت         

 را با پروردگارمان و دين مان ، و ما2دنياى تان را محكم بگيريد: كند، بعد از آن برخاست و گفت خودش كفايت مى
: نمودند، و كعب نزد عثمان بود، عثمان بـه كعـب گفـت     را تقسيم مى�و آنها مال عبدالرحمن بن عوف     . بگذاريد

دهـد، و ايـن طـور و آن طـور       هاى خير مـى    كند و در راه    درباره كسى كه اين مال را جمع نموده و از آن صدقه مى            
يش تمنّاى خير دارم، آن گاه ابوذر خشمگين شد و عصاى خود را بر كعب بلند                من برا : گويى؟ گفت  كند چه مى   مى

دارد، كـه كـاش ايـن     اين را از كجا دانستى، اى فرزند يهودى؟ صاحب اين مال در قيامت دوست مى: نمود و گفت  
  .گزيد بود و سياهى قلب وى را مى گژدم هايى مى] در دنيا[مال 

نـزد مـا   : اى را برايش عرضـه نمـود، ابـوذر گفـت     ردى نزد ابوذر آمد، و نفقهم: و از ابوشعبه روايت است كه گفت    
اى است كـه خـدمت     آزاد شده] كنيز[، و 3برد دوشيم، و خرهايى است كه بار ما را مى ها را مى بزهايى هست كه آن 

اضـافه آن محاسـبه    ترسم، كه بـر      هاى مان نيز موجود است، و من از اين مى          كند، و عبايى اضافه بر لباس      مان را مى  
  .آمده است) 163/1 (الحليهاين چنين در . شوم

   
  اللَّه عنهما در اين باره قصه وى با حبيب بن مسلمه رضى

حبيب بن مسلمه در حالى كه اميـر شـام          : از ابوبكر بن منكدر روايت نموده، كه گفت       ) 161/1 (الحليهو ابونعيم در    
آن را بـه    :  گفـت  �از اين، در ضرورت خود استفاده كن، ابـوذر          :  فرستاد و گفت   �بود، سيصد دينار براى ابوذر      

بريم، و رمه كوچكى از  اى كه به آن پناه مى ما جز سايه! تر از خدا نيافت؟ سوى وى برگردان، آيا كسى را از ما غافل     
ديگر چيـزى  اى كه خدمت خويش را بر ما صدقه نموده است،  آيند، و كنيز آزاد شده گوسفندان كه بيگاه نزدمان مى  

  .ترسم نداريم، ولى باز هم من از اضافه مى
   

  قصه وى با حارث قريشى
 خبر رسيد كه ابوذر     - مردى بود از قريش در شام        -به حارث   : طبرانى از محمد بن سيرين روايت نموده، كه گفت        

ا را كه نـسبت بـه     هيچ بنده خد  : دچار مشكالت و تنگدستى است بنابراين، سيصد دينار برايش فرستاد، ابوذر گفت           

                                                 
  .هاى مدينه است كه سه ميل از آن فاصله دارد از قريه 1
  .»تقسيم كنيد«باشد، » اقسموا«اين چنين در اصل و در الحليه آمده، و ممكن درست  2
  .و اين بهتر است» و خرهايى است كه ما را منتقل«و » و حمرتنقلنا«در المجمع آمده  3
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 ] درهـم [اگـر كـسى بـا داشـتن چهـل         «: گفـت   شـنيدم كـه مـى      �از پيامبر خدا    ! من نزدش خوارتر بود، نيافت؟    
 هيثمـى  1.2، و ابوذر چهل درهم دارد، و چهـل گوسـفند، و دو خـادم             »درخواست كند به درستى اصرار نموده است      

وايـن را  . بن احمدبن عبداللَّه بن يونس و او ثقـه اسـت  رجال آن رجال صحيح اند، غير عبداللَّه      : گويد مى) 331/9(
  .ابونعيم از ابن سيرين به مانند آن روايت نموده است

   
  و رد نمودن مال   � ابورافع موالى پيامبر خدا

  در اين باره � قصه وى با پيامبر
اى ابورافع «:  فرمود�بر پيام:  روايت نموده، كه گفت    � موالى پيامبر    �از ابورافع   ) 184/1 (الحليهابونعيم در   

:  گفـتم »مالت چقدر است؟«: ، گفت»آرى«:  گفت3آيا قبل از آن صدقه نكنم؟  :  گفتم »كنى؟ اگر فقير شدى چطور مى    
نه، بعضى از آن را بده، و بعضى از آن را نگـه دار و بـراى          «: چهل هزار، و آن را براى خداوند عزّوجل باشد، گفت         

آرى، «: ها حق داريم حق دارند؟ گفـت  ها بر ما، چنان كه ما بر آن  خدا، آيا آن  اى رسول :  گفتم »پسر خود خوبى كن   
 ، -كتـاب خداونـد عزّوجـل را    : گويـد   عثمان بن عبـدالرحمن مـى  -حق فرزند بر پدر اين است، كه به وى كتاب      

، ابورافـع  »ارد و اين كه ميراث خوب برايش به جاى بگذ- و يزيد افزوده است   -تيراندازى و آب بازى را ياد دهد        
من وى را بعدها ديدم كه فقيـر        : گويد ابوسليم مى . »بعد از من  «:  گفت �باشد؟ پيامبر    فقر من چه وقت مى    : گفت

دهد كه پيـامبر   دهد، كى براى مردى صدقه مى  براى شيخ بزرگ كور كى صدقه مى      : گفت نشست و مى   شد، حتى مى  
دهد، به درستى كه دست خداوند بـاال،         كى صدقه مى  .  شد  برايش فهمانده بود كه بعد از وى فقير خواهد         �خدا  

اى  دست دهنده در وسط و دست گيرنده پايين است، كسى كه در حال تـوانگرى درخواسـت كنـد، بـرايش نـشانه             
شود، و صدقه بـراى غنـى و صـاحب قـوت و سـالم االعـضاء حـالل                    باشد كه به آن در روز قيامت شناخته مى         مى
ردى را ديدم كه به او چهار درهم داد، و او يـك درهـم آن را بـرايش مـسترد نمـود، وى                       من م : گويد مى. باشد نمى
 مرا از اين كه مـال اضـافى را ذخيـره    �پيامبر خدا : ام را بر من مسترد نكن، پاسخ داد   اى بنده خدا، صدقه   : گفت

والد شـده بـود، و   بعدها وى را ديـدم كـه غنـى شـد، حتـى صـاحب ده ا       : گويد كنم، نهى نموده است، ابوسليم مى     
 و هيچ غالمش را زياده از مبلغى كـه او          - يا در حالى كه فقير بود        -مرد   اى كاش ابورافع در فقر خود مى      : گفت مى

  4.5ساخت را خريده بود مكاتب نمى

                                                 
ترجمه نموده است، كه بنا به عدم ضرورت، » دوخادم«آمده، و ابوبكر بن عياش آن را در متن به » ماهنان«، »خادم«در نص، به عوض  1
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  حيات صحابه

٢١١  سوم جلد 

   
   و رد نمودن مال  )رضي اهللا عنهما(عبدالرّحمن بن ابى بكر صديق 

  بارهاللَّه عنهما در اين  قصه وى با معاويه رضى
 از پدرش از بابـايش روايـت        �از ابراهيم بن محمد بن عبدالعزيزبن عمربن عبدالرحمن بن عوف           ) 476/3(حاكم  

 بعـد از ايـن كـه از    )رضي اهللا عنهمـا   (معاويه صدهزار درهم را به عبدالرحمن بن ابى بكر صديق           : نموده، كه گفت  
ديـنم را بـه دنيـا       : رد و از گرفتنش امتنـاع ورزيـده گفـت         بيعت با يزيد ابا ورزيد فرستاد، و عبدالرحمن آن را رد ك           

اين را زبير بن بكار از عبدالعزيز ماننـد آن، چنـان   . و به طرف مكه خارج شد تا اين كه در آنجا درگذشت     ! بفروشم
  .آمده، روايت نموده است) 408/2 (االصابهكه در 

   
  عبداللَّه بن عمر و رد نمودن مال  

  اللَّه عنهما در اين باره  رضىقصه وى با عمروبن العاص
خواست آنچه  معاويه عمروبن العاص را پنهانى گماشت، و مى : از ميمون روايت نموده، كه گفت     ) 121/4(ابن سعد   

اى :  است بدانـد، كـه آيـا وى خواسـتار جنـگ اسـت يـا خيـر؟ وى گفـت                )رضي اهللا عنهما  (را در نفس ابن عمر      
 و فرزنـد  �ه بيرون بروى و همراهت بيعت كنيم، و تـو يـار پيـامبر خـدا         دارد ك  ابوعبدالرحمن، چه تو را باز مى     
گويى جمع  آيا همه مردم بر آنچه تو مى: ترين مردم به اين كار هستى؟ ابن عمر گفت اميرالمؤمنين هستى، و مستحق

، 2نماندديگر هيچ كس هم باقى  1اگر جز سه مرد عجمى در هجر: آرى، مگر چندتن، ابن عمر گفت: اند؟ گفت شده
آيـا  : آن گاه وى دانست كه او خواهان جنگ نيـست، و گفـت        : گويد مى] راوى[با اين همه، من به آن نيازى ندارم،         

ميل دارى با كسى بيعت كنى كه نزديك است همه مردم بر وى جمع شوند، و او از زمين و مال آنقدر برايت نوشته 
از نـزدم   ! واى بـر تـو    :  گفت )رضي اهللا عنهما  (وى؟ ابن عمر    كند كه نه تو محتاج شوى و نه فرزندت، و نه ما بعد              

خـواهم از دنيـا در    دين من نه به دينار شماست و نه به درهم تـان، مـن مـى   ! واى بر تو! بيرون برو و ديگر نزدم نيا 
  .حالى خارج شوم كه دستم سفيد و پاك باشد

 غالمـى را مكاتـب     )رضي اهللا عنهمـا   (ابن عمر   : هاز ميمون بن مهران روايت نموده  ك       ) 301/1 (الحليهو ابونعيم در    
ساخت و اداى آن را به چند قسط بر وى معين گردانيد، هنگامى كه قسط اول فرارسيد، مكاتب آن مبلغ را نزد وى                       

رضـي  (كردم، ابن عمـر   نمودم، و سئوال مى كار مى: اين را از كجا به دست آوردى؟ گفت: آورد، و او از وى پرسيد    
خواهى به من بخورانى؟ تو براى خـدا آزاد هـستى، و             اى و مى   هاى مردم را به من آورده      آيا چرك : گفت )اهللا عنهما 

  .اى نيز براى تو باشد آنچه را آورده
   

                                                 
  .اسم شهر معروفى است در بحرين: هجر 1
بعنى اگر همه مردم توافق كنند، و فقط سه مرد عجمى در هجر مخالفت نمايند، باز هم من به اين كار عالقمندى ندارم، و  2

  .م. خواهم قيام كنم نمى



  حيات صحابه

٢١٢  سوم جلد 

  عبداللَّه بن جعفر بن ابى طالب و رد نمودن مال  
  قصه وى با يك تاجر

 از اهل سواد با پسر جعفـر        1تاجرى: اند كه  ابن ابى الدنيا و خرايطى به سند حسن از محمدبن سيرين روايت نموده            
 در آن مورد صـحبت نمـود و         )رضي اهللا عنه  ( درباره كارى صحبت نمايد، و او با على          �صحبت نمود، تا با على      

وى آن را مـسترد     . اين را تاجر فرسـتاده اسـت      : آن را حل ساخت، آن گاه تاجر برايش چهل هزار فرستاد، و گفتند            
  .آمده است) 290/2 (االصابهاين چنين در . فروشيم ا نمىما نيكى ر: نموده گفت

   
    و رد نمودن مال � عبداللَّه بن ارقم

  اللَّه عنهما در اين باره قصه وى با عثمان رضى
 را در   )رضي اهللا عنهمـا   (عثمان، عبداللَّه بن ارقم     : بغوى از طريق ابن عيينه از عمروبن دينار روايت نموده، كه گفت           

و ماننـد آن را متـذكر   ... رّر ساخت، و برايش سيصد هزار معاش داد، ولى او از قبول آن امتنـاع ورزيـد  المال مق  بيت
برايم خبر رسيد كه عثمان براى عبداللَّه بن ارقم اجازه سى هـزار             : گويد شده، يعنى مانند حديث مالك را، مالك مى       
آمـده  ) 274/2 (االصـابه ايـن چنـين در      . كار نمودم من فقط براى خدا     : را داد، ولى او از قبول آن ابا ورزيد و گفت          

  2.است
   

  عمرو بن نعمان بن مقرّن و رد نمودن مال  
  قصه وى با مصعب بن زبير در اين باره

 بـودم،  )رضي اهللا عنهما(من مهمان عمروبن نعمان بن مقرن : ابن ابى شيبه از معاويه بن قرّه روايت نموده، كه گفت     
رسـاند، و    امير مصعب بن زبير به تو سالم مى       : اى از درهم آمد و گفت      ، مردى با كيسه   هنگامى كه رمضان فرا رسيد    

مـا  : بـه او بگـو    : براى هر قاريى نيكيى از ما رسيده است، بنابراين تو هم از اين استفاده كن، عمرو گفـت                 : گويد مى
آمـده  ) 21/3 (االصـابه  چنـين در  ايـن . قرآن را به اراده به دست آوردن دنيا نخوانديم، و آن را برايش مسترد نمـود           

  .است
   

  اسماء و عائشه دختران ابوبكر صديق و رد نمودن مال  
  قصه اسماء با مادرش قتيله بنت عبدالعزى

) 3بـن (العزى بن عبـد  )عبد(قتيله بنت : اند، كه گفت  روايت نموده)رضي اهللا عنهما(احمد و بزار از عبداللَّه بن زبير  
 هـدايايى  )رضي اهللا عنهمـا   ( در حالى كه مشرك بود براى دخترش اسماء بنت ابى بكر             سعد از بنى مالك بن حسل     
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  حيات صحابه

٢١٣  سوم جلد 

اش نمايـد ابـا      سوسمار، نان و روغن تقديم نمود، و اسماء از قبول هديه وى، و اين كـه آن را داخـل خانـه                     : شامل
  : نازل فرمود پرسيد، و خداوند عزّوجل اين آيه را� از پيامبر )رضي اهللا عنها(ورزيد، آن گاه عائشه 
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اند و شما را از  خداوند شما را از نيكى و رعايت عدالت نسبت به آنانى كه در امر دين با شما پيكار نكرده             «: ترجمه
  .»دارد كند، چرا كه خداوند عدالت پيشگان را دوست مى اند نهى نمى خانه و ديارتان بيرون نرانده

در ايـن   : گويـد  مى) 123/7(هيثمى  . اش نمايد  آن گاه وى را امر نمود تا هديه وى را قبول كند، و آن را داخل خانه                
  .اند اند، و بقيه رجال آن رجال صحيح دانستهمصعب بن ثابت آمده، و ابن حبان او را ثقه دانسته، و گروهى ضعيفش 

   
  اللَّه عنها با يك زن مسكين قصه عائشه رضى

زن مـسكينى نـزدم آمـد، و بـا خـود        :  روايت نموده، كه گفت    )رضي اهللا عنها  (از عائشه   ) 204/4 (الحليهابونعيم در   
 را از وى خوب ندانـستم، پيـامبر        چيزى آورده بود كه به من هديه نمايد، ولى من به حالش رحم نمودم و قبول آن                

بينم كه تو او را تحقير       چرا آن را قبول ننمودى، و برايش عوض آن را ندادى، من چنان مى             «:  به من گفت   �خدا  
  .»داند دارد، و مستكبرين را بد مى اى، اى عائشه تواضع پيشه كن، چون خداوند متواضعين را دوست مى نموده

   
  احتراز از درخواست نمودن  

  در اين باره �  با پيامبر�قصه ابوسعيد 
به شدت فقير و تنگدست شديم، و اهلم مرا هدايت داد كـه نـزد            :  روايت نموده، كه گفت    �ابن جرير از ابوسعيد     

 شنيدم اين بود كـه  � بيايم و از وى چيزى درخواست كنم، بنابراين آمدم و اولين چيزى كه از پيامبر             �پيامبر  
سازد، و هر كسى عفاف پيشه كند، خداونـد وى را در             غنا پيشه كند، خداوند وى را غنى مى       هر كسى است  «: گفت مى

، آن گـاه مـن از وى        »كنـيم  دارد، و كسى كه درخواست كند، ما از وى چيزى را كه بيابيم، ذخيره نمى               عفّت نگه مى  
  1.چيزى درخواست ننمودم و بازگشتم، و دنيا خودش به طرف ما آمد

او روزى در حالى برخاست كه از گرسنگى سنگى را بر شكم خود    : از ابوسعيد روايت است كه    و نزد وى همچنين     
 برو و از وى درخواست كن، چون فالن نزدش آمد،           �نزد پيامبر   :  به او گفت   - يا كنيزش    -بسته بود، همسرش    

ش رفتم و بعـضى از گفتـه   نمود، نزد و از وى درخواست نمود و او به وى داد، بنابراين در حالى كه خطبه ايراد مى            
دارد، و كسى كه استغنا پيشه كند،  كسى كه عفت پيشه كند، خداوند او را عفيف مى    «: گفت هايش را دريافتم، كه مى    
 همـراهش همـدردى     ] گفـت [دهم، يـا     كند، به او مى    سازد، و كسى كه از ما درخواست مى        خداوند وى را غنى مى    
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  حيات صحابه

٢١٤  سوم جلد 

كند براى   نمايد، از كسى كه از ما درخواست مى        كسى كه از ما استغنا مى      و   - 1 ابوحمزه شك نموده است    -كنيم   مى
برگشتم و از وى درخواست ننمودم، و از همان وقت خداوند پياپى بـه مـا رزق و                  : گويد ، مى »تر است  مان محبوب 
در الكنـز  ايـن چنـين   . شناسم كـه از مـا مالـدارتر باشـد          دهد، به حدى كه هيچ اهل بيتى از انصار را نمى           روزى مى 

  .آمده است) 322/3(
  

  در اين باره � با پيامبر � قصه عبدالرحمن بن عوف
 وعده چيـزى    �پيامبر خدا   :  و او از پدرش روايت نموده، كه گفت        �بزار از ابوسلمه بن عبدالرحمن بن عوف        

ايـد، از وى شـنيدم كـه    را به من داده بود، هنگامى كه قريظه فتح شد، آمدم تا آنچه را به من وعده نموده بود ادا نم         
سازد، و كسى كه قناعت پيشه كند، خداونـد بـه او قناعـت               كسى كه استغنا پيشه كند، خداوند غنيش مى       «: گفت مى
ابوسـلمه از  : انـد   ابن معين و غير وى گفته 2.كنم حقّا كه از وى چيزى درخواست نمى      : ، آن گاه با خودگفتم    »دهد مى

  .آمده است) 104/2(يب اين چنين در الترغ. پدرش نشنيده است
   

  در اين باره � قصه ثوبان
:  فرمـود  �پيامبر خـدا    : اند كه گفت    روايت نموده  �احمد، نسائى، ابن ماجه و ابوداود به اسناد صحيح از ثوبان            

مـن  : ، گفـتم »كـنم  كسى به من ضمانت دهد كه از مردم چيزى درخواست نكند، من جنت را برايش ضـمانت مـى       «
  .كرد د از آن از هيچ كس چيزى درخاست نمىدهم و بع ضمانت مى

افتاد، و خود سوار     اگر تازيانه ثوبان مى   : گويد ، مى »از مردم چيزى درخواست مكن    «: و نزد ابن ماجه آمده، كه گفت      
 اين چنـين در الترغيـب       3.گرفت شد، و آن را مى     گفت كه آن را به من بده، بلكه پايين مى          بود، به هيچ كسى نمى     مى
و در بيعت بر اعمال اسالم در حديث ابوامامه، بيعت ثوبان مبنى بر ايـن كـه از كـسى چيـزى                    . مده است آ) 101/2(

اش از   من ثوبان را در مكه در جمع زيادى از مردم ديدم، كه سوار بود و تازيانـه                : گويد ابوامامه مى . نخواهد گذشت 
گرفت، بلكـه    داد، اما او آن را نمى      ت، و به او مى    گرف افتد، آن مرد آن را مى      افتاد، و گاهى بر گردن مردى مى       وى مى 

اين را طبرانى روايت نموده، و احمد نسائى به شـكل مختـصر از ثوبـان    . داشت آمد و آن را بر مى   خودش پايين مى  
  .اند روايت كرده

   
  در اين باره � قصه صديق

گاهى افسار شتر از   : روايت است كه گفت   آمده، از ابن ابى مليكه      ) 321/3(و نزد احمد همچنين، چنان كه در الكنز         
: گرفـت، گفتنـد    خوابانيد، و افسار را مـى      زد، و آن را مى     افتاد، و او در باالى ساق شتر خود مى          مى �دست ابوبكر   
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  حيات صحابه

٢١٥  سوم جلد 

دوستم مرا امر نموده است، كه از مردم چيـزى را درخواسـت         : داديم؟ گفت  چرا ما را امر ننمودى تا آن را به تو مى          
  .نكنم

   
  �  هراس از بسط و فراخى دنيا خوف و هراس پيامبرخوف و

  روايت عقبة بن عامر در اين باره
 مانند خـداحافظى كننـده بـا زنـدگان و           �پيامبر  :  روايت نموده، كه گفت    �از عقبه بن عامر     ) 578ص(بخارى  

ن پـيش روى تـان   مـ «: مردگان بركشته شدگان احد پس از هشت سال نماز گزارد، بعد از آن بر منبر باال رفته گفت  
پيش فرستاده شما هستم، و بر شما شاهد هستيم، و موعدتان همانا حوض است، و من از همين جايم بـه آن نگـاه                        

. 1ترسم كه بر آن رقابـت كنيـد        ترسم، وليكن من بر شما از دنيا مى        كنم، من بر شما از اين كه شرك بياوريد، نمى          مى
  2 . نگاه نمودم� من به طرف پيامبر خدا و آن آخرين نگاهى بود كه: گويد  مى] راوى[

...  روزى بيرون رفت و بر اهل احد نمازگزارد        �پيامبر  : و نزد بخارى در الرقاق از عقبه بن عامر روايت است كه           
كـنم، و بـه مـن        و من به خدا سوگند، اكنون به حـوض خـود نگـاه مـى              «: و آن را متذكر شده، و در آن آمده است         

 و من به خدا سوگند، بر شما از ايـن كـه             - كليدهاى زمين    ] :گفت[ يا   -ن داده شده است     هاى زمي  كليدهاى خزانه 
  3.»ترسم كه در آن رقابت كنيد ترسم، وليكن بر شما از دنيا مى بعد از من شرك بياوريد نمى

   
  هنگامى كه ابوعبيده با مالى از بحرين آمد � گفتار پيامبر

 ابوعبيـده بـن     �پيـامبر خـدا     : اند كه   روايت نموده  �عوف انصارى    از عمروبن    - ] بخارى و مسلم  [ -شيخين  
 را به بحرين فرستاد، تا جزيه آنجا را بياورد، او با مالى از بحرين آمد، و انصار از آمـدن ابوعبيـده بـاخبر                       �جراح  

 برگـشت،   نماز را به جاى آورد،�هنگامى كه پيامبر خدا .  آمدند�شدند، و همه در نماز فجر نزد پيامبر خدا          
كـنم   گمان مى«:  وقتى كه آنان را ديد تبسم نمود، و بعد از آن گفت            �و آنان خود را به وى رساندند، پيامبر خدا          

خوش باشـيد، و اميـدوار      «: آرى، اى رسول خدا، گفت    :  گفتند »شنيديد كه ابوعبيده با چيزى از بحرين آمده است؟        
ترسم كه دنيا بـراى شـما    ترسم، ولى مى ، من از فقر بر شما نمىسازد، به خدا سوگند آنچه باشيد كه خوشحالتان مى   

بسط و گسترش يابد، چنان كه بر آنانى كه قبل از شما بودند، بسط و گسترش يافته بود، و به آن رغبـت و رقابـت                          
ـ  4.»ها را هالك ساخت نماييد، چنان كه آنان رغبت و رقابت نمودند، و شما را هالك سازد، چنان كه آن              ين  ايـن چن

  .آمده است) 141/5(در الترغيب 
   

                                                 
  .رقابت كنيد، يعنى رغبت نماييد 1
) +::١(و صS�P اب� داوود ) ١:٨٧(%
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  حيات صحابه

٢١٦  سوم جلد 

  حديث ابوذر در اين باره
 بود، اعرابيـى كـه خـشكى و    )نشسته( �در حالى كه پيامبر    : اند، كه گفت    روايت نموده  �احمد و بزار از ابوذر      

:  فرمود �اى رسول خدا، قحط سالى ما را بلعيده است، پيامبر           : درشتى در وجودش هويدا بود برخاست و گفت       
تر است، آن وقت كه دنيا براى تان به كثرت داده شود، اى كاش كه آن وقت امت من طـال      آن بر شما خوفناك   غير  «

  .آمده است) 144/5(اين چنين در الترغيب . اند ، و راويان احمد، راويان صحيح1»نپوشند
   

  حديث ابوسعيد در اين باره
 بـر منبـر   �پيامبر خدا : روايت نموده، كه گفت در حديثى  � از ابوسعيد خدرى     - ] بخارى و مسلم  [ -شيخين  

ترسم اين است كه خداوند از تازگى دنيا و زينـت   از آنچه من بر شما مى«: نشست، و ما در اطرافش نشستيم، گفت  
  .آمده است) 144/5( اين چنين در الترغيب 2.»كند آن براى تان باز مى

   
  حديث سعدبن ابى وقاص در اين باره

مـن فتنـه آسـايش و       «:  فرمود �پيامبر خدا   : اند، كه گفت    روايت نموده  �ز سعد بن ابى وقاص      ابويعلى و بزار ا   
بينم، شما به فتنه سختى آزمـايش شـديد و صـبر نموديـد،      تر مى دارندگى را براى تان از فتنه سختى و فقر خوفناك  

 امـا بقيـه راويـان آن را راويـان            در اين راويى آمده كه از وى نام برده نشده اسـت،            3.»ولى دنيا شيرين و سبز است     
  .آمده است) 145/5(اين چنين در الترغيب . اند صحيح

   
  در اين باره � حديث عوف بن مالك
آيا «:  در ميان اصحاب خود برخاست و گفت�پيامبر خدا :  روايت نموده، كه گفت�طبرانى از عوف بن مالك 

زيرا خداوند فارس و روم را برايتـان        ] در غم آن نباشيد   [! يد؟ترسيد، آيا در غم دنيا هست       مى - يا تنگدستى    -از فقر   
شـويد، همـان كثـرت     شود حتى شما را، وقتى كه به بيراهه كشيده مى كند، و دنيا به كثرت براى تان داده مى  فتح مى 

  .آمده است) 142/5(اين چنين در الترغيب . 5 در اسناد آن بقيه آمده است4.»كشد دنيا به بيراهه مى
   

    اش بر گسترش و فراخى دنيا و گريه �  عمربن الخطابخوف
  هاى قادسيه روايت مسوربن مخرمه در قصه غنيمت

هـاى قادسـيه بـراى عمـر بـن       غنـايمى از غنيمـت  :  روايت نموده، كه گفـت     �از مسوربن مخرمه    ) 358/6(بيهقى  
نمـود، و عبـدالرحمن بـن     ىنگريست و گريـه مـ    نمود، و بدان مى     آورده شد، وى آن را پشت و رو مى         �الخطاب  

                                                 
 ).٢+:+(ب>!ر;  1
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  حيات صحابه

٢١٧  سوم جلد 

: وى گفت : گويد اى اميرالمؤمنين، اين روز شادى و خوشى است، مى        :  با او بود، عبدالرحمن به وى گفت       �عوف  
  .آرى، وليكن اين هرگز براى هيچ قومى داده نشده، مگر اين كه بغض و عداوت را براى شان به ارث گذاشته است

  .آمده، روايت نموده است) 321/2(ند آن، چنان كه در الكنز و اين را خرائطى همچنين از مسور به مان
   

  روايت ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف در اين باره
هاى كسرى  هنگامى كه گنج: از ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف روايت است كه گفت ) 358/6(همچنين نزد بيهقى    

 �گـذارى؟ عمـر     آيا اين را در بيـت المـال نمـى        : به او گفت   � آورده شد، عبداللَّه بن ارقم زهرى        �براى عمر   
:  به او گفـت � گريست، عبدالرحمن بن عوف    �گذاريم، و عمر     اين را تا تقسيم نكنيم، در بيت المال نمى        : گفت

 �گرياند؟ به خدا سوگند، امروز روز شكر، روز سـرور و روز شـادى اسـت، عمـر                    اى اميرالمؤمنين چه تو را مى     
ايـن را ابـن     . كه خداوند براى قومى داده، بغض و عداوت را در ميان شـان انداختـه اسـت                اين را هر گاهى     : گفت

و . انـد  آمده، روايـت نمـوده  ) 321/2(المبارك و عبدالرزاق و ابن ابى شيبه از ابراهيم به مانند آن، چنان كه در الكنز             
آمـده، روايـت   ) 146/2( در الكنـز  احمد آن را الزهد و ابن عساكر از ابراهيم بـه ماننـد آن بـه اختـصار، چنـان كـه        

  .اند نموده
   

   و دستبندهاى كسرى1روايت حسن بصرى در قصه پوستين
 آورده شـد، و در      �پوستين كسرى براى عمربن الخطـاب       : از حسن روايت است كه    ) 358/6(نزد بيهقى همچنين    

وى : گويـد   مـى ] ىراو[ حـضور داشـت،   �پيش رويش گذاشته شد، و در ميان قوم سراقه بن مالك بـن جعـشم          
دستبندهاى كسرى بن هرمز را به طرف وى انداخت، و او هر دوى آن را در دست خود نمود، و بـه شـانه هـايش                          

دسـتبندهاى كـسرى بـن هرمـز در     ! الحمدللَّه: هاى سراقه ديد، گفت  ها را در دست     آن ]�عمر  [رسيد، هنگامى كه    
بار خدايا، به درستى مـن دانـستم كـه پيـامبرت          :  بعد گفت  !!دست سراقه بن مالك بن جعشم، اعرابيى از بنى مدلج         

 دوست داشت تا مالى به دست بياورد، و آن را در راه تو، و بر بندگان تو انفاق كند، و تو آن را از وى با توجه �
 دوسـت   �بار خدايا، به درستى من دانـستم كـه ابـوبكر            :  دور داشتى، و باز گفت     2ات به او و گزينشت براى وى      

ت، تا مالى به دست بياورد، و آن را در راه تو، و بر بندگان تو انفاق كند، ولى آن را از وى با توجـه توبـه او، و           داش
برم كه اين مكر و آزمايش از طرف تو براى عمر باشد، بعد از آن                گزينشت دور داشتى، بار خدايا، من به تو پناه مى         

  :تالوت نمود
] � �� � �5 �-�: �:� ��
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. دهد، و آن كه آستر آن از پوست خرگوش و مانند آن باشد اى از فرو، و پوستين را معنى مى استعمال شده، كه پاره» هفرو«در حديث  1
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  حيات صحابه

٢١٨  سوم جلد 

هـا شـتاب    كنيم، به اين عمل براى شان در خوبى       پنداريد كه به آنچه از مال و پسران آنان را مدد مى            آيا مى «: ترجمه
  ».دانند كنيم، نه چنين نيست بلكه آنان نمى مى

آمـده،  ) 412/4(حسن به مانند آن، چنـان كـه در منتخـب الكنـز              اين را عبدبن حميد و ابن المنذر و ابن عساكر از            
  .اند روايت نموده

   
  روايت ابوسنان الدؤلى درباره گريستن بر بسط و گسترش دنيا

 داخـل  �وى نزد عمـربن الخطـاب      : اند كه  احمد به اسناد حسن و بزار و ابويعلى از ابوسنان الدؤلى روايت نموده            
 چيزى است مانند زنبيل يا جوال - 1 به دنبال سبدى�رين اوايل نشسته بودند، عمر اى از مهاج شد، و نزد وى عده

 كه از ناحيه عراق برايش آورده شده بود، فرستاد، و در آن انگشترى بود، آن گاه يكى از پسرانش آن را گرفـت و         -
: ى بـود، بـه او گفـت    آن را از دهن وى بيرون كشيد، و بعد از آن گريست، كسى كه نزد و        �در دهنش كرد، عمر     

كنى، در حالى كه خداوند فتح را نصيبت نموده، و تو را بـر دشـمنت پيـروز گردانيـده، و چـشمت را       چرا گريه مى 
دنيا براى هر كى گشاده شـود خداونـد    «: گفت  شنيدم كه مى   �از پيامبر خدا    :  گفت �روشن نموده است؟ عمر     

 ايـن چنـين در الترغيـب    2.»ترسـم  اندازد، و من از آن مى  ت مى عزّوجل در ميان شان دشمنى و نفرت را تا روز قيام          
  .آمده است) 144/5(
   

  اللَّه عنهما بر بسط و گسترش دنيا روايت ابن عباس درباره گريستن وى رضى
 )رضـي اهللا عنهمـا    (و غير ايـشان از ابـن عبـاس          ) 358/6(بزار سعيدبن منصور، بيهقى     ) 207/3(حميدى، ابن سعد    

نشـست، و كـسى كـه        خوانـد، بـراى مـردم مـى         وقتى نمازى را مـى     �عمربن الخطاب   :  كه گفت  اند روايت نموده 
خاسـت،   داشت بـر مـى     نمود، و اگر كسى ضرورت و كارى نمى        داشت با وى در آن مورد صحبت مى        ضرورتى مى 

منين مريـضيى   اى يرفـأ، آيـا اميرالمـؤ      : ها ننشست، گفتم   نماز هايى را براى مردم امامت نمود و در آن         ] روزى[ولى  
اى ابن عفّان برخيز، و اى ابـن  :  آمد و نشست، يرفأ بيرون رفت و گفت       �ندارد، آن گاه نشستم و عثمان بن عفّان         

هـا يـك اسـتخوان        داخل شديم، و نزد وى، انبوهى از مال بود، و بر هر يك از توده               �بعد نزد عمر    . عباس برخيز 
و شما دو تن را از همه داراى خويشاوندان زياد يـافتم، ايـن مـال را        من به اهل مدينه نگاه نمودم،       : گفت. شانه بود 

، و من روى زانويم نشستم و 3 سرزانو نشست�عثمان . بگيريد و تقسيمش كنيد، و آنچه را اضافى ماند بازگردانيد         
يعنـى سـنگى   : )گويد سفيان مى( - 4عادتى از كوهى: كنى؟ عمر گفت و اگر كمبود نمود، آن را براى ما ادا مى      : گفتم

                                                 
  .شود آن خوشبوى و چيزهاى مشابه آن از وسايل زنان جابجا مىاستعمال شده، و آن چيزى است كه در » سفط«در حديث  1
2 "� یZ 0!ه� �iد اب� #!ج� ) :٢/ ١٨(���ا�� ) :٢/ +(ا()� . ح��0) 1�  .از اب,درداء دارد) *(
معنى » تآن را گرف«آمده، كه » فحشا«كند، ولى در بيهقى و الطبقات  آمده، كه همان معناى ترجمه شده را افاده مى» جشا«در حديث  3

  .تر است دهد، و اين درست مى
  . در شهامت، و جرأت در گفتار تشبيه كند�خواهد ابن عباس را به پدرش عباس   با اين گفته خود مى�عمر  4



  حيات صحابه

٢١٩  سوم جلد 

بلـى، بـه   : خوردند، وجود نداشت، گفتم  و اصحابش پوست را مى    � آيا اين نزد خدا وقتى كه محمد         -از كوهى   
شـد در آن غيـر        زنده بود نزد خدا وجود داشت، و اگر بـه وى واگـذار مـى               �خدا سوگند، اين وقتى كه محمد       

خورد  خودش مى : كرد؟ گفتم  چه مى : ين شد و گفت   دهى، آن گاه عمر خشمگ     داد كه تو انجام مى     عملى را انجام مى   
اى را كشيد كه پهلوهايش بر اثر آن بـه هـم خـورد، و بعـد        آن گاه عمر صداى توأم با گريه      . خورانيد و به ما نيز مى    

ايـن چنـين در الكنـز    .  به صورتى بيرون روم، كه نه به نفع من باشد و نـه بـه ضـررم                 1دوست دارم كه از آن    : گفت
  .اين را بزار روايت نموده، و اسناد آن جيد است: گويد مى) 242/10(ه است، و هيثمى آمد) 320/2(

 )رضي اهللا عنهمـا   ( از ابن عباس     - كه آن را حسن دانسته       -و ابن راهويه و الشاشى      ) 218/3(و ابوعبيد و ابن سعد      
پيش رويش چرمى اسـت   مرا خواست و نزدش آمدم، و ديدم كه در �عمربن الخطاب : اند كه گفت   روايت نموده 

بيا اين را در ميان قوم خود تقسيم كن، خداوند داناتر است، كه ايـن را از            : گفت. و روى آن طال پراكنده شده است      
بعد !  دور داشت و به من داد، كه آيا براى خيرى به من داده است، يا به خاطر شرى؟    � و از ابوبكر     �نبى خود   

 بـه  �به ذاتى كه جانم در دست اوست، اين را از نبى خـود و از ابـوبكر   نه هرگز، سوگند : از آن گريست و گفت    
آمـده  ) 317/2(ايـن چنـين در الكنـز    . اراده شر به آنان باز نداشته بود، كه براى عمر به اراده خير برايش داده باشـد  

  .است
   

  اش بر بسط و گسترش دنيا قصه وى با عبدالرحمن بن عوف و گريه
 كـسى را دنبـال مـن    �عمر بـن الخطـاب   : اند كه گفت  روايت نموده�لرحمن بن عوف  ابوعبيد و عدنى از عبدا    

بـراى  ! اناللَّه و انااليه راجعون: فرستاد و نزدش آمدم، هنگامى كه به دروازه رسيدم، صداى گريه وى را شنيدم، گفتم    
حرفـى نيـست،    : فته گفـتم  اميرالمؤمنين، به خدا سوگند، مصيبتى رسيده است، آن گاه داخل شدم و شانه وى را گر               

نه، بلكه حرفى هست، و دستم را گرفت و مـرا داخـل دروازه نمـود، متوجـه          : حرفى نيست اى اميرالمؤمنين، گفت    
اكنون آل خطاب نزد خداوند خوار شد، اگر خـدا          : گفت!! هاى زيادى يكى باالى ديگر قرار دارد       2شدم كه خرجين  

گردانيد، و آنان براى من سـنت و روشـى            مى - و ابوبكر    � پيامبر    يعنى -خواست اين را براى دو يار ديگرم         مى
كنيم، آن گاه براى امهـات المـؤمنين، چهـار           بنشين در اين باره فكر مى     : نمودم، گفتم  گذاشتند، كه به آن اقتدا مى      مى

قـرّر كـرديم، تـا      چهار هزار سهم داديم، و براى مهاجرين شانزده هزار تعيين نموديم، و به ساير مردم دو دو هزار م                  
  .آمده است) 318/2(اين چنين در الكنز . اين كه همه آن مال را توزيع نموديم

   
    و گريه وى بر گسترش و بسط دنيا � خوف عبدالرحمن بن عوف

                                                 
  .خالفت 1
 به اى كه مسافر خرجين مانندى كه بر پشت پاالن بندند، كيسه: كند استعمال شده است، كه معانى ذيل را افاده مى» حقبيه«در نص  2

  .م. به نقل از فرهنگ الروس. اى از چرم و مانند آن كه در آن جامه گذارند پاالن بندد و در آن توشه نهد، توشه دان، جعبه



  حيات صحابه

٢٢٠  سوم جلد 

  قصه گريه وى در وقت خوردن طعام
 طعامى آورده �براى عبدالرحمن بن عوف :  از سعدبن ابراهيم و او از پدرش روايت نموده كه  1)579ص  (بخارى  

مصعب بن عمير، كه بهتر از من بود، كشته شد و در چادرى كفن شد، كه اگر سـرش   : دار بود، گفت   شد، و او روزه   
كـنم   گشت، و گمان مى    شد، سرش آشكار مى    گشت، و اگر پاهايش پوشانده مى      شد، پاهايش آشكار مى    پوشانده مى 

: ود، و بعد از آن دنيا براى ما گسترش يافت، يا اين كه گفـت و حمزه كشته شد، در حالى كه بهتر از من ب     : كه گفت 
بعـد از آن  .  بـه مـا داده شـده باشـد    ] در دنيا[هاى ما به سرعت   و از دنيا به كثرت داده شديم، و ترسيديم كه نيكى          
  .ه استروايت نمود) 100/1 (الحليهو ابونعيم به مانند آن را . شروع به گريه نمود، تا اين كه طعام را ترك كرد

   
  قصه ديگرى از وى در اين باره

 هم نشين ما بـود، و هـم    �عبدالرحمن  : از نوفل بن اياس هذَلى روايت نموده، كه گفت        ) 99/1 (الحليهابونعيم در   
اش شديم، وى داخل شد و غـسل نمـود، و بـاز              نشين خوبى بود، وى روزى ما را با خود برگردانيد، و داخل خانه            

، و براى مان كاسه بزرگى كه در آن نان و گوشت بود آورده شد، هنگامى كه گذاشته شد،          خارج شد و با ما نشست     
 در گذشت، ولى �پيامبر خدا : كنى؟ گفت اى ابومحمد چرا گريه مى: عبدالرحمن بن عوف گريست، به او گفتيم 

و ايـن را    . ما خيـر باشـد    كنم به چيزى تأخير شده باشيم كه براى          او و اهل بيتش از نان جو سير نشدند، گمان نمى          
  .اند آمده، روايت نموده) 417/2 (االصابهترمذى و سراج از نوفل به مانند آن، چنان كه در 

   
  درخواست وى از ام سلمه در ارتباط  با بسط و گسترش دنيا و جواب او به وى

اى مـادر،   :  شد و گفـت     نزد وى داخل   �عبدالرحمن بن عوف    :  روايت نموده كه   )رضي اهللا عنها  (بزار از ام سلمه     
 �اى پسرم نفقه كن، چون من از پيامبر خدا       : ترسيدم كه مالم مرا هالك كند، من مالدارترين قريش هستم، گفت          

 �، آن گاه عبدالرحمن بن عوف »بيند ام از وى نمى از يارانم كسى هست كه مرا پس از جدايى«: گفت شنيدم كه مى
 نزد وى داخل �ام سلمه گفته بود آگاه ساخت، بعد عمر        او را از آن چه     روبرو گرديد، و     �بيرون رفت و با عمر      

نخيـر، ولـى بعـد از تـو هـيچ كـسى را برائـت                : ها هستم؟ پاسـخ داد     به خدا سوگند، آيا من هم از آن       : شد و گفت  
  .اند رجال آن رجال صحيح: گويد مى) 72/9(هيثمى . دهم نمى

   
  ش دنيا  اش بر بسط و گستر خوف خباب بن ارت و گريه

  قصه خوف وى هنگام بيمار پرسى بعضى اصحاب از وى
 خباب  �اى از ياران پيامبر خدا       عده: اند كه گفت   ابويعلى و طبرانى به اسناد جيد از يحى بن جعده روايت نموده           

بـه  : شوى، گفت   وارد مى  �خوش باش، اى ابوعبداللَّه،  كه در حوض نزد محمد           :  را عيادت نمودند و گفتند     �
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  حيات صحابه

٢٢١  سوم جلد 

بـراى يكـى از شـما بـه     «:  گفته اسـت   �ن چگونه؟ و به باال و پايين خانه اشاره نمود، در حالى كه پيامبر خدا                اي
  .آمده است) 184/5( اين چنين در الترغيب 1.»كند اندازء توشه يك سواركار كفايت مى

   
  در اين باره هنگام وفاتش � قصه وى

 خبـاب   �تنى چند از اصحاب پيامبر      : روايت است، كه گفت   از طارق بن شهاب     ) 145/1 (الحليهنزد ابونعيم در    
 ] راوى[شـوى،   خوش باش اى ابوعبداللَّه، كه فـردا نـزد برادرانـت وارد مـى       :  را عيادت نمودند، و برايش گفتند      �
گرچه در من ناشكيبايى و بى صبرى نيست، ولى شما اقوامى را برايم متذكر شـديد        : وى گريست و گفت   : گويد مى

ترسم كه ثـواب آنچـه شـما از آن           هاى خود رفتند و من مى      نى را براى من نام برديد كه آنان به همه پاداش          و برادرا 
از ) 118/3(ايـن را ابـن سـعد        . شويد، اين چيزها باشد، كه بعد از ايشان براى ما داده شـده اسـت               اعمال متذكر مى  

  .طارق به مانند آن، روايت نموده است
 در حالى داخل شـديم  �نزد خباب  : از حارثه بن مضرّب روايت است، كه گفت       ) 144/1 (الحليهو نزد ابونعيم در     

هيچ كسى از شما تمنّاى مرگ را «:  نگفته بود�اگر رسول خدا : كه در شكم خود هفت داغ گذاشته بود، و گفت         
زد وى را بـه يـاد        و قدوم ن   �صحبت و يارى پيامبر     : نمودم، بعضى از آنان گفتند     ، من حتماً آن را آرزو مى      »نكند

  .، اين چهل هزار درهم در خانه است2ام، كه آنچه نزدم است، مرا از قدوم نزد وى باز دارد من ترسيده: بياور، گفت
من خود را با پيـامبر      : از طريق ديگرى از حارثه به مانند اين به اختصار روايت نموده، و افزوده است              ) 145/1(وى  
بعـد  : گويـد  مى!! ام چهل هزار درهم است هم نبودم، و حاال در گوشه خانه در حالى ديدم كه مالك يك درهم        �

 كفنى جز چادر خـط دارى       �ليكن براى حمزه    : از آن كفن وى آورده شد، هنگامى كه آن را ديد گريست و گفت             
شـد، از    شد، و اگر بر قدم هايش قرار داده مـى          شد از قدم هايش جمع مى      پيدا نشد، كه اگر بر سر وى قرار داده مى         

) 117/3(اين را ابن سـعد      .  گذاشته شد  3هايش اذخر  گرديد، بعداً بر سرش قرار داده شد، و بر قدوم          سرش جمع مى  
از ابووائل شقيق بن سلمه روايت اسـت،  ) 145/1 (الحليهو نزد ابونعيم در . از حارثه به مانند آن روايت نموده است   

در اين صندوق هشتاد هزار درهم اسـت،        : شديم، وى گفت  نزد خباب بن ارت هنگام مريضى اش داخل         : كه گفت 
چه تـو را    : گفتيم. ام، و بعد از آن گريست      ام، و از سائلى هم بازش نداشته       به خدا سوگند، من بر آن تارى هم نبسته        

 مانديم   چيزى را نكاست، و ما بعد از آنان باقى         4گريم، كه يارانم رفتند، و دنيا از ايشان        بر اين مى  : گرياند؟ گفت  مى

                                                 
  ).*١٢٧(ب>!ر;  1
دهد، و اين ممكن  معنى مى» بازدارد«آمده، كه » يمنعنى«كند، و در حاشيه الحليه  را افاده مى» ماند باقى مى«آمده، كه » يبقى«در نص  2

  .درست باشد
  .هاى سفيد باريك، برگ هايش ريز، و سرخ رنگ يا زرد و تند بو و داراى شكوفههاى  گياهى است خوشبو و با شاخه 3
  .از اجرهاى ايشان: يعنى 4



  حيات صحابه

٢٢٢  سوم جلد 

: آن را ابواسامه از ادريـس روايـت نمـوده، كـه گفـت     : گويد ابونعيم مى.  براى آن نيافتيم1و جز خاك ديگر موضعى 
  .بود قدر، و آن قدر، يا چنان كه گفت، پشكل يا غير آن مى دوست داشتم، كه آن مال اين

 از ما اقوامى رفتند، كه از دنيا چيـزى  قبل: از حديث قيس آمده، كه بعد از آن گفت) 146/1(و همچنين نزد ابونعيم    
به دست نياوردند، و ما بعد از ايشان باقى مانديم، تا اينكه از دنيا به قـدرى بـه دسـت آورديـم، كـه بعـضى از مـا                              

شـود،   داند، آن را به جز در خاك در چه بگذارد، و مسلمان در برابر هر چه انفاق نمايد اجر و پاداش داده مـى                        نمى
  .ر خاك انفاق نموده استچه د به جز آن

   
  � حديث بخارى درباره خوف خباب
 هجرت نموديم و هدف مان به دست آوردن رضاى خدا           �با پيامبر   : نزد بخارى از خباب روايت است كه گفت       

بود، و پاداش ما بر خداوند واجب شد، و كسانى از ما درگذشتند و رفتند، و از پاداش خـود چيـزى نخوردنـد، از                          
خالى از خود ديگر چيزى به جـاى         ب بن عمير بود، كه در روز احد كشته شد، و جز يك چادر خال              جمله آن مصع  

شد، ووقتـى كـه پاهـايش بـا آن پوشـانده           پوشانديم، پاهايش معلوم بود مى     نگذاشت، وقتى كه سر وى را به آن مى        
و . » و بر پاهايش اذخر بگذاريدسر وى را با آن بپوشانيد،«:  به ما گفت �شد، سرش بيرون بود، آن گاه پيامبر         مى

و ابن ابى شـيبه بـه ماننـد آن،          ) 85/3(اين را ابن سعد     . چيند اش برايش پخته شده، و او آن را مى         كسانى از ما ميوه   
  .اند آمده، روايت نموده) 86/7(چنان كه در الكنز 

  
    اش بر بسط و گسترش دنيا و گريه � خوف سلمان فارسى

  ى عبس در اين بارهحكايت وى بر مردى از بن
بـا سـلمان فارسـى هـم     : از ابوالبخترى از مردى از بنى عبس روايت نمـوده، كـه گفـت   ) 199/1 (الحليهابونعيم در   

كـسى  : صحبت شدم، و او آنچه را خداوند تعالى از كنزهاى كسرى براى مسلمانان گشوده بود متذكر شد و گفـت                   
 �هاى خويش را وقتى كه محمد        براى شما سپرده است، خزانه    كه اين را براى شما داده، و براى شما گشوده، و            

اى از طعام،  بود، و نه هم پيمانه نمودند كه دينار و درهمى نزدشان نمى زنده بود بازداشته بود، آنها در حالى صبح مى
  2!!] اين همه فراخى پيش آمد[و بعد از آن، اى برادر بنى عبس 

اى برادر  : رفتم، گفت  من با سلمان در كنار دجله راه مى       : ايت است، كه گفت   و نزد طبرانى از مردى از بنى عبس رو        
توانـد كـم    چه را مـى : نوشيدن تو چه را از دجله كم نمود؟ گفتم : بنى عبس پايين شود و بنوش، من نوشيدم، گفت        

هـايى   خـرمن سوار شو، و بر     : گردد، بعد گفت   شود و كم نمى    علم هم همين طور است، از آن گرفته مى        : كند، گفت 
 مسدود شد، آيا    �كنى اين براى ما گشوده شد، و بر ياران محمد            چه فكر مى  : ازجو و گندم عبور نموديم، گفت     

هـا   دانم، شرى براى ما، و خيرى براى آن        ولى من مى  : )گفت(دانم،   نمى: ها بوده است؟ گفتم    اين به خير ما و شر آن      

                                                 
  .م. يابيم موضع مصرف دارايى مان را جز در بنا نمودن خانه  و غيره نمى: يعنى 1
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  حيات صحابه

٢٢٣  سوم جلد 

) 324/10(هيثمـى  . ى تا اينكه به خداوند عزّوجل پيوست سير نشد   سه روز متوال   �پيامبر خدا   : بوده است، افزود  
  .اند در آن راوى است، كه از وى نام برده نشده است، ولى بقيه رجال وى ثقه دانسته شده: گويد مى
   

  عيادت سعدبن ابى وقاص از سلمان و آنچه ميان ايشان اتفاق افتاد
 جهـت   �سـعدبن ابـى وقـاص       : هاى خود روايت نمـوده كـه       شيخاز ابوسفيان و او از      ) 195/1 (الحليهابونعيم در   

گرياند؟ ياران خـود را مالقـات        تو را چه مى   :  داخل شد، و سلمان گريست، سعد به او گفت         �عيادت نزد سلمان    
!  در حالى درگذشت كه از تو راضى بود �شوى، و پيامبر خدا       بر حوض وارد مى    �كنى، و نزد پيامبر خدا       مى

بايـد دسـت   «:  ما را امر نمـوده، و گفتـه بـود   �گريم، ولى پيامبر خدا  گ، و حرص بر دنيا نمى  از ترس مر  : گفت
 در اطـراف وى فقـط       -انـد    و اين مالها در اطراف من     . »داشته هر يك از شما از دنيا به مقدار توشه يك سوار باشد            

بعد تو بدان التزام ورزيم، سلمان بـه        براى ما نصيحتى نما تا      :  سعد به او گفت    -يك آفتابه يا طشت و مانند آن بود         
كنى، و هنگام حكم نمودنت، و وقتى كـه حكـم     پروردگارت را هنگام قصد كردنت، هر وقت كه قصد مى         : او گفت 

 اين را حاكم روايت نموده، و صحيح دانسته، چنان         1.نمودى و در اثناى دست خود، وقتى كه تقسيم نمودى ياد كن           
از ابوسفيان و او از شيخ هايش به مانند اين روايت نموده است،             ) 65/4( و ابن سعد     آمده،) 127/5(كه در الترغيب    

اين را ابـن االعرابـى از ابوسـفيان از          . در اطراف وى فقط طشت، كاسه بزرگ و آفتابه بود         : و در روايت حاكم آمده    
  .آمده، روايت كرده است) 147/2(هاى وى مختصراً، چنان كه در الكنز  شيخ

 وى را � مـريض شـد، و سـعد    �سـلمان  :  روايت است كه گفت �اند از انس     ماجه كه راويانش ثقه   و نزد ابن    
گرياند؟ آيا هـم صـحبت پيـامبر خـدا      اى برادرم تو را چه مى : گريد، آن گاه به او گفت      عيادت نمود، ديدش كه مى    

گـريم، نـه     اين دو هم نمىمن در برابر يكى از:  نبودى؟ آيا اين طور نيست؟ آيا اين طور نيست؟ سلمان گفت          �
 به مـا امـرى نمـوده        �كنم، و نه هم به خاطر كراهيت آخرت، وليكن پيامبر خدا             از روى بخيلى بر دنيا گريه مى      

ما را امر نموده بود، كه بـراى  : چه امرى نموده بود؟ گفت: ام، گفت بينم كه تعدى نموده  بود، و من خود را چنان مى      
ام، و اما تو اى سـعد،   بينم كه تعدى نموده ك سوار كفايت كند، و من خود را چنان مى   يكى از شما به مقدار توشه ي      

گويد، به من خبر رسيده كه وى جز بيـست و چنـد              ثابت مى . در اثناى قصدت، وقتى كه قصد كردى از خدا بترس         
ـ      2.درهم و نفقه اندكى كه نزدش بود، ديگر چيزى از خود به جاى نگذاشت              آمـده  ) 128/5(ب   اين چنـين در الترغي

  .است
   

  هنگام وفات � انگيزه ناراحتى و  ناشكيبايى سلمان
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  حيات صحابه

٢٢٤  سوم جلد 

 فرا رسيد، از وى كمـى       1هنگامى كه مرگ سلمان الخير    : نزد ابن حبان در صحيحش از عامربن عبداللَّه روايت است         
اى در خيـر دارى،      ابقهسازد؟ در حالى كه س     اى ابوعبداللَّه تو را چه ناراحت مى      : ناراحتى و ناشكيبايى ديدند، گفتند    

صـبر   ايـن مـرا ناراحـت و بـى        : اى، گفـت   هاى خوب و فتوحات بزرگ اشتراك نمـوده         در غزوه  �با پيامبر خدا    
بايد براى هر شـخص شـما بـه انـدازه           «:  در وقت جدايى از ما ما را امر نمود و گفت           �مان   سازد، كه دوست   مى

بعد مال سلمان جمع شد، و قيمت       . » ناراحت ساخته است   ، و اين چيزى است كه مرا      2»توشه يك سوار كفايت كند    
و اين را ابن عساكر از عامر به مانند آن، چنان كـه             . آمده است ) 184/5(اين چنين در الترغيب     . آن پانزده درهم بود   

 ذكـر   اين چنين در الكنز از ابـن حبـان        . پانزده دينار : آمده، روايت كرده، مگر اين كه نزد وى آمده        ) 45/7(در الكنز   
از عامربن عبداللَّه در اين حديث، روايت نموده، و بعد از ) 197/1 (الحليهو اين چنين اين را ابونعيم در     . شده است 
اند، و بعد از آن از على  دينار، و بقيه بر ده درهم و اندى اتفاق نموده     : اين چنين عامربن عبداللَّه گفته است     : آن گفته 

اين چنين ايـن را طبرانـى از        . متاع سلمان فروخته شد، و به چهارده درهم رسيد        : بن بذيمه روايت نموده، كه گفت     
اسناد آن جيد است، مگر اين كـه علـى سـلمان را درك          : گويد مى) 186/5(على روايت نموده است، و در الترغيب        

  .ننموده بود
   

  خوف و هراس ابوهاشم بن عتبه بن ربيعه قريشى  
  هما در وقت وفاتاللَّه عن قصه وى با معاويه رضى

 كـه مـريض   � براى عيادت ابوهاشم بن عتبه     �معاويه  : اند كه گفت    روايت نموده  �ترمذى و نسائى از ابووائل      
گريانـد؟ آيـا درد، تـو را         اى دايى تـو را چـه مـى        : گريست، گفت  بود، تشريف آورد، و او را در حالى يافت كه مى          

 ما را وصيتى نموده بود كه بدان عمـل   �ز، وليكن پيامبر خدا     نه، هرگ : سازد، يا حرص بر دنيا؟ گفت      ناراحت مى 
از جمع مال فقط يك خادم و يـك سـوارى در       «: گفت من از وى شنيدم كه مى     : آن چيست؟ گفت  : ننموديم، پرسيد 

 اين را ابن ماجه از ابووائـل از سـمره         3.ام يابم كه جمع نموده    و من امروز خود را در حالى مى       . »راه خدا كافى است   
نزد ابوهاشم بن عتبه رفـتم و معاويـه   : بن سهم از مردى از قومش كه از وى نام نبرده روايت نموده است، كه گفت        

 اين را ابن حبان در صحيح خود از سمره بن سهم روايت         4.و حديث را مانند آن متذكر شده است       ...  نزدش آمد  �
 نيـز نـزدش   � كه به طاعون مبتال شده بود، معاويه من نزد ابوهاشم بن عتبه در حالى فرود آمدم،      : نموده، كه گفت  

هنگامى كه وفـات نمـود آنچـه از         : و رزين آن را متذكر شده، و در آن افزوده است          . و حديث را متذكر شده    ... آمد
اى كـه در آن خميـر    خود به جاى گذاشته بود، حاضر كرده شد و به سى درهم بالغ گرديد، كه در آن جملـه كاسـه       

  .آمده است) 184/5(اين چنين در الترغيب . خورد نيز حساب شده بود نمود و مى مى
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  حيات صحابه

٢٢٥  سوم جلد 

آمـده،  ) 201/4 (االصابهو اين را بغوى و ابن السكن از ابو وائل از سمره بن سهم از مردى از قوم وى، چنان كه در     
انـد كـه     ترمذى و غير وى به سند صحيح از ابووائل روايـت نمـوده            :  گفته است  االصابهاند، و صاحب     روايت كرده 

از ابووائل روايـت    ) 638/3( و حديث را همچنين حاكم       1.معاويه نزد ابوهاشم آمد، و آن را متذكر شده است         : گفت
  .آمده، روايت كرده است) 149/2( از طريق سمره، چنان كه در الكنز ] آن را[نموده، و ابن عساكر 

   
  و گريه وى بر بسط و گسترش دنيا  � هراس ابوعبيده بن جراح

كـسى  :  روايت نموده، كه گفـت     �مد از ابوحسنه مسلم بن اكيس موالى عبداللَّه بن عامر از ابوعبيده بن جراح               اح
اى ابوعبيـده چـه تـو را    : گريـست، و گفـت   كه نزد وى داخل شد متذكر شده، كه وى او را در حالى يافت كه مـى        

را كـه خداونـد نـصيب مـسلمانان          روزى فتوحـات     �گريم، كه رسول خـدا       به خاطر اين مى   : گرياند؟ گفت  مى
اى ابوعبيـده اگـر در اجلـت    «: نمايد، ياد نمود و شام را متذكر شد و گفـت  كند، و غنايمى را كه نصيب شان مى    مى

خادمى كه برايت خدمت كند، خادمى كه همراهت سفر كند          : كند تأخير شد از خدمتكاران سه تن برايت كفايت مى        
: كنـد  و از سوارى سه مركب برايت كفايت مى      . و حوائج شان را برآورده سازد     و خادمى كه خدمت اهلت را نمايد،        

، بعد از آن من به خانـه خـود نگـاه            »ات، مركبى براى نقل و انتقال خودت و مركبى براى غالمت           مركبى براى خانه  
ه از چارپايـان و      كـ  ] بيـنم  و مـى  [كـنم،    ها پر شده است، و به اصطبل خود نگاه مـى            كه از غالم   ] بينم و مى [كنم   مى

 مـا را  �در حالى كه پيامبر خـدا  !  روبرو شوم؟�ها پر شده است، ديگر چگونه بعد از اين با پيامبر خدا    اسب
ترين تان به من كسى است، كه مرا به همان حالتى مالقات             ترين شما نزدم، و نزديك     محبوب«: توصيه نموده بود كه   

ايـن را احمـد روايـت نمـوده، و در آن روايـى              : گويد مى) 253/10(ى   هيثم 2.»كند، كه از من بر آن جدا شده است        
و ابـن عـساكر ماننـد آن را، چنـان كـه در المنتخـب                . اند است، كه از وى نام برده نشده است، و بقيه رجال آن ثقه            

  .آمده، روايت نموده است) 73/5(
   

  دون آميزش وابستگى به آن و يارانش از دنيا و بيرون شدن از آن ب �زهد و روى گردانيدن پيامبر 
  � در باره تأثير بوريا بر پهلوى پيامبر �  حديث عمر: �  پيامبر3زهد

 بـرايم   �عمـر بـن الخطـاب       :  روايت نموده كـه گفـت      )رضي اهللا عنهما  ( به اسناد صحيح از ابن عباس        4ابن ماجه 
نشستم و متوجه شـدم     : افزود.  داخل شدم، كه بر بوريايى قرار داشت       �نزد پيامبر خدا    : حديث بيان نموده گفت   

كه فقط لنگش بر تنش است، و ديگر چيزى بر تن ندارد، و بوريا بر پهلويش اثر گذاشته است، و ناگهان يك مشت       
                                                 

� ا��) ٣٣١(و %
�!�� %ن را در صS�P ا
.��s` ) ٨++(اب� (�!ن . ���� 1.Iدا� S�Pص. 
2 ���� . �� ا��. در %ن یB"# Z,ل ا��) +١٩ ، *١٩/ ١(ا().Iن را ��� دا�% ��!0 �  .q�0 ا()
خرت، اما هدف واقعى كند، يا ترك دنيا را به منظور طلب كردن آ زهد روى گردانيدن از چيزى به سبب حقير شمردن آن را افاده مى 3

 حب دنيا را �باشد، و اين كه آن حضرت   استفاده از دنيا به قدر ضرورت و اعمار آن طبق فرامين الهى مى�از زهد رسول خدا 
  .م. شمرد داد، و متاع آن را در مقابل متاع آخرت ناچيز مى در دل جاى نمى

  .كر نموديم، چنان كه در الترغيب آمده استاحمد روايت نموده بود، ولى صحيح آن است كه ما ذ: در اصل 4



  حيات صحابه

٢٢٦  سوم جلد 

جورا كه به اندازه يك پيمانه بود، و برگ درخت صمغ را كه در گوشه اتاق بود ديدم، و پوستى را ديدم كه آويزان                        
اى نبـى خـدا ديگـر    : 1 گفـت »گريانـد؟  اى ابن الخطاب چه تو را مى«: خت، گفت بود آن گاه چشم هايش اشك ري      

ات است، كه در آن جـز ايـن چيزهـا را كـه               اين بوريا در پهلويت اثر گذاشته است، و اين هم خزانه          ! چطور نگريم 
برگزيـده او   برند، و تو كـه نبـى خـدا و            ها و نهرها به سر مى      بينم ديگر چيزى نيست، و كسرى و قيصر در ميوه          مى

. »شود كه آخرت براى ما و دنيا براى آنها باشد؟ اى ابن الخطاب، آيا راضى نمى    «: گفت!! ات است  هستى، اين خزانه  
براى :  گفت �عمر  : و لفظ وى چنين است    . به شرط مسلم صحيح است    : اين را حاكم روايت نموده، و گفته است       

 اتاقى وارد شدم، او بر جامه غليظى استراحت نموده است،            اجازه خواستم، و نزد وى در      �ورود نزد پيامبر خدا     
اى بـود   بعض جسدش بر خاك بود، زير سرش بالشى از پوست خرما قرار داشت، باالى سرش پوست موى ريخته               

تو نبى خدا و برگزيـده وى هـستى، و   : هاى درخت صمغ، به وى سالم كردم و نشستم، گفتم و در گوشه اتاق برگ   
هـاى   اند، كـه خـوبى   ها كسانى آن«: گفت! هاى ديباج و ابريشم قرار دارند؟   ريرهاى طال و فرش   كسرى و قيصر بر س    

هاى مـان بـراى      شان براى شان تعجيل شده است، و اين به سرعت قطع شونده است، و ما قومى هستيم، كه خوبى                  
رضـي اهللا  (عمـر  : ه كـه  اين را ابن حبان در صحيح خود از انس روايت نمـود   2.»مان در آخرت ما تأخير شده است      

و حديث . آمده است) 161/5(، اين چنين در الترغيب 3و مانند آن را متذكّر شده...  داخل شد� نزد پيامبر )عنهما
انـد،   رجال احمد صحيح  : گويد مى) 326/10(اند، هيثمى    انس را همچنين احمد و ابويعلى به مانند آن روايت نموده          

  .اند را ثقه و گروهى ضعيفش دانستهغير مبارك بن فضاله كه گروهى وى 
 �عمـر   : اند كـه    روايت نموده  )رضي اهللا عنهما  (و اين را احمد و ابن حبان در صحيح خود و بيهقى از ابن عباس                

اى پيـامبر  :  در حالى داخل شد، كه وى بر بوريا قرار داشت، و بر پهلويش اثر نموده بود، گفت                �نزد پيامبر خدا    
مثال من و مثال دنيا مانند مسافرى اسـت  ! مرا به دنيا چه؟«: گرفتى خوب بود، گفت ز اين مى  تر ا  خدا، اگر فرش نرم   

كه در روز گرم تابستان حركت كند، و زير درختى ساعتى خود را در سايه بگيرد و بعـد از آن بـرود و آن را تـرك         
 و ابـن ماجـه از ابـن         -انـسته    كه صـحيح د    -و اين را ترمذى     . آمده است ) 160/5( اين چنين در الترغيب      4.»گويد

 را، چنـان كـه در    �اند، و طبرانى و ابوشيخ از ابن مسعود مانند حديث عمـر               به مانند آن روايت نموده     �مسعود  
، چنـان كـه در      )رضـي اهللا عنهـا    (، و ابن حبان و طبرانـى آن را از عائـشه             5اند آمده، روايت كرده  ) 159/5(الترغيب  
  6.اند آمده، روايت نموده) 327/10(و در الجمع ) 162/5(الترغيب 
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  حيات صحابه

٢٢٧  سوم جلد 

  � فرش خواب پيامبر
زنى از انصار نزدم داخل شد و فرش خواب پيامبر خـدا            :  روايت نموده، كه گفت    )رضي اهللا عنها  ( از عائشه    1بيهقى
، بنابراين او برايم فرشى را فرستاد كه از پشم پر شده بود، آن گـاه         2 را ديد، كه يك چادر دوال كرده شده است         �

اى پيامبر خدا فالن زن انصارى داخـل   : گفتم: گويد  مى »اى عائشه اين چيست؟   «:  نزدم آمد و گفت    �پيامبر خدا   
اى عائشه، اين را مـسترد      «:  فرمود �شد و بسترت را ديد، و رفت و اين را به من روان نمود، آن گاه پيامبر خدا                   

تـر از   اين را ابوشيخ طويل. »فرستاد ال و نقره را  مىهاى ط خواستم خداوند همراهم كوه كن، به خدا سوگند، اگر مى     
  .آمده، روايت كرده است) 163/5(آن، چنان كه در الترغيب 

   
  � طعام و لباس پيامبر

پوشيد، و كفش وصـله    لباس پشمى را مى�پيامبر خدا   : اند، كه گفت    روايت نموده  �ابن ماجه و حاكم از انس       
نمـود،   خورد، و گليم خشن را بر تن مى         طعام درشت بدمزه را مى     �رسول خدا   : و افزود . نمود دار را بر پاى مى    
اى از آب   جز با جرعـه �جوى غليظ و درشت، كه آن را پيامبر   : طعام درشت چيست؟ گفت   : به حسن گفته شد   

وى  در اين يوسف ابن ابى كثير آمده، كه مجهول است و او از نوح ابـن ذكـوان روايـت نمـوده، كـه           3.برد فرو نمى 
ايـن  .  آمـده  »خشن«،  »خشناً«،  »درشت« »بشع«به عوض   : صحيح االسناد است، و نزد وى     : گويد واهيست، حاكم مى  
  .آمده است) 163/5(چنين در الترغيب 

   
  و ام ايمن در پختن نان گرد نازك به وقوع پيوست � آنچه ميان پيامبر خدا

وى آردى : اند كـه   روايت نموده)رضي اهللا عنها(از ام ايمن  ابن ماجه و ابن ابى الدنيا در كتاب الجوع و غير اين دو              
 ام »ايـن چيـست؟  «:  گفـت � نان گرد و نازك ساخت، رسول خدا �را غربال نمود، و آن را براى پيامبر خدا     

 �سازيم خواستم از آن برايت نـان سـازم، پيـامبر              مى 4ايمن پاسخ داد خوراكى است، كه آن را در سرزمين خود          
  .آمده است) 154/5( اين چنين در الترغيب 5.»باز بگردان، و بعد خميرش كن )آندر(را آن «: فرمود

   
  � حديث سلمى همسر ابورافع درباره خوردن پيامبر

حسن بن علـى، عبداللَّـه بـن جعفـر و           :  روايت نموده، كه گفت    6)رضي اهللا عنهما  (طبرانى از سلمى همسر ابورافع      
 �براى ما از آن طعـامى بـساز كـه خـوردن آن خـوش پيـامبر                  : ند و گفتند   نزدم داخل شد   �عبداللَّه بن عباس    
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  حيات صحابه

٢٢٨  سوم جلد 

، آن گـاه برخاسـتم و       ] داريـد  و دوستش نمى  [اى فرزندانم، امروز شما اشتهاى آن را نداريد         : گفت] سلمى[آمد، مى
 )فلفـل (جوى را گرفتم و آردش نمودم، و آن را پاك كردم و از آن نانى ساختم، كه نانخورشش روغن بود، و مرچ                 

) 325/10( هيثمى 1.داشت  اين را دوست مى�پيامبر : را روى آن پاشيدم، و آن را براى شان تقديم داشتم و گفتم   
: گفته است) 159/5(و در الترغيب . رجال آن رجال صحيح اند، غير فائد موالى ابن ابى رافع كه ثقه است        : گويد مى

  .آن را طبرانى روايت نموده، و اسنادش جيد است
   

  � اللَّه عنهما درباره زهد و پارسايى پيامبر حديث ابن عمر رضى
 �بـا پيـامبر خـدا    : اند، كه گفت    روايت نموده  )رضي اهللا عنهما  (ابوشيخ و ابن حبان در كتاب الثواب از ابن عمر           

اى ابن « :خورد، به من گفت  برداشت و مى   بيرون شديم، تا اين كه داخل يكى از باغهاى انصار شد، و از خرماها مى              
ولى من اشـتهاى آن را دارم، ايـن صـبح           «: اى رسول خدا اشتهاى آن را ندارم، گفت       :  گفتم »خورى؟ عمر، چرا نمى  

كـنم، و او ماننـد ملـك     ام، و اگر خواسته باشم، پروردگارم عزّوجـل را دعـا مـى       چهارم است كه طعامى را نچشيده     
 قومى بـاقى مانـدى كـه رزق يكـساله خـويش را پنهـان       دهد، و تو اى ابن عمر، وقتى در كسرى و قيصر به من مى    

  : به خدا سوگند، هنوز دور نشده بوديم كه نازل گرديد»!شود، چه خواهى نمود؟ كنند، و يقين ضعيف مى مى
]��	'�� b��H���- � ��%�8� � �,�T�8 �R	���,�T� ��� � 95�^ � �8�% � [.);�
*C0: (  

دهد، و او شنوا و      كنند، خداوند آنها و شما را رزق مى        وزى خود را حمل نمى    و چه بسيار جنبندگانى كه ر     «: ترجمه
  .داناست

هـا، و    خداوند مرا به ذخيره نمودن دنيا امر ننموده است، و نه هم به پيروى شهوت              «:  فرمود �آن گاه پيامبر خدا     
ى به دست خداوند عزّوجل ، زيرا زندگ] رسد به هدف نمى[كسى كه دنيا را به هدف زندگى هميشگى ذخيره نمايد 
 ايـن چنـين در   2.»نمايم كنم، و رزقى را براى فردا پنهان نمى است، آگاه باشيد، كه من درهم و دينارى را ذخيره نمى      

 مثـل آن را روايـت نمـوده، و در آن    )رضـي اهللا عنهمـا  (و ابن ابى حاتم از ابن عمـر       . آمده است ) 149/5(الترغيب  
  .آمده است) 420/3(باشد، چنان كه در تفسير ابن كثير   مى آمده، كه ضعيف3ابوعطوف جزرى

   
  اللَّه عنها در اين باره روايت ام المؤمنين عائشه رضى

 آورده شد، كه در �جامى براى پيامبر خدا :  روايت نموده، كه گفت)رضي اهللا عنها(طبرانى در االوسط از عائشه 
من . من به اين نيازى ندارم! يدن، و دو نانخورش در يك جامدو نوشيدنى، در يك نوش«: آن شير و عسل بود، گفت

گويم كه اين حرام است، ولى دوست ندارم، خداوند عزّوجل مرا روز قيامت از فضول دنيا پرسان نمايد، بـراى         نمى
، كنم، و هر كسى براى خداوند تواضع نمايد، خداوند او را بلند نمايد، و هر كـسى تكبـر نمايـد              خداوند تواضع مى  
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  حيات صحابه

٢٢٩  سوم جلد 

 بسيار خداوند او را ذليل گرداند، و هر كسى ميانه روى در پيش گيرد، خداوند او را غنى سازد، و هر كسى مرگ را         
در : گويـد  مى) 325/10(و هيثمى   . آمده است ) 158/5( اين چنين در الترغيب      1.»ياد كند، خداوند او را دوست دارد      

اند، و بقيه رجـال آن   انسته، و بيشتر از يك تن ضعيفش دانسته آن نعيم بن مورع عنبرى آمده، وى را ابن حبان ثقه د           
  .اند ثقه
   

    � زهد و پارسايى ابوبكر صديق
  حديث زيدبن ارقم در اين باره

 بوديم، وى آب خواسـت، و آب و عـسل آورده شـد،              �با ابوبكر   :  روايت نموده، كه گفت    �بزار از زيدبن ارقم     
به آواز بلند گريست، حتى گمان نموديم كـه وى را چيـزى شـده اسـت،      هنگامى كه آن را به دست خود گذاشت،         

اى خليفه رسول خدا، چه تو را بـه ايـن گريـه             : كرديم، هنگامى كه فارغ شد، گفتيم      ولى او را از چيزى پرسان نمى      
 من  كرد، ولى   بودم، ناگهان وى را ديدم كه چيزى را از خود دور مى            �هنگامى كه با پيامبر خدا      : واداشت؟ گفت 
دنيـا  «: بيـنم؟ گفـت   كنى، و من چيزى را نمى  دور مى)خودت(اى رسول خدا، چه را از   : ديدم، گفتم  آن چيز را نمى   

بر من گران ) 2آن(و : ، ابوبكر گفت»يابى اما تو مرا نمى: از من دور شو، دنيا گفت: خود را برايم عرضه داشت، گفتم
  3.نموده باشم، و دنيا بر من پيوسته باشد مخالفت �تمام شد، و ترسيدم كه با امر پيامبر 

اين را بزار روايت نموده، و در آن عبدالواحد بن زيد الزاهـد آمـده، و او نـزد جمهـور                     : گويد مى) 254/10(هيثمى  
حديث وى وقتى معتبر است كه در فـوق         : ها ذكر نموده، و گفته است      باشد، ولى ابن حبابن او را در ثقه        ضعيف مى 

اين را ابن ابى الـدنيا و   : گويد مى) 168/5(و در الترغيب    . اند  قرار داشته باشد، و بقيه رجال آن ثقه        اى و تحت او ثقه   
در صورتى كه مـافوق و      : اند، مگر عبدالواحد بن زيد، و ابن حبان گفته است          اند، و راويان آن ثقه     بزار روايت نموده  

  .ام همين طور استباشد، و او در اين مق تحت وى ثقه باشد حديث وى معتبر مى
 آب خواست، و ظرفى آورده شد كـه  �از زيدبن ارقم روايت نموده، كه ابوبكر ) 30/1 (الحليهو اين را ابونعيم در      

در آن آب و عسل بود، هنگامى كه آن را به دهن خود نزديك گردانيد، گريست و كسانى را كه در اطرافش بودنـد                        
ها خاموش نشدند، باز دوباره گريست، به حدى كه گمان نمودند، از  ننيز به گريه انداخت، بعد خاموش شد، ولى آ 

چـه چيـز تـو را بـه ايـن گريـه       : توانند، بعد از آن روى خود را پاك نمود، و به حال آمـد، گفتنـد               وى پرسيده نمى  
من نجات به خدا سوگند، گرچه تو از       : دنيا دور شد و گفت    «: و مانند آن را متذكر شده، و افزوده است        ... واداشت؟

) 37/4(اين چنين اين را حاكم و بيهقى، چنان كـه در الكنـز              . »يابند يافتى، كسانى كه بعد از تواند از من نجات نمى         
  .اند آمده، روايت نموده
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  حيات صحابه

٢٣٠  سوم جلد 

  اللَّه عنهما چيزى از خود به جاى نگذاشت حديث عائشه درباره اين كه  ابوبكر رضى
 در گذشت و درهم و دينـاى از خـود   �ابوبكر : ايت نموده، كه گفت  رو )رضي اهللا عنها  (احمد در الزهد از عائشه      

و نزد وى همچنين از عروه روايـت  . به جاى نگذاشت، و قبل از آن مال خود را گرفته، و در بيت المال انداخته بود 
 و   به خالفت برگزيده شد، همه درهم و دينار خود را در بيت المال مسلمين انـداخت                �هنگامى كه ابوبكر    : است
كردم، وقتـى كـه متـولّى ايـشان شـدم، مـرا از        مى] ى معاش[نمودم، و به اين جستجو  من به اين تجارت مى  : گفت

  . آمده است) 132/3(اين چنين در الكنز . تجارت و طلب در آن مشغول نمودند
   

  اللَّه عنهما و روزى كه به خالفت برگزيده شد، اتفاق افتاد آنچه ميان او و عمر رضى
 بيعت صورت گرفـت، فـرداى آن        �هنگامى كه با ابوبكر     : ن سعد از عطاء بن سائب روايت است، كه گفت         نزد اب 

چـه  : به بازار، عمـر گفـت     : روى؟ پاسخ داد   كجا مى :  گفت �با داشتن چند چادر بر بازويش راهى بازار شد، عمر           
حركت كن، ابوعبيده برايت    : مر گفت عيالم را از كجا طعام بدهم؟ ع      : گفت! اى؟ كنى، تو متولى امر مسلمين شده      مى

 يكـى از مهـاجرين      ] و مصرف [قوت  : كند، و هر دو به طرف ابوعبيده روانه شدند، ابوعبيده گفت           معاش تعيين مى  
كنم، و همچنين لبـاس زمـستان و تابـستان را،وقتـى كـه       را، كه نه افضل شان باشد و نه پايين شان برايت تعيين مى     

گيرى، و آن دو برايش نصف يـك گوسـفند را در روز    كنى، و غير آن را مى  مسترد مى  چيزى را كهنه نمودى، آن را     
  .آمده است) 129/3(اين چنين در الكنز . تعيين نمودند، و سر و شكم گوسفند را برايش ندادند

   
  اللَّه عنهما واقع شد روايت حميدبن هالل درباره آنچه ميان ابوبكر و عمر رضى

 به خالفت گزيده شد، يـاران  �هنگامى كه ابوبكر : يد بن هالك روايت است، كه گفت     در نزد وى همچنين از حم     
آرى، دو  :  چيزى مقرّر كنيد، كه برايش كفايـت نمايـد، گفتنـد           �براى خليفه رسول خدا     :  گفتند �پيامبر خدا   

بـى بـراى مـسافرتش، و    ، اگر آنها را كهنه نمود، مسترد نمايد، و مثل آن را بگيـرد، و مرك       ] مقرّر كنيم [چادر برايش   
 �نمـود مقـرّر نمـاييم، ابـوبكر          اش به همان اندازه كه قبل از برگزيده شدن به خالفت انفاق مى             نفقه براى خانواده  

  .آمده است) 130/3(اين چنين در الكنز . راضى شدم: گفت
   

  زهد و پاراسى عمربن الخطاب  
  ول ننمودن اوو قب � عالقمندى بعضى از اصحاب در زياد نمودن معاش عمر

 به خالفت برگزيده شد، بـه همـان   �هنگامى كه عمر : از سالم بن عبداللَّه روايت نموده، كه گفت      ) 164/4(طبرى  
 تعيين نموده بودند اكتفا نمود، و به همان حال بود تا اين كه نيازمنديش شـديد شـد، آن   �معاشى كه براى ابوبكر     

 را از �اگر عمر : زبير گفت.  بودند، جمع شدند�، على، طلحه و زبير عثمان: اى از مهاجرين كه از جمله گاه عده
دوست داريم كه وى اين را قبول نمايـد،         :  گفت �آوريم، خبر كنيم بهتر است، على        افزايشى كه در معاش وى مى     

يم، بياييد تا در اين باره توسط شخص ديگرى با وى مشورت كن ! او عمر است  :  گفت �عثمان  . بياييد حركت كنيم  



  حيات صحابه

٢٣١  سوم جلد 

بعد نزد وى   . كنيم كه قضيه را پنهان نگه دارد       خواهيم و تقاضا مى    رويم، و از وى مى      مى )رضي اهللا عنها  (نزد حفصه   
داخل شدند، و او را هدايت دادند، كه قضيه را از طرف چندين نفر خبر بدهد، و از هيچ كسى براى وى تا اين كـه            

  .قبول نكند، نام نبرد، و از نزد وى خارج شدند
كه اين  [آنان  :  مالقات نمود، و خشم را در چهره وى ديد، وى گفت           � در اين باره با عمر       )رضي اهللا عنها  (فصه  ح

: راهى براى دانستن آنان تا نظرت را ندانم وجود ندارد، عمر گفت           :  كيستند؟ حفصه پاسخ داد    ] اند پيشنهاد را نموده  
هستى، تو را به خدا ] ميانجى[، تو در ميان من و آنان 1كردم مىشان را سياه     هاى دانستم كه آنان كيستند، روى     اگر مى 

دو جامه رنگ شـده بـا رنـگ    :  در خانه تو داشت چه بود؟ گفت     �دهم، بهترين لباسى كه پيامبر خدا        سوگند مى 
بهترين طعامى كه نزد تـو  : گفت. نمود ها در جمعه صحبت مى پوشيد، و در آن سرخ، كه آنها را هنگام آمدن وفد مى   

نان جوينى پخته نموديم، و در حالى كه گرم بود بر آن از مشكى كـه داشـتيم روغـن       : خورده است، چه بود؟ گفت    
ترين بسترى كه  و نرم: ريختيم، و آن را نرم و شيرين گردانيديم، بعداً از آن خورد و آن را خيلى پسنديد، عمر گفت             

شـتيم، سـتبر و سـخت كـه آن را در تابـستان چهـارال       اى دا جامه: نمود، كدام بود؟ گفت   در آن نزدت استراحت مى    
رسـيد، نـصف آن را زيـر پـاى مـان همـواره               كرديمش، و چون زمستان مـى      نموديم، و زير پاى مان مى      همواره مى 

شـان برسـان كـه       اى حفصه از طرف مـن بـراى       : عمر گفت . گرفتيم نموديم، و نصف ديگر آن را بر سر خود مى          مى
 و زيادت را در جايش گذاشت، و به آن اكتفا نمود، و من نيز اندازه نمودم، و بـه خـدا              اندازه نمود  �پيامبر خدا   

سوگند، اضافه را در جايش خواهم گذاشت، و به اين اكتفا خواهم نمود، مثال من و مثال دو رفيقم ماننـد سـه تـن                     
 رسيد، بـاز دومـى      ] هدفبه  [اى را برداشت كه توسط آن        است، كه يك راه را در پيش گرفتند، اولى رفت و توشه           

وى را متابعت نمود، و راه او را در پيش گرفت و به او رسيد، بعد از آن سومى او را متابعت نمود، كه اگر راه آنـان   
باشد، و اگر غير از راه ايشان را در        رسد، و با آنها مى     را بر خود الزم سازد، و به توشه آنان رضايت دهد، به آنها مى             

اين را همچنين ابن عساكر از سالم بن عبداللَّه روايت نموده، و مانند آن را، . ا يكجاى نخواهد شده پيش گيرد، با آن
  .آمده، متذكر شده است) 408/4(چنان كه در منتخب الكنز 

   
   جامع بصره] مسجد[در  � حديث حسن بصرى درباره تذكّر زهد عمر

 بصره وارد مجلسى شدم، ناگهان بـا تنـى چنـد از    در جامع:  روايت نموده، كه گفت�ابن عساكر از حسن بصرى  
 و آنچه خداوند از اسالم براى شـان  )رضي اهللا عنهما( برخوردم، كه از زهد ابوبكر و عمر        �اصحاب پيامبر خدا    

نمودند، من به آنان نزديك شدم، و ديدم كه در جمله آنان احنف بن قيس                گشوده بود، و سيرت نيكوى آنان ياد مى       
اى به طرف عـراق بيـرون سـاخت، و            ما را در سريه    �عمر  : گفت ه است، و از وى شنيدم كه مى        نشست �تميمى  

خداوند  عراق و شهر فارس را براى ما گشود، و در آن از لباس سفيد فارس و خراسان به دست آورديـم، و آن را                          
و با ما صحبت ننمود، ايـن كـار   هنگامى كه نزد عمر آمديم، روى خود را از ما گردانيد،  . با خود گرفتيم و پوشيديم    

                                                 
  .م. آيد آمده كه در ترجمه مراعات شده زيرا اين درست به نظر مى» سودت«آمده، اما در المنتخب » لسؤت«در اصل  1



  حيات صحابه

٢٣٢  سوم جلد 

 در حـالى كـه در   )رضي اهللا عنهمـا ( گران تمام شد، آن گاه نزد پسرش عبداللَّه بن عمر            �با اصحاب پيامبر خدا     
مسجد نشسته بود آمديم، و از جفايى كه از اميرالمؤمنين عمربن الخطاب بر مـا نـازل شـده بـود، بـه وى شـكايت            

 را نديده بود آن را بپوشد، و نه هم          �نين لباسى را بر تن شما ديد، كه پيامبر خدا           اميرالمؤم: برديم، عبداللَّه گفت  
هاى خود آمديم، و آنچه را بر تن داشتيم بيـرون آورديـم، و                را، آن گاه به منزل     �خليفه بعد از وى ابوبكر صديق       

از ما جداگانه سالم داد، و بـا        ديد، آن گاه برخاست و به هر يك          در همان لباس هايى نزدش آمديم كه ما در آن مى          
ها را بر او عرضه داشـتيم، و او          هر يك از ما معانقه نمود، طورى كه گويى قبل از ما، ما را نديده باشد، بعد غنيمت                 
، زرد و سرخ برايش عرضه شد، 1آن را در ميان ما به طور مساوى تقسيم نمود، و در غنايم سبدهايى از انواع حلواى

بـه خـدا   : و آن را با مزه و بوى خوب يافت، آن گاه روى خود را به طرف ما گردانيد و گفت        آن را چشيد     �عمر  
بعـد دربـاره آن هـدايت       ! سوگند، اى گروه مهاجرين و انصار بچه پدر، و برادر برادر را بر اين طعام خواهد كشت                

  . به شهادت رسيده بودند� داد، و براى اوالد كسانى از مهاجرين و انصار برده شد كه در پيش روى پيامبر خدا
 به دنبال وى و در تعقيـبش پيـاده حركـت            � برخاست و بازگشت نمود، و ياران پيامبر خدا          � بعد از آن عمر     
كنيد؟ تاز ابتدايى كه  اى گروه مهاجرين و انصار، درباره زهد و پيرايه و صفت اين مرد چه فكر مى             : نمودند و گفتند  

دو طرف مشرق و مغرب را به دست وى گشوده اسـت، و نماينـدگان عـرب و                  خداوند ديار كسرى و قيصر را، و        
هاى ما براى مان حقير شـده   بينند نفس آيند، و بر تن وى اين لباس را كه دوازده پيوند زده است مى  عجم نزدش مى  

بقين  هـستيد، و از سـا      �ها با پيامبر خـدا       ها و صحنه    كه شما بزرگان معركه    - �است، اى گروه ياران محمد      
، كه اين لباس را با يك لباس نرم كه منظره وى در آن پرشكوه 2 اگر درخواست نماييد-باشيد  مهاجرين و انصار مى

و با هيبت شود تغيير بدهد، و چاشت كاسه بزرگى از طعام برايش آورده شود، و بيگاه هـم كاسـه بزرگـى بـرايش                    
آن گاه . باشند بخورند، بهتر خواهد شد ار نزدش حاضر مى آورده شود، كه آن را خود و آنانى كه از مهاجرين و انص            

 جز على بن ابى طالـب ديگـر كـسى سـزاوار           ] و رساندن آن  [براى اين قول    : همه قوم به شكل دسته جمعى گفتند      
 است، و عمر نظر به موقعيت او نزد پيامبر خـدا            �نيست، يا اين كه دخترش حفصه، چون وى خانم پيامبر خدا            

مـن ايـن كـار را       :  گفـت  �بنابراين با على صحبت نمودند، على       . پذيرد م دارد، و حرفش را مى      برايش احترا  �
اند و در مقابل وى جرأت   مراجعه كنيد، چون آنان امهات المؤمنين     �كنم، در اين كار به همسران پيامبر خدا          نمى
  .كنند مى

.  كه با هم يكجاى بودند، خواهش نمودنـد         در حالى  )رضي اهللا عنهما  (از عائشه و حفصه     : گويد احنف بن قيس مى   
كنم وى اين كـار را   گمان نمى: خواهم، و حفصه گفت من اين را از اميرالمؤمنين مى  :  گفت )رضي اهللا عنهما  (عائشه  

در اين راستا هر دوى شان نزد اميرالمؤمنين داخل شدند، و او را عـزت               . قبول كند، و اين برايت معلوم خواهد شد       
صحبت كـن، اى    : دهى با تو صحبت كنم؟ گفت      اى اميرالمؤمنين، آيا اجازه مى    : دانيد، عائشه گفت  نموده نزديك گر  
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  حيات صحابه

٢٣٣  سوم جلد 

 به راه خود به سوى جنّت و رضوان الهـى شـتافت، نـه               �پيامبر خدا   :  گفت )رضي اهللا عنها  (عائشه  . ام المؤمنين 
هاى رسول  اهش، بعد از احياى سنت به تعقيب وى و به ر�دنيا را خواست، و نه هم دنيا او را، و همچنين ابوبكر     

 و قتل دروغگويان، رفت، و برهان باطل پرستان را بعد از عدل خود در رعيت، و تقسيم نمـودن عادالنـه                 �خدا  
 و راضى ساختن پروردگار خلق باطل گردانيد، و خداوند او را به سوى رحمت و رضوان خود قبض نمـود،             ] مال[

ولـى خداونـد بـه دسـت تـو          . اخت، نه او دنيا را خواست و نه هم دنيـا او را             ملحق س  1اش در رفيق اعلى    و به نبى  
كنزهاى كسرى و قيصر و ديار آنها را گشوده، و اموال آنها به طرف تو انتقال يافته، و اطراف مشرق و مغرب برايت 

ـ            ] از اين [گردن نهاده است، و از خداوند بيشتر         آينـد، و    زدت مـى   و تأييد اسالم را خواهـانيم، فرسـتادگان عجـم ن
اگر ايـن را    !! اى باشد، كه دوازده پيوند بر آن زده       شوند، و بر تنت همين لباس مى       نمايندگان عرب به نزدت وارد مى     

به يك لباس نرم تبديل كنى، كه در آن بر هيبت منظرت افزوده شود، و صبح كاسه بزرگـى از طعـام برايـت آورده                         
انـد بخورنـد     كه تو و كسانى از مهاجرين و انصار كه نزدت حاضر شـده            شود، و بيگاه هم كاسه بزرگى آورده شود         

  .بهتر خواهد شد
دانـى كـه     پرسم، آيا مـى    تو را به خدا سوگند، از تو مى       :  در اين وقت به شدت گريست، و بعد از آن گفت           �عمر  
 چاشت را تا اين كه بـه   ده روز از نان گندم، يا پنج روز يا سه روز سير شده باشد، يا اين كه نان شب و �پيامبر  

دانـى كـه بـراى       آيا مـى  : نخير، باز به طرف عائشه متوجه شد و گفت        : ؟ گفت 2خداوند پيوست يكجاى نموده باشد    
داد، و طعـام بـر     طعامى بر ميزى كه يك وجب بلندتر از زمين بوده پيش شده باشد، وى دستور مى�پيامبر خدا   

:  گفتند )رضي اهللا عنهما  (شد؟ عائشه و حفصه      نمود و برداشته مى    مر مى شد، و ميز ناهارخورى را ا      زمين گذاشته مى  
 و امهات المؤمنين هـستيد، و بـر مـؤمنين           �شما زنان رسول خدا     :  به آن دو گفت    �عمر  . به خدا سوگند، بلى   

 لباسـى   �دا  دانم كه پيامبر خ    و من مى  ! كنيد ايد و مرا به دنيا ترغيب مى       حق داريد، به ويژه بر من، ولى شما آمده        
و . بـه خـدا سـوگند، بلـى       : دانيد؟ گفتنـد   خراشيد، آيا اين را مى     را از پشم پوشيد، كه گاهى از زبرى پوستش را مى          

 بر يك پدر درشت و زبر و يك ال از موى درسـت شـده بـود در                   �دانى، كه پيامبر خدا      اى عائشه آيا مى   : افزود
رفتيم و اثر بوريا را بـر        ر شب بستر خواب بود، و ما نزدش مى        خوابيد، و همان چادر در روز فرش، و د         خانه تو مى  
 براى وى دوال كـردى، و او نرمـى   ] فرش را [ديديم؟ اى حفصه، آيا تو برايم حكايت ننمودى كه شبى            پهلويش مى 

اى حفـصه چـه كـردى؟       «: آن را احساس نمود و به خواب رفت و به اذان بالل از خواب بيدار شد و به تو گفـت                    
، »!!و چرا به نرمى بستر مشغولم ساختيد      !!! ابگاه را دوال نمودى، و مرا تا صبح خواب برد؟ مرا به دنيا چه             امشب خو 

خوابيد، و   رغم آن، گرسنه مى     مغفور بود، و او على     �دانى كه گناه گذشته و ما بعد پيامبر خدا           اى حفصه آيا نمى   
ريـه و تـضرّع در سـاعات شـب و روز قـرار            رفـت، و هميـشه در ركـوع و سـجده  و گ              سجده كنان به خواب مى    

                                                 
  .آمده، شايد درست آنچه باشد كه ذكر نموديم» رفيع االعلى«در نص  1
خورد، و اگر تصميم  خورد، نان شب را نمى يعنى هر دوى شان را به دنبال هم صرف نموده باشد، چون وى اگر نان چاشت را مى 2

  .م. خورد داشت، نان چاشت را نمى  مىخوردن نان شب را



  حيات صحابه

٢٣٤  سوم جلد 

خـورد، و نـه نـرم        داشت، تا اين كه خداوند او را به رحمت و رضوان خود قبض نمـود؟ عمـر نـه خـوب مـى                       مى
كنـد، و جـز مـاهى     پوشد، اقتداى او به دو يارش است، و نه دو نانخورش را جز يك نمك و روغن يكجاى مى           مى

آن گاه آن دو بيرون رفتند و ياران پيامبر         . ها سپرى نمودند    نمايد كه آن   خورد تا طورى سپرى    يكبار گوشت هم نمى   
اين چنين در منتخب الكنز     .  را از آن آگاه كردند، و او تا اين كه به خداوند عزّوجل پيوست همانطور بود                �خدا  

  .آمده است) 408/4(
   

  در خوردن � زهد و پارسايى وى
 بـا  �حفصه، ابن مطيع و عبداللَّه بـن عمـر   : اند كه بن خالد روايت نمودهعبدالرزاق بيهقى و ابن عساكر از عكرمه      

: اگر طعام خوب بخورى، برايت در انجام دادن حق بهتر است، گفـت :  صحبت نمودند و گفتند  �عمربن الخطاب   
 را بـر  - � و ابـوبكر  � رسول خـدا  -دانم كه هر يك شما نصيحت كننده است، ولى من دو رفيق خود          من مى 

) 411/4(اين چنين در الكنـز      . كنم ها را ترك كنم، آنان را در منزل درك نمى          ام، كه اگر جاده آن     اى ترك نموده   هجاد
  .آمده است

عمـر مـدتى طـوالنى درنـگ     :  روايت نموده، كه گفـت )رضي اهللا عنهما(و ابن سعد از ابوامامه بن سهل بن حنيف       
آن گـاه نـزد   . اين كه در ايـن عمـل نيـاز و فقـر دامنگيـرش شـد      خورد، تا   چيزى نمى] بيت المال[نمود، و از مال    

من خود را در اين كار مشغول سـاختم، چـه   :  فرستاد، و از آنان مشورت خواست و گفت     �اصحاب پيامبر خدا    
 � عمرو بـن نفيـل       )زيدبن(بخور و نان بده و سعيدبن       :  گفت �عثمان بن عفّان    . اندازه از آن برايم مناسب است     

.  به آن عمل نمـود     �و عمر   . نان چاشت و شب   : گويى؟ گفت  تو چه مى  :  گفت � را گفت، به على      نيز اين حرف  
  .آمده است) 411/4(اين چنين در منتخب الكنز 

 �براى ما ياد كرده شد، كـه عمـربن الخطـاب    : اند، كه گفت  روايت نموده�و عبدبن حميد و ابن جرير از قتاده      
بـراى  [هـاى خـود را       داشتم، ولـى مـن خـوبى       تر مى   غذاى بهتر، و لباس نرم     خواستم، از همه شما    اگر مى : گفت مى

هنگامى كه عمربن الخطاب وارد شام گرديد، بـراى او طعـامى آمـاده      : و به ما تذكر داده شد     . كنم ذخيره مى ] آخرتم
تند، و از نان جو  اين براى ماست، براى آن عده فقراى مسلمين كه درگذش         : شد كه مانند آن را قبالً نديده بود، گفت        

: هاى عمر پر از اشك شـد و گفـت     براى آنان جنّت است، آن گاه چشم      : شدند چيست؟ عمربن وليد گفت     سير نمى 
ايـن  . انـد  اگر نصيب ما همين متاع دنيا باشد، و آنها جايز جنّت شده باشند، بدون ترديد از ما سبقت بزرگى نمـوده                    

  .آمده است) 406/4(چنين در المنتخب 
   

  ى با پسرش عبداللَّه و دخترش حفصه در اين بارهقصه و
 در حالى نزدى وى داخل شد، كه بر خوان خـود     �عمر  :  روايت نموده كه   )رضي اهللا عنهما  (ابن ماجه از ابن عمر      

به دست خود ( و بعد از آن)به نام خدا، : نشسته بود، آن گاه وى جايى را در صدر مجلس برايش گشود، عمر گفت



  حيات صحابه

٢٣٥  سوم جلد 

يابم كـه از روغـن گوشـت         من طعم روغنى را مى    : داشت، و باز لقمه دومى را گرفت، بعد از آن گفت          اى را بر   لقمه
 چاق بخرم، ولـى قيمـت آن را         ] گوشت[خواستم   اى اميرالمؤمنين، به بازار بيرون رفتم و مى       : نيست، عبداللَّه گفت  

ودم، و خواستم آن به همـه عيـالم   پرسيدم، بعد به يك درهم گوشت الغرى خريدم و يك درهم روغن را بر آن افز    
هـا را    شـدند، يكـى آن      جمع مى  �اين دو هرگاه نزد پيامبر      :  گفت )رضى اللَّه عنه  (يك يك استخوان برسد، عمر      

، ديگر هر گـاهى نـزدم جمـع شـدند،           1اى اميرالمؤمنين، بگير  : عبداللَّه گفت . نمود خورد، و ديگرى را صدقه مى      مى
  .آمده است) 146/2(اين چنين در الكنز . كنم نه، من اين طور نمى: تعمر گف. 2همانطور خواهم نمود

 )رضـي اهللا عنهمـا  (عمربن الخطاب نزد دختـرش حفـصه   : از ابوحازم روايت نموده، كه گفت    ) 230/3(و ابن سعد    
دو نانخورش در يـك     : داخل شد، و او برايش سوپ سرد و نان تقديم نمود، و در سوپ روغن ريخت، عمر گفت                 

  3.ن را تا اين كه با خداوند مالقات كنم، نخواهم چشيدظرف، آ
   

  در روايت انس و سائب بن يزيد � ذكر طعام وى
 را كه در آن روز اميرالمؤمنين بود ديـدم  �عمربن الخطاب :  روايت نموده، كه گفت �از انس   ) 230/3(ابن سعد   
و از سائب بن يزيـد روايـت   . خورد اب هايش مى شد، و او آن را به همراه خر        اى از خرما برايش آماده مى      كه پيمانه 

خورد، و بعـد از آن       خوردم، وى نان و گوشت را مى        مى �گاهى نان شب را نزد عمربن الخطاب        : است، كه گفت  
و نزد دينورى از ثابت روايت است، . اين دستمال عمر و آل عمر است: گفت ماليد و مى دست خود را بر قدمش مى  

 دسـتمالى كـه   -اى كنيـز، دسـتار   :  نان خورد هنگامى كه فارغ شد، گفـت �بن الخطاب جارود نزد عمر: كه گفت 
  .دستت را بر پشتت بمال:  را بياور، عمر گفت-دستش را پاك كند 

   
  ] اذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا[هاى وى در تذكر دادن اين آيه براى مردم  قصه

 �تنى چند از اهل عـراق نـزد عمـر           : يلى روايت نموده، كه گفت    ازعبدالرحمن بن ابى ل   ) 49/1 (الحليهابونعيم در   
ايـن اسـت اى اهـل عـراق، اگـر      ] طعام  مـن [: خورند، گفت آمدند، وى مالحظه نمود كه آنان دست گرفته نان مى     

يـابيم،   كنيم، و آن را در آخرت خود مى  شد، ولى ما از دنياى خود ذخيره مى        خواستم اين مانند شما برايم نرم مى       مى
  : ايد كه براى قومى گفت آيا اين قول خداوند عزّوجل را نشنيده
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  .»از طيبات و لذايذ در زندگى دنيايى خويش استفاده كرديد«: ترجمه

                                                 
  .يعنى اى اميرالمؤمنين اين بار بخور 1
ها  خورم، و اگر نزدم جمع شدند، يكى آن ها را با هم يكجاى كرده نمى بدين معنى كه اين بار بخور، و ديگر هرگز من هر دوى اين 2

  .م. خورم كنم، و ديگرى را مى را صدقه مى
3 ���� . �� ا��) *٧٣(%
�!�� %ن را در ���� ا
"!#4 و ) ١+٣٣(اب� #!ج.Iدا� ����.  



  حيات صحابه

٢٣٦  سوم جلد 

تعـدادى  : كـه  روايت است �وهناد، از حبيب بن ابى ثابت از بعضى ياران وى از عمر      ) 49/1(و همچنين نزد وى     
 نيز بود، وى براى شان كاسه بزرگى را كه از نان            �از مردم عراق نزد وى آمدند، و در جمله آنان جريربن عبداللَّه             

بگيريد، ولى آنان ضعيف و دست گرفته گرفتند، آن گاه عمر           : ساخته شده بود، آورد و گفت     ] در آن طعام  [و روغن   
خواهيد؟ آيـا شـيرين و تـرش و گـرم و سـرد، و بعـد                  بينم، چه مى   ىدهيد م  آنچه را انجام مى   :  براى شان گفت   �

  .آمده است) 405/4(اين چنين در منتخب الكنز !! ها انداختن در شكم
 � در وقت طعام عمر      �حفص بن ابى العاص     : اند كه  و ابن سعد و عبدبن حمد از حميد بن هالل روايت نموده           

  : به او گفت�خورد، عمر  شد ولى نمى حاضر مى
طعام تو خشن و غليظ است، من به طرف طعام نرمى كه بـرايم آمـاده            : دارد؟ گفت  چه چيز تو را از طعام ما باز مى        

كنى من از اين عاجز هـستم، كـه امـر كـنم و          آيا احساس مى  : عمر گفت . خورم گردم، و از آن مى     شده است، بر مى   
اى الك شود، و بعد امر كنم و از  آردى در پارچهو مويش از آن دور گردد، و دستور بدهم تا     ] ذبح شود [گوسفندى  

هاى نرم و نازك پخته شود، و بعد دستور دهم تا يك پيمانه كشمش خشك در مشك انداخته شود، و بعد از   آن نان 
مـن تـو را بـه خـوبى         : آن بااليش آب ريخته شود، و چنان گردد كه گويى، خون آهو است؟ آن گاه حفص گفـت                 

  : مر گفتع. بينم زندگى دانا مى
بود، حتماً   اگر ترس كمى حسنات و نيكى هايم در روز قيامت نمى          ! آرى، سوگند به ذاتى كه جانم در دست اوست        

  .آمده است) 403/4(اين چنين در الكنز . نمودم  زندگى تان شركت مى)نرمى و نازكى(در 
به خدا سـوگند،    : گفت  مى �ن الخطاب   عمرب: از سالم بن عبداللَّه روايت است كه      ) 49/1 (الحليهو نزد ابونعيم در     

 و امر كنيم از مغـز و نرمـى        1.هاى زندگى را نداريم، كه امر كنيم بزهاى خردسال براى مان كباب شوند             پرواى لذت 
ها نبيذ درست شود، تا ايـن كـه وقتـى مثـل         مان در مشك   مان نان پخته شود، و امر كنيم از كشمش براى          گندم براى 

هاى خود را نگـاه كنـيم و بـه تـأخير             خواهيم خوبى  بخوريم، و اين را بنوشيم، ولى ما مى       چشم كبك گرديد، آن را      
  :گويد ايم كه مى اندازيم، چون از خداوند شنيده
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  .»از طيبات و لذايذ در زندگى دنيايى خويش استفاده كرديد«: ترجمه

   
  ره در اين بارهقصه وى با ابوموسى اشعرى و وفد بص

 روايت است كه وى با وفد اهل بصره نزد عمـربن الخطـاب              �و نزد ابن المبارك و ابن سعد از ابوموسى اشعرى           
شديم، و طعامش هر روز نان ريزه شده بود، و گاهى نانخورش آن را روغن،  ما نزد وى داخل مى: گويد  آمد، مى�

هاى قاقى خورديم كه ريزه شده و بعد از آن با            گاهى و گاهى گوشت   افتيم، و    احياناً دانه زيتون و گاهى هم شير مى       
به خـدا   : شد، ولى كم  بود، روزى به ما گفت         مان گوشت تازه برابر مى     آب جوشانيده شده بودند، و گاهى هم براى       

                                                 
  .يعنى موهاى آن كنده شود و بعد از آن كباب شود 1



  حيات صحابه

٢٣٧  سوم جلد 

بيـنم، بـه خـدا سـوگند، اگـر مـن        رغبتى شما را در خوردن و خوش نداشتن طعامم مـى           سوگند، من بى ميلى و بى     
تر داشته باشم، به خدا سوگند، مـن از سـينه شـتر، و               تر و ماليم   تر، و زندگى نازك    خواهم از همه شما طعام خوب     ب

صالء كبـاب اسـت، و صـناب        : گويد  ابن جرير مى   -خبر نيستم    كوهان و از صالء و از صالئق و صناب غافل و بى           
 وليكن از خداونـد شـنيدم كـه         -ازك را گويند    هاى نرم و ن    خورشى است آماده شده از خردل، و صائق نان         نوع نان 

  :اند سرزنش نمود، وگفته است قومى را در عملى كه انجام داده
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  .»از طيبات و لذايذ در زندگى دنيايى خويش استفاده كرديد، و از آن بهره گرفتيد«: ترجمه
گر با اميرالمؤمنين صحبت كنيد، و از بيت المال براى تان طعامى مقـرّر كنـد كـه بخوريـد خـوب                 ا: ابوموسى گفت 

تان، به آنچه من بـه نفـس خـودم     هاى اى گروه اميران، آيا براى نفس    : شود، آن گاه با وى صحبت نمودند، گفت        مى
 زنـدگى در آن سـخت اسـت، و          اى اميرالمؤمنين، مدينه زمينى است، كه     : گرديد؟ گفتند  شوم، راضى نمى   راضى مى 

بينيم كه به سوى آن ميل كرده شود و خورده شود، و ما در سرزمينى هستيم، كه داراى مزرعـه             طعامت را چنان نمى   
 سـاعتى سـر خـود را        �شوند، و طعامش قابل خوردن است، آن گاه عمـر            و فراخى است، و نزد امير ما جمع مى        

 مقـرّر   1تـان دو گوسـفند، و دو جريـب         بيت المال بـراى   : ند نمود و گفت   پايين انداخت، و بعد از آن سر خود را بل         
ها بگذار، و خودت و يارانت بخوريـد، و   نمودم، هنگامى كه چاشت شد يكى از گوسفندان را بر يكى از آن جريب             

 و بعـد از آن كـسى را كـه در طـرف راسـت توسـت       - البته نوشيدنى حـالل  -بعد نوشيدنى بخواه و آن را بنوش     
شان، بعد كسى را كه بعد از وى قرار دارد، و بعد به كار خود برخيز، و هنگامى كه وقت نان شب فرارسـيد، آن                         بنو

شان  هاى گوسفند باقى مانده را بر جريب باقى مانده بگذار، و تو و يارانت بخوريد، آگاه باشيد، كه مردم را در خانه                    
ت بازداشتن و كم دادن تان براى مردم، اخالق آنان را نيكـو             شان طعام بدهيد، چون دس     سيركنيد، و به فاميل و عيال     

كنم كه اگـر از روسـتايى، روزانـه دو           كند، به خدا سوگند، با اين همه گمان مى         شان را سير نمى    سازد، و گرسنه   نمى
آمـده  ) 402/4(اين چنين در المنتخب . گوسفند و دو جريب گرفته شود، اين عمل در خرابيش تسريع خواهد نمود     

  .است
  قصه وى با عتبه بن فرقد در اين باره
: اين چيست؟ گفـتم :  آمدم، گفت  � نزد عمر    2با سبدهايى از خبيص   : هناد از عيبه بن فرقد روايت نموده، كه گفت        

كنى، و خواسـتم وقتـى كـه     هاى مردم سپرى مى    ام، چون تو اول روز را در ضرورت        طعامى است كه براى تو آورده     
: برگردى، و از آن استفاده نمايى و قويت سازد، آن گاه سبدى از آنها را باز كـرد و گفـت                    برگشتى به طرف طعامى     
اى اميرالمؤمنين، اگر همـه مـال       : اى؟ گفت  دهم، آيا براى هر يك از مسلمانان سبدى داده         اى عتبه، تو را سوگند مى     

                                                 
  .م). 75/1(به نقل از الفقه االسالمى و ادلته .  صاع48اى است معادل به  جريب پيمانه 1
  .شود  است كه از خرما و روغن درست مىييحلوا 2



  حيات صحابه

٢٣٨  سوم جلد 

اى را كـه در      ندارم، بعد از آن كاسـه     من به آن نيازى     : عمر گفت ! را مصرف كنم، باز هم توانايى اين را ندارم         1قيس
تر شده بود، و نان خشن و گوشت غليظى داشت طلب نمود، و با من با اشـتهاى كامـل بـه خـوردن شـروع           آن نان 

پنداشـتم، ولـى    نمودم، كه آن را از كوهان مى اى از گوشت سفيد دراز مى نمود، من دست خود را براى گرفتن قطعه    
شد، هنگامى كـه از مـن        جويدم ولى فرو برده نمى     ها مى  اى از گوشت را خيلى     پارهشدم كه رگ است، و       متوجه مى 
گذاشتم، بعـد از آن كاسـه بزرگـى از آب كـشمش را خواسـت، كـه                   شد، آن را در ميان خوان و كاسه مى         غافل مى 

ا گرفـت و    بنوش، من آن را گرفتم، و نزديك بود آن را بنوشـم نتـوانم، بعـد آن ر                 : نزديك بود سركه شود، و گفت     
هـاى آن بـراى آن مـسلمانانى         كنيم، اما چربـى و خـوبى       بشنو اى عتبه ما هر روز شترى را ذبح مى         : نوشيد، و گفت  

خـورد و ايـن    است، كه از ديگر جاها اينجا تشريف دارند، و گردن آن براى آل عمر است، اين گوشت غليظ را مى          
ايـن چنـين در منتخـب       . 2كند  يا تكليف و اذيت مان مى      شود، نوشد، يا در شكم ما هضم مى       آب انگور شديد را مى    

  .آمده است) 404/4(الكنز 
   

  خوف وى هنگامى كه آب مخلوط با عسل آورده شد
 نـزد مـردى وارد شـد، و از اينكـه تـشنه بـود از وى آب       �عمـر  : از حسن روايت نموده  كـه    ) 230/3(ابن سعد   

به خدا سـوگند، از چيزهـايى       : عسل، عمر افزود  : ؟ گفت اين چيست : خواست، و او برايش عسل آورد، عمر پرسيد       
و ابن عساكر ايـن را بـه ماننـد آن از حـسن، چنـان كـه در المنتخـب                  . 3باشد كه در قيامت بر آن محاسبه شوم        نمى

 آب خواسـت، و آبـى       �عمـر   : و رزين از زيدبن اسلم متذكر شده، كه گفـت         . آمده، روايت نموده است   ) 404/4(
شـنوم، كـه بـر       اين پاك است، ولى من از خداوند عزّوجل مـى         : ل مخلوط شده بود، عمر گفت     آورده شد كه با عس    

  :گويد هاى قومى عيب گرفته، مى خواهش
]�_ ��'����� � ��"��� �*)��I ] �*)�
�c ��
-4� [.)��7I��:�¡(  

  .»از طيبات و لذايذ در زندگى دنيايى خويش استفاده كرديد، و از آن بهره گرفتيد«: ترجمه
) 168/5(ايـن چنـين در الترغيـب        . و آن را ننوشـيد    . مان تعجيل شده باشد    هاى مان براى   ترسم كه نيكى   بنابراين مى 
  .آمده است

  
  در اين باره � اى از سيرت وى لباس، نفقه و شمه

ار  وارد ايله شد و مهاجرين و انص       �هنگامى كه عمربن الخطاب     : از عروه روايت نموده، كه گفت     ) 203/4(طبرى  
تر، بر اثر طـول سـفر        همراهش بودند، يك پيراهنش را كه از كرباس بود، و دامن پشت سرش از قسمت كمر پايين                

                                                 
  .هدفش قبايل قيس است 1
  . در اصل و در المنتخب استاين چنين 2
  .م. شوم نوشم زيرا اگر بنوشم از جمله چيزهايى خواهد بود كه بر آن محاسبه مى يعنى آن را نمى 3



  حيات صحابه

٢٣٩  سوم جلد 

اش بزن، اسقف آن پيراهن را برد و وصله نمـود، و يـك               اين را بشوى، وصله   : قطع شده بود، به اسقف داد و گفت       
ايـن  : ايـن چيـست؟ اسـقف گفـت    : عمر گفـت  آورد،  �پيراهن ديگر مانند آن برايش دوخت، و آن را براى عمر            

 به طرف آن ديد و �پيراهن توست، كه آن را شستم و وصله نمودم و اين لباسى است از طرف من براى تو، عمر                 
ايـن لبـاس نـسبت بـه آن دو در     : ماليدش، بعد پيراهن خود را پوشيد، و آن پيراهن را برايش مسترد نمود و گفـت             

اين را ابن المبارك از عروه از يكى از واليان عمر به مانند آن، چنـان               . ر است خشك نمودن و جذب كردن عرق بهت      
  .آمده، روايت نموده است) 402/4(كه در المنتخب 

 هنگامى كـه خليفـه بـود لبـاس پـشميى را             �عمر  : اند كه گفت    روايت نموده  �و دينورى و ابن عساكر از قتاده        
بود گـشت   ه بود، و در بازارها در حالى كه شالق بر گردنش مى   پوشيد كه بخش هايى از آن با پوست وصله شد          مى
چيـد و در   نمود، آن را مـى  نمود، و اگر بر رشته كهنه و فرسوده خرما و غير آن عبور مى            زد و مردم را تأديب مى      مى

  .انداختش تا از آن نفع بردارند منازل مردم مى
 در  �عمـربن الخطـاب     :  از حسن روايت است كـه گفـت        و نزد احمد در الزهد و نزد هناد و ابن جرير و ابونعيم            

ايـن  . حالى كه خليفه بود، براى مردم بيانيه ايراد نمود و شلوارى بر تن داشت كه دوازده وصله بر آن زده شده بـود      
  .آمده است) 405/4(چنين در المنتخب 
بود، ديدم كه در ميان دو شانه  را كه در آن روز اميرالمؤمنين �عمر :  روايت است كه گفت�و نزد مالك از انس 

  .آمده است) 396/3(اين چنين در الترغيب . خود سه وصله زده بود، و يكى به ديگرى چسبيده بودند
داد، و لباسـى    خود و فاميلش را طعام مى�عمر :  روايت نموده، كه گفت)رضي اهللا عنهما(و ابن سعد از ابن عمر      

زد، ولـى تـا آن گـاه وقـتش فـرا             شد و او آن را وصله مى       شلوارش پاره مى  نمود، گاهى    را كه در تابستان بر تن مى      
كنم   آن طورى كه من گمان مى      -هاى وى    شد، لباس  ، و هر سالى كه مال در آن افزون مى         1كرد رسيد تبديل نمى   نمى
مـن از   : فت گ � در اين باره با وى صحبت نمود، و عمر           )رضي اهللا عنها  (بود، حفصه    تر از سال گذشته مى      پايين -

و ابـن سـعد از      . آمـده اسـت   ) 411/4(اين چنـين در المنتخـب       . كند پوشم، و اين برايم كفايت مى      مال مسلمين مى  
 هـر روز بـراى خـود و عيـالش دو درهـم مـصرف                �عمربن الخطـاب    : محمدبن ابراهيم روايت نموده، كه گفت     

  .آمده است) 411/4(اين چنين در المنتخب . نمود مى
   

    � ن عفّانزهد عثمان ب
  وى و خواب نمودنش در مسجد بر بوريا و طعامش ازار

                                                 
شد تا فرارسيدن همان وقت آن را تبديل  گرفت، و اگر لباسش پاره هم مى هاى معينى كاالهاى خود را از بيت المال مى يعنى در وقت 1

  .م. نمود نمى



  حيات صحابه

٢٤٠  سوم جلد 

عثمان بن عفّان را روز جمعه بر منبر ديدم : از عبدالملك بن شداد روايت نموده، كه گفت     ) 60/1 (الحليهابونعيم در   
. داشـت اى كوفى سرخ رنگ بر تن         چهار يا پنج درهم بود، و يك چادر يك تخته          1كه ازار عدنى غليظى كه قيمتش     

عثمان بن عفّان را كه در آن روز       :  در مسجد پرسيده شد و گفت      2و از حسن روايت است، كه او از خواب كنندگان         
هـا بـر    خاست و اثر سـنگريزه  و بر مى: افزايد نمود، مى  خواب مى] از طرف چاشت[خليفه بود، ديدم كه در مسجد      

اين را احمد چنـان     ! اين اميرالمؤمنين است  ! رالمؤمنين است اين امي : شد و گفته مى  : گويد بود، مى  پهلويش هويدا مى  
عثمـان  : و از شرحبيل بن مسلم روايت است كه      . آمده، به مانند آن روايت نموده است      ) 116/1 (ه الصفو هكه در صف  

  .خورد اش شده، سركه و روغن مى داد، و خود داخل خانه  براى مردم طعام امارت را مى�
   

  � طعام وى  � زهد على بن ابى طالب
در آن : گويـد   وى را بر عكَبرا مقرّر نمود، مـى �از مردى از ثقيف روايت نموده كه على     ) 82/1 (الحليهابونعيم در   

هنگامى كه وقت ظهر فرارسيد، نزدم بيا، من نزدش رفـتم، نـزد او     : حومه نمازگزاران سكونت نداشتند، به من گفت      
اى از آب قرار داشت،  اى و كوزه بازدارد، وى را نشسته يافتم، و نزدش كاسهدربانى هم نبود، تا مرا از رفتن نزد وى 

دانستم كـه در آن      كند، و نمى   مرا امين دانسته حتى برايم مركب بيرون مى       :  كوچكى را خواست، با خود گفتم      3كيسه
 بـود و از آن  چيست، متوجه شدم كه بر آن مهر زده شده است، وى مهر را شكست، ناگهان ديدم كه در آن سـويق                   

بيرون كشيد و در جام ريخت، و باالى آن آب انداخت و نوشيد و به من هم نوشانيد، آن گاه من صـبر ننمـودم، و                          
بـه خـدا    : گفـت ! كنى، در حالى كه طعام عراق بيشتر از اين اسـت؟           اى اميرالمؤمنين، اين كار را در عراق مى       : گفتم

ترسم كه تمام شود،     كند و مى   خرم كه برايم كفايت مى      به قدرى مى   زنم، ولى  سوگند، بر اين به خاطر بخل مهر نمى       
بينم كه در سكمم جز پـاك        و از غير آن برايم طعام ساخته شود، و حفاظتم از آن نيز به همين خاطر است، و بد مى                   

ه از خورد، كـ  خورد، و از چيزى مى  نان ظهر و شب را مى      �على  : از اعمش روايت است كه گفت     . را داخل نمايم  
  .آمد مدينه برايش مى

   
   آورده شد4هنگامى كه فالوده � قول على
اى آورده شد،     روايت نموده، كه فالوده    �از عبداللَّه بن شريك از بابايش از على بن ابى طالب            ) 81/1(او همچنين   

 مـن   تو خوشبوى هستى، و رنگ خوبى دارى، و طعم لذيذى دارى، ولى           : و در پيش رويش گذاشته شد، وى گفت       
  .دوست ندارم نفس خود را به آنچه عادت بدهم كه به آن عادت ندارد

                                                 
  .باشد آمده، كه تصحيف از كلمه فوق مى» بار ديگر» «ثم«دهد، به نقل از الترغيب ذكر شده، و در اصل  معنى مى» قيمتش«كه » ثمنه« 1
  .م. استراحت در وقت چاشت است» قيلوله«هدف  2
اره خاك را، و در دهد، و اولى پ آمده، كه دومى، كيسه و خريطه كوچك را معنى مى» هطيب«اى  آمده، و در نسخه» هطين«در اصل  3

  .ترجمه دومى را انتخاب نموديم
  .م. به نقل از فرهنگ الروس. نوع حلوايى كه از آرد و آب و عسل درست كنند 4



  حيات صحابه

٢٤١  سوم جلد 

) 58/5(اين را همچنين عبداللَّه بن امام احمد در زوائد خود از عبداللَّه بن شريك به مانند آن، چنان كه در المنتخب 
  .روايت نموده است

   
  � شلوار وى

 نزد ما بيرون رفت، و چادر و ازارى بر تن داشت كـه  �على : ابن المبارك از زيدبن وهب روايت نموده، كه گفت      
اين دو لبـاس را بـه ايـن خـاطر بـر تـن               : اى بسته بود، برايش در مورد چيزى گفته شد،او پاسخ داد           آن را با پارچه   

كنم كه در نمازم بـرايم بهترانـد، و بـه خـاطرى بـر تـن                  كنم، كه از كبر و فخر دور باشم و به خاطرى بر تن مى              مى
: و بيهقى از مردى روايت نموده، كه گفـت        . آمده) 58/5(اين چنين در المنتخب     .  كه براى مؤمن سنّتى باشد     كنم مى

ام، و هر كس بـرايم يـك درهـم در ايـن       اين را به پنج درهم خريده     :  ازار غليظى را ديدم، وى گفت      �بر تن على    
  .آمده است) 58/5(اين چنين در منتخب الكنز . فروشم سود بدهد، اين را برايش مى

   
  فروختن شمشيرش به خاطر خريدن شلوار

 با شمشير خود به بازار      �على بن ابى طالب     : عقوب بن سفيان از مجمع بن سمعان تيمى روايت نموده، كه گفت           ي
خريدم اين  بود كه به آن ازارى مى خرد؟ اگر چهار درهم نزدم مى كى اين شمشيرم را از من مى    : بيرون رفت و گفت   

و ابوالقاسم بغوى از صالح بن ابى االسود از كسى كـه بـراى   . آمده است) 3/8 (البدايهاين چنين در    . روختمف را نمى 
 را در حالى ديد كه بر خرى سوار شده و پاهاى خود را از يـك                 �او على   : او حديث بيان نموده، روايت كرده كه      

آمـده  ) 5/8 (البدايـه ايـن چنـين در      . ام  نموده من كسى هستم، كه دنيا را توهين      : گفت طرف آويزان نموده بود و مى     
  .است

   
  حديث وى درباره آنچه براى خليفه از مال خدا جواز دارد

 داخل شدم، وى بـراى  �روز عيد قربان نزد على بن ابى طالب : احمد از عبداللَّه بن رزين روايت نموده، كه گفت        
شـد،   دادى بهتـر مـى      را به ما مى    2اگراين غاز ! داندخداوند صالحت بگر  :  پخته شده تقديم نمود، گفتيم     1مان گوشت 

براى خليفـه از  «: گفت  شنيدم كه مى�اى رزين، من از پيامبر خدا      : چون خداوند خير را زياد نموده است، گفت       
اى كـه آن را پـيش روى مـردم           خورنـد، و كاسـه     اى كـه او و فـاميلش مـى         مال خدا فقط دو كاسه جواز دارد كاسه       

  .آمده است) 3/8 (البدايه چنين در  اين3.»گذارد مى
   

                                                 
استعمال شده، و هدف از آن گوشتى است كه تكه تكه شود و بر آن آب بسيار انداخته شود، وقتى كه پخته شد بر » هخزير«در نص  1

  .آن آرد پاشيده شود
  .م. يك نوع مرغابى است: غاز 2
3 ���� . �� ا��) ١٨/ ١(ا().Iدا� S�Pن را ص% ��!0 � .ا()



  حيات صحابه

٢٤٢  سوم جلد 

    � زهد ابوعبيده بن جراح
  حديث عروه درباره زندگى وى

رضـي اهللا   (عمربن الخطاب نـزد ابوعبيـده بـن جـراح           : از عروه روايت نموده، كه گفت     ) 101/1 (الحليهابونعيم در   
، و خرجين را بالش خـود گردانيـده    داخل شد، و او را در حالى يافت كه باالى سرپاالنى خود پهلو زده بود           )عنهما

. 1رساند اى اميرالمؤمنين، اين مرا تا آرامگاه مى: چرا آنچه يارانت گرفتند تو نگرفتى؟ گفت:  به او گفت�بود، عمر 
 به شام آمد، مـردم و بزرگـان آن سـرزمين از وى اسـتقبال     �هنگامى كه عمر   : و معمر در حديث خود گفته است      

آيد، هنگـامى كـه نـزدش        اكنون نزدت مى  : ابوعبيده، گفتند : كى؟ گفت : م كجاست؟ گفتند  برادر: نمودند، عمر گفت  
آمد، پايين آمد و با وى معانقه نمود، بعد از آن با وى داخل منزلش گرديد، و در خانه او جز شمشيرش، سـپرش و              

احمد همچنين مانند حـديث     و اين را امام     . و بعد مانند آن را متذكر شده است       ... پاالن شترش ديگر چيزى را نديد     
آمده، روايت نموده است، و ابن المبارك آن را در الزهد از طريـق معمـر                ) 143/1 (هالصفوه  معمر، چنان كه در صف    

  .آمده، روايت كرده است) 253/2 (االصابهبه مانند آن، چنان كه در 
   

    � زهد و پارسايى مصعب بن عمير
  درباره او �  و قول پيامبراللَّه عنهما حديث على در زهد مصعب رضى

در يك صـبحگاه    : اند كه گفت    روايت نموده  � و ابويعلى و ابن راهويه از على         - كه آن را حسن دانسته       -ترمذى  
 بيرون رفتم، و به شدت سـرما خـورده بـودم، آن گـاه يـك پوسـت دبـاغى                     2سرد از خانه خود گرسنه و با حرص       

ام سـخت    و سوراخش نمودم در گردنم انـداختم، و بـاز آن را در سـينه         اى بوى ناك را كه نزدمان بود گرفتم،        نشده
ام چيزى نبود كه از آن بخورم، و اگـر           خواستم كه توسط آن خود را گرم نمايم، به خدا سوگند، در خانه             بستم و مى  

وديى در  هـاى مدينـه بيـرون رفـتم، و بـه يهـ             آن گاه به بعضى ناحيه    . رسيد بود برايم مى    هم مى  �در خانه پيامبر    
خواهى، آيا هر سطلى را به يـك خرمـا بيرونـى             اى اعرابى چه مى   : بستانى از شكستگى ديوارش نگاه نمودم، گفت      

 برايم باز نمود و داخل شدم، بعد شروع نمـودم و            ] دروازه را [ بستان راباز كن، وى      ] دروازه[آرى،  : كنى؟ گفتم  مى
كنـد و   اين برايم كفايت مـى : تا اين كه كف دستم پر شد، گفتمداد،  كشيدم، او يك خرما به من مى   هر سطلى كه مى   

 آمدم، و در مسجد نزد وى       �ها را خوردم، و بااليش آب نوشيدم، آن گاه نزد پيامبر             كشم، بعد همه آن    ديگر نمى 
 در يـك لبـاس وصـله        �در حالى كه با جمعى از ياران خود نشسته بود، نشستم، در اين وقت مصعب بن عميـر                   

 وى را ديد، نعمتى را كه وى در آن قرار داشت به ياد              � بر تن داشت ظاهر شد، هنگامى كه پيامبر خدا           دارى كه 
: برد ديد، چشم هايش اشك ريخت و گريـه نمـود، و بعـد از آن گفـت                  آورد، و حالتى را كه فعالً در آن به سر مى          

تـان چنـان كـه     هـاى  س ديگر، و خانه وقتى كه يكى از شما صبحگاهان در يك لباس برآيد، و از طرف شب در لبا               «

                                                 
  .كند تا رسيدن به قبر اين برايم كفايت مى: يعنى 1
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  حيات صحابه

٢٤٣  سوم جلد 

ما در آن روز در حال بهترى خواهيم بـود،          :  گفتيم »شود پوشانيده شود، چه حال خواهيد داشت؟       كعبه پوشانيده مى  
بلكـه شـما امـروز نظـر بـه آن روز بهتـر       «: شويم، گفـت  باشيم، و براى عبادت فارغ مى از كار و زحمت راحت مى     

اين را ابويعلى روايت نموده، و در       : گويد مى) 314/10(و هيثمى   . آمده است ) 321/3( اين چنين در الكنز      1.»هستيد
  .اند و بقيه رجال آن ثقه. آن راويى است كه از آن نام برده نشده است

   
  م به مصعب رسيدالمشكالتى كه بعد از اس
 در حالى كـه  �مير  به طرف مصعب بن ع    �پيامبر خدا   :  روايت است، كه گفت    �نزد طبرانى و بيهقى از عمر       

كه بر وى پوست دباغى نشده قـوچى قـرار دارد، و آن را در كمـر خـود      ] و ديد [آمد، متوجه شد،     از پيش روى مى   
من او را در ميـان      ! به اين شخص كه خداوند قلبش را منور ساخته است، نگاه كنيد           «:  گفت �بسته است، پيامبر    

اى را ديدم كـه آن را دويـست    دادند، و بر تن وى جامه ى را به او مى پدر و مادرى ديدم، كه بهترين طعام و نوشيدن        
 2.»بينيد كـشانيده اسـت      ولى دوستى خدا و رسولش او را به حالتى كه مى           - يا خريده شده بود      -درهم خريده بود    

ان كـه  و همچنين اين را حسن بن سفيان و ابوعبدالرحمن سلمى و حاكم، چن      . آمده) 395/3(اين چنين در الترغيب     
  .ازعمر مانند آن را، روايت نموده است) 108/1 (الحليهاند، و ابونعيم در  آمده، روايت كرده) 86/7(در الكنز 

 در قباء نشـسته بـود و چنـدتن همـراهش     �پيامبر خدا :  روايت است كه گفت  �از زبير   ) 628/3(و نزد حاكم    
او را نپوشاند برخاسـت و قـوم سـرهاى خـود را             ، كه بر تنش عبايى بود و نزديك بود          �بودند، مصعب بن عمير     

 درباره او سخن نيكو گفت، و او را �پايين افكندند، بعد او آمد و سالم داد، آنان جواب سالمش را دادند، پيامبر 
نمودنـد و در نعمـت نگـه     من اين را نزد پدر و مادرش در مكه ديدم، كه او را اكرام مى      «: ستود، و بعد از آن فرمود     

ند، و هيچ جوان از جوانان قريش مانند او نبود، بعد به خاطر كسب رضاى خدا، و يـارى رسـول او بيـرون               داشت مى
كنـد، و   فارس و روم را براى تان فتح مـى        ) 3خداوند(گذرد، مگر اين كه      قدر وقت نمى   قدر و آن   شد، اما بر شما اين    

گـرى، و صـبح بـراى تـان يـك كاسـه آورده              آيد، و بيگاه در لباس دي      يكى از شما صبحگاهان در يك لباس بر مى        
بلكه شما «: ، ما امروز بهتر هستيم، يا آن روز؟ گفت�اى پيامبر خدا : گفتند. »شود و شام براى تان كاسه ديگر مى

هاى تان از آن خاطر جمـع       مى دانم، بدانيد نفس    امروز نسبت به آن روز بهتر هستيد، اما اگر شما از دنيا آنچه را مى              
مصعب از خود فقط يك لباس بـه        : از خباب روايت است كه     5در صحيح : گويد مى) 421/3 (االصابه در   4.»گردد مى

پوشـانيدند   شد، و وقتى كه پاهـايش را مـى         پوشانيدند پاهايش بيرون مى    جاى گذاشت، كه وقتى به آن سرش را مى        
  .»ز اذخر بگذاريدبر پاهايش چيزى ا«:  گفت�گرديد، آن گاه پيامبر خدا  سرش بيرون و برهنه مى
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  حيات صحابه

٢٤٤  سوم جلد 

   
  � لباس وى  � زهد عثمان بن مظعون

 روزى داخل مسجد شد و لباسـى        �عثمان بن مظعون    : از ابن شهاب روايت نموده كه     ) 105/1 (الحليهابونعيم در   
 به خـاطر  �پيامبر خدا   . اى پوستين وصله زده بود     پلنگى بر تن داشت، كه از هم پاشيده بود، و او آن را با پارچه              

شما وقتى كـه يكـى      «: بعد فرمود .  جگرخون شدند  �گرخون شد، و يارانش نيز به خاطر جگرخونى وى          وى ج 
اى گذاشـته شـود و ديگـرى     تان صبح در يك لباس بيرون برود، و شب در لباس ديگرى، و در پيش رويش كاسـه                

اى رسـول  :  گفتنـد »يد بود؟شود بپوشانيد چگونه خواه    هاى تان را چنان كه كعبه پوشانيده مى        برداشته شود، و خانه   
اين شدنى  «: ايم، فرمود  خدا، چنان حالتى را دوست داريم، چون در آن صورت به رفاه و آرامش زندگى دست يافته                

  .»است، ولى شما امروز از آنها بهتر هستيد
   

  � قصه وفات وى
 روزى كـه وفـات      �عـون    نزد عثمان بـن مظ     �پيامبر  :  روايت نموده كه   )رضي اهللا عنهما  (طبرانى از ابن عباس     

كند، بعد از آن سر خـود را بلنـد نمـود، و در     نمود وارد شد، و خود را بر وى خم نمود، گويى كه او را وصيت مى       
چشم هايش اثر گريه را ديدند، بعد از آن براى دومين بار خود را بر وى خم نمود، و باز سر خود را بلند كرد، و او 

 براى سومين بار خود را بر وى خم نمود، و باز سر خود را، در حالى كه صـدايش                گريد، بعد از آن    را ديدند كه مى   
بـاز  «:  فرمـود  �بلند شده بود، بلند كرد آن گاه دانستند كه او درگذشته است، و قوم گريه نمودند، آن گاه پيامبر                    

 برو، و در حالى رفتى كـه  2ابوسائب از آن«: ، بعد از آن گفت»، از خدا مغفرت بخواهيد1ايستيد، اين از شيطان است   
اين را طبرانى از عمـربن عبـدالعزيز بـن مقـالص و او از           : گويد مى) 303/9( هيثمى   3.»به چيزى از آن آلوده نشدى     

  .اند پدرش روايت نموده، كه آن دو را نشناختم، و بقيه رجال آن ثقه
از ابن عبـاس بـه غيـر از طريـق عمـربن             ) 87/3(، و ابن عبدالبر در االستيعاب       )105/1 (الحليهو ابونعيم اين را در      

و ابونعيم نيز اين را از عبد ربه بن سعيدالمدنى به اختصار روايـت              . اند عبدالعزيز از پدرش به مانند آن روايت كرده       
اى عثمان خدا رحمتت كند، نه از دنيا چيزى به دست آوردى و نه هم به تـو  «: گفت: نموده، و در حديث وى آمده     

  .»چيزى ضرر رساند
   

    � زهد سلمان فارسى
  وقتى كه  به خوردن طعامى مجبور گردانيده شد � گفتار وى

                                                 
  .ز مرگيعنى گريه پس ا 1
  .م. يعنى از دنيا، در نص كتاب عبارت طور ديگرى است و اصالح از پاورقى صورت گرفته 2
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  حيات صحابه

٢٤٥  سوم جلد 

 را در حالى ديدم كه بـه  �من سلمان فارسى : از عطيه بن عامر روايت نموده، كه گفت       ) 198/1 (الحليهابونعيم در   
 �مـن از پيـامبر   مرا بس است، مرا بـس اسـت، چـون      : خورد، گفت  خوردن طعامى مجبور شده بود و آن را مى        

باشند، اى سـلمان دنيـا زنـدان         تر گرسنه مى   سيرترين مردم در دنيا، در آخريت از همه طوالنى        «: گفت شنيدم كه مى  
آمده، روايـت نمـوده     ) 45/7( اين را عسكرى در االمثال به مانند آن، چنان كه در الكنز              1»مؤمن و بهشت كافر است    

  .است
   

  زهد سلمان هنگامى كه امير بود
 پنج هزار درهم بود، و باالى حـدود         �معاش سلمان   : از حسن روايت نموده، كه گفت     ) 197/1 (الحليهبونعيم در   ا

كرد، و بعض    نمود كه بعض آن را فرش مى       سى هزار مسلمان امير بود، وى براى مردم با همان عبايى بيانيه ايراد مى             
بوريايى كه از برگ خرمـا بـه   ] درآمد[نمود، و از   مىشد آن را صدقه پوشيد، و وقتى كه معاشش بيرون مى آن را مى  

  .از حسن به مانند آن روايت نموده است) 62/4(اين را ابن سعد . خورد ساخت مى دست خود مى
  

  آنچه ميان او حذيفه در بناى خانه واقع شد
 بـراى   �حذيفه  : د كه شدن از ايشان شنيدم متذكّر مى    : از اعمش روايت نموده، كه گفت     ) 202/1 (الحليهابونعيم در   

آهسته باش، تا   : او اين را نپسنديد، حذيفه گفت     : گويد اى نسازم؟ مى   اى ابوعبداللَّه آيا برايت خانه    :  گفت �سلمان  
سازم كه وقتى در آن خواب كنى سرت به يك طرف و پاهايت به طرف ديگـر               اى مى  من برايت خانه  : برايت بگويم 

  .گويى تو از قلبم آگاهى: سلمان گفت.  وقتى برخيزى سرت بخورد] برسد[آن 
   

  قصه ديگرى از وى در اين باره
 خود را در سـايه  )رضى اللَّه عنه(سلمان فارسى  : از معن از مالك بن انس روايت است كه        ) 63/4(در نزد ابن سعد     

نسازم، كه در    )اى خانه(آيا برايت   : مردى به او گفت   . اى نداشت  گرفت و خانه   كرد مى   دور مى  ] سايه[هر طرف كه    
آرى، هنگامى كه پشت گردانيـد او را  : گرما در سايه آن باشى، و در سردى در آن سكنى گزينى؟ سلمان به او گفت  

كنم، كه اگر در آن برخاستى سـرت   آن را طورى بنا مى: كنى؟ گفت چگونه آن را بنا مى   : صدا نمود، و از وى پرسيد     
  .درست است:  گفتسلمان. بخورد، و اگر خواب نمودى پايت بخورد

   
    � زهد ابوذر غفارى

  زهد وى وقتى كه در ربذه بود
وى نزد ابوذر در حالى وارد شد كه در ربذه بود و نزدش زن سياه و بد شـكلى                   : احمد از ابوسماء روايت نموده كه     

كند  مرا امر مى اين سياه چرده    ] به آنچه [آيا  : ابوذر گفت . بود كه اثرى از زعفران و خوشبويى بر وى وجود نداشت          
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  حيات صحابه

٢٤٦  سوم جلد 

ها با دنياى خود به سويم ميل كننـد،   دهد كه به عراق بروم، و وقتى كه به عراق آمدم آن     بينيد، به من هدايت مى     نمى
 به من عهد سپرده است، كه قبل از پل جهنّم راهى است لغزان و جاى لغزيدن، اينكـه مـا بـر آن در                         �و دوستم   

تر است كه نجات يابيم، از اين كـه بـر     ما به حمل آن قادر باشيم شايسته      مان كوچك باشد و    حالى بياييم كه بارهاى   
اين را احمد روايت نموده، و راويان آن        : گويد مى) 93/5(در الترغيب   . مان گران باشد   آن در حالى بياييم كه بارهاى     

ماننـد آن را    ) 174/4(عد  از ابواسماء روايت كرده، و ابـن سـ        ) 161/1 (الحليهو ابونعيم آن را در      . راويان صحيح اند  
  .روايت نموده است

ابوذر را در ربذه در سايه بان سياهى كه         : از عبداللَّه بن خراش روايت نموده، كه گفت       ) 160/1 (الحليهو ابونعيم در    
تو مردى هـستى كـه فرزنـد     : اى جوال نشسته بود، به او گفته شد        داشت ديدم، و همسر وى نيز سياه بود، و بر تكّه          

كنـد،   شـان مـى   گيرد، و در دار بقا ذخيره ها را از دار فنا مى ستايش خدايى راست كه آن    : ماند، گفت  اقى نمى برايت ب 
ازدواج با زنى كه مرا متواضع سازد، برايم بهتر است از زنى كه             : اى ابوذر، اگر غير از اين زنى بگيرى؟ گفت        : گفتند

بـار خـدايا   : تر از ايـن بگيـرى؟ گفـت    اگر بساطى نرم: و گفتند، به ا] و بلند كند و برايم سبب كبر شود       [مرا بردارد   
 و اين را طبرانى از عبداللَّه بن خـراش      1.آيد بگير  خواهم، از آنچه برايم عطاء شده چيزى كه خوشت مى          مغفرت مى 

  .باشد در اين موسى بن عبيده آمده، و ضعيف مى: گويد مى) 331/9(هيثمى . مانند آن روايت نموده
   

  � وراك وىقُوت و خ
آيـا زمـين حاصـل      : به او گفته شد   :  روايت نموده، كه گفت    �از ابراهيم تيمى از پدرش از ابوذر        ) 162/1(ابونعيم  

كنم كه امير باشم، فقط هر روز يك جرعـه           من چه مى  : گيرى؟ گفت  اند، نمى  خيزى را، چنان كه فالن و فالن گرفته       
و نزد وى همچنين از ابوذر روايـت اسـت،          !! كند رايم كفايت مى   گندم ب  2 ، و در هر جمعه يك قفيز       - يا شير    -آب  

 يك صاع بود، و بر آن تا ايـن كـه بـا خداونـد عزّوجـل مالقـات       وت و خوراك من در عهد پيامبر خدا       ق: كه گفت 
  .كنم ننمايم، زياد نمى

   
    � زهد ابودرداء
  در ترك تجارت و روى آوردن به عبادت � حديث وى

 مبعوث گـردد تـاجر بـودم، هنگـامى كـه      �قبل از اين كه پيامبر      :  روايت نموده، كه گفت    �طبرانى از ابودرداء    
 مبعوث شد، خواستم هم تجارت كنم و هم عبادت، ولى برابر نيامد، بدين خاطر تجارت را ترك نمودم، �پيامبر 

  .اند رجال آن رجال صحيح: گويد مى) 367/9(هيثمى . و به عبادت روى آوردم
   

  � و پارسايى وىانگيزه زهد 
                                                 

� ���� ا) ٠*١/ ٢(���ا�� . ���� 1�� در %ن #,�� ب� ��9�K ا�� � ;� .��ب! �&

  .م. به نقل از فرهنگ عميد.  صاع12اى است معادل به  كند و قفيز پيمانه يعنى در يك هفته يك قفيز گندم برايم كفايت مى 2



  حيات صحابه

٢٤٧  سوم جلد 

سوگند به ذاتى كه جان     :  به مانند آن روايت نموده، و افزوده است        �از ابودرداء   ) 209/1 (الحليهابونعيم اين را در     
ابودرداء در دست اوست، دوست ندارم كه امروز دكانى در دروازه مسجد داشته باشم، و هيچ نمازى در آن از نزدم                  

اى : بـه او گفتـه شـد   . ار فايده كنم، و همه آن را در راه خـدا صـدقه بـدهم   فوت نگردد، و در آن هر روز چهل دين    
اين چنين اين را ابن عساكر، چنان كه در الكنـز  . شدت حساب را: بينى؟ گفت ابودرداء چه چيز را در آن ناپسند مى      

  .آمده، روايت نموده است) 149/2(
مـن دوسـت نـدارم كـه بـر دروازه مـسجد       : فـت و نزد ابونعيم همچنين از طريق ديگرى از وى روايت است كه گ           

بايستم، و خريدوفروش نمايم و هر روز سيصد دينار فايده به دست آورم، و همه نمازها را در مسجد حاضر باشم،               
خداوند عزّوجل بيع را حالل ننموده، و ربا را حرام نگردانيـده اسـت، ولـى دوسـت دارم از كـسانى          : گويم من نمى 

  .كند ت و خريدوفروش از ياد خدا غافل نمىباشم، كه آنها را تجار
وى نـزد ابـودرداء وارد شـد، زيرپـاى وى           : از خالدبن حدير اسلمى روايت نموده كه      ) 222/1 (الحليهو ابونعيم در    

فرشى از پوست يا پشم بود، و بااليش لباس پشمى و بر پايش كفش پشمى قـرار داشـت، و خـود مـريض بـود و                           
فرسـتد    كه اميرالمؤمنين مى   1اگر خواسته باشى فرش خود را با برگ و جامه مرعزى          : عرقش نموده بود، خالد گفت    

از حسان بن عطيه روايـت      . نماييم كنيم و براى آن كار مى      ما منزلى داريم، و به طرف آن كوچ مى        : پوشش بده گفت  
همان نمود، كسى از آنان بر است كه گروهى از ياران ابودرداء از وى خواستند كه ايشان را مهمان كند، وى آنان را م

هـا   ها در لباس خود كه بر تن داشت شب را سپرى نمود، هنگامى كه صـبح شـد نـزد آن               نمد خوابيد و كسى از آن     
  .گرديم نماييم، و به طرف آن بر مى اى داريم كه براى آن جمع مى ما خانه: رفت اين وضع شان را دانست و گفت

گروهى در يك شب سرد نزد ابودرداء پايين شـدند، او بـراى آنـان        : ت كه و نزد احمد از محمدبن كعب روايت اس       
برى ما نان فرستاد، ولى به سبب سردى به ما : يكى از آنان گفت. طعام گرمى فرستاد، ولى لحاف براى شان نفرستاد

ـ         : گويم، ديگرى گفت   مزه نداد، من حتماً اين را به او مى         ن كـه بـر دروازه      بگذارش، ولى او قبول ننمود، و آمد تا اي
: ايستاد و او را نشسته يافت، و بر تن همسرش لباسى بود كه قابل ذكر نيـست، آن گـاه آن مـرد برگـشت و گفـت                        

ما براى خود منزلى داريم كـه بـه   : گفت. كنم شب را همان طورى سپرى نموده باشى كه ما سپرى نموديم      گمان مى 
ايم، و اگـر چيـزى از آن را    اى مان را به سوى آن پيشتر فرستاده     ه ها و لحاف   كنيم، بنابراين فرش   طرف آن انتقال مى   

فرستاديم، و در پيش روى مان گردنه سختى اسـت كـه سـبك بـار در آن از                    افتيم، آن را حتماً برايت مى      نزدمان مى 
ده آمـ ) 263/1(اين چنين در صفة الـصفوة       . آرى: گويم فهميدى؟ گفت   آيا آنچه را برايت مى    . سنگين بار بهتر است   

  .است
   

  اللَّه عنهما واقع شد آنچه ميان او و عمر رضى

                                                 
  .بافند رويد مى مرعزى لباسى است كه از پرزهاى نرم و لطيفى كه از بن موهاى بز مى 1



  حيات صحابه

٢٤٨  سوم جلد 

 نزد وى داخل شد، و دروازه را فشار داد و ديد كه �عمربن الخطاب : در بخش انكار بر بلندمنشى امير گذشت كه
بندى ندارد و وارد خانه تاريكى شد، و شروع به جستجوى او نمود، تا اين كه بـر وى افتـاد، و بالـشتش را دسـت          

عمـر  . د، كه پاالن است، و به فرشش دست برد كه زمين است، و به لحافش دست برد، كه جامه نـازكى اسـت                      نمو
آيـا  :  بـه او گفـت  �خداوند تو را رحمت كند، آيا برايت فراخى نياورده بودم؟ آيا برايت نكردم؟ ابـودرداء              : گفت

بايد دست داشـته يكـى   «: م حديث؟ گفتكدا:  براى مان گفته بود به ياد دارى؟ گفت�حديثى را كه پيامبر خدا   
: افزايـد  اى عمر ما بعد از وى چه كرديم؟ مـى         : ابودرداء افزود . آرى: گفت. »از شما از دنيا چون توشه سواكار باشد       

  .آن گاه با يكديگر گريه كنان گفتگو كردند تا اين كه صبح شد
   

    � زهد و پارسايى معاذبن عفراء
  ما درباره لباساللَّه عنه قصه وى با عمر رضى

 به آماده ساختن لباسهايى براى      �عمر  :  روايت نموده، كه گفت    � ] انصارى[عمربن شبه از افلح موالى ابوايوب       
 لباسـى   �رفت، وى براى معاذبن عفـراء        ها استادى و مهارت به كار مى       آن] ساختن[داد، و در     اهل بدر هدايت مى   

را بفروش، و من آن را براى او به يك هزار و پانصد درهم به فـروش         اى افلح اين لباس     : معاذ به من گفت   . فرستاد
بـه  : برو، و به آن برايم غالم هايى خريدارى كن، و برايش پنج غالم خريدم، سپ گفـت                : رسانيدم، بعد از آن گفت    

دهد، بدون ترديد سست رأى  خدا سوگند شخصى كه دو پوست را براى پوشيدن بر آزادسازى پنج غالم ترجيح مى   
آن گاه با مـصرف     . پوشد  رسيد، كه وى لباس ارسالى را نمى       �است، برويد همه تان آزاد هستيد، اين خبر به عمر           

فكـر  : صددرهم، لباس خشن و زبرى برايش آماده ساخت، هنگامى كـه فرسـتاده عمـر آن را بـرايش آورد، گفـت                     
كنيم او اين را توسط تو براى من   فكر نمى:كنم او اين را توسط براى من فرستاده عمر آن را برايش آورد، گفت نمى

، آن گاه لباس را گرفت و بـه آن          ] او اين را براى تو فرستاده، است      [بلى، به خدا سوگند،     : فرستاده باشد؟ پاسخ داد   
آرى، ما برايت از لباسهايى كـه    : اى؟ گفت  اى اميرالمؤمنين، اين لباس را براى من فرستاده       :  آمد و گفت   �نزد عمر   
اى : گفـت . پوشـى  فرستيم، ولـى بـه مـن خبـر رسـيد كـه تـو آن را نمـى                   كنيم، مى  و و برادرانت انتخاب مى    براى ت 

پوشم، ولى دوست دارم از چيزهاى خوبى كه نزدت هست برايم بيايـد، آن گـاه                 اميرالمؤمنين، من اگرچه آن را نمى     
  .آمده است) 188/1 (هالصفوه اين چنين در صفو. برايش فرستاد] مثل سابق[دوباره لباسش را 

   � زهد لجالج غطفانى
  امتناع ورزيدنش از سيرى از ابتدايى كه اسالم آورده بود

شكمم را از ابتدايى كه با پيامبر خدا        :  روايت نموده، كه گفت    �طبرانى به اسنادى كه در آن باكى نيست از لجالج           
وى يـك   :  بيهقـى افـزوده اسـت      1.نوشـم   مـى  خـورم و   ام، فقط به اندازه كفايتم مى      ام، سير ننموده    اسالم آورده  �

) 423/3(اين چنين در الترغيب     . پنجاه سال در جاهليت، و هفتاد سال در اسالم        : صدوبيست سال زندگى نموده بود    

                                                 
  ).٢١٩ - ٢١٨/ ٩(���ا��  1



  حيات صحابه

٢٤٩  سوم جلد 

آمـده،  ) 328/2 (االصـابه و اين را ابوالعباس سراج در تاريخ خود، و خطيب در المتفـق، چنـان كـه در                   . آمده است 
  .آمده، روايت نموده است) 86/7(عساكر آن را، چنان كه در الكنز اند، و ابن  روايت كرده

   
   )رضي اهللا عنهما(زهد عبداللَّه بن عمر 

  � زندگى وى
اگر طعام زيـادى    :  روايت نموده، كه گفت    )رضي اهللا عنهما  (از حمزةبن عبداللَّه بن عمر      ) 298/1 (الحليهابونعيم در   

شد، ابـن مطيـع نـزد وى جهـت           اى براى آن از آن سير نمى       ريافت خورنده بود پس از د    هم نزد عبداللَّه بن عمر مى     
آيـا بـه وى   :  گفـت )رضي اهللا عنهـا (عيادتش داخل شد، و او را ديد، كه جسمش الغر شده است، آن گاه به صفيه          

، ولـى   كنيم ما اين كار را مى    : كنى؟ شايد اگر طعامى برايش بسازى، دوباره چاق و فربه شود، صفيه گفت             توجه نمى 
خواند، بنابراين تـو در ايـن مـورد          شود به آن طعام فرا مى      اش را و هر كسى را كه نزدش حاضر مى          او تمام خانواده  

اى ابوعبدالرحمن، اگر طعامى براى خود انتخـاب كنـى، و جـسمت    : همراهش صحبت كن، آن گاه ابن مطيع گفت       
ام  كنم، و يك مرتبه هم در آن سير نشده ه سپرى مىاين هشت سال است ك: شود، گفت دوباره به تو برگردد بهتر مى

خواهى در حالى كه از عمـرم جـز چنـد روزى بـاقى نمانـده               اكنون مى  -ام   بار در آن سير نشده     جز يك :  يا گفت  -
  .است، سير شوم

از : من با پدرم نشسته بودم، كه مردى گذشت و گفت: و نزد وى از عمربن حمزه بن عبداللَّه روايت است كه گفت          
نمودى بـه مـن خبـر بـده؟      چيزى كه در مورد آن با عبداللَّه بن عمر در روزى كه تو را در جرف ديدم، صحبت مى   

اى عبدالرحمن، استخوان هايت ضعيف شده، و سنت بزرگ گرديده و همنشينانت حق و شرف تـو را        : گفتم: گفت
دايت بدهى تا چيزى برايت آمـاده كننـد، و در           شود وقتى به سوى آنان بازگشتى، فاميل خود را ه          دانند، چه مى   نمى

به خدا سوگند، من از يازده سال، دوازده سال، سيزده سال و چهـارده              ! واى بر تو  : گفت. مورد طعامت توجه نمايند   
ام، حاال چگونه سير شوم در حالى كه از عمرم جز چنـد     ام، حتى يك بار هم سير نشده       سال به اين طرف سير نشده     

  .نده استروز باقى نما
   

  گفتار وى هنگامى كه جوارش برايش اهدا شد
 روايت نموده - بود )رضي اهللا عنهما( وى موالى عبداللَّه بن عمر -از عبيداللَّه بن عدى ) 300/1 (الحليهابونعيم در  

چـه  :  گفـت  ام، اى آورده  برايـت هديـه   : وى از عراق آمد، و عبداللَّه براى سالم دادن نزدش آمد، عبيداللَّه گفـت             : كه
طعـام را هـضم     : جوارش چيـست؟ پاسـخ داد     :  پرسيد )رضي اهللا عنهما  (جوارش، عبداللَّه بن عمر     : اى؟ گفت  آورده
  ام، به آن چه كارى كنم؟ من از چهل سال به اين سو شكمم را از طعام پر ننموده: ، عبداللَّه گفت1كند مى

                                                 
  .سازد، و كلمه عربى نيست معده را قوى، و نان را هضم مىجوارش نوعى از دواهاى مركب است، كه  1



  حيات صحابه

٢٥٠  سوم جلد 

برايـت جـوارش    :  گفت )رضي اهللا عنهما  ( ابن عمر    مردى براى :  و نزد وى همچنين از ابن سيرين روايت است كه         
چيزى است، كه وقتى طعام تو را ثقيل و پر كند، و از آن استفاده كنى، آن را         : جوارش چيست؟ گفت  : بسازم؟ گفت 

ام، و ايـن بـدان جهـت         سو از طعام سير نشده     من از چهارماه به اين    : ابن عمر گفت  : گويد مى] راوى[كند،   هضم مى 
ايـن را  . شوند، و يكبار گرسنه ام كه يك بار سير مى ام، ولى من قومى را شناخته  آن را به دست نياورده   نبوده، كه من  

  .از ابن سيرين به اختصار روايت نموده، و همچنين از نافع به اختصار روايت كرده است) 110/4(ابن سعد 
   

  � زهد وى پس از درگذشت پيامبر
 �من بعد از درگذشت پيـامبر       :  روايت نموده، كه گفت    )رضي اهللا عنهما  (مر  از ابن ع  ) 303/1 (الحليهابونعيم در   

  .مانند آن، روايت نموده است) 125/4(اين را ابن سعد . ام ام، و خرمايى هم ننشانده خشت را باالى خشت نگذاشته
   

  حديث جابر و سدى در اين باره
هر يكى از ما كه دنيا را دريافته، به آن روى           :  گفت  روايت نموده، كه   �ابوسعيد بن اعرابى به سند صحيح از جابر         

و در تاريخ ابوالعباس سراج به  . )رضي اهللا عنهما  (آورده، و دنيا نيز به وى روى آورده است، به جز عبداللَّه بن عمر               
گروهى از صحابه را ديدم و همه به اين عقيده بودند، كه در ميان شـان                : سند حسن از سدى روايت است كه گفت       

اين چنين در .  باقى نمانده است)رضي اهللا عنهما( جدا شده بود جز ابن عمر �سى به همان حالتى كه از پيامبر ك
  .آمده است) 347/2 (االصابه

   
  � زهد و پارسايى حذيفه بن يمان

هـيچ روزى   : گفـت   مـى  �از ساعده بن سعد بن حذيفـه روايـت نمـوده، كـه حذيفـه                ) 277/1 (الحليهابونعيم در   
تر براى نفسم از روزى نيست كه به فاميل خود بيـايم و طعـامى نزدشـان نيـابم، و      تر براى چشمم و محبوب    روشن

خداونـد از  «: گفـت   شـنيدم كـه مـى   �اين به خاطرى كه از پيامبر خدا !! كم و زيادى نزدمان نيست  : آنان بگويند 
 پرهيز نمودن يك مؤمن از دنيا توجـه         توجه خانواده مريض به طعام خوردن مريض  خود، زيادتر در دور داشتن و             

. »و خداوند در آوردن سختى و مشكالت بر يك مؤمن از آرزوى خير پدر به فرزندش زيـادتر متعهـد اسـت                     . دارد
هـا را   اند، كـه آن  در آن كسانى  : گويد مى) 285/10( هيثمى   1.اين را طبرانى از ساعده به مانند آن روايت نموده است          

  .نشناختم
   

  كسى كه در دنيا زهد پيشه ننمايد و از آن لذت ببرد و وصيت در تحفظ و دورى از آن  انكار بر 

  بر عائشه به خاطر دو مرتبه خوردن در يك روز � انكار پيامبر
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  حيات صحابه
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 مرا در حـالى ديـد، كـه در يـك روز دو              �پيامبر خدا   :  روايت نموده، كه گفت    )رضي اهللا عنها  (بيهقى از عائشه    
اى هم برايت باشد؟ در يـك        اى عائشه، آيا دوست ندارى، جز شكمت ديگر وظيفه        «: تمرتبه خورده بودم، وى گف    

اى «: و در روايتـى آمـده، كـه گفـت       . »دارد روز دو دفعه خوردن اسراف است، و خداوند مسرفين را دوسـت نمـى             
ين را اى؟ زياده از يك خـوردن در هـر روز اسـراف اسـت، و خداونـد مـسرف           عائشه، دنيا را فقط شكم خود گرفته      

  .آمده است) 423/3( اين چنين در الترغيب 1.»دارد دوست نمى
   

  اللَّه عنها به ام المؤمنين عائشه رضى � وصيت پيامبر
:  نشستم و گريه نمودم، گفت�نزد پيامبر خدا :  روايت است كه گفت)رضي اهللا عنها(نزد ابن األعرابى از عائشه  

خواهى، بايد به اندازه توشه يك سوار كار برايت كفايت كند، و          من را مى  گرياند؟ اگر پيوستن به      چه چيز تو را مى    «
ترمذى، حاكم و بيهقى مانند اين را روايت نموده،         . آمده است ) 150/2( اين چنين در الكنز      2.»با اغنيا مخالطت نكن   

: عروه گفت: ن افزوده استو رزين اين را متذكر شده و در آ. »و لباسى را بدون پيوند زدن كنار نگذار«: اند و افزوده
گرفـت،   نمود، لباس نـو نمـى   زد، و آن را باال و پايين نمى        تا اين كه لباس خود را پيوند نمى        )رضي اهللا عنها  (عائشه  

چـرا بـه   :  هشتادهزار آمد، ولى يك درهم آن نزدش بيگاه ننمود، كنيزش به او گفت             �روزى برايش از نزد معاويه      
آوردى، ايـن كـار را       اگر بـه يـادم مـى      :  پاسخ داد  )رضي اهللا عنها  (خريدى؟ عائشه   يك درهم آن براى مان گوشت ن      

  .آمده است) 126/5(اين چنين در الترغيب . نمودم مى
   

  براى ابوجحيفه � وصيت پيامبر
 در حـالى  �من سوپى را با گوشت خوردم، بعد نزد پيامبر خدا :  روايت نموده، كه گفت  �طبرانى از ابوجحيفه    

ابوجحيفه، آروغ خود را از ما بازدار، چون سيرتر مردمان در دنيا، در قيامت از همـه                 «: زدم، فرمود  روغ مى آمدم كه آ  
اش از دنيا به پرى شكم خود نان نخورد، وقتـى كـه نـان                ، بعد از آن ابوجحيفه تا جدايى      »باشد تر گرسنه مى   طوالنى

) 31/5( هيثمـى    3خـورد،  خـورد، نهـار را نمـى        مـى  خورد، و وقتى كه نان شب را       خورد، نان شب را نمى     ظهر را مى  
اين را طبرانى در االوسط والكبير به سندهايى روايت نموده، و در يكى از سندهاى الكبير محمدبن خالـد                   : گويد مى

  .اند كوفى آمده، كه وى را نشناختم، و بقيه رجال وى ثقه
و بزار آن را به دو اسناد بـه ماننـد آن بـه    . ت كرده استبه مانند آن رواي) 37/4(و اين را ابن عبدالبر در االستيعاب       

و ايـن را ابـونعيم در       . گفتـه اسـت   ) 323/10(چنان كه هيثمى    . اند اختصار روايت نموده، كه رجال يكى از آنان ثقه        
 از اش بعد از آن ابوجحيفه تـا جـدايى  : از ابوجحيفه به معناى آن روايت نموده، و اين قول او را كه          ) 256/7 (الحليه

  .دنيا به پرى شكم خود نان نخورد، متذكر نشده است
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  و مردى شكم كالن واقع شد � چه ميان او آن

 مرد شكم بزرگى را ديد، و بـا انگـشت خـود در شـكم وى زده                  �پيامبر  :  روايت نموده كه   �طبرانى از جعده    
  .»بود، برايت بهتر بود  مى2 در غير اين1اگر اين«: گفت

كسى را دنبال وى فرستاد، و او آمـد و  ] �پيامبر [ خواب ديد،   �ست كه كسى براى پيامبر      و در روايتى آمده ا    
:  با انگشت خود به شكم او زده گفـت � ، آن گاه پيامبر - وى شكم بزرگى داشت    -آن را برايش حكايت نمود      

را طبرانى روايـت نمـوده، و    همه اين   : گويد مى) 31/5( هيثمى   3.»بود، برايت بهتر بود    اگر اين در غير اين مكان مى      «
و رجال  .  براى آن مرد خواب ديد     �پيامبر  : احمد نيز آن را روايت كرده، مگر اين كه وى اين طور روايت نموده             

  .باشد اند، به جز ابواسرائيل جشمى كه ثقه مى همه رجال صحيح
   

  اش انكار عمر بر جابر هنگام خريدن گوشت به خانواده
 را در حالى دريافت كه يك تـن  � جابربن عبداللَّه �عمر بن الخطاب    : ايت نموده كه  مالك از يحيى بن سعيد رو     
خواهد كه شكمش را براى همسايه و پسرعمويش  آيا يكى از شما نمى: نمود، عمر گفت همراهش گوشت حمل مى 

  :كنيد گرسنه گرداند، و اين آيه را چگونه فراموش مى
]��� � ��"��� �*)��I ] �*)�
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  4.»از طيبات و لذايذ در زندگى دنيايى خويش استفاده كرديد، و از آن بهره گرفتيد«: ترجمه
  .آمده است) 424/3(اين چنين در الترغيب 

 با من در حالى روبرو شد، كه گوشتى را          �عمربن الخطاب   : و نزد بيهقى از جابربن عبداللَّه روايت است كه گفت         
شـان   ام اشتها نمودند و يـك درهـم را بـراى        خانواده: اين چيست؟ گفتم  ! اى جابر : ك درهم خريده بودم، گفت    به ي 

اهلم اشتها نمود تا ايـن كـه آرزو نمـودم، اى كـاش     : كرد  شروع نمود و تكرار مى�ام، آن گاه عمر      گوشت خريده 
و ابـن جريـر از   . آمده است) 424/3( در الترغيب  اين چنين . درهم از نزدم افتاده بود، و يا با عمر روبرو نشده بودم           

  .آمده، روايت نموده است) 407/4(تر از آن، چنان كه در منتخب الكنز  جابر اين را طوالنى
 روايـت  )رضـي اهللا عنهمـا  (و سعيدبن منصور و عبدبن حميد و ابن المنذر و حاكم و بيهقـى ايـن را از ابـن عمـر           

: ايـن درهـم چيـست؟ پاسـخ داد    :  يـك درهـم را ديـد، گفـت     �ن عبداللَّـه     در دست جابرب   �عمر  : اند كه  نموده
آيا هر وقت چيـزى را  :  گفت�عمر . اند ام گوشت بخرم، چون اشتهاى آن را نموده خواهم، با اين براى خانواده  مى

  :كنيد خريد؟ اين آيه را چگونه فراموش مى كه اشتها نموديد آن را مى

                                                 
  .نى طعاميع 1
  .دادى، برايت بهتر بود اگر آن را به فقيرى مى: خواهد بگويد  مى�هدفش شكم وى است، پيامبر  2
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  »يبات و لذايذ خويش استفاده كرديد؟از ط«: ترجمه

  .آمده است) 406/4(اين چنين در المنتخب . و آن را متذكر شده
   

  وقتى كه نزد وى گوشت را ديد �بر فرزندش عبداللَّه  �انكار عمر 
عمـر در حـالى   : اند، كه گفت  عبدالرزاق، احمد در الزهد، عسكرى در المواعظ و ابن عساكر از حسن روايت نموده             

: ايـن گوشـت چيـست؟ پاسـخ داد    :  داخل شد، كه نزدش گوشت بود، پرسيد      )رضي اهللا عنهما  ( پسرش عبداللَّه    نزد
خورى؟ همين قـدر اسـراف بـراى يـك           هر وقت چيزى را اشتها نمودى، مى      :  گفت �اشتهاى اين را نمودم، عمر      

  .آمده است) 401/4(اين چنين در منتخب الكنز . شخص كافى است، كه هر چيزى را اشتها نمايد بخورد
  

  به يزيدبن ابى سفيان � عمر وصيت
 خبر رسيد كه يزيـد بـن ابـى سـفيان     �به عمر بن الخطاب     : ابن المبارك از سعيدبن جبير روايت نموده، كه گفت        

گفتنـد    به موالى خود كـه بـه او يرفـأ مـى    �خورد، آن گاه عمر  هاى متنوع و رنگارنگ مى   طعام )رضي اهللا عنهما  (
 كه دانستى او براى شام خود حاضر شده، مرا خبر كن، هنگامى كه به طعام شب خود حاضر شـد، وى                    وقتى: گفت
 آمد و سالم داد و اجازه خواست، او هم اجازه داد و عمر وارد شد، آن گـاه شـام                     � را خبر نمود، و عمر       �عمر  

گوشت بريان پيش كـرده شـد،        با او خورد، بعد از آن        �براى او آورده شد، و سوپ و گوشت آورده شد، و عمر             
اى يزيدبن ابـى سـفيان از       :  دست خود را بازداشت، و بعد از آن گفت         �يزيد دست خود را دراز نمود، ولى عمر         

خورى؟ سوگند به ذاتى كه جان عمر در دست اوست، اگر با سنت آنها               آيا طعامى را بعد از طعامى مى      !! خدا بترس 
  .آمده است) 401/4(اين چنين در منتخب الكنز . كشانيده خواهيد شدمخالفت كنيد، از راه آنها به بيراهه 

   
  و بدگويى دنيا در پيش روى يارانش � عمر

 بر آشغال دانى گذشت و كنار آن توقّف نمـود،  �عمر : از حسن روايت نموده، كه گفت    ) 48/1 (الحليهابونعيم در   
 يـا بـه آن روى   -ورزيد  ان است كه به آن حرص مىاين دنياى ت: آن گاه گفت. گويى كه يارانش از آن اذيت شدند 

   .-! آوريد مى
   

  به ابودرداء وقتى كه در دمشق ساختمان بلندى ساخت � نامه عمر
 ساختمان بلندى را در دمشق بنا كـرد، و ايـن خبـر بـه     �ابودرداء : ابن عساكر از سلمه بن كلثوم روايت نموده كه        

اى عويمربن ام عويمر، آيا در منزلهاى : ، رسيد، آن گاه برايش نوشت   كه در مدينه اقامت داشت     �عمربن الخطاب   
ها شروع نمـودى؟ و شـما اى يـاران محمـد             فارس و روم منزلى كه برايت كفايت كند، نبود كه به ساختن عمارت            

  !!.پيشوايان هستيد
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 در � كه ابودرداء   خبر رسيد  �به عمر   : و همچنين نزد وى وهناد و بيهقى از راشدبن سعد روايت است كه گفت             
هـا از تـزيين    اى عويمر، آيا در آنچه رومـى : اما بعد :  به او نوشت   �حمص مستراحى بنا نموده است، آن گاه عمر         

تو به آباد كردنش شـروع      [اند، برايت كفايت نبود، در حالى كه خداوند به تخريب آن امر نموده است                دنيا بنا نموده  
از راشدبن سعد به مانند ) 305/7 (الحليهو اين را ابونعيم در . آمده است) 62/8 (اين چنين در كنزالعمال! ] اى نموده

و تجديد آن، در حالى كه خداوند به تخريب آن خبر : آن روايت نموده است، و بعد از قول نزيين دنيا، افزوده است
  . وى را به اين عقاب نمود: گويد سفيان مى. ام به تو رسيد، از حمص به دمشق برو داده است، وقتى كه اين نامه

   
  به عمروبن العاص در مورد منهدم ساختن باالخانه خارجه بن حذافه � نامه عمر

اولين كسى كه در مصر باالخانه ساخت خارجـه بـن           : ابن عبدالحكم از يزيد بن ابى حبيب روايت نموده، كه گفت          
  : نوشت�وبن العاص  رسيد، آن گاه به عمر� بود، و اين خبر به عمربن الخطاب �حذافه 

از ما خبر رسيد، كه خارجه بن حذافه باالخانـه بلنـدى سـاخته، و خارجـه خواسـته اسـت تـا بـر                         :  سالم، اما بعد  
  .والسالم. هاى همسايگان خود مطّلع شود، وقتى كه اين نامه من به تو رسيد، آن را إن شاءاللَّه منهدم كن عورت

  .آمده است) 63/8(اين چنين در الكنز 
  
طلق و وصيت عمرام  �  

اش رفـتم، و متوجـه     نزد ام طلق بـه خانـه      : اند كه گفت   ابن سعد و بخارى در االدب از عبداللَّه رومى روايت نموده          
اى پـسرم، عمـربن   : ات پست اسـت؟ گفـت   اى ام طلق چرا سقف خانه: اش پست است، گفتم شدم كه سقف خانه  

 خود را بلند و برافراشته نكنيد، چـون بـدترين روزهـاى تـان       به واليان خود نوشته است، كه ساختمان       �الخطاب  
  .آمده است) 63/8(اين چنين در الكنز . كنيد همان روزى است، كه ساختمان خود را بلند مى

   
  اى را طلب نمود نامه وى به سعد وقتى كه از وى اجازه ساختن خانه

رضي (سعدبن ابى وقاص به عمربن الخطاب : ، كه گفتاند ابن ابى الدنيا و دينورى از سفيان بن عيينه روايت نموده      
 ] جـواب [اى را خواست، او در  اى نوشت، و از وى اجازه ساختن خانه  بود نامه] والى[ وقتى كه بر كوفه      )اهللا عنهما 

  :نامه وى نوشت
 و بـه    1.سـازى اسـت    آنچه را بنا كن كه تو را از گرمى آفتاب بپوشاند، و از باران در پناه دارد، چون دنيا جاى چاره                    

  :عمروبن العاص در حالى كه والى مصر بود، نوشت
  .آمده است) 406/4(اين چنين در منتخب الكنز . با رعيتت چنان باش كه دوست دارى اميرت براى تو باشد

                                                 
استعمال شده است، و معناى آن خوراكى است كه زندگى را بسنده باشد و زيادتى نكند، خوراك يك روزه را افاده » هبلغ«در نص  1

  .م. سازى است نمايد، و هدف از آن اين است كه دنيا جايگاه چاره مى



  حيات صحابه

٢٥٥  سوم جلد 

   
   با خشت پخته بنا نموده بود] خانه خود را[انكار عمر بر مردى كه 

خانـه  [ خبر رسيد، كه مردى     �براى عمربن الخطاب    : ت نموده، كه گفت   از سفيان رواي  ) 304/7 (الحليهابونعيم در   
: گويـد   مـى ] راوى[!! كردم در اين امت مثـل فرعـون باشـد    گمان نمى:  با خشت پخته ساخته است، گفت  ] خود را 

  :است] فرعون[هدفش اين قول 
]�I�e f �'(�/ �p�� 6	0 ���- �8 f ����/ [.)�Q7��:�(  

  .» گل آتش برافروز، و برايم قصرى بساز)پختن(برايم براى اى هامان «: ترجمه
   

  انكار ابوايوب بر ابن عمر به خاطر تزيين ديوارها در مراسم عروسى پسرش
در زمان پدرم ازدواج نمودم، پدرم مـردم را خواسـت، و از             : ابن عساكر از سالم بن عبداللَّه روايت نموده، كه گفت         

 سبز پوشانيده بودند، آن گاه ابوايـوب آمـد، و           1يوب نيز بود، و خانه مرا با زعفران       جمله كسانى كه خواسته بود ابوا     
 در -پوشـانيد؟ پـدرم    اى عبداللَّه، ديوارهـا را مـى  : سر خود را پايين نموده ديد كه خانه پوشانيده شده است، گفت    

ترسيدم كه  درباره هر كس مى: تاى ابوايوب، زنان بر ما فشار آوردند، ابوايوب گف:  گفت-حالى كه حيا نموده بود  
شوم، و نه هم نان تـان        نه داخل خانه تان مى    ! ترسيدم كه بر تو غلبه نمايند      زنان بر او غلبه كنند، ولى درباره تو نمى        

  .آمده است) 63/8(اين چنين در كنزالعمال . خورم را مى
   

  هنگام وفاتش � به سلمان � وصيت ابوبكر
 آمـدم و    �نزد ابـوبكر    : اند، كه گفت    روايت نموده  �و غير ايشان از سلمان      ) 137/3(احمد در الزهد و ابن سعد       

اى سلمان از خدا بترس، و بدان كه در آينده فتوحاتى نصيب خواهد شد، و چنين       : به من نصيحت كن، گفت    : گفتم
 را بخوانـد،    نشود، كه فايده و نصيب تو از آن فقط صرف شكم و پشتت گردد، و بدان كسى كه نمازهاى پنجگانـه                    

نمايد، و هيچ كس از اهل خدا را نكـش، كـه در آن    كند، و در امان و ذمه خدا بيگاه مى در امان و ذمه خدا صبح مى  
  .آمده است) 233/8(اين چنين در الكنز . اندازد شكنى، خداوند تو را بر رويت در جهنم مى صورت ذمه خدا را مى

 كه در آن درگذشت، نزدش �لمان فارسى در همان مريضى ابوبكر س:  و در نزد دينورى از حسن روايت است كه
خداوند دنيا را براى تان گـشود نيـست، و          :  گفت �اى خليفه رسول خدا، به من وصيت كن، ابوبكر          : آمد و گفت  

  .آمده است) 146/2(اين چنين در الكنز . هيچ كسى از آن جز به قدر كفايت و ضرورت خود نگيرد
   

  عبدالرحمن بن عوف هنگام وفاتشبه  � سخن ابوبكر

                                                 
  .يعنى با پارچه هايى كه همراه زعفران رنگ شده بودند 1



  حيات صحابه

٢٥٦  سوم جلد 

 در همـان مريـضى      �نزد ابوبكر   :  روايت است كه گفت    �از عبدالرحمن بن عوف     ) 34/1 (الحليهنزد ابونعيم در    
دنيا را ديدم كه روى آورده است، گرچـه هنـوز نيامـده،             : اش كه در آن وفات نمود رفتم، و بر او سالم دادم، گفت            

 1هـاى پـشم آذرى   ابريشمى و بالـشهاى ديبـاج خواهيـد سـاخت، و از خوابگـاه       هاى   ولى آمدنى است، و شما پرده     
بـه خـدا    .  قـرار داشـته باشـد      2احساس تكليف و ناآرامى خواهيد كرد، حتى گويى كه يكى از شما برخـار سـعدان               

 زده شود، برايش بهتـر از آن اسـت كـه در             - در غير حد     -سوگند، اين كه يكى از شما پيش كرده شود و گردنش            
  .مت دنيا شنا نمايدنع

: آمده، روايت نموده، و گفته است) 362/4(و اين را همچنين طبرانى از عبدالرحمن مانند آن، چنان كه در المنتخب  
  .دهد اين حديث حكم مرفوع را دارد، به خاطر آن از آينده خبر مى

   
   زهدشانو انكار عمرو بر ياران خود در عدم  � حديث عمروبن العاص درباره زهد پيامبر

شما به چيزهـايى رغبـت و       : گفت از عمروبن العاص شنيدم كه مى     : احمد از عبين بن رياح روايت نموده، كه گفت        
ورزيد، در حالى كـه پيـامبر خـدا          ها بى عالقه بود، به دنيا عالقه مى         به آن  �ورزيد، كه پيامبر خدا      عالقمندى مى 

اش در   شد، قرضدارى   بر وى سپرى مى    �ز زندگى پيامبر     به آن بى عالقه بود، به خدا سوگند، هر شبى كه ا            �
 را ديـديم كـه   �ما رسول خـدا  :  گفتند�بعضى اصحاب پيامبر خدا    : گويد مى. بود اش زيادتر مى   آن از دارايى  
انـد، ايـن    اين را احمد روايت نموده، و راويـان آن راويـان صـحيح   : گويد مى) 166/5( در الترغيب 3.نمود قرض مى 

شـد،   هـر سـه روزى، از زنـدگى وى بـر او سـپرى مـى         : اين را روايت نموده، مگر اين كـه وى گفتـه          چنين حاكم   
و ابن حبان اين را در صحيح خود بـه اختـصار روايـت نمـوده                . شد اش زيادتر مى   ها از دارايى   اش در آن   قرضدارى

ما را از راه و روش      چـه چيـز راه و روش شـ        : و در روايتى نزد احمد از عمرو همچنين آمده كـه وى گفـت             . است
ترين مـردم بـه آن هـستيد؟         از زاهدترين و پارساترين مردم در دنيا بود، و شما راغب          ! پيامبر تان دور ساخته است؟    

و اين را ابن عساكر و ابن النجار به مانند آن چنان كـه در  . اند رجال احمد رجال صحيح : گويد مى) 315/10(هيثمى  
  .اند هآمده، روايت نمود) 148/2(الكنز 

   
  به پسرش وقتى كه از وى شلوار خواست � قول عبداللَّه بن عمر

، از وى )رضـي اهللا عنهمـا  (مردى از پسران عبداللَّه بن عمر     : از ميمون روايت نموده  كه     ) 301/1 (الحليهابونعيم در   
ـ [ازارت را قطع كن و      : عبداللَّه به او گفت   . شلوارم پاره شده است   : شلوار خواست و گفت    درسـت  [ آن را    ] ارهدوب

واى بـر تـو، از خـدا بتـرس، و از      :  به او گفـت    � بپوش، جوان آن را ناپسند ديد، آن گاه عبداللَّه بن عمر             ] نموده
  !!گردانند هاى خود مى ها و پشت قومى نباشد، كه آنچه را خداوند تعالى به آنان داده است، آن را در شكم

                                                 
  .منسوب به آذربايجان است 1
  .گياهى است از خاردار 2
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  حيات صحابه

٢٥٧  سوم جلد 

   
  خانه اتاق افتادآنچه ميان ابوذر و ابودرداء در ساختن 

 در حالى گذشت كـه      )رضي اهللا عنهما  (ابوذر از نزد ابودرداء     : از ثابت روايت نموده  كه     ) 163/1 (الحليهابونعيم در   
خواهم  مى: ابودرداء پاسخ داد  ! هاى مردان حمل نمودى    ها را بر شانه    سنگ: ساخت، گفت  اى مى  وى براى خود خانه   

اى برادرم شايد در دلت بر من به خاطر اين خشمگين           : ابودرداء گفت : به او گفت  اى بسازم، ابوذر مانند آن را        خانه
ات بـودى، بـرايم      گذشتم كه تو در نجاسـت و پليـدى خـانواده           اگر از نزدت در حالى مى     : ابوذر گفت ! شده باشى؟ 

  .تر از اين حالتى بود كه تو را در آن ديدم پسنديده
   

  ما وقتى كه لباس جديدى را پوشيداللَّه عنه قول ابوبكر براى عائشه رضى
بارى پيراهن جديد خود را پوشـيدم، و        :  روايت نموده، كه گفت    )رضي اهللا عنها  (از عائشه ) 37/1 (الحليهابونعيم در   

بينى؟ خداوند بـه سـوى تـو         چه را مى  :  گفت �كردم، و از آن خوشم آمد و در شگفت شدم، ابوبكر             بدان نگاه مى  
. آيا ندانستى وقتى كه عجب و خودبينى در بنده به خاطر زينـت دنيـا داخـل شـود                  : گفتچرا؟  : گفتم! كند نظر نمى 

آن گـاه   : گويـد  كند؟ مى  داند، و از وى نفرت مى      پروردگارش عزّوجل وى را تا اينكه آن زينت را ترك نكند، بد مى            
  .شايد آن برايت كفّاره شده باشد: و ابوبكر گفت. آن را كشيدم و به او صدقه دادم

   
  با يكى از فرزندانش كه در بستر مرگ قرار داشت � صه ابوبكرق

 در بـستر  �يكى از پـسران ابـوبكر صـديق       : از حبيب بن ضمره روايت نموده، كه گفت       ) 37/1 (الحليهابونعيم در   
فرزنـدت را   : هنگامى كه وفات نمود براى ابـوبكر گفتنـد        . كرد مرگ قرار داشت، و شروع نمود و به بالشى نگاه مى          

آن گاه .  دينار يافتند- يا شش -او را از بالش برداشتند، و در زير آن پنج : گويد مى. نمود ديم كه به بالش نگاه مى   دي
كـنم پوسـت     گمان نمـى  ! انااللَّه و انااليه راجعون   : گفت  دست را به دست ديگر زد و استرجاع خوانده مى          �ابوبكر  

  1.گنجايش آن را داشته باشد
   

   مسعود هنگامى كه وى را به ديدن منزلى كه ساخته بود دعوت نمودقول عمار براى ابن

                                                 
1

  :گويد خواهد با اين گفته خود به مفاد اين آيه قرآنى اشاره كند كه مى ابوبكر مى 
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ها را  در آن روز كه آن. كنند، به مجازات دردناك بشارت بده كنند، و در راه خدا انفاق نمى و آنان را كه طال و نقره ذخيره مى«: ترجمه

 كه اين همان چيزى )گويند و به آنها مى(كنند،  ا و پهلوها و پشتهاى شان را داغ مىدر آتش جهنم گرم وسوزان كرده و با آن صورته
  .»است كه براى خود ذخيره ساختيد، حاال چيزى را كه براى خود اندوختيد، بچشيد
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 منزل �هنگامى كه عبداللَّه بن مسعود   : از عبداللَّه بن ابى هذيل روايت نموده، كه گفت        ) 142/1 (الحليهابونعيم در   
بناى : ن ديد و گفت روان شد و به سوى آ�ام ببين، عمار  بيا آنچه را بنا نموده  :  گفت �خود را بنا نمود، به عمار       

  .ميرى  و زود مى-اى  آرزوى بعيد نموده:  يا گفت-اى  اى، و آرزوى دورى نموده محكمى ساخته
   

  اى دعوت شد قول ابوسعيد خدرى وقتى كه به وليمه
اى دعوت شد، و من با او         به وليمه  �ابوسعيد خدرى   : از عطاء روايت نموده، كه گفت     ) 323/3 (الحليهابونعيم در   

خورد نان شب   وقتى كه نان ظهر را مى�دانيد، كه پيامبر خدا  آيا نمى: ، و زرد و سبزى را ديد، آن گاه گفت        بودم
 عطاء غريب   ] اين حديث [: گويد  ابونعيم مى  1.خورد خورد، نان ظهر را نمى     خورد، و وقتى كه نان شب را مى        را نمى 

  . را از وى روايت نموده باشدشناسم كه اين است، و جز وضين بن عطاء ديگر راويى را نمى

                                                 
1 ���� . Q�XP
� ص�وق ب��k) ا��( ٣٢٣/ ٣(اب,���W در ا�� در #,رد 0&��ن V9!ء از در�)). ٣٢١/ ٢(ا
.�Aی` : در ا�&!د %ن و��� ب� V9!ء ا�� 

�ی&� #� ^,ی�. اب� ���� �>� ا��(
�K ا��: اب� ا�&N� ;i�1 ا ا�� ا#! از او�/ �� در (!ل �,اف /!�� K�  .و; اب,���� را دی


