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ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ:

اﻫﺘﻤﺎم و ّ
ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺻﺤﺎب ش ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ ،اﺗﺤﺎد اﺣﮑﺎم و اﺟﺘﻨﺎب از اﺧﺘﻼف و ﻣﻨﺎزﻋﻪ در
ﻣﯿﺎنﺷﺎن ،در دﻋﻮت ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ،و ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪا ،اھﺘﻤﺎم و ّ
ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
اﻗﻮال و ﮔﻔﺘﺎر اﺻﺤﺎب ش در ﮐﺮاﻫﯿﺖ و ﺑﺪی اﺧﺘﻼف

ﻗﻮل اﺑﻮﺑﮑﺮ س درﺑﺎره اﺧﺘﻼف

ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۸/۱۴۵از اﺑﻦ اﺳﺤﺎق در ﺧﻄﺒﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ّ
ﺻﺪﯾﻖ س در آن روز )ﯾﻌﻨﯽ روز
ﺳﻘﯿﻔﻪ ﺑﻨﯽ ﺳﺎﻋﺪه( رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻣﺴﻤﺎﻧﺎن دو اﻣﯿﺮ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،و ھﺮ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺮ و اﺣﮑﺎم آﻧﮫﺎ دﭼﺎر اﺧﺘﻼف ﻣﯽﺷﻮد ،ﺟﻤﺎﻋﺖﺷﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه
ﻣﯽﮔﺮدد و در ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ ﻣﻨﺎزﻋﻪ و ﮐﺸﻤﮑﺶ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ .و اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪّ ،
ﺳﻨﺖ ﺗﺮک
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺪﻋﺖ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﻮد و آن ﺑﻪ ﺻﻼح ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻗﻮل ﻋﻤﺮ س درﺑﺎره اﺧﺘﻼف
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ) (۸/۱۴۵از ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ...و ﺣﺪﯾﺚ را در ﺑﯿﻌﺖ

اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﯾﺎدآور ﺷﺪه ،و در آن آﻣﺪه :آن ﮔﺎه ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی از ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،و
ﻣﺮدی از ﺷﻤﺎ .ﻋﻤﺮ س ﭘﺎﺳﺦ داد :دو ﺷﻤﺸﯿﺮ در ﯾﮏ ﻏﻼف؟! ﺑﺎ ھﻢ ﺟﻮر ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ.

٢٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺧﻄﺒﻪ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س در ﺑﺮﺣﺬر ﻧﻤﻮدن از اﺧﺘﻼف
ﱠ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ و
ّ
ﻣﺘﻤﺴﮏ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺣﺒﻞ )ﻃﻨﺎب( ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪان دﺳﺘﻮر داده
ﺟﻤﺎﻋﺖ

اﺳﺖ ،و آﻧﭽﻪ را در ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﺑﮫﺘﺮ از آﻧﭽﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻔﺮﻗﻪ دوﺳﺖ
ﻣﯽدارﯾﺪ .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ھﺮﭼﯿﺰی را ﮐﻪ آﻓﺮﯾﺪه ،ﺑﺮای آن ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ھﻢ ﻗﺮار داده ،ﮐﻪ ﺑﻪ
آن ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺮای اﺳﻼم ﺛﺒﺎﺗﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ ،و ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ زﯾﺎد و ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻧﺸﺎﻧﻪ آن ﻓﻘﺮ و ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ
اﺳﺖ ،و ﮐﺎر آن ﻗﺪر ﺑﻪ زﺷﺘﯽ ﻣﯽﮐﺸﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﯿﺮ ﮐﺴﯽ را ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﻧﺰدش ﺑﺮود ،و ﻏﻨﯽ
ّ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ دارد ،ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و ﺣﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺑﺮادر و
ﭘﺴﺮﻋﻤﻮی ﺧﻮد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ او داده ﻧﻤﯽﺷﻮد! و ﺳﺌﻮال ﮐﻨﻨﺪه در
ﺑﯿﻦ دو ﺟﻤﻌﻪ راه ﻣﯽرود ،وﻟﯽ در دﺳﺘﺶ ﭼﯿﺰی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد! ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺟﺎ ﮐﺸﯿﺪ ،زﻣﯿﻦ ﺻﺪاﯾﯽ ﻣﯽﮐﺸﺪ ،و اھﻞ ھﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻧﮫﺎ
ﺻﺪا ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﺮایﺷﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮد ،و
ﺑﻌﺪ زﻣﯿﻦ آﻧﭽﻪ را در دل ﺧﻮد دارد ﺑﯿﺮون ﻣﯽاﻧﺪازد ،و ﭘﺎرهھﺎی ﺟﮕﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ
ﻣﯽآورد .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ای اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﭘﺎرهھﺎی ﺟﮕﺮ آن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ ﺳﺘﻮنھﺎی ﻃﻼ
و ﻧﻘﺮه ،و از ھﻤﺎن روز ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ دﯾﮕﺮ از ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺳﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد  .١ھﯿﺜﻤﯽ
) (۷/۳۲۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺳﻨﺪھﺎﯾﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ در آن ُﻣ َﺠ ِﺎﻟﺪ آﻣﺪه ،وی
ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ،وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ درﺑﺎرهاش اﺧﺘﻼف اﺳﺖ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل ﯾﮑﯽ از آن
ﺳﻨﺪھﺎی ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
ُ
و اﯾﻦ را اﺑﻮﻧ َﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۹/۲۴۹از ﻏﯿﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺠﺎﻟﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در رواﯾﺖ
وی آﻣﺪه :وﺻﻠﻪ رﺣﻢھﺎ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ّ
ﺣﺪی ﮐﻪ ﻏﻨﯽ ﺟﺰ از ﻓﻘﺮ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﺪ ،و ﻓﻘﯿﺮ
ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ ّ
ﮐﺴﯽ را ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وی ّ
ﺣﺪی ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از ﻣﺤﺘﺎﺟﯽ و
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ  -و ﭘﺴﺮﻋﻤﻮﯾﺶ ﻏﻨﯽ اﺳﺖ  -وﻟﯽ ﺑﺮ وی ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ ھﻢ
ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ و ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ...و ﻣﺎ ﺑﻌﺪ آن را ذﮐﺮ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ.

 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۱۹۹-۱۹۸ /۹و در ﺳﻨﺪ آن ﻣﺠﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ

٢٧

ﻗﻮل اﺑﻮذر س درﺑﺎره اﺧﺘﻼف

اﺣﻤﺪ از ﻣﺮدی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭼﯿﺰی را ﺑﺮای اﺑﻮذر س ﺑﺎر ﻧﻤﻮده ﺑﺮدﯾﻢ ،و
َ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ آن را ﺑﻪ وی ﺑﺪھﯿﻢ ،و ﺑﻪ َر َﺑﺬه  ١آﻣﺪﯾﻢ و از وی ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ و ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﻤﺶ.
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﺑﺮای ﺣﺞ اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ ،و ﺑﻪ او اﺟﺎزه داده ﺷﺪ ،آن ﮔﺎه در ﺷﮫﺮ ﻣﻨﯽ ﻧﺰدش
آﻣﺪﯾﻢ .و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭘﯿﺶ او ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﻋﺜﻤﺎن س ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ
ﺧﻮاﻧﺪ  .٢اﯾﻦ ﺑﺮ وی ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،و ﻗﻮل ﺷﺪﯾﺪی ﮔﻔﺖ ،و اﻓﺰود :ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪم ،وی دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ ،و ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ھﻢ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪم .ﺑﻌﺪ از آن
اﺑﻮذر س ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﭼﯿﺰی را ﺑﺮ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﯿﺐ
ﮔﺮﻓﺘﯽ ،و ﺑﺎز ﺧﻮدت آن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﯽ؟ ﮔﻔﺖ :اﺧﺘﻼف ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳﺖ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﻄﺒﻪای اﯾﺮاد ﻓﺮﻣﻮده ﮔﻔﺖ» :ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،وی را ذﻟﯿﻞ ﻧﺴﺎزﯾﺪ،
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ وی را ذﻟﯿﻞ ﺳﺎزد ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺒﻞ )ﻃﻨﺎب( اﺳﻼم  ٣را از ﮔﺮدن
ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،و ﺗﻮﺑﻪ وی ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ھﻤﻪ رﺧﻨﻪ و روزﻧﻪاش را )ﮐﻪ
اﯾﺠﺎد ﮐﺮده( ﺑﻨﺪ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ  -و او اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ  ،-و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮﻧﮕﺮدد ،و از ﺟﻤﻠﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ وی را ﯾﺎری و ﻧﺼﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺎ را اﻣﺮ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺑﺮ ﻣﺎ در ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﻏﻠﺒﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ) :اﯾﻨﮑﻪ( ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف اﻣﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،از ﻣﻨﮑﺮ ﻧﮫﯽ
ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ّ
ﺳﻨﺖھﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ  .٤ھﯿﺜﻤﯽ ) (۵/۲۱۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ راوی
اﺳﺖ ﮐﻪ از وی ﻧﺎم ﺑﺮده ﻧﺸﺪه ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
ﻗﻮل اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س ﮐﻪ :اﺧﺘﻼف ﺷﺮ اﺳﺖ

ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از ﻗﺘﺎده رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص و اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن در
اﺑﺘﺪای ﺧﻼﻓﺘﺶ ش در ﻣﮑﻪ و ﻣﻨﯽ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﻋﺜﻤﺎن ،آن را

 -١رﺑﺬه ﻗﺮﯾﻪ ﻣﺸﮫﻮرﯾﺴﺖ در ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺪﯾﻨﻪ ،ﮐﻪ ﻗﺒﺮ اﺑﻮذر ﻏﻔﺎری در آﻧﺠﺎﺳﺖ .از اﻟﻨﮫﺎﯾﻪ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﺎز را ﻗﺼﺮ ﻧﻨﻤﻮد و ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧﻪ ﻧﺨﻮاﻧﺪ .م.
 -٣ﮐﻨﺎﯾﻪ از ﺣﺪود ،اﺣﮑﺎم و اواﻣﺮ و ﻧﻮاھﯽ اﺳﻼم اﺳﺖ .از اﻟﻨﮫﺎﯾﻪ.
 -٤ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۱۶۵/۵در آن ﭼﻨﺪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۲۱۶/۵
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ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﺧﻮاﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﺳﯿﺪ ،وی اﺳﺘﺮﺟﺎع  ١ﺧﻮاﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :اﺳﺘﺮﺟﺎع ﺧﻮاﻧﺪی ،و ﺑﻌﺪ از آن ﭼﮫﺎر
رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﻪﺟﺎی آوردی؟ ﮔﻔﺖ :اﺧﺘﻼف ﺷﺮ اﺳﺖ  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ )(۴/۲۴۲
آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺨﻦ ﻋﻠﯽ س درﺑﺎره اﺧﺘﻼف ،و ﮔﻔﺘﺎرش درﺑﺎره ﺑﺪﻋﺖ ،ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﺗﻔﺮﻗﻪ
ﺑﺨﺎری ،اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ در ﮐﺘﺎب اﻻﻣﻮال و اﺻﺒﮫﺎﻧﯽ در ّ
اﻟﺤﺠﺔ از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ

ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﺪ ،ﻓﯿﺼﻠﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻦ اﺧﺘﻼف را ﺑﺪ ﻣﯽداﻧﻢ،
ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﯾﺎ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﯾﺎراﻧﻢ ﻣﺮدهاﻧﺪ ﻣﻦ ھﻢ ﺑﻤﯿﺮم .اﺑﻦ
ﺳﯿﺮﯾﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ :ﻋﻤﻮم آﻧﭽﻪ را از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،دروغ اﺳﺖ  .٣اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۵۰آﻣﺪه اﺳﺖ .٤
و ﻋﺴﮑﺮی از ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﻋﺎﻣﺮی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﮐ ّﻮاء  ٥از ﻋﻠﯽ س
در ﻣﻮرد ﺳﻨﺖ ،و ﺑﺪﻋﺖ ،و ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﺗﻔﺮﻗﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ .وی ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻦ ﮐ ّﻮاء ،ﻣﺴﺌﻠﻪ را
ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮدی ،ﺟﻮاب را ﻧﯿﺰ ﺑﻔﮫﻢ :ﺳﻨﺖ  -ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ  -ﺳﻨﺖ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ص اﺳﺖ،
وﺑﺪﻋﺖ آﻧﭽﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻓﺮق ﮐﻨﺪ ،و ﺟﻤﺎﻋﺖ  -ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ  -اﺗﺤﺎد ﺑﺎ اھﻞ ﺣﻖ
اﺳﺖ ،اﮔﺮﭼﻪ اﻧﺪک ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﺗﻔﺮﻗﻪ ،ﯾﮑﺠﺎﯾﯽ ﺑﺎاھﻞ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ،اﮔﺮﭼﻪ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۹۶آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -١ﮔﻔﺘﻦ» :اﻧﺎﷲ و اﻧﺎﻟﻴﻪ راﺟﻌﻮن« .درﺑﺎره ﻧﻤﺎز ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن س در ﻣﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ،ﮐﻪ آن ﻧﻤﺎز ﻗﺼﺮ
ﻧﺒﻮد ،ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن وی در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮ وی اﻧﺘﻘﺎد روا داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ وی در ﻣﮑﻪ ﺧﺎﻧﻪ و
اھﻞ داﺷﺖ ،و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﻘﯿﻢ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق در ﻣﺼﻨﻒ ﺧﻮد ).(۴۲۶۹
 -٣ھﺪف رواﯾﺖھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ راﻓﻀﻪ آﻧﮫﺎ را از ﻋﻠﯽ س ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ دادن ﺧﻮدش ﺑﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ
و ﻋﺜﻤﺎن ش رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 -٤ﺑﺨﺎری ).(۳۷۰۷
ﱠ
ّ
 -٥وی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﮐﻮاء ،و از زﻋﻤﺎی ﺧﻮارج اﺳﺖ.

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ
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ّ
ﺻﺪﯾﻖ س
اﺟﺘﻤﺎع ﺻﺤﺎﺑﻪ ش ﺑﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ

ﺣﮑﺎﯾﺖ وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺧﻄﺒﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س

ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻋﺮوه ﺑﻦ زﺑﯿﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ س از ُﺳ ُﻨﺢ  ١ﺳﻮار ﺑﺮ
ﻣﺮﮐﺐ ﺧﻮد ﻣﯽآﻣﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ دروازه ﻣﺴﺠﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ ،و اﻧﺪوھﮕﯿﻦ و ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺑﻮد ،و
ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ دﺧﺘﺮش ﻋﺎﺋﺸﻪ ل اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ ،و ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﻪ او اﺟﺎزه داد .وی
در ﺣﺎﻟﯽ داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ وﻓﺎت ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،و زﻧﺎن در
اﻃﺮاﻓﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻧﮫﺎ ﺻﻮرتھﺎی ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ،و ﺧﻮد را از اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﭘﺮده ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺟﺰ
ﻋﺎﺋﺸﻪ .ﺑﻌﺪ ،او از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭘﺮده را ﺑﺮداﺷﺖ ،و روی زاﻧﻮ ﺑﺮ وی ﻧﺸﺴﺖ ،و او را
ﻣﯽﺑﻮﺳﯿﺪ و ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮده ﻣﯽﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ اﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ
ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص وﻓﺎت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ! رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺗﻮ
ﺑﺎد ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺮﮔﺖ ﭼﻘﺪر ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺑﻮدی.
و ﺑﻌﺪ از آن او را ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،و از
ﻻﺑﻪﻻی ﺻﻒ ﻣﺮدم ﻣﯿﮕﺬﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮ آﻣﺪ ،و ﻋﻤﺮ س ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ را دﯾﺪ
ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻧﺸﺴﺖ .اﺑﻮﺑﮑﺮ س در ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﻨﺒﺮ اﯾﺴﺘﺎد و ﻣﺮدم را ﺑﺎﻧﮓ ﻧﻤﻮد،
آﻧﮫﺎ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪﻧﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ]ﮐﻠﻤﻪ[ ﺷﮫﺎدت را آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن
آورد ،و ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﻧﺒﯽ ﺧﻮد را در وﻗﺘﯽ ﺑﻪ وی داده ﺑﻮد ﮐﻪ او در ﻣﯿﺎن
ﺷﻤﺎ زﻧﺪه ﺑﻮد ،و ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﯿﺰ داده ،و آن ﻋﺒﺎرت از ﻓﻮت ﻧﻤﻮدن
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ّ
ﺣﺪی ﮐﻪ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ:

َ َ ُ َ َّ ٌ َّ َ ُ ٞ
َ
ُ
ول قَ ۡد َخلَ ۡ
ت مِن � ۡبلِهِ ٱ ُّلر ُسل﴾ ]آل ﻋﻤﺮان.[۱۴۴ :
﴿وما �مد إِ� رس

ﺗﺮﺟﻤﻪّ » :
ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻘﻂ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاﺳﺖ ،و ﻗﺒﻞ از وی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ«.

ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ آﯾﻪ در ﻗﺮآن اﺳﺖ؟! ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻗﺒﻞ از
اﻣﺮوز ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ!! و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ص ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

 -١ﻧﺎم ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﺖ در ﺑﻠﻨﺪیھﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮐﻪ در آن ﻣﻨﺎزل ﺑﻨﯽ ﺣﺎرث ﻗﺮار دارد.
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َّ َ َ ّ َّ ٞ
َ
ت �� ُهم َّم ّي ِ ُتون ] ﴾٣٠اﻟﺰﻣﺮ.[۳۰ :
﴿إِنك مي ِ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ھﻢ ﻣﺮدﻧﯽ ھﺴﺘﯽ و اﯾﺸﺎن ھﻢ ﻣﺮدﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ«.
و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ۡ
َ
َ
َ
ُ ُّ َ ۡ َ ٌ َّ َ ۡ َ ُ ُ ُ ۡ ُ ۡ ُ
��هِ ت ۡر َج ُعون﴾ ]اﻟﻘﺼﺺ.[۸۸ :
﴿� � ٍء هال ِك إِ� وجهه ۚۥ � ٱ��م

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ھﺮﭼﯿﺰ ھﻼ ک ﺷﻮﻧﺪه اﺳﺖ ﻣﮕﺮ ذات او ﺗﻌﺎﻟﯽ ،ﺣﮑﻢ از آن اوﺳﺖ و ﺑﻪﺳﻮی او

ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ«.
و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ۡ
ۡ ۡ
ََ
َ ُ
ُ ُّ َ ۡ َ َ ۡ َ َ
ان َ ٢٦و َ� ۡب َ ٰ
�� ٰ ِل َوٱ ِ�ك َر ِ
ام ] ﴾٢٧اﻟﺮﺣﻤﻦ-۲۶ :
� َو ۡج ُه َر ّ�ِك ذو ٱ
﴿� من عليها ف ٖ
.[۲۷
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﻓﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪه اﺳﺖ ،و روی ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﮐﻪ

ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺰرﮔﯽ و ﻋﻈﻤﺖ اﺳﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺲ«.
و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ُ
ۡ
ۡ
ُ
ٓ
ُ ُّ َ ۡ
َّ
�� َما تُ َو َّف ۡو َن أ ُج َ
َ َُ َۡ
ت
ور� ۡم يَ ۡو َم ٱلقِ َ�ٰ َم ِة﴾ ]آل ﻋﻤﺮان.[۱۸۵ :
﴿� �ف ٖس ذا�ِقة ٱلمو ِ �

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ھﺮ ﻧﻔﺴﯽ ﭼﺸﻨﺪه ﻣﺮگ اﺳﺖ و ﻣﺰدھﺎی اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ

ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﻣﯽﺷﻮد«.

و اﻓﺰود :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ّ
ﻣﺤﻤﺪ ص ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﻋﻤﺮ داد ،و وی را ﺑﺎﻗﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ
ﺧﺪا را اﺳﺘﻮار ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و اﻣﺮ ﺧﺪا را ﭘﯿﺮوز و ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و رﺳﺎﻟﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را اﺑﻼغ
ﻧﻤﻮد ،و در راه ﺧﺪا ﺟﮫﺎد ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﺑﺮ آن ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﺮاﻧﯿﺪ ،و ﺷﻤﺎ
١
را ﺑﺮ راه و ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺗﺮک ﻧﻤﻮد ،و ھﺮ ھﻼ ک ﺷﻮﻧﺪهای ﮐﻪ ھﻼ ک ﺷﻮد ،ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﻨﻪ و ﻗﺮآن
ھﻼ ک ﻣﯽﺷﻮد ،و ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﻮد ،ﺧﺪا زﻧﺪه اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﻣﯿﺮد ،و
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ص را ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و او را ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﯽداد ،ﻣﻌﺒﻮد وی
ھﻼ ک ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ای ﻣﺮدم از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،و ﺑﻪ دﯾﻦﺗﺎن ﭼﻨﮓ زﻧﯿﺪ ،و ﺑﺮ
ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن دﯾﻦ ﺧﺪا ﻗﺎﯾﻢ و اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،و ﮐﻠﻤﻪ ﺧﺪا ﺗﻤﺎم اﺳﺖ ،و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺼﺮت دھﻨﺪه ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻨﺶ را ﯾﺎری دھﺪ ،و ّ
ﻋﺰت دھﻨﺪه دﯾﻨﺶ اﺳﺖ ،و
ﮐﺘﺎب در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ھﺴﺖ ،و آن ﻧﻮر و ﺷﻔﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺗﻮﺳﻂ ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ص
 -١در ﻧﺺ ﺷﻔﺎ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ھﺪف از آن ﻗﺮآن ﺑﺎﺷﺪ.

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ

٣١

را ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﻮد ،و در ھﻤﯿﻦ ﺣﻼل و ﺣﺮام ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،از ّ
ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺴﯽ
از ﺧﻠﻖ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎک ﻧﺪارﯾﻢ ،ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎی ﺧﺪا از ﻏﻼف ﺑﯿﺮون اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺎ ھﻨﻮز
آﻧﮫﺎ را ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪاﯾﻢ ،و ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺟﮫﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در
رﮐﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺟﮫﺎد ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و ھﺮ ﮐﺲ ﺳﺘﻢ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ آن ﺑﻪ دوش ﺧﻮد
اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از آن ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﺎ وی ﺑﻪ ﻃﺮف رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۵/۲۴۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺧﻄﺒﻪ ﻋﻤﺮ س و ﺑﯿﻌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ س
ﺑﺨﺎری از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ وی ﺧﻄﺒﻪ اﺧﯿﺮ  ٢ﻋﻤﺮ س را ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻣﻨﺒﺮ ﻧﺸﺴﺖ ﺷﻨﯿﺪ ،و آن ﻓﺮدای آن روزی ﺑﻮد ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص وﻓﺎت ﻧﻤﻮده ﺑﻮد  -و
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮد ،و ﺣﺮف ﻧﻤﯽزد  .-وی ﮔﻔﺖ :آرزوی ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦھﺎ ﺑﺎﺷﺪ  -ھﺪﻓﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻌﺪ از ھﻤﻪ آﻧﮫﺎ وﻓﺎت
ﻣﯽﻧﻤﻮد  -و ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻧﻮری را ﻗﺮار داده ،ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ آن ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ص را ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﻮد ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ رﻓﯿﻖ رﺳﻮل

ﺧﺪا ،و دوﻣﯿﻦ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ  ،٣و او از ھﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ اﻣﻮر ﺷﻤﺎ اوﻟﯽ و ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ و ھﻤﺮاھﺶ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
و ﮔﺮوھﯽ ﺑﺎ وی ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ در ﺳﻘﯿﻔﻪ ﺑﻨﯽ ﺳﺎﻋﺪه ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﯿﻌﺖ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﻮد .زھﺮی ﺑﻪ رواﯾﺖ از اﻧﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در آن روز از ﻋﻤﺮ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
ﺑﺮای اﺑﻮﺑﮑﺮ ب ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮ و ﺑﺮﯾﻦ ﻗﻮل ﺧﻮد اﺻﺮار ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ او
ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ھﻤﺮاھﺶ ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .٤
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﯿﮫﻘﯽ در »اﻟﺪﻻﺋﻞ« ) (۲۱۹-۲۱۷ /۷ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺮﺳﻞ ﮐﻪ در آن اﺑﻦ ﻟﮫﯿﻌﻪ ﺿﻌﯿﻒ
ھﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﺨﺎری اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن از ﻋﺮوه از ﻋﺎﺋﺸﻪ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ آﺧﺮﯾﻦ ﺧﻄﺒﻪای ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ص ﺗﺎ اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ّ
ﺻﺪﯾﻖ س ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد،
ور ﻧﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ھﻢ ،ﻋﻤﺮ س ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺧﻄﺒﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﺮاد ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﭼﻪ در اﯾﺎم ﺧﻼﻓﺘﺶ و ﭼﻪ
ﻗﺒﻞ از آن .م.
 -٣اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺑﻮدن اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻏﺎر ﺛﻮر در وﻗﺖ ھﺠﺮت ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺪﯾﻨﻪ ،ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .م.
 -٤ﺑﺨﺎری ).(۷۲۱۹
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ﺑﯿﻌﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ س در ﺳﻘﯿﻔﻪ

ﻧﺰد اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از زھﺮی از اﻧﺲ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ س
در ﺳﻘﯿﻔﻪ ﺑﯿﻌﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﻓﺮدای آن اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﻧﺸﺴﺖ )و ﻋﻤﺮ س(
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ  ١و ﻗﺒﻞ از اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی اﻟﮫﯽ ﮐﻪ ﺳﺰاوار اوﺳﺖ،
ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ،ﻣﻦ دﯾﺮوز ﺑﺮایﺗﺎن ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻢ ،ﮐﻪ ﻧﺒﻮد ،و آن را در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ،
و ﻧﻪ ھﻢ ﻋﮫﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﭙﺮده ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﺮ آن ﺑﻮدم ﮐﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺗﺪﺑﯿﺮ ﮐﺎر ﻣﺎ را ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد  -ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ] :ھﺪﻓﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ،ﮐﻪ وی ﺑﻌﺪ از
ھﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﻣﯿﺮد ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت[ آﺧﺮ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ  ،-و ﺣﺎﻻ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺘﺎب ﺧﻮد را ﮐﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﺗﻮﺳﻂ آن ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﻮد ،در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ
آن ﭼﻨﮓ زﻧﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻃﻮری ﮐﻪ وی را ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﺑﮫﺘﺮﺗﺎن ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ :رﻓﯿﻖ رﺳﻮل ﺧﺪا ،و دوﻣﯿﻦ ﻧﻔﺮ وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ آﻧﮫﺎ در ﻏﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ و ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﯿﺪ .و ﻣﺮدم ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﭘﺲ از
ﺑﯿﻌﺖ ﺳﻘﯿﻔﻪ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از آن اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺳﺰاوار
اوﺳﺖ ﮔﻔﺖ» :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ،اﻳﻬﺎاﻨﻟﺎس :ﻓﺎ� ﻗﺪ وﻴﻟﺖ ﻋﻠﻴ�ﻢ ولﺴﺖ ﺨﺑ��ﻢ ،ﻓﺎن اﺣﺴﻨﺖ
ﻓﺎﻋﻴﻨﻮ� ،وان أﺳﺄت ﻓﻘﻮمﻮ� .الﺼﺪق اﻣﺎﻧﺔ ،والﻜﺬب ﺧﻴﺎﻧﺔ ،والﻀﻌﻴﻒ ﻓﻴ�ﻢ ﻗﻮي
َّ
ﻋﻨﺪي ﺣﻰﺘ از�ﺢ ﻋﻠﺘﻪ ان ﺷﺎءا�  ،٢واﻟﻘﻮى ﻓﻴ�ﻢ ﺿﻌﻴﻒ )ﻋﻨﺪي( ﺣﻰﺘ آﺧﺬ ﻣﻨﻪ اﺤﻟﻖ
َّ
َّ
َّ
ان ﺷﺎءا� ،ﻻﻳﺪع ﻗﻮم اﺠﻟﻬﺎد ﻲﻓ ﺳبﻴﻞ ا� اءﻻ ﺮﺿ�ﻬﻢ ا� ﺑﺎﺬﻟل ،وﻻ �ﺸﻴﻊ ﻗﻮم ﻗﻂ
َّ
َّ
َّ
اﻟﻔﺎﺣﺸﺔ اﻻ ﻋﻤﻬﻢ ا� ﺑﺎﺒﻟﻼء ،اﻃﻴﻌﻮ� ﻣﺎ اﻃﻌﺖ ا� ورﺳﻮﻪﻟ ،ﻓﺎذا ﻋﺼﻴﺖ ا� ورﺳﻮﻪﻟ
َّ
ﻓﻼ ﻃﺎﻋﺔ ﻲﻟ ﻋﻠﻴ�ﻢ ،ﻗﻮمﻮا اﻰﻟ ﺻﻼﺗ�ﻢ ﻳﺮﻤﺣ�ﻢ
ا�« .ﺗﺮﺟﻤﻪّ » :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ای ﻣﺮدم:

ﻣﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﺷﻤﺎ ﺷﺪهام ،و از ﺷﻤﺎ ﺑﮫﺘﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،اﮔﺮ ﻧﯿﮑﯽ و ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﻮدم ،ﮐﻤﮑﻢ
ﮐﻨﯿﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﺪی ﻧﻤﻮدم ،راﺳﺘﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .راﺳﺘﯽ ،اﻣﺎﻧﺖ اﺳﺖ و دروغ ﺧﯿﺎﻧﺖ ،و ﺿﻌﯿﻒ
ﱠ
در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻗﻮی اﺳﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ وی را ،ان ﺷﺎءاﻟﻠﻪ ،دور ﮐﻨﻢ ،و ﻗﻮی در
ﱠ
ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ( ﻧﺰد ﻣﻦ)ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﻖ را از وی ،ان ﺷﺎءاﻟﻠﻪ ،ﺑﮕﯿﺮم .ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ
 -١ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﻦ ھﺸﺎم ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻘﯿﻪ اﺻﻼﺣﺎت از اﺑﻦ ھﺸﺎم ﻧﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
 -٢و در اﺑﻦ ھﺸﺎم آﻣﺪه» :ﺣﺘﻰ ارﻳﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻖ ان ﺷﺎءاﷲ« .ﯾﻌﻨﯽ »ﺣﻘﺶ را ﺑﻪ وی ﺑﺮﮔﺮداﻧﻢ«.

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ
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ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪا را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ذﻟﯿﻞ ﻣﯽﺳﺎزد ،و ھﺮ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺤﺸﺎ را
ﺷﺎﯾﻊ ﮔﺮداﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را دﭼﺎر ﺑﻼ ﻣﯽﺳﺎزد .از ﻣﻦ ﺗﺎ آن وﻗﺖ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ
اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش را ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ﭼﻮن از ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮدم ،اﻃﺎﻋﺖ
ﻣﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ ﺑﻪﺳﻮی ﻧﻤﺎزﺗﺎن ،ﺧﺪا رﺣﻤﺘﺘﺎن ﮐﻨﺪ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۵/۲۴۸آﻣﺪه ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
ﻗﻮل ﻣﺮدی درﺑﺎره ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ س و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻋﻤﺮ س در آنﺑﺎره و در ﻣﻮرد ﻗﺼﻪ
ﺳﻘﯿﻔﻪ ﺑﻨﯽ ﺳﺎﻋﺪه

اﺣﻤﺪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف س ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺧﻮد
ﺑﺮﮔﺸﺖ  -اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف را ﺑﺮای ﻣﮫﻤﺎﻧﯽ دﻋﻮت ﻣﯽﻧﻤﻮدم
 و او ﻣﺮا در ﺣﺎﻟﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎرش را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪم ،و اﯾﻦ در ﻣﻨﯽ و در آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺠﯽ ﺑﻮدﮐﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﺑﻪﺟﺎی آورد .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف س ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﻧﺰد ﻋﻤﺮﺑﻦ
اﻟﺨﻄﺎب آﻣﺪه و ﮔﻔﺖ :ﻓﻼن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻤﯿﺮد ﺑﺎ ﻓﻼن ﺑﯿﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ )و ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺑﯿﻌﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ اﻣﺸﺐ ان
ﱠ
ﺷﺎءاﻟﻠﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﯽاﯾﺴﺘﻢ ،و آنھﺎ را از اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﻪ درﺻﺪد ﻏﺼﺐ اﻣﺮ آﻧﮫﺎاﻧﺪ
ﺑﺮﺣﺬر ﻣﯽدارم .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﻦ ،ﭼﻮن
ﻣﻮﺳﻢ  ٢ﻣﺮدم ﻧﺎدان و ﺳﻔﻠﻪ را ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﯾﻨﮫﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻮ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم
ﺑﺮﺧﯿﺰی ،اﮐﺜﺮﯾﺖ اھﻞ ﻣﺠﻠﺴﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ ،و ﻣﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﯽ ،و
آﻧﮫﺎ اﯾﻦ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ درﺳﺖ درﮐﺶ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،و آن را در ﺟﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻧﺪھﻨﺪ ،وﻟﯿﮑﻦ
ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ،ﭼﻮن آﻧﺠﺎ دار ھﺠﺮت و ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ،و در آﻧﺠﺎ
ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺮدم و اﺷﺮاف آﻧﮫﺎ را ﺟﻤﻊ ﮐﻦ ،و آﻧﭽﻪ را ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﮑﯿﻦ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﮕﻮ ،آﻧﮫﺎ
ﺳﺨﻦ ﺗﻮ را درک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و در ﺟﺎھﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ .ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ
رﺳﯿﺪم ،در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺮاد ﻧﻤﻮدم ،در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاھﻢ ﻧﻤﻮد.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در آﺧﺮ ذی اﻟﺤﺠﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪﯾﻢ  -روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻮد  -و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺜﻞ( ﺻﮑﻪ اﻋﻤﯽ)رﻓﺘﻢ  -ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﮔﻔﺘﻢ (:ﺻﻜﺔاﻻﻋﻤﻰ )ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﯿﺮه اﯾﻦ ھﺸﺎم ) (۲۱۵/۴آﻣﺪه اﺳﺖ .اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ آن را در اﻟﺒﺪاﯾﺔ
واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ ) (۲۴۸/۵ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

دارد؟ ﮔﻔﺖ :ﺧﺮوج ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮔﺮﻣﯽ و ﺳﺮدی در ھﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ،و ﯾﺎ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ .-
و ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ زﯾﺪ را ﻧﺰد رﮐﻦ راﺳﺖ ﻣﻨﺒﺮ درﯾﺎﻓﺘﻢ ،ﮐﻪ از ﻣﻦ ﺳﺒﻘﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،و در
ﭘﮫﻠﻮﯾﺶ ﻧﺸﺴﺘﻢ ،و زاﻧﻮﯾﻢ ﺑﻪ زاﻧﻮﯾﺶ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .و دﯾﺮی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﻇﺎھﺮ ﮔﺮدﯾﺪ،
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وی را دﯾﺪم ،ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﮕﺎه وی ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﺒﺮ ﺳﺨﻨﯽ را ﺧﻮاھﺪ ﮔﻔﺖ ،ﮐﻪ
ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻗﺒﻞ از وی ،آن را ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﺒﺮ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ زﯾﺪ س آن را
ﻧﺎﻣﺄﻧﻮس دﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ وی ﭼﯿﺰی را ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﻗﺒﻞ از وی
ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻤﺮ س ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﻧﺸﺴﺖ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺆذن ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺮدﯾﺪ ،اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﻌﺪ
از ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺳﺰاوار اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖّ :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ای ﻣﺮدم ،ﻣﻦ ﺳﺨﻨﯽ را
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻘﺪر ﺷﺪه ﺗﺎ آن را ﺑﮕﻮﯾﻢ ،ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ آن در ﭘﯿﺶ روی اﺟﻠﻢ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ و آن را داﻧﺴﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻮارﯾﺶ وی را
رﺳﺎﻧﯿﺪ ،آن را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را ﻓﺮاﻧﮕﺮﻓﺖ ،ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﻼل ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻣﻦ دروغ ﺑﮕﻮﯾﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ص را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺒﻌﻮث ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و ﮐﺘﺎب را ﺑﺮ وی ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد ،و در
آﻧﭽﻪ ﺑﺮ وی ﻧﺎزل ﻧﻤﻮده ﺑﻮد آﯾﻪ رﺟﻢ ﺑﻮد ،ﻣﺎ آن را ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ ،و ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و آن را
داﻧﺴﺘﯿﻢ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص رﺟﻢ ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺎ ھﻢ ﺑﻌﺪ از وی رﺟﻢ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و ﻣﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ
اﮔﺮ زﻣﺎن ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮔﺮدد ،ﮔﻮﯾﻨﺪهای ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻣﺎ آﯾﻪ رﺟﻢ را در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ،و
ﺑﻪ ﺗﺮک ﻓﺮﯾﻀﻪای ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ آن را ﻧﺎزل ﻧﻤﻮده ﮔﻤﺮاه ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رﺟﻢ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا
ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺤﺼﻦ ﺑﺎﺷﺪ و زﻧﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺎھﺪ آورده ﺷﻮد ،ﯾﺎ
َ َ َ
ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ اﻋﺘﺮاف ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ﺣﻖ اﺳﺖ .آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ» :ﻻ ﺗ ْﺮ�ﺒُﻮا
ُْ
َ ْ َ ُ
� ْﻢ َ� َﻤ ْﻦ َرﻏ َ َ َ َ ُ
ﺐ � ْﻦ أ ِ�ﻴ ِﻪ �ﻬ َﻮ �ﻔ ٌﺮ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :از ﭘﺪران ﺧﻮﯾﺶ اﻋﺮاض ﻧﮑﻨﯿﺪ زﯾﺮا
ِ
�ﻦ آﺑﺎﺋِ
اﻋﺮاضﺗﺎن از ﭘﺪرانﺗﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﻔﺮ اﺳﺖ«  ،١آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
»ﻣﺮا آﻧﭽﻨﺎن ﻣﺪح و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ )ﻋﻠﯿﮫﻤﺎاﻟﺼﻼه واﻟﺴﻼم( ﻣﺪح و
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮده ﺷﺪ ،ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻨﺪه ھﺴﺘﯿﻢ ،و ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﺑﻨﺪه ﺧﺪا و رﺳﻮل وی«.
و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ،ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪهای از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﻋﻤﺮ س ﺑﻤﯿﺮد ﺑﺎ ﻓﻼن
ﺑﯿﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮐﺴﯽ ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺨﻮرد و ادﻋﺎ ﻧﮑﻨﺪ ﮐﻪ :ﺑﯿﻌﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ

 -١اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﻨﺴﻮخ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ھﺪف اﻋﺮاض از ﭘﺪران ،ﻧﺴﺒﺖ دادن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﭘﺪر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ
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ﺑﻮد و اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﯿﻌﺖ وی ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﻮد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺷﺮ آن ﻧﮕﻪ
داﺷﺖ ،و اﻣﺮوز در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ ﭼﻮن اﺑﻮﺑﮑﺮ س در ﮐﺎر ﺧﯿﺮ از دﯾﮕﺮان
ﺳﺒﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ :ﻋﻠﯽ ،زﺑﯿﺮ ب و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن دو ﺑﻮد ،در ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ دﺧﺘﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،و اﻧﺼﺎر ھﻤﻪ ﺟﺪا از ﻣﺎ در ﺳﻘﯿﻔﻪ ﺑﻨﯽ ﺳﺎﻋﺪه ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ
ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﻦ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻢ :ای اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﺑﯿﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﺰد ﺑﺮادران
اﻧﺼﺎرﻣﺎن ﺑﺮوﯾﻢ ،و ﺟﮫﺖ رﻓﺘﻦ ﻧﺰد آﻧﮫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ دو ﻣﺮد ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎ ﻣﺎ
روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،و آﻧﭽﻪ را اﻧﺼﺎر ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎدآور ﺷﺪﻧﺪ ،و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﮔﺮوه
ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﮐﺠﺎ ﻣﯽروﯾﺪ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﺰد ﺑﺮادران اﻧﺼﺎرﻣﺎن ،آن دو ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ای ﮔﺮوه
ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻓﯿﺼﻠﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺸﻮﯾﺪ .ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﺧﺪا
ً
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﻧﺰدﺷﺎن ﻣﯽروﯾﻢ .آﻧﮕﺎه ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﯾﻢ ﺗﺎ در ﺳﻘﯿﻔﻪ ﺑﻨﯽ ﺳﺎﻋﺪه ﻧﺰدﺷﺎن
آﻣﺪﯾﻢ ،و اﯾﺸﺎن ]در آﻧﺠﺎ[ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﻣﺮدی ﺑﻮد ﭼﺎدرﭘﻮش ،ﮔﻔﺘﻢ:
اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺎده ،ﭘﺮﺳﯿﺪم :وی را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺮﯾﺾ اﺳﺖ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ ،ﺧﻄﯿﺐﺷﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و ﭘﺲ از ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻃﻮری ﮐﻪ
ﺳﺰاوار اوﺳﺖ ،ﮔﻔﺖّ :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﻣﺎ اﻧﺼﺎر ﺧﺪا ،و ﻟﺸﮑﺮ  ١اﺳﻼم ھﺴﺘﯿﻢ ،و ﺷﻤﺎ ای ﮔﺮوه
ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﻗﻮم و ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻧﺒﯽ ﻣﺎ ھﺴﺘﯿﺪ ،و ﮔﺮوھﯽ از ﺷﻤﺎ اﻧﺪک ﺣﺮﮐﺘﯽ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ،
ّ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ اﺻﻞ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،و اﻣﺮ را از ﻣﺎ ﻏﺼﺐ
)ﮔﻔﺖ:
٢
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ(  ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪ ،ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ  -و ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را آﻣﺎده ﻧﻤﻮده ﺑﻮدم
ﮐﻪ ﺧﻮﺷﻢ آﻣﺪه ﺑﻮد ،و ﺧﻮاﺳﺘﻢ آن را در ﭘﯿﺶ روی اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ اﻧﺪﮐﯽ
ﺗﻨﺪی را از او دﻓﻊ ﮐﻨﻢ ) ٣اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﻔﺖ :ای ﻋﻤﺮ آھﺴﺘﻪ ﺑﺎش ،و ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ او را
ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺳﺎزم(  -ﭼﻮن او از ﻣﻦ ﺣﮑﯿﻢﺗﺮ و ﺑﺎوﻗﺎرﺗﺮ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﮐﻠﻤﻪای را
ھﻢ ﮐﻪ در ﺳﺨﻨﺎﻧﻢ آﻣﺎده ﻧﻤﻮده ﺑﻮدم و دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ آن را )ﯾﺎ
ّ
ﻣﺜﻞ آن را( و ﯾﺎ ﺑﮫﺘﺮ از آن را ﺑﺪون ﺗﮑﻠﻒ و ﺗﻔﮑﺮ ﮔﻔﺖ] ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ[ ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺮدﯾﺪ .وی ﮔﻔﺖ:
 -١در ﺣﺪﯾﺚ »ﮐﺘﯿﺒﻪ« اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﮔﺮوه و ﯾﺎ ﮔﺮوھﯽ از ﻟﺸﮑﺮ را اﻓﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ آن ﻣﺎ آن را ﻟﺸﮑﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .م.
 -٢اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .و در اﺻﻞآﻣﺪه :ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﻣﺎ را از اﺻﻞ ﻣﺎن ﺑﺎزدارﯾﺪ ،و اﻣﺮ را
ﺑﺪون ﻣﺎ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﯿﺪ .و اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﺨﻦ ﺗﺼﺤﯿﻒ ﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٣ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻮن ﮐﻼم ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻨﺪ ﺑﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎ ﺟﻮاب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن را از اﺑﻮﺑﮑﺮ س دﻓﻊ ﮐﻨﻢ .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ّاﻣﺎ ﺑﻌﺪ :آﻧﭽﻪ را از ﺧﯿﺮ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ اھﻞ آن ھﺴﺘﯿﺪ ،وﻟﯽ ﻋﺮب اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺟﺰ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺮﯾﻪ ﻗﺮﯾﺶ ﺑﺮای دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،اﯾﻦھﺎ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ و ﺷﺮﯾﻒﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺐ و
ﻣﻨﺰل در ﻣﯿﺎن ﻋﺮبھﺎ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،و ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﻣﺮد ﺑﺮایﺗﺎن راﺿﯽ
ﺷﺪم ،ﺑﺎ ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ )ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﯿﺪ( ،و دﺳﺖ ﻣﻦ و دﺳﺖ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ
ﺟﺮاح را ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﻦ )ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ( از ﮔﻔﺘﻪھﺎی وی را ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺑﺪ و ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﺪﯾﺪم -
ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ  -اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺶ ﮐﺮده ﺷﻮم ،و ﮔﺮدﻧﻢ زده ﺷﻮد ،و ﻣﺮا اﯾﻦ ﮔﺮدن زدن ﺑﻪ
ﮔﻨﺎھﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺴﺎزد ،ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ و ﺑﮫﺘﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﻮﻣﯽ اﻣﯿﺮ ﺷﻮم ﮐﻪ در
آن اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ!! )ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻔﺴﻢ در وﻗﺖ ﻣﺮگ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ(  .١آن ﮔﺎه
ﮔﻮﯾﻨﺪهای از ﻣﯿﺎن اﻧﺼﺎر ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻣﻦ ﮐﻨﺪه آﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺪان ﺧﺎرﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻣﻦ
ﺧﺮﻣﺎی ﺑﺎردار آﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺪان ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد  .٢از ﻣﺎ اﻣﯿﺮی ﺑﺎﺷﺪ ،و از ﺷﻤﺎ ھﻢ اﻣﯿﺮی ،از ﻣﺎﻟﮏ
ﭘﺮﺳﯿﺪم :ھﺪﻓﺶ از )اﻧﺎ ﺟﺬﻳﻠﻬﺎ اﻟـﻤﺤﻜﻚ »وﻋﺬﻳﻘﻬﺎ اﻟـﻤﺮﺟﺐ  («٣ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ

وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ داﻧﺎی ﺑﻪ آن ھﺴﺘﻢ ]و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ آن را ﺑﺎ زﯾﺮﮐﯽ و ﺧﻮﺑﯽ ﺣﻞ ﮐﻨﻢ[.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﮕﻮ ﻣﮕﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪ ،ﺻﺪاھﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻃﻮری ﮐﻪ از اﺧﺘﻼف ﺗﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ،آن
ﮔﺎه ﮔﻔﺘﻢ :ای اﺑﻮﺑﮑﺮ دﺳﺘﺖ را دراز ﮐﻦ ،و او دﺳﺖ ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ آورد ،و ﻣﻦ ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ
ﻧﻤﻮدم ،و ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ھﻢ ھﻤﺮاھﺶ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن اﻧﺼﺎر ھﻤﺮاھﺶ ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ،
و ﺑﺮ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎده اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﻮده و او را زﯾﺮ ﭘﺎی ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و ﮔﻮﯾﻨﺪهای از اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ:
ﺳﻌﺪ را ﮐﺸﺘﯿﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻌﺪ را ﺑﮑﺸﺪ .ﻋﻤﺮ س ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،در آﻧﭽﻪ
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﺻﻞ و اﻟﺒﺪاﯾﻪ آﻣﺪه ،و در اﺑﻦ ھﺸﺎم اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٢در ﺣﺪﯾﺚ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ» :اﻧﺎ ﺟﺬﻳﻠﻬﺎ اﻟـﻤﺤﻜﻚ ،و ﻋﺬﻳﻘﻬﺎ اﻟـﻤﺮﺟﺐ«» ،ﺟﺬﯾﻞ« ﮐﻪ ﺗﺼﻐﯿﺮ ﺟﺬل

اﺳﺖ ،ﮐﻨﺪه و ﭼﻮﺑﯽ را ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽدھﺪ ،ﮐﻪ آن را در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﺘﺮان ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺷﺘﺮھﺎی
ﮔﺮﮔﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﺪان ﺧﺎرﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻂ آن ﺷﻔﺎ ﯾﺎﺑﻨﺪ» ،وﻋﺬﯾﻖ« ﮐﻪ ﺗﺼﻐﯿﺮ »ﻋﺬق« اﺳﺖ ،ﺧﺮﻣﺎی ﻣﯿﻮه
دار را ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽدھﺪ ،و »ﻣﺮﺟﺐ« ﮐﻪ از »رﺟﺒﻪ« ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﭘﺎﯾﻪ و ﭼﻮﺑﯽ را ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻓﺘﺎدن ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻪ آن ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد ،و ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﻧﻤﻮدن ﺑﺮ آن از اﻓﺘﺎدن ﻣﺤﻔﻮظ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،و ﮔﻮﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﻗﻮل ﺑﺎ ﺑﺎزی ﻧﻤﻮدن ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻗﺒﻞ از اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﻮد

ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﻧﻈﺮی را در ﻣﻮرد ﺧﻼﻓﺖ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺷﻤﺎ درﺑﺎره آن ﺑﻪ ھﻢ ﺗﺎ ﺣﺪی
اﺧﺘﻼف ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ ،ﺑﺮایﺗﺎن ﭘﯿﺸﮑﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﻗﺒﻮل اﺳﺖ ،و ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ آن
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻓﺎﯾﻖ آﻣﺪ .م.
 -٣ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﺒﺪاﯾﻪ.

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ
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ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﯾﻢ ،ﮐﺎری را ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهﺗﺮ و ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ از ﺑﯿﻌﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ ،و ﺗﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ
از اﻧﺼﺎر ﺟﺪا ﺷﻮﯾﻢ و ﺑﯿﻌﺘﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد ،ﺷﺎﯾﺪ آﻧﮫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺎ ﺑﯿﻌﺘﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،و در آن
ﺻﻮرت ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎ ھﻤﺮاهﺷﺎن ﺑﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از آن رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪارﯾﻢ ،و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
ھﻤﺮاهﺷﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،و ﻓﺴﺎدی ﺑﺮﭘﺎ ﮔﺮدد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﯿﺮی ﺑﺪون
ﻣﺸﻮرت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﻌﺖ وی ﻣﺪار اﻋﺘﺒﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻧﻪ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺴﯽ ﻣﺪار
اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﺮاھﺶ ﺑﯿﻌﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺧﻮف اﯾﻦ وﺟﻮد دارد ،ﮐﻪ اﯾﻦ دو
ﺗﻦ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﻨﺪ .١
زھﺮی از ﻋﺮوه س ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه ،اﯾﻦ دو ﻣﺮد ﮐﻪ ھﻤﺮاهﺷﺎن روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ :ﻋﻮﯾﻢ
ﺑﻦ ﺳﺎﻋﺪه و ﻣﻌﻦ ﺑﻦ ﻋﺪی ﺑﻮدﻧﺪ .و از ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪه) :اﻧﺎ

ﺟﺬﻳﻠﻬﺎ اﻟـﻤﺤﻜﻚ وﻋﺬﻳﻘﻬﺎ اﻟـﻤﺮﺟﺐ( ،ﺣﺒﺎب ﺑﻦ ﻣﻨﺬر ﺑﻮد .اﯾﻦ را ﻣﺎﻟﮏ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و

از ﻃﺮﯾﻖ وی اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺟﻤﺎﻋﺖ  ٢رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ )(۵/۲۴۵
آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺎری ،اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ در اﻟﻐﺮاﺋﺐ ،ﺑﯿﮫﻘﯽ و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
آن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻃﻮﯾﻞ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۳/۱۳۸ ۱۳۹آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س درﺑﺎره ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﻘﯿﻔﻪ درﺑﺎره ﺧﻼﻓﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ

ﻧﺰد اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ در ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس از ﻋﻤﺮ ش آﻣﺪه ﮐﻪ وﺿﻊ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﻮد:
رﺳﻮل ﺧﺪا ص وﻓﺎت ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﮐﺴﯽ ﻧﺰد ﻣﺎ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺼﺎر در ﺳﻘﯿﻔﻪ
ﺑﻨﯽ ﺳﺎﻋﺪه ﺑﺎ ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺎده ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﯿﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،آن ﮔﺎه ﻣﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ ،و
اﺑﻮﺑﮑﺮ و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ ﺟﺮاح ھﻢ ھﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﻃﺮفﺷﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا آﻧﺎن در اﺳﻼم
ﭼﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .و ﺑﺎ دو ﻣﺮد ﺻﺎدق از اﻧﺼﺎر ﺑﺮﺧﻮردﯾﻢ  -ﻋﻮﯾﻢ ﺑﻦ ﺳﺎﻋﺪه و
ﻣﻌﻦ ﺑﻦ ﻋﺪی  -و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﮐﺠﺎ ﻣﯽروﯾﺪ؟ ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﻧﺰد ﻗﻮم ﺷﻤﺎ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﭽﻪ از ﮐﺎر
اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .آن دو ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ھﺮﮔﺰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺻﻮرت
ﻧﺨﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،و ﻋﻤﻠﯽ ھﻢ واﻗﻊ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﮐﻪ از آن ﺧﻮشﺗﺎن ﻧﯿﺎﯾﺪّ .اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ رﻓﺘﻦ
اﺻﺮار ورزﯾﺪﯾﻢ  -و ﻣﻦ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را آﻣﺎده ﻣﯽﻧﻤﻮدم ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ  -ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﯿﺮه اﺑﻦ ھﺸﺎم ) (۲۱۴-۲۱۱/۴آﻣﺪه و ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن در ﺑﺨﺎری
) (۶۸۳۰و اﺣﻤﺪ ) (۵۵/۱و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻄﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ).(۳۳۹
 -٢اﺻﺤﺎب ﺻﺤﺎح ﺳﺘﻪ را در اﺻﻄﻼح ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﻪ ﻗﻮم رﺳﯿﺪﯾﻢ ،و دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در آﻧﺠﺎ ﺑﺮ ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺎده ،ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺾ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺗﺨﺘﯽ
ﻗﺮار دارد ﮔﺮد آﻣﺪهاﻧﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎنﺷﺎن داﺧﻞ ﺷﺪﯾﻢ ،ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ای ﮔﺮوه ﻗﺮﯾﺶ ،از ﻣﺎ اﻣﯿﺮی ﺑﺎﺷﺪ و از ﺷﻤﺎ ھﻢ اﻣﯿﺮی .و ﺣﺒﺎب ﺑﻦ ﻣﻨﺬر ﮔﻔﺖ) :اﻧﺎ

ﺟﺬﻳﻠﻬﺎ اﻟـﻤﺤﻜﻚ وﻋﺬﻳﻘﻬﺎ اﻟـﻤﺮﺟﺐ( ،اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،آن  ١را ﺑﻪ

ﺷﺪت ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﻢ .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :آرام ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ ،ﮔﻔﺖ:
ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎش ای ﻋﻤﺮ .و ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ای ﮔﺮوه اﻧﺼﺎر ،ﻣﺎ  -ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ  ،-از ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺷﻤﺎ و از درﺟﻪ و ﻣﻨﺰﻟﺖﺗﺎن در اﺳﻼم و ﺣﻖﺗﺎن ﺑﺮ ﻣﺎ اﻧﮑﺎر
ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،وﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻗﺮﯾﺶ در ﻣﯿﺎن ﻋﺮب ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ دارد،
ﮐﻪ ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن در آن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ .و ﻋﺮب ھﺮﮔﺰ ،ﺟﺰ ﺑﺮ ﻣﺮدی از آﻧﮫﺎ ﺟﻤﻊ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ اﻣﺮا ھﺴﺘﯿﻢ و ﺷﻤﺎ وزرا ،و از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ و در اﺳﻼم ﺷﮑﺎف اﯾﺠﺎد
ﻧﮑﻨﯿﺪ ،و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در اﺳﻼم ﭼﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪی ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮدﻧﺪ .آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ،
ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﻣﺮد  -ﻣﻦ و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ ﺟﺮاح  -راﺿﯽ ﺷﺪم ،و ﺑﺎ ھﺮ ﯾﮏ
از اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺮایﺗﺎن ﺛﻘﻪ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ .ﻋﻤﺮ س ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﭼﯿﺰی از آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﻦ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ آن را
در آن روز ﮔﻔﺖ ،ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮم و ﺑﺎز زﻧﺪه
ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﻮم ،و ﺑﺎز ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮم و ﺑﺎز زﻧﺪه ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﻮم در ﻏﯿﺮﮔﻨﺎه و ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺑﺮاﯾﻢ
ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ اﺳﺖ ،از اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﯿﺮ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ ،ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ در آﻧﮫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺘﻢ :ای

ﮔﺮوه اﻧﺼﺎر ،ای ﮔﺮوه ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،اوﻟﯽ و ﺑﮫﺘﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻣﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻌﺪ از وی
دوم دو ﺗﻦ اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه ﮐﻪ آﻧﮫﺎ در ﻏﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺳﺒﻘﺖ ﮐﻨﻨﺪه آﺷﮑﺎر .ﺑﻌﺪ از آن از
دﺳﺖ وی ﮔﺮﻓﺘﻢ ،و ﻣﺮدی  ٢از اﻧﺼﺎر از ﻣﻦ ﺳﺒﻘﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ
ﮐﻨﻢ ،او ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮد .آن ﮔﺎه ﻣﺮدم ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و از ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺎده روی ﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۳/۱۳۹آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -١ﺷﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻣﺼﺎﻟﺤﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :از ﻣﺎ اﻣﯿﺮی ﺑﺎﺷﺪ و از ﺷﻤﺎ ھﻢ اﻣﯿﺮی« ،ﯾﻌﻨﯽ
ﱠ
اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺻﻠﺢ ﺧﻮد را ﭘﺲ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ،و دﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ .واﻟﻠﻪاﻋﻠﻢ .م.
 -٢وی ﺑﺸﯿﺮﺑﻦ ﺳﻌﺪ س اﺳﺖ.

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ
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ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ س درﺑﺎره آﻧﭽﻪ در ﺳﻘﯿﻔﻪ در ﻣﻮرد ﺧﻼﻓﺖ واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪ

و ﻧﺰد اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ از اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ  /رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدی از ُز َرﯾﻖ

ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ آن روز ﭘﯿﺶ آﻣﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻧﺰد اﻧﺼﺎر آﻣﺪﻧﺪ.
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ای ﮔﺮوه اﻧﺼﺎر ،ﻣﺎ از ﺣﻖ ﺷﻤﺎ اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،و ﻣﺆﻣﻨﯽ ﺣﻖ ﺷﻤﺎ را اﻧﮑﺎر
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و ﻣﺎ  -ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ  -ھﺮ ﺧﯿﺮی را ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺐ ﺷﺪهاﯾﻢ ،ﺷﻤﺎ در آن ﺑﺎ ﻣﺎ
ﺷﺮﯾﮏ ﺑﻮدهاﯾﺪ ،وﻟﯽ ﻋﺮبھﺎ ﺟﺰ ﺑﺮ ﻣﺮدی از ﻗﺮﯾﺶ راﺿﯽ ﻧﺸﺪه و ﮔﺮدن ﻧﻤﯽﻧﮫﻨﺪ ،ﭼﻮن
آﻧﮫﺎ از ھﻤﻪ ﻣﺮدم زﺑﺎنھﺎی ﻓﺼﯿﺢ دارﻧﺪ ،و از ھﻤﻪ ﻣﺮدم روھﺎی ﻧﯿﮑﻮ دارﻧﺪ ،و
ﻣﺘﻮﺳﻂﺗﺮﯾﻦ ﻋﺮب ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻨﺰل و ﻣﻘﺎماﻧﺪ ،و از ھﻤﻪ ﻣﺮدم در ﻋﺮب ﺳﺨﯽ ﺗﺮاﻧﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪﺳﻮی ﻋﻤﺮ ﺑﺸﺘﺎﺑﯿﺪ و ھﻤﺮاھﺶ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺧﯿﺮ .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا؟
ﮔﻔﺘﻨﺪ :از ﺗﺮﺟﯿﺢ دادن دﯾﮕﺮان ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﻢ .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ زﻧﺪه
ھﺴﺘﻢ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ از ﻣﻦ ﻗﻮیﺗﺮ
ھﺴﺘﯽ ،ﻋﻤﺮ ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﻮ از ﻣﻦ اﻓﻀﻞ ھﺴﺘﯽ .و اﺑﻮﺑﮑﺮ آن را ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﮔﻔﺖ:
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ،در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮم آن را ﮔﻔﺖ ،ﻋﻤﺮ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻗﻮت ﻣﻦ ھﻤﺮاه ﻓﻀﯿﻠﺘﺖ ﺑﺮای
ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .و ﻣﺮدم در وﻗﺖ ﺑﯿﻌﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺰد اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ
ﺟﺮاح آﻣﺪﻧﺪ ،وی ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دوم دو ﺗﻦ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﻧﺰد ﻣﻦ ﻧﯿﺎﯾﯿﺪ  .١اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۴۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
ّ
ّ
اﺻﺤﺎب و ﻣﻘﺪم ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ س در ﺧﻼﻓﺖ ،رﺿﺎﯾﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ وی و َرد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ در وﺣﺪت آﻧﺎن اﺧﺘﻼف و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ

ّ
ﺻﺪﯾﻖ س
ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ و ﻗﻮل اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه درﺑﺎره ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮐﺴﯽ را ﻧﺰد اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه س
ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﮕﺮداﻧﻢ ،ﭼﻮن ﻣﻦ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ:
»ﺑﺮای ھﺮ اﻣﺖ اﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ ،و ﺗﻮ اﻣﯿﻦ اﯾﻦ اﻣﺖ ھﺴﺘﯽ« .اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از ﻣﺮدی
ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽﺷﻮم ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص وی را اﻣﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﻣﺎ را اﻣﺎﻣﺖ ﮐﻨﺪ  .٢اﯾﻦ
 -١ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ :اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﺔ در ﻣﺼﻨﻒ ﺧﻮﯾﺶ ) (۵۷۳/۸و در ﺳﻨﺪ آن ارﺳﺎل و ﯾﮏ
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ )ﻣﺮدی از زرﯾﻖ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ(.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۲۹/۷از اﻧﺲ و ﺑﺨﺎری ) (۳۷۴۴و اﺣﻤﺪ ).(۳۳۳/۳
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۳۶آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ را ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۲۶۷از ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻄﯿﻦ از
اﺑﻮاﻟﺒﺨﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺤﯿﺢ اﻻﺳﻨﺎد اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺨﺎری و
ﻣﺴﻠﻢ آن را رواﯾﺖ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ذھﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ .و اﯾﻦ را اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ،اﺑﻦ
ﺷﺎھﯿﻦ و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل )(۳/۱۲۶
آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ّ
ﺻﺪﯾﻖ س
ﺣﺪﯾﺚ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و آﻧﭽﻪ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه و ﻋﺜﻤﺎن س درﺑﺎره ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﮔﻔﺘﻨﺪ

اﺣﻤﺪ از اﺑﻮاﻟﺒﺨﺘﺮی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ ﺑﻪ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ب ﮔﻔﺖ :دﺳﺘﺖ را
ﭘﯿﺶ آور ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﻢ ،ﭼﻮن ﻣﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ اﻣﯿﻦ
اﯾﻦ اﻣﺖ ھﺴﺘﯽ« .اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدی ﺟﻠﻮ ﻧﻤﯽاﻓﺘﻢ ،ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
وی را اﻣﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﺗﺎ اﻣﺎﻣﺖ ﻣﺎن ﮐﻨﺪ ،و او ﺗﺎ وﻓﺎت وی  -رﺳﻮل ﺧﺪا  -اﻣﺎﻣﺖ ﻣﺎن
ﮐﺮد  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۵/۱۸۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل وی رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺑﻮاﻟﺒﺨﺘﺮی از
ﻋﻤﺮ ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ ،و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ )(۳/۱۴۰
آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و اﯾﻦ را اﺑﻦ ﺳﻌﺪ و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺗﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن،
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۴۰آﻣﺪه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و در ﺣﺪﯾﺚ وی آﻣﺪه :اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه
ﮔﻔﺖ) :ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ( از ﺗﻮ ﺿﻌﻒ و ﮐﻢ زوری ،از اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم آوردهای ﻧﺪﯾﺪم ،آﯾﺎ در
ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﮐﻪ ﺻﺪﯾﻖ ،دوم دو ﺗﻦ ،در ﻣﯿﺎنﺗﺎن اﺳﺖ؟ .و ﻧﺰد ﺧﯿﺜﻤﻪ
اﻃﺮاﺑﻠﺴﯽ از ُﺣﻤﺮان رواﯾﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ ّ
ﺻﺪﯾﻖ ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺮدم ﺑﻪ آن  -ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻼﻓﺖ  -اﺳﺖ ،وی ﺻﺪﯾﻖ ،دوم دو ﺗﻦ و رﻓﯿﻖ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۳/۱۴۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻌﺬرت ﺧﻮاﺳﺘﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ س در ﻗﺒﻮل ﺧﻼﻓﺖ و ﻗﻮل ﻋﻠﯽ و زﺑﯿﺮ ب ﮐﻪ وی
ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ اﺳﺖ

ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۶۶و ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۸/۱۵۲از ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف س
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻮد ،و ّ
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۳۵/۱ﺳﻨﺪ آن ﻣﯿﺎن اﺑﯽ اﻟﺒﺨﺘﺮی و ﻋﻤﺮ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ
).(۱۸۳/۵

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ
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ﺷﻤﺸﯿﺮ زﺑﯿﺮ س را ﺷﮑﺴﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺧﻄﺒﻪای اﯾﺮاد
ﻓﺮﻣﻮد ،و ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻌﺬرت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ ھﺮﮔﺰ ،ھﯿﭻ روز و
ﺷﺒﯽ ﺑﺮ اﻣﺎرت ﺣﺮﯾﺺ ﻧﺒﻮدم ،و ﻧﻪ ھﻢ ﺑﻪ آن رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی داﺷﺘﻢ ،و ﻧﻪ آن را در
ﺧﻔﺎ و ﻧﻪ در آﺷﮑﺎر از ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدم ،وﻟﯽ ﻣﻦ از ﻓﺘﻨﻪ ﺗﺮﺳﯿﺪم ،و در اﻣﺎرت ﺑﺮاﯾﻢ
راﺣﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﻣﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻃﺎﻗﺖ آن را ﻧﺪارم ،و ﻧﻪ ھﻢ ﻣﺮا
ﺑﺮ آن دﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ،و دوﺳﺖ دارم ﮐﻪ ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﺮ آن،
اﻣﺮوز ﺑﻪﺟﺎی ﻣﻦ ﻣﯽﺑﻮد .ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ازوی آﻧﭽﻪ را ﮔﻔﺖ ،و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻌﺬرت ﺧﻮاﺳﺖ،
ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮدﻧﺪ .و ﻋﻠﯽ و زﺑﯿﺮ ب ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪﯾﻢ ،ﮐﻪ از
ﻣﺸﻮرت ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﻣﺆﺧﺮ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﺪﯾﻢ ،و ﻣﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ آن ،ﺑﻌﺪ از
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،وی رﻓﯿﻖ ﻏﺎر و دوم دو ﺗﻦ اﺳﺖ ،و ﻣﺎ ﺷﺮف و ﺑﺰرﮔﯽ وی را
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،او را رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﮔﺰاردن ﺑﺮای ﻣﺮدم در وﻗﺘﯽ اﻣﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺧﻮدش زﻧﺪه ﺑﻮد.
ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ درﺑﺎره آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن ﻋﻠﯽ س و اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن درﻣﻮرد ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ
ّ
ﺻﺪﯾﻖ س اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ُﺳ َﻮﯾﺪﺑﻦ َﻏ ْﻔﻠﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﻧﺰد ﻋﻠﯽ و ّ
ﻋﺒﺎس ب

داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :ای ﻋﻠﯽ ،و ﺗﻮ ای ّ
ﻋﺒﺎس ،اﯾﻦ اﻣﺮ در ذﻟﯿﻞﺗﺮﯾﻦ و ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ
ﻗﺮﯾﺶ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ اﯾﻦ وادی را ﺑﺮ وی  ١ﭘﺮ از اﺳﺒﺎن و
ﻣﺮدان ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻋﻠﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﺮ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ آن را ﺑﺮ وی ﭘﺮ از
اﺳﺒﺎن وﻣﺮدان ﮐﻨﯽ ،اﮔﺮ ﻣﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﺑﺮای آن اھﻞ ﻧﻤﯽدﯾﺪﯾﻢ ،ﺧﻼﻓﺖ را ﺑﺮاﯾﺶ
ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ .ای اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ،ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻌﻀﯽﺷﺎن ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﻮد ﻧﺼﯿﺤﺖ
ﮐﻨﻨﺪهاﻧﺪ ،و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺟﺴﺪھﺎ و دﯾﺎرھﺎﯾﺸﺎن از ھﻢ دور ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و
ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﻗﻮﻣﯽاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽﺷﺎن ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﺎﯾﻦ و ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۴۱آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را اﺑﻮاﺣﻤﺪ دھﻘﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،و درﺑﺎره ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ اﻓﺰوده اﺳﺖ :ﮔﺮﭼﻪ دﯾﺎر و ﺟﺴﺪھﺎﯾﺸﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﻮﻣﯽ

 -١ﺑﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ س.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽﺷﺎن ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﺎﯾﻦ و ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﺪ ،ﻣﺎ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ
و او ﺑﺮای آن اھﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۴۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق و ﺣﺎﮐﻢ درﺑﺎره آﻧﭽﻪ در ﻣﯿﺎن ﻋﻠﯽ س و اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد
و اﯾﻦ را ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از ﺑﻦ اﺑﺠﺮ  ٢رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺑﻮﺑﮑﺮ
ّ
ﺻﺪﯾﻖ ﺑﯿﻌﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﻧﺰد ﻋﻠﯽ آﻣﺪه ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ اﻧﺪکﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ در ﻗﺮﯾﺶ

در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﻮد؟! اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ اﯾﻦ ]وادی[ را از اﺳﺒﺎن و ﻣﺮدان
)اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ(  ٣ﭘﺮ ﺧﻮاھﻢ ﻧﻤﻮد .ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﺣﺎﻻ ھﻢ دﺷﻤﻦ اﺳﻼم و اھﻞ آن
ھﺴﺘﯽ ،وﻟﯽ اﯾﻦ دﺷﻤﻨﯽ اﺳﻼم و اھﻠﺶ را ﭼﯿﺰی ﺿﺮر ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﺑﺮای
آن اھﻞ دﯾﺪﯾﻢ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ) (۴/۸۷آﻣﺪه .و اﯾﻦ را ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۷۸از
ّﻣﺮةاﻟﻄﯿﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﺣﺮب ﻧﺰد ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ آﻣﺪ و
ّ
ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﻗﺮﯾﺶ ،و ذﻟﯿﻞﺗﺮﯾﻦ آن  -ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ  -ﺗﻌﻠﻖ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،اﯾﻦ ]دره[ را ﺑﺮ وی ﭘﺮ از اﺳﺒﺎن و ﻣﺮدان
ﺧﻮاھﻢ ﻧﻤﻮد .ﻋﻠﯽ س ﮔﻔﺖ :دﺷﻤﻨﯽات ﺑﺎ اﺳﻼم و اھﻞ آن ،ای اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ،ﺑﻪ درازا ﮐﺸﯿﺪه
اﺳﺖ ،اﻣﺎ آن ﺑﺮای اﺳﻼم ﭼﯿﺰی ﺿﺮر ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﺑﺮای آن اھﻞ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ.
آﻧﭽﻪ در ﻣﯿﺎن ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب و ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ب درﺑﺎره ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ
ّ
ﺻﺪﯾﻖ س اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد

ﻃﺒﺮی ) (۴/۲۸از ﺻﺨﺮ ﻧﮕﮫﺒﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ
ﺑﻦ اﻟﻌﺎص در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﯾﻤﻦ ﺑﻮد ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺣﺎﻟﯽ وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ
او در ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ ،و ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻣﺎه از وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﺒﻪ
اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ ،ﺑﺎ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب و ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ب روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻋﻤﺮ
ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺶ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ :ﺟﺒﻪاش را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻦ دارد ﭘﺎره
ﮐﻨﯿﺪ ،آﯾﺎ او اﺑﺮﯾﺸﻢ را ﺑﺮ ﺗﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ]ﭘﻮﺷﯿﺪن[ آن در ﺣﺎﻟﺖ ﺻﻠﺢ در ﻣﯿﺎن

 -١اﺛﺮ ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ و ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق در )ﻣﺼﻨﻒ( ).(۹۷۶۷
 -٢در اﺻﻞ اﺑﻦ اﻟﺠﺒﺮ آﻣﺪه ،وﻟﯽ ﺻﺤﯿﺢ ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب آﻣﺪه
اﺳﺖ.
 -٣ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب.

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ
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ﻣﺮدان ﻣﺎ ﻣﻤﻨﻮع و ﻣﮫﺠﻮر اﺳﺖ؟! و ﺟﺒﻪ وی را ﭘﺎره ﻧﻤﻮدﻧﺪ .آن ﮔﺎه ﺧﺎﻟﺪ ﮔﻔﺖ :ای
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ،ای ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺪﻣﻨﺎف ،آﯾﺎ ﺑﺮ آن ﻣﻐﻠﻮب ﮔﺮدﯾﺪﯾﺪ؟ ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ اﯾﻦ را ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و
ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺧﻼﻓﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ای ﻋﺒﺪﻣﻨﺎف ،ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﮫﺘﺮ از ﺷﻤﺎ دﺳﺖ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا دھﺎﻧﺖ را ﺑﺸﮑﻨﺪ! دروﻏﮕﻮ ھﻤﯿﺸﻪ در ھﻤﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﻏﻮﻃﻪ
ور ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮدش ﺿﺮر ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ .اﻟﺤﺪﯾﺚ .و اﯾﻦ را ﺳﯿﻒ و اﺑﻦ
ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺻﺨﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۵۹آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﺣﺪﯾﺚ ام ﺧﺎﻟﺪ و آﻧﭽﻪ در ﻣﯿﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ س و ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۹۷از ام ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻨﺖ ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ اﻟﻌﺎص رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:

ﭘﺪرم از ﯾﻤﻦ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﯿﻌﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪ ،و ﺑﻪ ﻋﻠﯽ و ﻋﺜﻤﺎن ب
ﮔﻔﺖ :ای ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺪﻣﻨﺎف ،آﯾﺎ راﺿﯽ ﺷﺪﯾﺪ ،ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ]ﺧﻼﻓﺖ[ را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
ﻋﮫﺪه دار ﺷﻮد؟ و ﻋﻤﺮ اﯾﻦ را ﺑﺮای اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮد ،وﻟﯿﮑﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ آن را از ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺮ دل
ﻧﮕﺮﻓﺖ ،و اﻣﺎ ﻋﻤﺮ آن را از وی ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﮕﻪ داﺷﺖ ،و ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻪ ﻣﺎه درﻧﮓ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﺑﯿﻌﺖ ﻧﮑﺮد .ﺑﻌﺪ از آن اﺑﻮﺑﮑﺮ در وﻗﺖ ﻇﮫﺮ ﺑﺮ وی ﮔﺬﺷﺖ ،و او در ﻣﻨﺰﻟﺶ ﺑﻮد و ﺑﻪ او
ﺳﻼم داد ،ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ دوﺳﺖ داری ﮐﻪ ھﻤﺮاھﺖ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﻢ؟ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ:
دوﺳﺖ دارم در ﺻﻠﺤﯽ داﺧﻞ ﺷﻮی ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در آن داﺧﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺧﺎﻟﺪ ﮔﻔﺖ:
ﻣﻮﻋﺪت ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪ ،و ھﻤﺮاھﺖ ﺑﯿﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و او در ﺣﺎﻟﯽ آﻣﺪ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ
ﻗﺮار داﺷﺖ و ھﻤﺮاھﺶ ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮد .و ﻧﻈﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﻗﺒﺎل وی ﻧﯿﮑﻮ ﺑﻮد ،و او را اﺣﺘﺮام و
ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻋﺴﺎﮐﺮ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺎم اﻋﺰام داﺷﺖ ،او را ﺑﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻣﯿﺮ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺎ ﭘﺮﭼﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش آﻣﺪ ،آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺤﺒﺖ
ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :ﺧﺎﻟﺪ را اﻣﯿﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،و او ﮔﻮﯾﻨﺪه ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ!! و ﺗﺎ
َ
آن وﻗﺖ ﺑﺮ وی اﺻﺮار داﺷﺖ ،ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺑﻮا ْر ِوی َد ْوﺳﯽ را ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و او ﮔﻔﺖ :ﺧﻠﯿﻔﻪ

رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺎ را ﺑﺮای ﻣﺎن ﺑﺮﮔﺮدان ،و ﺧﺎﻟﺪ آن را ﺑﯿﺮون
ﻧﻤﻮده ﺑﻪ او داد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﻪ اﻣﯿﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدنﺗﺎن ﻣﺎ را ﻣﺴﺮور ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و
ﻧﻪ ھﻢ ﻋﺰلﺗﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺪی رﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﻣﻼﻣﺖ ﻏﯿﺮ ﺗﻮﺳﺖ] ،ام ﺧﺎﻟﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ [:اﻧﺪﮐﯽ
ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺰد ﭘﺪرم داﺧﻞ ﺷﺪه ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻌﺬرت ﭘﯿﺶ ﻧﻤﻮد ،و او را ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﻣﯽداد ﮐﻪ ﻋﻤﺮ را ﺑﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﯾﺎد ﻧﮑﻨﺪ .ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﭘﺪرم ﺑﺮ ﻋﻤﺮ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ درﮔﺬﺷﺖ،
دﻋﺎی رﺣﻤﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد!.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺧﺎرج ﺷﺪن اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﺮای ﺟﮫﺎد ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽاش و ﻗﻮل س ﻋﻠﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﺳﺎﺟﯽ از ﻋﺎﺋﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﺪرم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮش را از
ﻏﻼف ﺑﯿﺮون آورده ﺑﻮد ،ﺳﻮار ﺑﺮ ﺳﻮاریاش ،ﺑﻪ ﻃﺮف ذی ّ
اﻟﻘﺼﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،آن ﮔﺎه ﻋﻠﯽ
ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ آﻣﺪ و از ﺟﻠﻮ ﺳﻮاریاش را ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ﮐﺠﺎ ﻣﯽروی ای ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل
ﺧﺪا؟ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ آﻧﭽﻪ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص در روز اﺣﺪ ﺑﺮاﯾﺖ ﮔﻔﺖ:
»ﺷﻤﺸﯿﺮت را در ﻏﻼف ﮐﻦ ،و ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻧﻔﺴﺖ در ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻣﻨﻪ« ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺗﻮ را
ً
از دﺳﺖ ﺑﺪھﯿﻢ ،ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ اﺑﺪا ﺑﺮای اﺳﻼم ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ او ﺑﺮﮔﺸﺖ و ارﺗﺶ را
ﻓﺮﺳﺘﺎد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۴۳آﻣﺪه .و اﯾﻦ را دار ﻗﻄﻨﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن،
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۳۱۵آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﻮدن ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺮای ﻣﺮدم

ﺧﻄﺒﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س درﺑﺎره ﺧﻼﻓﺖ و ﺳﺨﻦ وی ﮐﻪ» :ﻣﻦ ھﺮﮔﺰ ھﯿﭻ ﺷﺐ و روزی ﺑﺮ
آن ﺣﺮﯾﺺ ﻧﻤﻮدهام«

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻟﺼﺤﺎﺑﻪ از اﺑﻮﺑﮑﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ،اﮔﺮ
ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻓﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ رﻏﺒﺖ در آن ،و ﯾﺎ ﺑﻪ ھﺪف اﺳﺘﺒﺪاد
و ﺗﮏ روی ﺑﺮ ﺷﻤﺎ و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ
ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،ﻣﻦ آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻏﺒﺖ ﺑﺪان ،و اﺳﺘﺒﺪاد و ﺗﮏ روی ﺑﺮ ﺷﻤﺎ و
ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﮕﺮﻓﺘﻪام ،و ھﺮﮔﺰ ھﯿﭻ ﺷﺐ و روزی ﺑﺮ آن ﺣﺮﯾﺺ ﻧﺒﻮدهام ،و ﻧﻪ از
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﭘﻨﮫﺎن و ﺟﮫﺮ آن را ﻃﻠﺐ ﮐﺮدهام ،و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﺮ ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﻪ ﮔﺮدن
اﻧﺪاﺧﺘﻢ ،ﮐﻪ ﻣﺮا ﻃﺎﻗﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و دوﺳﺖ
دارم ﮐﻪ اﯾﻦ ،ﺑﺮای ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮی از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻦ ﮐﻪ
در آن ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺘﺮد اﺳﺖ ،و از ﺷﻤﺎ ﺑﯿﻌﺘﯽ ﻧﺰد ﻣﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ،و آن را ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ واﮔﺬار ﮐﻨﯿﺪ ،و ﻣﻦ ھﻢ ﻣﺮدی از ﺷﻤﺎ
ھﺴﺘﻢ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۳۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س و اﯾﻦ ﻗﻮل اﯾﺸﺎن :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺗﻮ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎ ھﺴﺘﯽ

و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﻋﻄﯿﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﻓﺮدای ھﻤﺎن
روزی ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ﻣﻦ

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ
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ﺑﯿﻌﺖﺗﺎن را ﺑﺮایﺗﺎن ﻣﺴﺘﺮد ﮔﺮداﻧﯿﺪم  ١ﭼﻮن ﻣﻦ ﺑﮫﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺑﮫﺘﺮﺗﺎن
ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،و آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف وی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ،ﺗﻮ  -ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ  -ﺑﮫﺘﺮ ﻣﺎ ھﺴﺘﯽ .ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ،ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﻮﺷﯽ و زور داﺧﻞ اﺳﻼم
ﺷﺪهاﻧﺪ ،آﻧﺎن در ﭘﻨﺎه ﺧﺪا و ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺧﺪاﯾﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را از
ﭼﯿﺰی در ّ
ذﻣﻪاش ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﮑﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ ،ﻣﻦ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ دارم ﮐﻪ ﻧﺰدم
ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،وﻗﺘﯽ ﻣﺮا دﯾﺪﯾﺪ ،ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪهام ،ﺧﻮد را از ﻣﻦ ﺑﺎز دارﯾﺪ ،ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را
ﻋﻘﺎب ﻧﮑﻨﻢ .ای ﻣﺮدم! دﺳﺖ آوردھﺎی ﻏﻼمھﺎیﺗﺎن را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دھﯿﺪ  ،٢ﭼﻮن ﺑﺮای
ﮔﻮﺷﺘﯽ ﮐﻪ از ﺣﺮام رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﺳﺰد ﮐﻪ داﺧﻞ ّ
ﺟﻨﺖ ﺷﻮد .آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ! و ﻣﺮا ﺑﺎ
ﭼﺸﻢھﺎﯾﺘﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،اﮔﺮ راﺳﺖ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدم ،ﮐﻤﮑﻢ ﮐﻨﯿﺪ ،و اﮔﺮ ﮐﺠﯽ ﻧﻤﻮدم ،راﺳﺖ
و ﺑﺮاﺑﺮم ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و اﮔﺮ ﺧﺪا را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮدم ،اﻃﺎﻋﺘﻢ ﮐﻨﯿﺪ ،و اﮔﺮ ﺧﺪا را ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮدم،
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۳۵آﻣﺪه اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۵/۱۸۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در
اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ،و ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﻋﻄﯿﻪ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ.
ﭘﺎﺳﺦ ﻋﻠﯽ س ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س و ﺳﺨﻦ او در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﻪ :ﻧﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎﯾﺖ را ﻗﺒﻮل
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻧﻪ از ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺑﺪه
ّ
ﱠ
اﺑﻮﺟﺤﺎف رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﯿﻌﺖ
ﻧﺰد ُﻋﺸﺎری از

ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﺳﻪ روز دروازه ﺧﻮد را ﺑﺴﺖ ،و در ھﺮ روز ﺑﺮایﺷﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﻣﺪ ،و
ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ،ﺑﯿﻌﺖﺗﺎن را ﻓﺴﺦ ﻧﻤﻮدم ،ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ،ھﻤﺮاھﺶ ﺑﯿﻌﺖ
ﮐﻨﯿﺪ .و در ھﺮ ﺑﺎر ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س در ﺑﺮاﺑﺮ وی ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻧﻪ
اﺳﺘﻌﻔﺎﯾﺖ را ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و ﻧﻪ از ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺑﺪھﯽ ،ﺗﻮ را رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﭘﯿﺶ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﺒﺖ دارد؟! اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۴۱آﻣﺪه .و اﯾﻦ را
اﺑﻦ ﻧﺠﺎر از زﯾﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ از ﭘﺪراﻧﺶ ش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ رﺳﻮل
ﺧﺪا ص اﯾﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ آن را ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺴﺘﺮد
ﮐﻨﻢ؟  -اﯾﻦ را ﺳﻪ ﺑﺎر ﮔﻔﺖ  -در آن ھﻨﮕﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻧﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎﯾﺖ را ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و ﻧﻪ ھﻢ از ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺑﺪھﯽ،
 -١ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﻌﺖﺗﺎن را ﻓﺴﺦ و ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺮداﻧﯿﺪم.
 -٢آنھﺎ از ﻏﻼم ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﻣﺎل ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ اﻣﺮﺷﺎن ﻧﻤﻮد ﺗﺎ در ﺣﻼل ﺑﻮدن آﻧﭽﻪ از
ّ
دﻗﺖ و ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ّ
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻣﺆﺧﺮ و ﻋﻘﺐ ﻣﯽدارد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺗﻮ را ﭘﯿﺶ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟! اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۴۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺒﻮل ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺮای ﻣﺼﻠﺤﺖ دﯾﻨﯽ

ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮراﻓﻊ درﺑﺎره ﺧﻼﻓﺖ و آﻧﭽﻪ در ﻣﯿﺎن او و اﺑﻮﺑﮑﺮ س در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد
اﺑﻦ راھﻮﯾﻪ ،ﻋﺪﻧﯽ ،ﺑﻐﻮی و اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ از راﻓﻊ ﺑﻦ اﺑﯽ راﻓﻊ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:

ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ :وی ھﻤﺎن رﻓﯿﻘﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮا اﻣﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﺑﺮ دو ﻣﺮد اﻣﯿﺮ ّ
ﻣﻘﺮر ﻧﺸﻮم ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻧﻤﻮدم و ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪم ،و
ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :ای اﺑﻮﺑﮑﺮ آﯾﺎ ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ .ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ
ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داری ،ﮐﻪ ﺑﺮ دو ﻣﺮد اﻣﯿﺮ ّ
ﻣﻘﺮر ﻧﺸﻮم ،و ﺣﺎﻻ
ﺧﻮدت اﻣﺮ ّاﻣﺖ را ﺑﻪ دوش ﮔﺮﻓﺘﻪای؟! ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص رﺣﻠﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺮدم ﺑﻪ زﻣﺎن
ﮐﻔﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﻣﻦ ﺑﺮ آﻧﮫﺎ از اﯾﻦ ﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﻮﻧﺪ و اﺧﺘﻼف ﮐﻨﻨﺪ ،و در
ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ آن داﺧﻞ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﻮدم ،و ﯾﺎراﻧﻢ ھﻢ ﺑﺮ ﻣﻦ اﺻﺮار ﻧﻤﻮدﻧﺪ .و ﺗﺎ آن وﻗﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ دﻟﯿﻞ آورد ﮐﻪ وی را ﻣﻌﺬور داﻧﺴﺘﻢ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۲۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺰن و اﻧﺪوه ﺑﺮ ﻗﺒﻮل ﺧﻼﻓﺖ ﺳﺨﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ س ﮐﻪ :ﺗﻮ ﻣﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
ّ
ﻣﮑﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﯽ
اﺑﻦ راھﻮﯾﻪ و ﺧﯿﺜﻤﻪ در ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻟﺼﺤﺎﺑﻪ و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از ﻣﺮدی از آل رﺑﯿﻌﻪ رواﯾﺖ

ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ ،در ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﻮد ﺣﺰﯾﻦ و اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،ﻋﻤﺮ ﻧﺰدش آﻣﺪ ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ روی ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و او
ّ
را ﻣﻼﻣﺖ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﻣﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﮑﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﯽ ،و از ﺣﮑﻢ ﻧﻤﻮدن در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم
ﺑﻪ وی ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد .ﻋﻤﺮ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
»واﻟﯽ اﮔﺮ اﺟﺘﮫﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺮای وی دو اﺟﺮ اﺳﺖ .و اﮔﺮ اﺟﺘﮫﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و
ﺣﻖ را ﺧﻄﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﯾﮏ اﺟﺮ اﺳﺖ« ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ وی ﺑﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺳﮫﻞ و آﺳﺎن
ﮔﺮداﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۳۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺨﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ س در وﻗﺖ وﻓﺎﺗﺶ ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف س
اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ،ﻋﻘﯿﻠﯽ ،ﻃﺒﺮاﻧﯽ ،اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ،ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
ﺑﻦ ﻋﻮف رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :اﺑﻮﺑﮑﺮ ّ
ﺻﺪﯾﻖ س ھﻨﮕﺎم وﻓﺎﺗﺶ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺟﺰ ﺑﺮ ﺳﻪ

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ
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ﭼﯿﺰ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را اﻧﺠﺎم دادم ،و دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ اﻧﺠﺎمﺷﺎن ﻧﻤﯽدادم ،دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﭼﯿﺰی
اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ .و ﺳﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪادم ،و دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدادم .و ﺳﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ درﺑﺎره آنھﺎ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪم ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و در آن آﻣﺪه :دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ در روز ﺳﻘﯿﻔﻪ ﺑﻨﯽ
ﺳﺎﻋﺪه اﻣﺮ را ﺑﻪ ﮔﺮدن ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﻣﺮد ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻢ :اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ ﺟﺮاح ﯾﺎ ﻋﻤﺮ ،و او
اﻣﯿﺮ ﻣﯽﺑﻮد و ﻣﻦ وزﯾﺮ ﻣﯽﺑﻮدم ،و ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه :دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ را ﺑﻪ
ﻃﺮف ﺷﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎدم ،ﻋﻤﺮ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻋﺮاق ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدم ،ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت دﺳﺘﮫﺎی ﺧﻮد
را ﺑﻪ راﺳﺖ و ﭼﭗ در راه ﺧﺪا دراز ﻧﻤﻮده ﺑﻮدم .و اﻣﺎ آن ﺳﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ،
درﺑﺎره آﻧﮫﺎ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪم :دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ،ﮐﻪ وی را ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪم ،ﮐﻪ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای ﮐﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ اھﻞ آن ﺑﺮ آن ﻧﺰاع ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ،و دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ،ﮐﻪ وی را
ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪم ،آﯾﺎ ﺑﺮای اﻧﺼﺎر در اﯾﻦ اﻣﺮ ﭼﯿﺰی ھﺴﺖ؟ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ )(۳/۱۳۵
آﻣﺪه .و ھﯿﺜﻤﯽ ) (۵/۲۰۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻋﻠﻮان ﺑﻦ داود ﺑﺠﻠﯽ آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﮫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﮫﺎ اﻧﮑﺎر  ١ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ.
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدن ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ و ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺸﻮرت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎ اﺻﺤﺎﺑﺶ درﺑﺎره ﺧﻼﻓﺖ ﻫﻨﮕﺎم وﻓﺎت

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۱۹۹از اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ و ﻏﯿﺮ وی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻣﺮﯾﻀﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ّ
ﺻﺪﯾﻖ س ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺖ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف س را ﺧﻮاﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :از
ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺪه؟ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا از اﻣﺮی ﻣﯽﭘﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ،ﺑﻪ

آن از ﻣﻦ ﻋﺎﻟﻢﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ س ﮔﻔﺖ :وی
ّ
 ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ  -ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮت درﺑﺎرهاش اﺳﺖ  ٢ﺑﻌﺪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن سرا ﺧﻮاﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :از ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺪه؟ ﻋﺜﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ از وی ﺑﺮای ﻣﺎن ﺧﺒﺮ  ٣ﺑﺪه.
ﱠ
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ رﻏﻢ آن ھﻤﻪای اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ! آن ﮔﺎه ﻋﺜﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ  ،٤ﻋﻠﻢ ﻣﻦ
درﺑﺎره وی ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮫﺎن وی از آﺷﮑﺎرش ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ او در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ
 -١ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﻧﺰد ّ
ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﯿﺴﺖ و از ﺟﻤﻠﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻨﮑﺮ اﺳﺖ .م.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ :او ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را ﺑﺮای ﺧﻼﻓﺖاھﻞ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ.
 -٣ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺜﻤﺎن س اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﻮبﺗﺮ از ﺣﺎل ﻋﻤﺮ س ﺧﺒﺮ داری .م.
 -٤در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎل »اﻟﻠﮫﻢ«» ،ﺑﺎرﺧﺪاﯾﺎ« در ھﻤﭽﻮ ﻣﻮارد ،ﺑﺮای ﺗﻤﮑﯿﻦ و اﺳﺘﻮار ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻮاب
در ﻧﻔﺲ ﺷﻨﻮﻧﺪه اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد .م.

٤٨

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻧﯿﺴﺖ .آن ﮔﺎه اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا ﺑﺮ ﺗﻮ رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ وی را
ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻢ ،از ﺗﻮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﻧﻤﻮدم ،و در ﺿﻤﻦ آن دو ﺑﺎ ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ زﯾﺪ اﺑﻮ اﻋﻮر و اﺳﯿﺪ
ﺑﻦ ﺣﻀﯿﺮ و ﻏﯿﺮ آن دو از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﻮد .اﺳﯿﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ،
ﻣﻦ وی را زﺑﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﻣﯽداﻧﻢ ،ﮐﻪ ﺑﺮای رﺿﺎ ،راﺿﯽ  ١ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﺑﺮای
ﺧﺸﻢ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ .و آﻧﭽﻪ را ﭘﻨﮫﺎن و ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﯽدارد ،ﺑﮫﺘﺮ از آﻧﭽﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺷﮑﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﻗﻮیﺗﺮ از وی ،اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﻪ دوش ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ در ﻣﯿﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ و ﻋﺜﻤﺎن ش درﺑﺎره ﺧﻠﯿﻔﻪ ﮔﺮداﻧﯿﺪن ﻋﻤﺮ س
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد
و ﺑﻌﻀﯽ از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص از وارد ﺷﺪن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ و ﻋﺜﻤﺎن ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ ش ،و
ﺧﻠﻮت آن دو ﺑﺎ وی ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ رﻓﺘﻨﺪ ،و ﮐﺴﯽ از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ
ﺑﺮای ﭘﺮوردﮔﺎرت ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮ درﺑﺎره ﺧﻠﯿﻔﻪ ﮔﺮداﻧﯿﺪن ﻋﻤﺮ ﺑﺮ ﻣﺎ ،ﺑﭙﺮﺳﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺗﻮ ﻏﻠﻈﺖ و ﺷﺪت وی را ھﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ،ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ﺑﻨﺸﺎﻧﯿﺪ ،آﯾﺎ ﻣﺮا
در ﻣﻮرد ]ﺳﺌﻮال[ ﺧﺪاوﻧﺪ ]از اﺳﺘﺨﻼف[ ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪ؟ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از اﻣﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻇﻠﻢ ﺗﻮﺷﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺎنﻣﻨﺪ ﮔﺮدد!! ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺑﺎرﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اھﻞ ﺗﻮ را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﻠﯿﻔﻪ
ﮔﺮداﻧﯿﺪم .آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻢ ،آن را از ﻣﻦ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻋﻘﺐ ﺗﻮﺳﺖ ﺑﺮﺳﺎن ،و ﺑﻌﺪ
ّ
از آن ﺑﻪ ﭘﮫﻠﻮ ﺗﮑﯿﻪ ﻧﻤﻮد ،و ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن را ﺧﻮاﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﻮﯾﺲ:
ﻧﺎﻣﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س درﺑﺎره ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﺧﻠﯿﻔﻪ ﮔﺮداﻧﯿﺪن ﻋﻤﺮ س و وﺻﯿﺘﺶ
ﺑﺮای او و ﺑﺮای ﻣﺮدم
»�ﺴﻢ اﷲ الﺮﻤﺣﻦ الﺮﺣﻴﻢ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻋﻬﺪ أﺑﻮ��ﺮ ﺑﻦ أﻲﺑ ﻗﺤﺎﻓﺔ ﻲﻓ آﺧﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﺎﺪﻟﻧﻴﺎ
ً
ﺧﺎرﺟﺎ ﻣﻨﻬﺎ ،وﻋﻨﺪ أول ﻋﻬﺪه ﺑﺎﻵﺧﺮة داﺧﻼ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺆﻣﻦ الﺎﻜﻓﺮ ،و�ﻮﻗﻦ اﻟﻔﺎﺟﺮ،
و�ﺼﺪق الﺎﻜذب :إ� اﺳﺘﺨﻠﻔﺖ ﻋﻠﻴ�ﻢ ﺑﻌﺪي ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﺨﻟﻄﺎب ،ﻓﺎﺳﻤﻌﻮا ﻪﻟ وأﻃﻴﻌﻮا،
و�� لﻢ آل اﷲ ورﺳﻮﻪﻟ ودﻳﻨﻪ وﻧﻔﻰﺴ و�ﻳﺎ�ﻢ ً
ﺧ�ا ،ﻓﺈن ﻋﺪل ﻓﺬلﻚ ﻇ� ﺑﻪ ،وﻋﻠ� ﻓﻴﻪ
َ
و�ن ﺑﺪل ﻓﻠﻞﻜ امﺮئ ﻣﺎ اﻛتﺴﺐ )ﻣﻦ اﻹﺛﻢ( ٢واﺨﻟ� أردت ،وﻻ أﻋﻠﻢ اﻟﻐﻴﺐ ﴿ َو َس َي ۡعل ُم
 -١ﯾﻌﻨﯽ در ﮐﺎری ﮐﻪ رﺿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ راﺿﯽ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻣﻮردی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ راﺿﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻧﺎراﺿﯽ ﻣﯽﺷﻮد .م.
 -٢ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﻄﺒﻘﺎت.

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ

َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َ َّ ُ َ َ
َ َ
ب يَنقل ُِبون﴾ ١والﺴﻼم ﻋﻠﻴ�ﻢ ورﻤﺣﺔ اﷲ«.
ٱ�ِين ظلموا أي منقل ٖ

٤٩

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪای ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪه ﻣﮫﺮﺑﺎن .اﯾﻦ ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮﺑﻦ اﺑﯽ ﻗﺤﺎﻓﻪ
آن را در آﺧﺮ ﻋﮫﺪ و زﻣﺎن ﺧﻮد در دﻧﯿﺎ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از آن ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ،و ھﻨﮕﺎم اﺑﺘﺪا و اول
ﻋﮫﺪ و زﻣﺎﻧﺶ ﺑﻪ آﺧﺮت ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،از ﺧﻮد ﺑﻪﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺟﺎﯾﯽ

ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮ اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورد ،و ﻓﺎﺟﺮ ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و دروﻏﮕﻮی راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ] :٢در ھﻤﯿﻦ ﺣﺎل[

ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮدم ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﮔﺮداﻧﯿﺪم ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از وی ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و اﻃﺎﻋﺖ
ﮐﻨﯿﺪ ،و ﻣﻦ درﺑﺎره ﺧﺪا ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ،دﯾﻦ وی ،ﻧﻔﺲ ﺧﻮدم و ﺷﻤﺎ در ﺧﯿﺮ ﺗﻘﺼﯿﺮی ﻧﻨﻤﻮدهام،
اﮔﺮ وی ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﻤﻮد ،ھﻤﺎن ﮔﻤﺎن ﻣﻦ در ﻗﺒﺎل وی ،و ﻋﻠﻤﻢ درﺑﺎرهاش اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﻮد،
ﺑﺮای ھﺮ ﺷﺨﺺ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ )از ﮔﻨﺎه( ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﻣﻦ ﺧﯿﺮ را اراده
ﻧﻤﻮدهام ،و ﻏﯿﺐ را ﻧﻤﯽداﻧﻢ» ،و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺘﻢ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ زودی ﺧﻮاھﻨﺪ داﻧﺴﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ
ﱠ
ﮐﺪام ﺳﻮ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ« ،واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ و رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ«.

ﺑﻌﺪ اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ،و ﻧﺎﻣﻪ را ﻣﮫﺮ ﮐﺮد .و ﺑﻌﻀﯽ از راوﯾﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س
اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮای ﮐﺎﺗﺐ ﮔﻔﺖ و او ﻧﻮﺷﺖ ،ذﮐﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،و ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺎم
ﮐﺴﯽ را ﺑﺒﺮد ،ﺑﯿﮫﻮش ﮔﺮدﯾﺪ .آن ﮔﺎه ﻋﺜﻤﺎن س ﻧﻮﺷﺖ :ﻣﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب را
ﺧﻠﯿﻔﻪ ﮔﺮداﻧﯿﺪم .ﺳﭙﺲ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ھﻮش آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ را ﻧﻮﺷﺘﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺨﻮان .و او
ﺑﺮای وی ذﮐﺮ ﻋﻤﺮ را ﺧﻮاﻧﺪ ،آن ﮔﺎه اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ
ﺗﺮﺳﯿﺪی اﮔﺮ ﺟﺎﻧﻢ در ھﻤﺎن ﺑﯿﮫﻮﺷﯽام ﺑﺮﻣﯽآﻣﺪ ،اﺧﺘﻼف ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﻮ را
ﺧﺪاوﻧﺪ از اﺳﻼم و از اھﻞ آن ﺟﺰای ﺧﯿﺮ ﺑﺪھﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺑﺮای آن اھﻞ ﺑﻮدی .و
ﺑﻌﺪ از آن او را اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ،و او ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﮫﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب و
اﺳﯿﺪﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﻗﺮﻇﯽ ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ .و ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﺎ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ھﺴﺖ ﺑﯿﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻠﯽ .و ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ وی
را داﻧﺴﺘﯿﻢ  -اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻮﯾﻨﺪه ﻋﻠﯽ ﺑﻮد  -او ﻋﻤﺮ اﺳﺖ .و ھﻤﻪﺷﺎن ﺑﻪ آن
اﻗﺮار ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ آن راﺿﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

 -١اﻟﺸﻌﺮاء.(۲۲۷) :
 -٢ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ در ﻣﻮﻗﻌﯽ ﻗﺮار دارم ﮐﻪ در آن ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎﻓﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﻓﺎﺟﺮ ﻣﺨﻠﺺ و دروﻏﮕﻮ ﺻﺎدق
ﻣﯿﮕﺮدد ،و آن ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺮب ﻣﻮت اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺣﺎل در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ،
ﺧﻮد ﻏﺮﺿﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و ﺣﻖ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﻢ .م.

٥٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﻌﺪ از آن اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻋﻤﺮ را ﺗﻨﮫﺎ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ،و او را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻮد وﺻﯿﺖ ﮐﺮد ،و ﺑﻌﺪ از آن از
ﻧﺰد وی ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ س دﺳﺖھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :ﺑﺎرﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ ﺑﻪ آن
ﺟﺰ ﺻﻼحﺷﺎن را ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ،و از ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺮ ایﺷﺎن ﺗﺮﺳﯿﺪم ،و در ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ ﮐﺎری ﻧﻤﻮدم،
ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ آن داﻧﺎﺗﺮی ،و ﺑﺮایﺷﺎن ﺑﻪ رأی ﺧﻮد اﺟﺘﮫﺎد ﻧﻤﻮدم ،و ﺑﮫﺘﺮ و ﻗﻮیﺗﺮ ،و ﺣﺮﯾﺺ
١
ﺗﺮﺷﺎن را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺪاﯾﺖ آﻧﺎن ﻣﻨﺘﮫﯽ ﮔﺮدد ،ﺑﺮایﺷﺎن واﻟﯽ ﮔﺮداﻧﯿﺪم ،و از اﻣﺮت
آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه ،ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﺑﺎش،
ﭼﻮن آﻧﮫﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖاﻧﺪ ،و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺷﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮﺳﺖ ،واﻟﯽﺷﺎن را ﺑﺮایﺷﺎن اﺻﻼح
ﺑﮕﺮدان ،و او را از ﺧﻠﻔﺎی رھﯿﺎﺑﺖ ﺑﮕﺮدان ،ﮐﻪ ھﺪاﯾﺖ ﻧﺒﯽ رﺣﻤﺖ را ،و ھﺪاﯾﺖ ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ
ﺑﻌﺪ از او را ،ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﺪ و رﻋﯿﺘﺶ را ﺑﺮاﯾﺶ اﺻﻼح ﺑﮕﺮدان .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۳/۱۴۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ و ﺳﯿﻒ از ﺣﺴﻦ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س
ﻣﺮﯾﺾ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ ھﻮﯾﺪا ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ وی در ﺧﻮاھﺪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﻟﺬا ﻣﺮدم را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد و
ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﯾﻢ آﻧﭽﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،و ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﻣﯿﺮم ،و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﻮﮔﻨﺪھﺎی ﺷﻤﺎ را از ﺑﯿﻌﺖ ﻣﻦ ﮔﺸﻮده اﺳﺖ ،و ﻋﻘﺪ ﻣﺮا از ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ ،و اﻣﺮﺗﺎن را دوﺑﺎره ﺑﺮایﺗﺎن ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ
ﻣﻘﺮر ﮐﻨﯿﺪ ،و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﮐﺴﯽ را اﻣﯿﺮ ّ
ﺑﺮ ﺧﻮد اﻣﯿﺮ ّ
ﻣﻘﺮر ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﮫﺘﺮ و
ﺳﺰاوارﺗﺮ از آن ﺟﮫﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﺑﻌﺪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﮐﺎر
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ،و او را ﺗﻨﮫﺎ رھﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺟﻮر ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ ،و دوﺑﺎره ﻧﺰد وی ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﺎ را راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻦ .ﮔﻔﺖ :ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ اﺧﺘﻼف ﮐﻨﯿﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﻪ .ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﮫﺪ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ راﺿﯽ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻠﯽ .ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮاﯾﻢ
ﻣﮫﻠﺖ ﺑﺪھﯿﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺮای ﺧﺪا ،و دﯾﻨﺶ و ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ .آن ﮔﺎه اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮐﺴﯽ را ﻧﺰد
ﻋﺜﻤﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻦ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺗﻮ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﮐﺎر اھﻞ و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ھﺴﺘﯽ .ﻋﺜﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ) .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻓﺮﻣﻮد (:ﺑﻨﻮﯾﺲ ،وی
ﻧﻮﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ رﺳﯿﺪ ،آن ﮔﺎه اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﯿﮫﻮش ﺷﺪ ،و ﺑﺎز ﺑﻪ ھﻮش آﻣﺪ و
ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﻮﯾﺲ ﻋﻤﺮ.

 -١ﻣﺮاد از اﻣﺮ اﯾﻨﺠﺎ ﻋﻼﯾﻢ ﻣﻮت اﺳﺖ .م.

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ

٥١

ﺟﻮاب اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﻪ ﻃﻠﺤﻪ در وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﻤﺮ س ﺑﺎ وی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﻧﻤﻮد
ﱠ
ﱠ
و ﻧﺰد ﻻﻟﮑﺎﺋﯽ از ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪﺑﻦ ﻋﻤﺮ ش رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ّ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮگ اﺑﻮﺑﮑﺮ ّ
ﺻﺪﯾﻖ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن س را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد ،و ﻋﮫﺪ

ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ وی اﻣﻼء ﮔﻔﺖ و او ﻧﻮﺷﺖ ،و ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺎم ﮐﺴﯽ را ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﺑﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ س
ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ آﻣﺪ ،و ﻋﺜﻤﺎن ﻧﻮﺷﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ،ﺑﻌﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ھﻮش آﻣﺪ ،و ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎن
ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ را ﻧﻮﺷﺘﯽ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻮدم وﻓﺎت ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﯽ ،و از اﺧﺘﻼف و
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪم ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﻧﻮﺷﺘﻢ .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا ﺑﺮ ﺗﻮ رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ!
ﱠ
اﮔﺮ ﺧﻮدت را ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﯽ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آن اھﻞ ﺑﻮدی آن ﮔﺎه ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺮ
وی داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﻦاﻧﺪ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
درﺷﺘﯽ ﻋﻤﺮ را ﺑﺮ ﻣﺎ در زﻧﺪﮔﯽات ﻣﯽداﻧﯽ ،وی ﺑﻌﺪ از وﻓﺎﺗﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ
وﯾﮋه وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﻮر ﻣﺎ را ﺑﻪ وی ﺳﭙﺮده ﺑﺎﺷﯽ؟ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را از وی ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺒﯿﻦ
ﮐﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ﺑﻨﺸﺎﻧﯿﺪ .آﯾﺎ در ﻣﻮرد ]ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ[ ﺧﺪا ]از
اﺳﺘﺨﻼف[ ﻣﺮا ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﯽ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در اﻣﻮر ﺷﻤﺎ از وھﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،زﯾﺎنﻣﻨﺪ ﮔﺮدد،
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﻦ ﺑﭙﺮﺳﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺑﺮ اھﻞ ﺗﻮ  ١ﺑﮫﺘﺮﺷﺎن را ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ﺧﻠﯿﻔﻪ
ﮔﺮداﻧﯿﺪم .اﯾﻦ را از ﻣﻦ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺮﺳﺎن.
ﺣﺪﯾﺚ ّام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل در اﯾﻦ اﻣﺮ

و ﻧﺰد اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۱۹۶از ﻋﺎﺋﺸﻪ ل رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮگ
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻓﺮارﺳﯿﺪ ،ﻋﻤﺮ را ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،آن ﮔﺎه ﻋﻠﯽ و ﻃﻠﺤﻪ ب ﺑﺮ وی داﺧﻞ
ﮔﺮدﯾﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﮐﯽ را ﺧﻠﯿﻔﻪ ﮔﺮداﻧﯿﺪهای؟ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ را .آن دو ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭘﺲ ﺗﻮ ﺑﺮای
ﭘﺮوردﮔﺎرت ﭼﻪ داری ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯽ؟ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻣﺮا در ﻣﻮرد ]ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ[ ﺧﺪا ]از اﺳﺘﺨﻼف[
ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪ؟ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺑﻪ ﻋﻤﺮ از ﺷﻤﺎ داﻧﺎﺗﺮم ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺑﮫﺘﺮ اھﻞ ﺗﻮ را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن
ﺧﻠﯿﻔﻪ ﮔﺮداﻧﯿﺪم .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۴۶آﻣﺪه .و اﯾﻦ را ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۸/۱۴۹ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
آن از ﻋﺎﺋﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ) (۴/۵۴ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن را از اﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ
ﻋﻤﯿﺲ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -١ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن .م.

٥٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺣﺪﯾﺚ زﯾﺪﺑﻦ ﺣﺎرث در اﯾﻦ اﻣﺮ

و اﯾﻦ را اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از زﯾﺪﺑﻦ ﺣﺎرث رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮگ اﺑﻮﺑﮑﺮ س
ﻓﺮارﺳﯿﺪ ،ﮐﺴﯽ را دﻧﺒﺎل ﻋﻤﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﮐﻪ او را ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻋﻤﺮ
درﺷﺖ ﺧﻮی و ﺳﺨﺖﮔﯿﺮ را ﺑﺮ ﻣﺎ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟! اﮔﺮ وی واﻟﯽ ﻣﺎ ﮔﺮدد ،درﺷﺖ
ﺧﻮیﺗﺮ و ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪی ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻋﻤﺮ را ﺑﺮ ﻣﺎ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﮔﺮداﻧﯿﺪهای ،ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻣﺮا
درﻣﻮرد ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اھﻠﺖ را ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﺧﻠﯿﻔﻪ
ﮔﺮداﻧﯿﺪم .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۴۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
ّ
ﻣﺤﻮل ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺎر ﺷﻮری ﺑﻪ اﻫﻞ آن

ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻋﻤﺮ س و ﺳﭙﺮدن اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﺶ ﺗﻦ ﺗﻮﺳﻂ او و ﺳﺘﺎﯾﺶ اﺑﻦ
ّ
ﻋﺒﺎس س از وی

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﻟﺆﻟﺆ ﻋﻤﺮ س را ﺑﺎ
ﮐﺎرد زد ،او را دو ﺿﺮﺑﻪ زد ،و ﻋﻤﺮ س ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ وی در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﮔﻨﺎھﯽ دارد ﮐﻪ
آن را ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س را  -ﮐﻪ دوﺳﺖ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ
ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و از وی ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ  -ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :دوﺳﺖ دارم ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻃﺮف
ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺮدم ﺑﻮده اﺳﺖ؟  ١آن ﮔﺎه اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ل ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،و از ﻧﺰد ھﺮ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ
از ﻣﺮدم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ آﻧﮫﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻋﻤﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﮔﻔﺖ :ای
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ! از ﻧﺰد ھﺮ ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدم ،دﯾﺪم آﻧﺎن را ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﻧﮕﺎر
آﻧﮫﺎ اﻣﺮوز ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﻮان ﺧﻮﯾﺶ را از دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﻨﺪ .آن ﮔﺎه ﮔﻔﺖ :ﮐﯽ ﻣﺮا ﮐﺸﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ داد اﺑﻮﻟﺆﻟﺆ ﻣﺠﻮﺳﯽ ،ﻏﻼم ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ .اﯾﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﮕﺎه ﻣﻦ ﺑﺸﺎﺷﺖ
و ﮔﺸﺎﯾﺶ را در روی وی دﯾﺪم ،و ﮔﻔﺖ :ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ راﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺮا ﮐﺴﯽ ﻧﮑﺸﺖ ﮐﻪ
»ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ« را ﺑﺮاﯾﻢ ّ
ﺣﺠﺖ آورد ]و ﺑﺎ آن ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﮐﻨﺪ[ .اﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را از اﯾﻦ ﮐﻪ

 -١ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻮرد ﺿﺮب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ او ﺗﻮﻃﺌﻪای از ﺟﺎﻧﺐ ﮔﺮوھﯽ از
ﻣﺮدم ﺑﻮده اﺳﺖ ،و آن ﮔﺮوه اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺪام ﻋﻤﻞ ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﻪ وی در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ اﻧﺠﺎم
دادهاﻧﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺧﺎﺋﻨﺎﻧﻪ ﻓﺮدی ﺑﻮده ،و اﻧﮕﯿﺰهھﺎی دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .م.

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ

٥٣

ّ
ﯾﮑﯽ از ﮐﻔﺎر  ١را ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺎ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﺑﻮدم ،وﻟﯽ از ﻣﻦ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮدﯾﺪ!!.
ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ﺑﺮادراﻧﻢ را ﺑﺮاﯾﻢ ﻃﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ﮐﯽ را؟ ﮔﻔﺖ :ﻋﺜﻤﺎن ،ﻋﻠﯽ،
ﻃﻠﺤﻪ ،زﺑﯿﺮ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف و ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص ش را ،و دﻧﺒﺎل آﻧﮫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و
ﺑﻌﺪ از آن ﺳﺮ ﺧﻮد را در آﻏﻮﺷﻢ ﻧﮫﺎد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ آﻣﺪﻧﺪ ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻨﮫﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ
ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ ،در اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﯾﺪم و ﺷﻤﺎ را  -ای ﺷﺶ ﺗﻦ  -ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺳﺮان ﻣﺮدم و
رھﺒﺮانﺷﺎن ھﺴﺘﯿﺪ ،و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺟﺰ در ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ درﺳﺖ و راﺳﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ،
اﻣﺮ ﻣﺮدم درﺳﺖ و راﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و اﮔﺮ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ  -ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
از وی ﺷﻨﯿﺪم اﺧﺘﻼف و ﺷﻘﺎق را ﯾﺎد ﻧﻤﻮد ،و اﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ را ،ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ آن واﻗﻊ
ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ ،ﭼﻮن وی ﺑﻪ ﻧﺪرت ﮐﺎری را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ آن را دﯾﺪهام -
ﺑﻌﺪ از آن ﺧﻮن از وی ﺑﻪ ﺷﺪت ﺟﺎری ﺑﻮد ،و آﻧﮫﺎ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ آھﺴﺘﮕﯽ ﺻﺤﺒﺖ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﺮﺳﯿﺪم آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدی از ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ :اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ
ھﻨﻮز زﻧﺪه اﺳﺖ ،و دو ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮی ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا
ﺑﺮدارﯾﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدﯾﻢ .ﮔﻔﺖ :ﺳﻪ روز ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ ،و ﺻﮫﯿﺐ اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎز
ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﻢ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر و
ﺑﺰرﮔﺎن ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از آﻧﮫﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ او ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺑﻌﺪ از آن ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽای از ﺷﯿﺮ را ﺧﻮاﺳﺖ و آن را ﻧﻮﺷﯿﺪ ،و ﺳﻔﯿﺪی ﺷﯿﺮ از ھﺮ دو
زﺧﻢ آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ ،و داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮگ اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه ﮔﻔﺖ :اﮐﻨﻮن اﮔﺮ دﻧﯿﺎ ھﻤﻪاش
ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﯽﺑﻮد آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رھﺎﯾﯽ از ھﻮل ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻓﺪﯾﻪ ﻣﯽدادم ،وﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺳﺘﺎﯾﺶ

 -١در ﻧﺺ »ﻋﻠﻮج« اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﺟﻤﻊ »ﻋﻠﺞ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ھﺪف از آن ﮐﻔﺎر ﻋﺠﻢ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ
اﺷﺎره ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ ،اﺟﺎﻧﺐ را از ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ
دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ آن از اﺧﺘﻼط و ﺗﮑﺎﺛﺮ اﻓﮑﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
از اﻋﻤﺎل ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ در آن ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺪهای از آﺗﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﻋﻮاﻣﻞ و اﺳﺒﺎب ﻣﺨﺘﻠﻒ وارد ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه اﺑﻮﻟﺆﻟﺆ ﮐﻪ ﻧﻘﺎش ،آھﻨﮕﺮ
و ﻧﺠﺎر ﺑﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،وی ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﮐﻪ
اﻣﯿﺮ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺖ وارد ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﻮد ،و ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﭘﺲ از درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻐﯿﺮه ﺑﺮای وی
ﮐﻪ ﻏﻼم او ﺑﻮد اﺟﺎزه ورود داد ،و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﯾﻦ او ﺑﻮد ﮐﻪ در وﻗﺖ ﻧﻤﺎز در ﺳﺎل ) (۲۳ھﺠﺮت دﺳﺖ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ زد ،و ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاھﺪ اﺷﺎره ﺑﻪ ھﻤﺎن
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﮐﻪ ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﻋﻤﺮ س از آن ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ و ّ
ﺗﻌﺪی ﻧﻤﻮدﻧﺪ .م.

٥٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺧﺪا راﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺧﯿﺮ را ﻧﺪﯾﺪم) .اﺑﻦ ّ
ﻋﺒﺎس( ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﯽ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﺟﺰای ﻧﯿﮑﻮ دھﺪ ،آﯾﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص دﻋﺎ ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دﯾﻦ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﮑﻪ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮ ّ
ﻋﺰت ﺑﺨﺸﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم آوردی ،اﺳﻼﻣﺖ
ّ
ﻋﺰت ﺑﻮد ،و ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮ اﺳﻼم ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص و اﺻﺤﺎﺑﺶ آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪﺳﻮی
ﻣﺪﯾﻨﻪ ھﺠﺮت ﻧﻤﻮدی ،و ھﺠﺮﺗﺖ ﻓﺘﺢ ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن از ھﯿﭻ ﻣﻌﺮﮐﻪای ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
در ﻗﺘﺎل ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ در روز ﻓﻼن و ﻓﻼن اﺷﺘﺮاک ورزﯾﺪ ،ﻏﺎﯾﺐ ﻧﮕﺮدﯾﺪی .ﺑﻌﺪ از آن رﺳﻮل
ﺧﺪا ص در ﺣﺎﻟﯽ وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ﮐﻪ از ﺗﻮ راﺿﯽ ﺑﻮد ،و ﺑﻌﺪ از وی ﺧﻠﯿﻔﻪ را ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﯾﺎری و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻧﻤﻮدی ،و ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ روی آورده ﺑﻮد ،ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ
روی ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﻮد زدی ،ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﻮﺷﯽ و ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ داﺧﻞ اﺳﻼم ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از آن ﺧﻠﯿﻔﻪ در ﺣﺎﻟﯽ درﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ از ﺗﻮ راﺿﯽ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﮫﺘﺮی ﺑﺮ
ﻣﺮدم واﻟﯽ ﺷﺪی ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮ ﺷﮫﺮھﺎ را آﺑﺎد ﻧﻤﻮد  ،١و ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮ اﻣﻮال را ﺟﻤﻊ
ﮐﺮد ،و ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮ دﺷﻤﻦ را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮ ﺑﺮ ھﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮﺳﻌﻪ در
دﯾﻦ و ﻓﺮاﺧﯽ در رزقھﺎﯾﺸﺎن آورد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺧﺎﺗﻤﻪات را ﺷﮫﺎدت ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و اﯾﻦ
ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﺒﺎرک ﺑﺎﺷﺪ!!.
آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻐﺮور ﮐﺴﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽدھﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ
ﱠ
از آن ﮔﻔﺖ :ای ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،آﯾﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ،
ﱠ
ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ﺑﺎرﺧﺪاﯾﺎ ،ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺗﻮ راﺳﺖ ،ای ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،ﮔﻮﻧﻪام را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ
ﺑﮕﺬار ،آﻧﮕﻪ او را ﺑﺮ ران ﺧﻮد ﻗﺮار دادم .ﮔﻔﺖ :ﮔﻮﻧﻪام را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬار ،آن ﮔﺎه رﯾﺶ و
ﮔﻮﻧﻪ وی را رھﺎ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ رﺳﯿﺪ ،در اﯾﻦ ﺣﺎل ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﺗﻮ ،و وای ﺑﺮ
ﻣﺎدرت ای ﻋﻤﺮ ،اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﻧﺒﺨﺸﺪ ای ﻋﻤﺮ! و ﺑﻌﺪ از آن ﺟﺎن ﺳﭙﺮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ
ﱠ
رﺣﻤﺘﺶ ﮐﻨﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ درﮔﺬﺷﺖ ،دﻧﺒﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ،وی
ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺷﻤﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ او ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آن اﻣﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،اﻧﺠﺎم ﻧﺪھﯿﺪ ،و ﺑﺎ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ
و اﻧﺼﺎر و ﺑﺰرﮔﺎن ارﺗﺶ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از آﻧﮫﺎ اﯾﻨﺠﺎ ھﺴﺖ ﻣﺸﻮرت ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻣﻦ ﻧﺰدﺗﺎن ﻧﻤﯽآﯾﻢ.
ﺣﺴﻦ  - ٢وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﻤﺮ س در وﻗﺖ ﻣﺮﮔﺶ ،و ﺗﺮس او را از ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﺮاﯾﺶ ذﮐﺮ
ﮐﺮدﻧﺪ  -ﮔﻔﺖ :ﻣﺆﻣﻦ اﯾﻨﻄﻮرﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻧﯿﮑﯽ و ﺧﻮف را در ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻣﻨﺎﻓﻖ
 -١ﻋﻤﺮ س اﻣﺮ ﺑﻨﺎی ﮐﻮﻓﻪ و ﺑﺼﺮه را داده ﺑﻮد.
 -٢وی ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی اﺳﺖ.

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ
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ﺑﺪی و ﺑﯽ ﺑﺎﮐﯽ و ﻏﺮور را در ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ در آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ و در
آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨﺪهای را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ،ﮐﻪ اﺣﺴﺎن و ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮاﯾﺶ اﻓﺰون ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮف و ھﺮاﺳﺶ ازﺧﺪاوﻧﺪ زﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ و در آﻧﭽﻪ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،ﺷﺨﺼﯽ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ در ﺑﺪی و ﻋﺼﯿﺎن زﯾﺎده روی ﻧﻤﻮده ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺑﺎﮐﯽ
و ﻏﺮورش زﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۷۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد آن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
َ
ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﺳﻌﺪ درﺑﺎره د ْﯾﻦ ﻋﻤﺮ س و دﻓﻨﺶ ﺑﺎ دو رﻓﯿﻘﺶ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺷﺶ ﻧﻔﺮ
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) ،(۳/۳۴۴اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ ،اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ،ﺑﺨﺎری ،ﻧﺴﺎﺋﯽ و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از ﻋﻤﺮوﺑﻦ

ﻣﯿﻤﻮن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ :و ﺣﺪﯾﺚ را در داﺳﺘﺎن ﺷﮫﺎدت ﻋﻤﺮ س ﯾﺎدآور ﮔﺮدﯾﺪه ،و در آن
ﱠ
آﻣﺪه :ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻗﺪر ﺑﺪھﮑﺎرم ،و آن را ﺣﺴﺎب ﮐﻦ ،وی
ﮔﻔﺖ :ھﺸﺘﺎدوﺷﺶ ھﺰار .ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﻣﺎل آل ﻋﻤﺮآن را ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد ،آن را از ﻃﺮف ﻣﻦ
از اﻣﻮال اﯾﺸﺎن ﺑﭙﺮداز ،وﮔﺮﻧﻪ از ﺑﻨﯽ ﻋﺪی ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ﺑﺨﻮاه ،اﮔﺮ اﻣﻮال اﯾﺸﺎن ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﺮد
ﺧﻮب ،در ﻏﯿﺮ آن از ﻗﺮﯾﺶ ﺑﺨﻮاه ،و از آنھﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮﺷﺎن ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻦ ،و آن را ﺑﺮای ﻣﻦ ادا
ُ
ﮐﻦ .ﻧﺰد ﻋﺎﺋﺸﻪام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﺮو ،ﺳﻼم ﺑﺮﺳﺎن و ﺑﮕﻮ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب اﺟﺎزه ﻣﯽﺧﻮاھﺪ -
و ﻧﮕﻮ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﭼﻮن ﻣﻦ اﻣﺮوز اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ  -ﮐﻪ ﺑﺎ( ھﺮدو رﻓﯿﻘﺶ )دﻓﻦ
ﱠ
ﺷﻮد .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ س ﻧﺰدش آﻣﺪ ،و او را در ﺣﺎﻟﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﮔﺮﯾﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﻼم داد و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب اﺟﺎزه ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ( ھﺮ دو
رﻓﯿﻘﺶ )دﻓﻦ ﮔﺮدد .ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮔﻔﺖ - :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ  -آن را ﺑﺮای ﺧﻮدم ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ،
ﱠ
وﻟﯽ اﻣﺮوز او را ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﻢ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ آﻣﺪ ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :در
دﺳﺘﺖ ﭼﻪ داری؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺗﻮ اﺟﺎزه داد .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﭼﯿﺰی از آن ﻧﺰدم ﻣﮫﻢﺗﺮ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻌﺪ
از آن ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺮدم ،ﻣﺮا ﺑﺮ ﺗﺨﺘﻢ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن اﺟﺎزه ﺑﺨﻮاه ،و ﺑﮕﻮ:
ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب اﺟﺎزه ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ،اﮔﺮ ]ﻋﺎﺋﺸﻪ[ ﺑﻪ ﺗﻮ اﺟﺎزه داد ،ﻣﺮا داﺧﻞ ﮐﻦ ،و اﮔﺮ
اﺟﺎزه ﻧﺪاد ،ﻣﺮا ﺑﻪ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮﮔﺮدان.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﻤﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮔﻮﯾﯽ ﻣﺮدم را ﺟﺰ در آن روز ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد،
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺳﻼم داد و ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب اﺟﺎزه ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ،و ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﻪ وی
اﺟﺎزه داد )و او دﻓﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﺘﺶ ﮐﻨﺪ( ،و ﺧﺪاوﻧﺪ وی را )ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و
اﺑﻮﺑﮑﺮ( ّ
ﻋﺰت ﺑﺨﺸﯿﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮگ او ﻓﺮارﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻦ،
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﮔﻔﺖ :ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ را از اﯾﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص وﻓﺎت ﻧﻤﻮد و از اﯾﺸﺎن راﺿﯽ
ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ ،ھﺮ ﮐﺪامﺷﺎن را ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،ھﻤﺎن
ﺷﺨﺺ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ اﺳﺖ ،و ﻧﺎم ﻋﻠﯽ ،ﻋﺜﻤﺎن ،ﻃﻠﺤﻪ ،زﺑﯿﺮ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف و
ﺳﻌﺪ ش را ﺑﺮد .اﮔﺮ اﻣﺎرت ﺑﺮای ﺳﻌﺪ رﺳﯿﺪ ،وی ﺧﻠﯿﻔﻪ اﺳﺖ ،در ﻏﯿﺮ آن ھﺮ ﮐﺪامﺷﺎن
ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،از وی ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻣﻦ وی را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺠﺰ و
ﱠ
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻧﻨﻤﻮدهام  ١و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ را ھﻢ ھﻤﺮاهﺷﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﻣﺸﻮرت
ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﭼﯿﺰی از اﻣﺮ  ٢ﺑﺮای وی ﻧﺒﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف
ﻣﺤﻮل ﮐﻨﯿﺪ ،آن ﮔﺎه زﺑﯿﺮ ﺣﻖ رأی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ّ
ﮔﻔﺖ :ﮐﺎرﺗﺎن را ﺑﻪ ﺳﻪ ﺗﻦ ّ
ﻣﺤﻮل
ﺳﺎﺧﺖ و ﻃﻠﺤﻪ ﺣﻖ رأی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎن ّ
ﻣﺤﻮل ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﺳﻌﺪ ﺣﻖ رأی ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ّ
ّ
ﻣﺤﻮل ﻧﻤﻮد .ﺑﻌﺪ از آن ﺳﻪ ﺗﻦ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ و ﮐﺎر ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺳﭙﺮده ﺷﺪ
ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﮔﻔﺖ :ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﮐﺎر دﺳﺖ ﻣﯽﮐﺸﺪ ،و
ﮐﺎر را ﺑﺮای ﻣﻦ ّ
ﻣﺤﻮل ﻣﯽﺳﺎزد؟ و از ﻃﺮف ﺷﻤﺎ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ از اﻓﻀﻞ و ﺧﯿﺮﺗﺎن
ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن درﯾﻎ و ﺻﺮﻓﻪ ﻧﮑﻨﻢ .آن دو ﺗﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻠﯽ .آن ﮔﺎه ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺧﻠﻮت ﻧﻤﻮده
ﮔﻔﺖ :ﺧﻮدت از ﻗﺮاﺑﺖ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص و ﺳﺎﺑﻘﻪ ]در اﺳﻼم[ ﺑﺮﺧﻮردار
ھﺴﺘﯽ ،و از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪی ،ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻨﯽ،
و اﮔﺮ ﻋﺜﻤﺎن را ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدم ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﻨﻮی و اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ .و ﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎن
ﺧﻠﻮت ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺮای وی ﻣﺜﻞ اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ ،ﻋﺜﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﮔﻔﺖ:
ای ﻋﺜﻤﺎن دﺳﺘﺖ را ﭘﯿﺶ آورد ،وی دﺳﺖ ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ آور ،و او ھﻤﺮاھﺶ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮد،
آن ﮔﺎه ﻋﻠﯽ و ﻣﺮدم ھﻤﺮاھﺶ ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .٤ -٣
ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎره
و ﻧﺰد اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻋﻤﺮو رواﯾﺖ اﺳﺖ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮگ

ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﻓﺮارﺳﯿﺪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ ،ﻃﻠﺤﻪ ،زﺑﯿﺮ ،ﻋﺜﻤﺎن ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف و
 -١ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﺳﻌﺪ را از وﻻﯾﺖ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﮑﺎﯾﺖ اھﻞ آن از وی ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻧﻤﻮده ﺑﻮد.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪن »ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﺧﻠﯿﻔﻪ« را ﻧﺪاﺷﺖ .م.
 -٣در اﯾﻦ ﻧﺺ ﮐﻠﻤﺎت داﺧﻞ ﻗﻮس و ﺑﻌﻀﯽ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﮐﺘﺎب اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم اﺻﻞ ﮐﺘﺎب آن را ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪهاﻧﺪ .م.
 -٤ﺑﺨﺎری ) (۱۳۹۲ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن.

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ
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ﺳﻌﺪ ش را ﺑﺮای ﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ھﯿﭻ ﯾﮏ از آﻧﮫﺎ ﺟﺰ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ و ﻋﺜﻤﺎن ﺻﺤﺒﺖ
ﻧﻨﻤﻮد .ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ای ﻋﻠﯽ) ،ﺷﺎﯾﺪ( اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻗﺮاﺑﺖ ﺗﻮ را ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص )و داﻣﺎد
ﺑﻮدﻧﺖ را ﺑﺮای وی( و آنﭼﻪ را ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻋﻠﻢ و ﻓﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮده ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،اﮔﺮ اﯾﻦ
اﻣﺮ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﯽ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮس ،و ﺑﻨﯽ ﻓﻼن  ١را ﺑﺮ ﮔﺮدنھﺎی ﻣﺮدم ﺑﻠﻨﺪ ﻧﮑﻦ .و ﺑﻪ
ﻋﺜﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ای ﻋﺜﻤﺎن )ﺷﺎﯾﺪ) (٢ (۴۷اﯾﻦ ﻗﻮم داﻣﺎدﯾﺖ را ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص و ﺳﻦ
و ﺷﺮﻓﺖ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺗﻮ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﻪ دوش ﮔﺮﻓﺘﯽ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮس ،و ﺑﻨﯽ ﻓﻼن را ﺑﺮ
ﮔﺮدنھﺎی ﻣﺮدم ﺑﻠﻨﺪ ﻧﮑﻦ .و اﻓﺰود :ﺻﮫﯿﺐ را ﺑﺮاﯾﻢ ﻃﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺳﻪ روز ﺑﺮای
ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز ﺑﺪه ،و اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﺮ ﻣﺮدی اﺗﻔﺎق ﻧﻤﻮدﻧﺪ،
ﺳﺮ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ھﻤﺮاهﺷﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮد ﺑﺰﻧﯿﺪ.
و ﻧﺰد اﺑﻦ ﺳﻌﺪ از اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﺑﻪ اﻋﻀﺎی
ﺷﻮرا ﮔﻔﺖ :درﺑﺎره ﮐﺎرﺗﺎن ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ ،اﮔﺮ دو ﺗﻦ ،دو ﺗﻦ و دوﺗﻦ  ٣ﺑﻮد ،دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺷﻮرا
ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ ،و اﮔﺮ ﭼﮫﺎرﺗﻦ و دو ﺗﻦ ﺑﻮد ،ھﻤﺎن ﺻﻨﻒ زﯾﺎد و اﮐﺜﺮ را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .و از اﺳﻠﻢ از
ﻋﻤﺮ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻧﻈﺮ ﺳﻪ ﺗﻦ و ﺳﻪ ﺗﻦ ﺟﻤﻊ ﺷﺪ ،ﺻﻨﻒ و ﻃﺮف
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ را ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ ،و ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
و از اﻧﺲ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮدﻧﺶ
ﮐﺴﯽ را ﺑﻪﺳﻮی اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ س ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ ،ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﺗﻦ از ﻗﻮﻣﺖ از
اﻧﺼﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ﺑﺎش ،ﭼﻮن آﻧﮫﺎ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻦ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ،در ﺧﺎﻧﻪ
ﯾﮑﯽﺷﺎن ﺟﻤﻊ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺗﻮ ﺑﺎ ﯾﺎراﻧﺖ ﺑﺮآن دروازه ﺑﺎﯾﺴﺖ ،و ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ را ﻧﮕﺬار
ﮐﻪ ﻧﺰدﺷﺎن داﺧﻞ ﺷﻮد ،و آﻧﮫﺎ را ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺬار ﮐﻪ روز ﺳﻮم را ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را اﻣﯿﺮ ﻣﻘﺮر ﮐﻨﻨﺪ ﺳﭙﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺎرﺧﺪاﯾﺎ ،ﺗﻮ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﻦ )ﺑﺮایﺷﺎن ھﺴﺘﯽ .(٤
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۵۶ ۱۵۷آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -١در اﻟﻄﺒﻘﺎت ،ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢اﯾﻦ و ﺑﻘﯿﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﻓﻮق داﺧﻞ ﻗﻮسھﺎ از ﻃﺒﻘﺎت ﻧﻘﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.
 -٣ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮ اھﻞ ﺷﻮرا ﯾﮑﯽ را ﻧﺎﻣﺰد ﺧﻼﻓﺖ ﮐﺮد و دوﻣﯽ آن دﯾﮕﺮی را و دوﻣﯽ آن دﯾﮕﺮ را
دوﺑﺎره ﻣﺸﻮرت ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺗﺎ رأیھﺎ و ﻧﻈﺮھﺎ ﻃﻮری ﺷﻮد ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد و آن ﮐﺲ ﮐﻪ
رأی اﮐﺜﺮ را ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺷﻮد .م.
 -٤ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﻦ ﺳﻌﺪ .و در اﺻﻞ آﻣﺪه :در اﯾﺸﺎن ھﺴﺘﯽ.

٥٨

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺧﻼﻓﺖ را ﺑﻪ دوش ﻣﯽﮔﯿﺮد

ﺧﻄﺒﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س در اﯾﻦ ﺑﺎره

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﺎﺻﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ س در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺾ ﺑﻮد،
ﻣﺮدم را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد ،و ﮐﺴﯽ را اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،و اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ
ﺧﻄﺒﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد ،وی ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ،از دﻧﯿﺎ
ﺑﺮﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و ﺑﺮآن اﻋﺘﻤﺎد ﻧﮑﻨﯿﺪ) ،ﭼﻮن دﻧﯿﺎ  (١ﻓﺮﯾﺐ دھﻨﺪه اﺳﺖ ،و آﺧﺮت را ﺑﺮ دﻧﯿﺎ
ﺗﺮﺟﯿﺢ دھﯿﺪ و دوﺳﺘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻪ دوﺳﺘﯽ ھﺮ ﯾﮏ از آﻧﮫﺎ دﯾﮕﺮش ﺑﺪ دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ،و اﯾﻦ اﻣﺮی ﮐﻪ ﻣﺎ ﻋﮫﺪه دارش ھﺴﺘﯿﻢ ،آﺧﺮ آن ﺟﺰ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اول
آن ،ﺑﻪ آن ﺻﻼح ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺻﻼح ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آن را ﺟﺰ ﺑﮫﺘﺮﺗﺎن در ﻗﺪرت ،و
ﻣﺎﻟﮏﺗﺮﺗﺎن ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ،و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﺗﺎن در ﺣﺎل ﺷﺪت ،و ﻧﺮمﺗﺮﺗﺎن در ﺣﺎل ﻧﺮﻣﺶ ،و
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮﺗﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﺻﺤﺎب رأی ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﻧﮕﯿﺮد .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای وی
ّ
ّ
اھﻤﯿﺖ ﻧﺪارد ﻣﺸﻐﻮل ﻧﮕﺮدد ،و ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮ وی ﻧﺎزل ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺧﻔﻪ ﻧﺸﻮد ،و از ﺗﻌﻠﻢ
ﺣﯿﺎ ﻧﮑﻨﺪ ،و ﻧﺰد واﻗﻌﻪ ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﻧﺸﻮد ،ﺑﺮ اﻣﻮال ﻗﻮی ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﯿﺰی از آن را ﺑﻪ
ّ
ﺗﯿﺰی و ﺗﺠﺎوز ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﮑﻨﺪ ،و ﻧﻪ در آن ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﺘﺮﻗﺐ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽآﯾﺪ ،و
آﻣﺎدﮔﯽاش از ﺗﺮس و ﻃﺎﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،و او ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب اﺳﺖ .و ﺑﻌﺪ از آن ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۳/۱۴۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺻﻔﺎت ﺧﻠﯿﻔﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻤﺮ س
و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻋﻤﺮ س آﻧﭽﻨﺎن
ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ھﯿﭻ ﯾﮏ از اھﻞ ﺑﯿﺘﺶ آن ﻃﻮر ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﺑﺮای وی آن
ﭼﻨﺎن ﻟﻄﻒ ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﻟﻄﻔﯽ را ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ ،روزی در
ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﺎ وی ﺧﻠﻮت ﻧﻤﻮدم  -وی ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ ﻣﺮا اﺣﺘﺮام ﻣﯽﻧﻤﻮد  -ﻧﺎﮔﺎه
آﻧﭽﻨﺎن ﻧﻔﺲ ﺳﺨﺘﯽ  ٢ﮐﺸﯿﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻮدم ﻧﻔﺲ وی ﺑﺎ آن ﺑﯿﺮون ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ:
آﯾﺎ از ﺗﺮس ]اﯾﻨﻄﻮر ﻧﻤﻮدی[ ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ؟ ﮔﻔﺖ :از ﺗﺮس .ﭘﺮﺳﯿﺪم :و آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺖ :ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ ،و ﻣﻦ ھﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدﯾﺪم ،و اﻓﺰود :ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ ھﯿﭻ ﮐﺲ را

 -١زﯾﺎدﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎق آن را ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -٢در ﻧﺺ »ﺷﮫﯿﻖ«اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ،ﮐﻪ »دم ﻓﺮو ﺑﺮدن و ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪن« را اﻓﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .م.

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ

٥٩

ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻢ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﻈﺮت درﺑﺎره ﻓﻼن ،ﻓﻼن ،ﻓﻼن ،ﻓﻼن ،ﻓﻼن و ﻓﻼن ﭼﻄﻮر اﺳﺖ -
ھﻤﺎن ﺷﺶ ﺗﻦ اھﻞ ﺷﻮرای را ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺎم ﺑﺮد  -و او از ھﺮ ﯾﮏ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻗﻮﻟﯽ ﺑﺮاﯾﺶ
ﺟﻮاب داد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ ﺟﺰ ﺷﺨﺺ ﻗﻮی ﺑﻪ دور از ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﻧﺮم ﺑﻪ دور
از ﺿﻌﻒ ،ﺳﺨﯽ ﺑﻪ دور از اﺳﺮاف و اﻣﺴﺎک ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ دور از ﺑﺨﻞ ،دﯾﮕﺮی ﺳﺰاوار ﻧﯿﺴﺖ.
و ﻧﺰد اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ در اﻟﻐﺮﯾﺐ ،و ﻧﺰد ﺧﻄﯿﺐ در رواة ﻣﺎﻟﮏ آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺎ ﻋﻤﺮﺑﻦ
اﻟﺨﻄﺎب س روزی ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻧﻔﺴﯽ ﮐﺸﯿﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻮدم ﭘﮫﻠﻮھﺎﯾﺶ
ﮔﺸﺎده ﺷﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻢ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،اﯾﻦ را ﺟﺰ ﺷﺮی از ﺗﻮ ﻧﮑﺸﯿﺪ .ﮔﻔﺖ :ﺷﺮی ،ﻣﻦ
ﻧﻤﯽداﻧﻢ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﭘﺲ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺴﭙﺎرم .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻦ ّ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ
و ﮔﻔﺖ :ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮ رﻓﯿﻘﺖ را ﺑﺮای آن ،اھﻞ ﺑﺒﯿﻨﯽ .ﮔﻔﺘﻢ :او ﺑﺮای آن ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ و
ﻓﻀﯿﻠﺘﺶ ،اھﻞ اﺳﺖ .ﮔﻔﺖ :او ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ ،وﻟﯽ او ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ در او ﺷﻮﺧﯽ و
ﻣﺰاح وﺟﻮد دارد ...و آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ ﺟﺰ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ دور از
ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﻧﺮم ﺑﻪ دور از ﺿﻌﻒ ،ﺳﺨﯽ ﺑﻪ دور از اﺳﺮاف ،و ﻣﻤﺴﮏ ﺑﻪ دور از ﺑﺨﻞ دﯾﮕﺮی
ﺳﺰاوار ﻧﯿﺴﺖ .و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖھﺎ ﺟﺰ در ﻋﻤﺮ س ﺟﻤﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
و ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س را ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،و او
را ﮔﺮاﻣﯽ و ﺑﺰرگ ﻣﯽداﺷﺘﻢ ،روزی ﻧﺰد وی در ﺧﺎﻧﻪاش داﺧﻞ ﺷﺪم ،ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ
ﺧﻠﻮت ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،و آﻧﭽﻨﺎن ﻧﻔﺴﯽ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻮدم ﺟﺎﻧﺶ ﺑﺮآﻣﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺳﺮ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﻧﻔﺲ دردﻧﺎﮐﯽ ﮐﺸﯿﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﺧﻮد را
ّ
ﻣﮑﻠﻒ ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺮأت داده ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،از وی ﺧﻮاھﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،اﯾﻦ را از ﺗﻮ ﺟﺰ اﻧﺪوھﯽ ﺑﯿﺮون ﻧﮑﺸﯿﺪ .ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﻧﺪوه و اﻧﺪوه ﺷﺪﯾﺪ!! ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻨﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ  -ھﺪﻓﺶ ﺧﻼﻓﺖ
اﺳﺖ  .-ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ دوﺳﺘﺖ  -ﻋﻠﯽ س  -ﺑﺮای آن اھﻞ اﺳﺖ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺮض ﮐﺮدم :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،آﯾﺎ او اھﻞ آن در ھﺠﺮت ﺧﻮد ،و اھﻞ آن در
ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮد و اھﻞ آن در ﻗﺮاﺑﺖ ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :او ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪی،
وﻟﯽ ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ در وی ﻣﺰاح وﺟﻮد دارد ...و آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺟﺰ ﺷﺨﺺ ﻧﺮم ﺑﻪ دور از ﺿﻌﻒ ،و ﻗﻮی ﺑﻪ دور از ﺧﺸﻮﻧﺖ ،و ﺳﺨﯽ ﺑﻪ دور از
اﺳﺮاف ،و ﻣﻤﺴﮏ ﺑﻪ دور از ﺑﺨﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دوش ﺑﮕﯿﺮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ:
ﮐﺴﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻧﺪارد ﺟﺰ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﺪاھﻨﻪ ﻧﮑﻨﺪ ،و رﯾﺎ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺣﺮص و
آرزوﮔﺮاﯾﯽ را دﻧﺒﺎل ﻧﮑﻨﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﺗﻮان اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺪارد ﺟﺰ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺣﺮﻓﯽ را ﮐﻪ از
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ارادهاش ﻧﺎﺷﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﯿﺎورد ،و ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﺮ ﮔﺮوه و ﺣﺰب ﺧﻮد ﺣﮑﻢ ﮐﻨﺪ  -و
در اﺻﻞ آﻣﺪه  -ﺑﺮ وﺟﻮب آن .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۵۸ ۱۵۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﯽﺳﺰد اﯾﻦ اﻣﺮ را ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه
ﺑﮕﯿﺮد ،ﮐﻪ ﭼﮫﺎر ﺧﺼﻠﺖ در وی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ :ﻧﺮﻣﯽ ﺑﻪ دور از ﺿﻌﻒ ،ﺷﺪت ﺑﻪ دور از
ﺧﺸﻮﻧﺖ ،اﻣﺴﺎک ﺑﻪ دور از ﺑﺨﻞ و ﺑﺨﺸﺶ ﺑﻪ دور از اﺳﺮاف ،و اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﻨﮫﺎ ﺳﺎﻗﻂ
ﮔﺮدد ،ﺳﻪ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﺷﻮد .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺰد وی و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از
ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪاھﻨﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ،
رﯾﺎ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،از ﺧﻮاھﺶھﺎی ﻧﻔﺲ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﻋﺰت ﺧﻮد را ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد و در ﺧﺸﻢ و
ﺗﻨﺪی ﺧﻮد ،ﺣﻖ را ﮐﺘﻤﺎن ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۳/۱۶۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۲۲۱از ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻌﻮﺟﺎء  ١رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ
اﻟﺨﻄﺎب س ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺧﻠﯿﻔﻪ ھﺴﺘﻢ ﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎه؟ اﮔﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺷﻢ
اﯾﻦ اﻣﺮی اﺳﺖ دﺷﻮار و ﺑﺰرگ! .ﮔﻮﯾﻨﺪهای ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،در ﻣﯿﺎن آن دو ﻓﺮق
ﱠ
اﺳﺖ ،ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺣﻖ را ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و آن را در ﺣﻖ ﻣﯽﮔﺬارد ،و ﺗﻮ ﺑﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر ھﺴﺘﯽ ،و
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺳﺘﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و از اﯾﻦ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ آن ﻣﯽدھﺪ ،آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪ .و
ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺳﻠﻤﺎن رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ھﺴﺘﻢ ﯾﺎ
ﺧﻠﯿﻔﻪ؟ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺗﻮ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﯾﮏ درھﻢ ﯾﺎ ﮐﻢﺗﺮ و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن
را ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﯽ ،و ﺑﻌﺪ آن را در ﻏﯿﺮ ﺣﻘﺶ ﺑﮕﺬاری ﭘﺎدﺷﺎه ھﺴﺘﯽ و ﻧﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ،آن ﮔﺎه
ﭼﺸﻢھﺎی ﻋﻤﺮ ﭘﺮ از اﺷﮏ ﺷﺪ و ﮔﺮﯾﺴﺖ ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۴/۳۸۳آﻣﺪه
اﺳﺖ.
و ﻧﺰد ﻧﻌﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد در اﻟﻔﺘﻦ از ﻣﺮدی از ﺑﻨﯽ اﺳﺪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :وی ﺣﺎﺿﺮ و
ﺷﺎھﺪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س از اﺻﺤﺎب ﺧﻮد ﺳﺆال ﻧﻤﻮد ،و در ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ :ﻃﻠﺤﻪ،
ﺳﻠﻤﺎن ،زﺑﯿﺮ و ﮐﻌﺐ ش ﻧﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ ،از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ
دروغ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺑﺮﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﻮن در آن ﺻﻮرت ﻣﺮا ھﻼ ک ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺧﻮد را ھﻢ ھﻼ ک
ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ ،ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ ھﺴﺘﻢ ﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎه؟ ﻃﻠﺤﻪ و
زﺑﯿﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻮ ﻣﺎ را از اﻣﺮی ﻣﯽﭘﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ آن را ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ،و ﻧﻤﯽﻓﮫﻤﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮق

 -١ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﻄﺒﻘﺎت ) ،(۳/۲۲۱و در اﺻﻞ واﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۴/۳۸۳اﺑﻮاﻟﻌﻮﺟﺎء آﻣﺪه اﺳﺖ.

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ
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ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﭼﯿﺴﺖ .آن ﮔﺎه ﺳﻠﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﻮن ﺧﻮد ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﺪ
ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﻠﯿﻔﻪ ھﺴﺘﯽ و ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﯿﺴﺘﯽ .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺗﻮ اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ،ﺗﻮ ﻧﺰد رﺳﻮل
ﺧﺪا ص داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪی و ﺑﺎ وی ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﯽ .ﺑﻌﺪ از آن ﺳﻠﻤﺎن ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺪان ﺧﺎﻃﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ در ﻣﯿﺎن رﻋﯿﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﺑﺮ
آﻧﮫﺎ ﺷﻔﻘﺖ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ اھﻠﺶ ﺷﻔﻘﺖ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ
ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ داوری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ .آن ﮔﺎه ﮐﻌﺐ س ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﻧﻤﻮدم ﮐﻪ
در ﻣﺠﻠﺲ ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ ﻓﺮق ﻣﯿﺎن ﺧﻠﯿﻔﻪ و ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﺪاﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺳﻠﻤﺎن را از ﺣﮑﻤﺖ و ﻋﻠﻢ ﭘﺮ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻌﺐ اﻓﺰود :ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ
ﺧﻠﯿﻔﻪ ھﺴﺘﯽ و ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﯿﺴﺘﯽ .ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :و اﯾﻦ ﭼﻄﻮر؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺗﻮ را در
ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻣﯽﯾﺎﺑﻢ .ﻋﻤﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﻣﺮا ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻢ ﻣﯽﯾﺎﺑﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﯿﺮ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻔﺘﺖ ﺗﻮ را
ﻣﯽﯾﺎﺑﻢ :ﻧﺒﻮت را ،ﺑﻌﺪ از آن ﺧﻼﻓﺖ و رﺣﻤﺖ را ﺑﺮ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻧﺒﻮت ،ﺑﻌﺪ از آن ﺧﻼﻓﺖ و
رﺣﻤﺖ را ﺑﺮ ﻣﻨﮫﺞ ﻧﺒﻮت و ﺑﻌﺪ از آن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺘﻢ را .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ
اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۳۸۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
ّ
ﻧﺮﻣﺶ و ﺷﺪت ﺧﻠﯿﻔﻪ

ﺣﺎﮐﻢ وﻻﻟﮑﺎﺋﯽ و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ اﻟﻤﺴﯿﺐ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ّ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺧﻼﻓﺖ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺮدم از ﻓﺮاز ﻣﻨﺒﺮ رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﺧﻄﺒﻪای اﯾﺮاد ﻓﺮﻣﻮد ،و ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ:
ای ﻣﺮدم ،ﻣﻦ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﻣﻦ ﺷﺪت و ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،و آن ﺑﺪﯾﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻮدم ،و ﻏﻼم و ﺧﺎدم او ﺑﻮدم ،و او ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ
ُۡ ۡ َ َُ ٞ
وف َّرح ٞ
ِيم  .﴾٢و در ﭘﯿﺶ روی او ﭼﻮن ﺷﻤﺸﯿﺮ از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ﴿ :ب ِٱلمؤ ِمن ِ� رء
ﻧﯿﺎم ﺑﯿﺮون آورده ﺷﺪه ﺑﻮدم ،ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ او ﻣﺮا در ﻧﯿﺎم ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ و ﯾﺎ از اﻣﺮی ﻧﮫﯽ
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و دﺳﺖ ﺑﺎز ﻣﯽداﺷﺘﻢ ،در ﻏﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺮﻣﺶ وی ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺷﺪم،
و ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﻮدم ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را در ﺣﺎﻟﯽ از دﻧﯿﺎ ﺑﺮد ،ﮐﻪ از

 -١ﮔﺮﭼﻪ در ﮐﺘﺎب »ﻣﯽدھﺪ« ذﮐﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺮادش ﺧﻮد ﺳﻠﻤﺎن اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﻮن
ﺧﻮد ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ.
 -٢ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن دﻟﺴﻮز و ﻣﮫﺮﺑﺎن ﺑﻮد«.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﻦ راﺿﯽ ﺑﻮد ،و ﺧﺪا را ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎد ،و ﻣﻦ ھﻢ ﺑﻪ آن ﻧﯿﮏ ﺑﺨﺖ و
ﺧﺮﺳﻨﺪم .ﺑﻌﺪ از آن در ھﻤﺎن ﻣﻘﺎم ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻌﺪ از وی اﯾﺴﺘﺎدم.
و ﺷﻤﺎ او را در ﮐﺮﻣﺶ و آﺳﺎﻧﮕﯿﺮیاش و ﻧﺮﻣﯽاش ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻦ ﺧﺎدﻣﺶ ﭼﻮن
ﺷﻤﺸﯿﺮ در ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﺑﻮدم ،ﮐﻪ ﺷﺪت و ﺳﺨﺘﯽ ام را ﺑﺎ ﻧﺮﻣﯽاش ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﺪم،
ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻮی ﻣﻦ ﭘﯿﺸﯽ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،در ﻏﯿﺮ آن ﻣﻦ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺷﺪم .و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﻮد،
ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را از دﻧﯿﺎ ﺑﺮد ،و او از ﻣﻦ راﺿﯽ ﺑﻮد ،و ﺑﺮ آن ﺧﺪا را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎد ،و ﻣﻦ ﺑﻪ آن ﻧﯿﮏ ﺑﺨﺖ و ﺧﺮﺳﻨﺪم .ﺑﻌﺪ از آن اﻣﺮﺗﺎن اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻣﻦ ّ
ﻣﺤﻮل ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ ،ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﮔﻮﯾﻨﺪهای ﺧﻮاھﺪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﻏﯿﺮ ﺧﻮدش ﺑﻮد ﺑﺮ ﻣﺎ
آن ﻗﺪر ﺷﺪت و ﺳﺨﺘﯽ روا ﻣﯽداﺷﺖ ،و ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻣﺤﻮل ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؟ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﻦ از ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ و
ﺗﺠﺮﺑﻪام ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ ،و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ّ
ﺳﻨﺖ ﻧﺒﯽﺗﺎن داﻧﺴﺘﻪام ﺷﻤﺎ ھﻢ داﻧﺴﺘﻪاﯾﺪ ،و ﺑﺮ
ﭼﯿﺰی ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻧﺸﺪهام ،ﮐﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ آن را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﭙﺮﺳﻢ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ
از وی ﭘﺮﺳﯿﺪم .ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،آن ﺷﺪﺗﻢ را ﮐﻪ ﻣﯽدﯾﺪﯾﺪ ،ﭘﺲ از ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻼﻓﺖ،
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ زﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮ ﻇﺎﻟﻢ و ﻣﺘﺠﺎوز و در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
از ﻗﻮیﺷﺎن ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺷﺪﺗﻢ ،ﮔﻮﻧﻪام را ﺑﺮای اھﻞ ﻋﻔﺎف و دﺳﺖ دارﻧﺪه و اھﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﺷﻤﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺬارم ،و از اﯾﻦ اﺑﺎ ﻧﺪارم ﮐﻪ اﮔﺮ در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ،از
اﺣﮑﺎمﺗﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻧﺰد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﯿﺪ ،ﺑﺮوم ،و ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ در
ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و او ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا! از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،و ﺑﺎ ﻧﻔﺲھﺎی ﺧﻮد و ﺑﺎ ﻧﮕﻪ
داﺷﺘﻦ آن از ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﻦ ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﯿﺪ ،و ﻣﺮا ﺑﺮ ﻧﻔﺴﻢ )ﺑﻪ اﻣﺮ  (١ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از
ﻣﻨﮑﺮ ،و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﻮدن ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ در آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا از اﻣﺮﺗﺎن ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ،
ﮐﻤﮏ و ﯾﺎریام ﮐﻨﯿﺪ  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۳/۱۴۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۲۰۶و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ّ
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ زﯾﺪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ،
ﻋﺜﻤﺎن ،زﺑﯿﺮ ،ﻃﻠﺤﻪ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف و ﺳﻌﺪ ش ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺮأتﺗﺮ آﻧﮫﺎ ﺑﺮ ﻋﻤﺮ،
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﺑﻮد ،ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ درﺑﺎره
ﻣﺮدم ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻦ] ،و ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ [:ﻣﺮدی در ﻃﻠﺐ ﺣﺎﺟﺖ و ﻧﯿﺎزی ﻣﯽآﯾﺪ ،وﻟﯽ ھﯿﺒﺘﺖ او
 -١از ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۳/۱۴۷اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ.

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ
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را ﺑﺎز ﻣﯽدارد ،ﮐﻪ درﺑﺎره ﺿﺮورت و ﻧﯿﺎزش ﺑﺎ ﺗﻮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را
رﻓﻊ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ،آن ﮔﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻧﺰد ﻋﻤﺮ داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ
ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﺮم ﺷﻮ ،ﭼﻮن ﮐﺴﯽ از ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽآﯾﺪ وﻟﯽ
ھﯿﺒﺖ ﺗﻮ او را ﺑﺎز ﻣﯽدارد ،ﮐﻪ )درﺑﺎره ﺣﺎﺟﺖ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیاش( ھﻤﺮاھﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ،
)و ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد  .(١ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ای ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﺗﻮ
را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ ،آﯾﺎ ﻋﻠﯽ ،ﻋﺜﻤﺎن ،ﻃﻠﺤﻪ ،زﺑﯿﺮ و ﺳﻌﺪ ﺗﻮ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ؟
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎرﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﻠﯽ .اﻓﺰود :ای ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،آن ﻗﺪر ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﺮم
ﺷﺪم ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻧﺮﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪم ،ﺑﺎز ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﺷﺪت و ﺳﺨﺘﯽ روا داﺷﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ
ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺷﺪت و ﺳﺨﺘﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪم ،راه ﺧﺮوج و رھﺎﯾﯽ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ آن ﮔﺎه
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺎن و ﭼﺎدرﮐﺸﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ
آﻧﮫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ) ،وای ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ( .٢
و ﻧﺰد اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ از ﺷﻌﺒﯽ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ س ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻗﻠﺒﻢ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﻘﺪر ﻧﺮم ﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ از ﺳﺮ ﺷﯿﺮ ھﻢ ﻧﺮمﺗﺮ ،و ﻗﻠﺒﻢ ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻗﺪر ﺳﺨﺖ و ﺷﺪﯾﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺣﺘﯽ از ﺳﻨﮓ ھﻢ ﺳﺨﺖﺗﺮ.
و ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ
اﻟﺨﻄﺎب س ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﺮدی ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺮدم اﯾﻦ
اﻣﺮ را از ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ .ﻋﻤﺮﮔﻔﺖ :ﭼﺮا؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻮ درﺷﺖ ﺧﻮ ھﺴﺘﯽ.
ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ )راﺳﺖ(  ٣ﮐﻪ ﻗﻠﺒﻢ را ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﭘﺮ از رﺣﻤﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و
ﻗﻠﺐھﺎی آﻧﮫﺎ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﭘﺮ از رﻋﺐ و ﺗﺮس ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ
) (۴/۳۸۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ در ّاﻣﺖ ﺷﻮد
ﺳﯿﻒ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺷﻌﺒﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ وﻓﺎت ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ

ﻗﺮﯾﺶ او را ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﭼﻮن وی اﯾﺸﺎن را در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ  ،٤و ﺑﺮایﺷﺎن
 -١ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﻄﺒﻘﺎت ).(۳/۲۰۶
 -٢ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﻄﺒﻘﺎت.
 -٣ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ.
 -٤ﯾﻌﻨﯽ آنھﺎ را از ﺑﯿﺮون ﺷﺪن از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد.
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ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﮐﺜﺮت ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﮔﻔﺖ :از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ّاﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ،ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ در ﺷﮫﺮھﺎﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﮫﺎد از وی
اﺟﺎزه ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،و از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻨﯽ ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  -ﭼﻮن
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از اھﻞ ﻣﮑﻪ ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮد  ،-ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺖ :در ﺟﻨﮓھﺎﯾﺖ ﺑﺎ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ھﻤﺎن ﻗﺪر ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮐﻔﺎﯾﺘﺖ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺮاﯾﺖ اﻣﺮوز از ﺟﻨﮓ
اﯾﻦ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ را ﻧﺒﯿﻨﯽ و( ﻧﻪ ھﻢ )آن ﺗﻮ را ﺑﺒﯿﻨﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن س
اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ ،راهﺷﺎن را ﮔﺸﻮد ،و در ﺷﮫﺮھﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻃﺮف اﯾﺸﺎن
رﺟﻮع ﻧﻤﻮده دورﺷﺎن ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪّ .
ﻣﺤﻤﺪ و ﻃﻠﺤﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :و آن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺴﺘﯽ و
ﺿﻌﻔﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﻼم داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺘﻨﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻋﻤﻮم ﺑﻪ
وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۱۳۹آﻣﺪه .و اﯾﻦ را ﻃﺒﺮی ) (۵/۱۳۴از ﻃﺮﯾﻖ
ﺳﯿﻒ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و ﻧﺰد ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۱۲۰از ﻗﯿﺲ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎزم
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :زﺑﯿﺮ ﻧﺰد ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س آﻣﺪ ﺑﺮای ﺟﮫﺎد از وی اﺟﺎزه
ﺧﻮاﺳﺖ ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :در ﺧﺎﻧﻪ ات ﺑﻨﺸﯿﻦ ﭼﻮن ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺟﻨﮕﯿﺪهای ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :او
آن را ﺑﺮای ﻋﻤﺮ ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮد ،و ﻋﻤﺮ ﺑﺮای وی در ﺑﺎر ﺳﻮم و ﯾﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪی آن ﮔﻔﺖ :در
ﺧﺎﻧﻪ ات ﺑﻨﺸﯿﻦ ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻮ و ﯾﺎراﻧﺖ ﺑﯿﺮون ﺷﻮﯾﺪ،
ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺴﺎد ﺑﺮای اﺻﺤﺎب ّ
ﻣﺤﻤﺪ ص ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .ذھﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﻮدن ﺑﺎ اﻫﻞ رأی

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

اﺣﻤﺪ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ
اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﺑﻪ او رﺳﯿﺪ ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﻮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد ،وﻟﯽ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از وی روی ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ .ﺑﻌﺪ ﻋﻤﺮ س ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از وی ھﻢ
روی ﮔﺮداﻧﯿﺪ ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﺑﺎب ﺟﮫﺎد ) (۲/۱۸۳ﮔﺬﺷﺖ ،ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه.
اﺣﻤﺪ و ﻣﺴﻠﻢ از ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻤﺮ س در ﻗﺼﻪ ﺑﺪر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و در آن آﻣﺪه :رﺳﻮل
ﺧﺪا ص از اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﻋﻠﯽ و ﻋﻤﺮ ش ﻣﺸﻮرت ﺧﻮاﺳﺖ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﯾﻨﮫﺎ
 -١ﺳﻨﺪ آن ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ.

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ
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ﭘﺴﺮان ﻋﻤﻮ ،اﻗﺎرب )و ﺑﺮادران( ١اﻧﺪ ،و ﻣﻦ ﺑﺮ آن ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﻓﺪﯾﻪ ﺑﮕﯿﺮی ،و آﻧﭽﻪ
ﻣﺎ از )اﯾﺸﺎن(  ٢ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ،ﻗﻮﺗﯽ )ﺑﺮای ﻣﺎ(  ٣در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻔﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ
اﯾﺸﺎن را ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎزو ]و ﮐﻤﮏ[ ﺑﺎﺷﻨﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ای
اﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ،ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ ﻧﻈﺮ و رأی اﺑﻮﺑﮑﺮ را
ﻧﺪارم ،و ﺑﺮ آن ھﺴﺘﻢ ،ﮐﻪ ﻓﻼن را  -از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻋﻤﺮ  -ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺪھﯽ و
ﮔﺮدﻧﺶ را ﺑﺰﻧﻢ ،و ﻋﻠﯽ را ﺑﺮ ﻋﻘﯿﻞ دﺳﺖ دھﯽ ﮐﻪ ﮔﺮدﻧﺶ را ﺑﺰﻧﺪ ،و ﺣﻤﺰه را ﺑﺮ ﻓﻼن -
ﺑﺮادرش  - ٤دﺳﺖ دھﯽ ﮐﻪ ،ﮔﺮدﻧﺶ را ﺑﺰﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻗﻠﺐھﺎی ﻣﺎ ﻧﺮﻣﯽ،
ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻣﺪارا ﺑﺮای ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و اﯾﻦھﺎ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪان ،اﻣﺎﻣﺎن و رھﺒﺮان
آﻧﮫﺎاﻧﺪ .آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻧﭽﻪ را اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ
ﻣﯿﻠﯽ ﻧﻨﻤﻮد ،و از اﯾﺸﺎن ﻓﺪﯾﻪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻋﻤﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮن ﻓﺮدای آن ﺷﺪ ،ﺑﺎﻣﺪاد ﻧﺰد
رﺳﻮل ﺧﺪا ص و اﺑﻮﺑﮑﺮ رﻓﺘﻢ ،ﮐﻪ ھﺮدویﺷﺎن ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺑﻪ
ﻣﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺪه ،ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﻮ را و ھﻤﺮاھﺖ را ﻣﯽﮔﺮﯾﺎﻧﺪ؟ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻦ ھﻢ ﮔﺮﯾﻪای را ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮔﺮﯾﻪ
ﮐﻨﻢ ،و اﮔﺮ ﮔﺮﯾﻪای را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ،ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻢ  .٥رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮ
ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی )ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ( ﮐﻪ ﯾﺎراﻧﺖ در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺪﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و
ﻋﺬابﺷﺎن ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ از اﯾﻦ درﺧﺖ  -ﺑﻪ درﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ]اﺷﺎره ﻧﻤﻮد[ -
ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮده:
َ
َ َ َ َ ّ َ َ ُ َ
ون َ ُ� ٓۥ أ ۡ َ
� ٰ
ى] ﴾...اﻻﻧﻔﺎل.[۶۷ :
� أن ي�
﴿ما �ن �ِ ِ ٍ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺮای ھﯿﭻ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﺳﺰاوار ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺳﯿﺮ ﺑﮕﯿﺮد.٦ «...
و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻮداود ،ﺗﺮﻣﺬی ،اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ،اﺑﻮﻋﻮاﻧﻪ ،اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ،اﺑﻦ ﻣﻨﺬر ،اﺑﻦ
اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ ،اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ،اﺑﻮﺷﯿﺦ ،اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ ،اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ و ﺑﯿﮫﻘﯽ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۵/۲۶۵آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.

 -١در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
 -٢ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﺴﻨﺪ.
 -٣ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﺴﻨﺪ.
 -٤ھﺪﻓﺶ ﻋﺒﺎس س اﺳﺖ.
 -٥از ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ.
 -٦ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﯿﮫﻘﯽ در )اﻟﺪﻻﺋﻞ( ).(۳۷/۳
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رواﯾﺖ اﻧﺲ درﺑﺎره ﻣﺸﻮرت ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻗﺒﺎل اﺳﯿﺮان ﺑﺪر

و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص از ﻣﺮدم درﺑﺎره
اﺳﯿﺮان در روز ﺑﺪر ﻣﺸﻮرت ﺧﻮاﺳﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻗﺪرت داده
اﺳﺖ« ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﮔﺮدنھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺰن .راوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
رﺳﻮل ﺧﺪا ص از وی روی ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺑﺎز ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮدم ،ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻗﺪرت داده اﺳﺖ ،و ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺮادران دﯾﺮوزی ﺷﻤﺎاﻧﺪ«.
ﺑﺎز ﻋﻤﺮ س ﻣﺜﻞ آن را ﮔﻔﺖ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص از وی روی ﮔﺮداﻧﯿﺪ .ﺑﺎز رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻣﺜﻞ آن را ﮔﻔﺖ .آن ﮔﺎه اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﺎ ﺑﺮ آن ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن را ﻋﻔﻮ ﻧﻤﺎﯾﯽ ،و ﻓﺪﯾﻪ را از اﯾﺸﺎن ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯽ] .راوی[ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :از روی رﺳﻮل
ﺧﺪاص آﻧﭽﻪ از ﻏﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ رﻓﺖ ،و ﺑﻌﺪ آﻧﮫﺎ را ﻋﻔﻮ ﻧﻤﻮد ،و ﻓﺪﯾﻪ را از اﯾﺸﺎن ﻗﺒﻮل
ﻧﻤﻮد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد:
َ
َّ ۡ َ َ ٰ ُ َّ َ َ َ َ َ َّ َ ّ ٞ
ِيما ٓ أ َخ ۡذ ُ� ۡم َع َذ ٌ
اب َع ِظ ٞ
� ۡم � َ
﴿لو� كِ�ب مِن ٱ�ِ سبق لمس
يم ] ﴾٦٨اﻻﻧﻔﺎل.[۶۸ :

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :اﮔﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺪا ﻧﺒﻮد ،ﻋﺬاب ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ

ﻣﯽرﺳﯿﺪ« .١
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻧﺼﺐ اﻟﺮاﯾﮥ ) (۳/۴۰۳آﻣﺪه .و ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۸۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ
از ﺷﯿﺦ ﺧﻮد ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﺻﮫﯿﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﻣﻮﺻﻮف ﮐﺜﯿﺮاﻟﻐﻠﻂ و اﻟﺨﻄﺎء
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﭼﻮن درﺳﺖ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ،آن را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد ،وﻟﯽ ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل اﺣﻤﺪ،
رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
رواﯾﺖ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س
و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در روز ﺑﺪر رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻓﺮﻣﻮد» :درﺑﺎره اﯾﻦ اﺳﯿﺮان ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ؟« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا،
ﻗﻮم و اھﻠﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﮕﺬار و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﮫﻠﺖ ﺑﺪه ،ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺑﻪ آﻧﺎن را ﻗﺒﻮل
ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺗﻮ را ﺑﯿﺮون ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺗﮑﺬﯾﺒﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ،
ﱠ
ﻧﺰدﯾﮏﺷﺎن ﻧﻤﺎ و ﮔﺮدنھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺰن .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ رواﺣﻪ س ﮔﻔﺖ :ای
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۲۴۳/۳در آن ﻋﻠﯽ اﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ اﺳﺖ .اﺑﻦ ﺣﺠﺮ درﺑﺎرهی او در ﺗﻘﺮﯾﺐ )(۳۱/۲
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺪوق اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ آن ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ

٦٧

رﺳﻮل ﺧﺪا ،در ّدره ﭘﺮ از ﭼﻮب ،اﯾﺸﺎن را داﺧﻞ ﻧﻤﺎ ،و ﺑﻌﺪ از آن ھﻤﺎن دره را ﺑﺮایﺷﺎن
آﺗﺶ ﺑﺰن .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﺪاد .ﺑﻌﺪ ﮔﺮوھﯽ
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻗﻮل اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و ﮔﺮوھﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻗﻮل ﻋﻤﺮ را ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و ﻣﺮد ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﱠ
ﻗﻮل ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ رواﺣﻪ را ﻣﯽﮔﯿﺮد .وی ﻧﺰد آﻧﮫﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻠﺐھﺎی
ﻣﺮداﻧﯽ را در اﯾﻦ ]ﺑﺎره[ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ از ﺷﯿﺮ ھﻢ ﻧﺮمﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻠﺐھﺎی
ﻣﺮداﻧﯽ را در اﯾﻦ ]ﺑﺎره[ ﺳﺨﺖ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ از ﺳﻨﮓھﺎ ھﻢ ﺳﺨﺖﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و
ﻣﺜﺎل ﺗﻮ ای اﺑﻮﺑﮑﺮ ﭼﻮن ﻣﺜﺎل اﺑﺮاھﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
َ َّ َ
َ َ َ َ َ َّ ُ ّ َ َ ۡ َ َ
ك َ� ُفورَّ ٞرح ٞ
ا� فإِن
ِيم﴾ ]اﺑﺮاھﯿﻢ.[۳۶ :
﴿�من تبِع ِ� فإِنهۥ م ِِ�� ومن عص ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮد او از ﻣﻦ اﺳﺖ و ھﺮﮐﻪ از ﻣﻦ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮد،
ﺗﻮ آﻣﺮزﻧﺪه و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ«.
و ﻣﺜﺎل ﺗﻮ ای اﺑﻮﺑﮑﺮ ﭼﻮن ﻣﺜﺎل ﻋﯿﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
َ
ُ ّ
َ َّ
َ ۡ ۡ َ ُ ۡ َ َّ َ
ُ
كأ َ
�ك ُ
نت ٱ ۡل َعز ُ
�ز ٱ ۡ َ
ِيم ﴾١١٨
﴿إِن � َعذ ِۡ� ُه ۡم فإِ� ُه ۡم ع َِباد َكۖ �ن �غفِر لهم فإِن
ِ
]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۱۱۸ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :اﮔﺮ آنھﺎ را ﻣﺠﺎزات ﮐﻨﯽ ،ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮاﻧﺪ و اﮔﺮ آﻧﮫﺎ را ﺑﺒﺨﺸﯽ ﺗﻮاﻧﺎ و ﺣﮑﯿﻤﯽ«.
و ﻣﺜﺎل ﺗﻮ ای ﻋﻤﺮ ﭼﻮن ﻣﺜﺎل ﻧﻮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
َ َ َ ُ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ ّ َّ ٞ
َ ۡ َ
�ن َديَّ ً
� ٰ ِفر َ
ِ
ارا ] ﴾٢٦ﻧﻮح.[۲۶ :
ل
ٱ
ِن
م
ض
�
ب � تذر � ٱ�
﴿وقال نوح ر ِ
ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ای ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ! ھﯿﭻ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﻧﺪهای را از ﮐﺎﻓﺮان ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﮕﺬار«.
و ﻣﺜﺎل ﺗﻮ ای ﻋﻤﺮ ﭼﻮن ﻣﺜﺎل ﻣﻮﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ْ
َ
َ َّ َ ۡ ۡ َ َ ٰٓ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ ٰ ُ
� يَ َر ُوا ْ ٱ ۡل َع َذ َ
� قُلو� ِ ِه ۡم فَ� يُ ۡؤم ُِنوا َح َّ ٰ
﴿ر�نا ٱط ِمس � أم� ٰل ِ ِهم وٱشدد
اب
َۡ
َ
ٱ� ِ�م﴾ ]ﯾﻮﻧﺲ.[۸۸ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﭘﺮوردﮔﺎرا! اﻣﻮالﺷﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻦ و دلھﺎﯾﺸﺎن را ﺳﺨﺖ ﺳﺎز ،ﮐﻪ ﺗﺎ
ﻋﺬاب دردﻧﺎک را ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ ،اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎورﻧﺪ«.

٦٨

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﱠ
ﺷﻤﺎ ﻓﻘﯿﺮ ھﺴﺘﯿﺪ ،و ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺪون ﻓﺪﯾﻪ و ﯾﺎ زدن ﮔﺮدن رھﺎ ﻧﮕﺮدد« .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ،ﻣﮕﺮ ﺳﮫﻞ  ١ﺑﻦ ﺑﯿﻀﺎء ،ﭼﻮن ﻣﻦ از وی ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
اﺳﻼم را ﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮد  .٢ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺧﻮد را در ھﯿﭻ روزی
ﺧﻮﻓﻨﺎﮐﺘﺮ از آن روز ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ،از ﺗﺮس اﯾﻦ ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن ﺳﻨﮓ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺮﯾﺰد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
َ
ﮔﻔﺖ» :ﻣﮕﺮ ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ﺑﯿﻀﺎء« .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮدَ ﴿ :ما َ� َن �ِ َ ّ
� أن
ٍِ
َ
َ ُ َ
ون َ ُ� ٓۥ أ ۡ َ
� ٰ
ى﴾  -ﺗﺎ آﺧﺮ ھﺮ دو آﯾﻪ  .٣ -و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را ﺗﺮﻣﺬی و ﺣﺎﮐﻢ رواﯾﺖ
ي�
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺤﯿﺢ اﻻﺳﻨﺎد اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ آن را رواﯾﺖ
ﱠ
ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ ،و اﯾﻦ را اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ و اﺑﻮھﺮﯾﺮه ش ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و از اﺑﻮاﯾﻮب اﻧﺼﺎری س ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۲۹۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺸﻮرت ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺎده و ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ب درﺑﺎره
ﻣﯿﻮهھﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ
و اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از زھﺮی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﺼﯿﺒﺖ و آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺷﺪﯾﺪ و

ﺳﺨﺖ ﮔﺮدﯾﺪ  ٤در ﻣﯿﺎن او و اﯾﺸﺎن ﺻﻠﺢ ﺟﺎری ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺣﺘﯽ ﻗﺮارداد ﺻﻠﺢ را ھﻢ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ،
وﻟﯽ ﺷﮫﺎدت و ﮐﺎر ﻧﮫﺎﯾﯽ ﺻﻠﺢ ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺬاﮐﺮات )در آن ﻣﻮرد( ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ

ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺧﻮاﺳﺖ آن را اﻧﺠﺎم دھﺪ ،ﻧﺰد ھﺮ دو ﺳﻌﺪ  ٥ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و آن را ﺑﺮای آن دو
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪ و از ھﺮدویﺷﺎن در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﻮرت ﺧﻮاﺳﺖ ،آن دو ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل
 -١در اﺻﻞ ﺳﮫﯿﻞ آﻣﺪه ،و درﺳﺖ ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در »اﻟﺮوض اﻻﻧﻒ« آﻣﺪه،
و رواﯾﺖھﺎﯾﯽ در ﻣﺴﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺪان ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﮫﻞ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺳﮫﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺮادر اوﺳﺖ
ً
ﻗﺒﻼ اﺳﻼم آورده ﺑﻮد.
 -٢اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ .م.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۳۸۴ ،۳۸۳در ﺳﻨﺪ آن ﻣﯿﺎن اﺑﯽ ﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و ﭘﺪرش اﻧﻘﻄﺎع
اﺳﺖ .زﯾﺮا او از ﭘﺪرش ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﻣﺬی و ﺣﺎﮐﻢ آن را از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -٤اﯾﻦ در روز ﺧﻨﺪق ﺑﻮد ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮐﺴﯽ را ﻧﺰد ﻋﯿﯿﻨﻪ ﺑﻦ ﺣﺼﻦ و ﺣﺎرث ﺑﻦ ﻋﻮف ﻣﺮی
ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ھﺮدویﺷﺎن رھﺒﺮان ﻏﻄﻔﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﺛﻠﺚ ﻣﯿﻮهھﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ را ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ
اﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ھﺮدوی آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ھﺴﺘﻨﺪ از وی و ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ.
 -٥و در ﺳﯿﺮت اﺑﻦ ھﺸﺎم آﻣﺪه» :ﻧﺰد ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻣﻌﺎذ و ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺎده ﻓﺮﺳﺘﺎد« ،و اﯾﻦ واﺿﺢﺗﺮ اﺳﺖ.

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ
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ﺧﺪا ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺳﺖ داری و ﻣﺎ آن را اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﯿﻢ ،و ﯾﺎ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﻪ آن اﻣﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ،و ﯾﺎ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺮای ﻣﺎ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﯽ؟ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻠﮑﻪ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻢ ،و ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ آن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﻋﺮب را دﯾﺪم ،ﺷﻤﺎ را از ﯾﮏ ﮐﻤﺎن ھﺪف
ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ،و از ھﺮ ﻃﺮف ﺑﺎ ﺷﻤﺎ دﺷﻤﻨﯽ ﻧﻤﻮده و ﺣﻤﻠﻪ آوردهاﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺷﻮﮐﺖ
آﻧﮫﺎ را از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻣﺮی ﺑﺸﮑﻨﻢ« .آن ﮔﺎه ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻣﻌﺎذ س ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ )ﻣﺎ( و آﻧﮫﺎ ﺑﺮ ﺷﺮک ﺑﻪ ﺧﺪا ،و ﻋﺒﺎدت ﺑﺖھﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﯿﻢ ،ﻧﻪ ﺧﺪا را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪﯾﻢ ،و
ﻧﻪ ھﻢ او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ ،آﻧﮫﺎ ﻃﻤﻊ اﯾﻦ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ از آن ﯾﮏ ﺧﺮﻣﺎ را ھﻢ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ
ﺿﯿﺎﻓﺖ ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪن ،آﯾﺎ در وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﺳﻼم ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﻪ آن
ھﺪاﯾﺖ ﻣﺎن ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻪ ﺗﻮ و ﺑﻪ آن ﻋﺰت ﻣﺎن داده اﺳﺖ ،اﻣﻮال ﻣﺎن را ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺪھﯿﻢ (.ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ(  ١ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ،و ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺟﺰ ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﺑﺮایﺷﺎن
ﻧﻤﯽدھﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و آﻧﮫﺎ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﮐﻨﺪ .آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺗﻮ و آن« .ﺑﻌﺪ ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻣﻌﺎذ س ورﻗﻪ را ﮔﺮﻓﺖ ،و ﻧﻮﺷﺘﻪای را ﮐﻪ در آن ﺑﻮد ﻣﺤﻮ ﻧﻤﻮد ،و
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ  .٣- ٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۱۰۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
رواﯾﺖ اﺑﻮھﺮﯾﺮه س درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺸﻮرت ﺧﻮاﺳﺘﻦ

اﯾﻦ را ﺑﺰار از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﺎرث ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪه
ﮔﻔﺖ :ﺧﺮﻣﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ را ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﺼﻒ ﮐﻦ ،در ﻏﯿﺮ آن ﻣﺪﯾﻨﻪ را ﺑﺮ ﺗﻮ از اﺳﺒﺎن و ﻣﺮدان ﭘﺮ ﺧﻮاھﻢ
ﻧﻤﻮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻌﺪھﺎ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﻢ :ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺎده و ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻣﻌﺎذ«
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎﯾﺪ .آن دو ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﯿﺮ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﺎ )ذﻟﺖ را(  ٤ﺑﺮ
ﺧﻮد در ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ،و ﺣﺎﻻ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﻼم را آورده اﺳﺖ .آن
ﮔﺎه ﺑﻪ ﻃﺮف ﺣﺎرث ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ داد ،ﻣﻮﺻﻮف ﮔﻔﺖ :ای ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮدی .و ﻧﺰد
 -١اﯾﻦ و دﯾﮕﺮ ﮐﻠﻤﺎت داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ از اﺑﻦ ھﺸﺎم ﻧﻘﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ دﺷﻤﻦ ھﺮ ﭼﻪ ﻗﻮت دارد از آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﻣﺎ از آن ﺑﺎﮐﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .م.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺮﺳﻞ .اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﯿﺮه اﺑﻦ ھﺸﺎم ) ۱۳۳/۳و  (۱۳۴آﻣﺎده و زﯾﺎدات از اﺑﻦ
ھﺸﺎم اﺳﺖ.
 -٤در اﺻﻞ »ﻣﺪﯾﻨﻪ« آﻣﺪه ،و در ھﯿﺜﻤﯽ »دﻧﯿﺔ« آﻣﺪه ﮐﻪ »ذﻟﺖ« را ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽدھﺪ ،و ھﻤﯿﻦ دوﻣﯽ
درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﺎرث ﻏﻄﻔﺎﻧﯽ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪ و
ﮔﻔﺖ :ای ّ
ﻣﺤﻤﺪ  ١ﺧﺮﻣﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ را ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﺼﻒ ﮐﻦ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ

ﺳﻌﺪھﺎ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﻢ« ،و ﻧﺰد ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ،ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺎده ،ﺳﻌﺪﺑﻦ رﺑﯿﻊ ،ﺳﻌﺪﺑﻦ ﺧﯿﺜﻤﻪ  ٢و
ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ش ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻋﺮبھﺎ ﺷﻤﺎ را از ﯾﮏ ﮐﻤﺎن ھﺪف ﻗﺮار
دادهاﻧﺪ ،ﺣﺎرث از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮﻣﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ را ﺑﺎ او ﻧﺼﻒ ﮐﻨﯿﺪ ،اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ اﻣﺴﺎل را ﺑﻪ او در اﻣﺮﺗﺎن ﺑﺪھﯿﺪ؟«  .٣آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ وﺣﯽ
از آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﺮ ﺧﺪا ﮔﺮدن ﻧﮫﯿﻢ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ از رأی و ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﮐﻪ رأی
و ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ھﻢ ﭘﯿﺮوی ﻧﻈﺮ و رأی ﺷﻤﺎﺳﺖ ،وﻟﯽ اﮔﺮ رﺣﻢ و ﺷﻔﻘﺖ ﻧﻤﻮدن ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺗﻮ ﻣﺎ و آﻧﺎن را وﻗﺘﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ دﯾﻦ ﻗﺮار داﺷﺘﯿﻢ دﯾﺪه ﺑﻮدی ،ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﺮﻣﺎ را ھﻢ از
ﻣﺎ ﺑﺪون ﺧﺮﯾﺪن ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﮫﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ] ،و ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن و
ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪهاﯾﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ[ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد:
»اﯾﻦ اﺳﺖ آن ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮدی«.
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۱۳۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در رﺟﺎل ﺑﺰار و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ّ
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻤﺮو آﻣﺪه ،و ﺣﺪﯾﺚ وی
ﺣﺴﻦ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و ﻣﺴﺪد از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﺷﺐ را در ﻣﺸﻮرت در اﻣﺮی از اﻣﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ س روز ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﻣﻦ
ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮدم .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۴/۴۵آﻣﺪه ،و ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
ﻣﺸﻮرت ﺧﻮاﺳﺘﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ س از اﻫﻞ رأی

ﻣﺸﻮرت وی ﺑﺎ اھﻞ رأی و ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ در زﻣﺎن او و زﻣﺎن ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق س اﻋﻀﺎی
ﺷﻮرا ﺑﻮدﻧﺪ
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ از ﻗﺎﺳﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﺮای اﺑﻮﺑﮑﺮ ّ
ﺻﺪﯾﻖ س ﮐﺎری ﭘﯿﺶ

ﻣﯽآﻣﺪ ،ﮐﻪ در آن ﻣﺸﻮرت اھﻞ رأی و اھﻞ داﻧﺶ را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،ﻣﺮداﻧﯽ از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و
 -١ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺰار.
 -٢ذﮐﺮ ﺳﻌﺪﺑﻦ ﺧﯿﺜﻤﻪ و ﺳﻌﺪﺑﻦ رﺑﯿﻊ ب در اﯾﻨﺠﺎ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن اول در ﺑﺪر ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد،
و دوﻣﯽ در اﺣﺪ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،و ﻣﻤﮑﻦ ذﮐﺮ آن دو در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم و ھﻤﯽ از ﻃﺮف ﻧﻘﻞ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺴﺨﻪھﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﺻﻞ و اﻟﻤﺠﻤﻊ آﻣﺪه اﺳﺖ.

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ
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اﻧﺼﺎر را ﻃﻠﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﻋﻤﺮ ،ﻋﺜﻤﺎن ،ﻋﻠﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ،ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ ،اﺑﯽ
ﺑﻦ ﮐﻌﺐ و زﯾﺪﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ش را ﻧﯿﺰ ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮد ،و ھﻤﻪ اﯾﻨﮫﺎ در ﺧﻼﻓﺖ وی ﻓﺘﻮا
ﻣﯽدادﻧﺪ ،و ﻓﺘﻮای ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻨﮫﺎ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ درﮔﺬﺷﺖ ،و ﺑﻌﺪ از
آن ﻋﻤﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ ،او ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ اﻓﺮاد را ﻃﻠﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و او در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻮد،
ﻓﺘﻮای ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎن و اﺑﯽ و زﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۳۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب در دادن زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ ﺻﺤﺎﺑﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ،ﺑﺨﺎری در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد ،اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ،ﺑﯿﮫﻘﯽ و ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن از

ﻋﺒﯿﺪه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﯿﯿﻨﻪ ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ  ١و اﻗﺮع ﺑﻦ ﺣﺎﺑﺲ ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ س
آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺖ  :٢ای ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻧﺰد ﻣﺎ زﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﺷﻮره زار ،ﮐﻪ ﻧﻪ در آن
ﭼﺮاﮔﺎھﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ ،اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ آن را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪه ،ﺷﺎﯾﺪ آن را ﺷﯿﺎر ﮐﻨﯿﻢ
و ﮐﺸﺘﺶ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،آن ﮔﺎه آن را ﺑﻪ آن دو داد ،و ﺑﺮ آن ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﻧﺎﻣﻪای ھﻢ ﻧﻮﺷﺖ ،و
ﻋﻤﺮ س را  -ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﻧﺒﻮد  -ﺷﺎھﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،آن دو ﺑﻪ ﻃﺮف ﻋﻤﺮ رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ او را
)در آن( ﺷﺎھﺪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ آﻧﭽﻪ را در ﮐﺘﺎب ﺑﻮد ﺷﻨﯿﺪ ،آن را از دﺳﺖ آن
دو ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ،در آن آب دھﻦ ﺧﻮد را اﻧﺪاﺧﺖ ،و آن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد .آن دو ﺑﺮ
)وی( ﺑﺮآﺷﻔﺘﻨﺪ ،و )ﺑﻪ او( ﺣﺮف ﺑﺪی ﮔﻔﺘﻨﺪ .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻤﺎ را در
وﻗﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ در آن روز اﺳﻼم ذﻟﯿﻞ ﺑﻮد ) -ﮐﻢ ﺑﻮد(  ،-ﺣﺎﻻ ﺧﺪاوﻧﺪ
اﺳﻼم را ﻋﺰت ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮوﯾﺪ و ﮐﺎری را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ )ﺑﺮﺿﺪ ﻣﻦ(  ٣ﺑﮑﻨﯿﺪ اﻧﺠﺎم
دھﯿﺪ ،اﮔﺮ در آن ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ .ﺑﻌﺪ آن دو در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف
اﺑﻮﺑﮑﺮ روی آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮآﺷﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ
ﺧﻠﯿﻔﻪ ھﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﻋﻤﺮ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺑﻠﮑﻪ او ،اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻮد .آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ ﺧﺸﻤﻨﺎک
آﻣﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﯾﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا از ھﻤﺎن زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﻣﺮد دادهای
ﺧﺒﺮ ﺑﺪه ،ﮐﻪ آﯾﺎ زﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﻣﺨﺼﻮص ،و ﯾﺎ درﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﺎم اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﮑﻪ در
ﻣﯿﺎن ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ .ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻮ را واداﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺗﻦ را ﺑﺪون
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ آن ﺧﺎص ﮔﺮداﻧﯽ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :از اﯾﻦھﺎ ﮐﻪ در اﻃﺮاﻓﻢ ھﺴﺘﻨﺪ
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﺻﻞ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﮑﻨﺰ آﻣﺪه ،وﻟﯽ درﺳﺖ »ﺣﺼﻦ« ﺑﺎ ﺣﺬف ﯾﺎء اﺳﺖ.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﺻﻞ واﻻﺻﺎﺑﻪ آﻣﺪه ،و ﺷﺎﯾﺪ درﺳﺖ »ﮔﻔﺘﻨﺪ« ﺑﺎﺷﺪ.
 -٣زﯾﺎدتھﺎی داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰھﺎ و ﺗﺼﺤﯿﺤﺎت از اﻻﺻﺎﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﺸﻮرت ﺧﻮاﺳﺘﻢ ،و آﻧﮫﺎ ﻧﻈﺮ دادﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﻮدی ﮐﻪ در
اﻃﺮاﻓﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،آﯾﺎ ھﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در ﻣﺸﻮرﺗﯽ دﺧﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﯽ ،و رﺿﺎﯾﺖ آﻧﮫﺎ را
ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮدی؟ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ :ﺗﻮ ﺑﺮ اﯾﻦ  ١از ﻣﻦ ﻗﻮیﺗﺮ ھﺴﺘﯽ،
وﻟﯽ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﻮدی .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۸۹آﻣﺪه ،و در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۳/۵۵و
) (۱/۵۹آن را ﺑﻪ ﺑﺨﺎری در ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﻐﯿﺮش و ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده ،و ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،و از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺪﯾﻨﯽ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ :اﯾﻦ ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ،
ﭼﻮن ﻋﺒﯿﺪه ﻗﺼﻪ را درک ﻧﻨﻤﻮده ،و ﻧﻪ ھﻢ از ﻋﻤﺮ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ او از وی ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ،
و ﮔﻔﺘﻪ :از ﻋﻤﺮ از اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺑﮫﺘﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد .و اﯾﻦ را ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از ﻃﺎووس ﺑﻪ
اﺧﺘﺼﺎر ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۸۰آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺮاج ﺑﺤﺮﯾﻦ
ﺳﯿﻒ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺻﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﻄﯿﻪ ﺑﻦ ﺑﻼل از ﭘﺪرش و از ﺳﮫﻢ ﺑﻦ ﻣﻨﺠﺎب رواﯾﺖ

ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ آن دو ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻗﺮع و زﺑﺮﻗﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف اﺑﻮﺑﮑﺮ ش رﻓﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺮاج
ﺑﺤﺮﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺪه ،و ﻣﺎ ﺑﺮاﯾﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮐﺲ از ﻗﻮم ﻣﺎ ﺑﺮﻧﮕﺮدد ،٢
و او اﯾﻨﻄﻮر ﻧﻤﻮد و ﺧﻂ را ﻧﻮﺷﺖ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺳﻄﻪ در ﻣﯿﺎنﺷﺎن رﻓﺖ و آﻣﺪ
ﱠ
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻮد ،و ﮔﻮاھﺎﻧﯽ را ﺷﺎھﺪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﮫﺎ ﻋﻤﺮ س ﺑﻮد.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻂ ﻧﺰد ﻋﻤﺮ س آورده ﺷﺪ و ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮد ﺷﮫﺎدت ﻧﺪاد ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :و
ﻋﺰت ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺧﻂ را ﭘﺎره ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺤﻮش ﮔﺮداﻧﯿﺪ .آن ﮔﺎه ﻃﻠﺤﻪ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ ،و ﻧﺰد
اﺑﻮﺑﮑﺮ آﻣﺪه ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ اﻣﯿﺮ ھﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﻋﻤﺮ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد ،ﻋﻤﺮ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﺎﻋﺖ ﺑﺮای ﻣﻦ
اﺳﺖ ،و وی ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۳۹۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﻮدن اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﺎ ﺻﺤﺎﺑﻪ در ﻏﺰوات
ﱠ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﻪ ﻋﻤﺮوﺑﻦ

اﻟﻌﺎص ﻧﻮﺷﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺟﻨﮓ ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،و ﺗﻮ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ آن را رﻋﺎﯾﺖ
ﮐﻨﯽ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۵/۳۱۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺰار و ﻋﻘﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺪ آن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ
 -١ھﺪﻓﺶ ﺧﻼﻓﺖ اﺳﺖ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ ھﯿﭻ ﮐﺲ از اﺳﻼم ﻣﺮﺗﺪ ﻧﺸﻮد.

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ
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) (۲/۱۶۳آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .و ﻣﺸﻮرت ﺧﻮاﺳﺘﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ س از اھﻞ رأی در ﺟﻨﮓ
ﱠ
ﻋﻠﯿﻪ روم ،در ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ اوﻓﯽ در ) (۲/۲۱۳ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮔﺬﺷﺖ.
ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﻮدن ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﺎ اﻫﻞ رأی

ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻋﻤﺮ از دﺧﺘﺮ ﻋﻠﯽ ب و اﺑﻼغ اﯾﻦ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺎورﯾﻨﺶ

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ و ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر از اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ام
ﮐﻠﺜﻮم دﺧﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ب را ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻧﻤﻮد ،ﻋﻠﯽ س ﮔﻔﺖ :دﺧﺘﺮھﺎﯾﻢ را
ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﺟﻌﻔﺮ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪام ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ای ﻋﻠﯽ وی را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﻣﻦ درآور ،ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﺒﺖ و ھﻤﺰﯾﺴﺘﯽ را ﺑﺎ وی رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ
در روی زﻣﯿﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،آن ﮔﺎه ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﻮدم .ﺑﻌﺪ ﻋﻤﺮ در
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ در ﻣﯿﺎن ﻗﺒﺮ  ١و ﻣﻨﺒﺮ ﮐﻪ :ﻋﻠﯽ ،ﻋﺜﻤﺎن ،زﺑﯿﺮ ،ﻃﻠﺤﻪ و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ
ﻋﻮف ش ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ،آﻣﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎری ﺑﺮای ﻋﻤﺮ از ھﺮ ﮔﻮﺷﻪای ]از ﺧﻼﻓﺖ
اﺳﻼﻣﯽ[ ﻣﯽآﻣﺪ ،ﻧﺰد آﻧﮫﺎ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻣﯽآورد ،و آن را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺧﺒﺮ ﻣﯽداد ،و از اﯾﺸﺎن
ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ،و ﺑﻪ او ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺘﻪ و
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﮐﯽ ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ آﻧﺎن ﺧﺒﺮ
داد و ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ھﺮ ﺳﺒﺐ و ﻧﺴﺐ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻗﻄﻊ ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ،
ﻣﮕﺮ ﺳﺒﺐ و ﻧﺴﺐ ﻣﻦ«  ،٢ﻣﻦ ﺑﺎ وی ھﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻮدم ،و ﺧﻮاﺳﺘﻢ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ  .٣و اﯾﻦ را
اﺑﻦ راھﻮﯾﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۹۸آﻣﺪه .و اﯾﻦ را ﺣﺎﮐﻢ
) (۳/۱۴۲ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ آن را رواﯾﺖ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ .و ذھﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ.
 -١ﯾﻌﻨﯽ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻃﺮف آن ﻗﺒﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻗﺮار دارد و در ﻃﺮف دﯾﮕﺮش ﻣﻨﺒﺮ
ﺷﺮﯾﻒ .م.
 -٢ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .اﺑﻦ ﺳﻌﺪ در ﻃﺒﻘﺎت ) (۴۶۳ /۸و ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر در ﺳﻨﻦ ﺧﻮﯾﺶ )-۵۲۰
 (۵۲۱و ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۶۴-۶۳ /۷و ﺣﺎﮐﻢ ) (۱۴۲/۳وی آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر وی ﻣﯿﺎن ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ و ﻋﻤﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ دارای ﻃﺮق
دﯾﮕﺮی ھﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع آن ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧﯽ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ آن داده اﺳﺖ :اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۲۰۳۶و
ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ).(۴۵۲۷
 -٣ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺮاه ﺷﺮف ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺮاﻓﺖ ﻧﺴﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﱠ
ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﻮدن ﻋﻤﺮوﻋﺜﻤﺎن ﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ش و ﻗﻮل ﻋﻤﺮ و ﺳﻌﺪ ب
درﺑﺎره وی

و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ از ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﯾﺴﺎر س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن ب اﺑﻦ ﻋﺒﺎس را
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،و ھﻤﺮاه ﺑﺎ اھﻞ ﺑﺪر ﻣﺸﻮرت ﻣﯽداد ،و در ﻋﮫﺪ ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن ﺗﺎ روزی ﮐﻪ
درﮔﺬﺷﺖ ﻓﺘﻮا ﻣﯽداد .و از ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س در
ﱠ
ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ّ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪﺑﻦ ّ
ﻋﺒﺎس ب ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ و
ﺟﺪی و ﻣﮫﻢ ﻣﯽﺑﻮد از
ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻓﺮو رو ،ای ﻏﻮاص!  ١و از ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﯿﭻ
ﮐﺲ را ﺗﯿﺰﻓﮫﻢﺗﺮ ،ﻋﻘﻠﻤﻨﺪﺗﺮ ،ﻋﺎﻟﻢﺗﺮ و ﺑﺮدﺑﺎرﺗﺮ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻧﺪﯾﺪم ،دﯾﺪم ﮐﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ
اﻟﺨﻄﺎب وی را ﺑﺮای ﻣﻌﻀﻼت ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ ،و
ﺑﻌﺪ از ﻗﻮل وی ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﻃﺮاﻓﺶ اھﻞ ﺑﺪر از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺠﺎوز
ﻧﻤﯽﮐﺮد .و ﺑﯿﮫﻘﯽ و اﺑﻦ ﺳﻤﻌﺎﻧﯽ از اﺑﻦ ﺷﮫﺎب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭼﻮن ﮐﺎر
ﻣﺸﮑﻞ و ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ ،ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﺟﻮاﻧﺎن را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ و از اﯾﺸﺎن
ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ و از ﺗﯿﺰی ﻋﻘﻞھﺎی آﻧﺎن ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﻧﻤﻮد .و ﻧﺰد ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﺑﻦ
ﺳﯿﺮﯾﻦ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﺮد ،ﺣﺘﯽ ﺑﺎ زن ھﻢ
ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﮔﺎھﯽ در ﻗﻮل وی ﭼﯿﺰی را ﻣﯽدﯾﺪ ،ﮐﻪ آن را ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺴﺖ و
ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۶۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﻠﯿﻐﯽ از ﻋﻤﺮ س درﺑﺎره ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﻮدن
اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ) (۴/۸۳از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﻒ از ّ
ﻣﺤﻤﺪ و ﻃﻠﺤﻪ و زﯾﺎد ﺑﻪ اﺳﻨﺎد آﻧﮫﺎ رواﯾﺖ

ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻋﻤﺮ ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ آﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺻﺮار ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ،
ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ ،و در آن ،اردوﮔﺎه ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺮدم ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ؟ ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؟ و اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﭼﯿﺰی را از وی ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ،آن را ﺗﻮﺳﻂ
ﻋﺜﻤﺎن ﯾﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ب ﺑﻪ او ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،و ﻋﺜﻤﺎن در اﻣﺎرت ﻋﻤﺮ ردﯾﻒ
ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ  -ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ردﯾﻒ در زﺑﺎن ﻋﺮب ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮد ﻗﺮار داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻋﺮبھﺎ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﺮدی ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ او را ﺑﻌﺪ از رﺋﯿﺲﺷﺎن ﺧﻮاھﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ -
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،ﻗﺎدر ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﻔﺮ ﺳﻮم
 -١ﯾﻌﻨﯽ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻣﻌﻀﻠﻪ ﻓﺮو رو و ﺣﻞ آن را ﺑﯿﺮون آور ،و ﻏﻮاص ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺤﺮ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺸﯿﺪن ﻟﺆﻟﺆ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻓﺮو ﻣﯽرود.

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ
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ﻋﺒﺎس س را روان ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .آن ﮔﺎه ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﺑﺮاﯾﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ؟ و
ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ؟ ﻋﻤﺮ ﺻﺪا ﻧﻤﻮد) :اﻟﺼﻼة ﺟﺎﻣﻌﺔ(  .١آن ﮔﺎه ﻣﺮدم ﻧﺰد وی ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،و
ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﻃﻼع داد ،ﺑﻌﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺮو و
ﻣﺎ را ھﻢ ھﻤﺮاھﺖ ﺑﺒﺮ ،و او ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در ﻧﻈﺮ و رأیﺷﺎن ﻣﻮاﻓﻖ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ
آﻧﮫﺎ را ﺑﮕﺬارد ،و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را از آن رأی و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﺮﻣﯽ ﺑﯿﺮون ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﮔﻔﺖ :آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻦ ھﻢ روﻧﺪه ھﺴﺘﻢ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ و رأی ﺑﮫﺘﺮ از اﯾﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﺑﻌﺪ از آن دﻧﺒﺎل اھﻞ رأی ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﭼﮫﺮهھﺎی ]ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه[ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص ،و
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﺮب ﻧﺰد وی ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :ﻧﻈﺮﺗﺎن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪھﯿﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻦ روﻧﺪه
ھﺴﺘﻢ .ﺑﻌﺪ آﻧﮫﺎ ھﻤﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،و اﮐﺜﺮﯾﺖﺷﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدی از
اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﻓﺮﺳﺘﺎده و ﺧﻮد اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﻨﺪ ،و ﺑﺮای او ﻋﺴﺎﮐﺮ را اﻋﺰام
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و اﮔﺮ ﻓﺘﺢ ،ﮐﻪ آن را دوﺳﺖ دارد ،ﻧﺼﯿﺐ ﺷﺪ ،اﯾﻦ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ آن را
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ و آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ]ﻋﻮض ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اول[
ﻣﻘﺮر ﮐﻨﺪ و ﺳﺮﺑﺎزان دﯾﮕﺮی روان ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و در اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ را ﺑﻪ
ﺧﺸﻢ ﻣﯽآورد ،و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را راﺣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻧﺼﺮت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ
وﻋﺪهاش ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ .آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ ﺻﺪا ﻧﻤﻮد) :اﻟﺼﻼة ﺟﺎﻣﻌﺔ( ،و ﻣﺮدم ﺑﻪﺳﻮی وی ﺟﻤﻊ
ﺷﺪﻧﺪ ،و ﮐﺴﯽ را دﻧﺒﺎل ﻋﻠﯽ ،ﮐﻪ او را ﺑﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﻓﺮﺳﺘﺎد
و او ﻧﺰدش آﻣﺪ ،و دﻧﺒﺎل ﻃﻠﺤﻪ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﭘﯿﺸﻘﺮاول ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ،روان ﻧﻤﻮد
و او ھﻢ ﺑﻪﺳﻮی وی ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و در دو ﻃﺮف راﺳﺖ و ﭼﭗ ارﺗﺶ زﺑﯿﺮ و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ
ﻋﻮف ب را )ﮔﻤﺎﺷﺖ) (٢ (۸۲و ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ:
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺑﺮ اﺳﻼم اھﻞ آن را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و در ﻣﯿﺎن ﻗﻠﺐھﺎ اﻟﻔﺖ اﯾﺠﺎد
ﻧﻤﻮده ،و آﻧﮫﺎ را در اﺳﻼم ﺑﺮادر ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﭼﻮن ﯾﮏ
ﺟﺴﺪاﻧﺪ ،ھﯿﭻ ﻋﻀﻮ آن ،از ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮش ﺑﺮﺳﺪ راﺣﺖ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،و ﺑﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻣﯽﺳﺰد ﮐﻪ اﻣﺮﺷﺎن در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﺷﻮرا ﺑﺎﺷﺪ،
اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﯿﺎن اھﻞ رأی آنھﺎ ،و ﻣﺮدم ﭘﯿﺮو ﮐﺴﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻗﯿﺎم ﮐﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
آﻧﮫﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺟﻤﺎع ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ آن راﺿﯽ ﺷﺪﻧﺪ ]آن اﻣﺮ[ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻻزم اﺳﺖ ،و در آن اﻣﺮ
 -١اﯾﻦ ﮐﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .م.
 -٢ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻃﺒﺮی ،ﻃﺒﻊ داراﻟﻤﻌﺎرف در ﻣﺼﺮ.
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ﭘﯿﺮو ھﻤﺎن اھﻞ رأیاﻧﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ از ﺻﺎﺣﺒﺎن رأیﺷﺎن ،در آﻧﭽﻪ
آنھﺎ ﺑﺮایﺷﺎن دﯾﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ آن از ﻣﮑﺮ و ﺣﯿﻠﻪ در ﺟﻨﮓ ﺑﺮایﺷﺎن راﺿﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻗﯿﺎم
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در آن ﭘﯿﺮو ھﻤﺎن اھﻞ رأیاﻧﺪ .ﻣﻦ ھﻢ ﭼﻮن ﯾﮏ ﻣﺮد ﺷﻤﺎ ﺑﻮدم ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن
رأی ﺷﻤﺎ ﻣﺮا از ﺑﯿﺮون ﺷﺪن ﻣﻨﺼﺮف ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺑﺮ آن ﺷﺪم ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻢ و ﻣﺮدی را
ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ ،و در اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدم ،و ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻋﻘﺐ ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺑﻮدم ،ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻢ.
ﻋﻠﯽ س ﺧﻠﯿﻔﻪ او ﺑﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮد ،و ﻃﻠﺤﻪ س ﭘﯿﺶ ﻗﺮاول وی در اﻋﻮص ،و
ھﺮدویﺷﺎن را در آن ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﺧﺖ .و اﯾﻦ رواﯾﺖ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از ﻋﻤﺮﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن اﺑﻮﻋﺒﯿﺪﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س
و اﺟﺘﻤﺎع اھﻞ ﻓﺎرس ﺑﺮ ﻣﺮدی از آل ﮐﺴﺮا ﺑﺮای ﻋﻤﺮ س رﺳﯿﺪ ،در ﻣﯿﺎن ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و
اﻧﺼﺎر ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورد و ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺮار آﻣﺪ ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﭼﻨﺎن
ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه.
ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ ﺳﻌﺪ در ﺟﻨﮓ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ّ
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺳﻼم ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﮑﻨﺪی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻣﻌﺪﯾﮑﺮب در

ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﺟﻨﮓھﺎ و واﻗﻌﺎﺗﯽ داﺷﺖ ،اﺳﻼم را ﻧﯿﺰ درک ﻧﻤﻮد ،و ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ ،ﻋﻤﺮﺑﻦ
اﻟﺨﻄﺎب وی را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص ب در ﻗﺎدﺳﯿﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و او در آﻧﺠﺎ ﮐﺎر
ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد ،ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ ﺳﻌﺪ ﻧﻮﺷﺖ :ﻣﻦ دو ھﺰار ﻣﺮد را ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺖ ﺣﺮﮐﺖ
دادم ،و ﯾﺎ ﺑﻪ آن اﻣﺪادت ﻧﻤﻮدم :ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻣﻌﺪﯾﮑﺮب و ﻃﻠﯿﺤﻪ ﺑﻦ ﺧﻮﯾﻠﺪ ب - ،وی
ﻃﻠﯿﺤﻪ ﺑﻦ ﺧﻮﯾﻠﺪ اﺳﺪی اﺳﺖ  ،-ﺑﺎ آﻧﮫﺎ در ﺟﻨﮓ ﻣﺸﻮرت ﮐﻦ ،و ﺑﺮ ﭼﯿﺰی ﻣﻘﺮرﺷﺎن ﻣﮑﻦ .١
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۵/۳۱۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﻣﻨﻘﻄﻊ اﻻﺳﻨﺎد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮدن اﻣﯿﺮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻣﯿﺮی ﮐﻪ در اﺳﻼم ّ
ّ
ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ

اﺣﻤﺪ از ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪاص
ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺗﺸﺮﯾﻒ آورد ،ﺟﮫﯿﻨﻪ  ٢ﻧﺰدش آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ دﯾﮕﺮ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪهای،

 -١ﻃﺒﺮاﻧﯽ در »اﻟﮑﺒﯿﺮ« ) (۴۵ /۱۷ﺳﻨﺪ آن آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در )اﻟﻤﺠﻤﻊ( ) (۳۱۹/۵آﻣﺪه ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ.
 -٢ﻧﺎم ﻗﺒﯿﻠﻪای اﺳﺖ.

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ )ﺑﻪ ﻣﺎ(  ١ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺪه ،ﺗﺎ ﻣﺎ ﻧﺰدت ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ و ﻗﻮم ﻣﺎ  ] ٢ھﻢ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ[ ،آن ﮔﺎه رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﺑﺮایﺷﺎن ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺖ ،و آﻧﮫﺎ اﺳﻼم آوردﻧﺪ .و ﻣﺄﻣﻮرﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪای
از ﺑﻨﯽ ﮐﻨﺎﻧﻪ ﮐﻪ در ﭘﮫﻠﻮی ﺟﮫﯿﻨﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﻣﺎ ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و
]ﺗﻌﺪادﺷﺎن[ زﯾﺎد ﺑﻮد ،ﻟﺬا ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﮫﯿﻨﻪ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﯾﻢ ،و آﻧﮫﺎ از ﻣﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﺮا
در ﻣﺎه ﺣﺮام ﺟﻨﮓ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ )ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﻢ ،ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﺷﮫﺮ ﺣﺮام
در ﻣﺎه ﺣﺮام ﺑﯿﺮون ﮐﺮده اﺳﺖ(  ،٣آن ﮔﺎه ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﺰد ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ص ﻣﯽروﯾﻢ و ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ ﻣﯽدھﯿﻢ ،و ﻗﻮﻣﯽ
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ھﻤﺮاھﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺘﻢ:
ﺧﯿﺮ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪﺳﻮی ﻗﺎﻓﻠﻪ ﻗﺮﯾﺶ ﻣﯽروﯾﻢ و آن را ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ،در آن وﻗﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻏﻨﯿﻤﺖ
ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰی را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،از ﺧﻮدش ﻣﯽﺑﻮد ،آن ﮔﺎهﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻗﺎﻓﻠﻪ
ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و ﯾﺎران ﻣﺎ ﺑﻪﺳﻮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،و آن ﺧﺒﺮ را ﺑﻪ او
رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ .وی ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روﯾﺶ ﺳﺮخ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ:
»از ﻧﺰد ﻣﻦ ﯾﮏ ﺟﺎ رﻓﺘﯿﺪ ،و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﺪ! ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ھﻼ ک ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و ﻣﺮدی را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ
ﱠ
ﭘﺮﺻﺒﺮﺗﺮ ﺷﻤﺎ در ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺗﺸﻨﮕﯽ اﺳﺖ« .آن ﮔﺎه ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪﺑﻦ ﺟﺤﺶ اﺳﺪی را ﺑﺮ ﻣﺎ
ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و او ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻣﯿﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ در اﺳﻼم )اﻣﯿﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ(  .٥ -٤و اﯾﻦ را
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۶۰آﻣﺪه ،و ﺑﻐﻮی ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻻﺻﺎﺑﻪ
) (۲/۲۸۷آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻟﺪﻻﺋﻞ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در
اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۲۴۸آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده (،و ﺑﻌﺪ از :ﭼﺮا در ﻣﺎه ﺣﺮام ﺟﻨﮓ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ اﻓﺰوده
اﺳﺖ :ﮔﻔﺘﻨﺪ :در ﻣﺎه ﺣﺮام ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﺷﮫﺮ ﺣﺮام اﺧﺮاج ﻧﻤﻮده اﺳﺖ( .٦

 -١ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﻤﺴﻨﺪ واﻟﻤﺠﻤﻊ.
 -٢در اﻟﻤﺴﻨﺪ» :ﻗﻮم ﻣﺎ« آﻣﺪه ،و در اﻟﻤﺠﻤﻊ آﻣﺪه» :ﺑﺮای ﻣﺎ اﻣﺎن ﺑﺪھﯽ« .و اﯾﻦ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ.
 -٣ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﻤﺴﻨﺪ و اﻟﻤﺠﻤﻊ.
 -٤ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﻤﺴﻨﺪ.
 -٥ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۱۷۸۱و ﺑﯿﮫﻘﯽ در »اﻟﺪﻻﺋﻞ« ) (۱۴/۳در ﺳﻨﺪ آن ﻣﺠﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ :اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۶۶ /۶
 -٦ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﺒﺪاﯾﻪ.
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ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۶۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ُﻣ َﺠﺎﻟﺪﯾﻦ ﺳﻌﯿﺪ آﻣﺪه ،و ﻧﺰد ﺟﻤﮫﻮر ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
وﻟﯽ ﻧﺴﺎﺋﯽ وی را در رواﯾﺘﯽ ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل اﺣﻤﺪ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
اﻣﯿﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدن ﺑﺮده ﺗﻦ
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ  -ﮐﻪ اﺳﻨﺎدش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ  -از ﺷﮫﺎب ﻋﻨﺒﺮی ﭘﺪر ﺣﺒﯿﺐ رواﯾﺖ

ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮدم ،ﮐﻪ ﺑﺮ دروازه ﺗﺴﺘﺮ آﺗﺶ اﻓﺮوﺧﺘﻢ ،و اﺷﻌﺮی
ﻣﻮرد اﺻﺎﺑﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﻓﺘﯿﺪ  ،١و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن را ﻓﺘﺢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻣﺮا ﺑﺮ ده ﺗﻦ از ﻗﻮﻣﻢ
اﻣﯿﺮ ﻧﻤﻮد  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۱۵۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﻣﯿﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدن در ﺳﻔﺮ

ﺑﺰار ،اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ ،دار ﻗﻄﻨﯽ و ﺣﺎﮐﻢ از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
در ﺳﻔﺮ ﺳﻪ ﺗﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽﺷﺎن را اﻣﯿﺮ ﻣﻘﺮر ﮐﻨﻨﺪ ،و آن اﻣﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ آن را
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۳۴۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﻣﺎرت را ﺑﻪ دوش ﻣﯽﮔﯿﺮد

ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﯾﻚ ﮔﺮوه ﻗﺮآن را زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﯽداﻧﺪ ﺳﺰاوار اﻣﺎرت اﺳﺖ
ﺗﺮﻣﺬی  -ﮐﻪ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ  ،-اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن  -و ﻟﻔﻆ از ﺗﺮﻣﺬی اﺳﺖ

 از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻟﺸﮑﺮی را ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﮐﻪﺗﻌﺪادﺷﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،و از آنھﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺮدﯾﺪ ،و از ھﺮ ﻣﺮد ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺨﻮاﻧﺪ  -ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ از ﻗﺮآن ﺣﻔﻆ داﺷﺖ ) .-ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ( :و ﺑﺮ ﻣﺮدی ﮐﻪ از ھﻤﻪﺷﺎن
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﻮد آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای ﻓﻼن ھﻤﺮاه ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ھﻤﺮاه ﻣﻦ ﻓﻼن و ﻓﻼن و
ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﺳﺖ .ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ ھﻤﺮاھﺖ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﺳﺖ؟« ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ .ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮو ﺗﻮ
اﻣﯿﺮ اﯾﺸﺎن ھﺴﺘﯽ« .آن ﮔﺎه ﻣﺮدی از اﺷﺮاف آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﺮا از ﺗﻌﻠﯿﻢ
ﺑﻘﺮه ﺟﺰ ﺧﻮف ﻋﺪم ﻗﯿﺎﻣﻢ ﺑﻪ آن ﺑﺎز ﻧﺪاﺷﺖ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻗﺮآن را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ،
و ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪش ،ﭼﻮن ﻣﺜﺎل ﻗﺮآن ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﯿﺎﻣﻮزد ،و ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﯿﺴﻪای
اﺳﺖ ﻣﻤﻠﻮ از ﻋﻄﺮ ﮐﻪ ﺑﻮی آن در ھﺮ ﻣﮑﺎن ﻣﯽوزد و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﯿﺎﻣﻮزد و ﺑﺨﻮاﻧﺪ و
 -١ھﺪف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻤﺮد.
 -٢اﺑﻦ أﺑﯽ ﺷﯿﺒﺔ ).(۱۸/۳
 -٣رواﯾﺖ ﺑﺰار.

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ

٧٩

ﻗﺮآن در ﺳﯿﻨﻪاش ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﺎل او ﭼﻮن ﮐﯿﺴﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻋﻄﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۱۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
رواﯾﺖ ﻋﺜﻤﺎن در ّ
ﻣﺤﻮل ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻣﺎرت ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺮآن ﻣﯽداﻧﺪ

و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺜﻤﺎن س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص و ﻓﺪی را ﺑﻪ ﯾﻤﻦ
ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﮐﺴﯽ را از ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ،ﺑﺮ آﻧﮫﺎ اﻣﯿﺮ ﻧﻤﻮد ،وی
روزھﺎﯾﯽ درﻧﮓ ﻧﻤﻮد و ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ ﻣﺮدی از آﻧﮫﺎ روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﻔﺖ:
»ای ﻓﻼن ،ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪه ،آﯾﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدهای؟« ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﻣﯿﺮ ﻣﺎ از ﭘﺎﯾﺶ
ْ َّ
ا�،
ﺷﮑﺎﯾﺖ دارد ،آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺰد وی آﻣﺪ ،و ﺑﺮ وی ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪ» :ﺑِﺎﺳ ِﻢ ِ
َ ُ ُ َّ
ﺎ� َوﻗُ ْﺪ َرﺗﻪ ﻣ ْﻦ َ ِّ َ
ﺮﺷ ﻣﺎﻓﻴﻬﺎ« ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا ،و ﺑﻪ ﺧﺪا ،ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻗﺪرت
ِِ ِ
و�ﺎﷲ ،أﻋﻮذ ﺑِ ِ
وی از ّ
ﺷﺮی ﮐﻪ در آن اﺳﺖ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم«  -ھﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ  -و آن ﻣﺮد ﺗﻨﺪرﺳﺖ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺷﯿﺨﯽ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،آﯾﺎ او را در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻣﺎ اﻣﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﺳﺖ؟ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن وی را ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺷﯿﺦ
ً
ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،اﮔﺮ ﺗﺮس اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﺒﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﺑﻢ و ﺑﻪ آن ﻗﯿﺎم ﻧﮑﻨﻢ ،ﺣﺘﻤﺎ آن
را ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻢ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﺜﺎل ﻗﺮآن ﭼﻮن ﮐﯿﺴﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﭘﺮ از
ﻋﻄﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﯽ و ﺑﻮی آن ﺑﺮآﯾﺪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﻣﺜﺎل ﻗﺮآن وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﺨﻮاﻧﯽ و
در ﺳﯿﻨﻪ ات ﺑﺎﺷﺪ« .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۷/۱۶۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪﺑﻦ ﮐﮫﯿﻞ آﻣﺪه ،ﮐﻪ
ﺟﻤﮫﻮر او را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن وی را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در اﺣﺎدﯾﺚ
ﭘﺴﺮش از وی ﻣﻨﮑﺮھﺎی اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ]ﻣﺆﻟﻒ[ :اﯾﻦ از رواﯾﺖ ﭘﺴﺮش از وی ﻧﯿﺴﺖ.
اﻧﮑﺎر و ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدی اﺑﻮﺑﮑﺮ س از اﻣﯿﺮ ﻧﻤﻮدن اﺻﺤﺎب ﺑﺪر و ﻗﻮل ﻋﻤﺮ س در اﯾﻦ ﺑﺎره
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪ اﻧﺼﺎری رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ:

ﺑﺮای اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ای ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ،آﯾﺎ اھﻞ ﺑﺪر را اﻣﯿﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻧﮫﺎ را ﻣﯽداﻧﻢ ،وﻟﯿﮑﻦ درﺳﺖ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻟﻮده و
ﻟﮑﻪدار ﺳﺎزم .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۱۴۶آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۶۰از ﻋﻤﺮان

 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۸۷۶و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۲/۷و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) (۲۵۷۸در ﺳﻨﺪ آن ﻋﻄﺎء ﻣﻮﻻی اﺣﻤﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺟﮫﺎﻟﺖ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ ).(۲۴۵۲
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﱠ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ﺑﺮای ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ش ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را ﭼﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا اﻣﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟ ﮔﻔﺖ :درﺳﺖ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ دﯾﻨﺖ آﻟﻮده و ﻟﮑﻪ دار ﺷﻮد.
ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺮ س در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدن اﻣﯿﺮان و ﻗﻮل وی در ﺻﻔﺎت اﻣﯿﺮ
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،ﺣﺎﮐﻢ و ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر از ﺣﺎرﺛﻪ ﺑﻦ ّ
ﻣﻀﺮب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:

ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻮﺷﺖ:
»اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﻓﺎﲏ ﻗﺪﺑﻌﺜﺖ اﻟﻴﻜﻢ ﻋﻤـﺎرﺑﻦ ﻳﺎﴎ اﻣﲑا ،وﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﻌﻠﻤـﺎ ووزﻳﺮا،

ﳏﻤﺪ ص ﻣﻦ اﻫﻞ ﺑﺪر ،ﻓﺘﻌﻠﻤﻮا ﻣﻨﻬﻤـﺎ ،واﻗﺘﺪوا ﺑـﻬﻤـﺎ،
وﻫـﻤـﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺒﺎء ﻣﻦ اﺻﺤﺎب ﹼ

واﲏ آﺛﺮﺗﻜﻢ ﺑﻌﺒﺪاﷲ ﻋﲆ ﻧﻔﺴﻰ .وﺑﻌﺜﺖ ﻋﺜﻤـﺎن ﺑﻦ ﺣﻨﻴﻒ ﻋﲆ اﻟﺴﻮاد ورزﻗﺘﻬﻢ ﻛﻞ ﻳﻮم ﺷﺎة،

ﻓﺎﺟﻌﻞ ﺷﻄﺮﻫﺎ وﺑﻄﻨﻬﺎ ﻟﻌﻤـﺎرﺑﻦ ﻳﺎﴎ واﻟﺸﻄﺮ اﻟﺜﺎﲏ ﺑﲔ ﻫﺆﻻء اﻟﺜﻼﺛﺔ«.

ﱠ
»اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﻣﻦ ﻋﻤﺎرﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﯿﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدم ،و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻣﺴﻌﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻠﻢ و ھﻤﮑﺎر ارﺳﺎل داﺷﺘﻢ ،و آن دو از ﻧﯿﮑﻮان و ﻧﺠﺒﺎی اﺻﺤﺎب
ّ
ﻣﺤﻤﺪص از اھﻞ ﺑﺪراﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از آن دو ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ،و ﺑﻪ ھﺮدوی آﻧﮫﺎ اﻗﺘﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،و ﻣﻦ
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ را ﺑﺎ وﺟﻮد ﺿﺮورﺗﻢ ﺑﻪ وی ﺑﺎ اﯾﺜﺎرﮔﺮی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدم  .١و ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﻨﯿﻒ
را ﺑﺮ ﺳﻮاد ﻋﺮاق اﻋﺰام داﺷﺘﻢ  ،٢و ﺑﺮایﺷﺎن ھﺮ روز ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ( اﻋﺎﺷﻪ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮدم)،
ﻧﺼﻒ آن را و ﺷﮑﻤﺶ را ﺑﺮای ﻋﻤﺎرﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ ،و ﻧﺼﻒ دوم را در ﺑﯿﻦ آن ﺳﻪ ﺗﻦ« .٣
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۳۱۴آﻣﺪه اﺳﺖ ،و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻣﮕﺮ
اﯾﻦ ﮐﻪ وی ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻧﺸﺪه :و ﻋﺜﻤﺎن را ﻓﺮﺳﺘﺎدم ...ﺗﺎ آﺧﺮ آن .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۲۹۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
رﺟﺎل آن ،رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻏﯿﺮ ﺣﺎرﺛﻪ ﮐﻪ ﺛﻘﻪ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ را ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۹/۱۳۶ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﺳﯿﺎق دﯾﮕﺮی ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و ﺣﺎﮐﻢ در اﻟﮑﻨﯽ از ﺷﻌﺒﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺮا
ﺑﻪ ﻣﺮدی دﻻﻟﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ وی را ﺑﺮ اﻣﺮی از اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل
 -١در اﺻﻞ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ» :واﲏ ﻗﺪ آﺛﺮﺗﻜﻢ ﺑﻌﺒﺪاﷲ ﻋﲆ ﻧﻔﺴﻰ أﺛﺮة« ،اﻣﺎ ﮐﻠﻤﻪ »اﺛﺮة« در ﻃﺒﻘﺎت اﺑﻦ
ﺳﻌﺪ و ﺣﺎﮐﻢ و ھﯿﺜﻤﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و از اﯾﻦ ﮐﻪ آن ﻋﮑﺲ ﻣﻄﻠﻮب ﻋﻤﺮ س را اﻓﺎده ﻣﯽﮐﺮد از
ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎب ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٢او را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺪازه و ﺟﺮﯾﺐ ﮐﺮدن روان ﮐﺮده ﺑﻮد.
 -٣ﺷﺎﯾﺪ ھﺪف از ﻧﻔﺮ ﺳﻮم ﺧﺬﯾﻔﻪ ﺑﻦ ﯾﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا او را ﻧﯿﺰ ﻋﻤﺮ س ﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﻨﯿﻒ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد.

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ
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ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﮫﻢ اﺳﺖ ﻣﻘﺮر ﮐﻨﻢ .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف .ﮔﻔﺖ :ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻓﻼن .ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارم .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را ﻣﯽﺧﻮاھﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی را
ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﻣﯿﺮﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻮﯾﯽ ﻣﺮدی از آﻧﮫﺎﺳﺖ ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﺮﺷﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﮔﻮﯾﯽ
اﻣﯿﺮﺷﺎن اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺟﺰ رﺑﯿﻊ ﺑﻦ زﯾﺎد ﺣﺎرﺛﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ ]ﺻﻔﺖ دﯾﮕﺮی را[ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ.
ﻓﺮﻣﻮد :راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯿﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۶۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ در اﻣﺎرت رﺳﺘﮕﺎر و ﮐﺎﻣﯿﺎب ﻣﯽﺷﻮد

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮواﺋﻞ ﺷﻘﯿﻖ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﺑﺸﺮﺑﻦ
ّ
ﻋﺎﺻﻢ س را ﺑﺮ ﺻﺪﻗﺎت ھﻮازن ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد ،وﻟﯽ ﺑﺸﺮ ﺗﺨﻠﻒ ورزﯾﺪ و ﻋﻤﺮ ھﻤﺮاھﺶ روﺑﺮو
ّ
ﮔﺮدﯾﺪه ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻒ وا ﻣﯽداﺷﺖ؟ آﯾﺎ ﺷﻨﯿﺪن و اﻃﺎﻋﺖ از ﻣﺎ ]ﺑﺎﻻی
ﺷﻤﺎ ﻻزم[ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ ھﺴﺖ ،وﻟﯿﮑﻦ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ:
»ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی از اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻘﺮر ﺷﻮد ،روز ﻗﯿﺎﻣﺖ آورده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ او
را ﺑﺮ ﭘﻞ ﺟﮫﻨﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﻣﯽﺷﻮد ،و اﮔﺮ ﺑﺪﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ،
ﭘﻞ ﭘﺎره ﻣﯽﮔﺮدد ،و او ھﻔﺘﺎد ﺧﺰان  ١در آن ﻓﺮو ﻣﯽرود« .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ س
اﻧﺪوھﮕﯿﻦ و ﺟﮕﺮﺧﻮن ﺑﯿﺮون ﮔﺮدﯾﺪ ،و در اﯾﻦ اﺛﻨﺎ اﺑﻮذر س ھﻤﺮاھﺶ روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ
وﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ﻣﻦ ﺗﻮ را ﭘﺮﯾﺸﺎن و ﺟﮕﺮﺧﻮن ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﭼﺮا ﭘﺮﯾﺸﺎن و ﺟﮕﺮﺧﻮن
ﻧﺒﺎﺷﻢ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺑﺸﺮﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﺷﻨﯿﺪم ﻣﯽﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی از اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻘﺮر ﺷﻮد ،روز ﻗﯿﺎﻣﺖ آورده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺎ
ّ
اﯾﻦ ﮐﻪ او را ﺑﺮ ﭘﻞ ﺟﮫﻨﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،اﮔﺮ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﻣﯽﺷﻮد ،و اﮔﺮ
ﺑﺪﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﻞ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و او ھﻔﺘﺎد ﺧﺰان در آن ﻓﺮو ﻣﯽرود؟!« اﺑﻮذر س ﮔﻔﺖ:
آﯾﺎ اﯾﻦ را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻧﺸﻨﯿﺪی؟ ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﺮ .اﺑﻮذر ﮔﻔﺖ :ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ از
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را واﻟﯽ ﻣﻘﺮر ﮐﻨﺪ،
ّ
روز ﻗﯿﺎﻣﺖ آورده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ او را ﺑﺮ ﭘﻞ ﺟﮫﻨﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،اﮔﺮ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺠﺎت ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﺪﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻞ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و او در آن ھﻔﺘﺎد ﺧﺰان ﻓﺮو
ﻣﯽرود ،و ﺟﮫﻨﻢ ﺳﯿﺎه و ﻇﻠﻤﺎﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ« .ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮای ﻗﻠﺒﺖ درد
دھﻨﺪهﺗﺮاﻧﺪ .ﻓﺮﻣﻮد :ھﺮدویﺷﺎن ﻗﻠﺒﻢ را دردﻣﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ]ﺧﻼﻓﺖ[ را
 -١ھﻔﺘﺎد ﺳﺎل .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در آن اﺳﺖ ﮐﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟ اﺑﻮذر س ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﻨﯽ اش را ﻗﻄﻊ
ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﻮﻧﻪاش را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﭼﺴﺒﺎﻧﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﺟﺰ ﺧﯿﺮ  ١ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ،و ﺷﺎﯾﺪ
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ را ﺑﺮ آن ﻣﻘﺮر ﮐﻨﯽ ﮐﻪ در آن ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،از ﮔﻨﺎه آن ﻧﺠﺎت ﻧﯿﺎﺑﯽ  .٢اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۴۴۱آﻣﺪه .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۵/۲۰۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،و در آن ﺳﻮﯾﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﻣﺘﺮوک ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ،اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ،اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﻧﻘﺎش ،ﺑﻐﻮی و دار ﻗﻄﻨﯽ در اﻟﻤﺘﻔﻖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻮﯾﺪ ،ﭼﻨﺎن
ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۶۳آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ و اﺑﻦ ﻣﻨﺪه از ﻏﯿﺮ ﻃﺮﯾﻖ
ﺳﻮﯾﺪ اﯾﻦ را ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۱/۱۵۲آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﺟﺘﻨﺎب و اﻧﮑﺎر از ﻗﺒﻮل اﻣﺎرت

ﻗﺼﻪ ﻣﻘﺪادﺑﻦ اﺳﻮد در اﻧﮑﺎر از اﻣﺎرت و ﻗﻮل او و اﻧﺲ در اﯾﻦ ﺑﺎره
٣

ﺑﺰار از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﻘﺪادﺑﻦ اﺳﻮد س را ﺑﺮ ﺣﺮﯾﺪه ﺟﺒﻞ
اﻣﯿﺮ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻣﺪ ﮔﻔﺖ :ﭼﮕﻮﻧﻪ دﯾﺪی؟ ﮔﻔﺖ :آﻧﮫﺎ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻮدم ﻣﻦ آن  ٤ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :آن ھﻤﺎن اﺳﺖ« ﻣﻘﺪاد
ً
ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﻋﻤﻠﯽ اﺑﺪا ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﻌﺪ
ﺑﺮای وی ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭘﯿﺶ ﺷﻮ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻤﺎز ﺑﺪه و او اﺑﺎ ﻣﯽورزﯾﺪ  .٥ھﯿﺜﻤﯽ )(۵/۲۰۱
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در آن ﺳﻮار ﺑﻦ داود اﺑﻮﺣﻤﺰه آﻣﺪه ،وی را اﺣﻤﺪ ،اﺑﻦ ﺣﺒﺎن و اﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﺛﻘﻪ
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و در وی ﺿﻌﻒ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل وی رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و اﯾﻦ را اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در
اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۷۴از اﻧﺲ س ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در رواﯾﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ :ﻣﻦ ﺣﻤﻞ ﮐﺮده
ﻣﯽﺷﺪم و ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪم ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ دﯾﺪم ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺮ ﻗﻮم ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ اﺳﺖ .ﻓﺮﻣﻮد» :آن
ً
ھﻤﺎن اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺑﮕﯿﺮ ﯾﺎ ﺑﮕﺬار« .ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﻮده ،اﺑﺪا ﺑﺮ
دو ﺗﻦ ھﻢ اﻣﯿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮم .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﻘﺪاد ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -١ﯾﻌﻨﯽ از ﺗﻮ ﺟﺰ ﺧﯿﺮ و ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ.
 -٢ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۳۹ /۲در ﺳﻨﺪ آن ﺳﻮﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در
»اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ«) (۳۴۰ /۱و ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ ) (۲۰۵/۵آﻣﺪه ﻣﺘﺮوک اﺳﺖ.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﺻﻞ و ھﯿﺜﻤﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٤ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮا آن ﻗﺪر اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺧﻮد اﺣﺴﺎس دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﻤﻮدم .م.
 -٥ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﺰار؛ در ﺳﻨﺪ آن ﺳﻮار ﺑﻦ داوود اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ) :اﻟﻤﺠﻤﻊ( ).(۲۰۱ /۵
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ﻃﺒﺮاﻧﯽ و رواﯾﺖ ﻗﺼﻪ ﻣﻘﺪاد

و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻣﻘﺪادﺑﻦ اﺳﻮد س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺮا ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﺧﻮدت را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ:
ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﻮدم ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻮدم ،ھﻤﺮاھﺎﻧﻢ ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﺪﻣﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﺪا
ً
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﺑﺪا ﺑﺮ دو ﻣﺮد اﻣﯿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮم  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۵/۲۰۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل وی،
ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﮐﻪ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن و ﻏﯿﺮ وی او را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ،و اﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ و ﻏﯿﺮ وی
ﱠ
ﺿﻌﯿﻔﺶ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺛﻘﻪ و ﻣﺄﻣﻮن اﺳﺖ.
و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻣﺮدی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺮدی را ﺑﺮ ﺳﺮﯾﻪای
ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﻓﺖ ،و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻃﺮف وی ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :اﻣﺎرت را
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﺎﻓﺘﯽ؟« ﭘﺎﺳﺦ داد :ﭼﻮن اﻗﻠﯿﺖ ﻗﻮم ﺑﻮدم ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻮار ﻣﯽﺷﺪم ،ﺳﻮار
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآﻣﺪم ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺮ
دروازه ﺗﺒﺎھﯽ و ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ او را ﻧﮕﻪ دارد« .آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
ً
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺑﺮاﯾﺖ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ  ،٢و ﻧﻪ ھﻢ اﺑﺪا ﺑﺮای ﻏﯿﺮت .آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺧﻨﺪﯾﺪ
ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ دﻧﺪانھﺎی ﭘﺴﯿﻨﺶ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮔﺮدﯾﺪ  .٣ھﯿﺜﻤﯽ ) (۵/۲۰۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ رواﯾﺖ
ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﺳﺎﺋﺐ آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
وﺻﯿﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﺮای راﻓﻊ ﻃﺎﺋﯽ درﺑﺎره اﻣﺎرت
اﺑﻦ ﻣﺒﺎرک در اﻟﺰھﺪ از راﻓﻊ ﻃﺎﺋﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﻏﺰوهای ھﻢ ﺻﺤﺒﺖ

اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﻮدم ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ ﮔﻔﺘﻢ :ای اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺗﻮ ﻣﺮا وﺻﯿﺖ ﮐﻦ .ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎز
ﻓﺮض را در وﻗﺘﺶ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻦ ،زﮐﺎت ﻣﺎﻟﺖ را ﺑﺎ ﻃﯿﺐ ﺧﺎﻃﺮ ادا ﻧﻤﺎ ،رﻣﻀﺎن را روزه ﺑﮕﯿﺮ،
ﺣﺞ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪﺟﺎی آور ،و ﺑﺪان ،ﮐﻪ ھﺠﺮت در اﺳﻼم ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ ،و ﺟﮫﺎد در ھﺠﺮت
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ ،و اﻣﯿﺮ ﻣﺒﺎش .ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﻣﺎرﺗﯽ را ﮐﻪ اﻣﺮوز اھﻠﺶ ﺑﻪ آن
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎم ﮔﺮدد ،و زﯾﺎد ﺷﻮد ،ﺣﺘﯽ ﮐﺴﯽ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد
ﮐﻪ اھﻞ آن ﻧﯿﺴﺖ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺴﺎﺑﺶ از ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ ،و ﻋﺬاﺑﺶ از
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۵۹/۲در ﺳﻨﺪ آن ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺒﻮل اﺳﺖ )اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ( )(۸۶/۲
ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻣﺘﺎﺑﻌﻪ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﻧﻪ ﺿﻌﯿﻒ )ﻟﯿﻦ( اﺳﺖ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ :وﻇﯿﻔﻪ اﻣﺎرت و واﻟﯽ ﺑﻮدن را دﯾﮕﺮ ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﻧﻤﯽﮔﯿﺮم .م.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .ﻧﮕﺎ) :اﻟﻤﺠﻤﻊ( ).(۲۰۱/۵
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ھﻤﻪ ﺳﺨﺖﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،او از ھﻤﻪ ﺣﺴﺎباش آﺳﺎنﺗﺮ ،و
ﻋﺬاباش ﺳﮫﻞﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻮن اﻣﯿﺮان در ﻇﻠﻢ ﺑﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن از ھﻤﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮاﻧﺪ ،و ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﻇﻠﻢ روا دارد ،ﻋﮫﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ .ﻣﺆﻣﻨﺎن ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺧﺪا ،و
ﺑﻨﺪﮔﺎن ویاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﭼﻮن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﯾﺎ ﺷﺘﺮ ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ را ﭼﯿﺰی
ﺑﺮﺳﺪ ،ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ و ﻧﺎﻗﺮار ﺷﺐ ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ھﻤﺴﺎﯾﻪام و ﯾﺎ ﺷﺘﺮ
ھﻤﺴﺎﯾﻪام ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻖﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۶۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ س و راﻓﻊ درﺑﺎره اﻣﺎرت اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد

و اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ از راﻓﻊ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص س
را ﺑﺮ ارﺗﺶ ذات اﻟﺴﻼﺳﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ھﻤﺮاه وی در ھﻤﺎن ارﺗﺶ اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﻋﻤﺮ و ﻧﺨﺒﮕﺎن
اﺻﺤﺎب ﺧﻮد را روان ﻧﻤﻮد .آﻧﮫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ دو ﮐﻮه ﻃﯽ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ.
ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ راه دان ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺟﺰ راﻓﻊ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ و راﮐﻪ
»رﺑﯿﻞ« ﺑﻮد .دﯾﮕﺮی را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .از ﻃﺎرق ﭘﺮﺳﯿﺪم» :رﺑﯿﻞ« ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :دزدی
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻮم ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ و دزدی ﻣﯽﮐﻨﺪ .راﻓﻊ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻏﺰوه ﻣﺎن را
ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ از آن ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س
ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻢ ،و ﻧﺰدش آﻣﺪه ﮔﻔﺘﻢ :ای ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻼل  ،١ﻣﻦ ﭼﺸﻤﻢ را از ﻣﯿﺎن ﯾﺎراﻧﺖ ﺑﻪ
ﺗﻮ دوﺧﺘﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ،ﮐﻪ ﭼﻮن آن را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮدم از ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻢ ،و
ﻣﺜﻞﺗﺎن ﺑﺎﺷﻢ .ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﭘﻨﺞ اﻧﮕﺸﺖ را ﺣﻔﻆ  ٢ﻣﯽداری؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﯽ .ﮔﻔﺖ :ﮔﻮاھﯽ ﺑﺪه
ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ ﺧﺪای واﺣﺪ و ﻻﺷﺮﯾﮏ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺪه و رﺳﻮل اوﺳﺖ ،ﻧﻤﺎز
را ﺑﺮﭘﺎ دار ،زﮐﺎت را اﮔﺮ ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪه ،ﺣﺞ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪﺟﺎی آر و رﻣﻀﺎن را روزه
ﺑﮕﯿﺮ .ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮدی؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﯽ .ﮔﻔﺖ :و دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ :ﺑﺮ دو ﺗﻦ ھﻢ اﻣﯿﺮ ﻧﺸﻮ .ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ
اﻣﺎرت در ﻏﯿﺮ از ﺷﻤﺎ اھﻞ ﺑﺪر ھﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎم ﺷﻮد ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮد را ص
ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﻮد ،ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺳﻼم داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،ﮐﺴﯽ از آﻧﮫﺎ داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ھﺪاﯾﺘﺶ
 -١ھﺪﻓﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ :ای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻃﻌﺎﻣﺖ ﺣﻼل اﺳﺖ.
 -٢ﻣﺮادش اﯾﻦ اﺳﺖ :ﭘﻨﺞ ﭼﯿﺰ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ارﮐﺎن اﺳﻼماﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻔﻆ اﺳﺖ ،آﯾﺎ اﮔﺮ آﻧﮫﺎ را ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﯿﺎن دارم
ﺣﻔﻆﺷﺎن ﻣﯽﮐﻨﯽ؟
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ﻧﻤﻮد ،و ﮐﺴﯽ از آﻧﮫﺎ را ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت آﻧﮫﺎ در ﭘﻨﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ و
ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺧﺪا و در ّ
ذﻣﻪ ﺧﺪااﻧﺪ .اﻧﺴﺎن وﻗﺘﯽ اﻣﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺮدم در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﻇﻠﻢ روا
دارﻧﺪ ،و از ﺑﺮﺧﯽ آﻧﮫﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﮕﯿﺮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ از وی اﻧﺘﻘﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺮدی از
ﺷﻤﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ھﻤﺴﺎﯾﻪاش ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و در ﺑﯽ ﻗﺮاری ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺸﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ھﻤﺴﺎﯾﻪاش ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ .راﻓﻊ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﯾﮑﺴﺎل درﻧﮓ ﻧﻤﻮدم ،و ﺑﻌﺪ از آن اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻃﺮف وی
ﺳﻮار ﺷﺪم .ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ راﻓﻊ ھﺴﺘﻢ ،ﻣﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهات  ١در ﻓﻼن و ﻓﻼن ﻣﮑﺎن ﺑﻮدم .ﮔﻔﺖ:
ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ .راﻓﻊ اﻓﺰود :ﺗﻮ ﻣﺮا از اﻣﺎرت ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدی ،ﺑﻌﺪ از آن ﺧﻮدت ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آن را
ﺳﻮار ﺷﺪی] ،اﻣﻮر[ ّاﻣﺖ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ص .ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا را
ﺑﺮﭘﺎ ﻧﮑﻨﺪ .ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ وی ﺑﺎد .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۵/۲۰۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺮﺟﯿﺢ دادن ﺟﮫﺎد ﺑﺮ اﻣﺎرت
ﺣﺎﮐﻢ  ،٢اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ اﻟﻌﺎص رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ:

ﻋﻤﻮھﺎﯾﺶ :ﺧﺎﻟﺪ ،اﺑﺎن و ﻋﻤﺮ و ﻓﺮزﻧﺪ  ٣ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ اﻟﻌﺎص ش از ﮐﺎرھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﺧﺒﺮ وﻓﺎت رﺳﻮل ﺧﺪاص ﺑﺮایﺷﺎن رﺳﯿﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﻔﺖ :ھﯿﭻ ﮐﺲ
ﺑﺮای ﮐﺎر از ﮐﺎرﻣﻨﺪان رﺳﻮل ﺧﺪاص ﺑﮫﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ )ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ(  ،٤آﻧﮫﺎ
ﮔﻔﺘﻨﺪ) :ﺑﻌﺪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص(  ٥ﺑﺮای ھﯿﭻ ﮐﺲ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ  .٦ﺑﻌﺪ آنھﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف
ﺷﺎم ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ ،و ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺮﺷﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۲۶آﻣﺪه
اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن ﻋﻤﺮواﺑﺎن ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ درﺑﺎره اﻣﺎرت اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻋﻼء ﺑﻦ
ﺣﻀﺮﻣﯽ ﺑﻪﺳﻮی ﺑﺤﺮﯾﻦ

 -١در ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮای آن ﻧﻘﯿﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه .م.
 -٢ﻣﺴﺘﺪرک ).(۲۴۹/۳
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﺻﻞ آﻣﺪه ،و ﻣﻤﮑﻦ درﺳﺖ :ﻓﺮزﻧﺪان ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﺑﺎﺷﺪ.
 -٤ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺣﺎﮐﻢ.
 -٥ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺣﺎﮐﻢ.
 -٦ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ از وی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﻋﮫﺪه دار اﻣﺎرت و وﻻﯾﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

و ﻧﺰد اﺑﻦ ﺳﻌﺪ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﯾﺮﺑﻮع رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ
اﻟﺨﻄﺎب س وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪ ﺑﻪ اﺑﺎن ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺣﻖ ﺗﻮ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ
وﻇﯿﻔﻪات را ﺗﺮک ﮐﻨﯽ و ﺑﺪون اﺟﺎزه اﻣﺎمات ،ﺑﺎز ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺑﯿﺎﯾﯽ؟ اﻣﺎ ﺗﻮ از ﻃﺮف وی
ﺧﻮد را در اﻣﺎن داﻧﺴﺘﯽ ]و از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ اﯾﻦ ﺟﺮأت را ﻧﻤﻮدی[ اﺑﺎن ﮔﻔﺖ - :ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ  -ﻣﻦ ﺑﺮای ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻌﺪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،و اﮔﺮ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ
ً
ﺑﻌﺪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص واﻟﯽ ﻣﯽﺑﻮدم ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻀﯿﻠﺖ ،ﺳﺎﺑﻘﻪ داری و ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻮدن
اﺳﻼم اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﺮای وی واﻟﯽ ﻣﯽﺑﻮدم ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮای ھﯿﭻ ﮐﺲ
ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .و اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﺎ اﺻﺤﺎب ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﺑﺤﺮﯾﻦ
ّ
ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ،ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن س ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی را ﺑﻔﺮﺳﺖ ،ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص وی را
ﺑﺮایﺷﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ،و ﺑﺎ اﺳﻼم و ﻃﺎﻋﺖ آﻧﮫﺎ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪه ﺑﻮد  ،١و آﻧﮫﺎ وی را
ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،و او ھﻢ اﯾﺸﺎن را ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺎ وﻃﻦﺷﺎن ھﻢ آﺷﻨﺎ ﮔﺮدﯾﺪ  -ﻋﻼء ﺑﻦ ﺣﻀﺮﻣﯽ س
 .وﻟﯽ ﻋﻤﺮ ﺣﺮف وی راﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :اﺑﺎن ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ اﻟﻌﺎص را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺳﺎزم،ﭼﻮن وی ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﺮاهﺷﺎن اﺧﺘﻼط داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  .٢وﻟﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ س از ﻣﺠﺒﻮر
ﺳﺎﺧﺘﻦ وی اﺑﺎ ورزﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ را ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،ﻣﺮدی را ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺑﺮای ھﯿﭻ ﮐﺲ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻤﯽﺳﺎزم .اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻋﻼء ﺑﻦ
ﺣﻀﺮﻣﯽ س را ﺑﻪﺳﻮی ﺑﺤﺮﯾﻦ روان ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۳۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﻧﮑﺎر اﺑﻮھﺮﯾﺮه از ﻗﺒﻮل اﻣﺎرت

و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۸۰از اﺑﻮھﺮﯾﺮه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س وی
را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ،ﺗﺎ وی را اﺳﺘﺨﺪام  ٣ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ او از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای وی ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ،اﺑﺎ ورزﯾﺪ .ﻋﻤﺮ
ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﮐﺎر را ﺑﺪ ﻣﯽداﻧﯽ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻮد آن را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد؟
ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﮐﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم .اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﮔﻔﺖ :ﯾﻮﺳﻒ ﻧﺒﯽ ﺧﺪا و
 -١اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺎورﻗﯽ اﺻﻼﺣﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و آن اﯾﻦ ﮐﻪ :در اﺻﻞ »ﻧﺰد آنھﺎ« آﻣﺪه،
ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ درﺳﺖ »ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص« ﺑﺎﺷﺪ .م.
 -٢در اﺻﻞ» :ﺧﺎﻟﻔﮫﻢ« آﻣﺪه ،و ﻣﻤﮑﻦ درﺳﺖ »ﺧﺎﻟﻄﮫﻢ« ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ در ﺗﺮﺟﻤﻪ ھﻤﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺮاﻋﺎت
ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٣واﻟﯽ ﯾﺎ اﻣﯿﺮ ﻣﻘﺮر ﮐﻨﺪ .م.

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ
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ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺒﯽ ﺧﺪاﺳﺖ ،و ﻣﻦ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﻦ )اﻣﯿﻤﻪ( ھﺴﺘﻢ  ،١و از ﺳﻪ و دو ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ .ﻋﻤﺮ س
ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ﭘﻨﺞ ﻧﮕﻔﺘﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،و ﺑﺪون ﺣﮑﻢ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﮐﻨﻢ،
و ﭘﺸﺘﻢ زده ﺷﻮد و ﻣﺎﻟﻢ ﮐﺸﯿﺪه  ٢ﺷﻮد و ﻧﺎﻣﻮﺳﻢ دﺷﻨﺎم داده ﺷﻮد .اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ًّ
ّ
ﺟﺪا
اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ در اﻟﺬﯾﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۴/۲۴۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻨﺪ آن
ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ،وﻟﯽ آن را ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از ﻣﻌﻤﺮ از اﯾﻮب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻮی
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ را اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۵۹از اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ ازاﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﺑﺎ
زﯾﺎدﺗﯽ در ّاوﻟﺶ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻧﮑﺎر اﺑﻦ ﻋﻤﺮ از ﻗﻀﺎوت در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم
ﱠ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ واﻻوﺳﻂ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﻮھﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ اﺑﻦ

ﻋﻤﺮ ب ﮔﻔﺖ :ﺑﺮو در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻗﻀﺎوت ﮐﻦ .ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ آﯾﺎ ﻣﺮا ﻣﻌﺎف
ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﺑﺮو و ﻗﻀﺎوت ﮐﻦ .ﮔﻔﺖ :ﻋﺠﻠﻪ ﻧﮑﻦ.
از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮد ،ﺑﻪ ﭘﻨﺎھﮕﺎھﯽ
ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ« .ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ .اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم از اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎﺷﻢ .ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻮ را ﺑﺎز ﻣﯽدارد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرت ﻗﻀﺎوت ﻣﯽﻧﻤﻮد؟
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﺟﮫﻞ در
ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،از اھﻞ آﺗﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺣﻖ  -ﯾﺎ
ﻋﺪل  -داوری ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺮﮔﺸﺖ  ٣را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻔﺎف ﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ« ،دﯾﮕﺮ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﭼﻪ ّ
ﺗﻤﻨﺎ
ﻧﻤﺎﯾﻢ؟! ھﯿﺜﻤﯽ ) (۴/۱۹۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ واﻻوﺳﻂ ،ﺑﺰار و اﺣﻤﺪ
ھﺮدویﺷﺎن ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و رﺟﺎل اﺣﻤﺪ ﺛﻘﻪاﻧﺪ ،و اﺣﻤﺪ اﻓﺰوده اﺳﺖ :آن
ﮔﺎه وی را ﻣﻌﺎف ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ را ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻤﯽﺳﺎزم  ٥ - .٤و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ
ب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺜﻤﺎن از وی ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ در ﻗﻀﺎوت ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ او اﺑﺎ
 -١در اﺻﻞ» :اﻣﯿﻪ« آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﺧﻄﺎء اﺳﺖ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﻟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و از ﻗﺒﻀﻪام ﺧﺎرج ﮐﺮده ﺷﻮد .م.
 -٣ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ را.
 -٤در اﺻﻞ و اﻟﻤﺠﻤﻊ آﻣﺪه» :ﮐﺴﯽ را ﻣﺠﺒﻮر ﻧﮑﻦ« و ﺷﺎﯾﺪ درﺳﺖ ھﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
 -٥ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۶۶/۱از ﻋﻔﺎن از ﺣﻤﺎد ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ از اﺑﯽ ﺳﻨﺎن از ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﻣﻮھﺐ .ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ
ﺷﺎﮐﺮ) (۴۷۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺳﻨﺪ آن ﺑﺤﺚ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ورزﯾﺪه ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻗﺎﺿﯿﺎن ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ :ﯾﮑﯽ
ﮐﺎﻣﯿﺎب اﺳﺖ و دو ﺗﻦ دﯾﮕﺮ در آﺗﺶ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻮر ﯾﺎ ھﻮا و ﺧﻮاھﺶ ﻗﻀﺎوت و
داوری ﻧﻤﺎﯾﺪ ھﻼ ک ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻗﻀﺎوت و داوری ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﯿﺎب
ﺷﺪه اﺳﺖ« .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۴/۱۹۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ واﻟﮑﺒﯿﺮ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل اﻟﮑﺒﯿﺮ  ١ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و اﺑﻦ
ﱠ
ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۰۸اﯾﻦ را از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﻮھﺐ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن و ﻃﻮﻻﻧﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن اﺑﻦ ﻋﻤﺮ و ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺣﻔﺼﻪ ب درﺑﺎره دوﻣﻪ اﻟﺠﻨﺪل اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روزی ﮐﻪ ﻋﻠﯽ و ﻣﻌﺎوﯾﻪ س
در دوﻣﻪ اﻟﺠﻨﺪل  ٢ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪّ ،ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺣﻔﺼﻪ ل ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﯾﺖ زﯾﺒﻨﺪه
ّ
ﻧﯿﺴﺖ از ﺻﻠﺤﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ آن در ﻣﯿﺎن ّاﻣﺖ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ص ﺻﻠﺢ ﻣﯽآورد ﺗﺨﻠﻒ
ﮐﻨﯽ ،ﺗﻮ ﺑﺮادر ﺧﺎﻧﻢ رﺳﻮل ﺧﺪا ص و ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ھﺴﺘﯽ .ﻣﻌﺎوﯾﻪ در آن روز
ﺑﺮ ﺷﺘﺮ ﺑﺰرﮔﯽ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻃﻤﻊ ﻣﯽورزد ،و آن را آرزو ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎ
ﺑﺮای آن ﮔﺮدن ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻗﺒﻞ از آن روز دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻧﻔﺴﻢ
ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم ،رﻓﺘﻢ  ٣ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ :در آن ﮐﺴﯽ ﻃﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ را و
ﭘﺪرت را ﺑﺮ اﺳﻼم زد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را در آن داﺧﻞ ﻧﻤﻮد ،آن ﮔﺎه ﺟﻨﺖ و ﻧﻌﻤﺖ آن را ﺑﻪ
ﯾﺎد آوردم ،و از آن ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و اﻋﺮاض ﻧﻤﻮدم .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۴/۲۰۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل وی
ﺛﻘﻪاﻧﺪ ،ﻇﺎھﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺪف وی ﺻﻠﺢ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ س اﺳﺖ ،وﻟﯽ راوی در اﯾﻨﺠﺎ
دﭼﺎر وھﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ را اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۳۴از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از اﺑﻮﺣﺼﯿﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ از ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﱠ
ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮ اﺳﺖ؟ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ س ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ :ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮ از ﺗﻮ ﮐﺴﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺗﻮ را و ﭘﺪرت را زده اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن آﻧﭽﻪ را در ﺟﻨﺖ ھﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﺎد آورم،
و ﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ در آن ﻓﺴﺎد ﺑﺎﺷﺪ .و از زھﺮی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ و
ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ از ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮ ﺑﻮد؟ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۴۴۷۷و ارواء اﻟﻐﻠﯿﻞ ) (۲۶۱۳و ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن از
ﺑﺮﯾﺪة در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ واﻟﺘﺮھﯿﺐ ) (۲۱۹۵و ).(۲۱۷۲
 -٢ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺒﻮک.
 -٣ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺼﺪ ﮐﺮدم .م.

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ
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ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻣﺎده ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ :ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮ ﺑﻪ آن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را و ﭘﺪرت را ﺑﺮ ﮐﻔﺮ
زده اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه ﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻣﻦ اﺳﺖ ﮔﻤﺎن ﺷﻮد .١
اﻧﮑﺎر ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ س از ﻗﺒﻮل اﻣﺎرت
ﱠ
اﺣﻤﺪ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺻﺎﻣﺖ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :زﯾﺎد ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﺮان ﺑﻦ

ﺣﺼﯿﻦ س را ]ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﻟﯽ[ ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ،وﻟﯽ او از ﻗﺒﻮل ﺣﺮف وی ﺳﺮﺑﺎز زد،
ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﺮا از واﻟﯽ ﺷﺪن ﺑﺮ ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪی؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﺮا
ﺧﺸﻨﻮد ﻧﻤﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﯽ آن داﺧﻞ ﺷﻮم ،و آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮدیاش داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ  .٢ﻣﻦ
از اﯾﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﺳﯿﻨﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﺎﺷﻢ ﻧﺎﻣﻪای از زﯾﺎد ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮوم
ھﻼک ﺷﻮم ،و اﮔﺮ ﺑﺮﮔﺮدم ﮔﺮدﻧﻢ زده ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وی ﺣﮑﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ و ﻏﻔﺎری را ﺑﺮای آن
ﮐﺎر ﺧﻮاﺳﺖ ،و او اﻣﺮش را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻤﺮان ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ را
ﺑﺮاﯾﻢ ﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎدهای ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و ﺣﮑﻢ ﻧﺰد وی آﻣﺪ.
ﮔﻮﯾﺪ :و ﻧﺰد وی داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻋﻤﺮان ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ از رﺳﻮل ﺧﺪاص ﺷﻨﯿﺪی ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ھﯿﭻ ﮐﺲ در ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﯿﺴﺖ«  .٣ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ.
ﱠ
ﱠ
ﻋﻤﺮان ﮔﻔﺖ :اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ  -ﯾﺎ  -اﻟﻠﻪاﮐﺒﺮ ! .و در رواﯾﺘﯽ از ﺣﺴﻦ آﻣﺪه :زﯾﺎد]َ ،ﺣﮑﻢ[ ﻏﻔﺎری را
ﺑﺮ ارﺗﺶ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد ،ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ س ﻧﺰد وی آﻣﺪ و در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ھﻤﺮاھﺶ روﺑﺮو
ﮔﺮدﯾﺪه ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯽ ﭼﺮا ﻧﺰدت آﻣﺪهام؟ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :آﯾﺎ ﻗﻮل رﺳﻮل
ﺧﺪا ص را ﺑﺮای ﻣﺮدی ﮐﻪ اﻣﯿﺮش ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ :ﺧﻮد را در آﺗﺶ و ﯾﺎ در درﯾﺎ اﻧﺪاز ،و او
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و از دﺧﻮل در آﺗﺶ ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﺷﺪ و آن ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺑﻪ رﺳﻮل
ﺧﺪا ص رﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد داری ،ﮐﻪ ]ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص[ ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ در آن ﻣﯽاﻓﺘﺎد ھﺮدویﺷﺎن
داﺧﻞ آﺗﺶ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،اﻃﺎﻋﺘﯽ در ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ« .ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ .ﮔﻔﺖ:
ﻓﻘﻂ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ھﻤﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﯾﺎدت ﺑﯿﺎورم  .٤ھﯿﺜﻤﯽ ) (۵/۲۲۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺣﻤﺪ اﯾﻦ را ﺑﻪ

 -١ﺗﺮﺳﯿﺪ ﺑﺮ وی ﮔﻤﺎن ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاھﺎن ﺧﻼﻓﺖ اﺳﺖ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ ﻣﻦ واﻗﻊ ﺷﻮم و ﻓﺎﺋﺪهاش ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺮﺳﺪ .م.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۶۶ /۵آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در )ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ( ) (۷۵۲۰ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٤ﻧﮕﺎ :اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ).(۱۷۹

٩٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﻟﻔﺎﻇﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﮐﺮده )و در ﺑﻌﻀﯽ ﻃﺮق وی آﻣﺪه:
»ﻃﺎﻋﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺨﻠﻮق در ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺧﺎﻟﻖ ﻧﯿﺴﺖ«(  ،١و رﺟﺎل اﺣﻤﺪ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
اﺣﺘﺮام ﺧﻠﻔﺎ و اﻣﺮا و اﻃﺎﻋﺖ از اواﻣﺮﺷﺎن

آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻟﺪ و ﻋﻤﺎر ب در ﺳﺮﯾﻪای  ٢اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد

اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ وﻟﯿﺪﺑﻦ ﻣﻐﯿﺮه ﻣﺨﺰوﻣﯽ را ﺑﻪ ﺳﺮﯾﻪای ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﻋﻤﺎرﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ ب ھﻢ
ھﻤﺮاھﺶ در ﺳﺮﯾﻪ ﺑﻮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ھﻤﺎن ﻗﻮﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺮ آن ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن ھﺠﻮم آورﻧﺪ ،و در ﯾﮏ وﻗﺖ ،ﺷﺐ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪهای ﺑﺮای ﻗﻮم آﻣﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﺷﻨﯿﺪن و درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻓﺮار ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺮدی از آﻧﮫﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد و اھﻞ ﺑﯿﺘﺶ اﺳﻼم آورده ﺑﻮدﻧﺪ،
ّ
اﻗﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮد ،و اھﻞ ﺧﻮد را اﻣﺮ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﻧﺰدﺗﺎن ﺑﯿﺎﯾﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن آﻣﺪ و ﻧﺰد ﻋﻤﺎر س داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮاﻟﯿﻘﻈﺎن ،ﻣﻦ
و اھﻞ ﺑﯿﺘﻢ اﺳﻼم آوردهاﯾﻢ ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﻢ در ﺻﻮرت اﻗﺎﻣﺘﻢ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻗﻮﻣﻢ ﺑﻪ
ﻣﺠﺮد ﺷﻨﯿﺪن از ]آﻣﺪن[ ﺷﻤﺎ ﻓﺮار ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻤﺎر ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﻦ ﺗﻮ
در اﻣﺎن ھﺴﺘﯽ .آن ﮔﺎه آن ﻣﺮد و ﺧﺎﻧﻮادهاش ]از رﻓﺘﻦ[ ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪه ،و ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺎﻟﺪ ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن ﺑﺮ ﻗﻮم ھﺠﻮم آورد ،و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ آن ﻣﺮد و
ﺧﺎﻧﻮادهاش را ﮔﺮﻓﺖ .ﻋﻤﺎر ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺮد راھﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،او اﺳﻼم آورده
٣
اﺳﺖ .ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﮐﺎر؟ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﯿﺮ ھﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﻨﺎه ﻣﯽدھﯽ
ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ ،ﺑﻪ ﺗﻮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﺮ ھﺴﺘﯽ ﭘﻨﺎه ﻣﯽدھﻢ ،اﯾﻦ ﻣﺮد اﺳﻼم آورده اﺳﺖ ،و
اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﯾﺎراﻧﺶ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻣﯽرﻓﺖ ،و ﻣﻦ وی را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﻼﻣﺶ ﺑﻪ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن اﻣﺮ ﻧﻤﻮدم .و ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺘﻨﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪﻧﺪ ،ھﺮدویﺷﺎن ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻋﻤﺎر آن
 -١ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﯿﺜﻤﯽ.
 -٢ﺳﺮﯾﻪ آن ﮔﺮوه از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻧﺎن را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﺧﻮد
ھﻤﺮاهﺷﺎن ﻧﻤﯽرﻓﺖ .م.
 -٣ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮ اﺷﺨﺎص را ﺑﺪون اﺟﺎزه و ﻣﺸﻮرت ام اﻣﺎن ﻣﯽدھﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﯿﺮ ﺗﻮام؟ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون
اﺟﺎزه ﻣﻦ ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ را ﭘﻨﺎه ﻧﺪھﯽ .م.

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ
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ﻣﺮد را ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮدش ذﮐﺮ ﻧﻤﻮد ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﻣﺎن دادن ﻋﻤﺎر را اﺟﺎزه داد ،و در
ھﻤﺎن روز اﻣﺎن دادن ﮐﺴﯽ را ﺑﺮ اﻣﯿﺮ ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮد .ﺑﻌﺪ آن دو ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺧﺎﻟﺪ ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﻏﻼم ﻧﺰد ﺗﻮ ﻣﺮا ﻧﺎﺳﺰا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟
اﻣﺎ  -ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ  -اﮔﺮ ﺗﻮ ﻧﺒﻮدی ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﺳﺰا ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد:
»ای ﺧﺎﻟﺪ از ﻋﻤﺎر دﺳﺖ ﺑﺮدار ،ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﻋﻤﺎر را ﺑﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ وی را ﺑﺪ
ﻣﯽداﻧﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺎر را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ وی را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﺪ« .آن ﮔﺎه ﻋﻤﺎر
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و روی ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ وﻟﯿﺪ وی را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻟﺒﺎﺳﺶ را ﮔﺮﻓﺖ،
و ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﻃﺎﻟﺐ رﺿﺎﻣﻨﺪی وی ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از او راﺿﯽ ﮔﺮدﯾﺪ  -و در رواﯾﺖ
دﯾﮕﺮی آﻣﺪه :ﺗﺎ آن ﮐﻪ او از وی راﺿﯽ ﮔﺮدﯾﺪ  ،-و اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ:
َ ُ
ُ
َۡۡ
� َوأَط ُ
﴿أَط ُ
ِيعوا ْ ٱ َّ َ
ِيعوا ْ ٱ َّ
لر ُسول َوأ ْو ِ� ٱ�م ِر مِن� ۡم﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة .[۹۲ :ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و از
ﺧﺪاوﻧﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،و از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﺮ از ﻣﯿﺎن ﺧﻮدﺗﺎن اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ« .ﯾﻌﻨﯽ
اﻣﯿﺮان ﺳﺮﯾﻪھﺎ را.
َ
َّ
�ءٖ فَ ُر ُّد ُ
﴿فَإن تَ َ�ٰ َز ۡ� ُت ۡم ِ� َ ۡ
وه إِ� ٱ�ِ َوٱ َّلر ُسو ِل﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۵۹ :
ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و اﮔﺮ در ﭼﯿﺰی اﺧﺘﻼف ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،آن را ﺑﻪ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ارﺟﺎع دھﯿﺪ«.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در آن ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
َ
َۡ ً
َ َ َ
﴿� ٰل ِك خ ۡ�َ ٞوأ ۡح َس ُن تأوِ��﴾ ]اﻧﺴﺎء.[۵۹ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻓﺮﺟﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﮫﺘﺮ و ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ«.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻋﺎﻗﺒﺖ و ﻓﺮﺟﺎم ﻧﯿﮑﻮ دارد  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۴۲آﻣﺪه .و اﯾﻦ
را ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ،اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ،ﻧﺴﺎﺋﯽ ،ﻃﺒﺮاﻧﯽ و ﺣﺎﮐﻢ از ﺣﺪﯾﺚ ﺧﺎﻟﺪ س ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
آن و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و اﯾﻦ را اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ،اﺣﻤﺪ و ﻧﺴﺎﺋﯽ ﺑﻪ
اﺧﺘﺼﺎر ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۷۳آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۳۹۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از
اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ آن را رواﯾﺖ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ذھﺒﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۲۹۴ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ ،و
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ) (۱۴۸ /۵اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ ) (۵۵۳۱ ،۹۱ /۳و اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ )/۱
 (۵۱۸آﻣﺪه و در ﺳﻨﺪ آن ﺣﮑﻢ ﺑﻦ ﻇﮫﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ آن را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺪی
ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﺳﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
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ﻣﺨﺘﺼﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ آن رواﯾﺎت ﺑﺎ ]رواﯾﺖ[ اﺣﻤﺪ ﻣﻮاﻓﻖ آﻣﺪه ،و رﺟﺎل آن
ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن ﻋﻮف ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ و ﺧﺎﻟﺪ ب اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد

اﺣﻤﺪ از ﻋﻮف ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺠﻌﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻤﺮاه
زﯾﺪﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ س از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻏﺰوه ﻣﻮﺗﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ ،و اﻣﺪادی ام  ١از
ﯾﻤﻦ )ھﻤﺮاھﻢ ﯾﮑﺠﺎ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ(  ٢ﮐﻪ ﺟﺰ ﺷﻤﺸﯿﺮش ﺑﺎ وی ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ،ﻣﺮدی از
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﺘﺮی را ﮐﺸﺖ ،و آن اﻣﺪادی ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﻮﺳﺖ آن را از وی ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد ،و او
آن را ﺑﻪ وی اﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮد ،و آن را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﭙﺮ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﻌﺪ رﻓﺘﯿﻢ و ﺑﺎ ﮔﺮوهھﺎی روم
روﺑﺮو ﺷﺪﯾﻢ ،ﻣﺮدی از آﻧﮫﺎ ﺑﺮ اﺳﺐ ﺳﺮخ رﻧﮓ ﺧﻮد ﮐﻪ زﯾﻦ ﻃﻼ ﮐﺎری ﺷﺪه و ﺳﻼح ﻃﻼ
ﮐﺎری ﺷﺪه داﺷﺖ ﺳﻮار ﺑﻮد ،و آن روﻣﯽ در ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن زﯾﺎد روی ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ھﻤﺎن
ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺮای وی در ﭘﺸﺖ ﺳﻨﮕﯽ ﻧﺸﺴﺖ ،و آن روﻣﯽ از ﻧﺰد وی ﮔﺬﺷﺖ )و او ﭘﺎی اﺳﺐ
وی را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮد(  ،٣و او اﻓﺘﺎد و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮ او ﭼﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﻪ ﻗﺘﻠﺶ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،و اﺳﺐ و
ﺳﻼح وی را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻧﻤﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺘﺢ را ﻧﺼﯿﺐ ﻓﺮﻣﻮد،
ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ وﻟﯿﺪ س ﮐﺴﯽ را دﻧﺒﺎل وی ﻓﺮﺳﺘﺎد )و آن وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﮫﯿﺰات را از وی ﮔﺮﻓﺖ( ،٤
ﻋﻮف ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﻧﺰدش آﻣﺪم و ﮔﻔﺘﻢ :ای ﺧﺎﻟﺪ ،آﯾﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪاص
وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﮫﯿﺰات ]ﻣﻘﺘﻮل[ را ﺑﻪ ﻗﺎﺗﻞ داده اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ ،وﻟﯽ ﻣﻦ آن را زﯾﺎد
داﻧﺴﺘﻢ  .٥ﮔﻔﺘﻢ :ﯾﺎ آن را ﺑﻪ وی ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯽﮐﻨﯽ ،و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،وﻟﯽ او از ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﻮدن آن اﺑﺎ ورزﯾﺪ .ﻋﻮف ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ ﻧﺰد رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﺟﻤﻊ ﺷﺪﯾﻢ و ﻣﻦ ﻗﺼﻪ آن ﮐﻤﮑﯽ را ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﻮدم.
 -١در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی در ﻣﺴﻨﺪ آﻣﺪه :ﻣﺮدی از ﮐﻤﮑﯽھﺎی ﺣﻤﯿﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻣﺪه ﺑﻮد و ارﺗﺶ
اﺳﻼﻣﯽ را ﮐﻤﮏ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
 -٢از ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ) (۶/۲۸و ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۶/۳۱۰اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٣ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﻤﺴﻨﺪ و در اﺻﻞ :ﭘﺎﯾﺶ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -٤از اﻟﻤﺴﻨﺪ.
 -٥در اﯾﻦ ﻧﺺ اﺻﻼﺣﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ) (۶/۲۸و ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۶/۳۱۰ﺑﺮﺧﻼف اﺻﻞ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ
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رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﺧﺎﻟﺪ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻮ را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم دادی واداﺷﺖ؟« ﮔﻔﺖ:
ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﻦ آن را زﯾﺎد داﻧﺴﺘﻢ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﺧﺎﻟﺪ ،آﻧﭽﻪ را از
وی ﮔﺮﻓﺘﻪای ﺑﻪ او ﻣﺴﺘﺮد ﮐﻦ« .ﻋﻮف ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺒﯿﻦ ای ﺧﺎﻟﺪ ،آﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﮕﻔﺘﻢ و
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﻢ را در ﻗﺒﺎل ﺗﻮ وﻓﺎ ﻧﮑﺮدم؟ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :آن ﭼﻄﻮر؟« ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ
دادم .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺎﻟﺪ ،آن را ﺑﻪ وی ﻣﺴﺘﺮد ﻧﮑﻦ،
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ اﻣﯿﺮاﻧﻢ را ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﯽﮔﺬارﯾﺪ؟  ١ﺧﻮﺑﯽ اﻣﺮ آﻧﮫﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ،و ﺑﺪی آن ﺑﺮای
ﺧﻮدﺷﺎن«  .٢اﯾﻦ را ﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﺑﻮداود ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۲۴۹آﻣﺪه ،و اﯾﻦ را ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۶/۳۱۰ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن ﻋﻤﺮ و ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص ب در اﺣﺘﺮام واﻟﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۲۰۶از راﺷﺪﺑﻦ ﺳﻌﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﺑﺮای ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﻣﺎﻟﯽ
آﻣﺪ ،و او ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدن آن در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻧﻤﻮد و آﻧﮫﺎ ﺑﺮ وی ازدﺣﺎم ﮐﺮدﻧﺪ،
آن ﮔﺎه ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص س روی آورد و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر آوردن ﺑﺎﻻی ﻣﺮدم ﺧﻮد را ﺑﻪ وی
رﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﻋﻤﺮ س او را ﺑﺎ ﺷﻼق زد و ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ در ﺻﻮرت و ﺷﮑﻠﯽ روی آوردی ﮐﻪ از
ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﺪا در زﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯿﺪی ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮاﯾﺖ روﺷﻦ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﺪا
ھﺮﮔﺰ از ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﺪ.
آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص و ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ب در ﺳﺮﯾﻪای اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد
ﱠ
ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۹/۴۱از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻋﻤﺮوﺑﻦ

اﻟﻌﺎص را در ﺳﺮﯾﻪای ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب ﺑﻮدﻧﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪﺟﺎی ﺟﻨﮓ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﺑﻪ آﻧﮫﺎ دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ آﺗﺶ ﻧﯿﻔﺮوزﻧﺪ ،ﻋﻤﺮ
ﺧﺸﻤﻨﺎک ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺰدش ﺑﯿﺎﯾﺪ  ،٣وﻟﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ وی را ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ
او ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص وی را ﺑﺮ ﺗﻮ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻠﻤﺶ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﺳﺘﺨﺪام
ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ س در ﺑﺮاﺑﺮ وی ﺧﺎﻣﻮش و آرام ﮔﺮدﯾﺪ .و اﯾﻦ را ﺣﺎﮐﻢ
ﱠ
) (۳/۴۲از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﺮﯾﺪه از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻋﻤﺮوﺑﻦ
ﱠ
 -١ﯾﻌﻨﯽ اﻣﯿﺮان ﻣﺮا ﮐﻪ ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدهام ﻣﯽﮔﺬارﯾﺪ و از اﻣﺮﺷﺎن ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯽزﻧﯿﺪ .م .واﻟﻠﻪاﻋﻠﻢ.
 -٢ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۷۵۳اﺣﻤﺪ ) (۲۸ /۶و اﺑﻮداوود ).(۲۷۱۹
 -٣در ﺣﺎﮐﻢ آﻣﺪه :و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ او را ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻮﯾﺪ ،و اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺧﻮرد.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﻟﻌﺎص را در ﻏﺰوه ذات اﻟﺴﻼﺳﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎد ...و آن را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﻻﺳﻨﺎد اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ آن را رواﯾﺖ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ .و
ذھﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ :ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
ُ ْ
ﺣﺪﯾﺚ ﻋﯿﺎض ﺑﻦ ﻏﻨﻢ درﺑﺎره اﺣﺘﺮام اﻣﯿﺮ
َُ
ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۲۹۰از ُﺟ َﺒﯿﺮﺑﻦ ﻧﻔﯿﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﻋﯿﺎض ﺑﻦ ﻏﻨﻢ اﺷﻌﺮی ،ﺳﺮدار و
ﺑﺰرگ دارا  ١را وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺘﺢ ﮔﺮدﯾﺪ ،زد .ھﺸﺎم ﺑﻦ ﺣﮑﯿﻢ ﻧﺰدش آﻣﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﻮﯾﯽ ﻧﻤﻮد .ھﺸﺎم ﭘﺲ از درﻧﮓ ﻧﻤﻮدن ﺷﺐھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺬرت ﺧﻮاﺳﺘﻦ آﻣﺪ ،و
ﺑﻪ ﻋﯿﺎض ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻋﺬاب روز
ﻗﯿﺎﻣﺖ در ﻣﺮدم ﻧﺼﯿﺐ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﻣﺮدم را ﺷﺪﯾﺪ ﻋﺬاب ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ«.
ﻋﯿﺎض ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای ھﺸﺎم ،ﻣﺎ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪهای ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ ،و ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی
را ﮐﻪ دﯾﺪهای دﯾﺪهام ،و ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدهای ،ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ .ای ھﺸﺎم آﯾﺎ
ﻧﺸﻨﯿﺪی ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪرﺗﯽ ﻧﺼﯿﺤﺖ داﺷﺘﻪ
ً
ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻣﻮرد اﯾﺮاد وی ﻋﻠﻨﺎ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ وی را ﺑﮕﯿﺮد ،و ﺑﺎ او ﺧﻠﻮت
ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮ وی اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ را
ﮐﻪ ﺑﺮای اوﺳﺖ ادا ﻧﻤﻮده« .و ﺗﻮ ای ھﺸﺎم ،ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺴﻮر ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﺪا
ﺟﺮأت ﻧﻤﺎﯾﯽ آﯾﺎ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪی ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺧﺪا ﺗﻮ را ﺑﮑﺸﺪ  ،٢و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺳﻠﻄﺎن ﺧﺪا
ﺑﺎﺷﯽ؟ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ
آن را رواﯾﺖ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ .و ذھﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ زرﯾﻖ آﻣﺪه ﮐﻪ واھﯽ اﺳﺖ .و ﺑﯿﮫﻘﯽ
) (۸/۱۶۴اﯾﻦ را ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ
) (۵/۲۲۹آن را ﺑﺪون ذﮐﺮ ﺗﺨﺮﯾﺞ ﮐﻨﻨﺪهاش ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺘﻪ :رﺟﺎل وی
ُ
ّ
ﺛﻘﻪاﻧﺪ و اﺳﻨﺎدش ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ .و اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ از ﺷ َﺮﯾﺢ ﺑﻦ ُﻋ َﺒﯿﺪ و ﻏﯿﺮ وی رواﯾﺖ
ّ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﯿﺎض ﺑﻦ ﻏﻨﻢ ﮐﻼن دارا را وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺘﺢ ﮔﺮدﯾﺪ ﺷﻼق زد ،ھﺸﺎم ﺑﺮ

 -١دارا ﺷﮫﺮی اﺳﺖ در ﻋﺮاق.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه .ﺣﺎﮐﻢ ) (۲۹۰ /۳ﺣﺎﮐﻢ آﻧﺮا ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ و ذھﺒﯽ در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در آن اﺑﻦ
زرﯾﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ واھﯽ اﺳﺖ« ﻣﻦ )ﻣﺤﻘﻖ( ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﻓﻮع اﺣﻤﺪ ) (۹ /۴و
ﺣﻤﯿﺪی ) (۵۶۲و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۲/ ۱۹۰ /۱از ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﺰام رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ...
آﻟﺒﺎﻧﯽ در اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۱۴۴۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ).(۹۹۸

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ
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وی درﺷﺘﯽ ﻧﻤﻮد ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۵/۲۲۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل
وی ﺛﻘﻪاﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﺮﯾﺢ اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎﺑﻌﯽ اﺳﺖ ﺳﻤﺎع از ﻋﯿﺎض و ھﺸﺎم ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ.
ﻗﻮل ﺣﺬﯾﻔﻪ س درﺑﺎره اﺳﻠﺤﻪ ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺮ اﻣﯿﺮ

و ﺑﺰار از زﯾﺪﺑﻦ وھﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم ﺑﺮ اﻣﯿﺮی در زﻣﺎن ﺣﺬﯾﻔﻪ س
ﭼﯿﺰی را اﯾﺮاد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،آن ﮔﺎه ﻣﺮدی در ﻣﺴﺠﺪ  -ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺰرگ  -ﺑﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،و از
ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﮔﺬﺷﺖ ،و ﺑﻪ ﺣﺬﯾﻔﻪ ﮐﻪ در ﺣﻠﻘﻪای ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد رﺳﯿﺪ ،و ﻧﺰدش اﯾﺴﺘﺎد و
ﮔﻔﺖ :ای ﯾﺎر رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﯾﺎ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟ ﺣﺬﯾﻔﻪ س ﺳﺮ
ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺧﻮاﺳﺖ وی را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ،ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از
ﻣﻨﮑﺮ ﮐﺎر ﻧﯿﮑﻮ و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهای اﺳﺖ ،و از ّ
ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻣﯿﺮت اﺳﻠﺤﻪ ﺑﮑﺸﯽ و ﺑﻠﻨﺪ
ﻧﻤﺎﯾﯽ  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۵/۲۲۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ آﻣﺪه ،وی را اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﺛﻘﻪ
داﻧﺴﺘﻪ ،و اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻗﻮی ﻧﯿﺴﺖ.
ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﺑﮑﺮه س در اﺣﺘﺮام اﻣﯿﺮ
ﱠ
و ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۸/۱۶۳از زﯾﺎدﺑﻦ ﮐ َﺴﯿﺐ ﻋﺪوی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ
ﺑﺮای ﻣﺮدم در ﺣﺎﻟﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﻧﺎزک ﺑﺮ ﺗﻦ ﻣﯽداﺷﺖ و ﻣﻮھﺎﯾﺶ ﺷﺎﻧﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :روزی ﻧﻤﺎز را ﺑﻪﺟﺎی آورد و داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و اﺑﻮﺑﮑﺮه در
ﭘﮫﻠﻮی ﻣﻨﺒﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺮداس اﺑﻮﺑﻼل  ٢ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﻪ اﻣﯿﺮ ﻣﺮدم و ﺳﯿﺪﺷﺎن ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ،
ﮐﻪ ]ﻟﺒﺎس[ ﻧﺎزک ﺑﺮ ﺗﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺎﺳﻘﺎن ﻣﯽﺳﺎزد؟! اﺑﻮﺑﮑﺮه آن را ﺷﻨﯿﺪ
و ﺑﺮای ﭘﺴﺮش ﺻﯿﻠﻊ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﻼل را ﺑﺮاﯾﻢ ﺻﺪا ﮐﻦ ،او را ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ .اﺑﻮﺑﮑﺮه

ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﮔﻔﺘﺎرت را اﻧﺪﮐﯽ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ اﻣﯿﺮ رﺳﺎﻧﺪم ،از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺧﺪا را ﻋﺰت ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰﺗﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺳﻠﻄﺎن ﺧﺪا را اھﺎﻧﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ اھﺎﻧﺘﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ« .٣

 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﺰار ) (۱۶۳۳در ﺳﻨﺪ آن ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ :ﻣﯿﺰان ).(۴۵۴ /۲
 ٢وی از ﺧﻮارج اﺳﺖ.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۱۶۳ /۸در ﺳﻨﺪ آن ﮐﺴﯿﺐ ﺑﻦ زﯾﺎد اﻟﻌﺪوی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن او رو ﺛﻘﻪ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﻃﺎﻋﺖ از اﻣﯿﺮ ،ﻓﻘﻂ در ﮐﺎر ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ

و ﺷﯿﺨﯿﻦ از ﻋﻠﯽ اﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر را ﺑﻪ ﺳﺮﯾﻪای ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد ،اﯾﺸﺎن را ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﺑﻪ آﻧﺎن دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ از
وی ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او را در ﭼﯿﺰی ﺧﺸﻤﻨﺎک ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﯾﻢ
ﭼﻮب ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ ،و ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ :آﺗﺶ ﺑﺮاﻓﺮوزﯾﺪ ،و آﻧﮫﺎ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ
ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دﺳﺘﻮر ﻧﺪاده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻠﯽ .ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ آﺗﺶ داﺧﻞ ﺷﻮﯾﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﺑﺮﺧﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺮﺧﯽ
دﯾﮕﺮ دﯾﺪه ،و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ از آﺗﺶ ﺑﻪ ﻃﺮف رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮار ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ  .١ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻏﻀﺐ
وی آرام ﺷﺪ ،و آﺗﺶ ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺮدﯾﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،آن را ﺑﻪ
وی اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ،وی ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ در آن داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،از آن در ﻧﻤﯽآﻣﺪﻧﺪ ،اﻃﺎﻋﺖ ﻓﻘﻂ
در ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ«  .٢و اﯾﻦ ﻗﺼﻪ در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ ھﻢ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۲۲۶آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ را اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ،و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ
ﱠ
٣
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .و اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ آن ﻣﺮد اﻧﺼﺎری را ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺬاﻓﻪ ﺳﮫﻤﯽ
ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۷۰آﻣﺪه .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ وی را در ﺑﺨﺎری ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻦ
ﱠ
ﻋﺒﺎس ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۲۹۶آﻣﺪه] ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺬاﻓﻪ ﺳﮫﻤﯽ[ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب در اﺣﺘﺮام اﻣﯿﺮ

و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ  -ﮐﻪ رﺟﺎﻟﺶ ﺛﻘﻪاﻧﺪ  -از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﻣﯿﺎن ّ
ﻋﺪهای از ﯾﺎران ﺧﻮد ﻗﺮار داﺷﺖ ،و روی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف
آنھﺎ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪﺳﻮی ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻢ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﺑﻠﯽ ،ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ رﺳﻮل ﺧﺪا ھﺴﺘﯽ .ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺲ ﻣﺮا
اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و از اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﺎﻋﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ؟«
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻠﯽ ،ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻮ را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ ،و از اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﺎﻋﺖ ﺗﻮﺳﺖ .ﮔﻔﺖ» :از ﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا اﻃﺎﻋﺖ

 -١ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪﯾﻢ و ﺑﻪ اﻃﺮاف رﺳﻮل ﺧﺪا ﺟﻤﻊ ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ از آﺗﺶ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﯿﻢ .م.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﺨﺎری ) (۴۳۴۰ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۸۴۰اﺑﻮداوود ) (۲۶۲۵ﻧﺴﺎﺋﯽ ) (۵۹ /۷اﺣﻤﺪ ).(۱۲۴ ،۸۲ /۱
ﱠ
 -٣درﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ از ﺑﻨﯽ ﺳﮫﻢ از ﻗﺮﯾﺶ اﺳﺖ و اﻧﺼﺎری ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ
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ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و از ﻃﺎﻋﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺮانﺗﺎن را ﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،و اﮔﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ،
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ«  .٢ -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۶۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
وﺻﯿﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ اﺑﻮذر س درﺑﺎره اﺣﺘﺮام اﻣﯿﺮ

و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از اﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ ﯾﺰﯾﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :اﺑﻮذر ﻏﻔﺎری س ﺧﺪﻣﺖ رﺳﻮل
ﺧﺪاص را ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﺧﺪﻣﺖ وی ﻓﺎرغ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ روی ﻣﯽآورد ،و
ھﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص روزی وارد ﻣﺴﺠﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،و
اﺑﻮذر را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﯾﺎﻓﺖ ،آن ﮔﺎه وی را ﺑﺎ ﭘﺎی ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ داد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻧﺸﺴﺖ .ﺑﻌﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺗﻮ را در اﯾﻦ ﺧﻮاﺑﯿﺪه
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ؟« اﺑﻮذر ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ﮐﺠﺎ ﺑﺨﻮاﺑﻢ؟ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪای ﻧﺪارم .آن ﮔﺎه
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺰدش ﻧﺸﺴﺖ و ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را از آن ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺧﻮاھﯽ ﺑﻮد؟« ﮔﻔﺖ :ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ ،ﭼﻮن ﺷﺎم زﻣﯿﻦ ھﺠﺮت و زﻣﯿﻦ ﻣﺤﺸﺮ و
زﻣﯿﻦ اﻧﺒﯿﺎ اﺳﺖ ،و ﻣﺮدی از اھﻞ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ .ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را از ﺷﺎم ﺑﯿﺮون
ﮐﻨﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاھﯽ ﺑﻮد؟« ﮔﻔﺖ :ﺑﻪﺳﻮی اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدم ،و ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻨﺰﻟﻢ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را دوﺑﺎره از آن ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ؟« ﮔﻔﺖ:
ﺷﻤﺸﯿﺮم را ﻣﯽﮔﯿﺮم و ﻣﯽﺟﻨﮕﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮم .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪﺳﻮی وی ﻟﺒﺨﻨﺪ زد،
و ﺑﻪ دﺳﺘﺶ وی را ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از آن ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،راھﻨﻤﺎﯾﯽ
و دﻻﻟﺖ ﮐﻨﻢ« .ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ  -ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﺪاﯾﺖ ای رﺳﻮل ﺧﺪا  ،-ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد:
»ھﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺮدﻧﺪ ﺑﺮایﺷﺎن ﮔﺮدن ﺑﻨﻪ ،و ھﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺮدﻧﺪ ھﻤﺮاهﺷﺎن ﺑﺮو ،ﺗﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﯽ و ﺗﻮ ﺑﺮ آن ﺑﺎﺷﯽ«  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۶۸آﻣﺪه .و اﯾﻦ را

 -١اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﯾﻀﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ھﻨﮕﺎم وﻓﺎﺗﺶ ﻣﻨﺴﻮخ اﺳﺖ ،ﭼﻮن در آن آﻣﺪه ﮐﻪ:
رﺳﻮل ﺧﺪا ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎز را اﻣﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮد و ﻣﺮدم در ﻋﻘﺒﺶ اﯾﺴﺘﺎده ﻧﻤﺎز ﮔﺰاردﻧﺪ ،و ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ در ﺑﺨﺎری ،ﻣﺴﻠﻢ و ﻏﯿﺮه ﮐﺘﺐ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ .م.
 -٢ﺣﺴﻦ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۵۴۵۰اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) (۲۱۱۰ ،۲۱۰۹ﺷﯿﺦ ارﻧﺎووط آن را در ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن
ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۱۴۴ /۵در آن ﺷﮫﺮﺑﻦ ﺣﻮﺷﺐ اﺳﺖ .درﺑﺎرهی وی ﺳﺨﻦ اﺳﺖ :ﺗﻘﺮﯾﺐ )(۳۳۵/۱
ھﯿﺜﻤﯽ وی را در )اﻟﻤﺠﻤﻊ( ) (۲۲۳ /۵ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﻤﺪ از اﺳﻤﺎء ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۵/۲۲۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ
َ
َ
ﺷ ْﮫﺮﺑﻦ َﺣ ْﻮﺷﺐ آﻣﺪه و ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ،و ]از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻌﻀﯽ[ ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از اﺑﻮذر س ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و در ﺣﺪﯾﺚ
وی آﻣﺪه :ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از آن اﺧﺮاج ﺷﻮی ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯽ؟« ﮔﻔﺘﻢ :ﺷﻤﺸﯿﺮم را
ﻣﯽﮔﯿﺮم ،و ﺑﻪ آن ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﯿﺮوﻧﻢ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽزﻧﻢ .آن ﮔﺎه ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪام زد و
ﮔﻔﺖ» :ای اﺑﻮذر آﻧﮫﺎ را ﺑﺒﺨﺶ ،ھﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺮدﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﺮدن ﺑﻨﻪ ،و ھﺮ ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺮدﻧﺪ ھﻤﺮاهﺷﺎن ﺑﺮو ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﯾﮏ ﻏﻼم ﺳﯿﺎه ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
در رﺑﺬه ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ ،ﻧﻤﺎز ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ و ﻣﺮد ﺳﯿﺎھﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری زﮐﺎت آن ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭘﯿﺶ ﺷﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا دﯾﺪ ،ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻣﺮا ﭘﯿﺶ ﻣﯽﻧﻤﻮد،
ﮔﻔﺘﻢ :در ﺟﺎﯾﺖ ﺑﺎش ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﺮدن ﻣﯽﻧﮫﻢ!! .١
و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از ﻃﺎووس رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در ﺣﺪﯾﺚ وی آﻣﺪه:
َ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻮذر س ﺑﻪ َر َﺑﺬه رﻓﺖ ،ﻏﻼم ﺳﯿﺎھﯽ از ﻋﺜﻤﺎن س را در آﻧﺠﺎ ﯾﺎﻓﺖ ،وی
اذان داد و اﻗﺎﻣﻪ ﮔﻔﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮذر ﭘﯿﺶ ﺷﻮ .ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص
اﻣﺮم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﻨﻮم و اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻢ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﻏﻼم ﺳﯿﺎه ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﺪ او ﭘﯿﺶ ﺷﺪ
و اﺑﻮذر ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۶۸آﻣﺪه اﺳﺖ .اﺑﻦ اﺑﯽ
ﺷﯿﺒﻪ ،اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ،ﺑﯿﮫﻘﯽ ،ﻧﻌﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
]ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای اﺑﻮذر[ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺸﻨﻮ و اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻦ ،اﮔﺮﭼﻪ ﻏﻼم ﺣﺒﺸﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎ
ﺑﺮﯾﺪه ﺑﺮ ﺗﻮ اﻣﯿﺮ ﻣﻘﺮر ﺷﻮد ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺿﺮر رﺳﺎﻧﯿﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺎری اﻣﺮت ﻧﻤﻮد ،آن
را ﺑﭙﺬﯾﺮ ،اﮔﺮ ﺗﻮ را ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺧﺖ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ،اﮔﺮ ﻇﻠﻢ ﻧﻤﻮد ،ﺻﺒﺮ ﮐﻦ و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ از
دﯾﻨﺖ ﮐﻢ ﮐﻨﺪ ،ﺑﮕﻮ :ﺧﻮﻧﻢ ﭘﯿﺸﺮو در دﻓﺎع از دﯾﻨﻢ اﺳﺖ ،و از ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺟﺪا ﻧﺸﻮ« .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ اﻟﻌﻤﺎل ) (۳/۱۶۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻤﺮ س در اﺣﺘﺮام اﻣﯿﺮ و ﻗﺼﻪ وی ﺑﺎ ﻋﻠﻘﻤﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره
 -١وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺑﻮذر س ﺑﻪ رﺑﺬه ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻓﺮارﺳﯿﺪ ﺷﺨﺺ ﺳﯿﺎھﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺻﺪﻗﺎت آن
ﻣﺤﻞ ﻣﻘﺮر ﺑﻮد ﺑﺮای اﻣﺎﻣﺖ ﭘﯿﺶ ﺷﺪ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺑﻮذر س را دﯾﺪ ﻗﺼﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮود و
اﺑﻮذر س را ﭘﯿﺶ ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ اﺑﻮذر س ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻤﺎن ﻋﻘﺐ ﻧﯿﺎ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﻣﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﺗﻮ اﻗﺘﺪا ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد و ﻣﻨﻘﺎد ﺧﻮاھﻢ ﺑﻮد .م.
 -٢ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق در ﻣﺼﻨﻒ ).(۳۷۸۲

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ
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و ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﻣﯽرﺳﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ََ
َْ
ﻋﻤﺮ س ﺑﺎ َﻋﻠﻘ َﻤﻪ ﺑﻦ ُﻋﻼﺛﻪ در دل ﺷﺐ روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ - ،ﻋﻤﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ وﻟﯿﺪ س
ﺑﻮد  -ﻋﻠﻘﻤﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای ﺧﺎﻟﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺮد ﺗﻮ را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮد! ﺑﻪ درﺳﺘﯽ در اﯾﻦ ﻋﻤﻞ
ﺑﺨﻞ ورزﯾﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻦ و ﭘﺴﺮﻋﻤﻮﯾﻢ ﻧﺰدش آﻣﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی از وی ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ،اﻣﺎ از اﯾﻦ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  ١ھﺮﮔﺰ از وی ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯿﻢ ،ﻋﻤﺮ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ :ﺑﮕﻮ دﯾﮕﺮ
ﻧﺰدت ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻋﻠﻘﻤﻪ اﻓﺰود :آﻧﮫﺎ  ٢ﻗﻮﻣﯽاﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ،و ﻣﺎ ﺣﻖﺷﺎن
را ﺑﺮایﺷﺎن ادا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﺟﺮ و ﭘﺎداش ﻣﺎن ﺑﺮ ﺧﺪاﺳﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻋﻤﺮ
ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﮔﻔﺖ :ﺷﺐ ،ﻋﻠﻘﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮔﻔﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ھﻢ ﻣﯽﺧﻮری .و از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻮﻧﻀﺮه ﻣﺜﻞ آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و
اﻓﺰوده اﺳﺖ :ﻋﻠﻘﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﺎز اﯾﺴﺖ ،ای ﺧﺎﻟﺪ و اﯾﻦ را ﺳﯿﻒ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ از وﺟﻪ
دﯾﮕﺮی از ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آﺧﺮ آن اﻓﺰوده :ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ھﺮدویﺷﺎن راﺳﺖ
ﮔﻔﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را اﺑﻦ ﻋﺎﺋﺬ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﻓﺰوده اﺳﺖ :ﺑﺮای ﻋﻠﻘﻤﻪ اﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮد
و ﺿﺮورت  ٣وی را ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺖ .و زﺑﯿﺮﺑﻦ ﺑﮑﺎر از ّ
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ از ﻣﺎﻟﮏ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺷﺪﯾﺪ ذﮐﺮ ﮐﺮده ،و در آن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻧﺰدت ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺖ :ﻧﺰدم ﺟﺰ ﺷﻨﯿﺪن و اﻃﺎﻋﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،و اﻓﺰوده اﺳﺖ :ﺑﻌﺪ ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در ﻋﻘﺐ ﻣﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ رأی ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮاﯾﻢ از ﻓﻼن ﭼﯿﺰ و ﻓﻼن ﭼﯿﺰ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۵۰۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ زﻧﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺟﺬام درﺑﺎره اﺣﺘﺮام اﻣﯿﺮ

و ﻣﺎﻟﮏ از اﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﻠﯿﮑﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س زﻧﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
ﺟﺬام را دﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ ]ﮐﻌﺒﻪ[ ﻃﻮاف ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای ﮐﻨﯿﺰ ﺧﺪا ،ﻣﺮدم را
اذﯾﺖ ﻧﮑﻦ ،اﮔﺮ در ﺧﺎﻧﻪات ﺑﻨﺸﯿﻨﯽ] ،ھﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ[ ،ﺑﻌﺪ آن زن ]در
ﺧﺎﻧﻪاش[ ﻧﺸﺴﺖ ﺳﭙﺲ ﻣﺮدی ﺑﺮ وی ﮔﺬﺷﺖ و ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﻣﺮده
اﺳﺖ ،ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺮون ﺷﻮ .ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻣﻦ ﭼﻨﺎن ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ اش از وی اﻃﺎﻋﺖ
ﮐﻨﻢ ،و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدﻧﺶ از وی ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۵/۱۹۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -١ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ واﻟﯿﺎن.
 -٣ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺎورﻗﯽ اﺻﻼﺣﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺧﻄﺮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ اﻣﯿﺮ

و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از ﺷﻤﺮ از ﻣﺮدی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در زﻣﺎن ﻋﻠﯽ س ﻣﮫﺘﺮ
و ﺑﺰرگ  ١ﺑﻮدم ،وی ﻣﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎری دﺳﺘﻮر داد و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ آﻧﭽﻪ را ﺑﺪان دﺳﺘﻮرﺗﺎن دادم
اﻧﺠﺎم دادﯾﺪ؟ ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﻧﻪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﯾﺎ آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ آن ﻣﺄﻣﻮر ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ اﻧﺠﺎم
دھﯿﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺎرا ﺑﺮ ﮔﺮدنھﺎیﺗﺎن ﺳﻮار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۳/۱۶۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮداری اﻣﯿﺮان از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ

ﻗﺼﻪ ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص ،اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه و ﻋﻤﺮ ش در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻋﺮوه ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻋﻤﺮوﺑﻦ
ﱠ
اﻟﻌﺎص س را ﺑﻪﺳﻮی ذات ﺳﻼﺳﻞ از ﻣﺸﺎرف ﺷﺎم در ﺑﻠﯽ  ٣و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
ﻗﻀﺎﻋﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد  -ﺑﻨﯽ ﺑﻠﯽ ﭘﺪر ﺑﺰرگھﺎی ﻋﺎص ﺑﻦ واﺋﻞاﻧﺪ .-
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ ،از ﮐﺜﺮت دﺷﻤﻦ ﺧﻮد ﺗﺮﺳﯿﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ]ﮐﺴﯽ را[ ﻧﺰد رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﺟﮫﺖ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد .و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ را ﺑﺮای
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ از ﺳﺮان ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ س اﺟﻤﻌﯿﻦ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ ،و رﺳﻮل
ﺧﺪا ص اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ ﺟﺮاح س را ﺑﺮایﺷﺎن اﻣﯿﺮ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻋﻤﺮو
رﺳﯿﺪﻧﺪ] ،ﻋﻤﺮو[ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ اﻣﯿﺮﺗﺎن ھﺴﺘﻢ ،ﭼﻮن ﻣﻦ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﺳﺘﺎده
ﺑﻮدم ،و ﺷﻤﺎ را از وی ﮐﻤﮑﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ،ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮ اﻣﯿﺮ ﯾﺎران ﺧﻮد ھﺴﺘﯽ،
و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه اﻣﯿﺮ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ اﺳﺖ .ﻋﻤﺮو ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﮐﻤﮑﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪهاﯾﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه اﯾﻦ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺮﻣﻮد  -وی ﻣﺮد ﻧﯿﮑﻮ اﺧﻼق و
ﻧﺮم ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻮد  -ﮔﻔﺖ :ای ﻋﻤﺮو ﻣﯽداﻧﯽ ،آﺧﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻋﮫﺪه
ﻣﻦ ﮔﺬاﺷﺖ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺻﺎﺣﺒﺖ رﺳﯿﺪی از ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺧﻮد اﻃﺎﻋﺖ
 -١در ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ او »ﻋﺮﯾﻒ« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .و ﻋﺮﯾﻒ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻣﻮر ﻗﺒﯿﻠﻪ ﯾﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ
اﺣﻮال آنھﺎ اﺳﺖ ﺳﺮﮐﺸﯽ و وارﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﻣﯿﺮ از ﻃﺮﯾﻖ وی اﺣﻮال آنھﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد.
 -٢در ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﻒ اﺳﺖ .ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺮ از وی رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ
اﺳﺖ.
ﱠ
 -٣ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪﺳﻮی ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻠﯽ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ .م.

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ
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ﮐﻨﯿﺪ« ،اﮔﺮ ﺗﻮ از ﻣﻦ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮدی ،ﻣﻦ از ﺗﻮ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮاھﻢ ﻧﻤﻮد .و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه اﻣﺎرت
را ﺑﺮای ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد  ٢ - .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۲۷۳آﻣﺪه .و اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﺮوه ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۳۱۰آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ،
و در آن ﻣﺸﺎرق ﻋﻮض ﻣﺸﺎرف آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از زھﺮی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص دو ﻟﺸﮑﺮ را ﺑﻪ ﻃﺮف
ﮐﻠﺐ و ﻏﺴﺎن و ﮐﻔﺎر ﻋﺮب ﮐﻪ در ﻣﺸﺎرف  ٣ﺷﺎم ﺑﻮدﻧﺪ اﻋﺰام داﺷﺖ ،و ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از ﻟﺸﮑﺮھﺎ
اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ ﺟﺮاح را اﻣﯿﺮ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺮ ﻟﺸﮑﺮ دﯾﮕﺮ ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص ب را اﻣﯿﺮ
ﮔﻤﺎﺷﺖ ،و در ﻟﺸﮑﺮ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ ،در وﻗﺖ ﺑﯿﺮون
رﻓﺘﻦ ﻟﺸﮑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه و ﻋﻤﺮو را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ« .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﺎ ﻋﻤﺮو ﺧﻠﻮت ﻧﻤﻮد و
ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﻋﮫﺪ ﺳﭙﺮده ﮐﻪ» :از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ« ،ﯾﺎ
از ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﺗﻮ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ
ﮐﻦ ،و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﻤﺮو ﺑﺮ ھﺮ دو ﻟﺸﮑﺮ اﻣﯿﺮ ﺑﻮد .آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ س
از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ از ﭘﺴﺮ ﻧﺎﺑﻐﻪ  ٤اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،و او را ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد
و ﺑﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻣﺎ اﻣﯿﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﯽ؟ اﯾﻦ رأی ﻧﯿﺴﺖ! اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺴﺮ ﻣﺎدرم
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮای ﻣﻦ و ﺑﺮای او ﻋﮫﺪ ﺳﭙﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ھﻢ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ،
 -١ﻣﻌﺮﮐﻪ ذات ﺳﻼﺳﻞ ﭘﺲ از ﻏﺰوه ﻣﺆﺗﻪ در ﺟﻤﺎدی اﻟﺜﺎﻧﯽ ﺳﺎل ھﺸﺘﻢ ھﺠﺮی ﺑﺮای ﺗﺄدﯾﺐ و در ھﻢ
ﮐﻮﺑﯿﺪن ﻗﻀﺎﻋﻪ و ﻗﺒﯿﻠﻪھﺎ و ﺷﺎﺧﻪھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ،و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﻘﺸﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
آﻧﮫﺎ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ روم ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،در ﻗﺪم ﻧﺨﺴﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮای ﺑﺮآورده
ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ھﺪف ﺳﯿﺼﺪ ﺗﻦ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر را ﮐﻪ ﺳﯽ اﺳﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﻮد ھﻤﺮاه
داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﮐﻪ از اﺳﻼم آوردﻧﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﮫﺎرﻣﺎه ﻧﻤﯽﮔﺬﺷﺖ اﻋﺰام
داﺷﺖ ،و ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻠﺖ و اﻧﮕﯿﺰه ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪی ﻋﻤﺮ س را در رواﯾﺖ ﺑﻌﺪی و در ھﻤﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﻧﻤﻮد ،و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮان درسھﺎﯾﯽ را از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ درﺑﺎره اھﻤﯿﺖ ﺗﺨﺼﺺ ،ﮔﺮﯾﺰ از اﺧﺘﻼف
در ﭼﻨﺎن ﻟﺤﻈﺎت ﻣﮫﻢ ،ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮداری و اﺧﻼق اﺻﺤﺎب آﻣﻮﺧﺖ .م.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺮﺳﻞ .ﺑﯿﮫﻘﯽ در )اﻟﺪﻻﺋﻞ( ).(۴۰۰ /۴
 -٣در اﺻﻞ :ﻣﺸﺎرق آﻣﺪه وﻟﯽ درﺳﺖ ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
 -٤ﻧﺎﺑﻐﻪ اﺳﻢ ﻣﺎدر ﻋﻤﺮو اﺳﺖ.

١٠٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ ﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ اﮔﺮ از وی اﻃﺎﻋﺖ ﻧﮑﻨﻢ ،از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،و
در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و او ﻣﺮدم داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻦ  -ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ  -ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﻢ از وی اﻃﺎﻋﺖ
ﺧﻮاھﻢ ﻧﻤﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺻﺤﺒﺖ
ﻧﻤﻮد ،و از آن ﺑﻪ وی ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ھﺮﮔﺰ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺟﺰ
از ﺧﻮدﺗﺎن را اﻣﯿﺮ ﻣﻘﺮر ﻧﺨﻮاھﻢ ﻧﻤﻮد«  - ١ھﺪﻓﺶ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ اﺳﺖ  .-اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۳۱۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺣﻖ اﻣﯿﺮ ﺑﺮ رﻋﯿﺖ ﻗﻮل ﻋﻤﺮ س در اﯾﻦ ﺑﺎره
ّ
ھﻨﺎد از ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﺷﮫﺎب ﻋﺒﺪی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﻓﺮﻣﻮد:

ای رﻋﯿﺖ ،ﻣﺎ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﻖ دارﯾﻢ :ﻧﺼﯿﺤﺖ در ﺧﻔﺎ و ﮐﻤﮏ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮ ﺧﯿﺮ ،و ﭼﯿﺰی
ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ ،و ﭘﺮﻧﻔﻊﺗﺮ از ﺑﺮدﺑﺎری اﻣﺎم و ﻧﺮﻣﯽ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ او ﻧﯿﺴﺖ ،و ﭼﯿﺰی
ﺑﺪﺗﺮ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺟﮫﻞ اﻣﺎم و ﺧﺸﻢ وی ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۶۵آﻣﺪه .و
ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۵/۳۲اﯾﻦ را از ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﮐﮫﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﱠ
و َھ ّﻨﺎد ھﻤﭽﻨﺎن از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ُﻋﮑﯿﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س
ﻓﺮﻣﻮد :ھﯿﭻ ﺑﺮدﺑﺎری ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺑﺮدﺑﺎری و ﻧﺮﻣﯽ اﻣﺎم ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ .و ھﯿﭻ
ﺟﮫﻠﯽ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺟﮫﻞ اﻣﺎم و ﺧﺸﻢ وی ﺑﺪﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﯾﺶ
ﻧﻤﻮدار ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻔﻮ ﮐﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻋﺎﻓﯿﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽآﯾﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﻣﺮدم از ﺧﻮد
اﻧﺼﺎف ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﯽدھﺪ ،ﻋﻔﻮ را ﺑﻪﮐﺎر ﺑﻨﺪد ،ﻋﺎﻓﯿﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽآﯾﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﻣﺮدم
ّ
از ﺧﻮد اﻧﺼﺎف ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﯽدھﺪ ،ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ در ﮐﺎرش ﺑﻪ وی داده ﻣﯽﺷﻮد و ذﻟﺖ در
ﻃﺎﻋﺖ از ﻓﺨﺮ ﻓﺮوﺷﯽ و اﻋﺘﺰاز ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ،ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۳/۱۶۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻬﯽ از دﺷﻨﺎم و ﻧﺎﺳﺰاﮔﻮﯾﯽ اﻣﯿﺮان

ﺣﺪﯾﺚ اﻧﺲ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص در اﯾﻦ ﺑﺎره

اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺎ از ﯾﺎران ّ
ﻣﺤﻤﺪ ص ﻣﺎ را از
دﺷﻨﺎم دادن اﻣﯿﺮان ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :٢اﻣﯿﺮانﺗﺎن را دﺷﻨﺎم ﻧﺪھﯿﺪ ،ﺑﻪ آﻧﺎن ﺧﯿﺎﻧﺖ
 -١ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺮﺳﻞ.
 -٢در ﺻﻞ ﮐﺘﺎب »ﮔﻔﺖ« آﻣﺪه اﺳﺖ .م.

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ

١٠٣

ﻧﮑﻨﯿﺪ ،از اﯾﺸﺎن ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ و ﺻﺒﺮ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن اﻣﺮ
ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۶۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺳﮑﻮت از ﻗﻮل ﺣﻖ ﻧﺰد اﻣﯿﺮان

ُ
ﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﺮای ﻋ ْﺮ َوه در اﯾﻦ ﺑﺎره :ﻣﺎ اﯾﻦ را ﻧﻔﺎق ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآوردﯾﻢ
ﱠ
ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۸/۱۶۵از ﻋﺮوه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ب

آﻣﺪم و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :ای اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﻣﺎ ﻧﺰد اﻣﺎﻣﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﯿﻢ ،و آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺣﻖ ﻏﯿﺮ آن اﺳﺖ ،وﻟﯽ ّ
ﺗﺼﺪﯾﻖﺷﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و ﺑﻪ
ﺳﺘﻢ و ﺟﻮر داوری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﻣﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖﺷﺎن ﻧﻤﻮده آن را ﺑﺮایﺷﺎن ﻧﯿﮑﻮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﯿﻢ،
ﺗﻮ در اﯾﻦ ﭼﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ای ﺑﺮادرزادهام ،ﻣﺎ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ھﻤﺮاه رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺑﻮدﯾﻢ ،اﯾﻦ را ﻧﻔﺎق ﻣﯽﺷﻤﺮدﯾﻢ ،و ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ در ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮر اﺳﺖ؟ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
) (۸/۱۶۴از ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪ از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﺑﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب
ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎن داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،و ﭼﯿﺰی را ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻼف آن ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
از ﻧﺰدﺷﺎن ﺑﯿﺮون ﺷﺪﯾﻢ ،ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ اﯾﻦ را از ﻧﻔﺎق ﻣﯽﺷﻤﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ را
ﺑﺨﺎری از ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﻓﺰوده اﺳﺖ :ﻣﺎ اﯾﻦ را در زﻣﺎن رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﻧﻔﺎق ﻣﯽﺷﻤﺮدﯾﻢ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۴/۳۸۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻣﺠﺎھﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س آﻣﺪ ،وی ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ و
اﺑﻮاﻧﯿﺲ ﭼﻄﻮر ھﺴﺘﯿﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ و او ﭼﻨﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ھﻤﺮاھﺶ روﺑﺮو ﺷﻮﯾﻢ ،ﭼﯿﺰی ﺑﻪ
او ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از وی روی ﮔﺮداﻧﯿﺪﯾﻢ ،ﻏﯿﺮ آن را
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ .اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ  -وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻮدﯾﻢ
 آن را از ﻧﻔﺎق ﻣﯽﺷﻤﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۱/۹۳آﻣﺪه اﺳﺖ.و اﯾﻦ را اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۴/۳۳۲از ﺷﻌﺒﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺮای اﺑﻦ
ﻋﻤﺮ ب ﮔﻔﺘﯿﻢ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦھﺎ داﺧﻞ ﺷﻮﯾﻢ ،ﭼﯿﺰی را ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮش دارﻧﺪ،
و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﻧﺰدﺷﺎن ﺑﯿﺮون ﺷﺪﯾﻢ ،ﺧﻼف آن را ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ .ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ آن را در زﻣﺎن
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﻔﺎق ﻣﯽﺷﻤﺮدﯾﻢ.
 -١ﺑﺨﺎری ).(۷۱۷۸

١٠٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻠﻘﻤﻪ ﺑﻦ وﻗﺎص درﺑﺎره ﻣﻨﻊ ﻟﮫﻮ و ﺧﻨﺪﯾﺪن ﻧﺰد اﻣﯿﺮان
ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۸/۱۶۵از ﻋﻠﻘﻤﻪ ﺑﻦ وﻗﺎص رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮد ﺑﯿﮑﺎری ﺑﻮد ،ﺑﺮ

اﻣﯿﺮان داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪ ،و آﻧﮫﺎ را ﻣﯽﺧﻨﺪاﻧﯿﺪ ،ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻢ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﺗﻮ ای ﻓﻼن،
ﭼﺮا ﺑﺮ اﯾﻦھﺎ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮی و آﻧﺎن را ﻣﯽﺧﻨﺪاﻧﯽ؟! ﭼﻮن ﻣﻦ از ﺑﻼل ﺑﻦ ﺣﺎرث ﻣﺰﻧﯽ س
ﺻﺎﺣﺐ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ:
»ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪای از رﺿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ
رﺳﯿﺪه ﺑﺮﺳﺪ ،وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ھﻤﺎن ﮐﻠﻤﻪ ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ از وی
راﺿﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪای از ﻏﻀﺐ ﺧﺪا ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ
آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﺮﺳﺪ ،وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ﮐﻠﻤﻪ  ١ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ
ﻏﻀﺐ ﻣﯽﺷﻮد«  .٢و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ) (۸/۱۶۵از ﻋﻠﻘﻤﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﺑﻼل ﺑﻦ ﺣﺎرث ﻣﺰﻧﯽ
س ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺗﻮ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮاء داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮی و ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﻣﺨﺎﻟﻄﺖ
ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﭼﻪ ﺣﺮفھﺎﯾﯽ را ﻣﯽزﻧﯽ ﭼﻮن ﻣﻦ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم
ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺮدی ]ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪای[ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ« .و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه.
ﻗﻮل ﺣﺬﯾﻔﻪ ﮐﻪ :دروازهھﺎی اﻣﺮا اﯾﺴﺘﮕﺎهھﺎی ﻓﺘﻨﻪھﺎاﻧﺪ

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۲۷از ﺣﺬﯾﻔﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﯾﺴﺘﮕﺎهھﺎی
ﱠ
ﻓﺘﻨﻪھﺎ ﺑﺮﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ای اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،اﯾﺴﺘﮕﺎھﮫﺎی ﻓﺘﻨﻪھﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ:
دروازهھﺎی اﻣﺮا ،ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﻧﺰد اﻣﯿﺮ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮد و او را ﺑﺮ دروغ ّ
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و
ﭼﯿﺰی را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در وی ﻧﯿﺴﺖ.
ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﭘﺴﺮش در اﯾﻦ ﺑﺎره

و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۱۸از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﺪرم ﺑﻪ
ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺴﺮﮐﻢ ،ﻣﻦ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺗﻮ را ﻧﺰدﯾﮏ
ﻣﯽﺳﺎزد و از ﺗﻮ ﺑﺎ ﯾﺎران رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻣﻦ ﺳﻪ ﺧﺼﻠﺖ

 -١ﺷﺎﯾﺪ درﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻠﻤﻪ »ﺑﺮوی« در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۱۶۵ /۸اﺣﻤﺪ و ﺗﺮﻣﺬی و ﻧﺴﺎﺋﯽ و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و ﺣﺎﮐﻢ و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن .ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ
اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۱۶۱۹و اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ).(۸۸۸

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ
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را ﺣﻔﻆ ﮐﻦ :از ﺧﺪا ﺑﺘﺮس و دروﻏﯽ را از ﺗﻮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﻨﺪ ّ ،١
ﺳﺮ وی را اﻓﺸﺎ ﻧﮑﻦ و ھﯿﭻ
ﮐﺴﯽ را ﻧﺰدش ﻏﯿﺒﺖ ﻣﻨﻤﺎ .ﻋﺎﻣﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب ﮔﻔﺘﻢ :ھﺮ ﯾﮏ آﻧﮫﺎ از
ھﺰار ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ .ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﯾﮏ از ده ھﺰار ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۴/۲۲۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻣﺠﺎﻟﺪﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ آﻣﺪه ،ﻧﺴﺎﺋﯽ و ﻏﯿﺮ وی
او را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ،و ﮔﺮوھﯽ ﺿﻌﯿﻔﺶ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ﱠ
ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۸/۱۶۷آن را از ﺷﻌﺒﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﭘﺴﺮش ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ب
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﺮد  -ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س  -را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ را اﮐﺮام و ﻋﺰت
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻣﺠﺎﻟﺴﺘﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،و ﺗﻮ را ﺑﺎ ﻗﻮﻣﯽ ﯾﮑﺠﺎ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻣﺜﻞ
آنھﺎ ﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ را از ﻣﻦ ﺣﻔﻆ دار :دروﻏﯽ را از ﺗﻮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﻨﺪ ،راز و ّ
ﺳﺮ
او را اﻓﺸﺎ ﻧﮑﻦ و ﻧﺰدش ھﯿﭻ ﮐﺲ را ﻏﯿﺒﺖ ﻣﻨﻤﺎ.
ﻗﻮل ﺣﻖ ﻧﺰد اﻣﯿﺮ و رد ﻧﻤﻮدن اﻣﺮش وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻣﺮ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ

آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن ﻋﻤﺮواﺑﯽ ب اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و اﯾﻦ ﻗﻮل ﻋﻤﺮ س :در اﻣﯿﺮی ﮐﻪ ﺣﻖ
ﻧﺰدش ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ
ُ
اﺑﻦ راھﻮﯾﻪ از ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﺑﺮ اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ب

ﻗﺮاﺋﺖ آﯾﻪای را رد ﻧﻤﻮد ،اﺑﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ آن را از رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺣﺎﻟﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺗﻮ
را  -ای ﻋﻤﺮ  -ﺧﺮﯾﺪوﻓﺮوش در ﺑﻘﯿﻊ ﻣﺼﺮوف و ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﻮد .ﻋﻤﺮ س ﻓﺮﻣﻮد:
راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ ،ﻓﻘﻂ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺷﻤﺎ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﺣﻖ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟ در
اﻣﯿﺮی ﮐﻪ ﻧﺰدش ﺣﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ]ﺧﻮد[ ﺣﻖ را ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ﺧﯿﺮی ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۷/۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
ْ َ
ُ َ
اﺑﻮﻣﺠﻠﺰ رواﯾﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ
و ﻧﺰد ﻋﺒﺪﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ ،اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ و اﺑﻦ ﻋﺪی از ِ
ﺧﻮاﻧﺪ:
َ
ۡ
َّ
َ
َ ۡ َ َ ََ
﴿م َِن ٱ�ِينٱست
ح َّق عل ۡي ِه ُم ٱ� ۡول َ�ٰ ِن﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۱۰۷ :
ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :دروغ ﮔﻔﺘﯽ .اﺑﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ دروغ ﮔﻮﺗﺮی .ﻣﺮدی ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ
را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از ﺗﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﻖ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ را اﺣﺘﺮام و ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ،
 -١ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ درﮐﻼﻣﺖ دروﻏﯽ ﻧﯿﺎﺑﺪ .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

وﻟﯽ وی را در ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﻤﻮدم ،و اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ را در ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا
ّ
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻨﻤﻮدم .ﻋﻤﺮ ﻓﺮﻣﻮد :راﺳﺖ ﮔﻔﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۱/۲۸۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﻮل ﺑﺸﯿﺮﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ :اﮔﺮ ﭼﻨﺎن ﻧﻤﻮدی ﺗﻮ را ﭼﻮن راﺳﺖ ﻧﻤﻮدن ﺗﯿﺮ ،راﺳﺖ
و ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ و اﺑﻮذر ھﺮوی در اﻟﺠﺎﻣﻊ از ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ

اﻟﺨﻄﺎب س در ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر در اﻃﺮاﻓﺶ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ در
ﺑﺮﺧﯽ اﻣﻮر ﺗﺴﺎھﻞ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد؟ آﻧﮫﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪﻧﺪ .آن را دوﺑﺎر ﯾﺎ ﺳﻪ
ﺑﺎر ﮔﻔﺖ :آن ﮔﺎه ﺑﺸﯿﺮ  ١ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﭼﻨﺎن ﻧﻤﻮدی ،ﺗﻮ را ﭼﻮن راﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﯿﺮ،
راﺳﺖ و ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﯿﺪ .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۴۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ ﻋﻤﺮ و ّ
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ ب در اﯾﻦ ﺑﺎره

و ﻧﺰد اﺑﻦ ﻣﺒﺎرک از ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﯿﺴﯽ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س
در ﻣﺤﻞ آب ﻧﻮﺷﯽ ﺑﻨﯽ ﺣﺎرﺛﻪ آﻣﺪ ،و ّ
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ را درﯾﺎﻓﺖ .ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ای
ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟ ﮔﻔﺖ - :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ  -ﺗﻮ را ﭼﻨﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ دوﺳﺖ
دارم ،و ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺖ ﺧﯿﺮ را دوﺳﺖ دارد .ﺗﻮ را در ﺟﻤﻊ ﻣﺎل ﻗﻮی ،و از
آن ﻋﻔﯿﻒ و در ﺗﻘﺴﯿﻢ آن ﻋﺎدل ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ،و اﮔﺮ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪی ﺗﻮ را ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺗﯿﺮ در
آﺗﺶ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ و راﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،راﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ھﺎه ،و اﻓﺰود:
اﮔﺮ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪی ﺗﻮ را ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺗﯿﺮ در ﮐﻮره آﺗﺶ ﺑﺮاﺑﺮ و راﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،راﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪای را اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا در ﻗﻮﻣﯽ ﻗﺮار داده ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮم
راﺳﺖ و ﺑﺮاﺑﺮم ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۴/۳۸۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﻮل ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮ وی رد ﻧﻤﻮد :اﯾﻦ ﻣﺮا زﻧﺪه ﻧﻤﻮد ،ﺧﺪا زﻧﺪهاش ﮐﻨﺪ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از اﺑﻮﻓﻨﯿﻞ  ٢از ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻔﯿﺎن س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :وی
در روز ﻗﻤﺎﻣﻪ  ١ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ،و در ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻄﺒﻪ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :ﻣﺎل ﻣﺎل ﻣﺎﺳﺖ ،و
 -١در اﺻﻞ ﺑﺸﺮﺑﻦ ﺳﻌﺪ آﻣﺪه ،وﻟﯽ درﺳﺖ ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﺻﻞ آﻣﺪه ،و ﻇﺎھﺮ :اﺑﻮﻗﺒﯿﻞ اﺳﺖ ،و ﻧﺎﻣﺶ ﺣﯽ ﺑﻦ ھﺎﻧﯽء ﻣﻌﺎﻓﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺛﻘﻪ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﺘﺎب اﻟﺠﺮح و اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺮازی ) (۱/۲۷۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻣﺎﺳﺖ ،ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﻣﯽدھﯿﻢ ،و ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ
ﻧﻤﯽدھﯿﻢ ،ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ او ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪاد .در ﺟﻤﻌﻪ دوم ﻣﺜﻞ آن را ﮔﻔﺖ ،و ﮐﺴﯽ ﺑﻪ او
ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪاد .و در ﺟﻤﻌﻪ ﺳﻮم ﻣﺜﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد را ﮔﻔﺖ ،آنﮔﺎه ﻣﺮدی از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺎل ﻣﺎل ﻣﺎﺳﺖ و
ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻣﺎﺳﺖ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و آن ﺣﺎﯾﻞ ﮔﺮدد ،او را ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ
ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎی ﻣﺎن ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻌﺎوﯾﻪ س ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ ،و دﻧﺒﺎل آن ﻣﺮد ﻓﺮﺳﺘﺎد و او
را داﺧﻞ ﻧﻤﻮد .ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﻣﺮد ھﻼ ک ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻌﺪ ﻣﺮدم داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،و آن ﻣﺮد را
ھﻤﺮاھﺶ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .آن ﮔﺎه ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺮا زﻧﺪه ﻧﻤﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ
زﻧﺪهاش ﻧﮕﻪ دارد .از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ اﻣﺮاﯾﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺑﺮ آﻧﮫﺎ رد ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،آﻧﮫﺎ ﭼﻨﺎن ﺑﻪ دوزخ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻮزﯾﻨﻪھﺎ
وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ« ،ﻣﻦ در ﺟﻤﻌﻪ اول ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدم ،و ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﻣﻦ رد ﻧﻨﻤﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ از آﻧﮫﺎ ﺑﺎﺷﻢ .ﺑﻌﺪ از آن در ﺟﻤﻌﻪ دوم ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدم ،و ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺮ ﻣﻦ رد
ﻧﻨﻤﻮد ،در ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ از ھﻤﺎن ﻗﻮم ھﺴﺘﻢ .ﺑﻌﺪ در ﺟﻤﻌﻪ ﺳﻮم ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم،
و اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺮ ﻣﻦ رد ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت وی ﻣﺮا زﻧﺪه ﻧﻤﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ زﻧﺪهاش
ﻧﮕﻪ دارد  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۵/۲۳۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ واﻻوﺳﻂ و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و رﺟﺎل اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
ﻗﺼﻪ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه و ﺧﺎﻟﺪ ب در اﯾﻦ ﺑﺎره
و اﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﺎﺻﻢ و ﺑﻐﻮی از ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﺰام رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:

اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه س در ﺷﺎم اﻣﯿﺮ ﺑﻮد ،و ﺑﺮﺧﯽ زﻣﯿﻦ ﮐﺎران را ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺖ و زد ،آن ﮔﺎه ﺧﺎﻟﺪ س
ﺑﻪﺳﻮی وی ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ :و ﺑﺎ او ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﻮد .ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻣﯿﺮ را ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد:
ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ وی را ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺳﺎزم ،وﻟﯽ ﻣﻦ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻋﺬاب در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﺼﯿﺐ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم را در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ

 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﺻﻞ آﻣﺪه ،و ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﺼﺤﯿﻒ از ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ اﺑﻮﻣﻘﺒﻞ آن را از ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ در ﻣﺴﻨﺪش ) (۷۳۸۲و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در
اﻟﮑﺒﯿﺮ ).(۳۹۴ /۱۹
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺷﺪت ﻋﺬاب ﻣﯽدھﻨﺪ«  .١اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﻤﺪ ،ﺑﺨﺎری در ﺗﺎرﯾﺨﺶ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﺑﺎوردی آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﻓﺰوده اﺳﺖ :و او ﻣﺮدم را در ﺟﺰﯾﻪ ﺗﻌﺬﯾﺐ
ﻣﯽﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۱/۴۰۳آﻣﺪه .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۵/۲۳۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ھﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :اﻣﯿﺮ را
ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ؟ و اﻓﺰوده اﺳﺖ :ﺑﺮو و راهﺷﺎن را ﺑﺎز ﮐﻦ .و رﺟﺎل وی ،ﻏﯿﺮ از ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ
ﺣﮑﯿﻢ ﮐﻪ ﺛﻘﻪ اﺳﺖ ،رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
رواﯾﺖ ﺣﺴﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎره

و ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۴۴۲از ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :زﯾﺎد ﺣﮑﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻏﻔﺎری س
را ﺑﺮ ﺧﺮاﺳﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد  ،٢و آﻧﮫﺎ ﻏﻨﯿﻤﺖھﺎی زﯾﺎدی را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ ،زﯾﺎد ﺑﺮاﯾﺶ
ﻧﻮﺷﺖ :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ،اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪ و زرد  ٣ﺑﺮای وی ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،و
در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﮑﻦ .ﺣﮑﻢ ﺑﺮای وی ﻧﻮﺷﺖ :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﺗﻮ در
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮد از ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻧﺎم ﺑﺮدهای وﻟﯽ ﻣﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا را ﻗﺒﻞ از ﻧﺎﻣﻪ
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻢ ،و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ اﮔﺮ آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ ﺑﺮ
ً
ﺑﻨﺪهای ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺘﺮﺳﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺮای وی از ﺑﯿﻦ آﻧﮫﺎ ﻣﺨﺮﺟﯽ ﺧﻮاھﺪ
ﮔﺮداﻧﯿﺪ .واﻟﺴﻼم! و ﺣﮑﻢ ﻣﻨﺎدﯾﯽ را اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ،و او ﺻﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف
ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﺮوﯾﺪ ،و آن را در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ در ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻏﻨﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم داد ،ﻣﻌﺎوﯾﻪ س ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﻃﺮف وی ﻓﺮﺳﺘﺎد و او را در ﺑﻨﺪ
اﻧﺪاﺧﺖ و ﺣﺒﺴﺶ ﻧﻤﻮد ،و او درﺑﻨﺪ وی درﮔﺬﺷﺖ و در ھﻤﺎن ﺟﺎ دﻓﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ
دﻋﻮا ﮐﻨﻨﺪه ام .٤
و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮاﯾﻦ را در اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ) (۱/۳۱۶رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ...و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ
ﺷﺪه ،ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ وی در ﺣﺪﯾﺚ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :آن ﮔﺎه آن را در ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻧﻤﻮد ،و ﺣﮑﻢ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،اﮔﺮ ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﺰدت ﺧﯿﺮی ﺑﺎﺷﺪ  ،٥ﻣﺮا ﺑﻪﺳﻮی ﺧﻮد ﻗﺒﺾ

 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺗﺨﺮﯾﺞ آن ﻗﺒﻼ ﮔﺬﺷﺖ.
 -٢اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﯿﺚ واﻟﯽ ﯾﺎ ﻣﺴﺆول .م.
 -٣ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه.
 -٤ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﯾﻪ س در ﭘﯿﺶ روی ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﻮا ﻣﯽﮐﻨﻢ.
 -٥ﺷﺎﯾﺪ درﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ» :اﮔﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ در ﻧﺰد ﺗﻮﺳﺖ ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ«.

ّ
ّ
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ﮐﻦ .و در ﺧﺮاﺳﺎن ،در ﻣﺮو درﮔﺬﺷﺖ .در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۱/۳۴۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻧﺎﻣﻪ زﯾﺎد ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻋﺘﺎب ﺑﺮاﯾﺶ رﺳﯿﺪ ،ﺑﺮ ﺧﻮد دﻋﺎ ﻧﻤﻮد ،و درﮔﺬﺷﺖ.
ﻋﻤﻠﮑﺮد ِﻋﻤﺮان ﺑﻦ ُﺣ َﺼ ْﯿﻦ درﺑﺎره اﻣﻮال
و ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۴۷۱از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﻄﺎ از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :زﯾﺎد ﯾﺎ ﭘﺴﺮ زﯾﺎد

ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ ب را ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری ﺻﺪﻗﺎت ﻓﺮﺳﺘﺎد ،وی ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﺎ ﺧﻮد
درھﻤﯽ را ھﻢ ﻧﯿﺎورد .ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻣﺎل ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :آﯾﺎ ﻣﺮا ﺑﺮای ﻣﺎل ﻓﺮﺳﺘﺎده
ﺑﻮدی؟! آن را ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،و در ھﻤﺎن
ﻣﻮﺿﻌﯽ ﮐﻪ آن را در زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ .ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﻻﺳﻨﺎد اﺳﺖ ،و ذھﺒﯽ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.

ﺣﻖ رﻋﯿﺖ ﺑﺮ اﻣﯿﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﻋﻤﺮ س از وﻓﺪھﺎ درﺑﺎره ﺧﺼﻠﺖھﺎی اﻣﯿﺮ
٢

ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﺳﻮد )ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ(  ١رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﻋﻤﺮ س ﭼﻮن وﻓﺪی
ﻣﯽآﻣﺪ ،آﻧﮫﺎ را از اﻣﯿﺮﺷﺎن ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ :آﯾﺎ ﻣﺮﯾﺾ را ﻋﯿﺎدت ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﺮده را ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﯽدھﺪ  ٣ﻋﻤﻠﮑﺮدش ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﮐﯽ ﺑﺮ دروازهاش اﯾﺴﺘﺎد ﻣﯽﺷﻮد؟ )اﮔﺮ ﺑﺮای
ﺧﺼﻠﺘﯽ از آن ﻧﺨﯿﺮ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،او را ﻋﺰل ﻣﯽﻧﻤﻮد(  .٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۶۶آﻣﺪه
اﺳﺖ .و ﻃﺒﺮی ) (۵/۳۳اﯾﻦ را از اﺳﻮد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و ﻧﺰد ھﻨﺎد از اﺑﺮاھﯿﻢ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ س ﭼﻮن واﻟﯿﯽ را ﻣﻘﺮر ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و
وﻓﺪی از آن ﺷﮫﺮ ﻧﺰدش ﻣﯽآﻣﺪ ،ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺮﺗﺎن ﭼﻄﻮر اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻏﻼم را ﻋﯿﺎدت
ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﺟﻨﺎزه را ﺗﺸﯿﯿﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؟ دروازهاش ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ وی ﻧﺮم اﺳﺖ؟ اﮔﺮ

 -١ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻃﺒﺮی.
 -٢وﻓﺪ ھﯿﺌﺘﯽ را ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﯾﮏ ﻗﻮم ﯾﺎ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﻠﻄﺎن ﯾﺎ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﯽرود .م.
 -٣ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻏﻼﻣﯽ از ﻏﻼﻣﺎن از او ﭼﯿﺰی ﺧﻮاھﺶ ﮐﻨﺪ آﯾﺎ ﺑﻪ او ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽدھﺪ؟ .م.
 -٤ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻃﺒﺮی ،و در اﺻﻞ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی آﻣﺪه ،ﮐﻪ اﯾﻦ از آن درﺳﺖﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :دروازهاش ﻧﺮم اﺳﺖ  ،١و ﻏﻼم را ﻋﯿﺎدت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وی را ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ،در ﻏﯿﺮ آن ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮ ﻃﺮﻓﯽ اش ﻧﺰدش ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۳/۱۶۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﺮ س ﺑﺮ واﻟﯿﺎن و ﮐﺎرﻣﻨﺪان
َ
ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻧ ُﺠﻮد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ  :٢ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س وﻗﺘﯽ واﻟﯿﺎن

ﺧﻮد را اﻋﺰام ﻣﯽداﺷﺖ ،ﺑﺮ آنھﺎ ﺷﺮط ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ :اﺳﺐ ﺗﺎﺗﺎری را ﺳﻮار ﻧﺸﻮﯾﺪ ،ﻧﺎن
ﺳﻔﯿﺪ را ﻧﺨﻮرﯾﺪ ،ﻟﺒﺎس ﻧﺎزک را ﻧﭙﻮﺷﯿﺪ و دروازهھﺎیﺗﺎن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﺮورتھﺎی ﻣﺮدم
ﻧﺒﻨﺪﯾﺪ ،اﮔﺮ ﭼﯿﺰی از اﯾﻦ را ]ﺑﺮ ﺧﻼف اﻣﺮ ﻣﻦ[ اﻧﺠﺎم دادﯾﺪ ،ﻋﺬاب ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻻزم و روا
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ ﻧﻤﻮدن رﺧﺼﺖﺷﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد .و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ّ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﮔﺮدد ،ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﺧﻮﻧﮫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﻧﮕﺮداﻧﯿﺪهام ،و ﻧﻪ
ھﻢ ﺑﺮ ﭘﻮﺳﺖھﺎﯾﺸﺎن ،و ﻧﻪ ﺑﺮ ﻧﺎﻣﻮسھﺎﯾﺸﺎن ،و ﻧﻪ ﺑﺮ اﻣﻮالﺷﺎن ،وﻟﯽ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را
ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﺗﺎ ﻧﻤﺎز را ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻏﻨﯿﻤﺖﺷﺎن را در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و در
ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﺪل ﺣﮑﻢ ﮐﻨﯿﺪ .و وﻗﺘﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﺮایﺗﺎن ﻣﺸﮑﻞ ﺟﻠﻮه ﻧﻤﻮد و اﺷﮑﺎﻟﯽ ﺑﻪ
ﺑﺎر آورد آن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺮب را ﻧﺰﻧﯿﺪ ،ﭼﻮن ذﻟﯿﻠﺶ ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ ،و آنھﺎ
را زﯾﺎد ﻧﮕﻪ ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را در ﻓﺘﻨﻪ ﻣﯽاﻧﺪازﯾﺪ  ٣و ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﺧﺮدهﮔﯿﺮی ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺮومﺷﺎن
ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ ،و ﻗﺮآن را ﺟﺪا ]ﻧﮕﺎه[ ﮐﻨﯿﺪ  .٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۴۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﻃﺒﺮی ) (۵/۱۹از اﺑﻮﺣﺼﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﻓﺰوده
اﺳﺖ :ﻗﺮآن را ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،و رواﯾﺖ از ّ
ﻣﺤﻤﺪ ص را ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻦ ﺷﺮﯾﮏﺗﺎن ھﺴﺘﻢ .و
از واﻟﯿﺎن ﺧﻮد ﻗﺼﺎص ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از واﻟﯽ اش ﺑﻪ وی ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﺪ ،او و
ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ از وی ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﺮد ،و اﮔﺮ اﻣﺮی ﺑﺮ وی ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﺆاﺧﺬه ﺑﺮ آن ﻻزم ﻣﯽﺑﻮد ،ﻣﺆاﺧﺬهاش ﻣﯽﻧﻤﻮد.

 -١ﻣﺮاد از ﻧﺮﻣﯽ دروازه آن اﺳﺖ ﮐﻪ دﺧﻮل در آن آﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ .م.
 -٢در اﺻﻞ »ﻋﻦ« آﻣﺪه ،ﮐﻪ »از« ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽدھﺪ ،و اﯾﻦ ﺗﺼﺤﯿﻔﯽ اﺳﺖ از »أن« ﮐﻪ در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺮاﻋﺎت
ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٣در ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯾﻦ ﻓﻘﺮه ﺗﺼﺮف اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺎورﻗﯽ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ از ﻃﺒﺮی ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ اﺷﮑﺎل در ﻣﺘﻦ ﻧﺺ ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .م.
 -٤ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺮاه ﻗﺮآن ﺣﺪﯾﺚ را ﯾﮑﺠﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﮑﯿﺪ.

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ
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و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ و اﺑﻦﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻮﺧﺰﯾﻤﻪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ س وﻗﺘﯽ ﻣﺮدی را واﻟﯽ ﻣﻘﺮر ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﮔﺮوھﯽ از اﻧﺼﺎر و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ
وی ﺷﺎھﺪ آورده ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﺮ ﺧﻮنھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻨﻤﻮدهام ...و ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی آن را ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۴۸آﻣﺪه ،ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻗﻮل ﻋﻤﺮ س در ﻓﺮاﯾﺾ و وﻇﺎﯾﻒ اﻣﯿﺮ
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺳﺎﺑﻂ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
اﻟﺨﻄﺎب س ]ﮐﺴﯽ را[ ﻧﺰد ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ُﺟ َﻤ ِﺤﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺗﻮ را ﺑﺮ اﯾﻦھﺎ ﻣﻘﺮر
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،و ھﻤﺮاهﺷﺎن ]ﻋﻠﯿﻪ دﺷﻤﻦ[

ﺟﮫﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﮔﻔﺖ :ای ﻋﻤﺮ ،ﻣﺮا در ﻓﺘﻨﻪ ﻣﯿﻨﺪاز .ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ
را ﻧﻤﯽﮔﺬارم .آن را ]ﺧﻼﻓﺖ[ ﺑﺮ ﮔﺮدن ﻣﻦ اﻧﺪاﺧﺘﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﮐﻨﺎره ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ .ﻣﻦ ﺗﻮ
را ﺑﺮ ﻗﻮﻣﯽ ﮔﺴﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮ و اﻓﻀﻞ آنھﺎ ﻧﯿﺴﺘﯽ ،وﺗﻮ را ﺑﺪان ﻧﻤﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ﮐﻪ
ﭘﻮﺳﺖھﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﺰﻧﯽ ،و ﻋﺰت و آﺑﺮویﺷﺎن را ﺑﺮﯾﺰی .وﻟﯽ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﻋﻠﯿﻪ دﺷﻤﻦﺷﺎن
ﺟﮫﺎد ﻣﯽﮐﻨﯽ ،و ﻏﻨﯿﻤﺖﺷﺎن را در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۳/۱۴۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﻮل اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ از اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﻣﺮا )ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎ( ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮایﺗﺎن ﮐﺘﺎب
ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن )ﻷ( و ﺳﻨﺖ ﻧﺒﯽﺗﺎن س را ﯾﺎد ﺑﺪھﻢ ،و راهھﺎیﺗﺎن را )ﺑﺮاﯾﺘﺎن(  ١ﭘﺎک
ﮐﻨﻢ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۴۹آﻣﺪه .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﻣﺜﻞ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۵/۲۱۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل وی رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
اﻧﮑﺎر و ﻋﯿﺒﮕﯿﺮی ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪﻣﻨﺸﯽ و ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪن اﻣﯿﺮ از ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان

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

 -١ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ در اﯾﻦ ﻧﺺ از اﻟﺤﻠﯿﺔ اﻓﺰوده ﺷﺪهاﻧﺪ.

١١٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﮑﻢ از اﺑﻮﺻﺎﻟﺢ ﻏﻔﺎری رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﺑﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ
اﻟﺨﻄﺎب س ﻧﻮﺷﺖ :ﻣﺎ ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﻨﺰﻟﯽ را ﻧﺰد ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ .ﻋﻤﺮ س
ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺷﺖ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدی از ﺣﺠﺎز ﻣﻨﺰﻟﯽ در ﻣﺼﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ او دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ
آن را ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺑﺎزار ﺑﮕﺮداﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۴۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص ب در ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﻨﺒﺮ

و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﮑﻢ از اﺑﻮﺗﻤﯿﻢ ﺟﯿﺸﺎﻧﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻪ
ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص ب ﻧﻮﺷﺖ:
»اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﻓﺎﻧﻪ ﺑﻠﻐﻨﻲ اﻧﻚ اﲣﺬت ﻣﻨﱪ ﹰا ﺗﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﻋﲆ رﻗﺎب اﻟﻨﺎس ،او ﻣﺎ ﺑﺤﺴﺒﻚ ان ﺗﻘﻮم

ﻗﺎﺋﻤـ ﹰﺎ واﻟـﻤﺴﻠﻤﻮن ﲢﺖ ﻋﻘﺒﻴﻚ .ﻓﻌﺰﻣﺖ ﻋﻠﻴﻚ ﻟـﻤـﺎ ﻛﴪﺗﻪ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﺑﻪ ﻣﻦ

ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﻨﺒﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪای و از ﻓﺮاز آن ﺑﺮ ﮔﺮدنھﺎی ﻣﺮدم ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮی ،آﯾﺎ
ﺑﺮاﯾﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﺷﻮی و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن زﯾﺮﭘﺎھﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﻣﯿﺪھﻢ ﮐﻪ آن را ﺑﺸﮑﻨﯽ« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۶۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
رﻋﯿﺖ ّ
ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ ﻓﺮﻗﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ّ
ﺗﮑﺒﺮ و ﻓﺨﺮﻓﺮوﺷﯽ ﻧﮑﻨﺪ

ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻮﻋﺜﻤﺎن س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ
ﻣﺎ ﻧﻮﺷﺖ:
»ﻳﺎ ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ ﻓﺮﻗﺪ ،اﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻛﺪك وﻻ ﻣﻦ ﻛﺪأﺑﻴﻚ وﻻ ﻛﺪأﻣﻚ ،ﻓﺎﺷﺒﻊ اﻟـﻤﺴﻠﻤﲔ ﰲ

رﺣﺎﳍﻢ ﻣـﻤـﺎﺗﺸﺒﻊ ﻣﻨﻪ ﰲ رﺣﻠﻚ ،واﻳﺎﻛﻢ واﻟﺘﻨﻌﻢ وز أﻫﻞ اﻟﴩك وﻟﺒﻮس اﳊﺮﻳﺮ«.

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ای ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ ﻓﺮﻗﺪ ،آن ﻧﻪ از دﺳﺖ آورد ﺗﻮﺳﺖ ،و ﻧﻪ از دﺳﺖ آورد ﭘﺪرت ،و
ﻧﻪ از دﺳﺖ آورد ﻣﺎدرت ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در اﻗﺎﻣﺘﮕﺎهھﺎیﺷﺎن از آﻧﭽﻪ ﺳﯿﺮ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺧﻮدت
در اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺎھﺖ از آن ﺳﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮی ،و ﺷﻤﺎ را از ﺗﻨﻌﻢ ،ﻟﺒﺎس اھﻞ ﺷﺮک ،و ﭘﻮﺷﯿﺪن
اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺑﺮ ﺣﺬر ﻣﯽدارم«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ).(۳۰/۴۵۸
ﻋﻤﺮ و س ﻣﺆاﺧﺬه اﻣﯿﺮ ﺣﻤﺺ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدن ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪ

 -١ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۰۶۹

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ

١١٣

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﺮوه ﺑﻦ روﯾﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س درﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ ﺑﻪ
اﺣﻮال ﻣﺮدم ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ]و از آﻧﮫﺎ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ و اﺣﻮال ﭘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد[ ،در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن
اھﻞ ﺣﻤﺺ ﺑﺮ وی ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ،و او ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺮﺗﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ١؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻣﯿﺮ
اﺳﺖ ،ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪای ﺳﺎﺧﺘﻪ و در آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .آن ﮔﺎه ﻧﺎﻣﻪای ﻧﻮﺷﺖ ،و ﭘﯿﮑﯽ را
ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﺑﻪ او دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ آن را آﺗﺶ زﻧﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﮏ ﺑﻪ آن ﺑﺎﻻ ﺧﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪ،
ھﯿﺰم را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد و دروازهاش را آﺗﺶ زد .اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻪ ]اﻣﯿﺮ[ ﺧﺒﺮ داده ﺷﺪ ،و او
ﮔﻔﺖ :ﺑﮕﺬارﯾﺪش ﮐﻪ وی ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ]ﭘﯿﮏ[ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ او داد ،و ﺗﺎ
ھﻨﻮز اﻣﯿﺮ ﻧﺎﻣﻪ را از دﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻋﻤﺮ س ﺳﻮار ﮔﺮدﯾﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س وی را دﯾﺪ ﮔﻔﺖ :در َﺣ ﱠﺮه ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪ  -و ﺷﺘﺮان ﺻﺪﻗﻪ در آن ﺑﻮد  .-ﻋﻤﺮ
اﻓﺰود :ﻟﺒﺎﺳﺖ را ﺑﮑﺶ ،و ﺑﻪ ﻃﺮف وی ﭼﺎدر ﺧﻂ داری را از ﭼﺎدرھﺎی ]ﺑﺎدﯾﻪ ﻧﺸﯿﻨﺎن[
ﮐﻪ از ﭘﺸﻢ ﺷﺘﺮ ﺑﻮد اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﮑﺶ  ٢و اﯾﻦ ﺷﺘﺮان را آب ﺑﺪه ،و ﺗﺎ آن وﻗﺖ
ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ  ٣ﮐﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﺎر را از ﭼﻪ وﻗﺖ ﺑﻪ ﯾﺎد داری ٤؟
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ،ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ .اﻓﺰود :ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪ را ﺳﺎﺧﺘﯽ ،و ﺗﻮﺳﻂ
آن ﺑﺮ ﻣﺴﮑﯿﻦھﺎ ،ﺑﯿﻮهھﺎ و ﯾﺘﯿﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪﻣﻨﺸﯽ و ﺑﻠﻨﺪی اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮدی .ﺑﻪﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮد،
و دوﺑﺎره اﯾﻦ را ﻧﮑﻦ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۶۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻤﺮ و س ﻣﺆاﺧﺬه ﺳﻌﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺮی ﮔﺮﻓﺖ
ﱠ
اﺑﻦ ﻣﺒﺎرک ،اﺑﻦ راھﻮﯾﻪ و ُﻣ َﺴ ﱠﺪد از َﻋﺘﺎب ﺑﻦ رﻓﺎﻋﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ

ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻌﺪ س ﻗﺼﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺑﺮ آن دروازهای
ﺳﺎﺧﺘﻪ ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺻﺪا ﻗﻄﻊ ﺷﺪ .آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ س ّ
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ س را ﻓﺮﺳﺘﺎد -
و ﻋﻤﺮ س ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر را ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻧﺠﺎم ﺷﻮد او
ﱠ
 -١اﻣﯿﺮﺷﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻗﺮط ﺑﻮد.
 -٢در ﻧﺺ» :ﺑﺎز ﮐﻦ« و ﻣﻤﮑﻦ درﺳﺖ »ﺑﮑﺶ« ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ آن را در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و ھﺪف
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :آب را ﺑﮑﺶ و ﺑﺮای ﺷﺘﺮان ﺑﺪه.
 -٣اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ اﺻﻼﺣﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺎورﻗﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در اﺻﻞ »ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪ« آﻣﺪه ،و ﺷﺎﯾﺪ
درﺳﺖ »ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ« ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٤ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ ﻣﺪت اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪی و اﻣﯿﺮ ﺷﺪی .م.
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را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد  -و ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﺳﻌﺪ ﺑﺮو و دروازهاش را ﺑﺴﻮزان .وی ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ آﻣﺪ ،و
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دروازه رﺳﯿﺪ ،آﺗﺶ اﻓﺮوز ﺧﻮد را ﺑﯿﺮون ﮐﺮد ،و آﺗﺶ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺖ و دروازه
را ﺳﻮزاﻧﯿﺪ ،آن ﮔﺎه ﻧﺰد ﺳﻌﺪ ﮐﺴﯽ آﻣﺪ و ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ داد ،و ﺑﻌﺪ ﺻﻔﺖ ّ
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ
ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪ و ﺳﻌﺪ او را ﺷﻨﺎﺧﺖ .ﺳﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ رﻓﺖّ ،
ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻔﺖ :از ﺗﻮ ﺧﺒﺮ
ﺑﻪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪای :ﺻﺪا ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺳﻌﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد
ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ را ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ آﻧﭽﻪ را ﺑﺪان ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪهاﯾﻢ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدھﯿﻢ ،و از ﺗﻮ آﻧﭽﻪ را ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ادا ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
ﺳﻌﺪ روی آورده ﺑﻪ او اﯾﻦ را ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺷﻪای ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮاھﻢ آورد ،وﻟﯽ او اﺑﺎ
ورزﯾﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺳﻮاری ﺧﻮد را ﺳﻮار ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س وی را
دﯾﺪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻧﯿﮏ ﮔﻤﺎﻧﯽ و ﺣﺴﻦ ﻇﻦ در ﻗﺒﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽﺑﻮد ،ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﺗﻮ آن را
]ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ[ اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﯽ .وی ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﺳﯿﺮ ﺧﻮد ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج
داده اﺳﺖ ،و اﻓﺰود :ﻣﻦ آن را اﻧﺠﺎم دادم ،و او ]ﺳﻌﺪ[ ﻣﻌﺬرت ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﯿﺰی را اﻣﺮ ﻧﻤﻮد؟ ﮔﻔﺖ) :آﻧﭽﻪ را
ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ دﯾﺪم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﻋﺮاق زﻣﯿﻦ ﻧﺎزک و ﻧﺮﻣﯽ اﺳﺖ ،و اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ در اﻃﺮاﻓﻢ
از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮای ﺗﻮ اﻣﺮ ﮐﻨﻢ ،ﺑﺮای ﺗﻮ ﺳﺮد
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺮای ﻣﻦ ﮔﺮم(  ،١آﯾﺎ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺸﻨﯿﺪی ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ
ھﻤﺴﺎﯾﻪاش ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد«  .٣ -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۶۵آﻣﺪه ،و آن را در اﻻﺻﺎﺑﻪ
ً
) (۳/۳۸۴ﮐﺎﻣﻼ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :از ﻋﺒﺎﯾﻪ ﺑﻦ رﻓﺎﻋﻪ .و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
اﯾﻦ را ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۱۶۷از ﻋﺒﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل آن ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ را
اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ھﻢ ﺑﺨﺸﯽ از آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و رﺟﺎل وی رﺟﺎل
 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﺻﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻼم ﻏﯿﺮواﺿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎء ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻼﻣﯽ را از ھﯿﺜﻤﯽ
واﻟﻤﺴﻨﺪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼم ﭘﯿﭽﯿﺪه را واﺿﺢ ﻣﯽﺳﺎزد» :ﭘﺲ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﭼﯿﺰی
ﺑﺮاﯾﺖ ﺗﻮﺷﻪ داد؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺧﯿﺮ .و ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻮﺷﻪ ﺑﺪھﯽ .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ:
ﻣﻦ ﺑﺪ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺖ اﻣﺮ ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺑﺮای ﺗﻮ ﺳﺮد ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻻی ﻣﻦ ﮔﺮم ،و اﻃﺮاﻓﻢ اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪاﻧﺪ ﮐﻪ
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ اﯾﺸﺎن را ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،و از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻟﺦ«.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮد را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﻤﺴﺎﯾﻪاش ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .م.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۵۵ ،۵۴ /۱ﮐﻪ ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ .اﺑﻮﻋﺒﺎﯾﺔ ﺑﻦ راﻓﻊ از ﻋﻤﺮ ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ :ھﯿﺜﻤﯽ )/۸
 .(۳۱۷ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ )رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ( آن را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻧﻘﻄﺎع ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ
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ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺒﺎﯾﻪ ﺑﻦ رﻓﺎﻋﻪ از ﻋﻤﺮ ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮﺑﮑﺮ و
اﺑﻮھﺮﯾﺮه ب ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ وی ﭼﻨﯿﻦ واﻗﻊ ﺷﺪه
اﺳﺖ :و ﺑﻪ ﻋﻤﺮ س ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ وی از آﻧﮫﺎ ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،و دروازه را ﺑﺮ رویﺷﺎن
ﻣﯽﺑﻨﺪد .آن ﮔﺎه ﻋﻤﺎرﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ س را اﻋﺰام ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ او دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ اﮔﺮ وی رﺳﯿﺪ ،و
دروازه ﺑﻨﺪ ﺑﻮد ،آن را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﮑﺸﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۱۶۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در آن ﻋﻄﺎ ﺑﻦ ﺳﺎﺋﺐ
آﻣﺪه :و او ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺷﺪه ﺑﻮد.
آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س و ﮔﺮوھﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ در ﺷﺎم اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ وﯾﺸﮑﺮی از ﺟﻮﯾﺮﯾﻪ س  -ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻌﻀﯽ آن از ﻧﺎﻓﻊ و ﺑﻌﺾ آن از ﻣﺮدی
از ﭘﺴﺮان اﺑﻮدرداء اﺳﺖ  -رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮدرداء از ﻋﻤﺮ اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺎم ﺑﺮود .ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﻢ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﯽ ،١
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .ﻋﻤﺮ س اﻓﺰود :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﻢ .اﺑﻮدرداء ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ
ﻣﯽروم و ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺳﻨﺖ ﻧﺒﯽﺷﺎن ص را ﻣﯽآﻣﻮزم و ﯾﺎد ﻣﯽدھﻢ و ﺑﺮایﺷﺎن ﻧﻤﺎزﻣﯽ
ﮔﺰارم ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ او اﺟﺎزه داد] .ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ[ ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺎم ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪ ،و
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﮕﺎه ﮐﺮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺐ
ﻓﺮاﯾﺶ ﮔﺮﻓﺖ ،ﮔﻔﺖ :ای ﯾﺮﻓﺄ  ٢ﺑﻪ ﻃﺮف ﯾﺰﯾﺪﺑﻦ )اﺑﯽ( ﺳﻔﯿﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻦ ،وی را ﺑﺒﯿﻦ
ﮐﻪ ﻧﺰدش اﻓﺴﺎﻧﻪ ﮔﻮﯾﺎناﻧﺪ ،ﭼﺮاغ اﺳﺖ ،و دﯾﺒﺎ و اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ را از ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮای
ﺧﻮد ﻓﺮش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ وی ﺳﻼم ﻣﯽدھﯽ ،ﺳﻼم را ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھﺪ ،و اﺟﺎزه
ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،وﻟﯽ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﺪ ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﺪ .آن ﮔﺎه ﺣﺮﮐﺖ
ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ دروازه وی رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ .ﭘﺎﺳﺦ داد :و ﻋﻠﯿﮑﻢ
اﻟﺴﻼم .ﮔﻔﺖ :داﺧﻞ ﺷﻮم؟ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ؟ ﯾﺮﻓﺄ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را
]آﻣﺪﻧﺶ[ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽﺳﺎزد ،اﯾﻦ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﺳﺖ .آن ﮔﺎه دروازه را ﺑﺎز ﻧﻤﻮد .ﮐﻪ
اﻓﺴﺎﻧﻪ ﮔﻮﯾﺎن و ﭼﺮاغ وﺟﻮد داﺷﺖ ،و دﯾﺒﺎ و اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ را ﻓﺮش ﻧﻤﻮده ﺑﻮد .ﻋﻤﺮ س

 -١ﯾﻌﻨﯽ واﻟﯽ ﺷﻮی و ﮐﺎر وﻻﯾﺖ را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮی.
 -٢وی ﻏﻼم و ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻋﻤﺮ س ﺑﻮد.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﮔﻔﺖ :ای ﯾﺮﻓﺄ ،دروازه ،دروازه  .١آن ﮔﺎه ﺷﻼق را در ﻣﯿﺎن ھﺮ دو ﮔﻮش وی ﻧﻮاﺧﺖ و زد،
و آن ﭼﯿﺰھﺎ را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده ﭘﯿﭽﺎﻧﯿﺪ و در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻗﻮم ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ
ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ ﺑﻪﺳﻮیﺗﺎن ھﯿﭻ ﮐﺲ از ﺷﻤﺎ ﺧﺎرج ﻧﺸﻮد.
ﺑﻌﺪ ھﺮدویﺷﺎن از ﻧﺰد وی ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ای ﯾﺮﻓﺄ ﻣﺎ را ﻧﺰد ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص
ﺑﺒﺮ ،و ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﻧﺰد وی اﻓﺴﺎﻧﻪ ﮔﻮﯾﺎن اﻧﺪ ،ﭼﺮاغ اﺳﺖ و دﯾﺒﺎﯾﯽ را از ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻓﺮش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ او ﺳﻼم ﻣﯽدھﯽ و او ﺟﻮاب آن را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدھﺪ ،و ﺑﺮ وی اﺟﺎزه
دﺧﻮل ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ،وﻟﯽ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﺪ ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﺪ .ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ دروازه
وی رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ .ﭘﺎﺳﺦ داد :و ﻋﻠﯿﮑﻢ اﻟﺴﻼم .اﻓﺰود :داﺧﻞ ﺷﻮم؟
ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ؟ ﯾﺮﻓﺄ ﭘﺎﺳﺦ داد :اﯾﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ]آﻣﺪﻧﺶ[ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽﺳﺎزد،
اﯾﻦ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﺳﺖ .آن ﮔﺎه دروازه را ﮔﺸﻮد .و در آن اﻓﺴﺎﻧﻪ ﮔﻮﯾﺎن ،ﭼﺮاغ و دﯾﺒﺎ
ﺑﻮد ،و اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ را ﻓﺮش ﻧﻤﻮده ﺑﻮد .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ای ﯾﺮﻓﺄ دروازه ،دروازه .ﺑﻌﺪ از آن ﺷﻼق
را در ﻣﯿﺎن ھﺮ دو ﮔﻮش وی ﻧﻮاﺧﺖ و زد ،ﺑﻌﺪ ﻣﺘﺎع را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده ،ﭘﯿﭽﺎﻧﯿﺪ و در ﻣﯿﺎن
ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺬاﺷﺖ .و ﺑﻪ ﻗﻮم ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﻧﺰدﺗﺎن ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻪام ،ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮوﯾﺪ.
آن ﮔﺎه ھﺮ دو از ﻧﺰد وی ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ ،ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ای ﯾﺮﻓﺄ ﻣﺎ را ﻧﺰد اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺑﺒﺮ،
وی را ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﻧﺰدش اﻓﺴﺎﻧﻪ ﮔﻮﯾﺎناﻧﺪ ،ﭼﺮاغ اﺳﺖ و ﭘﺸﻤﯽ را از ﻣﺎل ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻓﺮش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺗﻮ از وی اﺟﺎزه ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ،وﻟﯽ ﺗﺎ ﻧﺪاﻧﺪ ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﺪ.
آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﻃﺮف وی ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﯾﻢ و ﻧﺰدش اﻓﺴﺎﻧﻪ ﮔﻮﯾﺎن و ﭼﺮاغ ﺑﻮد ،و ﭘﺸﻤﯽ را ﻓﺮش
٢
ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،آن ﮔﺎه ﺷﻼق را درﻣﯿﺎن ھﺮ دو ﮔﻮﺷﺶ ﺣﻮاﻟﻪ ﻧﻤﻮد و زد ،و ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ای اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ؟! ﭘﺎﺳﺦ داد :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ،و ﺗﻮ ﺧﻮد آﻧﭽﻪ را ﯾﺎراﻧﻢ
اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ دﯾﺪی ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻦ ھﻢ آﻧﭽﻪ را آﻧﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺖ
آورده ﺑﻮدم ،ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭘﺲ اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :اھﻞ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺟﺰ اﯾﻦ
ﻧﻤﯽﺳﺰد  .٣آن ﮔﺎه ﻣﺘﺎع را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده ﭘﯿﭽﯿﺎﻧﯿﺪ و در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ ﻗﻮم
ﮔﻔﺖ :ھﯿﭻ ﮐﺲ از ﺷﻤﺎ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﺗﺎن ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻪام ﺑﯿﺮون ﻧﺮود.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﻧﺰد وی ﺑﯿﺮون آﻣﺪﯾﻢ ﮔﻔﺖ :ای ﯾﺮﻓﺄ ﻣﺎ را ﻧﺰد ﺑﺮادرم ﺑﺒﺮ و او را
ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ ،ﮐﻪ ﻧﻪ ﻧﺰدش اﻓﺴﺎﻧﻪ ﮔﻮﯾﺎناﻧﺪ ،ﻧﻪ ﭼﺮاغ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﺮ دروازهاش ﺑﻨﺪ اﺳﺖ.
 -١ﯾﻌﻨﯽ دروازه را ﺑﮕﯿﺮ ،و ﻧﮕﺬار ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺮون ﺷﻮد .م.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮ ھﻢ اﯾﻦ ﻗﺴﻢ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدی .م.
 -٣ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای واﻟﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺳﺰد .م.

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ
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ﻓﺮﺷﺶ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﭘﺎﻻﻧﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﺟﺎﻣﻪ ﻧﺎزﮐﯽ ﺑﺮ روی او اﺳﺖ و ﺳﺮﻣﺎ
ﺧﻮرده اﺳﺖ .ﺑﻪ وی ﺳﻼم ﻣﯽدھﯽ ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھﺪ ،و ﺑﺮ وی اﺟﺎزه
ﻣﯽﺧﻮاھﯽ و ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ اﺟﺎزه ﻣﯽدھﺪ .آنﮔﺎه ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﯾﻢ
ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ دروازهاش اﯾﺴﺘﺎدﯾﻢ ،ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ .ﭘﺎﺳﺦ داد :و ﻋﻠﯿﮏ
اﻟﺴﻼم .ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ داﺧﻞ ﺷﻮم؟ ﮔﻔﺖ :داﺧﻞ ﺷﻮ .دروازه را ﻓﺸﺎر داد و دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺪی
ﻧﺪارد ،و ﻣﺎ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎرﯾﮏ داﺧﻞ ﺷﺪﯾﻢ ،و ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮدن وی ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ روی وی اﻓﺘﺎد ،و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎﻟﺶ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﭘﺎﻻن اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺶ دﺳﺖ
ﺑﺮد ﮐﻪ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ،و و ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻓﺶ  ١دﺳﺖ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﻧﺎزﮐﯿﺴﺖ .اﺑﻮدرداء س ﮔﻔﺖ:
اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ ،اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ .اﺑﻮدرداء اﻓﺰود - :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ  -ﯾﮑﺴﺎل
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎرت را ﻣﯽﮐﺸﻢ .ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ ،آﯾﺎ ﺑﺮاﯾﺖ
ﻓﺮاﺧﯽ ﻧﯿﺎورده ﺑﻮدم؟ آﯾﺎ ﺑﺮاﯾﺖ ﻧﮑﺮدم؟ اﺑﻮدرداء س ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای ﻋﻤﺮ آﯾﺎ ﺣﺪﯾﺜﯽ را
ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﯾﺎد داری؟ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﮐﺪام ﺣﺪﯾﺚ؟ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎﯾﺪ
دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ھﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ از دﻧﯿﺎ ﭼﻮن ﺗﻮﺷﻪ ﺳﻮارﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ«  .٢ﮔﻔﺖ :آری .اﺑﻮدرداء
اﻓﺰود :ای ﻋﻤﺮ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از وی ﭼﻪ ﮐﺮدﯾﻢ؟ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۷/۷۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎزرﺳﯽ از اﺣﻮال ﻣﺮدم ﻗﺼﻪ ﻋﻤﺮ و اﺑﻮﺑﮑﺮ ب در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﺧﻄﯿﺐ از اﺑﻮﺻﺎﻟﺢ ﻏﻔﺎری رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ھﻤﯿﺸﻪ از ﻃﺮف
ﺷﺐ از ﯾﮏ ﭘﯿﺮزن ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ در اﻃﺮاف ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ وی آب ﻣﯽداد و ﺑﻪ ﮐﺎرش
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﭼﻮن ﻧﺰدش ﻣﯽآﻣﺪ درﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از وی ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ
ﺳﺒﻘﺖ ﺟﺴﺘﻪ ،و ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ آن زن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .ﻋﻤﺮ س ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر
 -١ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻪای ﮐﻪ روی وی ﭼﻮن ﻟﺤﺎف ﺑﻮد.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ در ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺸﻖ ) .(۱۹ – ۱۷ /۲۰اﯾﻦ ﻣﺘﻦ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ در ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺸﻖ ) (۵۴/۱۰و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۴۰۰۴و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در )اﻟﮑﺒﯿﺮ( )(۶۰۶۹
و ) (۶۰۶۰و ﺣﺎﮐﻢ ) (۷۸۹۱ /۴رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ وی )ﺣﺎﮐﻢ( آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ و ذھﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
وی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮده ...ﻋﻼﻣﻪ آﻟﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ آن را در )ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ( ) (۳۲۲۵ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﮕﺎ :ﺳﯿﺮ اﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ).(۳۵۱ ،۳۴۹ /۱۳
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﻪ ﻃﺮف آن زن آﻣﺪ وﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ آن ﺷﺨﺺ ﺳﺒﻘﺖ ﺟﻮﯾﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻤﺮ در ﮐﻤﯿﻦ
ھﻤﺎن ﮐﺲ ﻧﺸﺴﺖ ،و دﯾﺪ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ّ
ﺻﺪﯾﻖ س اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد آن زن ﻣﯽآﯾﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ در

ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻮد .آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ  ،١ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢ!! اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ
اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۳۴۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۴۸از اوزاﻋﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س در
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،و ﻃﻠﺤﻪ وی را دﯾﺪ ،و ﻋﻤﺮ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪای ﺷﺪ و ﺑﺎز داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ
دﯾﮕﺮی ﮔﺮدﯾﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻃﻠﺤﻪ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺖ دﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﺮه زن
ﮐﻮر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﻠﺞ در آن اﺳﺖ) ،ﺑﻪ او( ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻧﺰدت ﻣﯽآﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎری دارد؟
ﮔﻔﺖ :او از اﺑﺘﺪای ﻓﻼن و ﻓﻼن وﻗﺖ ﻧﺰدم ﻣﯽآﯾﺪ ،او ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻧﯿﺎز دارم ﺑﺮاﯾﻢ
ﻣﯽآورد ،و اذﯾﺖ را از ﻣﻦ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻃﻠﺤﻪ ﮔﻔﺖ :ای ﻃﻠﺤﻪ ﻣﺎدرت ﺗﻮ را ﮔﻢ ﮐﻨﺪ،
آﯾﺎ ﻟﻐﺰشھﺎی ﻋﻤﺮ ﭘﯽﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد؟!.
ﻣﺆاﺧﺬه و ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ اﻋﻤﺎل ﻗﻮل ﻋﻤﺮ س در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س

ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺗﻮﺳﻂ وﺣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،و ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ وﺣﯽ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ آن ﭼﻪ از اﻋﻤﺎﻟﺘﺎن ﻇﺎھﺮ
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﺆاﺧﺬه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﯿﺮ را آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد ،ﺑﺮ وی اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ،
ﻧﺰدﯾﮑﺶ ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ و ﺑﻪ ﭘﻨﮫﺎﻧﺶ ﮐﺎری ﻧﺪارﯾﻢ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد او را در ﭘﻨﮫﺎﻧﺶ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﯿﮑﻨﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷﺮ را آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد ،ﺑﺮ وی اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺗﺼﺪﯾﻘﺶ
ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﭘﻨﮫﺎﻧﺶ ﻧﯿﮑﻮ و ﺧﻮب اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ )(۳/۱۴۷
ﱠ
آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۸/۲۰۱اﯾﻦ را از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
اﯾﻦ را ﺑﺨﺎری در ﺻﺤﯿﺢ  ٢رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۱۹۶و ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س ﻧﻤﻮد ،ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ]ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ[ ﻓﺮﻣﻮد:
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪهام ،و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪهاﯾﺪ ،و در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ
ﺑﻌﺪ از دو رﻓﯿﻘﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهام .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻪﮐﺎر وی ﻗﯿﺎم
 -١ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ در ھﺮ ﺧﯿﺮ از ﻣﻦ ﺳﺒﻘﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ .م.
 -٢ﺑﺨﺎری ).(۵۶۴۱
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ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و ھﺮ ﮔﺎه از ﻣﺎ ﻏﺎﯾﺐ ﺷﻮد ،اھﻞ ّﻗﻮت و اﻣﺎﻧﺖ را ﺑﺮ وی ﻣﻘﺮر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﮐﻨﺪ ،از ﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ او اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺪی ﮐﻨﺪ ﺟﺰاﯾﺶ ﻣﯽدھﯿﻢ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ ﻣﻐﻔﺮت ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۴۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻈﺎرت و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎر ﻗﻮل ﻋﻤﺮ س در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﺑﯿﮫﻘﯽ  ١و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻃﺎووس رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﻋﻤﺮ س ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﺎورﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺮر ﮐﻨﻢ ،و ﺳﭙﺲ وی را ﺑﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ اﻣﺮ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،آﻧﭽﻪ را ﺑﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ ادا ﻧﻤﻮدهام؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻠﯽ .ﮔﻔﺖ :ﺧﯿﺮ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﮐﺎر وی را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دھﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻦ اﻣﺮش ﻧﻤﻮده ﺑﻮدم ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۶۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن

ﱠ
ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻧﺼﺎری در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﱠ
اﺑﻮداود ،ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ اﻧﺼﺎری س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ارﺗﺸﯽ

از اﻧﺼﺎر ﺑﺎ اﻣﯿﺮﺷﺎن در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﺎرس ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻋﻤﺮ س در ھﺮ ﺳﺎل ﻟﺸﮑﺮ ﻣﺎ را ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽﻧﻤﻮد] ،ﺑﺎری[ ﻋﻤﺮ س از آﻧﮫﺎ  ٢ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮدﯾﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺪت ﮔﺬﺷﺖ ،اھﻞ آن ﻣﺮز
ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،و ﻋﻤﺮ س ﺑﺮ وی ﺷﺪت رواداﺷﺖ  ،٣و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮ ﺣﺬرﺷﺎن ﻧﻤﻮد و وﻋﯿﺪﺷﺎن داد .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﻋﻤﺮ ﺗﻮ از ﻣﺎ ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪی ،و
آﻧﭽﻪ را ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻋﻮض ﺑﺮﺧﯽ دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮد ،در
ﻗﺒﺎل ﻣﺎ ﺗﺮک ﻧﻤﻮدی  .٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۳/۱۴۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﻣﯿﺮ و رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در آﻧﭽﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ

ﻗﺼﻪ ﻋﻤﺮ و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ب در اﯾﻦ ﺑﺎره در ﻃﺎﻋﻮن ﻋﻤﻮاس
 -١در ﺳﻨﻦ ﺧﻮد ).(۱۶۳ /۸
 -٢ﯾﻌﻨﯽ از ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ آﻧﮫﺎ ﻣﺸﻐﻮل و ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪ .م.
 -٣ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ اﻣﯿﺮ ھﻤﺎن ارﺗﺶ.
 -٤ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ) (۲۹۶۰آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻮداوود ) (۲۵۶۵ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻃﺎرق ﺑﻦ ﺷﮫﺎب از اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ وﻗﺘﯽ از
ﻃﺎﻋﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم را در ﺷﺎم ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ ﺷﻨﯿﺪ .ﺑﻪ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه س ﻧﻮﺷﺖ :ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺗﻮ ﺿﺮورﺗﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺮا در آن ﺑﺪون ﺗﻮ ﭼﺎرهای ﻧﯿﺴﺖ ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪام
ﺑﺮاﯾﺖ در ﺷﺐ آﻣﺪ ،ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ ،ﮐﻪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدی ﺑﻪ ﺳﻮﯾﻢ ﺑﯿﺎﯾﯽ ،و اﮔﺮ
در روز ﺑﻪ ﺗﻮ رﺳﯿﺪ ،ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﯿﮕﺎه ﻧﻤﻮدی ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻢ  ١ﺑﯿﺎﯾﯽ.
اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه س ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﮐﺎر و ﺿﺮورﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ،
داﻧﺴﺘﻢ ،وی ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﺴﯽ را ﻧﮕﻪ دارد ،ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ  .٢در ﺟﻮاب ﺑﺮاﯾﺶ
ﻧﻮﺷﺖ :ﻣﻦ در ارﺗﺸﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﺴﺘﻢ ،ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ
ﻧﻤﯽدھﻢ ،ﻣﻦ ھﻤﺎن ﺿﺮورت را ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺖ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ داﻧﺴﺘﻢ ،و ﺗﻮ ﮐﺴﯽ را ﻧﮕﻪ
ﻣﯽداری ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪام ﺑﺮاﯾﺖ رﺳﯿﺪ ﻣﺮا از ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮد
آزاد ﮔﺮدان ،و در ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﺑﺪه.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س ﻧﺎﻣﻪ وی را ﺧﻮاﻧﺪ ،ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ ﭘﺮ از اﺷﮏ ﺷﺪ و ﮔﺮﯾﺴﺖ .و
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدش ﺑﻮد ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﻣﺮده اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﯿﺮ،
ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ  .٣آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ او ﻧﻮﺷﺖ ،اردن ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ دارای وﺑﺎء ،و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد:
ﭘﺴﺖ و ﻧﺰدﯾﮏ آب اﺳﺖ  ،٤و ﺟﺎﺑﯿﻪ زﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ دور از وﺑﺎء ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﺪاﻧﺠﺎ
ﺑﺮو .اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه س وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ را ﺧﻮاﻧﺪ ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺑﺎره ،ﻓﺮﻣﺎن اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ را
ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ و از وی اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و ﻣﺮا دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺳﻮار ﺷﻮم و ﺟﺎھﺎ و ﻣﻨﺰلھﺎی
ﻣﺮدم را آﻣﺎده ﺳﺎزم .وﻟﯽ ھﻤﺴﺮم را ﻃﺎﻋﻮن ﮔﺮﻓﺖ ،و دوﺑﺎره ﻧﺰد اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه آﻣﺪم ،آن ﮔﺎه
ﺧﻮد اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد و ﻣﻨﺰلھﺎی ﻣﺮدم را آﻣﺎده ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﻌﺪ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻃﺎﻋﻮن
ّ
ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪ و درﮔﺬﺷﺖ ،و ﻃﺎﻋﻮن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﯾﺪ .اﺑﻮاﻟﻤﻮﺟﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﺎ ﺳﯽ و ﺷﺶ ھﺰار ﺳﺮﺑﺎز ﺑﻮد و ھﻤﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺷﺶ ھﺰار ﻧﻔﺮ وﻓﺎت ﻧﻤﻮدﻧﺪ .و
ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﻋﯿﯿﻨﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮﺗﺮ از اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ )(۲/۳۲۴
آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -١در ھﺮ دو ﻧﺺ در اﺻﻞ ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر آﻣﺪه اﺳﺖ ،و ﺷﺎﯾﺪ درﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ» :ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ
ﻧﻤﺎﯾﯽ« و »ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﮕﺎه ﻧﻤﺎﯾﯽ«.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺼﺪ دارد اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه را از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺎﻋﻮن دور ﺳﺎزد ﺗﺎ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪ.
 -٣ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ وی ﻣﺮده اﺳﺖ.
 -٤ﯾﻌﻨﯽ ھﻮای ﻣﺮﻃﻮب و وﺧﯿﻢ دارد.

ّ
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و ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۲۶۳اﯾﻦ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻔﯿﺎن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و در ﺳﯿﺎق وی آﻣﺪه اﺳﺖ:
اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه س ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ را رﺣﻢ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻘﺎی ﻗﻮﻣﯽ را ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻪ او ﻧﻮﺷﺖ :ﻣﻦ ارﺗﺸﯽ از ارﺗﺶھﺎی
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﺴﺘﻢ ،و ﺧﻮد را در آﻧﭽﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻧﻤﯽدھﻢ .ﺣﺎﮐﻢ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :راوﯾﺎن اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ھﻤﻪﺷﺎن ﺛﻘﻪاﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ .و ذھﺒﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺷﺮط ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ .و اﺑﻦ اﺳﺤﺎق اﯾﻦ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺎرق ﺑﻪ ﻃﻮل
آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۷/۷۸آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و در ﺳﯿﺎق وی آﻣﺪه :ای
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﻣﻦ ﮐﺎر و ﺿﺮورت ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﻮدم داﻧﺴﺘﻢ ،ﻣﻦ در ﻟﺸﮑﺮی از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﺮای ﻧﻔﺲ ﺧﻮدم ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻢ ،و ﺟﺪاﯾﯽ و ﻣﻔﺎرﻗﺖ آﻧﮫﺎ را ﺗﺎ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﻣﻦ و آﻧﮫﺎ اﻣﺮ و ﻗﻀﺎی ﺧﻮد را اﺟﺮا ﻧﮑﻨﺪ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮا از
ﺳﻮﮔﻨﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺖ ،ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،رھﺎ ﮐﻦ ،و در ﻣﯿﺎن ﻟﺸﮑﺮم ﺑﮕﺬار .ﻃﺒﺮی
) (۴/۲۰۱ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را از ﻃﺎرق ﺑﻪ ﻃﻮﻟﺶ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
رﺣﻤﺖ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ اﻣﯿﺮ

ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮاﺳﯿﺪ س در اﯾﻦ ﺑﺎره
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ :اﺑﻮاﺳﯿﺪ زﻧﺎن اﺳﯿﺮی را از ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف

رﺳﻮل ﺧﺪا ص آورد ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص زﻧﯽ از آﻧﮫﺎ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺗﻮ
را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟« ﭘﺎﺳﺦ داد :ﭘﺴﺮم را ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮای اﺑﻮاﺳﯿﺪ
ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﭘﺴﺮش را ﻓﺮوﺧﺘﻪای؟« ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ .ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﮐﯽ؟« ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺑﻪ ﺑﻨﯽ
ﻋﺒﺲ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻮ ﺧﻮدت ﺳﻮار ﺷﻮ و او را ﺑﯿﺎور« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۲/۲۲۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺧﻄﺒﻪ ﻋﻤﺮ س در اﯾﻦ ﺑﺎره

اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر ،ﺣﺎﮐﻢ و ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﺑﺮﯾﺪه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﻋﻤﺮ س ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎدی را ﺷﻨﯿﺪ :ای ﯾﺮﻓﺄ! ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﺪا ﭼﯿﺴﺖ؟ وی آﻣﺪه و ﮔﻔﺖ:
دﺧﺘﺮی از ﻗﺮﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎدرش ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر را
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ﺑﺮاﯾﻢ ﻓﺮاﺧﻮان ،و ﺳﺎﻋﺘﯽ درﻧﮓ ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ :ﻣﻨﺰل و ﺣﺠﺮه ﭘﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .وی ﺑﻌﺪ از
ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ:
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :آﯾﺎ اﯾﻦ را ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ در آﻧﭽﻪ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ص آورده ﺑﻮد ﻗﻄﻊ ﺻﻠﻪ رﺣﻤﯽ
وﺟﻮد داﺷﺖ؟! ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﺨﯿﺮ .ﻓﺮﻣﻮد :و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺷﺎﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ!! ﺑﻌﺪ
از آن ﺧﻮاﻧﺪ:
َ
َ
َ
ۡ
َّ
ْ
ْ
ُۡ
َ
ِ ََُّ ُٓ ۡ َ َ ُ
َ ۡ َ
ام� ۡم ﴾٢٢
﴿� َهل ع َس ۡي ُت ۡم إِن ت َو ۡ� ُت ۡم أن �فس ُِدوا ِ� ٱ��ض و�ق ِطعوا أرح
]ﻣﺤﻤﺪ.[۲۲ :

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :آﯾﺎ ﺗﻮﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﺷﻮد در زﻣﯿﻦ ﻓﺴﺎد

ﮐﻨﯿﺪ و ﺻﻠﻪ ارﺣﺎم ﺧﻮد را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ«.
ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :و ﮐﺪام ﻗﻄﻊ ﺻﻠﻪ رﺣﻤﯽ از اﯾﻦ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎدر زﻧﯽ در ﻣﯿﺎن
ﺷﻤﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮایﺗﺎن وﺳﻌﺖ آورده اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﻧﭽﻪ در
ﻧﻈﺮت ﺧﻮب ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻧﺠﺎم ﺑﺪه .آن ﮔﺎه او ﺑﻪ ھﻤﻪ ﮔﻮﺷﻪ ]ھﺎی ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ[
ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ »ﻣﺎدر ]ﺷﺨﺺ[ آزاد ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﻗﻄﻊ ﺻﻠﻪ رﺣﻢ اﺳﺖ و ﺟﻮاز
ﻧﺪارد« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۲/۲۲۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﻋﺜﻤﺎن ﻧﮫﺪی در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﺑﯿﮫﻘﯽ )ّ (۹/۴۱
وھﻨﺎد از اﺑﻮﻋﺜﻤﺎن ﻧﮫﺪی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س

ﻣﺮدی را از ﺑﻨﯽ اﺳﺪ ﺑﻪ ﮐﺎری اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﻮد ،و او آﻣﺪ ﺗﺎ ﻣﮑﺘﻮب ﻣﻘﺮری ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮد.
)ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ( :آن ﮔﺎه ﺑﺮای ﻋﻤﺮ ﮐﺪام ﭘﺴﺮش آورده ﺷﺪ ،و او وی را ﺑﻮﺳﯿﺪ .اﺳﺪی ﮔﻔﺖ:
ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ آﯾﺎ اﯾﻦ را ﻣﯽﺑﻮﺳﯽ؟! ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ ھﺮﮔﺰ ﭘﺴﺮی را ﻧﺒﻮﺳﯿﺪهام!
ﻋﻤﺮ س ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﻮ  -ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ  -ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﯿﺮﺣﻢﺗﺮی ،ﻣﮑﺘﻮب ﻣﺎ را
ً
ﺑﺪه ،و اﺑﺪا ﺑﺮاﯾﻢ ﮐﺎری را ﻧﮑﻦ ،و ﻣﻘﺮری وی را ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﻮد.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۶۵آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ را دﯾﻨﻮری از ّ
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺳﻼم رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،و در ﺣﺪﯾﺚ وی آﻣﺪه :ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﻪ رﺣﻤﺖ از ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
ﮔﻨﺎه ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺟﺰ رﺣﻢ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را رﺣﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و او را از
ﮐﺎرش ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﭘﺴﺮت را رﺣﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ ،ﻣﺮدم را ﭼﮕﻮﻧﻪ رﺣﻢ ﺧﻮاھﯽ
ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۳۱۰آﻣﺪه اﺳﺖ.

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ
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ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﻗﺼﻪ زن ﻣﺨﺰوﻣﯽ و ﺧﻄﺒﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﺑﺨﺎری از ﻋﺮوه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :زﻧﯽ در زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﻏﺰوه ﻓﺘﺢ دزدی
ﻧﻤﻮد ،آن ﮔﺎه ﻗﻮم وی ھﺮاﺳﺎن ﺷﺪه ﻧﺰد اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﺮای ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺧﻮاھﯽ رﻓﺘﻨﺪ.
ﻋﺮوه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺳﺎﻣﻪ در آن ﻣﻮرد ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد ،روی رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ در ﺣﺪی از ﺣﺪود ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟!« اﺳﺎﻣﻪ
ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻐﻔﺮت ﺑﺨﻮاه .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﮕﺎه ﺷﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮای
اﯾﺮاد ﺧﻄﺒﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و ﭘﺲ از ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ اھﻞ و ﺳﺰاوار اوﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ:
»اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﻣﺮدم )ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ( ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮی ھﻼ ک ﺷﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ در ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ
دزدی ﻣﯽﻧﻤﻮد ،وی را ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﺿﻌﯿﻒ در ﻣﯿﺎنﺷﺎن دزدی ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺣﺪ را
ﺑﺮ وی ﺟﺎری ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ّ
ﻣﺤﻤﺪ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ
دﺧﺘﺮ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ھﻢ دزدی ﮐﻨﺪ ،دﺳﺘﺶ را ﻗﻄﻊ ﺧﻮاھﻢ ﻧﻤﻮد«.
ﺑﻌﺪ از آن رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﻗﺒﺎل آن زن دﺳﺘﻮر داد ،و دﺳﺘﺶ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﻌﺪ
از آن ﺗﻮﺑﻪ او ﻧﯿﮑﻮ و ﺧﻮب ﺷﺪ ،و ازدواج ﮐﺮد .ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وی ﺑﻌﺪ از آن
ﻣﯽآﻣﺪ ،و ﻣﻦ ﮐﺎر و ﺿﺮورﺗﺶ را ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪم  .١اﯾﻦ را ﺑﺨﺎری در
ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ھﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و ﻣﺴﻠﻢ آن را از ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۳۱۸آﻣﺪه .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ آن را اﺋﻤﻪ ارﺑﻌﻪ  ٢از ﻋﺎﺋﺸﻪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ
در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۴/۲۶آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﻗﺘﺎده س در اﯾﻦ ﺑﺎره

و ﺑﺨﺎری از اﺑﻮﻗﺘﺎده س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺳﺎل ﺣﻨﯿﻦ
ﺑﯿﺮون رﻓﺘﯿﻢ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ]ﺑﺎ دﺷﻤﻦ[ روﺑﺮو ﺷﺪﯾﻢ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﮑﺴﺘﯽ ﺧﻮردﻧﺪ ،و
 -١ﺑﺨﺎری ) (۴۳۰۴و ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۶۸۸
 -٢ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺴﺎﺋﯽ ،اﺑﻮداود ،ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ .م.

١٢٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ّ
ﻣﺮدی از ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدی از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪه ،او را از ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﺑﺎ
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮ رگ ﮔﺮدﻧﺶ زدم و زره را ﭘﺎره ﻧﻤﻮدم ،او ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻦ روی آورد ،و ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﭼﻨﺎن ﻓﺸﺎر داد ﮐﻪ از آن ﺑﻮی ﻣﺮگ را ﯾﺎﻓﺘﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺶ آﻣﺪ و ﻣﺮا رھﺎ
ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ س ﭘﯿﻮﺳﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺮدم را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  ١ﮔﻔﺖ :اﻣﺮ ﺧﺪاﺳﺖ .ﺑﻌﺪ
ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺸﺴﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را ﮐﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ آن
ﮔﻮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﺳﺎﺋﻞ و ﺗﺠﮫﯿﺰات وی ﺑﺮای اوﺳﺖ« .آنﮔﺎه ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ :ﮐﯽ
ﺑﺮاﯾﻢ ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﺪ؟ ﺑﺎز ﻧﺸﺴﺘﻢ .و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺜﻞ آن را ﮔﻔﺖ .ﮔﻔﺘﻢ :ﮐﯽ ﺑﺮاﯾﻢ
ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﺪ؟ و ﺑﺎز ﻧﺸﺴﺘﻢ .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺜﻞ آن را ﮔﻔﺖ .ﮔﻔﺘﻢ :ﮐﯽ
ﺑﺮاﯾﻢ ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﺪ؟ و ﺑﺎز ﻧﺸﺴﺘﻢ .ﺑﺎز رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺜﻞ آن را ﮔﻔﺖ .ﻣﻦ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ای اﺑﻮﻗﺘﺎده ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟« ﺑﻪ وی ﺧﺒﺮ دادم،
آن ﮔﺎه ﻣﺮدی ﮔﻔﺖ :راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،وﺳﺎﺋﻞ و ﺗﺠﮫﯿﺰات او ﻧﺰد ﻣﻦ اﺳﺖ ،او را از ﺟﺎﻧﺐ
ﻣﻦ راﺿﯽ ﺳﺎز .اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭼﻨﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺗﺠﮫﯿﺰات ﺷﯿﺮی از ﺷﯿﺮھﺎی ﺧﺪا را ﮐﻪ در راه ﺧﺪا و رﺳﻮل وی ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ ،ﺑﮕﯿﺮد .و ﺑﻪ
ﺗﻮ ﺑﺪھﺪ!! رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :راﺳﺖ ﮔﻔﺖ  ،٢آن را ﺑﻪ وی ﺑﺪه« ،و آن را ﺑﻪ ﻣﻦ داد،
و ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻂ آن ﺑﺴﺘﺎن ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ را در ﺑﻨﯽ ﺳﻠﻤﻪ ﺧﺮﯾﺪم ،و آن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در
اﺳﻼم ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدم  .٣اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﻠﻢ ) ،(۲/۸۶اﺑﻮداود ) ،(۲/۱۶ﺗﺮﻣﺬی
) ،(۱/۲۰۲اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ )ص  (۲۰۹و ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۹/۵۰رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﱠ
ْ
ﻗﺼﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ َﺣﺪ َرد اﺳﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﯾﻚ ﯾﮫﻮدی
ﱠ
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺪرد اﺳﻠﻤﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :از ﯾﮫﻮدﯾﯽ ﺑﺮ وی
ﭼﮫﺎردرھﻢ ﺑﻮد ،و او از دﺳﺘﺶ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮد و ﮔﻔﺖ :ای ّ
ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﻦ از اﯾﻦ ﻣﺮد ﭼﮫﺎر درھﻢ
ﻃﻠﺐ دارم و او در آن ﺑﺮﻣﻦ ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ]و ﻧﻤﯽدھﺪ[ .ﻓﺮﻣﻮد» :ﺣﻘﺶ را ﺑﻪ او ﺑﺪه«.
ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺑﻪ ذاﺗﯿﮑﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﻮده ﺑﺮ آن ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﻓﺮﻣﻮد» :ﺣﻘﺶ را ﺑﻪ او
ﺑﺪه« .ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ﺑﺮ آن ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻢ ،و ﺑﻪ وی
ﺧﺒﺮ دادم ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﯿﺒﺮ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯽ ،و اﻣﯿﺪوارم ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﺎ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺪھﯽ ،و
 -١ﯾﻌﻨﯽ ﭼﺮا ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ؟
 -٢ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ.
 -٣ﺑﺨﺎری ) (۷۱۷۰و ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۷۵۱و اﺑﻮداوود ) (۲۷۱۷و ﺗﺮﻣﺬی ) (۱۵۶۲و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ).(۲۸۳۷

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ

١٢٥

ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ آن را ﺑﻪ او ادا ﮐﻨﻢ .ﻓﺮﻣﻮد» :ﺣﻘﺶ را ﺑﺪه« .و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ
ّ
ﭼﻮن ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ دﯾﮕﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻼﻣﺶ ﺗﻌﻠﻞ ﮐﺮده ﻧﻤﯽﺷﺪ ،اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺪرد ﺑﻪ
ﻃﺮف ﺑﺎزار ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،و ﺑﺮ ﺳﺮش دﺳﺘﺎری داﺷﺖ ،و ﭼﺎدری را ﻟﻨﮓ زده ﺑﻮد ،دﺳﺘﺎر از
ﺳﺮ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ ،و آن را ﻟﻨﮓ زد ،و آن ﭼﺎدر را ﮐﺸﯿﺪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭼﺎدر را از ﻣﻦ ﺑﺨﺮ ،و آن
را ﺑﻪ ھﻤﺎن ﯾﮫﻮدی ﺑﻪ ﭼﮫﺎر درھﻢ ﻓﺮوﺧﺖ .آن ﮔﺎه ﭘﯿﺮه زﻧﯽ ﮔﺬﺷﺖ و ﮔﻔﺖ :ای ﯾﺎر رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ و او ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ داد ،آن زن ﮔﻔﺖ :ﺑﮕﯿﺮ ،اﯾﻦ ﭼﺎدر را ﺑﮕﯿﺮ -
ﭼﺎدری را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد داﺷﺖ ﺑﺮای وی اﻧﺪاﺧﺖ  .١-اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۸۱آﻣﺪه .و
اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن اﺣﻤﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۲۹۵آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ دو ﻣﺮد از اﻧﺼﺎر در اﯾﻦ ﺑﺎره
ّ
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ و اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﻧﻘﺎش از ّام ﺳﻠﻤﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :دو ﻣﺮد

از اﻧﺼﺎر ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ آﻧﮫﺎ درﺑﺎره ﻣﯿﺮاثھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﮫﻨﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد آﻣﺪﻧﺪ ،و ﮔﻮاھﯽ ﺑﺮ آﻧﮫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺷﻤﺎ ﻧﺰد ﻣﻦ
ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،و ﻣﻦ در آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﯾﻢ در آن ]وﺣﯽ[ ﻧﺎزل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ رأی ﺧﻮد
ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻨﺎ ﺑﺮ دﻟﯿﻞ او ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻧﻤﻮدم ،و او ﺑﺎ آن
دﻟﯿﻞ ﭼﯿﺰی از ﺣﻖ ﺑﺮادرش را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻧﮕﯿﺮد ،ﭼﻮن در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﻣﻦ ﺑﻪ وی ﻗﻄﻌﻪای از آﺗﺶ را ﻣﯽدھﻢ ،و روز ﻗﯿﺎﻣﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ آن در ﮔﺮدﻧﺶ
آوﯾﺰان  ٢ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ« .آن ﮔﺎه ھﺮ دو ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا،
ﺣﻖ ﻣﻦ ﺑﺮای او ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دادﯾﺪ ،ﺑﺮوﯾﺪ و
ﺣﻖ را ﻗﺼﺪ ﮐﻨﯿﺪ ،و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،و ھﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﯿﻘﺶ را
ﺣﻼل ﮔﺮداﻧﺪ«  ٤ - .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۸۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ اﻋﺮاﺑﯿﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره

 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ آن را ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻨﻘﻄﻊ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻮن ﮔﺮدن ﺑﻨﺪ و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﺮدن آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد.
 -٣ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﯽ و زﯾﺎدی ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ واﻗﻊ ﺷﺪ ﺑﻪ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﺨﺸﺶ ﮐﻨﯿﺪ .م.
 -٤ﺻﺤﯿﺢ .ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۷۱۳ﺑﺨﺎری ) (۲۶۸۰اﺑﻦ أﺑﯽ ﺷﯿﺒﺔ ) (۳۵۶ /۵ﺳﻨﺪ اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﺔ ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.

١٢٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﻋﺮاﺑﯿﯽ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﺪ ،و
دﯾﻨﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ وی داﺷﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﺪت روا داﺷﺖ ،ﺣﺘﯽ
ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻗﺮﺿﻢ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺪھﯽ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺳﺎزم ،آنﮔﺎه ﯾﺎراﻧﺶ او را
زﺟﺮ دادﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :وای ﺑﺮ ﺗﻮ ،ﻣﯽداﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟! ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺣﻖ ﺧﻮد را
ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﻧﺒﻮدﯾﺪ؟  ١ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺰد ﺧﻮﻟﻪ ﺑﻨﺖ
ﻗﯿﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻧﺰدت ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻗﺮض ﺑﺪه ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ
ﺧﺮﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻗﺮﺿﺖ را ادا ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﺧﻮﻟﻪ ﮔﻔﺖ :آری ،ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﺪاﯾﺖ ای رﺳﻮل ﺧﺪا.
و ﺑﻪ او ﻗﺮض داد ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻗﺮض اﻋﺮاﺑﯽ را ادا ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ او زﯾﺎد ﭘﺮداﺧﺖ .آن ﮔﺎه
اﻋﺮاﺑﯽ ﮔﻔﺖ :دﯾﻦ ادا ﻧﻤﻮدی ﺧﺪا دﯾﻦات را ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ! رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :آﻧﮫﺎ
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﻣﺮدماﻧﺪ ّ ،٢اﻣﺘﯽ ﻣﻘﺪس ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ در آن ﺣﻖ ﺧﻮد را ﺑﺪون
آزار و اذﯾﺖ ﻧﮕﯿﺮد«  .٣اﯾﻦ را ﺑﺰار از ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﺋﺸﻪ س ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و
ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺟﯿﺪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۲۷۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺪﯾﺚ ﺧﻮﻟﻪ ﺑﻨﺖ ﻗﯿﺲ در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺧﻮﻟﻪ ﺑﻨﺖ ﻗﯿﺲ  -ھﻤﺴﺮ ﺣﻤﺰه ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ب  -رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده،
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﺮدی از ﺑﻨﯽ ﺳﺎﻋﺪه ﯾﮏ وﺳﻖ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺪھﮑﺎر ﺑﻮد ،وی
ﻧﺰدش آﻣﺪ و آن را از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﻮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر
دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ آن را ﺑﺮای او ﺑﭙﺮدازد ،آن ﻣﺮد ﺧﺮﻣﺎی ﮐﻤﺘﺮی از ﺧﺮﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ وی
ﭘﺮداﺧﺖ ،وﻟﯽ او از ﻗﺒﻮل آن اﺑﺎ ورزﯾﺪ .اﻧﺼﺎری ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص رد ﻣﯽﮐﻨﯽ؟
ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ ،و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮ اﺳﺖ؟! آن ﮔﺎه ﭼﺸﻤﺎن
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭘﺮ از اﺷﮏ ﺷﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :راﺳﺖ ﮔﻔﺖ ،و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ از ﻣﻦ ﺑﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮ اﺳﺖ؟! ﺧﺪاوﻧﺪ ّاﻣﺘﯽ را ﻣﻘﺪس ﻧﮕﺮدان ،ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ آن ﺣﻖ ﺧﻮد را از
ﻗﻮی آن ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ وی را آزار و اذﯾﺖ رﺳﺎﻧﺪ ﻧﮕﯿﺮد« ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﻮﻟﻪ ،آن
 -١ﯾﻌﻨﯽ آﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ را ھﺮﮔﺰ ﻧﺪﯾﺪﯾﺪ؟ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ اﯾﻦﻃﻮر زﺑﺎن درازی ﻣﯽداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .م.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ از ﺣﻘﻮق ﺑﺎﻻیﺷﺎن اﺳﺖ آن را ادا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۲۴۲۶و آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در )ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ( ) (۱۹۶۹ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ
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را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺸﻤﺎر ،و دﯾﻨﺶ را ادا ﮐﻦ ،ﭼﻮن ھﺮ ﻗﺮض دھﻨﺪهای ﮐﻪ از )ﻧﺰد( ﻗﺮض دار
ﺧﻮد راﺿﯽ ﺑﯿﺮون رود ،ﺟﻨﺒﻨﺪهھﺎی زﻣﯿﻦ و ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﺤﺮ ﺑﺮ وی دﻋﺎی رﺣﻤﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ّ
و ھﺮ ﺑﻨﺪهای ﮐﻪ ﻗﺮض دار ﺧﻮد را ﻣﻌﻄﻞ ﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ دﺳﺖ دارد،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﺶ ﺑﺮ وی در ھﺮ روز و ﺷﺐ ﮔﻨﺎه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ«  .١اﯾﻦ را
اﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن از ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺟﯿﺪ و ﻗﻮی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۲۷۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
ّ

ﻋﺪاﻟﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س
ﱠ
ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو در اﯾﻦ ﺑﺎره و اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﺪﯾﻖ :ﺑﺮای ﻣﻦ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ در
ﭘﯿﺶ ﺧﺪا ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :اﺑﻮﺑﮑﺮ ّ
ﺻﺪﯾﻖ س روز ﺟﻤﻌﻪ
ﺑﯿﮫﻘﯽ از
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ﭼﻮن ﻓﺮدا ﺷﺪ ﺷﺘﺮھﺎی ﺻﺪﻗﻪ را ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ ،و ھﯿﭻ
ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﺑﻪ اﺟﺎزه ﻧﺰد ﻣﺎ داﺧﻞ ﻧﺸﻮد .زﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻮھﺮش ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﻓﺴﺎر را ﺑﮕﯿﺮ ﺷﺎﯾﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺘﺮی ﺑﺮای ﻣﺎن ﻧﺼﯿﺐ ﮐﻨﺪ ،آن ﻣﺮد آﻣﺪ و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ و اﺑﻮﺑﮑﺮ ب ﻧﺰد
ﺷﺘﺮھﺎ داﺧﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ،او ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آنھﺎ داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .آن ﮔﺎه اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﻣﻠﺘﻔﺖ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ:
ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻣﺎ داﺧﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟ ﺳﭙﺲ اﻓﺴﺎر را از وی ﮔﺮﻓﺖ ،و او را زد .ﺑﻌﺪ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺘﺮھﺎ ﻓﺎرغ ﺷﺪ ،آن ﻣﺮد را ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ و اﻓﺴﺎر را ﺑﻪ او
داد و ﮔﻔﺖ :ﻗﺼﺎص ﺑﮕﯿﺮ .ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻗﺼﺎص ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،و ﺗﻮ اﯾﻦ
را روش و ّ
ﺳﻨﺘﯽ ﻧﮑﻦ .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻣﻦ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ در ﭘﯿﺶ ﺧﺪا ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :او را راﺿﯽ ﺑﺴﺎز ،آن ﮔﺎه اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﻪ ﻏﻼم ﺧﻮد دﺳﺘﻮر داد ،ﺗﺎ

 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در )اﻟﮑﺒﯿﺮ( ) (۲۳۴ ،۲۳۳ /۲۴ھﯿﺜﻤﯽ در )اﻟﻤﺠﻤﻊ( ) (۱۴۰ /۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻃﺒﺮاﻧﯽ
آن را در ﻣﻌﺠﻢ اﻻوﺳﻂ و اﻟﮑﺒﯿﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﺳﻨﺪ آن ﺣﯿﺎن ﺑﻦ ﻋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوھﯽ او
را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ او را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ /.آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ )(۱۱۴۰
ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﺮای آن ﻣﺮد ﺳﻮارﯾﯽ را ﺑﺎ ﭘﺎﻻﻧﺶ و ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻪ و ﭘﻨﺞ دﯾﻨﺎر ﺑﯿﺎورد ،و او را ﺑﺪان راﺿﯽ
ﺳﺎﺧﺖ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۳/۱۲۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻋﺪاﻟﺖ ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق س
ﻗﺼﻪ ﻋﻤﺮ و اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ب
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ،ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر و ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﺷﻌﺒﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﻣﯿﺎن
ﻋﻤﺮ و اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ب ﺧﺼﻮﻣﺘﯽ ﺑﻮد .ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی را درﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺧﻮدت
]ﺣﮑﻢ[ ﮔﺮدان ،ھﺮ دو زﯾﺪﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ س را در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻧﺰد وی آﻣﺪﻧﺪ،
ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻧﺰد ﺗﻮ آﻣﺪﯾﻢ ﺗﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﮐﻨﯽ ،و در ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ داوری ﮐﻨﺪ
آﻣﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ھﺮ دوﻧﺰد وی داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،زﯾﺪ ﺑﺮای وی ﻣﮑﺎﻧﯽ را ﮔﺸﻮد و
ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﺠﺎ ،ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ .ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺣﮑﻢ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دادی ،ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﺼﻢ ﺧﻮد ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻢ ،و ھﺮ دو در ﭘﯿﺶ روی وی
ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ .اﺑﯽ ّادﻋﺎ ﻧﻤﻮد و ﻋﻤﺮ اﻧﮑﺎر ﮐﺮد ،زﯾﺪ ﺑﻪ اﺑﯽ ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ را از ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﺧﻮردن ﻣﻌﺎف ﮐﻦ ،و ﻣﻦ اﯾﻦ را ﺑﺮای ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ از وی ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﯽﮐﺮدم  ٢آن ﮔﺎه
ﻋﻤﺮ س ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪﺟﺎی آورد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻧﻤﻮد ﮐﻪ :زﯾﺪ ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﻗﻀﺎوت را
درک ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ و ﻣﺮدی از ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺰدش ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .و در ﻧﺰد اﺑﻦ
ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺷﻌﺒﯽ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب و اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ب ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺑﺮﯾﺪن ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ ﻧﺰاع ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،آن ﮔﺎه اﺑﯽ ﮔﺮﯾﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ای ﻋﻤﺮ ،آﯾﺎ در ﻗﺪرﺗﺖ؟ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ
او ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺧﻮدت ﺣﮑﻢ ﺑﮕﺮدان .اﺑﯽ ﮔﻔﺖ :زﯾﺪ،
]ﻋﻤﺮ[ ﮔﻔﺖ :رﺿﺎﯾﺖ دارم ،و ھﺮ دو ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺰد زﯾﺪ داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ .و
ﺣﺪﯾﺚ را ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۳/۱۷۴و ) (۳/۱۸۱آﻣﺪه ،ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -١ﺑﯿﮫﻘﯽ ).(۴۹ /۸
ّ
ّ
 -٢در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼﻣﯽ اﮔﺮ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺷﺎھﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻪ اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ
اﺳﺖ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻮن اﺑﯽ س ﺷﺎھﺪ ﻧﺪاﺷﺖ ،و ﻋﻤﺮ س اﻧﮑﺎر ﻧﻤﻮد ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻋﺪه ﻓﻮق ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﯾﺎد ﻣﯽﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ زﯾﺪ س از اﺑﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ را از ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردن ﻣﻌﺎف دارد ،و ﺑﻪ اﺑﯽ
ﮔﻮﺷﺰد ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ را ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻋﻤﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .م.

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ
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ﻗﺼﻪ ﻋﺒﺎس و ﻋﻤﺮ ب در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮی

و ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از زﯾﺪ ﺑﻦ اﺳﻠﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ س در
ﭘﮫﻠﻮی ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﺰﻟﯽ داﺷﺖ ،ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻔﺮوش ،ﻋﻤﺮ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ،وﻟﯽ ﻋﺒﺎس از ﻓﺮوش آن ﺑﻪ وی اﺑﺎ ورزﯾﺪ .ﻋﻤﺮ س
ﮔﻔﺖ :آن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﺸﺶ ﮐﻦ ،از آن ھﻢ اﺟﺘﻨﺎب ورزﯾﺪ .ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ :ﺧﻮدت آن را ﺑﻪ
ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﻔﺰای ،از آن ﻧﯿﺰ اﺑﺎ ورزﯾﺪ .آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ﻻﺑﺪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻨﮫﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮی،
ﺑﺎز ھﻢ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و اﺑﺎ ورزﯾﺪ .ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی را در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺧﻮدت ]ﺣﮑﻢ[ ﺑﮕﯿﺮ،
وی اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ س را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ،و ھﺮدو ﻧﺰد وی ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ب
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺮ آن ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ وی را ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ راﺿﯽ ﻧﺴﺎﺧﺘﻪای از ﻣﻨﺰﻟﺶ ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯽ.
ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ اﯾﻦ ﻗﻀﺎوﺗﺖ را در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا درﯾﺎﻓﺘﯽ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ّ
ﺳﻨﺘﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص اﺳﺖ؟ اﺑﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص .ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :و آن
ﮐﺪام اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻣﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ داود
ّ
اﻟﻤﻘﺪس را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد ،ھﺮ ﮔﺎه دﯾﻮاری را ﺑﻨﺎ
ﻋﻠﯿﮫﻤﺎاﻟﺼﻼه واﻟﺴﻼم ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺖ
ﻣﯽﮐﺮد ،ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن ﻣﻨﮫﺪم ﻣﯽﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺶ وﺣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ در ﺣﻖ ﻣﺮدی ﺗﺎ
رﺿﺎﯾﺖ وی را ﺟﻠﺐ ﻧﮑﻨﯽ ﺑﻨﺎ ﻧﮑﻦ« .آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ س وی را رھﺎ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﻋﺒﺎس س
ﺧﻮد آن را ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻓﺰود .١
ﺣﺪﯾﺚ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ در اﯾﻦ ﺑﺎره

و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ س ﺧﻮاﺳﺖ
ﺗﺎ ﻣﻨﺰل ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ س را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ،وﻟﯽ ﻋﺒﺎس از دادن آن
ﺑﻪ وی اﺑﺎ ورزﯾﺪ .ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ آن را ﺧﻮاھﻢ ﮔﺮﻓﺖ ،اﻓﺰود :در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺧﻮدت
اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ را ]ﺣﮑﻢ[ ﺑﮕﺮدان .ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ .ﺑﻌﺪ ھﺮ دو ﻧﺰد اﺑﯽ آﻣﺪه ﻗﻀﯿﻪ را ﺑﺮاﯾﺶ
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪﻧﺪ .اﺑﯽ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ داود ﻋﻠﯿﮫﻤﺎاﻟﺼﻼه واﻟﺴﻼم وﺣﯽ
ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﯿﺖ ّ
اﻟﻤﻘﺪس را ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ ،و آن زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮد از آن ﻣﺮدی ،زﻣﯿﻦ را از وی ﺧﺮﯾﺪ،
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﮫﺎی آن را ﭘﺮداﺧﺖ] ،آن ﻣﺮد[ ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﻣﻦ دادی ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ
 -١ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ از زﯾﺪ ﺑﻦ أﺳﻠﻢ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

آﻧﭽﻪ را از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﯽ؟ ]ﺳﻠﯿﻤﺎن )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم([ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ را از ﺗﻮ ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﻣﺮد
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻧﺎﻓﺬ ﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﻢ ]و آن را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارم[ ،ﺑﻌﺪ آن را ﺑﻪ ﻗﺪری ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از آن از وی
ﺧﺮﯾﺪ ،و آن ﻣﺮد ﻣﺜﻞ آن را دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن( ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺼﻼه
واﻟﺴﻼم )ﺑﻪ او ﺷﺮط ﮔﺬاﺷﺖ ،ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ را از ﺗﻮ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺧﻮدت ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻢ وﻟﯽ
از ﻣﻦ ﺳﺌﻮال ﻧﮑﻦ ﮐﻪ ﮐﺪام ﯾﮑﯽ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :آن ﮔﺎه آن را ﺑﻪ ﺣﮑﻢ وی
ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد ،و آن ﺷﺨﺺ آن را دوازده ھﺰار ﻗﻨﻄﺎر  ١ﻃﻼ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻧﻤﻮد ،ﺳﻠﯿﻤﺎن )ﻋﻠﯿﻪ
اﻟﺴﻼم( ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ را ﺑﺮای وی ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد داﻧﺴﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺶ وﺣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد،
ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﺳﺖ و ﺑﻪ او ﻣﯽدھﯽ در آن ﺻﻮرت ﺧﻮدت داﻧﺎﺗﺮی ،و اﮔﺮ از
رزق ﻣﺎ ﺑﻪ او ﻣﯽدھﯽ ﺑﺪه ﺗﺎ راﺿﯽ ﺷﻮد ،و او ﭼﻨﺎن ﻧﻤﻮد .اﺑﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺮ آن ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ
ﻋﺒﺎس ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﻨﺰل ﺧﻮد اﺳﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ راﺿﯽ ﮔﺮدد .ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﻣﻦ داوری ﻧﻤﻮدی ،ﻣﻦ آن را ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﺪﻗﻪ ﻣﯽدھﻢ  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل
) (۴/۲۶۰آﻣﺪه اﺳﺖ .و آن را اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۳رواﯾﺖ ﮐﺮده و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺳﺎﻟﻢ
اﺑﻮاﻟﻨﻀﺮ آن را ﺧﯿﻠﯽ ﻃﻮﯾﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﺳﻨﺪ آن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻢ
ﻋﻤﺮ س را درک ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ،ﺑﯿﮫﻘﯽ و ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ
ﺳﻔﯿﺎن آن را از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺨﺘﺼﺮ ،ﮐﻪ ﺳﻨﺪش ﺣﺴﻦ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۷/۶۶آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .و ﺣﺎﮐﻢ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﻠﻢ آن را از وﺟﻪ
دﯾﮕﺮی ﺧﯿﻠﯽ ﻃﻮﯾﻞ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۶۵آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و در ﺣﺪﯾﺚ
وی  ٣ﺣﺬﯾﻔﻪ در ﺑﺪل اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ب آﻣﺪه اﺳﺖ.
َ
ﻗﺼﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب و اﺑﻮ ِﺳ ْﺮ َوﻋﻪ ش

و ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق و ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮادرم
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ]ﻧﻮﺷﺎﺑﻪای را[ ﻧﻮﺷﯿﺪ ،و اﺑﻮﺳﺮوﻋﻪ )ﻋﻘﺒﻪ( ﺑﻦ ﺣﺎرث ھﻤﺮاھﺶ ﻧﻮﺷﯿﺪ  - ٤و

 -١ﻗﻨﻄﺎر »ﻣﺎﺧﻮذ از ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ« و واﺣﺪ ﻣﻘﯿﺎس وزن را اﻓﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وزﻧﯽ در ﺣﺪود ﺻﺪ رﻃﻞ ،ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺴﯿﺎر .ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺎو ﭘﺮ از زر ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،در ﻓﺎرﺳﯽ ﺧﺮﺗﺎل ،و ﺧﺮﻃﺎل ھﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺟﻤﻊ
ﻗﻨﺎﻃﯿﺮ ،ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﻤﯿﺪ .م.
 -٢ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ از ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ.
 -٣ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﻠﻢ .م.
 -٤در اﺻﻞ واﻟﻤﻨﺘﺨﺐ :ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث آﻣﺪه ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ.

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ
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ھﺮدویﺷﺎن در ﻣﺼﺮ ﺑﻮدﻧﺪ  ،-اﻟﺒﺘﻪ در وﻗﺖ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻤﺮ س و ھﺮ دو ﻣﺴﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص ،ﮐﻪ اﻣﯿﺮ ﻣﺼﺮ ﺑﻮد ،روان ﺷﺪﻧﺪ و
ﱠ
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ را ﭘﺎک ﮐﻦ ،ﭼﻮن ﻣﺎ از ﻧﻮﺷﺎﺑﻪای ﻧﻮﺷﯿﺪﯾﻢ و ﻣﺴﺖ ﺷﺪﯾﻢ .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﺮادرم ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ او ﻣﺴﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮔﻔﺘﻢ :داﺧﻞ ﻣﻨﺰل ﺷﻮ ،ﺗﻮ را ﭘﺎک ﮐﻨﻢ ،و
ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﺰد ﻋﻤﺮو رﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮادرم ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ او ﻋﻤﺮو را از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
آ ﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﺒﺎﯾﺪ ]ﺳﺮت[ در ﺟﻠﻮی ﻣﺮدم ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺷﻮد ،داﺧﻞ ﻣﻨﺰل ﺷﻮ
ﻣﻦ ﺧﻮدم ﺳﺮت را ﻣﯽﺗﺮاﺷﻢ .در آن وﻗﺖ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺟﺎری ﻧﻤﻮدن ﺣﺪ ﺳﺮ را ﻣﯽﺗﺮاﺷﯿﺪﻧﺪ،
ﱠ
ﺑﻌﺪ ھﺮ دو داﺧﻞ ﻣﻨﺰل ﺷﺪﻧﺪ .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ :ﺳﺮ ﺑﺮادرم را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺗﺮاﺷﯿﺪم،
ﺑﻌﺪ از آن ﻋﻤﺮو اﯾﺸﺎن را ﺷﻼق زد .و ﻋﻤﺮ س اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ و ﺑﺮای ﻋﻤﺮو س ﻧﻮﺷﺖ:
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ را ﺑﺮ ﭘﺎﻻن ﺷﺘﺮی ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻔﺮﺳﺖ ،و او اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد
ﻋﻤﺮ س رﺳﯿﺪ ،ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ وی داﺷﺖ او را ﺷﻼق زد و ﻋﻘﺎﺑﺶ ﻧﻤﻮد .ﺑﻌﺪ از
آن او را رھﺎ ﺳﺎﺧﺖ ،و او ﯾﮏ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﺳﺎﻟﻢ زﯾﺴﺖ و ﺑﻌﺪ از آن اﺟﻠﺶ ﺑﻪ ﺳﺮاغ وی آﻣﺪ
و وﻓﺎت ﻧﻤﻮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ او ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﻼق ﻋﻤﺮ س ﻣﺮد ،وﻟﯽ
او از ﺷﻼق ﻋﻤﺮ س وﻓﺎت ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ .در ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﻨﺰ اﻟﻌﻤﺎل ) (۴/۴۲۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻨﺪ
آن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ آن را از اﺳﻠﻢ از ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص س ﺑﻪ ﻃﻮﻟﺶ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در
ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۴۲۰آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
داﺳﺘﺎن ﻋﻤﺮ س و زﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮش ﻧﺒﻮد

ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق و ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﮐﺴﯽ
ﺑﻪﺳﻮی زﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮش ﻧﺒﻮد ،و ﻧﺰدش داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ  ١ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ
داﻧﺴﺖ ،و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﻧﺰد ﻋﻤﺮ ﺑﯿﺎ ،آن زن ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﻣﻦ ،ﻣﺮا ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﭼﻪ ﮐﺎر! در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن راه ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﺗﺮﺳﯿﺪ و درد زاﯾﯿﺪن ﻓﺮاﯾﺶ ﮔﺮﻓﺖ ،و داﺧﻞ ﻣﻨﺰﻟﯽ
ﺷﺪ ،و ﭘﺴﺮش را اﻧﺪاﺧﺖ ،و آن ﻃﻔﻞ دو ﺻﺪا ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺟﺎن داد ،آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ س از
اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﺸﻮرت ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ اﻇﮫﺎرﻧﻈﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﭼﯿﺰی

 -١ﯾﻌﻨﯽ اﺷﺨﺎص ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﺰد وی داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.

١٣٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻧﯿﺴﺖ  ،١ﭼﻮن ﺗﻮ واﻟﯽ و ﺗﺄدﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪه ھﺴﺘﯽ ،و ﻋﻠﯽ س ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ س
روی ﺑﻪ ﻃﺮف ﻋﻠﯽ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ اﯾﻦ را از رأی ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،رأیﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﻄﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻮاھﺶ و ھﻮای ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮاﯾﺖ
ﺧﯿﺮﺧﻮاھﯽ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﻦ ﺑﺮ آن ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ دﯾﻪ وی ﺑﺮ ﺗﻮ ﻻزم اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺗﻮ او را ﺑﻪ
وﺣﺸﺖ اﻧﺪاﺧﺘﯽ ،و ﻓﺮزﻧﺪش را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻮ ﺳﻘﻂ ﮐﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻤﺮ س ﻋﻠﯽ س را
دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ دﯾﻪ وی را ﺑﺮ ﻗﺮﯾﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و دﯾﻪ وی را از ﻗﺮﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۷/۳۰۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎی ﻋﻤﺮ س در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻋﺪاﻟﺖ

و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۲۱۱از ﻋﻄﺎ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ س واﻟﯿﺎن ﺧﻮﯾﺶ را در
ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺰدش ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮدم،
ﻣﻦ واﻟﯿﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدهام ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺳﺮﮐﻮب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﻮاﻟﺘﺎن را
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ) ،و ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﺎﻣﻮسﺗﺎن ﺗﻌﺮض ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ( ،ﺑﻠﮑﻪ آنھﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدن ﻏﻨﯿﻤﺖ در ﻣﯿﺎنﺗﺎن ارﺳﺎل داﺷﺘﻪام،
در ﺣﻖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ روا داﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﭙﺎ ﺧﯿﺰد«.
ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺮﻧﺨﺎﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﯾﮏ ﺗﻦ ،ﮐﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﻓﻼن
واﻟﯿﺖ ﻣﺮا ﺻﺪ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ زده اﺳﺖ .ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﭼﻪ وی را زدی؟ ﺑﺮﺧﯿﺰ و از وی
ﻗﺼﺎص ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮ .آنﮔﺎه ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص س ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،اﮔﺮ
ﺗﻮ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دھﯽ ،ﺷﮑﺎﯾﺖھﺎ ﻧﺰدت اﻓﺰون ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺳﻨﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻣﻦ ﻗﺼﺎص ﻧﮕﯿﺮم ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص را دﯾﺪم ﮐﻪ از ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻗﺼﺎص ﻣﯽداد؟! ﻋﻤﺮو ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ را ﺑﮕﺬار ﺗﺎ رﺿﺎﯾﺖ
وی را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﻢ .ﮔﻔﺖ :درﺳﺖ اﺳﺖ ،راﺿﯽ اش ﺑﺴﺎزﯾﺪ ،و او ﺧﻮد را از وی ﺑﻪ دوﯾﺴﺖ
دﯾﻨﺎر ،از ھﺮ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪای دو دﯾﻨﺎر ،ﺧﻼص ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ را اﺑﻦ راھﻮﯾﻪ ﻧﯿﺰ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در
ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۴۱۹آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ ﻣﺼﺮی و ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص

 -١ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﺎواﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .م.

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ

١٣٣

و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﮑﻢ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﺮدی از اھﻞ ﻣﺼﺮ ﻧﺰد ﻋﻤﺮﺑﻦ
اﻟﺨﻄﺎب س آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ از ﻇﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم .ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ
ﭘﻨﺎه ﺑﺮدهای ﮐﻪ از ﺗﻮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ  ١ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ دادم ،و از وی ﺳﺒﻘﺖ ﺟﺴﺘﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮا ﺑﺎ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ زد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﭘﺴﺮ
ﻋﺰﺗﻤﻨﺪان ھﺴﺘﻢ .آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﺮو ب ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ ،و او را اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ و
ﻓﺮزﻧﺪش را ھﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﺎورد .ﺑﻌﺪ وی آﻣﺪ ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﺼﺮی ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ را ﺑﮕﯿﺮ
و ﺑﺰن .وی او را ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﻣﯽزد و ﻋﻤﺮ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﺰن ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺰﺗﻤﻨﺪان را .اﻧﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ زد! او را زد و ﻣﺎ از زدن آن ﺧﻮش ﻣﺎن ﻣﯽآﻣﺪ ،و ﺗﺎ آن وﻗﺖ از ]زدن[ او
دﺳﺖ ﺑﺎز ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ّ
ﺗﻤﻨﺎ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﺎش از وی دﺳﺖ ﺑﺎزدارد .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮای ﻣﺼﺮی
ﮔﻔﺖ :اﮐﻨﻮن ﺑﺮ ﻓﺮق ﻋﻤﺮو ﺑﮑﻮب ،ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﻓﺮزﻧﺪش ﻣﺮا زده ﺑﻮد ،و
ﺗﻮ ﻗﺼﺎﺻﻢ را از وی ﮔﺮﻓﺘﯽ .آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﺮو ﮔﻔﺖ :از ﭼﻪ وﻗﺖ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺮدم را
ﻏﻼم ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدرانﺷﺎن آنھﺎ را آزاد زادهاﻧﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ای
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ آ ﮔﺎه ﻧﺒﻮدم ،و او ﻧﺰدم ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﻨﺰ اﻟﻌﻤﺎل ) (۴/۴۲۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻤﺮ س و ﻣﺆاﺧﺬه واﻟﯽاش ﺑﺮ ﺑﺤﺮﯾﻦ
اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﻨﺼﻮر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮای

ﺣﺎﮐﻤﺶ ﺑﻪ ﺑﺤﺮﯾﻦ اﺑﻦ اﻟﺠﺎرود ﯾﺎ اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺠﺎرود ﻣﺮدی آورده ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ او ادرﯾﺎس
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،و ﺷﮫﺎدت ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﺑﺮ او ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدﯾﺪ ،و اﯾﻦ ﮐﻪ او
ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺮدﻧﺶ را در ﺣﺎﻟﯽ زد ﮐﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ﯾﺎ ﻋﻤﺮ ،ﯾﺎ ﻋﻤﺮ! ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺖ ،و دﺳﺘﻮرش داد ﺗﺎ ﻧﺰد وی ﺑﯿﺎﯾﺪ،
وی آﻣﺪ و ﻋﻤﺮ س در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺰهای ﺑﻪ دﺳﺖ داﺷﺖ .وی ﻧﺰد ﻋﻤﺮ س
آﻣﺪ ،و ﻋﻤﺮ س رﯾﺸﺶ را ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻧﯿﺰه ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺖّ :ﻟﺒﯿﮏ ای ادرﯾﺎس،
ّﻟﺒﯿﮏ ای ادرﯾﺎس! ﺟﺎرود ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ او اﺳﺮار ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﺮای آﻧﮫﺎ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد .ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :او را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
 - ١وی ّ
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

١٣٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺗﺼﻤﯿﻤﺶ ﮐﺸﺘﯽ ،و ﮐﺪام ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ ھﺴﺖ ﮐﻪ اراده آن را  ١ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﻨﺘﯽ
ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ او ﻣﯽﮐﺸﺘﻢ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۲۹۸آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺣﺪﯾﺚ زﯾﺪﺑﻦ وھﺐ در اﯾﻦ ﺑﺎره

و ﺑﯿﮫﻘﯽ از زﯾﺪﺑﻦ وھﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ س در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ﮐﻪ
دﺳﺘﮫﺎﯾﺶ در ﮔﻮﺷﺶ  ٢ﺑﻮد ،و ﻣﯽﮔﻔﺖّ :ﻟﺒﯿﮏّ ،ﻟﺒﯿﮏ! ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ :او را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،
]راوی[ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﻃﺮف ﺑﻌﻀﯽ اﻣﯿﺮاﻧﺶ ﺑﺮای وی ﭘﯿﮏ آﻣﺪ ،ﮐﻪ ﻧﮫﺮی ﺟﻠﻮ ﻋﺒﻮرﺷﺎن
را ﮔﺮﻓﺖ ،و ﮐﺸﺘﯽ ھﻢ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ،اﻣﯿﺮﺷﺎن ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻖ
ﻧﮫﺮ را ﺑﺪاﻧﺪ ،ﭘﯿﺮﻣﺮدی را آوردﻧﺪ وی ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از ﺳﺮدی ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ  -و آن در ﻣﻮﺳﻢ
ﺳﺮﻣﺎ ﺑﻮد  -وﻟﯽ او را ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻤﻮد و داﺧﻠﺶ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺑﺮودت وی رادﯾﺮی ﻧﮕﺬاﺷﺖ ،ﮐﻪ
ﻓﺮﯾﺎد ﻧﻤﻮد :ﯾﺎ ﻋﻤﺮ! و ﻏﺮق ﺷﺪ .ﻋﻤﺮ ﺑﺮاﯾﺶ  ٣ﻧﻮﺷﺖ ،و او ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﻋﻤﺮ س
ﭼﻨﺪﯾﻦ روز را روی ﮔﺮدان از وی ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮد ،و او ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ
ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪ ھﻤﺮاھﺶ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد .ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :آن ﻣﺮدی را ﮐﻪ
ﮐﺸﺘﯽ ﭼﻪ ﻋﻤﻠﯽ را اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﻦ ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ وی را
ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻋﺒﻮر ﻣﯽﺷﺪ ،ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﻋﻤﻖ آب را ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،و ﻓﻼن
ﻓﻼن ﺟﺎھﺎ را ﻓﺘﺢ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﻋﻤﺮ س ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ از ھﻤﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ آوردی،
ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺠﺒﻮبﺗﺮ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺳﻨﺘﯽ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﮔﺮدﻧﺖ را ﻣﯽزدم ،دﯾﻪاش را ﺑﻪ اھﻠﺶ ﺑﺪه ،و
ﺑﯿﺮون ﺑﺮو ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﺒﯿﻨﻤﺖ  .٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۷/۲۹۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ و ﻣﺮدی و ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺮ س در اﯾﻦ ﺑﺎره

و ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﺟﺮﯾﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﺮدی ﺑﺎ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی س ﺑﻮد ،و آنھﺎ
ﻏﻨﯿﻤﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ ،اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺳﮫﻢ وی را ﭘﺮداﺧﺖ ،وﻟﯽ آن را ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺪاد ،ﻟﺬا او از
ﮔﺮﻓﺘﻦ آن اﺟﺘﻨﺎب ورزﯾﺪ ،ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ھﻤﻪ آن را ﺑﻪ وی ﺑﭙﺮدازد ،آن ﮔﺎه
 -١ﺷﺎﯾﺪ درﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ» :ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﺎ ھﺴﺖ ﮐﻪ اراده ﮔﻨﺎه را ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ«.
 -٢ﺷﺎﯾﺪ درﺳﺖ» :در ﮔﻮشھﺎﯾﺶ« ﺑﺎﺷﺪ.
 -٣ﺑﺮای اﻣﯿﺮ .م.
 -٤ﺑﯿﮫﻘﯽ ).(۳۲۳ /۸

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ

١٣٥

اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ او را ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ زد ،و ﺳﺮش را ﺗﺮاﺷﯿﺪ .او ﻣﻮھﺎﯾﺶ را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺎ آن
ﻧﺰد ﻋﻤﺮ س رﻓﺖ ،و ﻣﻮھﺎ را از ﺟﯿﺐ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون آورد ،و ﺑﻪ آن ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ ﻋﻤﺮ س زد .ﻋﻤﺮ
ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ او ّ
ﻗﺼﻪاش را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ .آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﻧﻮﺷﺖ:
»ﺳﻼم ﻋﻠﻴﻚ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﻓﺎن ﻓﻼن ﺑﻦ ﻓﻼن اﺧﱪﲏ ﺑﻜﺬا وﻛﺬا واﲏ اﻗﺴﻢ ﻋﻠﻴﻚ ان ﻛﻨﺖ

ﻸ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس )اﻻ( ﺟﻠﺴﺖ ﻟﻪ ﰲ ﻣ ﹰ
ﻓﻌﻠﺖ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﰲ ﻣ ﹰ
ﻸ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻓﺎﻗﺘﺺ ﻣﻨﻚ ،وان ﻛﻨﺖ
ﻸ ﻓﺎﻗﻌﺪﻟﻪ ﰲ ﺧ ﹰ
ﻓﻌﻠﺖ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﰲ ﺧ ﹰ
ﻸ ﻓﻠﻴﻘﺘﺺ ﻣﻨﻚ«.

»ﺳﻼم ﺑﺮ ﺗﻮ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﻓﻼن اﯾﻦ ﭼﯿﺰ و آن ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ داد ،ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ آﻧﭽﻪ را اﻧﺠﺎم دادهای ،در ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﯽ ،در ﺟﻤﻊ ﻣﺮدم
ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻨﺸﯿﻦ و او ﻗﺼﺎص ﺧﻮد را از ﺗﻮ ﺑﮕﯿﺮد ،و اﮔﺮ آﻧﭽﻪ را اﻧﺠﺎم دادهای ،در ﺧﻠﻮت
اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﯽ ،در ﺧﻠﻮت ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻨﺸﯿﻦ ﺗﺎ ﻗﺼﺎص ﺧﻮد را از ﺗﻮ ﺑﮕﯿﺮد«.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ او داده ﺷﺪ ،ﺑﺮای ﻗﺼﺎص ﻧﺸﺴﺖ .آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ او را ﺑﺮای
ﺧﺪا ﺑﺨﺸﯿﺪم .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۷/۲۹۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ ﻓﯿﺮوز دﯾﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﯽ از ﻗﺮﯾﺶ
و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ِﺣ ْﺮﻣﺎوی  ١رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻪ ﻓﯿﺮوز

دﯾﻠﻤﯽ ٢ب ﻧﻮﺷﺖ:

»اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﻨﻲ اﻧﻪ ﻗﺪ ﺷﻐﻠﻚ اﻛﻞ اﻟﻠﺒﺎب ﺑﺎﻟﻌﺴﻞ ،ﻓﺎذا اﺗﺎك ﻛﺘﺎﰊ ﻫﺬا ﻓﺎﻗﺪم ﻋﲆ

ﺑﺮﻛﺔاﷲ ،ﻓﺎﻏﺰ ﰲ ﺳﺒﻴﻞاﷲ«.

»اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺧﻮردن ﻧﺎن ﺧﻮب ﺑﺎ ﻋﺴﻞ ﺗﻮ را ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪام ﺑﻪ ﺗﻮ رﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﯿﺎ ،و در راه ﺧﺪا ﻏﺰا ﮐﻦ«.
ﻓﯿﺮوز آﻣﺪ ،و از ﻋﻤﺮ ب اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﻪ او اﺟﺎزه داد ،در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻮاﻧﯽ از
ﻗﺮﯾﺶ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺰاﺣﻤﺖ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد ،ﻓﯿﺮوز دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد ،و ]ﺑﺎ وارد ﻧﻤﻮدن

ﺿﺮﺑﻪای[ دﻣﺎغ ﻗﺮﯾﺸﯽ را ﻣﺠﺮوح ﺳﺎﺧﺖ ،ﻗﺮﯾﺸﯽ ﺧﻮنآﻟﻮد ﻧﺰد ﻋﻤﺮ داﺧﻞ ﺷﺪ .ﻋﻤﺮ س
ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﮐﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را در ﺣﻖ ﺗﻮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻓﯿﺮوز و ﺣﺎﻻ ﺑﺮ دروازه
 -١در ﺷﺮح ﺣﯿﺎت اﻟﺼﯽ ﺑﻪ ِﺣ ْﺮﻣﺎزی اﺳﺖ.
 -٢وی از اوﻻد ﻓﺎرس ﺑﻮد ﮐﻪ در ﯾﻤﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد.

١٣٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﻓﯿﺮوز اﺟﺎزه دﺧﻮل داد و او داﺧﻞ ﺷﺪ .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ای ﻓﯿﺮوز اﯾﻦ
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ دارﯾﻢ  ،١ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻮﺷﺘﯽ و ﺑﻪ وی ﻧﻨﻮﺷﺘﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه دﺧﻮل دادی ،و ﺑﻪ وی اﺟﺎزه ﻧﺪادی ،او ﺧﻮاﺳﺖ
در اﺟﺎزه ﻣﻦ ،ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ داﺧﻞ ﺷﻮد ،آن ﮔﺎه ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ھﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺖ ﺧﺒﺮ
داده اﺳﺖ .ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ﻗﺼﺎص .ﻓﯿﺮوز ﮔﻔﺖ :ﺣﺘﻤﯽ اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد ﻻﺑﺪ .آن ﮔﺎه
ﻓﯿﺮوز روی دو زاﻧﻮی ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺖ ،و آن ﺟﻮان ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺗﺎ از وی ﻗﺼﺎص ﺑﮕﯿﺮد .در
ﺣﺎل ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای ﺟﻮان ﻟﺤﻈﻪای آرام ﺑﺎش ،ﺗﺎ ﺗﻮ را از ﭼﯿﺰی ﺧﺒﺮ ﺑﺪھﻢ ﮐﻪ
از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺷﻨﯿﺪهام ،ﺻﺒﺤﮕﺎھﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :اﻣﺸﺐ
اﺳﻮد ﻋﻨﺴﯽ ﮐﺬاب  ٢ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ ،او را ﺑﻨﺪه ﺻﺎﻟﺢ ﻓﯿﺮوز دﯾﻠﻤﯽ ﮐﺸﺖ!« .آﯾﺎ اﮐﻨﻮن ھﻢ
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪی ﺧﻮد را ﭼﻨﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺎص ﺧﻮد
را از وی ﺑﮕﯿﺮی؟! ﺟﻮان ﮔﻔﺖ :او را ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ
دادی ﻣﻌﺎف ﻧﻤﻮدم .آن ﮔﺎه ﻓﯿﺮوز ﺑﻪ ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ اﯾﻦ را ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻨﺪه )ﻧﺠﺎت
دھﻨﺪه( ﻣﻦ از آﻧﭽﻪ ﻧﻤﻮدم ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ،اﻗﺮار ﻣﻦ ﺑﺮای او و ﻋﻔﻮ ﻏﯿﺮ اﺟﺒﺎری او؟ ﮔﻔﺖ:
آری .ﻓﯿﺮوز ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را ﺷﺎھﺪ ﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ ،ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮم ،اﺳﺒﻢ و ﺳﯽ ھﺰار از ﻣﺎﻟﻢ ﺑﺮای او
ﺑﺨﺸﺶ اﺳﺖ .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ای ﺑﺮادر ﻗﺮﯾﺸﯽ ﻋﻔﻮ ﻣﺄﺟﻮر و ﺑﺎ ﭘﺎداﺷﯽ ﻧﻤﻮدی ،و ﻣﺎل ھﻢ
ﮔﺮﻓﺘﯽ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۸۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ ﮐﻨﯿﺰك و ﻋﺪاﻟﺖ ﻋﻤﺮ س
ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ،اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ و ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﮐﻨﯿﺰی ﻧﺰد ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻮﻻﯾﻢ ﻣﺮا ﻣﺘﮫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﻣﺮا ﺑﺮ
ﺑﺎﻻی آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯿﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮﺟﻢ ﺳﻮﺧﺖ .ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ او آن را از ﺗﻮ دﯾﺪه
ﺑﻮد؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺧﻮدت از ﭼﯿﺰی ﺑﺮای وی اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮدی؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ .آن ﮔﺎه
ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :او را ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س آن ﻣﺮد را دﯾﺪ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺬاب
ّ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﻣﻦ او را در ﻧﻔﺲ ﺧﻮدش ﻣﺘﮫﻢ
ﺳﺎﺧﺘﻢ .ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ آن را در وی دﯾﺪی؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ .ﮔﻔﺖ :او ﺧﻮد ﺑﻪ آن اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮد؟
 -١ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﺧﻮل ﺑﺮ ﺧﻠﻔﺎء و ﺳﻼﻃﯿﻦ آﺷﻨﺎ ھﺴﺘﯿﻢ .م.
 -٢وی در اواﺧﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در ﯾﻤﻦ ّادﻋﺎی ّ
ﻧﺒﻮت ﮐﺮده ﺑﻮد.

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ
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ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ .ﻓﺮﻣﻮد :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،اﮔﺮ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ،ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ »ﺑﻨﺪه از ﻣﻮﻻی ﺧﻮد ﻗﺼﺎص ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،و ﻓﺮزﻧﺪ از ﭘﺪر ﺧﻮد«
ً
ﺣﺘﻤﺎ از ﺗﻮ ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﺼﺎص ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ ،و او را ﺻﺪ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ زد و ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮو ﺗﻮ ﺑﺮای
ﺧﺪا آزاد ھﺴﺘﯽ ،و ﺗﻮ آزاد ﮐﺮده ﺷﺪه ﺧﺪا و رﺳﻮل وی ھﺴﺘﯽ ،ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﺪه ﺷﻮد ،ﯾﺎ ﻣﺜﻠﻪ  ١ﺷﻮد آزاد
اﺳﺖ ،و او آزاد ﺷﺪه ﺧﺪا و رﺳﻮل اﺳﺖ«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۷/۲۹۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ ﻧﺒﻄﯿﯽ ﺑﺎ ﻋﺒﺎده ﺑﻦ ﺻﺎﻣﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻋﻤﺮ س
٣

و ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻣﮑﺤﻮل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﺒﺎده ﺑﻦ ﺻﺎﻣﺖ س در ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﻧﺒﻄﯿﯽ
را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ اﺳﺐ وی را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﮕﯿﺮد ،وﻟﯽ او اﺑﺎ ورزﯾﺪ ،ﻋﺒﺎده او را زد ،و ]ﺳﺮ ﯾﺎ روﯾﺶ
را[ ﺷﮑﺴﺖ ،و او از دﺳﺖ وی ﺑﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮد ،ﻋﻤﺮ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ
ﺗﻮ را واداﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وی اﻧﺠﺎم دادی؟ ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ،
دﺳﺘﻮر دادم اﺳﺒﻢ را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﮕﯿﺮد ،ﻧﮕﺮﻓﺖ ،و ﻣﻦ ﻣﺮدی ھﺴﺘﻢ ﺷﺪﯾﺪ ،زدﻣﺶ .ﮔﻔﺖ:
ﺑﺮای ﻗﺼﺎص ﺑﻨﺸﯿﻦ ،زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ س ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻏﻼﻣﺖ از ﺑﺮادرت ﻗﺼﺎص
ﻣﯽﮔﯿﺮی؟ ﻋﻤﺮ س ﻗﺼﺎص را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ ﺑﻪ او ﺣﮑﻢ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۳۰۳آﻣﺪه اﺳﺖ.

داﺳﺘﺎن ﻋﻮف ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﺷﺠﻌﯽ ﺑﺎ ﯾﻚ ﯾﮫﻮدی و ﻋﺪاﻟﺖ ﻋﻤﺮ س
اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ ،ﺑﯿﮫﻘﯽ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ُﺳ َﻮﯾﺪ ﺑﻦ ﻏﻔﻠﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ ﺷﺎم آﻣﺪ ،ﻣﺮدی از اھﻞ ﮐﺘﺎب در ﺑﺮاﺑﺮ او ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ای
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﻣﺮدی از ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ آﻧﭽﻪ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ  -او در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﻣﺠﺮوح و ﻣﻀﺮوب ﺑﻮد  -اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ ﺷﺪت ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺻﮫﯿﺐ س
ﮔﻔﺖ :ﺑﺮو ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﮐﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را در ﺣﻖ وی ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و او را ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎور .ﺻﮫﯿﺐ
 -١ھﺪف از ﻣﺜﻠﻪ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮدن و ﺑﺮﯾﺪن اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .م.
 -٢ﻣﻨﮑﺮ اﺳﺖ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ) (۸۶۵۷و ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۳۶ /۸و ﺣﺎﮐﻢ ) (۳۶۸/۴) (۲۱۶ /۲وی
)ﺣﺎﮐﻢ( آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ و ذھﺒﯽ در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺒﺲ ﻣﻨﮑﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﺳﺖ.
 ٣اﻧﺒﺎط ﻗﻮﻣﯽاﻧﺪ ﻏﯿﺮﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ در ﺷﺎم ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،زراﻋﺖ ﭘﯿﺸﻪ و ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ،و دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻋﻮف اﺷﺠﻌﯽ س اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ:
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﺸﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﺰد ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ ﺑﺮو ﺗﺎ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻋﺠﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س ﻧﻤﺎز را ﺧﻮاﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ:
ً
ﺻﮫﯿﺐ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ آﯾﺎ آن ﻣﺮد را آوردی؟ ﮔﻔﺖ :آری .و ﻋﻮف ﻗﺒﻼ ﻧﺰد ﻣﻌﺎذ رﻓﺘﻪ و ﻗﺼﻪ
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،آن ﮔﺎه ﻣﻌﺎذ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،او ﻋﻮف
اﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ اﺳﺖ ،ﺳﺨﻨﺶ را ﺑﺸﻨﻮ ،و ﺑﺮ وی ﻋﺠﻠﻪ ﻧﮑﻦ ،ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﻪ
ﮐﺎر داﺷﺘﯽ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ او را دﯾﺪم ﮐﻪ زن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ را ﺑﺮ ﺧﺮی ﻣﯽﺑﺮد،
وی ﺧﺮ را ﺑﻪ ﺷﺪت زد ،ﺗﺎ او را ﺑﯿﻨﺪازد ،وﻟﯽ ﺧﺮ وی را ﻧﯿﻨﺪاﺧﺖ ،آن ﮔﺎه او را دﻓﻊ ﻧﻤﻮد
و او اﻓﺘﺎد ،و ﺑﺎ او ﻋﻤﻞ ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﻪ را اﻧﺠﺎم داد ،ﯾﺎ ﺧﻮد را ﺑﺮ وی اﻧﺪاﺧﺖ .ﻋﻤﺮ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
آن زن را ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎور ،ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﮔﻔﺘﯽ ّ
ﺗﺼﺪﯾﻖ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ .ﻋﻮف ﻧﺰد آن زن آﻣﺪ ،و ﭘﺪر
و ﺷﻮھﺮش ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ :از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ،ﻣﺎ را رﺳﻮا ﻧﻤﻮدی .آن زن
ً
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻦ ﺣﺘﻤﺎ ھﻤﺮاھﺶ ﻣﯽروم ،ﭘﺪر و ﺷﻮھﺮش ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﻣﯽروﯾﻢ ،و
از ﻃﺮف ﺗﻮ اﺑﻼغ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻌﺪ ﻧﺰد ﻋﻤﺮ س آﻣﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﮔﻔﺘﺎر ﻋﻮف را ﺑﻪ وی ﺧﺒﺮ
دادﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ س دﺳﺘﻮر داد ،و ﯾﮫﻮدی ﺑﻪ دار آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ .و ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ
ﺷﻤﺎ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻧﮑﺮدﯾﻢ  ،١ﺑﻌﺪ از آن اﻓﺰود :ای ﻣﺮدم از ﺧﺪاوﻧﺪ در ذﻣﻪ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،و
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از آﻧﮫﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﻮد ،از ّ
ذﻣﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﻮﯾﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﯾﮫﻮدی
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﻪ دار آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪهای ﺑﻮد ﮐﻪ در اﺳﻼم دﯾﺪم  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ )(۲/۲۹۹
آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را از ﻋﻮف ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺨﺘﺼﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده .و
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۱۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل وی رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
َ
داﺳﺘﺎن ﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﺷ ّﺪاخ ﺑﺎ ﯾﻚ ﯾﮫﻮدی و ﻋﺪاﻟﺖ ﻋﻤﺮ س
اﺑﻦ ﻣﻨﺪه و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ از ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻦ ﯾﻌﻼی ﻟﯿﺜﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﺷﺪاخ

ﻟﯿﺜﯽ س  -وی از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﮐﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل
ﺑﻮد  -وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻼم ﺷﺪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻣﻦ ﻧﺰد اھﻞ ﺗﻮ
 -١ﯾﮑﯽ از ﺷﺮوط ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺮ س ﺑﺎ اھﻞ ّ
ذﻣﻪ ﺷﺎم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ زن ﻣﺴﻠﻤﺎن زﻧﺎ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ
دار آوﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 -٢ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) .(۳۷ /۱۸ھﯿﺜﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.(۱۱۳ /۶) .
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داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪم ،و اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﺮدان رﺳﯿﺪهام .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ
ﮔﻔﺘﺎرش را راﺳﺖ ﺑﮕﺮدان و ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ را ﻧﺼﯿﺒﺶ ﮐﻦ« .در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب
ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﯾﮏ ﯾﮫﻮدی ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ را ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﺰرگ داﻧﺴﺖ ،و
ﺑﯽﻗﺮار ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ در آﻧﭽﻪ ﻣﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ وﻻﯾﺖ داده ،و ﺧﻠﯿﻔﻪ
ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺮدان ﺑﯽ ﮔﻨﺎه ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟ ﻣﻦ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ آ ﮔﺎھﯽ
دارد ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ دھﺪ .ﺑﮑﺮﺑﻦ ﺷﺪاخ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ آن
ﱠ
را ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدهام .ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ ،ﺑﻪ ﺧﻮن وی اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮدی .اﮐﻨﻮن دﻟﯿﻞ
ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ )ﻧﺠﺎت( را ﺑﯿﺎور .ﮔﻔﺖ :آری ،ﻓﻼن ﺑﺮای ﺟﮫﺎد رﻓﺖ و ﻣﺮا وﻇﯿﻔﻪ دار ﻓﺎﻣﯿﻞ
ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺎﺧﺖ ،آﻣﺪم و اﯾﻦ ﯾﮫﻮدی را در ﻣﻨﺰل وی ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
واﺷﻌﺚ

ﻏﺮه

اﺑﻴﺖ

ﻋﲆ

ﻛﺎن

ﻣـﺠﺎﻣﻊ

اﻻﺳﻼم
ﺗﺮاﺋﺒﻬﺎ
اﻟﺮﺑﻼت

ﻣﻨﻲ

ﺧﻠﻮت

وﻳﻤﺴﻰ

ﻋﲆ

ﻣﻨﻬﺎ

ﻓﺌﺎم

ﺑﻌﺮﺳﻪ
ﺟﺮداء
ﻳﻨﻬﻀﻮن

ﻟﻴﻞ

اﻟﺘﻤـﺎم

ﻻﺣﻘﺔ

اﻟـﺤﺰام

اﱃ

ﻓﺌﺎم

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :اﺷﻌﺚ را اﺳﻼم از ﻃﺮف ﻣﻦ در ﻓﺮﯾﺐ اﻧﺪاﺧﺖ ،و ﻣﻦ اﻣﺸﺐ ﺗﻤﺎم ﺑﺎ ﻋﺮوس
وی ﺧﻠﻮت ﻧﻤﻮدم ،ﻣﻦ ﺑﺮ دو دﻧﺪه ﺳﯿﻨﻪ وی ﻣﯽﺧﻮاﺑﻢ ،و او ﺑﺮ ﺷﺘﺮ ﺑﯽ ﻣﻮی ﻻﻏﺮ ﺑﯿﮕﺎه
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﻮﯾﯽ ﺟﺎیھﺎی ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﮔﻮﺷﺖھﺎی درون ران وی ،ﭼﻮن ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ«.
آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ س ﻗﻮل وی را ﻧﻈﺮ ﺑﻪ دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ّ
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﻮد ،و ﺧﻮن او را
ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺮداﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۱۳آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ را اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از ﺷﻌﺒﯽ،
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۱/۵۲آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ب درﺑﺎره ﻗﺘﻞ ﯾﻚ ﯾﮫﻮدی
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق و ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ اﺑﯽ َﺑ ﱠﺰه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮدی از

اھﻞ ذﻣﻪ را در ﺷﺎم ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻪ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ ﺟﺮاح س ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ،او در
اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﻧﻤﻮد .ﻋﻤﺮ ﻧﻮﺷﺖ :اﮔﺮ اﯾﻦ ﻋﺎدﺗﺶ ﺑﺎﺷﺪ وی را
ﭘﯿﺶ آورده ،و ﮔﺮدﻧﺶ را ﺑﺰن ،و اﮔﺮ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﯿﺒﺎﮐﯽ و ﮐﻢ ﻋﻘﻠﯽ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ وی
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﮫﺎر ھﺰار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﯾﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪاش ﮐﻦ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل
) (۷/۲۹۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ اﻣﯿﺮ ارﺗﺸﯽ درﺑﺎره ﻣﻨﻊ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ

ﻣﺎﻟﮏ از ﻣﺮدی از اھﻞ ﮐﻮﻓﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
ارﺗﺸﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ﻧﻮﺷﺖ :ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﺮداﻧﯽ از ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺮک را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﭼﻮن از ﮐﻮه ﺑﺎﻻ رﻓﺖ و از دﺳﺖ وی ﻓﺮار ﻧﻤﻮد ﻣﺮد ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺘﺮس ،٢
ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮف ﻧﮑﻦ ،وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ وی را درﯾﺎﺑﺪ ﻣﯽﮐﺸﺪ - ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ﻣﻦ
در دﺳﺖ اوﺳﺖ  -اﮔﺮ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،ﮔﺮدﻧﺶ را ﻗﻄﻊ
ﻣﯽﮐﻨﻢ  .٣و ﻧﺰد اﺑﻦ ﺻﺎﻋﺪ و ﻻ ﻟﮑﺎﺋﯽ از اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ] :ﻋﻤﺮ[ ﮔﻔﺖ:
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ ﺷﻤﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸﺮﮐﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺖ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﺮف آﺳﻤﺎن اﺷﺎره ﮐﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ]ھﻤﺎن ﻣﺸﺮک[ ﻧﺰد وی ﺑﻨﺎﺑﺮ آن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﻮد ،و او
وی را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ ،ﻣﻦ او را ﺧﻮاھﻢ ﮐﺸﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۲/۲۹۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ ھﺮﻣﺰان ﺑﺎ ﻋﻤﺮ س
ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۹/۹۶از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺗﺴﺘﺮ را ﻣﺤﺎﺻﺮه
ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و ھﺮﻣﺰان ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻋﻤﺮ س را درﺑﺎره ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ ،ﻣﻦ وی را ﻧﺰد
ﻋﻤﺮ آوردم ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد وی رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ :ﺣﺮف ﺑﺰن ،ﮔﻔﺖ :ﺳﺨﻦ
زﻧﺪه را ﯾﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﺮده را؟ ﮔﻔﺖ :ﺣﺮف ﺑﺰن ،ﺑﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ ﮔﺮوهھﺎی
ﻋﺮب را ﺧﺪاوﻧﺪ از ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا و ﻓﺎرغ ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ،
ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪﯾﻢ و ﻏﺼﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ .وﻟﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺷﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ دﯾﮕﺮ
ﻗﺪرﺗﯽ ﻧﺒﻮد .ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ] :ﺗﻮ[ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ دﺷﻤﻨﺎن زﯾﺎدی
را ﺑﺎ ﺷﻮﮐﺖ ﺷﺪﯾﺪی ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ،اﮔﺮ وی را ﺑﮑﺸﯽ ﻗﻮم از زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖﺷﺎن ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ .ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮاء ﺑﻦﻣﺎﻟﮏ و ﻣﺠﺰأه ﺑﻦ
 -١ﺑﯿﮫﻘﯽ ).(۳۳ /۸
 -٢اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ را ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،و »ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮف ﻧﮑﻦ« در ﺗﻔﺴﯿﺮ آن در
ﻋﺮﺑﯽ آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻣﺎﻧﺖ در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺬف ﻧﮕﺮدﯾﺪ .م.
 -٣ﻣﺎﻟﮏ ) (۳۵۹ /۲در ﺳﻨﺪ آن ﯾﮏ ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ.
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ﺛﻮر را ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ زﻧﺪه ﻧﮕﻪ دارم؟! وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺳﯿﺪم او را ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ
وی راھﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﯽ :ﺣﺮف ﺑﺰن ﺑﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :رﺷﻮه
ﺧﻮردی و از وی ﭼﯿﺰی ﺑﻪ دﺳﺖ آوردی؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻧﻪ رﺷﻮه ﮔﺮﻓﺘﻢ ،و
ﻧﻪ ﭼﯿﺰی از وی ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهام .ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ آن ﺷﮫﺎدت ﺧﻮدت ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺧﻮدت را ﺑﯿﺎور ،ﯾﺎ ﺑﻪ
ﺗﻌﺬﯾﺒﺖ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ ،و ﺑﻪ زﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﻮام ﺑﺮ ﺧﻮردم ،او ﺑﺎ ﻣﻦ
ﺷﮫﺎدت داد ،و ﻋﻤﺮ س ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺎد ،و ھﺮﻣﺰان اﺳﻼم آورد و ﻋﻤﺮ ﺑﺮاﯾﺶ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد.
ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۲/۲۹۸آﻣﺪه و ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۹/۹۶ﻧﯿﺰ آن را از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺒﯿﺮﺑﻦ ﺣﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎق دﯾﮕﺮی ﺑﻪ
ﻃﻮل آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۷/۸۷آن را ﺧﯿﻠﯽھﺎ ﻃﻮﯾﻞ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ّ
ﻋﻤﺮ س و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﺎش ﺑﺮای ﻣﺮد ﻣﺴﻨﯽ از اھﻞ ذﻣﻪ
ﱠ
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ و واﻗﺪی از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺪرد اﺳﻠﻤﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:

ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﺑﻪ ﺟﺎﺑﯿﻪ آﻣﺪﯾﻢ ﺑﺎ ﻣﺮد ﺑﺰرگ ﺳﺎﻟﯽ از اھﻞ ذﻣﻪ
ﺑﺮﺧﻮرد ،ﮐﻪ ﻃﻌﺎم ﻃﻠﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،از ﺣﺎل وی ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪ ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :اﯾﻦ ﻣﺮدی اﺳﺖ از
اھﻞ ذﻣﻪ ،ﮐﻪ ﺳﺎﻟﺨﻮرده و ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻤﺮ س ﺟﺰﯾﻪای را ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮدن وی ﺑﻮد
ّ
ﻟﻐﻮ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :وی را ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰﯾﻪ ﻣﮑﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﯿﺪ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪ
ﺗﺮﮐﺶ ﻧﻤﻮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻃﻌﺎم ﻃﻠﺐ ﮐﻨﺪ؟ و ده درھﻢ از ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﯿﺎل ﻧﯿﺰ
ﺑﻮد  -ﺣﻮاﻟﻪ ﻧﻤﻮد .و در ﻧﺰد اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ ،اﺑﻦ زﻧﺠﻮﯾﻪ و ﻋﻘﯿﻠﯽ از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ:
وی ﺑﺮ ﻣﺮد ﻣﺴﻨﯽ از اھﻞ ّ
ذﻣﻪ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺮ دروازهھﺎی ﻣﺴﺎﺟﺪ ﮔﺪاﯾﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد.
ﮔﻔﺖ :در ﺣﻖ ﺗﻮ اﻧﺼﺎف ﻧﻨﻤﻮدﯾﻢ .در ﺟﻮاﻧﯿﺖ از ﺗﻮ ﺟﺰﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،و در ﭘﯿﺮﯾﺖ ﺿﺎﯾﻌﺖ
ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺎﻟﺶ ﺣﻮاﻟﻪ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۳۰۲ ۳۰۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
داﺳﺘﺎن ﻣﺮدی از اھﻞ ّ
ذﻣﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﺮ س
اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ از ﯾﺰﯾﺪﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﺎﻟﮏ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺟﺎﺑﯿﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و
ّ
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺑﻮد ،ﻣﺮدی از اھﻞ ّ
ذﻣﻪ آﻣﺪه ﺑﻪ او اﻃﻼع داد ﮐﻪ

ﻣﺮدم اﻧﮕﻮر او را ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﻋﻤﺮ س ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،و ﺑﺎ ﻣﺮدی از ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻪ
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ﺳﭙﺮی را ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد و در آن اﻧﮕﻮر ﺑﻮد ،ﻋﻤﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺗﻮ ھﻢ ھﻤﭽﻨﺎن؟! ﭘﺎﺳﺦ داد :ای
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،دﭼﺎر ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺷﺪﯾﻢ ،آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ س ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ آن دﺳﺘﻮر ﺑﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﮕﻮر را داد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۲/۲۹۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
داﺳﺘﺎن ﻗﻀﺎوت وی ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﯾﻚ ﯾﮫﻮدی ﺑﺮﺧﻼف ﯾﻚ ﻣﺴﻠﻤﺎن

ﻣﺎﻟﮏ از ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﯾﮏ ﯾﮫﻮدی ﻧﺰد ﻋﻤﺮ س
دﻋﻮا ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻋﻤﺮ ﺣﻖ را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﯾﮫﻮدی داد و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ وی ﺣﮑﻢ ﻧﻤﻮد .ﯾﮫﻮدی ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺣﻖ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻧﻤﻮدی ،ﻋﻤﺮ وی را ﺑﺎ ﺷﻼق زد و ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ از ﮐﺠﺎ
ﻣﯽداﻧﯽ؟ ﯾﮫﻮدی ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﺎ در ﺗﻮرات ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ :ھﺮ ﻗﺎﺿﯿﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻗﻀﺎوت
ﮐﻨﺪ ،ﯾﮏ ﻣﻠﮏ از ﻃﺮف راﺳﺖ وی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﯾﮏ ﻣﻠﮏ از ﻃﺮف ﭼﭙﺶ ،و او را ﺑﻪ راﺳﺘﯽ
ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﻨﺪ و )ﺑﻪ ﺣﻖ( ﻣﻮﻓﻘﺶ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ وی ﺑﺎ ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﺣﻖ را ﺗﺮک
ﻧﻤﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و او را رھﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۴۵۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
داﺳﺘﺎن ﻋﻤﺮ و اﯾﺎس ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ ب
ﻃﺒﺮی ) (۵/۳۲از اﯾﺎس ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ و او از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ
اﻟﺨﻄﺎب س در ﺑﺎزار ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد و ﺷﻼق ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮد ،ﻣﺮا آھﺴﺘﻪ ﺑﺎ آن زد ،و در ﮔﻮﺷﻪ
ﻟﺒﺎﺳﻢ اﺻﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﮔﻔﺖ :از راه ﮐﻨﺎر ﺑﺎش ،ﭼﻮن ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻓﺮارﺳﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ روﺑﺮو ﺷﺪ
و ﮔﻔﺖ :ای ﺳﻠﻤﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﺣﺞ ﮐﻨﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ :آری .از دﺳﺘﻢ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف
ﻣﻨﺰﻟﺶ روان ﺷﺪ ،و ﺷﺸﺼﺪ درھﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ داد و ﮔﻔﺖ :از اﯾﻦ ،در ﺣﺞ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻦ،
و ﺑﺪان ﮐﻪ ،در ﺑﺪل ھﻤﺎن دره اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را زدم .ﮔﻔﺘﻢ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﻣﻦ آن را ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﯿﺎوردم .ﮔﻔﺖ :وﻟﯽ ﻣﻦ آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮدهام.
ّ

ﻋﺪاﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎن ذی اﻟﻨﻮرﯾﻦ س
ﻗﺼﻪ وی ﺑﺎ ﻏﻼﻣﺶ در اﯾﻦ ﺑﺎره
ّ
ﺳﻤﺎن در اﻟﻤﻮاﻓﻘﻪ از اﺑﻮاﻟﻔﺮات رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺜﻤﺎن س ﻏﻼﻣﯽ داﺷﺖ ،ﺑﻪ

او ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﮔﻮش ﺗﻮ را ﻣﺎﻟﯿﺪه ﺑﻮدم ،از ﻣﻦ ﻗﺼﺎص ﺑﮕﯿﺮ ،ﻏﻼم ﮔﻮﺷﺶ را ﮔﺮﻓﺖ ،ﻋﺜﻤﺎن س

 -١ﻣﺎﻟﮏ ) (۵۵۳ /۲ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ).(۲۱۹۷

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ
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ﮔﻔﺖ :ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺎل ،ﭼﻪ ﺧﻮب ،ﻗﺼﺎص در دﻧﯿﺎ ،ﻧﻪ ﻗﺼﺎص در آﺧﺮت .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﺮﯾﺎض اﻟﻨﻀﺮه ﻓﯽ ﻣﻨﺎﻗﺐ اﻟﻌﺸﺮه ) (۲/۱۱۱از ﻣﺤﺐ ﻃﺒﺮی آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ ﻋﺪاﻟﺖ وی درﺑﺎره ﭘﺮﻧﺪهای
اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ درﻣﺴﻨﺪ ﺧﻮد )ص (۴۷از ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺎرث رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ّ
داراﻟﻨﺪوه ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺧﻮاﺳﺖ از
ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س وارد ﻣﮑﻪ ﺷﺪ ،و در روز ﺟﻤﻌﻪ داﺧﻞ

آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ را ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎزد ،آن ﮔﺎه ﭼﺎدر ﺧﻮد را ﺑﺮ دﯾﻮاری  ١در ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺪاﺧﺖ،
و ﭘﺮﻧﺪهای از اﯾﻦ ﮐﺒﻮﺗﺮان ﺑﺎﻻی آن ﻧﺸﺴﺖ ،و او آن را ﭘﺮاﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﻣﺎری آن را ﮔﺮﻓﺖ و
ّ
ﮐﺸﺘﺶ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را ﺑﻪﺟﺎی آورد ،ﻣﻦ و ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن س ﻧﺰد وی
داﺧﻞ ﺷﺪﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :در ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز اﻧﺠﺎم دادم ،ﺑﺮ ﻣﻦ ﺣﮑﻢ ﮐﻨﯿﺪ :ﻣﻦ داﺧﻞ
اﯾﻦ ﻣﻨﺰل ﺷﺪم ،و ﺧﻮاﺳﺘﻢ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ را ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎزم ،و ﭼﺎدرم را ﺑﺮ اﯾﻦ دﯾﻮار
اﻧﺪاﺧﺘﻢ ،ﭘﺮﻧﺪهای از اﯾﻦ ﮐﺒﻮﺗﺮان ﺑﺮ آن ﻧﺸﺴﺖ ،ﺗﺮﺳﯿﺪم ﺑﺮ آن ﻏﺎﯾﻂ ﺧﻮد را ﺑﯿﻔﮑﻨﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از آﻧﺠﺎ آن را ﭘﺮاﻧﺪم ،آن ﮔﺎه ﺑﺮ )ﭘﺸﺖ( آن دﯾﻮار دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺴﺖ ،و ﻣﺎری آن را
ﮔﺮﻓﺖ و ﮐﺸﺘﺶ .ﻣﻦ در ﻧﮫﺎد ﺧﻮﯾﺶ درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ آن را از ﻣﻨﺰل و ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن
ّ
در اﻣﺎن ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﺮﮔﺶ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﭘﺮاﻧﺪم .ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻔﺎن س ﮔﻔﺘﻢ:
ﯾﮏ ﺑﺰ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺳﺮخ رﻧﮓ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ،ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺮ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺣﮑﻢ ﮐﻨﯽ؟
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ آن را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ،ﻋﻤﺮ س را ﺑﺪان اﻣﺮ ﻧﻤﻮد.
ﻋﺪاﻟﺖ ﻋﻠﯽ س
ﻋﻠﯽ س و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺎل اﺻﻔﮫﺎن
َ
ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۶/۳۴۸و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﮐﻠﯿﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎﻟﯽ از اﺻﻔﮫﺎن

ﺑﺮای ﻋﻠﯽ س آﻣﺪ ،او آن را ﺑﻪ ھﻔﺖ ﺳﮫﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،آن ﮔﺎه ﻗﺮص ﻧﺎﻧﯽ را ﯾﺎﻓﺖ ،و آن
را ھﻔﺖ ﺗﮑﻪ ﻧﻤﻮد ،و ھﺮ ﺗﮑﻪ آن را ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از آن ﺳﮫﻢھﺎ اﻧﺪاﺧﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن اﻣﺮای
ھﻔﺘﮕﺎﻧﻪ را ﺧﻮاﺳﺖ و در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺪام آنھﺎ اول داده
ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۱۶آﻣﺪه و آن را اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ﻧﯿﺰ در اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب
) (۳/۴۹رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -١در ﻧﺺ ﮐﺘﺎب »واﻗﻒ« آﻣﺪه ،و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮاد از آن دﯾﻮار ،ﺳﺘﻮن ﯾﺎ ﭼﻮب ﺑﺎﺷﺪ.
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داﺳﺘﺎن وی س ﺑﺎ زن ﻋﺮﺑﯽ و ﻣﻮﻻی وی
ﱠ
ّ
ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۶/۳۴۹از ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ھﺎﺷﻤﯽ از ﭘﺪرش و او از ﺟﺪش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده،

ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :دو زن ﯾﮑﯽ ﻋﺮﺑﯽ و دﯾﮕﺮی آزاد ﮐﺮده ﺷﺪه آن زن ،ﻧﺰد ﻋﻠﯽ س ﺑﺮای ﻃﻠﺐ
ﭼﯿﺰی آﻣﺪﻧﺪ ،و ﺑﺮای ھﺮ ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ ﯾﮏ ﮐ ّﺮ  ١ﻃﻌﺎم و ﭼﮫﻞ درھﻢ اﻣﺮ داد .آزاد ﮐﺮده
ﺷﺪه آﻧﭽﻪ را داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺖ و رﻓﺖ .وﻟﯽ زن ﻋﺮﺑﯽ ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻣﺜﻞ آﻧﭽﻪ را ﻣﯽدھﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دادی ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻋﺮب و او ﮐﻨﯿﺰ آزاد ﮐﺮده ﺷﺪه
اﺳﺖ؟ ﻋﻠﯽ س ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ دﯾﺪم ،و در آن ﺗﻤﯿﯿﺰی ﺑﺮای ﭘﺴﺮان
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺮ ﭘﺴﺮان اﺳﺤﻖ )ﻋﻠﯿﮫﻤﺎاﻟﺴﻼم( ﻧﺪﯾﺪم.
ُ
َ
آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن ﻋﻠﯽ س و ﺟ ْﻌﺪه ﺑﻦ ھ َﺒﯿﺮه در اﯾﻦ ﺑﺎره واﻗﻊ ﺷﺪ

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺟﻌﺪه ﺑﻦ ھﺒﯿﺮه ﻧﺰد ﻋﻠﯽ س
آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ دو ﻧﻔﺮ ﻧﺰدت ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،و ﺗﻮ ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ از ﺟﺎﻧﺶ
ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮ ھﺴﺘﯽ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اھﻞ و ﻣﺎﻟﺶ ،و دﯾﮕﺮ آن دو اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﮑﺸﺪ
ً
ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﺣﮑﻢ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد! ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻋﻠﯽ س ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ وی زده ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﻮدم ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮدم،
وﻟﯽ اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﺑﺮای ﺧﺪا .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۶۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺨﻦ اﺻﺒﻎ ﺑﻦ ﻧﺒﺎﺗﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد

اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ در اﻻﻣﻮال از اﺻﺒﻎ ﺑﻦ ﻧﺒﺎﺗﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س
ﺑﻪ ﺑﺎزار رﻓﺘﻢ ،وی دﯾﺪ ﮐﻪ اھﻞ ﺑﺎزار از ﺟﺎھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
ﭼﯿﺴﺖ  ٢ﮔﻔﺘﻨﺪ :اھﻞ ﺑﺎزار از ﺟﺎھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮده  ،٣وی ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﺣﻖ
ّ
را ﻧﺪارﻧﺪ؟ ﺑﺎزار ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﻼی ﻧﻤﺎزﮔﺰاران اﺳﺖ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺳﺒﻘﺖ
ﻧﻤﻮد ھﻤﺎن روز ﺗﺎ ﺗﺮک ﻧﻤﻮدﻧﺶ ﺑﺮای وی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۷۶آﻣﺪه
اﺳﺖ ،و ﻗﺼﻪ ﻋﻠﯽ س ﺑﺎ ﯾﮫﻮدی در »ﺣﮑﺎﯾﺖھﺎی اﻋﻤﺎل و اﺧﻼق اﺻﺤﺎب ش ﮐﻪ ّ
ﻣﺆدی
ﺑﻪ ھﺪاﯾﺖ ﻣﺮدم ﮔﺮدﯾﺪ« در ) (۱/۳۳۰ﮔﺬﺷﺖ.
 -١ﮐ ّﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﻣﺴﺎوی ﺑﻪ  ۹۶۵ﺻﺎع .ﻧﻘﻞ از اﻟﻤﻨﺠﺪ .م.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺷﻮر و ﺷﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟
 -٣ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮑﯽ ﺑﺮ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ .م.

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ

١٤٥

ﱠ

ﻋﺪاﻟﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ رواﺣﻪ س
داﺳﺘﺎن ﺧﯿﺒﺮ و ﻋﺪاﻟﺖ وی ﺑﺎ ﯾﮫﻮد ﺳﺎﮐﻦ آن ،و اﯾﻦ ﻗﻮل اﯾﺸﺎن ﮐﻪ :آﺳﻤﺎنھﺎ و
زﻣﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﻮارﻧﺪ

ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺎ ﻃﻮل آن در ﻗﺼﻪ ﺧﯿﺒﺮ ﻣﺘﺬﮐﺮ
ﱠ
ﺷﺪه و در آن آﻣﺪه :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ رواﺣﻪ س ھﺮ ﺳﺎل ﻧﺰد آﻧﮫﺎ ﻣﯽآﻣﺪ ،آن را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن اﻧﺪازه
ﻣﯽﮐﺮد ،و ﻧﺼﻒ را ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﻮد .آنھﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﺷﺪت اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و
ﱠ
ﺗﺨﻤﯿﻦ وی ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮدﻧﺪ ،و ]ھﻤﭽﻨﺎن[ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ وی  ١رﺷﻮه دھﻨﺪ .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ:
ای دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا ،ﺣﺮام را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮراﻧﯿﺪ؟ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،از ﻧﺰد ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎن
ﻧﺰد ﻣﻦ ،ﺑﻪﺳﻮی ﺷﻤﺎ آﻣﺪهام ،و ﺷﻤﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ از ﺑﻮزﯾﻨﮕﺎن و ﺧﻨﺰﯾﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺪﺗﺮ ھﺴﺘﯿﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ و ﺑﻐﻀﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ،و دوﺳﺘﯽ ام ﺑﻪ وی ،ﻣﺮا ﺑﻪ
اﯾﻦ وادار ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﮑﻨﻢ .آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ
اﺳﺘﻮارﻧﺪ  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۱۹۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻘﺪاد ﺑﻦ اﺳﻮد س
ﺳﺨﻦ ﺣﺎرث ﺑﻦ ﺳﻮﯾﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎره و اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﻘﺪاد :ﻣﻦ ﻣﯽﻣﯿﺮم ﺗﺎ اﺳﻼم ﻋﺰﯾﺰ
ﺑﺎﺷﺪ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۷۶از ﺣﺎرث ﺑﻦ ﺳﻮﯾﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻘﺪاد ﺑﻦ

اﺳﻮد س در ﺳﺮﯾﻪای ﺑﻮد ،و )دﺷﻤﻦ( اﯾﺸﺎن را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮد ،اﻣﯿﺮ ﻓﺮﻣﺎن داد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ
ﭼﮫﺎرﭘﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﭼﺮا ﺑﯿﺮون ﻧﺒﺮد ،ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ او ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد،
ﭼﮫﺎرﭘﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﺮا ﺑﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻣﯿﺮ وی را زد ،و آن ﻣﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﺎ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪم ،ھﺮﮔﺰ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم .آن ﮔﺎه ﻣﻘﺪاد ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ:
ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﻣﻮﺻﻮف ﻗﺼﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ،ﻣﻘﺪاد ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮﯾﺶ را
در ﮔﺮدن اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﺎ وی ﺑﻪ ﻃﺮف اﻣﯿﺮ روان ﺷﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد اﻣﯿﺮ رﺳﯿﺪ ﮔﻔﺖ:

ﱠ
 -١ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ س .م.
 -٢ﺑﯿﮫﻘﯽ ).(۱۱۴ /۶

١٤٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻗﺼﺎص وی را از ﻧﻔﺲ ﺧﻮدت ﺑﺪه .وی ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ،وﻟﯽ آن ﻣﺮد ﻣﻌﺎﻓﺶ ﻧﻤﻮد ،و ﻣﻘﺪاد
در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﯽﻣﯿﺮم ﺗﺎ اﺳﻼم ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻮف ﺧﻠﻔﺎ ش
ّ
ﺻﺪﯾﻖ س
ﺣﺪﯾﺚ ﺿﺤﺎك درﺑﺎره ﺧﻮف اﺑﻮﺑﮑﺮ

اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ،ھﻨﺎد و ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﺿﺤﺎک رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ ّ
ﺻﺪﯾﻖ س
ﭘﺮﻧﺪهای را روی درﺧﺘﯽ دﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﺎد ﺑﺮای ﺗﻮ ای ﭘﺮﻧﺪه! ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ،
دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﭼﻮن ﺗﻮ ﻣﯽﺑﻮدم ،ﺑﺮ درﺧﺖ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﯽ و از ﻣﯿﻮهھﺎ ﻣﯽﺧﻮری ،ﺑﻌﺪ از آن
ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﻧﻪ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﺖ و ﻧﻪ ﻋﺬاﺑﯽ! ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ درﺧﺘﯽ
در ﮐﻨﺎر راه ﻣﯽﺑﻮدم ،ﮐﻪ ﺷﺘﺮی از ﻧﺰدم ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ و ﻣﺮا ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،و در دھﺎﻧﺶ
ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ و ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮو ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺮا ﭘﺸﮑﻠﯽ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﺮد و
ﺑﺸﺮ ﻧﻤﯽﺑﻮدم .و در ﻧﺰد اﺑﻦ ﻓﺘﺤﻮﯾﻪ در اﻟﻮﺟﻞ از ﺿﺤﺎک ﺑﻦ ﻣﺰاﺣﻢ آﻣﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﻪ ﮔﻨﺠﺸﮑﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد :ای ﮔﻨﺠﺸﮏ ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ! از ﻣﯿﻮهھﺎ
ﻣﯽﺧﻮری و ﺑﺮ درﺧﺖھﺎ ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﻧﻪ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﺗﻮ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻋﺬاﺑﯽ! ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﻗﻮﭼﯽ ﻣﯽﺑﻮدم ،ﮐﻪ اھﻠﻢ ﻣﺮا ﭼﺎق ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺧﻮب ﺑﺰرگ
و ﭼﺎق ﻣﯽﺷﺪم ﻣﺮا ذﺑﺢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﯾﮏ ﭘﺎرهام را ﮐﺒﺎب و ﭘﺎره دﯾﮕﺮم را ﺧﺸﮏ ﮐﺮده،
ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺮا در ﻣﮑﺎن ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻠﯿﺪی ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،و ﺑﺸﺮ
ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﺪم .و در ﻧﺰد اﺣﻤﺪ در اﻟﺰھﺪ از اﺑﻮﺑﮑﺮ ّ
ﺻﺪﯾﻖ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :دوﺳﺖ
داﺷﺘﻢ ﻣﻮﯾﯽ در ﭘﮫﻠﻮی ﺑﻨﺪه ﻣﺆﻣﻨﯽ ﻣﯽﺑﻮدم .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۳۶۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺪﯾﺚ ﺿﺤﺎك درﺑﺎره ﺧﻮف ﻋﻤﺮ س
ھﻨﺎد ،اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۵۲و ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﺿﺤﺎک رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ س
ﻓﺮﻣﻮد :ای ﮐﺎش ﻗﻮچ اھﻠﻢ ﻣﯽﺑﻮدم ،آن ﻗﺪر ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﭼﺎﻗﻢ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﺧﻮب ﭼﺎق ﻣﯽﺷﺪم ،آن ﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﮐﻪ وی را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ ،ﺑﻪ زﯾﺎرتﺷﺎن ﻣﯽآﻣﺪ،
و ﯾﮏ ﭘﺎره ﻣﺮا ﮐﺒﺎب ،و ﭘﺎره دﯾﮕﺮم را ﺧﺸﮏ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ ،و ﺳﭙﺲ ﻣﺮا ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﭘﻠﯿﺪی ﺑﯿﺮون ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺸﺮ ﻧﻤﯽﺑﻮدم.
ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ درﺑﺎره ﺧﻮف ﻋﻤﺮ س

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ
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اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرک ،اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ،ﻣﺴﺪد و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ،از ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س را دﯾﺪم ﮐﻪ ﮔﯿﺎھﯽ را از زﻣﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ :ای
ﮐﺎش اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻣﯽﺑﻮدم ،ای ﮐﺎش ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﺪم ،ای ﮐﺎش ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺑﻮدم ،ای ﮐﺎش
ﻣﺎدرم ﻣﺮا ﻧﻤﯽزاد ،ای ﮐﺎش ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه و از ﺧﺎﻃﺮهھﺎ ﻣﯽرﻓﺘﻢ.
و ﻧﺰد اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۵۳از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﻨﺎدﯾﯽ از
آﺳﻤﺎن ﻧﺪا ﮐﻨﺪ :ای ﻣﺮدم ،ﺷﻤﺎ ھﻤﻪ ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺖ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﻣﮕﺮ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ
ﮐﻪ آن ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻢ .و اﮔﺮ ﻣﻨﺎدﯾﯽ ﻧﺪا ﮐﻨﺪ :ای ﻣﺮدم ،ﺷﻤﺎ ھﻤﻪ ﺑﻪ دوزخ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ
ﺟﺰ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺧﻮاھﺎﻧﻢ ﮐﻪ آن ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻢ.
آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن ﻋﻤﺮ و اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد

و ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻋﻤﺮ ﺑﺎ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی س
ﺑﺮﺧﻮرد و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ،آﯾﺎ ﺗﻮ را ﺧﺸﻨﻮد ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ھﻤﺎن ﻋﻤﻠﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﺳﺪ ،و ﺗﻮ از ]ﺑﻘﯿﻪ[ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺴﻨﺪه و ﻣﺴﺎوی ﺑﯿﺮون
ﺷﺮش و ّ
روی ،ﺧﯿﺮ آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ّ
ﺷﺮ آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﯿﺮش ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺎوی ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﻮ
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺿﺮرت؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ .ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺼﺮه آﻣﺪم در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﮫﻞ و ﻧﺎداﻧﯽ در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﺷﺎﯾﻊ ﺑﻮد ،ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ را ﺑﻪ آﻧﮫﺎ آﻣﻮﺧﺘﻢ ،و ﺑﺎ
آنھﺎ در راه ﺧﺪا ﺟﮫﺎد ﻧﻤﻮدم ،و ﻣﻦ ﺑﻪ آن ﻓﻀﻞ وی را ﺧﻮاھﺎﻧﻢ .ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :وﻟﯽ ﻣﻦ
دوﺳﺖ دارم ﮐﻪ از ﻋﻤﻠﻢ ،ﺧﯿﺮ آن ﺑﻪ ﺷﺮش ،و ﺷﺮ آن ﺑﻪ ﺧﯿﺮش ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺎوی و ﮐﻔﺎف
ﺑﯿﺮون روم ،ﮐﻪ ﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﻦ و ھﻤﺎن ﻋﻤﻠﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻮد
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﺳﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۴۰۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب درﺑﺎره ﺧﻮف ﻋﻤﺮ س ھﻨﮕﺎم وﻓﺎﺗﺶ

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۵۲از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﺧﻨﺠﺮ زده ﺷﺪ ﻧﺰدش داﺧﻞ ﺷﺪم و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺸﺎرت ﺑﺎد ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮ ﺷﮫﺮھﺎ را ﮔﺸﻮد ،ﻧﻔﺎق را ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮ دﻓﻊ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و رزق را ﻓﺮاخ ﻧﻤﻮد.
ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻦ ﻋﺒﺎس آﯾﺎ در اﻣﺎرت ﻣﺮا ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟! ﮔﻔﺘﻢ :و در ﻏﯿﺮ آن .ﮔﻔﺖ:
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،دوﺳﺖ دارم از آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ داﺧﻞ ﺷﺪه
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﻮدم ،ﺧﺎرج ﺷﻮم ،ﻧﻪ اﺟﺮی ]از آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ [،و ﻧﻪ ﮔﻨﺎھﯽ .اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺣﺪﯾﺚ
اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب در ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ ﻃﻮﯾﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ آن را از اﺑﻮراﻓﻊ،
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۹/۷۶آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۲۵۴آن را از اﺑﻦ
ﻋﺒﺎس ب ﻣﺜﻞ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ) (۳/۲۵۶آن را از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی از وی
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و در آن آﻣﺪه اﺳﺖ :ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ّ
ﺟﻨﺖ ﺑﺸﺎرت ﺑﺎد،
ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﯾﺎر و ھﻤﺼﺤﺒﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻮدی ،و اﻣﺎرت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه
ﮔﺮﻓﺘﯽ و ﻗﻮی  ١ﺷﺪی ،و اﻣﺎﻧﺖ را ادا ﻧﻤﻮدی .ﮔﻔﺖ :ﺑﺸﺎرت ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﺖ ]ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﮕﻮﯾﻢ[ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از او دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺒﻮدی ﻧﯿﺴﺖ ،اﮔﺮ دﻧﯿﺎ و آﻧﭽﻪ در آن
اﺳﺖ از آن ﻣﻦ ﺑﻮد ،آن را از ﺗﺮس و ھﻮل آﻧﭽﻪ در ﭘﯿﺶ دارم ،ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ را
ﺑﺪاﻧﻢ ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ از آن ﻓﺪﯾﻪ ﻣﯽدادم .و درﺑﺎره ﮔﻔﺘﺎرت ﺑﻪ ﻣﻦ در ﻣﻮرد اﻣﺎرت ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ،
]ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ[ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ دوﺳﺖ دارم آن ﺑﺮاﯾﻢ ﮐﻔﺎف ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻌﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﻪ ﺑﻪ
ﺿﺮرم .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ از ھﻢ ﺻﺤﺒﺘﯽ ھﻤﺮاه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪی ،ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﱠ
آرزوﯾﺶ را دارم .و اﯾﻦ را ) (۳/۲۵۷از ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻃﻮﻻﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آن اﻓﺰوده اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ﺑﻨﺸﺎﻧﯿﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب ﮔﻔﺖ :ﺳﺨﻦ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﮑﺮار ﮐﻦ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﺮار
ﻧﻤﻮد ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ،روزی ﮐﻪ ﺑﺎ وی روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮی،
ﮔﻮاھﯽ و ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﯽ؟ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب ﮔﻔﺖ :آری .راوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ س
ﺑﺪان ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ ]از آن[ ﺧﻮﺷﺶ آﻣﺪ.
ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب و ِﻣ ْﺴ َﻮر درﺑﺎره ﺧﻮف ﻋﻤﺮ س ھﻨﮕﺎم وﻓﺎﺗﺶ

و ﻧﺰد اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۵۲از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﺮ ﻋﻤﺮ در
ھﻤﺎن ﺑﯿﻤﺎریاش ﮐﻪ در آن وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﺮ ران ﻣﻦ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﺳﺮم را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ
ﺑﮕﺬار .اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺮ ﺗﻮ ﭼﻪ ﺑﺎک اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ران ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬارش .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ،ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﻣﻦ و
وای ﺑﺮ ﻣﺎدرم ،اﮔﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺑﺮ ﻣﻦ رﺣﻢ ﻧﮑﻨﺪ .از ﻣﺴﻮر رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ

 -١ﯾﻌﻨﯽ :ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺒﺮد آن ﻗﻮی و ﻗﺎدر ﺑﻮدی .م.

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ
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ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ ﺧﻨﺠﺮ زده ﺷﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه زﻣﯿﻦ ﻃﻼ ﻣﯽداﺷﺘﻢ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ رھﺎﯾﯽ از ﻋﺬاب اﻟﮫﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ آن را ﺑﺒﯿﻨﻢ ﻓﺪﯾﻪاش ﻣﯽدادم.
آﯾﺎ اﻣﯿﺮ از ﻣﻼﻣﺖ و ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﻼﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﻫﺮاﺳﺪ

ﺣﺪﯾﺚ ﺳﺎﺋﺐ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﺳﺎﺋﺐ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﮔﻔﺖ :از
ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﻼﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪه در راه ﺧﺪا ﻧﺘﺮﺳﻢ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﻣﺼﺮوف ﻋﺒﺎدت و اﺟﺘﮫﺎد
ﺑﺎﺷﻢ؟ ﮔﻔﺖ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی از اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ دوش ﮔﯿﺮد ،در راه ﺧﺪا از ﻣﻼﻣﺖ،
ﻣﻼﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت
ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺮای وﻟﯽ اﻣﺮ ﺧﻮد ﺧﯿﺮﺧﻮاھﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۶۴آﻣﺪه اﺳﺖ.

وﺻﯿﺖﻫﺎی ﺧﻠﻔﺎ ﺑﻪ ﺧﻠﻔﺎ و اﻣﯿﺮان

وﺻﯿﺖھﺎی اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ب:
وﺻﯿﺖ وی ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ب ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ او را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﺳﺎزد

أﻏﺮ ّ -
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ّ
أﻏﺮ ﺑﻨﯽ ﻣﺎﻟﮏ  -رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س

ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﺮ س را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﮐﺴﯽ را ﻧﺰدش ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و وی را
ﺧﻮاﺳﺖ ،او ﻧﺰدش آﻣﺪ] ،اﺑﻮﺑﮑﺮ س[ ﮔﻔﺖ:
ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﮐﺎری ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ دوش ﮔﯿﺮﻧﺪهاش رﻧﺞ آور اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ای ﻋﻤﺮ از ﺧﺪا ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ وی ﺑﺘﺮس ،و از وی ﺑﻪ ﺗﻘﻮا و ﺗﺮﺳﺶ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎ ،ﭼﻮن
ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎر ،ﺑﯽ ﺑﯿﻢ و ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ .ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ﺧﻼﻓﺖ و اﻣﺎرت اﻣﺮی اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ آن را ادا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،دﯾﮕﺮان ﻣﺴﺘﺤﻖ آن ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺣﻖ اﻣﺮ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف دﺳﺘﻮر دھﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﻨﮑﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ،
اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽرود ﮐﻪ آرزوھﺎﯾﺶ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه و ﻋﻤﻠﺶ ﺑﻪ آن ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺮدد .اﮔﺮ ﺗﻮ ﻋﮫﺪه دار
اﻣﺮ اﯾﺸﺎن ﺷﺪی و ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد را از ]رﯾﺨﺘﻦ[ ﺧﻮنﺷﺎن ﺧﺸﮏ ﻧﮕﻪ داری،
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺷﮑﻤﺖ را ]از ﻧﺨﻮردن[ ﻣﺎلھﺎﯾﺸﺎن ﺧﺮد ﺳﺎزی ،و زﺑﺎﻧﺖ را از ﻧﺎﻣﻮسﺷﺎن ﺑﺎز داری ،اﯾﻦ
ﱠ
ﮐﺎر را ﺑﮑﻦ ،و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻗﻮت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖاﻟﻠﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .١
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۵/۱۹۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻏﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ س را درک ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل وی
ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و ﺣﺎﻓﻆ اﻟﻤﻨﺬری در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۴/۱۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :راوﯾﺎن وی ﺛﻘﻪاﻧﺪ ،ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ در
آن اﻧﻘﻄﺎع اﺳﺖ.
وﺻﯿﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ھﻨﮕﺎم رﺣﻠﺖ درﺑﺎره ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﻤﺮ و وﺻﯿﺘﺶ ﺑﻪ وی
ﱠ
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮگ

اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﻓﺮا رﺳﯿﺪ وﺻﯿﺖ ﻧﻤﻮد:
اﻟﺮﺣﻴﻢ .ﻫﺬا ﻋﻬﺪ ﻣﻦ اﰊ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ ،ﻋﻨﺪ اﺧﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﺎﻟﺪﻧﻴﺎ ،ﺧﺎرﺟﺎ
»ﺑﺴﻢاﷲ ا ﹼﻟﺮﲪﻦ ﹼ

ﻣﻨﻬﺎ ،واول ﻋﻬﺪه ﺑﺎﻻﺧﺮة داﺧﻼ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺆﻣﻦ اﻟﻜﺎﻓﺮ ،وﻳﺘﻘﻰ اﻟﻔﺎﺟﺮ ،وﻳﺼﺪق اﻟﻜﺬب:
اﲏ اﺳﺘﺨﻠﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﻌﺪي ﻋﻤﺮﺑﻦ اﳋﻄﺎب .ﻓﺎن ﻋﺪل ﻓﺬﻟﻚ ﻇﻨﻰ ﻓﻴﻪ ،وان ﺟﺎر وﺑﺪل ﻓﺎﳋﲑ
َ َ َ ۡ َ ُ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َ َّ ُ َ َ
َ َ
ب يَنقل ُِبون﴾ ]اﻟﺸﻌﺮاء.«[۲۲۷ :
اردت ،وﻻ اﻋﻠﻢ اﻟﻐﻴﺐ﴿ ،وسيعلم ٱ�ِين ظلموا أي منقل ٖ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪای ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪه ﻣﮫﺮﺑﺎن .اﯾﻦ ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ از اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ،

در آﺧﺮ زﻣﺎﻧﺶ در دﻧﯿﺎ ،ﮐﻪ از آن در ﺣﺎل ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ اﺳﺖ و اﺑﺘﺪای زﻣﺎﻧﺶ ﺑﻪ آﺧﺮت،
ﮐﻪ در آن در ﺣﺎل داﺧﻞ ﺷﺪن اﺳﺖ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮ اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورد ،ﻓﺎﺟﺮ ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎر
ﻣﯽﺷﻮد و دروﻏﮕﻮ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ :ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮدم ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮد
ﺳﺎﺧﺘﻢ .اﮔﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻨﺪ ،ھﻤﯿﻦ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ از وی اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻇﻠﻢ ﮐﻨﺪ و ﺗﻐﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﻦ
ﺧﯿﺮ را اراده ﻧﻤﻮدهام ،و ﻏﯿﺐ را ﻧﻤﯽداﻧﻢ" ،و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺘﻢ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ زودی ﺧﻮاھﻨﺪ
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺪام ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ"«.
ﺳﭙﺲ ﻧﺰد ﻋﻤﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و وی را ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮔﻔﺖ :ای ﻋﻤﺮ ﺑﺪﺑﯿﻦ ﺗﻮ را ﺑﺪ ﺑﯿﻨﺪ ،و
دوﺳﺖ دار ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﮔﯿﺮد ،و از ﻗﺪﯾﻢ ﺧﯿﺮ ﺑﺪ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ّ
ﺷﺮ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد - ،وی ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارم  -اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :وﻟﯽ آن ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺎز دارد ،ﺗﻮ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را دﯾﺪی ،و وی را ھﻤﺮاھﯽ ﻧﻤﻮدی ،و اﯾﻦ را ھﻢ دﯾﺪی ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﺮ ﻧﻔﺲ
ﺧﻮد ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽداد ،ﺣﺘﯽ زﯾﺎدت آﻧﭽﻪ را از وی ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽآﻣﺪ ،دوﺑﺎره ﺑﻪ اھﻠﺶ اھﺪا
 -١ﺿﻌﯿﻒ ﻣﻨﻘﻄﻊ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۶۰ ،۵۹ /۱أﻋﺰ اﺑﻮﺑﮑﺮ را درک ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :ﻣﺠﻤﻊ ) (۱۹۸ /۵و
ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ).(۱۳۹۱

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ
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ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و ﻣﺮا ﻧﯿﺰ دﯾﺪی ،و ھﻤﺮاھﯽام ﻧﻤﻮدی ،ﮐﻪ روش و ﻧﻘﺶ ﻗﺪم ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ
ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ ﺑﻮد ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻤﻮدم ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺧﻮاب ﻧﮑﺮدهام ﮐﻪ ﺧﻮاب ﺑﯿﻨﻢ و ﺷﺎھﺪ
]ﺻﺤﻨﻪای[ ﻧﺒﻮدم ،ﮐﻪ دﭼﺎر وھﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻢ .ﺑﺮ راھﯽ ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ از آن ﺑﯿﺮاه ﻧﺸﺪهام .ای
ﻋﻤﺮ ﺑﺪان! ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺷﺐ ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ آن را در روز ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و در روز
ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را در ﺷﺐ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻣﯿﺰان آﻧﺎن ﮐﻪ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ
ﮔﺮدﯾﺪه ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺮوی آﻧﮫﺎ از ﺣﻖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،و ﺳﺰاوار اﺳﺖ ﺑﻪ آن
ﺗﺮازوﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺣﻖ دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی در آن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮔﺮدد ،و ﻣﯿﺰان آﻧﺎن ﮐﻪ در
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺳﺒﮏ ﮔﺮدﯾﺪه ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺮوی اﯾﺸﺎن از ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺒﮏ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،و
ﺳﺰاوار اﺳﺖ ﺑﻪ آن ﺗﺮازوﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﺎﻃﻞ دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی در آن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺳﺒﮏ ﺷﻮد .از
ّاوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺮﺣﺬر ﻣﯽﺳﺎزم ﻧﻔﺲ ﺧﻮدت اﺳﺖ ،و از ﻣﺮدم ھﻢ ﺗﻮ را ﺑﺮﺣﺬر
ً
ﻣﯽﺳﺎزم ،ﭼﻮن ﭼﺸﻢھﺎی اﯾﺸﺎن ﺷﺪﯾﺪا ﻣﺘﻮﺟﻪاﻧﺪ ،و ھﻮاھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ]در ﺳﺮ[ دارﻧﺪ ،و
در ﻟﻐﺰﺷﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮی ،ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﻓﺎﯾﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و زﻧﮫﺎر ﮐﻪ در آن واﻗﻊ ﺷﻮی،
آﻧﮫﺎ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ در ﺧﻮف و از ﺗﻮ در ﺗﺮس ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ از ﺧﺪا
ﺧﻮف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ،و از وی ﺑﺘﺮﺳﯽ ،و اﯾﻦ وﺻﯿﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺗﻮ ﺳﻼم ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۴۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺳﺎﺑﻂ و ﻏﯿﺮ وی در ﺑﺎره ﮔﻔﺘﺎر اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ب ھﻨﮕﺎم
وﻓﺎﺗﺶ
در ﻧﺰد اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرک ،اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ،ھﻨﺎد ،اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ از

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺳﺎﺑﻂ و زﯾﺪﺑﻦ زﺑﯿﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرث و ﻣﺠﺎھﺪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﻣﺮگ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻓﺮارﺳﯿﺪ ،ﻋﻤﺮ س را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای ﻋﻤﺮ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮس ،و
ﺑﺪان ،ﺑﺮای ﺧﺪا ﻋﻤﻠﯽ در روز اﺳﺖ ﮐﻪ آن را در ﺷﺐ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و ﻋﻤﻠﯽ در ﺷﺐ
اﺳﺖ ﮐﻪ آن را در روز ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و اوﻧﻔﻞ را ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮض را ادا ﻧﮑﻨﯽ ﻗﺒﻮل
ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻣﯿﺰانھﺎی آﻧﺎن ﮐﻪ در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﯿﺰانھﺎیﺷﺎن وزن ﺷﺪه ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﭘﯿﺮویﺷﺎن از ﺣﻖ در دار دﻧﯿﺎ و ﺛﻘﻞ آن ﺑﺎﻻیﺷﺎن وزن ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺣﻖ اﺳﺖ ﺑﺮای
ﺗﺮازوﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدا در آن ﺣﻖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ وزن ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﯿﺰانھﺎی آﻧﺎن ﮐﻪ در
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﯿﺰانھﺎیﺷﺎن ﺳﺒﮏ ﺷﺪه ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﯿﺮویﺷﺎن از ﺑﺎﻃﻞ در دﻧﯿﺎ و ﺳﺒﮑﯽ
آن ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﺳﺒﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﺣﻖ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺮازوﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدا در آن ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺬاﺷﺘﻪ

١٥٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺒﮏ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ]وﻗﺘﯽ[ اھﻞ ﺟﻨﺖ را ﯾﺎد ﻧﻤﻮده ،آﻧﮫﺎ را ﺑﺎ
ﺧﻮبﺗﺮﯾﻦ اﻋﻤﺎلﺷﺎن ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و از ﮔﻨﺎهﺷﺎن در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ آنھﺎ را
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آوردی ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯽ :ﻣﻦ از ﻧﭙﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ در ھﺮاﺳﻢ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
]وﻗﺘﯽ[اھﻞ دوزخ را ﯾﺎد ﻧﻤﻮده آﻧﮫﺎ را ﺑﺎ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﻋﻤﺎلﺷﺎن ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﻧﯿﮑﯽﺷﺎن
را ﺑﺮ آﻧﮫﺎ رد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ آﻧﮫﺎ را ﯾﺎد ﻧﻤﻮدی ،ﺑﮕﻮ :ﻣﻦ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮫﺎ ﺑﺎﺷﻢ
ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ  -و آﯾﻪ رﺣﻤﺖ و ﻋﺬاب را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ  ،-ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻨﺪه در رﺟﺎ و ﺧﻮف
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و از ﺧﺪا آرزوھﺎی ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و از رﺣﻤﺖ وی ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و
ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖھﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ھﻼ ک ﻧﻤﯽاﻧﺪازد .اﮔﺮ ﺗﻮ وﺻﯿﺘﻢ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮدی ،ﻏﺎﯾﺒﯽ
ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ از ﻣﺮگ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺗﻮ آﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاﯾﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،و اﮔﺮ وﺻﯿﺘﻢ را ﺿﺎﯾﻊ
ﺳﺎﺧﺘﯽ ﻏﺎﯾﺒﯽ ﻣﺒﻐﻮضﺗﺮ و ﺑﺪﺗﺮ از ﻣﺮگ ﺑﺮاﯾﺖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد،و ﺗﻮ ﺑﺮ آن ﻏﺎﻟﺐ ﻧﯿﺴﺘﯽ .١
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۳۶۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
وﺻﯿﺖﻫﺎی اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص و ﻏﯿﺮ وی ش
وﺻﯿﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﺮو ب وﻗﺘﯽ ﮐﻪ وی را ﺑﺮ ارﺗﺶھﺎ ﺑﻪﺳﻮی ﺷﺎم ﮔﺴﯿﻞ ﻧﻤﻮد
ﱠ
ازﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮﺑﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺣﺰم رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ

اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ارﺗﺶھﺎ را در ﺷﺎم ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن
وی ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص س ﺑﻮد .ﺑﻪ وی دﺳﺘﻮر داد ،ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻠﻪ  ٢ﺑﻪ ﻃﺮف
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺮود ،ﻋﺴﺎﮐﺮ ﻋﻤﺮو ﮐﻪ ھﻤﺮاھﺶ از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﯿﺮون ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﻪ ھﺰار ﺗﻦ
ﺑﻮدﻧﺪ ،و در ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﻧﯿﺰ
ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎده در ﭘﮫﻠﻮی ﺳﻮاری ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص س ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد
ﺑﻪ او ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮده ،ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ای ﻋﻤﺮو! از ﺧﺪا در ﺧﻔﯿﻪھﺎی ﺧﻮد و آﺷﮑﺎرت ﺑﺘﺮس و از وی ﺣﯿﺎ ﮐﻦ ،ﭼﻮن او ﺗﻮ را
و ﻋﻤﻠﺖ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،و ﺗﻮ ﺧﻮدت ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ را از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺮﻧﺪ ،و
از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﺳﻼم از ﺗﻮ ﻏﻨﺎی ﺑﺰرگﺗﺮ دارﻧﺪ ،و از ﺑﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖﺗﺮﯾﻦ اھﻞ آناﻧﺪّ ،
ﻣﻘﺪم
داﺷﺘﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻋﺎﻣﻼن آﺧﺮت ﺑﺎش ،و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﯽ رﺿﺎی ﺧﺪا را ﻧﺼﺐ
 -١اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در )اﻟﺤﻠﯿﺔ( ) (۳۶ /۱و اﺑﻦ أﺑﯽ ﺷﯿﺒﺔ در )اﻟﻤﺼﻨﻒ( ).(۱۴۵ /۸
 -٢ﺷﮫﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﯾﮫﻮد اﮐﻨﻮن »أﯾﻼت« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ،و در ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﺧﻠﯿﺞ ﻋﻘﺒﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دارد.

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ

١٥٣

اﻟﻌﯿﻦ ﺧﻮد ﻗﺮار ده ،و ﺑﺮای آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺪر ﺑﺎش ،و درﺻﺪد ﮐﺸﻒ ﻋﻮرﺗﮫﺎ و
ﭘﻮﺷﯿﺪهھﺎی ﻣﺮدم ﻣﺒﺎش  ،١و ﺑﻪ آﺷﮑﺎر آﻧﮫﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﻦ و در اﻣﺮ ﺧﻮد ﺟﺪی ﺑﺎش ،و ﭼﻮن
]ﺑﺎ دﺷﻤﻦ[روﺑﺮو ﺷﺪی در روﺑﺮو ﺷﺪن راﺳﺖ و ﺻﺎدق ﺑﺎش و ﻧﺘﺮس ،و از ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﻊ ﮐﻦ،
و ﺑﺮ آن ﻋﻘﺎب ﻧﻤﺎ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﺤﺎب و ﯾﺎران ﺧﻮﯾﺶ وﻋﻆ ﻧﻤﻮدی ،از اﺧﺘﺼﺎر اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻦ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را اﺻﻼح ﮐﻦ ،رﻋﯿﺘﺖ ﺑﺮاﯾﺖ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل
) (۳/۱۳۳آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ) (۱/۱۲۹ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪه آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻧﺎﻣﻪ وی س ﺑﻪ ﻋﻤﺮو و وﻟﯿﺪﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ
اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی ) (۴/۲۹از ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو

و وﻟﯿﺪﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ ش ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﺼﻒ ﺻﺪﻗﺎت ﻗﻀﺎﻋﻪ ﺑﻮد ،ﻧﻮﺷﺖ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ س آﻧﮫﺎ را در وﻗﺖ
ﻓﺮﺳﺘﺎدنﺷﺎن ﺑﺮ ﺻﺪﻗﻪ ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد و ھﺮدوی آﻧﮫﺎ را ﯾﮏ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ:
در ﺧﻔﺎ و آﺷﮑﺎر از ﺧﺪا ﺑﺘﺮس ،ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﺪ ،ﺑﻪ او ﮔﺸﺎﯾﺸﯽ
ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،و از راهھﺎﯾﯽ ﺑﺮاﯾﺶ رزق و روزی ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﺑﺮد ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از
ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﺪ ،ﮔﻨﺎھﺎﻧﺶ را ﺑﺨﺸﯿﺪه و ﭘﺎداش را ﺑﺮاﯾﺶ ﻋﻈﯿﻢ و ﺑﺰرگ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،و ﺗﺮس از
ﺧﺪا ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﺑﻪ آن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻮ در راھﯽ
از راهھﺎی ﺧﺪا ھﺴﺘﯽ ،و در اﯾﻦ راه ﻣﺠﺎل ﻓﺮﯾﺐ ﮐﺎری و ﺗﻔﺮﯾﻂ و ﻏﻔﻠﺖ از ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻗﻮام دﯾﻦ و ﺣﻔﻆ ﺧﻼﻓﺖﺗﺎن در آن اﺳﺖ ،ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺿﻌﯿﻒ و ﺳﺴﺖ
ﻧﺸﻮ« .اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ) (۱/۱۳۲ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آن از ﻗﺎﺳﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻧﺎﻣﻪ وی ﺑﻪ ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص درﺑﺎره ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ ب
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ از ُﻣ ﱠﻄﻠﺐ ﺑﻦ ﺳﺎﺋﺐ ﺑﻦ اﺑﯽ وداﻋﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ ّ
ﺻﺪﯾﻖ
ِ
ﺑﻪ ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص ب ﻧﻮﺷﺖ:
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ وﻟﯿﺪ ﻧﻮﺷﺘﻢ ،ﺗﺎ ﺟﮫﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺗﻮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻧﺰد ﺗﻮ رﺳﯿﺪ ﺑﺎ وی ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ھﻤﺼﺤﺒﺘﯽ ﮐﻦ ،و ﺧﻮد را ﺑﺮ وی ﺑﻠﻨﺪ واﻧﻤﻮد ﻧﮑﻦ ،و ﻧﻈﺮ
ّ
ﺑﻪ ّ
ﻣﻘﺪم داﺷﺘﻨﻢ ﺗﻮ را از او و دﯾﮕﺮان ،ﺑﺪون وی ،در اﻣﻮر ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺗﺨﺎذ ﻧﮑﻦ ،ﺑﺎ آﻧﮫﺎ
ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎ و ھﻤﺮاهﺷﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﮑﻦ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۳/۱۳۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -١ﯾﻌﻨﯽ :در ﺻﺪد ﮐﺸﻒ ﭼﯿﺰھﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﺮدم ﻧﺒﺎش .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﺳﻌﺪ درﺑﺎره ﻧﺎﻣﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮای ﻋﻤﺮو ب
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ از ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ و او از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﺮوﺑﻦ
اﻟﻌﺎص ب ﮔﻔﺖ:
َ ُ َْ
»ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﻣﯽﮔﺬری :ﺑ ِﻠﯽ ،ﻋﺬره ،و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻀﺎﻋﻪ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻋﺮب
در آﻧﺠﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮدم .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آنھﺎ را ﺑﻪ ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪا دﻋﻮت ﮐﻦ ،و ﺑﻪ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺮﻏﯿﺐﺷﺎن ﻧﻤﺎ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن از ﺗﻮ ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻧﻤﻮد او را ﺳﻮاری ﺑﺪه ،و ﺑﻪ او ﺗﻮﺷﻪ
ﺑﺪه ،و در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آور ،و ھﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪای را در ﻣﺮﺗﺒﻪ و ﻣﻨﺰﻟﺘﺶ ﻗﺮار ﺑﺪه«.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۳۳آﻣﺪه ،و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ) (۱/۱۲۹ھﻢ آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ّ
ﺻﺪﯾﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﺣﺒﯿﻞ ﺑﻦ ﺣﺴﻨﻪ ب
وﺻﯿﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۷۰از ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﺎرث اﻟﺘﯿﻤﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:

ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ را ﻋﺰل ﻧﻤﻮد .درﺑﺎره وی ﺷﺮﺣﺒﯿﻞ ﺑﻦ ﺣﺴﻨﻪ س را ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ از اﻣﺮا ﺑﻮد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ:
ّ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺎش ،و ﺣﻖ وی را ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ آن ﭼﻨﺎن ﺑﺪان ،ﮐﻪ اﮔﺮ وی ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان واﻟﯽ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﺪ ،دوﺳﺖ داﺷﺘﯽ ﮐﻪ آن ﺣﻖ را ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﺧﻮدت
ﺟﺎﯾﮕﺎه او را در اﺳﻼم ﻣﯽداﻧﯽ ،و اﯾﻦ را ھﻢ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در ﺣﺎﻟﯽ
رﺣﻠﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ او ﺑﺮاﯾﺶ واﻟﯽ ﺑﻮد .ﻣﻦ ﻧﯿﺰ وی را واﻟﯽ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮده ﺑﻮدم ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪ
ﻋﺰﻟﺶ را ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﺪم ،ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر در دﯾﻨﺶ ﺑﺮای وی ﺑﮫﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ ﺑﺎ ھﯿﭻ
ﮐﺴﯽ در اﻣﺎرت ﺑﺨﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،ﻣﻦ وی را در ﻣﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ارﺗﺶ ﻣﺨﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻢ ،و او
ﺗﻮ را ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ،و ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﯾﺶ  ١اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد .وﻗﺘﯽ اﻣﺮی ﺑﺮاﯾﺖ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،ﮐﻪ در آن
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎر و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮدی ،ﺑﺎﯾﺪ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از وی ﺷﺮوع
ﮐﻨﯽ ،اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ ﺟﺮاح ،ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ و ﺳﻮﻣﯽ ھﻢ ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺗﻮ ﻧﺰد
اﯾﺸﺎن ﻧﺼﯿﺤﺖ و ﺧﯿﺮ ،ﺧﻮاھﯽ ﯾﺎﻓﺖ ،و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺪون آﻧﮫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮی ،ﯾﺎ ﺧﺒﺮی از
اﯾﺸﺎن ﭘﻨﮫﺎن ﻧﻤﺎﯾﯽ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۳۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
ّ
ﺻﺪﯾﻖ ﺑﻪ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻔﯿﺎن ب
ﺗﻮﺻﯿﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ

 -١ﯾﺰﯾﺪﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻔﯿﺎن.

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ
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اﺑﻦ ﺳﻌﺪ از ﺣﺎرث ﺑﻦ ﻓﻀﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﯾﺰﯾﺪﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻔﯿﺎن اﯾﺴﺘﺎد ،ﮔﻔﺖ:
ای ﯾﺰﯾﺪ ،ﺗﻮ ﺟﻮاﻧﯽ ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ
ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮی ،و آن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ آن را در وﻗﺖ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دادهای
ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﻮ را آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﻢ و از اھﻠﺖ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﻄﻮر ھﺴﺘﯽ؟ و واﻟﯽ
ﺑﻮدﻧﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ و اﻣﺘﺤﺎﻧﺖ ﮐﻨﻢ .اﮔﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﻮدی ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﻢ و اﮔﺮ ﺑﺪی
ﻧﻤﻮدی ﻣﻌﺰوﻟﺖ ﻣﯽﺳﺎزم ،ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﮔﻤﺎﺷﺘﻢ.
ﺳﭙﺲ وی را ﺗﻮﺻﯿﻪھﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ در ﺟﮫﺖ ﺣﺮﮐﺘﺶ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ:
ﻣﻦ ﺗﻮ را درﺑﺎره اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ ﺟﺮاح ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه او را در اﺳﻼم ﺧﻮدت
ﻣﯽداﻧﯽ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺑﺮای ھﺮ ّاﻣﺖ اﻣﯿﻨﯽ ھﺴﺖ ،و اﻣﯿﻦ اﯾﻦ اﻣﺖ
اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ ﺟﺮاح اﺳﺖ« ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﺳﺎﺑﻘﻪ داری وی را ﺑﺪان ،و ّ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻌﺎذﺑﻦ
ﺟﺒﻞ ]ﻧﯿﺰ[ ﺑﺎش ،ﺻﺤﻨﻪھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ وی ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺧﻮدت ﻣﯽداﻧﯽ ،و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :او ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﺗﯿﺮاﻧﺪاز ﭘﯿﺶ روی ﻋﻠﻤﺎ ﻣﯽآﯾﺪ« ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در
ھﯿﭻ ﮐﺎری ﺑﺪون اﯾﺸﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﮕﯿﺮ ،و آن دو از ھﯿﭻ ﺧﯿﺮی درﯾﻎ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ورزﯾﺪ.
ﯾﺰﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ای ﺧﻠﯿﻔﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،آن دو را ﻧﯿﺰ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻦ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺮا در
ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮدی ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﻦ .اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﻔﺖ :اﯾﺸﺎن را در ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﺗﻮ
ً
ﺣﺘﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﯾﺰﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ ،و از اﺳﻼم ﭘﺎداش ﺧﯿﺮت
دھﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۳۲آﻣﺪه اﺳﺖ .اﺣﻤﺪ ،ﺣﺎﮐﻢ و ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻐﺪادی
در اﻻرﺑﻌﯿﻦ  -و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺣﺴﻦ اﻟﻤﺘﻦ و ﻏﺮﯾﺐ اﻻﺳﻨﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ  ،-از ﯾﺰﯾﺪﺑﻦ اﺑﯽ
ﺳﻔﯿﺎن س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺎم اﻋﺰام داﺷﺖ ﮔﻔﺖ:
ای ﯾﺰﯾﺪ ،ﺗﻮ ﻗﺮاﺑﺘﯽ داری ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ آﻧﮫﺎ را در اﻣﺎرت ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﺪھﯽ  ١و اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ .ﭼﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی از
اﻣﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮد ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻃﺮﻓﺪاری و ّ
ﻣﺤﺒﺖ اﻗﺮﺑﺎ ﮐﺴﯽ را ﺑﺪون
داﺷﺘﻦ ﺣﻖ ﺑﺮ آﻧﮫﺎ اﻣﯿﺮ ﻣﻘﺮر ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮ وی ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪاﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺪل و
 -١ﯾﻌﻨﯽ :رﺷﺘﻪ داری ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاریھﺎﯾﯽ در اﻣﻮرات ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺷﻮد.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻋﻮﺿﯽ را ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ وی را داﺧﻞ آﺗﺶ ﻧﻨﻤﻮده ،از وی ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﻣﺎل
ﺑﺮادرش ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﺪھﺪ ،ﺑﺮ وی ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪاﺳﺖ  -ﯾﺎ ﮔﻔﺖ ّ -
ذﻣﻪ ﺧﺪا از
وی دور ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮدم را دﻋﻮت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وی اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ و در
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺪا ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را در ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺣﻖ ھﺘﮏ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺮ وی ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪاﺳﺖ  -ﯾﺎ ﮔﻔﺖ ّ -
ذﻣﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ از وی دور ﺷﺪه اﺳﺖ« .١
اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﮐﺘﺐ ﺷﺶ ﮔﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،وﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺟﮫﺎﻟﺖ ﺷﯿﺨﯽ ﮐﻪ در آن آﻣﺪه ،از آن ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آﻧﭽﻪ در ﻗﻠﺐ ﺧﻄﻮر
ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﺑﻮﺑﮑﺮ ّ
ﻣﯽﮐﻨﺪّ ،
ﺻﺪﯾﻖ س اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﺑﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ آﻧﮫﺎ را ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل
) (۳/۱۴۳آﻣﺪه اﺳﺖ .و ھﯿﺜﻤﯽ ) (۵/۲۳۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن را اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آن
ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ از وی ﻧﺎم ﺑﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وﺻﯿﺖﻫﺎی ﻋﻤﺮ س
وﺻﯿﺖ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﺑﻪ وﻟﯽ اﻣﺮ ﺑﻌﺪ از وی

اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ،اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ در اﻻﻣﻮال ،اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ،ﻧﺴﺎﺋﯽ ،اﺑﻦ ﺣﺒﺎن و ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻋﻤﺮ س
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ:
ﻣﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ اواﯾﻞ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﺎن
ﺣﻖﺷﺎن را ﺑﺪاﻧﺪ ،و ﺣﺮﻣﺖ آﻧﺎن را ﺑﺮایﺷﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ .او را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﺼﺎر ،آﻧﺎن
ﮐﻪ در داراﻻﺳﻼم ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ﻗﺒﻞ از دﯾﮕﺮان اﯾﻤﺎن در ﻗﻠﺐھﺎﯾﺸﺎن ﺟﺎی ﮔﺰﯾﻦ
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺗﺎ از ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر آﻧﮫﺎ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺧﻄﺎ ﮐﺎر آﻧﮫﺎ را ﺑﺒﺨﺸﺪ .او را در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اھﻞ ﺷﮫﺮھﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ و ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﭼﻮن آﻧﮫﺎ ﻧﺎﺻﺮ اﺳﻼم ،ﺧﺎرج
ﮐﻨﻨﺪه اﻣﻮال و ﺧﺸﻢ دﺷﻤﻦاﻧﺪ ،و از اﯾﺸﺎن آﻧﭽﻪ را ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ از اﺣﺘﯿﺎجﺷﺎن زاﯾﺪ و
رﺿﺎﯾﺖﺷﺎن ﺑﺮ آن ﻓﺮاھﻢ ﺑﺎﺷﺪ .و او را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻋﺮاب ] -ﺑﺎدﯾﻪ ﻧﺸﯿﻨﺎن[  -ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ

 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۶ /۱و ﺣﺎﮐﻢ ) (۹۳ /۴در آن دو ﻣﺸﮑﻞ وﺟﻮد دارد :اول :ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻦ ﻣﺨﻠﺪ ﻣﺪﻟﺲ
اﺳﺖ .و دوم :ﺷﯿﺦ ﺑﻘﯿﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ
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و ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﭼﻮن آﻧﮫﺎ اﺻﻞ ﻋﺮب و ﻣﺎده اﺳﻼماﻧﺪ .از ﺷﺘﺮھﺎی ﮐﻢ ﺳﻦ
ذﻣﻪ[ ﺑﻪ ّ
آﻧﮫﺎ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ ﻓﻘﺮایﺷﺎن ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﺎﯾﺪ .و او را ]در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اھﻞ ّ
ذﻣﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
و ّ
ذﻣﻪ رﺳﻮل وی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮایﺷﺎن ﺑﻪ ﻋﮫﺪ آﻧﮫﺎ وﻓﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و در دﻓﺎع از آﻧﮫﺎ
ّ
ﺑﺠﻨﮕﺪ و آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﭼﯿﺰھﺎی دور از ﻃﺎﻗﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﺷﺎن ﻣﮑﻠﻒ ﻧﺴﺎزد  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۴/۴۳۹آﻣﺪه اﺳﺖ .اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۱۹۷و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﻓﺮﻣﻮد:
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ را ﺑﻪ دوش ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن دور و
ﻧﺰدﯾﮏ آن را از وی ﺧﻮاھﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ،و ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﺮدم در دﻓﺎع از ﺧﻮد ﻣﯽﺟﻨﮕﻢ ،و اﮔﺮ
ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﺴﯽ از ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﻦ ﻗﻮﯾﺘﺮ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﮐﺮده ﺷﻮم و ﮔﺮدﻧﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ زده
ﺷﻮد ،ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ اﺳﺖ از اﯾﻦ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮم  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۳/۱۴۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
وﺻﯿﺖ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻪ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ ﺟﺮاح ب
اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ) (۴/۵۴از ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﮐﯿﺴﺎن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اوﻟﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ ،ﻧﻮﺷﺖ ،ﺑﻪ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ ﺟﺮاح ﺑﻮد ،ﮐﻪ وی را ﺑﺮ
ﻟﺸﮑﺮ ﺧﺎﻟﺪ س ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد :ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺗﺮس ﺧﺪاﯾﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،و ﻣﺎ
ﺳﻮاﯾﺶ ﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﮔﻤﺮاھﯽ ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﻮد ،و از ﺗﺎرﯾﮑﯽھﺎ ﺑﻪﺳﻮی ﻧﻮر
ﻣﺎ را ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺖ .ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﺮ ﻟﺸﮑﺮ اﺑﻦ وﻟﯿﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدم ،و ﺑﻪ اﻣﺮ اﯾﺸﺎن آن ﭼﻨﺎن
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺣﻖ اﺳﺖ ﻗﯿﺎم ﮐﻦ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﻪ ھﻼ ﮐﺖ ﭘﯿﺶ ﻧﮑﻦ ،و
ّ
ﻣﺘﺮﺻﺪ ،و داﻧﺴﺘﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ورود ﺑﻪ آن ،ﭘﺎﯾﯿﻦ
اﯾﺸﺎن را در ﻣﻨﺰﻟﯽ ،ﻗﺒﻞ از ﻓﺮﺳﺘﺎدن
ﻧﮑﻦ ،و ﺳﺮﯾﻪای را ﺟﺰ در ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﻣﺮدم ﻧﻔﺮﺳﺖ ،و از در ھﻼ ﮐﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
 -١ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻮﭼﻪ ﺷﺘﺮان ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ و دو ﺳﺎﻟﻪ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﺨﺎری ).(۳۷۰۰
 -٣ﯾﻌﻨﯽ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﺮدم در ﺻﺪد اﯾﻦ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ،
ﮐﻪ ﺧﻼﻓﺖ را از ﻧﺰد وی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دھﻨﺪ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ،او ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﻼﻓﺖ ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺳﺖ ،و ﮐﺴﯽ از وی در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻗﻮیﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ و ﻗﺘﺎل ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮم در دﻓﺎع از ﺧﻼﻓﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺒﺮم ،ﭼﻮن
ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ از ﻣﻦ ﺑﻪ آن ﻗﻮیﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ .م.

١٥٨

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﺮ ﺣﺬر ﺑﺎش .ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻣﻦ وﻣﺮا ﺑﻪ ﺗﻮ در آزﻣﻮن ﻗﺮار داده اﺳﺖ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﺸﻤﺖ را از دﻧﯿﺎ ﺑﭙﻮش و ﻗﻠﺒﺖ را از آن ﻣﻨﺼﺮف ﮐﻦ ،و ﺑﺮ ﺣﺬر ﺑﺎش ﮐﻪ دﻧﯿﺎ
ﺗﻮ را ﭼﻮن آﻧﺎن ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ھﻼ ﮐﺖ اﻧﺪازد ،و ﺧﻮدت ﺟﺎھﺎی اﻓﺘﺎدن و ھﻼ ﮐﺖ
آﻧﮫﺎ را دﯾﺪهای.
وﺻﯿﺖ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻪ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص ب
اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ) (۴/۸۴از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﻒ از ّ
ﻣﺤﻤﺪ و ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد آﻧﮫﺎ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ،
ﻋﻤﺮ ﮐﺴﯽ را دﻧﺒﺎل ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص ب ﻓﺮﺳﺘﺎد و او ﻧﺰدش آﻣﺪ ،و وی را ﺑﺮ ﺟﻨﮓ
ﻋﺮاق اﻣﯿﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ او ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ:
ای ﺳﻌﺪ ،ﺳﻌﺪ ﺑﻨﯽ وھﯿﺐ ،اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ داﯾﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص و ﯾﺎر وی ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻮ را از ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻓﺮﯾﺐ ﻧﯿﻨﺪازد .ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪی را ﺑﻪ ﺑﺪی از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽﺑﺮد،
وﻟﯽ ﺑﺪی را ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﻣﺤﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و در ﻣﯿﺎن ﺧﺪا و ھﯿﭽﮑﺲ ﻧﺴﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﻃﺎﻋﺖ
وی .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺮﯾﻒ و ﭘﺴﺖ ﻣﺮدم ،ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮوردﮔﺎر اﯾﺸﺎن اﺳﺖ و آﻧﮫﺎ
ﺑﻨﺪﮔﺎن ویاﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻋﺎﻓﯿﺖ از ھﻢ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و آن ﭼﻪ را ﻧﺰد اوﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺎﻋﺖ درک
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ھﻤﺎن اﻣﺮی ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را از اﺑﺘﺪای ﺑﻌﺜﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
از ﻣﺎ ﺟﺪا ﺷﺪ ،ﺑﺮ آن دﯾﺪی ،و ﺑﺪان اﻟﺘﺰام ورز ،زﯾﺮا اﻣﺮ ھﻤﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ
ﺗﻮﺳﺖ ،ﮐﻪ اﮔﺮ آن را ﺗﺮک ﻧﻤﻮدی ،ﯾﺎ از آن روی ﮔﺮداﻧﯿﺪی ،ﻋﻤﻠﺖ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و از
زﯾﺎن ﮐﺎراﻧﯽ .و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ وی را ﻣﺮﺧﺺ ﺳﺎزد ،ﻃﻠﺒﺶ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ:
ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻣﺴﺆول ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدهام ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﺻﯿﺘﻢ را ﺣﻔﻆ ﮐﻦ ،ﭼﻮن ﮐﺎر
ﺷﺪﯾﺪ و ﻧﺎﮔﻮاری ﺑﺮای ﺗﻮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺟﺰ ﺣﻖ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺠﺎت از آن
ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻮد و آن ﻋﺪهای را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﻋﺎدت ﺑﺪه ،و ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ،ﻃﻠﺐ
ﻓﺘﺢ ﻧﻤﺎ ،و ﺑﺪان ،ﮐﻪ ﺑﺮای ھﺮ ﻋﺎدﺗﯽ آﻣﺎدﮔﯿﯽ اﺳﺖ ،و آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﯿﺮ ﺻﺒﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ رﺳﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺮاﯾﺖ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﺑﺮ آن ﺻﺒﺮ و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﮐﻦ ،ﮐﻪ ﺗﺮس ﺧﺪا در ﺗﻮ ﺟﻤﻊ
ﺷﻮد ،و ﺑﺪان ﮐﻪ ﺗﺮس ﺧﺪا در دو اﻣﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮔﺮدد :در اﻃﺎﻋﺖ از وی و اﺟﺘﻨﺎب از
ﻣﻌﺼﯿﺘﺶ ،و ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را ﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮده ،ﺑﺎ دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ دﻧﯿﺎ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ
آﺧﺮت ،اﻃﺎﻋﺘﺶ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺼﯿﺘﺶ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺎ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ دﻧﯿﺎ و ﺑﺪ
دﯾﺪن آﺧﺮت ،ﻣﻌﺼﯿﺘﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﺑﺮای ﻗﻠﺐھﺎ ﺣﻘﺎﯾﻘﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﮫﺎ را ﻣﯽﺳﺎزد
و ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد ،ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آن ّ
ﺳﺮی و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮش آﺷﮑﺎر اﺳﺖ .آﺷﮑﺎر آن

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ

١٥٩

ھﻤﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺘﺎﯾﻨﺪه وی و ذم ﮐﻨﻨﺪهاش ]ﻧﺰدش[ در ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺧﻔﯽ ،ﺑﻪ ﻇﮫﻮر
ﺣﮑﻤﺖ از ﻗﻠﺐ وی ﺑﻪ زﺑﺎﻧﺶ و ﺑﻪ ّ
ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﺤﺒﻮب
ﺑﻮدﻧﺖ ﺑﯽ رﻏﺒﺘﯽ و زھﺪ ﻧﮑﻦ ،ﭼﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻣﺤﺒﻮب ﺑﻮدنﺷﺎن را ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺪهای را دوﺳﺖ ﺑﺪارد ،او را ]ﻧﺰد دﯾﮕﺮان[ ﻣﺤﺒﻮب ﻣﯽﺳﺎزد ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﺑﻨﺪهای را ﺑﺪ ﺑﺪاﻧﺪ او را ]ﻧﺰد ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ[ﻣﺒﻐﻮض ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺧﻮد را ﻧﺰد
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺧﻮد ،ﻧﺰد ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ در اﻣﺮت ﻣﺼﺮوف ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻦ.
َ
وﺻﯿﺖ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﺮای ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ ﻏ ْﺰوان س

اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ) (۴/۱۵۰از ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ س وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ ﻏﺰوان س را رواﻧﻪ ﺑﺼﺮه ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای ﻋﺘﺒﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ھﻨﺪ  ١واﻟﯽ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮدم ،و آن ﻣﻨﻄﻘﻪای از ﻣﻨﺎﻃﻖ دﺷﻤﻦ اﺳﺖ ،و آرزوﻣﻨﺪم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ
را در ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﺮ آن ﺗﻮ را ﻣﺪد ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻼ ﺑﻦ ﺣﻀﺮﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻢ
ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻋﺮﻓﺠﻪ ﺑﻦ ھﺮﺛﻤﻪ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﮫﺎد ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ،و ]در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
آﻧﮫﺎ[ ﺑﺎﺗﺪﺑﯿﺮ اﺳﺖ ،ﻣﺪد ﮐﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ وی ﺑﻪ ﺗﻮ رﺳﯿﺪ ،ھﻤﺮاھﺶ ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎ ،و وی را
ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎز ،و ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺪا دﻋﻮت ﮐﻦ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﻋﻮﺗﺖ را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮد از وی
ّ
ﺑﭙﺬﯾﺮ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ ]ﺑﺎﻻﯾﺶ[ ﺑﺎ ذﻟﺖ و ﺧﻮاری ﺟﺰﯾﻪ اﺳﺖ و در ﻏﯿﺮ آن ﺑﺪون
ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﻤﺸﯿﺮ اﺳﺖ .در آﻧﭽﻪ ﺑﺪان ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪهای از ﺧﺪا ﺑﺘﺮس ،و از اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺒﺮی
در ﻧﻔﺴﺖ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ ﺑﺮﺣﺬر ﺑﺎش ،ﮐﻪ آﺧﺮﺗﺖ را ﺑﺮ ﺗﻮ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺧﻮدت ﻣﺼﺎﺣﺐ
ّ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻮدی ،و ﺗﻮﺳﻂ وی ﭘﺲ از ذﻟﺖ ﻋﺰت ﯾﺎﻓﺘﯽ ،و ﺑﻌﺪ از ﺿﻌﻒ ﺗﻮﺳﻂ وی ﻗﻮت
ّ
ﯾﺎﻓﺘﯽ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﯿﺮ ﺑﺎ ﻗﺪرت و ﺗﺴﻠﻄﯽ ﮔﺮدﯾﺪی ،ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ و از ﺗﻮ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،و
اﻣﺮت ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ،و اﯾﻦ ﭼﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻧﺪازه
ات ﺑﻠﻨﺪ ﻧﮑﻨﺪ ،و ﺑﺮ زﯾﺮ دﺳﺘﺎﻧﺖ ﻣﺘﮑﺒﺮ ﻧﺴﺎزد ،از ﻧﻌﻤﺖ ﺧﻮد را ﻧﮕﻪ دار ﭼﻨﺎن ﮐﻪ از
ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺧﻮد را ﻧﮕﻪ ﻣﯽداری ،و ﻧﻌﻤﺖ ﻧﺰد ﻣﻦ از ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮ و ﺧﻮﻓﻨﺎکﺗﺮ
اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺗﻮ را آھﺴﺘﻪ آھﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ و ﻓﺮﯾﺒﺖ ﺑﺪھﺪ ،و ﯾﮏ ﺑﺎر ﭼﻨﺎن ﺑﯿﻔﺘﯽ
ﮐﻪ ﺑﺪان راھﯽ ﺟﮫﻨﻢ ﺷﻮی ،ﺗﻮ را و ﺧﻮدم را از آن ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﻣﯽدھﻢ .ﻣﺮدم ﺑﻪﺳﻮی
 -١اﯾﺸﺎن ﺑﺼﺮه را از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﻨﺪ ﻣﯽﺷﻤﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺎﺣﻞ ﺧﻠﯿﺞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دارد ،و ﺑﻪ
ّ
ھﻨﺪ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ.

١٦٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ّ
ﺧﺪا وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ روی آوردﻧﺪ ،و دﻧﯿﺎ را ﻃﻠﺐ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺧﺪا را ﺑﺨﻮاه و دﻧﯿﺎ را اراده ﻧﮑﻦ ،و از ﺟﺎھﺎی اﻓﺘﺎدن ﺳﺘﻤﮕﺮان ھﺮاس ﮐﻦ.
اﯾﻦ را ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺪاﺋﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۷/۴۸آﻣﺪه ،رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
وﺻﯿﺖ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻪ ﻋﻼء ﺑﻦ ﺣﻀﺮﻣﯽ ب
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۷۸از ﺷﻌﺒﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻪ ﻋﻼء ﺑﻦ
ﺣﻀﺮﻣﯽ ب ﮐﻪ در ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﻮد ،ﻧﻮﺷﺖ:
ﺑﻪﺳﻮی ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ ﻏﺰوان ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻦ ،ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﻪﺟﺎی وی ﻣﻘﺮر ﺳﺎﺧﺘﻢ ،و ﺑﺪان ﮐﻪ ﺗﻮ
ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺮدی از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ اواﯾﻞ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮایﺷﺎن از ﻃﺮف ﺧﺪا ﺳﺒﻘﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﻣﯽروی ،ﻣﻦ وی را ﺑﺪان ﺳﺒﺐ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﺴﺎﺧﺘﻢ ﮐﻪ او ﻋﻔﯿﻒ ،ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﺟﻨﮕﺠﻮ ﻧﺒﻮد،
ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻮدم ﺗﻮ در آن ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وی در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﮫﺘﺮی،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﻖ وی را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺸﻨﺎس .ﻣﻦ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮ ﻣﺮد دﯾﮕﺮی را ﺑﺪﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻨﺼﻮب
ﺳﺎﺧﺘﻢ ،وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ،درﮔﺬﺷﺖ .اﮔﺮ ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ واﻟﯽ ﺷﻮی ،واﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮی،
و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﺪ ﮐﻪ ﻋﺘﺒﻪ واﻟﯽ ﺷﻮد ]اﯾﻦ را ﻣﯽﮐﻨﺪ  ،[١و ﺧﻠﻖ و اﻣﺮ ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن اﺳﺖ.
و ﺑﺪان ،اﻣﺮ ﺧﺪا ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺣﻔﺎﻇﺘﺶ ﮐﻪ آن را ﻧﺎزل ﻧﻤﻮده ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ آن
ﭼﯿﺰی ﺑﻨﮕﺮ و ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای آن آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪهای و ﺑﺮای آن ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ ﻧﻤﺎ ،و
ﻏﯿﺮ آن را ﺗﺮک ﮐﻦ ،ﭼﻮن دﻧﯿﺎ ﭘﺎﯾﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،و آﺧﺮت اﺑﺪی اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮ را ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ ﺧﯿﺮ آن روی ﮔﺮدان اﺳﺖ ،از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ّ
ﺷﺮ آن ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﺴﺎزد ،و ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻗﮫﺮ وی ﻓﺮار ﮐﻦ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻓﻀﯿﻠﺖ را در ﺣﮑﻢ و ﻋﻠﻢ
وی ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺎن و ﺗﻮ از ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻃﺎﻋﺖ او ﻣﺪد و از ﻋﺬاﺑﺶ ﻧﺠﺎت
ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ.
وﺻﯿﺖ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻪ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی ب
دﯾﻨﻮری از ّ
ﺿﺒﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﺼﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻪ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ
اﺷﻌﺮی ب ﻧﻮﺷﺖ:
 -١ﯾﻌﻨﯽ :اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺗﻮ ﺑﻤﯿﺮی و ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻪ ﺣﯿﺚ واﻟﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ
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اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﻣﺮدم از ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻔﺮﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم ﮐﻪ اﯾﻦ
ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻦ و ﺗﻮ را درک ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺣﺪود را وﻟﻮ در ﺳﺎﻋﺘﯽ از روز ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻦ ،و وﻗﺘﯽ
دو اﻣﺮ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ ﺑﺮای ﺧﺪا و دﯾﮕﺮی ﺑﺮای دﻧﯿﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺗﻮ ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮد
را از ﺧﺪا ﺑﺮﮔﺰﯾﻦ ،ﭼﻮن دﻧﯿﺎ ﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد و آﺧﺮت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﻓﺎﺳﻘﯿﻦ را ﺑﺘﺮﺳﺎن و
آﻧﮫﺎ را دﺳﺖ دﺳﺖ و ﻣﺮد ﻣﺮد ﺑﮕﺮدان  .١ﻣﺮﯾﺾ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻋﯿﺎدت ﻧﻤﺎ ،ﺑﺮ ﺟﻨﺎزهھﺎی
اﯾﺸﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮ ،دروازه ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﻦ ،و ﺑﻪ اﻣﻮر اﯾﺸﺎن ﺧﻮدت ﻗﯿﺎم ﻧﻤﺎ ،ﭼﻮن ﺗﻮ ھﻢ
ﻣﺮدی از اﯾﺸﺎن ھﺴﺘﯽ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮق ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﮔﺮان ﺑﺎرﺗﺮﯾﻦ آﻧﮫﺎ ﮔﺮداﻧﯿﺪه
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدت و اھﻞ ﺑﯿﺘﺖ ﺷﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ در ﻟﺒﺎس ،ﻃﻌﺎم و
ﺳﻮاری ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ،و ﻣﺜﻞ آن ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ]دﯾﮕﺮ[ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮ ﺣﺬر ﺑﺎش! ای
ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ّدره ﭘﺮﮔﯿﺎه و ﺷﺎداﺑﯽ ﮔﺬﺷﺖ و ﺟﺰ ﭼﺎﻗﯽ
ارادهای ﻧﺪاﺷﺖ ،و ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮگ وی ﻧﯿﺰ در ﭼﺎﻗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﺪان ﮐﻪ وﻗﺘﯽ
واﻟﯽ ﮐﺞ ﺷﻮد ،رﻋﯿﺖ او ﮐﺞ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺪﺑﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ او
رﻋﯿﺘﺶ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۴۹آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ را اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ
از ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﺮده ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺨﺘﺼﺮ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۰۹آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از ﺿﺤﺎک رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻪ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ
اﺷﻌﺮی ب ﻧﻮﺷﺖ:
اﻣﺎ ﺑﻌﺪّ :ﻗﻮت در ﻋﻤﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر اﻣﺮوز را ﺑﻪ ﻓﺮدا ﻧﯿﻨﺪازﯾﺪ ،و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ
ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ ﮐﺎرھﺎ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﻤﻮده زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺪاﻣﺶ را
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ]وﻗﺖ و ﮐﺎر را[ﺿﺎﯾﻊ ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ ،و اﮔﺮ در ﻣﯿﺎن دو اﻣﺮی ﮐﻪ ﯾﮑﯽ
آﻧﮫﺎ ﺑﺮای دﻧﯿﺎ و دﯾﮕﺮی ﺑﺮای آﺧﺮت اﺳﺖ اﺧﺘﯿﺎری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﯾﺪ ،اﻣﺮ آﺧﺮت را ﺑﺮ اﻣﺮ
دﻧﯿﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن دﻧﯿﺎ ﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،و آﺧﺮت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .از ﺧﺪاوﻧﺪ در ھﺮاس
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و ﮐﺘﺎب ﺧﺪا را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ،ﭼﻮن ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻮم و ﺑﮫﺎر ﻗﻠﺐ ھﺎﺳﺖ .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۰۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
ّ
وﺻﯿﺖ ﻋﺜﻤﺎن ذی اﻟﻨﻮرﯾﻦ س
 -١ﯾﻌﻨﯽ آﻧﮫﺎ را از ھﻢ ﺟﺪا و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﺴﺎز.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻓﻀﺎﺋﻠﯽ اﻟﺮازی از ﻋﻼء ﺑﻦ ﻓﻀﻞ و او از ﻣﺎدرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻋﺜﻤﺎن س ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ ،ﺧﺰاﻧﻪ وی را ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و در آن ﺻﻨﺪوق ﻗﻔﻞ ﺷﺪهای
را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ آن را ﺑﺎز ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در آن ورﻗﻪای را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد:
ّ
اﯾﻦ وﺻﯿﺖ ﻋﺜﻤﺎن اﺳﺖ :ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪه و ﻣﮫﺮﺑﺎن .ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن
ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ ﺧﺪای واﺣﺪ و ﻻﺷﺮﯾﮏ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺪه و
رﺳﻮل اوﺳﺖ ،ﺟﻨﺖ ﺣﻖ اﺳﺖ ،دوزخ ﺣﻖ اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﻗﺒﺮھﺎاﻧﺪ
ﺑﺮای روزی ﮐﻪ در آن ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮ ﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ وﻋﺪه را ﺧﻼف ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ،
ﱠ
ﺑﺮ زﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮ آن ﻣﯽﻣﯿﺮد ،و ﺑﺮ آن ان ﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﮏ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﻓﺰوده اﺳﺖ :و در ﭘﺸﺖ آن ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ:
ﻏﻨﻲ اﻟﻨﻔﺲ ﻳﻐﻨﻰ اﻟﻨﻔﺲ ﺣﺖ ﳚ ﹼﻠﻬﺎ

ﻏﻀﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﴬ ﺑـﻬﺎ اﻟﻔﻘﺮ
وان ﹼ

وﻣﺎ ﻋﴪة ﻓﺎﺻﱪ ﻟـﻬﺎ ان ﻟﻘﻴﺘﻬﺎ

ﺑﻜﺎﺋﻨﺔ

ﺳﻴﺘﺒﻌﻬﺎ

ﻳﴪ

وﻣﻦ ﻟـﻢ ﻳﻘﺎس اﻟﺪﻫﺮ ﻟـﻢ ﻳﻌﺮف اﻻﺳﻰ

وﰲ

وﻋﺪ

اﻟﺪﻫﺮ

اﻻ
ﻏﲑاﻻﻳﺎم

ﻣﺎ

اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺮﯾﺎض اﻟﻨﺼﺮه ﻓﯽ ﻣﻨﺎﻗﺐ اﻟﻌﺸﺮه از ﻣﺤﺐ ﻃﺒﺮی ) (۲/۱۳۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺣﮑﺎﯾﺖ آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن ﻋﻠﯽ و ﻋﺜﻤﺎن روز ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪن ﻣﻨﺰل ﻋﺜﻤﺎن س واﻗﻊ ﺷﺪ
اﺑﻮاﺣﻤﺪ از ﺷﺪاد ﺑﻦ اوس س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻋﺜﻤﺎن س
در روز ]ﻣﺤﺎﺻﺮه[ ﻣﻨﺰل ]ش[ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻇﺎھﺮ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ای ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا،
]راوی[ ﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س را دﯾﺪم ﮐﻪ از ﻣﻨﺰﻟﺶ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،ﻋﻤﺎﻣﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
را ﺑﺮ ﺳﺮ داﺷﺖ و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮔﺮدن آوﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد ،و در ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﺣﺴﻦ و
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ش ﺑﺎ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،و ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺣﻤﻠﻪ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ و آﻧﮫﺎ را ّ
ﻣﺘﻔﺮق ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺰد ﻋﺜﻤﺎن س داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻋﻠﯽ س ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮏ ﯾﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ روی آورﻧﺪه،
روی ﮔﺮدان را ﻧﺰد ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎورد ،و ﻣﻦ  -ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ  -اﯾﻦ ﻗﻮم را ﭼﻨﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ
ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﺎ دﺳﺘﻮر ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﺠﻨﮕﯿﻢ .ﻋﺜﻤﺎن س ﮔﻔﺖ:

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ
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ﻣﻦ ﻣﺮدی را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻘﯽ ﻗﺎﯾﻞ اﺳﺖ ،و اﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﺑﺮ وی ﺣﻘﯽ
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺷﺎخ ]ﺣﺠﺎﻣﺖ[ ﺧﻮن ﻧﺮﯾﺰﻧﺪ ،و
ﺧﻮﻧﺶ را در ]دﻓﺎع از[ ﻣﻦ ھﻢ ﻧﺮﯾﺰد.
ﻋﻠﯽ س ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮد .و او وی را ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﺟﻮاﺑﺶ داده ﺑﻮد ،ﺟﻮاب
داد] .راوی[ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﻋﻠﯽ را دﯾﺪم ﮐﻪ از دروازه ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﺎر
ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺗﻮ ﺧﻮدت ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻼش ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﺑﻌﺪ از آن داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪ ،و
ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ،ﭘﯿﺶ ﺑﺮو و ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺰار.
ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﺤﺎﺻﺮه اﺳﺖ ،ﻣﻦ ﺑﺮایﺗﺎن ﻧﻤﺎز ﻧﻤﯽدھﻢ ،وﻟﯽ ﺧﻮدم ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ
ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارم ،آن ﮔﺎه ﺧﻮدش ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﭘﺴﺮش ﺑﻪ وی ﭘﯿﻮﺳﺖ
و ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺪرم ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺑﺮ وی در ﻣﻨﺰل داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺖ (:اﻧﺎﷲﱠ و اﻧﺎ اﻟﻴﻪ

راﺟﻌﻮن) ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻗﺘﻠﺶ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ وی در

ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :در ﺟﻨﺖ  -ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ و در ﻗﺮب ]اﻟﮫﯽ[ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﻧﮫﺎ در ﮐﺠﺎ
ھﺴﺘﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ :در آﺗﺶ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ - ،ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ  -اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺮﯾﺎض اﻟﻨﻀﺮه ﻓﯽ
ﻣﻨﺎﻗﺐ اﻟﻌﺸﺮه ) (۲/۱۲۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
ّ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ
اﺑﻮاﺣﻤﺪ از اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﻗﺘﺎده و ﻣﺮد دﯾﮕﺮی ﻧﺰد

ﻋﺜﻤﺎن ش در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﻮد داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،و از وی اﺟﺎزه ﺣﺞ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ آﻧﮫﺎ
اﺟﺎزه داد .آن دو ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮔﺮ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ آﻣﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺟﻤﺎﻋﺖ ھﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﮐﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ
ھﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ! آن ﮔﺎه ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ و ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ در دروازه ﻣﻨﺰل ﺑﺮﺧﻮردﯾﻢ ﮐﻪ در
ﺣﺎﻟﯽ ورود ﻧﺰد ﻋﺜﻤﺎن س ﺑﻮد ،ﺑﺎ وی ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وی ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎن
ﺳﻼم داده ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﻣﺮا دﺳﺘﻮر ﺑﺪه ،ﻋﺜﻤﺎن ﮔﻔﺖ:
ای ﺑﺮادر زادهام ،ﺑﺮﮔﺮد و ﺑﻨﺸﯿﻦ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎورد.
ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ از ﻧﺰد وی ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ ،در اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب
ﺑﺮﺧﻮردﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻋﺜﻤﺎن س داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺎ وی ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ،
ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎن س ﺳﻼم داد ،و ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ھﻤﺼﺤﺒﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﻧﻤﻮدم ،و
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ﺷﻨﯿﺪم و اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮدم ،ﺑﻌﺪ از آن ھﻤﺼﺤﺒﺘﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ س را ﻧﻤﻮدم ،و ﺷﻨﯿﺪم و اﻃﺎﻋﺖ
ﻧﻤﻮدم ،ﺑﻌﺪ از آن ھﻤﺼﺤﺒﺘﯽ ﻋﻤﺮ س را ﻧﻤﻮدم ،و ﺷﻨﯿﺪم و اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮدم ،و ﺑﺮای وی
ﺣﻖ ﭘﺪر و ﺣﻖ ﺧﻼﻓﺖ را ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﻮدم ،و ﺣﺎل ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﺗﻮ ھﺴﺘﻢ،
ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﻮاھﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺘﻮر ﺑﺪه ،ﻋﺜﻤﺎن س ﮔﻔﺖ:
ای آل ﻋﻤﺮ ﺧﺪا ﭘﺎداش ﺧﯿﺮﺗﺎن دھﺪ  -دو ﻣﺮﺗﺒﻪ  -ﻣﻦ ﺑﻪ رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارم،
)ﻣﻦ ﺑﻪ رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارم .(١
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺮﯾﺎض اﻟﻨﻀﺮه ﻓﯽ ﻣﻨﺎﻗﺐ اﻟﻌﺸﺮه ) (۲/۱۲۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮه س در اﯾﻦ ﺑﺎره

اﺑﻮﻋﻤﺮ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎن س در ﻣﻨﺰل ﻣﺤﺎﺻﺮه
ﺑﻮدم .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮدی از ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﯿﺮ زده ﺷﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ:
ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،اﮐﻨﻮن ﻗﺘﺎل ﺟﺎﯾﺰ ﺷﺪ ،ﭼﻮن ﯾﮏ ﺗﻦ از ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪهاﻧﺪ.
ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺗﻮ را ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮت را ﺑﯿﻨﺪاز ،ﭼﻮن ﻓﻘﻂ ﺟﺎن ﻣﻦ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻣﻦ ﺑﺎ ﺟﺎن ﺧﻮد ﻣﺆﻣﻨﺎن را ﻧﮕﻪ ﺧﻮاھﻢ ﻧﻤﻮد .٢
اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﻣﻦ ﺷﻤﺸﯿﺮم را اﻧﺪاﺧﺘﻢ ،و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ در
ﮐﺠﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺮﯾﺎض اﻟﻨﻀﺮه ﻓﯽ ﻣﻨﺎﻗﺐ اﻟﻌﺸﺮه ) (۲/۱۲۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
وﺻﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س ﺑﻪ اﻣﺮاﯾﺶ

ﻧﺎﻣﻪ وی س ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از واﻟﯿﺎﻧﺶ

دﯾﻨﻮری و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻣﻌﺎﺟﺮ ﻋﺎﻣﺮی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س
ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﯾﺎراﻧﺶ ﮐﻪ در دﯾﺎری ﺑﻮد ﻧﻮﺷﺖ و در آن آﻣﺪه اﺳﺖ:
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﭘﺮده ﻧﺸﯿﻨﯽ و ﮐﻨﺎر ﺑﻮدﻧﺖ را از ﻣﺮدم ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﮑﻦ ،ﭼﻮن ﮐﻨﺎره ﮔﺮﻓﺘﻦ
واﻟﯿﺎن از رﻋﯿﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻨﮕﯽ وﺿﯿﻖ ،و ﮐﻤﯽ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻣﻮر اﺳﺖ ،ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی از آﻧﮫﺎ،
ﻋﻠﻢ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از آن ﮐﻨﺎره ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺰرگ در ﻧﺰدﺷﺎن
ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺪ ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﺑﺪی ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻮد،

 -١ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﺮﯾﺎض اﻟﻨﻀﺮه.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻓﺪا ﻧﻤﻮدن ﺟﺎن ﺧﻮد از ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻢ .م.

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ
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و ﺣﻖ ﺑﺎ ﺑﺎﻃﻞ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ،و واﻟﯽ ھﻢ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ،و اﻣﻮری را ﮐﻪ ﻣﺮدم از وی
ﭘﻨﮫﺎن دارﻧﺪ ،ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،و در ﮔﻔﺘﺎر ھﻢ ﻋﻼﯾﻤﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن ﺑﻪﮐﺎر
ﺑﺮﻧﺪه راﺳﺘﯽ از دروغ ﺟﺪا ﮔﺮدد ،و ﺗﻮ ﺑﺮای ﺳﮫﻮﻟﺖ ﮐﺎرت در ﻋﻘﺐ ﭘﺮده ﺑﻨﺸﯿﻨﯽ و در
اﻣﻮر و ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﮑﻨﯽ ،ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺗﻮ ﯾﮑﯽ از دو ﮐﺴﯽ :ﯾﺎ ﻣﺮد ﺳﺨﺘﯽ ھﺴﺘﯽ
در ﺑﺬل ﺣﻖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﺎره ﻣﯽﮔﯿﺮی ﺗﺎ ﺣﻘﯽ را ﻧﺪھﯽ و اﺧﻼق ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ را
ﭘﯿﺸﮑﺶ ﻧﮑﻨﯽ ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﻪ ﺑﺨﻞ ھﺴﺘﯽ ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم از آن ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ
زودﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ از ﺗﻮ و از ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﭼﯿﺰی از ﺗﻮ ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ
ً
ﻣﺮدم اﮐﺜﺮا ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ،و در ﺷﻨﯿﺪن ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﻇﻠﻤﯽ و ﯾﺎ ﻃﻠﺐ اﻧﺼﺎﻓﯽ ﺑﺮ ﺗﻮ
ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ .از آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﯾﺖ وﺻﻒ ﮐﺮدم ﺳﻮد ﺑﺒﺮ ،و ﺑﻪ ﻧﺼﯿﺒﺖ و رﺷﺪت ،اﮔﺮ ﺧﺪا
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ،اﮐﺘﻔﺎ ﮐﻦ.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۵۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ وی س ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از واﻟﯿﺎﻧﺶ

دﯾﻨﻮری و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻣﺪاﺋﻨﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ اﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س ﺑﻪ
ﯾﮑﯽ از واﻟﯿﺎﻧﺶ ﻧﻮﺷﺖ :آھﺴﺘﻪ ﺑﺎش ،ﭼﻨﺎن ﭘﻨﺪار ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮگ رﺳﯿﺪهای و اﻋﻤﺎﻟﺖ ﺑﺮاﯾﺖ
در ھﻤﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرده ﻧﺪای ﯾﺎ ﺣﺴﺮﺗﺎ ﺳﺮ ﻣﯽدھﺪ ،و ﺗﻠﻒ ﮐﻨﻨﺪه
ّ
ﺗﻤﻨﺎی ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻇﺎﻟﻢ ﺧﻮاھﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ
) (۵/۵۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
وﺻﯿﺖ وی س ﺑﺮای واﻟﯽ ﻋﮑﺒﺮا

اﺑﻦ زﻧﺠﻮﯾﻪ از ﻣﺮدی از ﺛﻘﯿﻒ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س ﻣﺮا در
ﻋﮑﺒﺮا  ١ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ ﻣﻦ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اھﻞ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﺰدم ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺖ:
اھﻞ ﺳﻮاد ] -ﻋﺮاق[  -ﻗﻮﻣﯽ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎرﻧﺪ ،ﻓﺮﯾﺒﺖ ﻧﺪھﻨﺪ ،آﻧﭽﻪ را ﺑﺮ آﻧﮫﺎ اﺳﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻦ.
ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﮕﺎه ﻧﺰدم ﺑﯿﺎ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدش ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ:

 -١ﻗﺮﯾﻪ ﯾﯿﺴﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻐﺪاد.
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آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻢ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻔﺘﻢ ،ﺗﺎ آﻧﮫﺎ را ﺑﺸﻨﻮاﻧﻢ ،ھﯿﭻ ﻣﺮدی از آﻧﮫﺎ را در
ﻃﻠﺐ درھﻢ ﺑﻪ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﻧﺰن ،و اﯾﺴﺘﺎدهاش ﻧﮑﻦ ،و از اﯾﺸﺎن ﻧﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را ﺑﮕﯿﺮ ،و ﻧﻪ
ﮔﺎوی را ،ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮر ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ از آﻧﺎن اﺿﺎﻓﮕﯽ را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯽ اﺿﺎﻓﮕﯽ
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻃﺎﻗﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۶۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۹/۲۰۵ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻣﻮده ،و در ﺣﺪﯾﺚ وی آﻣﺪه اﺳﺖ :رزق آﻧﮫﺎ ،و
ﻟﺒﺎسھﺎی زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽﺷﺎن را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻧﺮﺳﺎن ،و ﻧﻪ ھﻢ ﻣﺮﮐﺒﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ھﯿﭻ ﻣﺮدی را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن درھﻢ ،اﯾﺴﺘﺎده ﻧﮑﻦ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﮔﻔﺘﻢ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ از ﻧﺰدت رﻓﺘﻢ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺖ ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﺮدم؟ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﭼﻪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ رﻓﺘﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻨﯽ ،وای ﺑﺮ ﺗﻮ! ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮر
ھﺴﺘﯿﻢ ،ﮐﻪ از آﻧﮫﺎ اﺿﺎﻓﮕﯽ را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ  -ﯾﻌﻨﯽ زﯾﺎده را .-
ﻧﺼﯿﺤﺖ رﻋﯿﺖ ﺑﻪ اﻣﺎم

ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻤﺮ س
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻣﮑﺤﻮل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺣﺬﯾﻢ
ﺟﻤﺤﯽ از ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﮔﻔﺖ :ای ﻋﻤﺮ ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺗﻮ را
ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﻢ ،ﮔﻔﺖ :آری ﻧﺼﯿﺤﺘﻢ ﮐﻦ ،ﮔﻔﺖ:
ﺗﻮ را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ از ﺧﺪا درﺑﺎره ﻣﺮدم ﺑﺘﺮس ،و درﺑﺎره ﺧﺪا از ﻣﺮدم ﻧﺘﺮس ،و
ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدارت ﺑﺎ ھﻢ ﻓﺮق ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﺼﺪﯾﻘﺶ ﮐﻨﺪ،
درﺑﺎره ﯾﮏ اﻣﺮ دو ﺣﮑﻢ ﻧﮑﻦ ،زﯾﺮا در آن ﺻﻮرت اﻣﺮت ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺷﻮد ،و از ﺣﻖ
ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﺎرھﺎی ﺑﺎ ّ
ﺣﺠﺖ را ﺑﮕﯿﺮ ،ﮐﺎﻣﯿﺎب ﻣﯽﺷﻮی ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﻣﺪد
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و رﻋﯿﺘﺖ را ﺑﻪ دﺳﺘﺎن ﺗﻮ اﺻﻼح ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪّ ،
ﺗﻮﺟﻪ و ﺣﮑﻢات را ،ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ّ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ،از دور و ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺘﻮﻟﯽ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،راﺳﺖ و ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎز ،و
ﺑﺮای آﻧﮫﺎ آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد و اھﻞ ﺑﯿﺘﺖ دوﺳﺖ داری ،دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ،و ﺑﺮای آﻧﮫﺎ
آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد و اھﻞ ﺑﯿﺘﺖ ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪی ﻧﭙﺴﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻃﺮف ﺣﻖ در دﺷﻮاریھﺎ داﺧﻞ
ﺷﻮ ،و از ﻣﻼﻣﺖ ﻣﻼﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪه در راه ﺧﺪا ھﺮاس ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش.
ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ؟ ﺳﻌﯿﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻪ اﻣﺮ اﻣﺖ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ص ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﺑﻌﺪ در ﻣﯿﺎن او و ﺧﺪا ﺣﺎﯾﻠﯽ
ﻧﺒﻮده .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۳۹۰آﻣﺪه اﺳﺖ.

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ
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ﱠ
ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﺮﯾﺪه در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﱠ
اﺑﻦ راھﻮﯾﻪ ،ﺣﺎرث ،ﻣﺴﺪد و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ  -ﮐﻪ ﺻﺤﯿﺢ آن را داﻧﺴﺘﻪ  -از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ

ﺑﺮﯾﺪه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻓﺮﻣﺎﯾﯽ وﻓﺪ
ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ ازﻧﻪ ﺑﻦ ارﻗﻢ  ١ﮔﻔﺖ :ﯾﺎران ّ
ﻣﺤﻤﺪ ص را ﺑﺒﯿﻦ ،و در اﺑﺘﺪای ﻣﺮدم ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن اﺟﺎزه ﺑﺪه ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﺮوھﯽ را ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن ھﺴﺘﻨﺪ .آﻧﮫﺎ داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،و در
ﭘﯿﺶ روی وی ﺻﻒ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،و ﻣﺮد ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ و ﻗﻮی ھﯿﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ
ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺶ ﺧﻮرد ،ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ وی اﺷﺎره ﻣﻮد ،و او ﻧﺰدش آﻣﺪ و ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﮕﻮی  -ﺳﻪ
ﻣﺮﺗﺒﻪ  ،-آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ﺑﮕﻮ  -ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ  ،-ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :اف ،ﺑﺮﺧﯿﺰ ،آن ﮔﺎه ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و
اﺷﻌﺮی را دﯾﺪ  -ﻣﺮد ﺳﻔﯿﺪ ،دارای ﺟﺴﻢ ﺧﻮرد ،ﮐﻮﺗﺎه و ﺗﻨﺒﻞ  -ﺑﻪ وی اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ،او
ﻧﺰدش آﻣﺪ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﮕﻮ ،اﺷﻌﺮی ﮔﻔﺖ :ﺑﮕﻮ ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﮕﻮ ،وی ﮔﻔﺖ :ای
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﯽ را آﻏﺎز ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﻢ .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :اف ،ﺑﺮﺧﯿﺰ ،ﺗﻮ را ھﺮﮔﺰ
ﺷﺒﺎن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻧﻔﻌﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ  .٢آن ﮔﺎه دﯾﺪ و ﻣﺮدی ﺳﻔﯿﺪ و ﺧﺮده ھﯿﮑﻠﯽ ﺑﻪ
ﭼﺸﻤﺶ ﺧﻮرد ،ﺑﻪ وی اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ،و او ﻧﺰدش آﻣﺪ ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﮕﻮ :وی ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﭘﺲ
از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ:
ﺗﻮ اﻣﺮ اﯾﻦ اﻣﺖ را ﺑﻪ دوش ﮔﺮﻓﺘﻪای ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﺧﺪا در آﻧﭽﻪ از اﻣﺮ اﯾﻦ اﻣﺖ ﺑﻪ
دوش ﮔﺮﻓﺘﻪای ،و در اھﻞ رﻋﯿﺘﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻧﻔﺲ ﺧﻮدت ﺑﺘﺮس ،ﭼﻮن ﺗﻮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺎز
ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮی ،و ﻣﺴﺆول ھﺴﺘﯽ ،و ﺗﻮ اﻣﯿﻦ ھﺴﺘﯽ ،و ﺑﺮ ﺗﻮ ﻻزم اﺳﺖ اﻣﺎﻧﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ
دوش داری ادا ﻧﻤﺎﯾﯽ ،و اﺟﺮ و ﭘﺎداﺷﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻋﻤﻠﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﻏﯿﺮ از ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ از اوان ﺧﻼﻓﺘﻢ ﺗﺎﮐﻨﻮن درﺳﺖ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻮ
ﮐﯿﺴﯿﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ رﺑﯿﻊ ﺑﻦ زﯾﺎد .ﮔﻔﺖ :ﺑﺮادی ﻣﮫﺎﺟﺮﺑﻦ زﯾﺎد؟ ﮔﻔﺖ :آری .ﺑﻌﺪ ﻋﻤﺮ س
ارﺗﺸﯽ را آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺖ ،و ﺑﺮ آن اﺷﻌﺮی را ﮔﻤﺎﺷﺖ و ﮔﻔﺖ :رﺑﯿﻊ ﺑﻦ زﯾﺎد را ﺑﺒﯿﻦ ،اﮔﺮ
وی در آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺖ ،ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺰد وی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ،و ﻣﻘﺮرش ﮐﻦ ،دﯾﮕﺮ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺲ از ھﺮ ده روز ﻋﻤﻞ وی را ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﯽ ﻗﺮار ﺑﺪه ،و ﺳﯿﺮت وی را در ﻋﻤﻠﺶ

 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﺻﻞ آﻣﺪه ،و در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ »اذﻧﻪ ﺑﻦ ارﻗﻢ« آﻣﺪه ،و ﻏﺎﻟﺐ ﮔﻤﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
درﺳﺖ »زﯾﺪﺑﻦ ارﻗﻢ« ﺑﺎﺷﺪ.
 -٢ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻋﻤﺮ در اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﻮدش اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﻮﯾﺲ ،ﺣﺘﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﻦ او را ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ ص
ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﮫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﻔﺖ:
»ﺧﻮﻓﻨﺎکﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮدم ]از آن[ ﻣﯽھﺮاﺳﻢ ﻣﻨﺎﻓﻖ زﺑﺎن آ ﮔﺎه
اﺳﺖ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۷/۳۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺎﻣﻪ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه و ﻣﻌﺎذ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ش ،و ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ آن دو
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۳۸از ّ
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺳﻮﻗﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﻧﻌﯿﻢ ﺑﻦ

اﺑﯽ ھﻨﺪ آﻣﺪم ،ﺻﺤﯿﻔﻪای را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺮون آورد ،ﮐﻪ در آن آﻣﺪه ﺑﻮد:
از ﻃﺮف اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ ﺟﺮاح و ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب :ﺳﻼم ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﻮ ﺑﺎد،
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻮ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ ،اﻣﺮ ﻧﻔﺴﺖ ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﮫﻢ ﺑﻮد ،ﺗﻮ
اﮐﻨﻮن ﻋﮫﺪه دار اﻣﺮ ﺳﺮخ و ﺳﯿﺎه اﯾﻦ اﻣﺖ ﺷﺪهای و ﺷﺮﯾﻒ و ﭘﺴﺖ ،دﺷﻤﻦ و دوﺳﺖ در
ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ زاﻧﻮ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،و ھﺮ ﯾﮑﯽ در ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﮫﻢ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺴﺘﺤﻖاﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ای
ﻋﻤﺮ! ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ در آن ھﻨﮕﺎم ﭼﻄﻮر ھﺴﺘﯽ .ﻣﺎ ﺗﻮ را از روزی ﺑﺮﺣﺬر ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ ﮐﻪ
رویھﺎ در آن ذﻟﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﻗﻠﺐھﺎ در آن ﺧﺸﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ّ
ﺣﺠﺖھﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺑﺮھﺎن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﺟﺒﺮوت ﺧﻮد ﻣﻐﻠﻮب و ﻣﻘﮫﻮر ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻗﻄﻊ
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،و ﻣﺮدم در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ذﻟﯿﻞ و ﺑﺎ ﺧﺸﻮعاﻧﺪ ،و رﺣﻤﺖ وی را ّ
ﺗﻤﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و از
ﻋﻘﺎﺑﺶ در ھﺮاساﻧﺪ .و ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺮ اﯾﻦ اﻣﺖ در آﺧﺮ زﻣﺎﻧﺶ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ در ﻇﺎھﺮ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺮادر ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،و در ﻧﮫﺎن دﺷﻤﻦ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،و ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ھﻤﺎن ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ از ﻗﻠﺐھﺎی ﻣﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﺮﺳﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺑﺮاﯾﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮ داﺷﺘﯿﻢ ،واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮏ!.
آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﺑﻪ آن دو ﻧﻮﺷﺖ:
از ﻃﺮف ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻪ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه و ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ ،ﺳﻼم ﺑﺎد ﺑﺮ ﺷﻤﺎ دو .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ:
ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪ ،در آن ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪهاﯾﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﯿﺪ و ﻣﺮا
ﻣﯽدﯾﺪﯾﺪ ،اﻣﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﻮدم ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﮫﻢ ﺑﻮد ،و ﺣﺎﻻ ﻋﮫﺪه دار اﻣﺮ ﺳﺮخ و ﺳﯿﺎه اﯾﻦ ّاﻣﺖ
ﺷﺪهام ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻒ و ﭘﺴﺖ ،دﺷﻤﻦ و دوﺳﺖ در ﭘﯿﺶ روﯾﻢ زاﻧﻮ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،و ھﺮ ﯾﮑﯽ در
 -١ﺳﻨﺪ آن ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ رﺟﺎل ﺳﻨﺪ ﺛﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﻤﺪ )،۲۲ /۱
 (۲۴و اﺑﻦ ﺑﻄﺔ در )اﻹﺑﺎﻧﺔ( ) (۲ /۴۸ /۵از ﻣﯿﻤﻮن ﮐﺮدی از اﺑﯽ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻨﮫﺪی ...آﻟﺒﺎﻧﯽ در
اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۱۰۱۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﺘﺎد آن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ

١٦٩

ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﮫﻢ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺳﺖ .ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﺪ :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ای ﻋﻤﺮ ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ در آن
ھﻨﮕﺎم ﭼﻄﻮر ھﺴﺘﯽ .آن وﻗﺖ ﺑﺮای ﻋﻤﺮ ﻗﺪرت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ،ﺟﺰ ﺑﻪ ]ﻣﺪد[ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
ﻧﯿﺴﺖ .و ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﺪ و ﻣﺮا از آﻧﭽﻪ ﺑﺮﺣﺬر ﻣﯽدارﯾﺪ ،ﮐﻪ اﻣﺖھﺎی ﻗﺒﻞ از ﻣﺎ از آن ﺑﺮﺣﺬر
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و از ﻗﺪﯾﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﺷﺐ و روز ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ّ
ﻣﺪتھﺎی
ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﮐﻪ ھﺮ دور را ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،و ھﺮ ﺟﺪﯾﺪ را ﮐﮫﻨﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ھﺮ ﭼﯿﺰ وﻋﺪه داده ﺷﺪه و آﻣﺪﻧﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪﺳﻮی ﻣﻨﺎزل
ﺧﻮﯾﺶ در دوزخ ﯾﺎ ّ
ﺟﻨﺖ ﺑﺮوﻧﺪ .ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﺪ و ﻣﺮا ﺑﺮﺣﺬر ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ ﮐﻪ اﻣﺮ اﯾﻦ ّاﻣﺖ در
آﺧﺮ زﻣﺎﻧﺶ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻣﯽﮐﺸﺪ ﮐﻪ در ﻇﺎھﺮ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺮادر ،و در ﺧﻔﺎ دﺷﻤﻨﺎن ھﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ،
اﻣﺎ ﺷﻤﺎ از آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،و اﯾﻦ زﻣﺎن آن ﻧﯿﺴﺖ ،آن زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻏﺒﺖ و ﺗﺮس ﺑﺮوز
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و رﻏﺒﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﺷﺎن ﺑﺮای ﺻﻼح دﻧﯿﺎیﺷﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﺪ ،و ﺑﻪ
ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ ﮐﻪ ،ﻧﺎﻣﻪﺗﺎن را در ﻏﯿﺮ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻗﻠﺐھﺎیﺗﺎن ﺗﺮاوش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻗﺮار دھﻢ ،و ﺷﻤﺎ دو آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﯾﺮ داﺷﺘﻪاﯾﺪ ،راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪاﯾﺪ،
ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺬارﯾﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺘﻢ ،و ّ
اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮑﻤﺎ!.
اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ وھﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۰۹آﻣﺪه
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۵/۲۱۴آﻣﺪه ،آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :رﺟﺎل وی ﺗﺎ اﯾﻦ ﺻﺤﯿﻔﻪ ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
وﺻﯿﺖ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ ﺟﺮاح

وﺻﯿﺖ وی س ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ھﻨﮕﺎم وﻓﺎﺗﺶ در اردن

از ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه س در اردن ﺑﻪ
ﻃﺎﻋﻮن ﻣﺒﺘﻼ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻧﺰدش ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ:
ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ،وﺻﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ اﮔﺮ آن را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ :ﻧﻤﺎز را ﺑﺮﭘﺎ دارﯾﺪ ،ﻣﺎه رﻣﻀﺎن را روزه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،زﮐﺎت را ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ،ﺣﺞ ﮐﻨﯿﺪ،
ﻋﻤﺮه ﺑﻪﺟﺎی آورﯾﺪ ،ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ اﻣﺮایﺗﺎن ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﻓﺮﯾﺐ
ﮐﺎری و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ و دﻧﯿﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻧﺴﺎزد ،ﭼﻮن اﮐﺮ ﮐﺴﯽ ھﺰار ﺳﺎل
ھﻢ ﻋﻤﺮ ﻃﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺟﺰ اﯾﻦ ﻓﺮﺟﺎم ﻣﻦ ﮐﻪ ﺷﺎھﺪ آن ھﺴﺘﯿﺪ دﯾﮕﺮ راھﯽ ﻧﺪارد ،ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺮگ را ﺑﺮ ﺑﻨﯽ آدم ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و آﻧﮫﺎ ﻣﺮدﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮکﺗﺮﯾﻦ و ﻋﺎﻗﻞﺗﺮﯾﻦ آﻧﮫﺎ
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارﺗﺮﯾﻦﺷﺎن ﺑﺮای ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮﯾﺶ ،و ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪهﺗﺮﯾﻦﺷﺎن ﺑﺮای روز ﺑﺎزﭘﺴﯿﻦ
ﱠ
ﺧﻮد اﺳﺖ .واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ و رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ و ﺑﺮﮐﺎﺗﻪ .ای ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ ،ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺰار.
ﺧﺪاوﻧﺪ وی را رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ درﮔﺬﺷﺖ .و ﻣﻌﺎذ س در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ:
ای ﻣﺮدم :از ﮔﻨﺎھﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن ھﺮ ﺑﻨﺪهای ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ
ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﮔﻨﺎھﺎن ﺧﻮد ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺑﺒﺨﺸﺪ.
ﺑﺮ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ادا ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻨﺪه در ﮔﺮوه دﯾﻦ ] -ﻗﺮض[ -ﺧﻮد
اﺳﺖ ،و ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﺑﺮادری ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ وی را ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮده ،ﺑﺎ وی آﺷﺘﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای
ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺮادر ﺧﻮد را زﯾﺎده از ﺳﻪ روز ﮐﻨﺎر ﮔﺬارد و ﻣﮫﺠﻮر ﻗﺮار دھﺪ.
ای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،اﻣﺮوز ﺑﻪ درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺮدی دردﻣﻨﺪ ﺷﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،ﮐﺴﯽ
ﭘﺎﮐﺪلﺗﺮ ،دور از ﺣﻘﻪ ﺑﺎزی و ﻓﺮﯾﺐ و دوﺳﺘﺪارﺗﺮ ﻋﺎﻣﻪ و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﻨﺪهﺗﺮ از او دﯾﺪه
ﺑﺎﺷﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ وی دﻋﺎی رﺣﻤﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،و ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺮ وی ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﯾﺪ.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺮﯾﺎض اﻟﻨﻀﺮه ﻓﯽ ﻣﻨﺎﻗﺐ اﻟﻌﺸﺮه از ﻣﺤﺐ ﻃﺒﺮی ) (۲/۳۱۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
ُ
ﺳﯿﺮت ﺧﻠﻔﺎ و اﻣﺮا

ّ
ﺳﯿﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س :ﺳﯿﺮت وی ﻗﺒﻞ از ﻋﮫﺪه دار ﺷﺪن ﺧﻼﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از آن

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۱۳۱از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،ﻋﺎﺋﺸﻪ ،اﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن  -ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ
ﺑﻌﻀﯽﺷﺎن در ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ داﺧﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ  -رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺎ
اﺑﻮﺑﮑﺮ ّ
ﺻﺪﯾﻖ س در روز رﺣﻠﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ،روز دوﺷﻨﺒﻪ ﮐﻪ دوازده ﺷﺐ از رﺑﯿﻊ
اﻻول ﺳﺎل ﯾﺎزدھﻢ از ھﺠﺮت رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﯿﻌﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﻨﺰل
وی در ﺳﻨﺢ ] -ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ در ﻋﻮاﻟﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ[  -ﻧﺰد ھﻤﺴﺮش ﺣﺒﯿﺒﻪ ﺑﻨﺖ ﺧﺎرﺟﻪ اﺑﻦ
زﯾﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ زھﯿﺮ از ﺑﻨﯽ ﺣﺎرث ﺑﻦ ﺧﺰرج ﺑﻮد و ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ اﺗﺎﻗﯽ از ﻣﻮی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،و
ﺑﺮ آن ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺶ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﭼﯿﺰی زﯾﺎد ﻧﻨﻤﻮد ،و در ھﻤﺎﻧﺠﺎ در ﺳﻨﺢ
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﺷﺪ ﺷﺶ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪ ،ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن ﺑﺎ ﭘﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﯽآﻣﺪ ،و ﮔﺎھﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻟﻨﮓ و ﭼﺎدر ﺳﺮخ رﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﺗﻦ ﻣﯽداﺷﺖ ﺑﺮ اﺳﺐ
ﺧﻮد ﺳﻮار ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﯽآﻣﺪ و ﻧﻤﺎزھﺎ را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز
ﺧﻔﺘﻦ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﺮف اھﻞ ﺧﻮد در ﺳﻨﺢ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ ،وی اﮔﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺑﻮد ﺑﺮای
ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز ﻣﯽداد ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽآﻣﺪ ،ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﻧﻤﺎز ﻣﯽداد .در اﺑﺘﺪای روز

ّ
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ﺟﻤﻌﻪ در ﺳﻨﺢ ﻣﯽﺑﻮد ،و ﺳﺮ و رﯾﺶ ﺧﻮد را رﻧﮓ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،در وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ روان
ﻣﯽﺷﺪ ،و ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را ﺑﺮای ﻣﺮدم اﻣﺎﻣﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد.
وی ﻣﺮدی ﺗﺎﺟﺮ ﺑﻮد ،و ھﺮ روز ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽرﻓﺖ و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،وی رﻣﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﮕﺎه ﻧﺰد وی ﻣﯽآﻣﺪ ،و ﮔﺎھﯽ ﺧﻮد ھﻤﺮاه آن
ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ ،و ﮔﺎھﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ آن ﻋﻤﻞ را ﺑﻪ ﻋﻮض وی اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد ،و ﺑﺮاﯾﺶ
ﻣﯽﭼﺮاﻧﯿﺪ .وی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻗﺮﯾﻪ را ﺑﺮایﺷﺎن ﻣﯽدوﺷﯿﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺮاﯾﺶ
ﺑﯿﻌﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،دﺧﺘﺮی از ﻗﺮﯾﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﯿﺮدهھﺎی ﻣﻨﺰل ﻣﺎن ،ﺑﺮای ﻣﺎن دوﺷﯿﺪه
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ را اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺷﻨﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢ ﺳﻮﮔﻨﺪ ،آنھﺎ
را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﻢ دوﺷﯿﺪ ،ﻣﻦ اﻣﯿﺪوارم ﻣﺮا آﻧﭽﻪ ﺑﻪ آن داﺧﻞ ﺷﺪهام ،از اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ
داﺷﺘﻢ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪھﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﻣﯽدوﺷﯿﺪ ،و ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ دﺧﺘﺮی از ﻗﺮﯾﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ای دﺧﺘﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ دوﺳﺖ داری ،ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ »ارﻏﺎء« ﺑﺪوﺷﻢ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ »ﺗﺼﺮﯾﺢ« ،١
ﮔﺎھﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ارﻏﺎء ﺑﺪوش ،و ﮔﺎھﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ،ھﺮ ﮐﺪام را
ﮐﻪ ]آن دﺧﺘﺮ[ﻣﯽﮔﻔﺖ وی اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد.
ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر در ﺳﻨﺢ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه درﻧﮓ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن وارد ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺪ ،و در
ّ
ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻣﺮ ﺧﻮد ﺷﺪه ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﮐﺎر ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺑﻮدن
آﻧﺠﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮔﺰﯾﺪ و
ّ
در ﺗﺠﺎرت اﺻﻼح ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،و ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﺟﺰ ﻓﺎرغ ﺑﻮدن و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﮐﺎر و ﺣﺎلﺷﺎن
ﻧﻤﯽﺳﺰد ،و ﺑﺮای ﻋﯿﺎﻟﻢ ﻧﯿﺰ از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﭼﺎرهﺷﺎن را ﮐﻨﺪ ﮔﺮﯾﺰی ﻧﯿﺴﺖ ،آن ﮔﺎه ﺗﺠﺎرت
را ﺗﺮک ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺿﺮورت روزاﻧﻪ ﺧﻮد و ﻋﯿﺎﻟﺶ از ﻣﺎل ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﻔﻘﻪ ﻧﻤﻮد ،وی
ﺣﺞ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻋﻤﺮه ﺑﻪﺟﺎی ﻣﯽآورد ،و آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻌﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﺶ ھﺰار
درھﻢ در ﺳﺎل ﺑﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﮔﺶ ﻓﺮارﺳﯿﺪ ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ از ﻣﺎل ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﺰد ﻣﺎﺳﺖ
آن را ﻣﺴﺘﺮد ﺳﺎزﯾﺪ ،ﻣﻦ از اﯾﻦ ﻣﺎل ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﯿﺮم ،و آن زﻣﯿﻨﻢ ﮐﻪ در ﻓﻼن و ﻓﻼن
ﺟﺎﺳﺖ ﺑﻪﺟﺎی آﻧﭽﻪ از اﻣﻮالﺷﺎن ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،و آن ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﯾﮏ
رأس ﺷﺘﺮ ﺷﯿﺮی ،ﯾﮏ ﻏﻼم ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺳﻼح ﭘﺎﮐﯽ ﺑﻮد و ﯾﮑﺪاﻧﻪ ﻗﻄﯿﻔﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﭘﻨﺞ

» -١ارﻏﺎء« و »ﺗﺼﺮﯾﺢ« دو ﻧﻮع دوﺷﯿﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻮع اول در ﺳﺮﺷﯿﺮ ﮐﻒ ﻣﯽآﯾﺪ و در ﻧﻮع دوم
ﻧﻤﯽآﯾﺪ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

درھﻢ ارزش ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻤﺮ س ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﺪ .ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از وی
ّ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﻘﺖ اﻧﺪاﺧﺖ!!.
راوﯾﺎن ﮔﻮﯾﻨﺪ :اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﺳﺎل ﯾﺎزدھﻢ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﺮ ﺣﺞ ﺳﺎﺧﺖ،
ﺑﻌﺪ از آن اﺑﻮﺑﮑﺮ س در رﺟﺐ ﺳﺎل دوازدھﻢ ﻋﻤﺮه ﺑﻪﺟﺎی آورد ،و ﭼﺎﺷﺘﮕﺎه وارد ﻣﮑﻪ
ﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺧﻮد آﻣﺪ ﮐﻪ اﺑﻮﻗﺤﺎﻓﻪ ﺑﺮ دروازه ﻣﻨﺰﻟﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،و دو ﻧﻔﺮ ﺟﻮان
ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،و او ﺑﺮای آﻧﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،آن ﮔﺎه ﺑﺮای اﺑﻮﻗﺤﺎﻓﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :اﯾﻦ
ﻓﺮزﻧﺪت اﺳﺖ ،وی از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و اﯾﺴﺘﺎد ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺷﺘﺎب ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺳﻮاری ﺧﻮد
را ﺑﺨﻮاﺑﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻮارﯾﺶ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،از آن ﻓﺮود آﻣﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﭘﺪرم از
ﺟﺎﯾﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺸﻮ ،ﺑﻌﺪ ﺑﺎ او روﺑﺮو ﺷﺪ و او را در آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪ ،و از ﻣﯿﺎن ھﺮ دو ﭼﺸﻤﺎن
اﺑﻮﻗﺤﺎﻓﻪ را ﺑﻮﺷﯿﺪ ،و ﭘﺪرش از ﻓﺮط ﺷﺎدی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﻓﺮزﻧﺪش ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ ﻧﻤﻮد .و ﻋﺘﺎب ﺑﻦ اﺳﯿﺪ ،ﺳﮫﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ،ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺟﮫﻞ و ﺣﺎرث ﺑﻦ
ھﺸﺎم ش ﺑﻪ ﻣﮑﻪ آﻣﺪﻧﺪ ،و ﺑﺮ وی ﺳﻼم ﮐﺮدﻧﺪ :ﺳﻼم ﺑﺮ ﺗﻮ ای ﺧﻠﯿﻔﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا .و ھﻤﻪ
ﺑﺎ او ﻣﺼﺎﻓﺤﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﯾﺎد ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮔﺮﯾﻪ
ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ اﺑﻮﻗﺤﺎﻓﻪ ﺳﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ،اﺑﻮﻗﺤﺎﻓﻪ ﮔﻔﺖ :ای ﻋﺘﯿﻖ ،اﯾﻦھﺎ ﺑﺰرﮔﺎن و
اﺷﺮافاﻧﺪ ،ﺻﺤﺒﺖﺷﺎن را ﻧﯿﮑﻮدار ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺪرم ﻧﯿﺮو و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺰﯾﻪ ﻣﺪد ﺧﺪا
ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﻦ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻣﺪد ﺧﺪا ﺑﺪان ،ﻗﻮت و
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﺪارم.
ﺑﻌﺪ از آن داﺧﻞ ﺷﺪ ،ﻏﺴﻞ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ﯾﺎراﻧﺶ وی را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،وی
آﻧﮫﺎ را ﮐﻨﺎز زده ﮔﻔﺖ :آھﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .و ﻣﺮدم ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ روﯾﺶ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ او
روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪه ،و وی را ]در ارﺗﺒﺎط[ ﺑﻪ ]درﮔﺬﺷﺖ[ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺗﻌﺰﯾﺖ ﻣﯽدادﻧﺪ ،و او ﮔﺮﯾﻪ
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ]ﮐﻌﺒﻪ[ رﺳﯿﺪ و ﺑﺎ ﭼﺎدر ﺧﻮد اﺿﻄﺒﺎع ﻧﻤﻮد  .١ﺑﻌﺪ رﮐﻦ را
ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮد ،و ھﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻃﻮاف ﻧﻤﻮد ،و دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﻪﺟﺎی آورده ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺧﻮد
ﺑﺮﮔﺸﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وﻗﺖ ﻇﮫﺮ ﻓﺮارﺳﯿﺪ ،ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ھﻤﭽﻨﺎن ﺧﺎﻧﻪ را ﻃﻮاف ﻧﻤﻮد ،و
ﺑﻌﺪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ داراﻟﻨﺪوه ﻧﺸﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﮐﺴﯽ از ﻇﻠﻤﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ دارد ،و ﯾﺎ ﺣﻘﯽ را ﻃﻠﺐ
ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪ ،و ﻣﺮدم از واﻟﯽ ﺧﻮد ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮدﻧﺪ  ،٢ﺑﻌﺪ ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ را
 -١اﺿﻄﺒﺎع ﻧﻮﻋﯽ ﭼﺎدر ﭘﻮﺷﯿﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺠﺎج در وﻗﺖ ﻃﻮاف آن ﻃﻮر ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ .م.
 -٢واﻟﯽ آﻧﺎن ﻋﺘﺎب ﺑﻦ اﺳﯿﺪ ﺑﻮد.

ّ
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ﺑﻪﺟﺎی آورد و ﻧﺸﺴﺖ ،و ﻣﺮدم ﺑﺎ او وداع ﮔﻔﺘﻨﺪ ،و وی ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﯿﺮون
رﻓﺖ .ﭼﻮن وﻗﺖ ﺣﺞ در ﺳﺎل دوازدھﻢ ﻓﺮارﺳﯿﺪ ،ﺧﻮد اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﺮای ﻣﺮدم در آن ﺳﺎل
ّ
ﺣﺞ ﮐﺮد ،و ﺻﺮف ﺣﺞ ﻧﻤﻮد  ،١و ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن س را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮد در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺳﯿﺎق ﺣﺴﻦ اﺳﺖ ،و از ﺷﻮاھﺪی از وﺟﻮه دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ ،و ﻣﺜﻞ اﯾﻦ را ﻧﻔﺲھﺎ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮده ،و ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻋﻤﯿﺮﺑﻦ ﺳﻌﺪ اﻧﺼﺎری س
ﺳﯿﺮت وی ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﻟﯽ ﺑﻪ ﺣﻤﺺ اﻋﺰام ﻧﻤﻮد ،و ﮔﻔﺘﺎر
ﻋﻤﺮ س درﺑﺎره وی
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۴۷از ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻦ ھﺎرون ﺑﻦ ﻋﻨﺘﺮه و او از ﭘﺪر و ّ
ﺟﺪش و

او از ﻋﻤﯿﺮﺑﻦ ﺳﻌﺪ اﻧﺼﺎری س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س وی را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان واﻟﯽ ﺣﻤﺺ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﯾﮑﺴﺎل درﻧﮓ ﻧﻤﻮد و ﺧﺒﺮی از وی ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻤﯽآﻣﺪ .آن ﮔﺎه
ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ ﮐﺎﺗﺐ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﻤﯿﺮ ﺑﻨﻮﯾﺲ ،ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ وی در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:
»اذا ﺟﺎءك ﻛﺘﺎﰊ ﻫﺬا ﻓﺎﻗﺒﻞ وأﻗﺒﻞ ﺑﻤـﺎ ﺟﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﰲ اﻟـﻤﺴﻠﻤﲔ ﺣﲔ ﺗﻨﻈﺮ ﰲ ﻛﺘﺎﰊ ﻫﺬا«.

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪام ﺑﻪ ﺗﻮ رﺳﯿﺪ ،ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻦ ،و آﻧﭽﻪ را از ﻓﯽء ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدهای وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪام را دﯾﺪی آن را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﺎور«.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻤﯿﺮ س ﺗﻮﺷﻪ دان ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺗﻮﺷﻪ و ﮐﺎﺳﻪ ﺧﻮﯾﺶ را در آن
ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﻣﺸﮑﺶ را ﺑﻪ ﮔﺮدن آوﯾﺨﺖ و ﻧﯿﺰه ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ راھﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ
ﮐﻪ داﺧﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ رﺳﯿﺪ رﻧﮕﺶ دﮔﺮﮔﻮن ،روﯾﺶ ﮔﺮدآﻟﻮد و
ﻣﻮھﺎﯾﺶ راﺳﺖ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد .آن ﮔﺎه ﻧﺰد ﻋﻤﺮ س داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :ای
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻚ ورﲪﺔ اﷲﱠ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ ،ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ داری؟ ﻋﻤﯿﺮ
س ﭘﺎﺳﺦ داد ،ﻣﮕﺮ ﺣﺎﻟﻢ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ؟ آﯾﺎ ﻣﺮا ﺳﺎﻟﻢ و ﺧﻮن ﭘﺎک ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ ،و دﻧﯿﺎ
ھﻤﺮاھﻢ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺶ ﺧﻮد را ﻣﯽﮐﺸﻢ .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ھﻤﺮاھﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻋﻤﺮ س
 -١ﯾﻌﻨﯽ :ھﻤﺮاه ﺑﻪ ﺣﺞ ﻋﻤﺮه ﺑﺎ ﺟﺎ ﻧﯿﺎورد.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ وی ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﺎل آورده اﺳﺖ .ﻋﻤﯿﺮ ﮔﻔﺖ :ھﻤﺮاھﻢ ﺗﻮﺷﻪ داﻧﻢ اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﺗﻮﺷﻪ ﺧﻮد را در آن ﻣﯽﮔﺬارم ،و ﮐﺎﺳﻪام اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﯽﺧﻮرم ،و ﺳﺮوﻟﺒﺎﺳﻢ را در آن
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﻣﺸﮑﻢ ھﻤﺮاھﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن آب وﺿﻮ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺧﻮد را ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و
ﻧﯿﺰهام اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ﺗﻮﺳﻂ آن ﺑﺎ دﺷﻤﻦ اﮔﺮ ﻣﻌﺘﺮض ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺟﮫﺎد
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،دﻧﯿﺎ ﺟﺰ ﺗﺒﻊ ﻣﺘﺎع ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ:
ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﭘﯿﺎده آﻣﺪی؟ ﮔﻔﺖ :آری .ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺒﺶ را ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ اﻣﺎﻧﺖ ﺑﻪ
ﺗﻮ ﻣﯽداد ،و ﺑﺮ آن ﺳﻮار ﻣﯽﺷﺪی؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :آﻧﮫﺎ ]اﯾﻦ ﮐﺎر را[ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،و ﻣﻦ ]ﻧﯿﺰ[ از
اﯾﺸﺎن اﯾﻦ را ﻃﻠﺐ ﻧﻨﻤﻮدم .ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :از ﻧﺰد ﺑﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﯿﺮون رﻓﺘﯽ .ﻋﻤﯿﺮ ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ :ای ﻋﻤﺮ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮس ،ﺗﻮ را ﺧﺪا از ﻏﯿﺒﺖ ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻣﻦ آﻧﮫﺎ را دﯾﺪم ﮐﻪ
ﻧﻤﺎز ﻓﺠﺮ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ  .١ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را ﮐﺠﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدم؟  -و در رواﯾﺖ ﻃﺒﺮاﻧﯽ
آﻣﺪه :آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ را دﻧﺒﺎل آن ﻓﺮﺳﺘﺎدم ،ﮐﺠﺎﺳﺖ؟  -و ﭼﻪ ﮐﺮدی؟ ﮔﻔﺖ :ای
ﱠ
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺳﺆاﻟﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺳﺒﺤﺎناﻟﻠﻪ! ﻋﻤﯿﺮ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ
ﺗﻮ را ﺟﮕﺮﺧﻮن و ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﺒﺮ ﻧﻤﯽدادم ،ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎدی ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آن ﺷﮫﺮ
ّ
رﺳﯿﺪم ،ﻣﺮدﻣﺎن ﺻﺎﻟﺢ آن دﯾﺎر را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدم ،و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﻓﯽءﺷﺎن ﻣﺆﻇﻒ
ﺳﺎﺧﺘﻢ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﺶ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻣﻦ آن را در ﺟﺎھﺎﯾﺶ ﻗﺮار دادم  ،٢و اﮔﺮ ﭼﯿﺰی از
ً
آن ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﯽآوردم .ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺎوردهای؟
ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ .ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ﻋﮫﺪ ﻋﻤﯿﺮ را ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ  ،٣ﻋﻤﯿﺮ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ
آن را ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻧﻪ ھﻢ ﺑﺮای ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ
درﺳﺖ ﻧﻤﺎﻧﺪم ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺎﻟﻢ ھﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪم ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪاوﻧﺪ رﺳﻮاﯾﺖ
ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ،ای ﻋﻤﺮ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺮا ﺑﺪان ﭘﯿﺶ ﻧﻤﻮدی! و ﺑﺪﺑﺨﺖﺗﺮﯾﻦ روزھﺎﯾﻢ
روزی اﺳﺖ ،ای ﻋﻤﺮ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪم ،و از ﻋﻤﺮ س اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ ،و او ﻧﯿﺰ ﺑﻪ او
اﺟﺎزه داد ،ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﺑﺮ ﮔﺸﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و در ﻣﯿﺎن او و ﻣﺪﯾﻨﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﯿﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻮد.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﯿﺮ ﻣﻨﺼﺮف ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ وی ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،آنﮔﺎه ﻣﺮدی را ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺣﺎرث ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺻﺪ دﯾﻨﺎر داد و ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﺑﻪ
 -١در ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺨﻮاﻧﺪ در ذﻣﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﺴﺘﺤﻘﯿﻦ آن دﯾﺎر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدم .م.
 -٣دوره ﺧﺪﻣﺖ وی را ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .م.

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ
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او ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻃﺮف ﻋﻤﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻦ ،و ﻧﺰدش ﭼﻮن ﻣﮫﻤﺎن ﺑﺮو ،اﮔﺮ اﺛﺮ ﭼﯿﺰی را دﯾﺪی،
ﺑﺮﮔﺮد ،و اﮔﺮ ﺣﺎﻟﺖ دﺷﻮار را دﯾﺪی ،اﯾﻦ ﺻﺪ دﯾﻨﺎر را ﺑﻪ او ﺑﺪه .ﺣﺎرث ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد ،و
ﻋﻤﯿﺮ را در ﺣﺎﻟﯽ ﯾﺎﻓﺖ ،ﮐﻪ در ﮐﻨﺎره دﯾﻮاری ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﭘﯿﺮاھﻦ ﺧﻮد را از ﺷﭙﺶ ﭘﺎک
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﺎرث ﺑﻪ او ﺳﻼم داد ،ﻋﻤﯿﺮ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ :ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎ ﺧﺪا رﺣﻤﺘﺖ ﮐﻨﺪ و او ﭘﺎﯾﯿﻦ
آﻣﺪ .ﺑﻌﺪ از آن از او ﭘﺮﺳﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :از ﮐﺠﺎ آﻣﺪی؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :از ﻣﺪﯾﻨﻪ .ﭘﺮﺳﯿﺪ:
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ را ﺑﺮ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮک ﻧﻤﻮدی؟ ﮔﻔﺖ :ﺧﻮب ﺑﻮد .ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﺮ ﭼﻪ
ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮک ﻧﻤﻮدی؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺧﻮب ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺣﺪود ﺟﺎری ﻧﻤﯽﺷﻮد؟ ﮔﻔﺖ:
ﺑﻠﯽ ،ﻓﺮزﻧﺪش را ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد زد ،و ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﺮب وی درﮔﺬﺷﺖ  ،١ﻋﻤﯿﺮ
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ﻋﻤﺮ را ﻣﺪد ﮐﻦ ،ﭼﻮن ﻣﻦ او را ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺘﺪار ﺗﻮ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او
ﻣﺪت ﺳﻪ روز ﻣﮫﻤﺎن اﯾﺸﺎن ﺷﺪ ،و آﻧﮫﺎ ﺟﺰ ﯾﮏ ﻗﺮص ﻧﺎن ﺟﻮﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،و
ّ
آن را ھﻢ ﺑﻪ وی ﻣﯽدادﻧﺪ ،و ﺧﻮد ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻘﺖ اﻓﺘﺎدﻧﺪ .آن
ﮔﺎه ﻋﻤﯿﺮ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﻣﺎ را ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﯽ ،اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ از ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺮدی اﯾﻦ
ﮐﺎر را ﺑﮑﻦ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه آن دﯾﻨﺎرھﺎ را درآورد و ﺑﻪ وی داد ،و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ را
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﺮاﯾﺖ روان ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و از آن اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺟﻮی ،ﮔﻮﯾﺪ :وی ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورد و
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارم ،آن را ﻣﺴﺘﺮد ﮐﻦ .آن ﮔﺎه ھﻤﺴﺮش ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﺪان
ﻧﯿﺎزی داﺷﺘﯽ ﺧﻮب ،در ﻏﯿﺮ آن ،آن را در ﺟﺎھﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﺑﺪه  .٢ﻋﻤﯿﺮ ﮔﻔﺖ :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا،
ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﺪارم ﮐﻪ آن را در آن ﺑﮕﺬارم ،ھﻤﺴﺮش ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﯿﺮاھﻦ ﺧﻮد را ﭘﺎره ﻧﻤﻮد و ﭘﺎرهای
را ﺑﻪ وی داد ،ﭘﻮل را در آن ﮔﺬاﺷﺖ .ﺳﭙﺲ ﺧﺎرج ﺷﺪ و آن را در ﻣﯿﺎن ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﮫﺪا و ﻓﻘﺮا
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﻓﺮﺳﺘﺎده ]ﻋﻤﺮ ،ﺣﺎرث ب[ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﻧﯿﺰ
ﭼﯿﺰی از آن ﺧﻮاھﺪ داد .و در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :از ﻃﺮف ﻣﻦ ﺑﻪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺳﻼم ﺑﺮﺳﺎن.
ﺑﻌﺪ ﺣﺎرث ﺑﻪ ﻃﺮف ﻋﻤﺮ س ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﻋﻤﺮ س ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﻪ دﯾﺪی؟ ﮔﻔﺖ :ای
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺪﯾﺪی را دﯾﺪم .ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺑﺎ دﯾﻨﺎرھﺎ ﭼﻪ ﮐﺮد؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﯽداﻧﻢ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺷﺖ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪام ﺑﻪ ﺗﻮ رﺳﯿﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ آن را از
دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﮕﺬاری ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻦ .وی ﺑﻪ ﻃﺮف ﻋﻤﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد و ﻧﺰدش

 -١ﺟﻤﮫﻮر ﻋﻠﻤﺎء ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎوراﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺼﻪ ﻋﻤﺮ س ﺑﺎ ﭘﺴﺮش ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ و دروغ اﺳﺖ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ آن را ﺻﺪﻗﻪ ﮐﻦ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

آﻣﺪ ،ﻋﻤﺮ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ دﯾﻨﺎرھﺎ ﭼﻪ ﮐﺮدی؟ ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ ﮐﺮدم ،ﮐﺮدم ،ﭼﺮا از آﻧﮫﺎ
ﻣﯽﭘﺮﺳﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ آنھﺎ ﭼﻪ ﮐﺮدی؟ ﭘﺎﺳﺦ
٢
داد :آن را ﺑﺮای ﺧﻮد ﭘﯿﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎدم  ،١ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا ﺗﻮ را رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﻌﺪ ﯾﮏ وﺳﻖ
ﻃﻌﺎم و دو ﻟﺒﺎس ھﺪﯾﻪ ﻧﻤﻮد .وی ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻃﻌﺎم ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارم ﭼﻮن در ﻣﻨﺰل دو ﺻﺎع
ﺟﻮ دارم ،و ﺗﺎ آن را ﺑﺨﻮرم ﺧﺪاوﻧﺪ دﯾﮕﺮ رزق ﻧﺼﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﻌﺎم را ﻧﮕﺮﻓﺖ.
اﻣﺎ درﺑﺎره ﮔﺮﻓﺘﻦ دو ﻟﺒﺎس ،وی ﮔﻔﺖ :ﻣﺎدر ﻓﻼن ﺑﺮھﻨﻪ اﺳﺖ ،و آن دو را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ
ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،و اﻧﺪﮐﯽ درﻧﮓ ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ درﮔﺬﺷﺖ ﺧﺪا رﺣﻤﺘﺶ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ رﺳﯿﺪ ،و ﺑﺮ وی ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،و ﺑﺮاﯾﺶ دﻋﺎی رﺣﻤﺖ ﻧﻤﻮد و ﭘﯿﺎده ھﻤﺮاه
ﺗﻌﺪادی از ﭘﯿﺎدﮔﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﻘﯿﻊ ﻏﺮﻗﺪ  ٣ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،و ﺑﻪ ﯾﺎران ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﮐﺲ
ﺧﻮاﺳﺖ و آرزوی ﺧﻮﯾﺶ را اﻇﮫﺎر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ؟ ﯾﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ
دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﻣﺎل زﯾﺎدی ﻣﯽداﺷﺘﻢ ،و ﺑﺮای ﺧﺪا اﯾﻨﻘﺪر و آﻧﻘﺪر ﻏﻼم را رھﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮدم،
و دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺖ :دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽداﺷﺘﻢ و آن را در راه ﺧﺪا ﻧﻔﻘﻪ ﻣﯽﮐﺮدم ،و
دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺖ :دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ از ّﻗﻮﺗﯽ ﺑﺮ ﺧﻮردار ﻣﯽﺑﻮدم ﮐﻪ دﻟﻮ آب زﻣﺰم را ﺑﺮای
ﺣﺠﺎج ﺑﯿﺖ اﻟﺤﺮام ﻣﯽﮐﺸﯿﺪم .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﻣﺮدی ﭼﻮن ﻋﻤﯿﺮﺑﻦ ﺳﻌﺪ
ﻣﯽداﺷﺘﻢ ،ﮐﻪ در ﮐﺎرھﺎی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ از وی اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﻣﯽﺟﺴﺘﻢ  .٤و ﻣﺜﻞ اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ
ﻧﯿﺰ از ﻋﻤﯿﺮﺑﻦ ﺳﻌﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۳۸۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ رواﯾﺖ
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﻨﺘﺮه آﻣﺪه ،و ﻣﺘﺮوک ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻧﺰد ھﯿﺜﻤﯽ
آﻣﺪه ،وﻟﯽ آﻧﭽﻪ درﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻦ ھﺎرون ﺑﻦ ﻋﻨﺘﺮه
اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﮐﺘﺐ اﺳﻤﺎء اﻟﺮﺟﺎل آﻣﺪه اﺳﺖ ،و اﯾﻦ را اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻃﺮﯾﻖ
ّ
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺰاﺣﻢ ﺑﻪ ﻃﻮل آن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ و ﺑﺎ زﯾﺎدتھﺎﯾﯽ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ )(۷/۷۹
آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺣﺬﯾﻢ اﻟﺠﻤﺤﯽ س
 -١ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﻮدم .م.
 -٢وﺳﻖ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺷﺼﺖ ﺻﺎع .م.
 -٣ﺑﻘﯿﻊ ﻏﺮﻗﺪ :ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در آن ﻏﺮﻗﺪ وﺟﻮد داﺷﺖ ،و ﻏﺮﻗﺪ ﻧﻮﻋﯽ از درﺧﺖ
ﺧﺎردار اﺳﺖ ،و ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ آن را ﺑﻘﯿﻊ ﻏﺮﻗﺪ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
 -٤ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۵۳ – ۵ /۱۷ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻦ ھﺎرون در ﺳﻨﺪ آن ﻣﺘﺮوک اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ
).(۳۸۴ /۹

ّ
ّ
ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ :اﻫﺘﻤﺎم و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ وﺣﺪت ﮐﻠﻤﻪ
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ﺳﯿﺮت وی ھﻨﮕﺎم واﻟﯽ ﺑﻮدﻧﺶ در ﺣﻤﺺ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۴۵از ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ ﻣﻌﺪان رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ

اﻟﺨﻄﺎب ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﺣﺬﯾﻢ ﺟﻤﺤﯽ س را در ﺣﻤﺺ ﺑﺮ ﻣﺎ واﻟﯽ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﺑﻪ ﺣﻤﺺ ﺗﺸﺮﯾﻒ آورد ،ﮔﻔﺖ :ای اھﻞ ﺣﻤﺺ ،واﻟﯽﺗﺎن را ﭼﻄﻮر
ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ؟ آﻧﮫﺎ از او ﺑﻪ وی ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ  -در آن وﻗﺖ ﺑﻪ اھﻞ ﺣﻤﺺ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
ﺷﮑﺎﯾﺖﺷﺎن از واﻟﯽھﺎﯾﺸﺎن ﮐﻮﻓﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ  - ١و ﮔﻔﺘﻨﺪ :از ﭼﮫﺎر ﭼﯿﺰ
ﺷﮑﺎﯾﺖ دارﯾﻢ :ﺗﺎ روز ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺸﻮد ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ را ﺑﺰرگ
ﻣﯽداﻧﻢ ،و اﻓﺰود :دﯾﮕﺮ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺷﺐ ﺑﻪ ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺟﻮاب ﻧﻤﯽدھﺪ .ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
ھﻢ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ،و اﻓﺰود :دﯾﮕﺮ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :در ﻣﯿﺎن روزھﺎ ﮔﺎھﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﯽﺷﻮد -
ﯾﻌﻨﯽ او را ﺑﯽھﻮﺷﯽ و ﻧﻮﻋﯽ از ﺟﻨﻮن ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮد .-
راوی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﻋﻤﺮ س ﻣﺮدم و او را ﺑﺎ ھﻢ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎرﺧﺪاﯾﺎ ،رأی ﻣﺮا
اﻣﺮوز درﺑﺎره وی ﺧﻄﺎ و ﻧﺎﺻﻮاب ]ﺛﺎﺑﺖ[ ﻧﮕﺮدان] ،ﮔﻔﺖ[ :از وی ﭼﻪ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ دارﯾﺪ؟
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﺎ روز ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺸﻮد ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽآﯾﺪ] ،ﺳﻌﯿﺪ[ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ
ﯾﺎدآوری آن را ﺑﺪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ] .وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﻗﻀﯿﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ[ﺑﺮای اھﻠﻢ ﺧﺎدم
وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و ﻣﻦ ﺧﻮدم ﺧﻤﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﺮ ﻣﯽرﺳﺪ و
آﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻌﺪ ﻧﺎن ﺧﻮد را ﻣﯽﭘﺰم ،ﺳﭙﺲ وﺿﻮ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮایﺷﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ.
]ﻋﻤﺮ س[ ﮔﻔﺖ :دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ دارﯾﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :در ﺷﺐ ﺑﻪ ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺟﻮاب ﻧﻤﯽدھﺪ.
ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ] :در اﯾﻦ ﺑﺎره[ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﺬﮐﺮ آن را ﺑﺪ ﻣﯽدﯾﺪم ،ﻣﻦ روز را
ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﺧﺘﺼﺎص دادم ،و ﺷﺐ را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ اﺧﺘﺼﺎص دادهام] .ﻋﻤﺮ س[ ﮔﻔﺖ:
دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ دارﯾﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :وی در ھﺮ ﻣﺎه روزی دارد ﮐﻪ در آن ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﯿﺮون
ﻧﻤﯽآﯾﺪ] .ﻋﻤﺮ س[ ﮔﻔﺖ] :در اﯾﻦ ﺑﺎره[ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﺎدﻣﯽ
ﻧﺪارم ﮐﻪ ﻟﺒﺎسھﺎﯾﻢ را ﺑﺸﻮﯾﺪ ،و در ﻟﺒﺎس دﯾﮕﺮی ھﻢ ﻧﺪارم ﮐﻪ آن را ﻋﻮض ﮐﻨﻢ (،ﭘﺲ
ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد ،ﺑﻌﺪ  ٢آن را ﻣﯽﻣﺎﻟﻢ ،و ﺑﺮ ﺗﻦ ﻣﯽﮐﻨﻢ و در آﺧﺮ روز
ﺑﺮایﺷﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﻢ(] .ﻋﻤﺮ س [ ﮔﻔﺖ :دﯾﮕﺮ از وی ﭼﻪ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ دارﯾﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :در
 -١اھﻞ ﮐﻮﻓﻪ در ﺷﮑﺎﯾﺖ از واﻟﯿﺎن ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻮدﻧﺪ.
 -٢ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﺤﻠﯿﻪ .و اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت از اﺻﻞ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد.
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ﻣﯿﺎن روزھﺎ ﮔﺎھﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﯽﺷﻮد] .ﻋﻤﺮ س[ ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟
ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻣﻦ ﺷﺎھﺪ ﻗﺘﻞ ﺧﺒﯿﺐ اﻧﺼﺎری در ﻣﮑﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺶ ﮔﻮﺷﺖ وی را ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ،
و ﺑﻌﺪ از آن او را ﺑﺮ ﺗﻨﻪ درﺧﺘﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﯾﺎ دوﺳﺖ داری ّ
ﻣﺤﻤﺪ ص در ﺟﺎی
ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اھﻞ و ﻓﺮزﻧﺪم ﺑﺎﺷﻢ ،و
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎری ﻓﺮو رود ،ﺑﻌﺪ از آن ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ :ﯾﺎ ّ
ﺑﻪ ّ
ﻣﺤﻤﺪ! و ھﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ آن روز را ،و
ﻋﺪم ﻧﺼﺮت و ﯾﺎرﯾﻢ را در آن ﺣﺎﻟﺖ از وی ،ﮐﻪ ﻣﺸﺮک ﺑﻮدم و ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ اﯾﻤﺎن
ً
ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورم ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻣﺮا ﺑﻪ آن ﮔﻨﺎه اﺑﺪا ﻧﺨﻮاھﺪ
ﺑﺨﺸﯿﺪ .و اﻓﺰود :در ھﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ و دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽرﺳﺪ .آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ س
ﮔﻔﺖ :ﺣﻤﺪ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ راﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﺳﺖ ﻣﺮا ﻧﺎدرﺳﺖ و ﺧﻄﺎ ﻧﺴﺎﺧﺖ.
آن ﮔﺎه ﺑﺮای وی ھﺰار دﯾﻨﺎر ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :از اﯾﻦ ،در ﮐﺎرت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻦ ،ھﻤﺴﺮش
ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ راﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﺳﺎﺧﺖ ،ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﮫﺘﺮ از آن ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯽ؟ ﭘﻮل را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽدھﯿﻢ ،ﮐﻪ آن را در وﻗﺖ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ آن ،ﺑﺮایﻣﺎن ﺑﯿﺎورد ،ھﻤﺴﺮش ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ ،درﺳﺖ اﺳﺖ .آن
ﮔﺎه ﻣﺮدی از اھﻞ ﺑﯿﺖ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺮ وی اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺖ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ ،و آن ﭘﻮل را در
ﮐﯿﺴﻪھﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺴﺖ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ را ﺑﺮای ﺑﯿﻮه آل ﻓﻼن ،و ﺑﺮای ﯾﺘﯿﻢ آل
ﻓﻼن ،و ﺑﺮای ﻣﺴﮑﯿﻦ آل ﻓﻼن ،و ﺑﺮای ﻣﺮﯾﺾ آل ﻓﻼن ﺑﺮﺳﺎن ،و از آن اﻧﺪک ﻃﻼﯾﯽ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،آنﮔﺎه ]ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺧﻮد[ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ را ﺗﻮ ﻧﻔﻘﻪ ﮐﻦ ،و ﺑﻪﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ.
ھﻤﺴﺮش ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﺮایﻣﺎن ﺧﺎدﻣﯽ ﻧﻤﯽﺧﺮی؟ آن ﻣﺎل ﭼﻪ ﺷﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :آن ﻣﺎل
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﯽ ،ﺑﺮاﯾﺖ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ.
ﺣﮑﺎﯾﺖ اﺑﻮھﺮﯾﺮه س
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۸۵از ﺛﻌﻠﺒﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﻗﺮﻇﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه س
در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ھﯿﺰم را ﺣﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮد  -وی در آن وﻗﺖ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
ﻣﺮوان ﺑﻮد  ١ -و ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﺎﻟﮏ راه را ﺑﺮای اﻣﯿﺮ ﺑﺎز ﮐﻦ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ﮐﻔﺎﯾﺖ
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎز ﮔﻔﺖ :راه را ﺑﺮای اﻣﯿﺮ وﺳﯿﻊﺗﺮ ﺑﺎز ﮐﻦ ،و ھﯿﺰم ﺑﺮ ﭘﺸﺘﺶ ﺑﻮد.

 -١در ھﻨﮕﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻣﺮوان ﺣﺎﮐﻢ وی در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮد ،و در ﻓﺮﺻﺖھﺎی ﻧﺒﻮدﻧﺶ در ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﻧﯿﺎﺑﺖ او را اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﻪ دوش ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ:
اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ أ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﯾﺎراﻧﺶ ش اﻣﻮال و آﻧﭽﻪ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرك و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻋﻄﺎ
ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،در راه ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﺴﯿﺮ رﺿﺎی ﺧﺪا ﻣﺼﺮف و اﻧﻔﺎق ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﭼﮕﻮﻧﻪ آن
ﻣﺼﺎرف از ﻣﺼﺮف ﺑﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮایﺷﺎن ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ ﺑﻮد ،و ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺣﺎل ﺿﺮورت و
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﺷﺎن ،دﯾﮕﺮان را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدادﻧﺪ!!.
ﺗﺮﻏﯿﺐ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻪ اﻧﻔﺎق و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪیﺷﺎن ﺑﻪ آن

ﺗﺮﻏﯿﺐ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ اﻧﻔﺎق ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺮﯾﺮ س در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﻣﺴﻠﻢ ،ﻧﺴﺎﺋﯽ و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از ﺟﺮﯾﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در آﻏﺎز روز ﺑﺎ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﻮم ﺑﺮھﻨﻪ و ﭘﺎی ﻟﻮچ ﺑﺎ ﻟﺒﺎسھﺎی ﭘﺸﻤﯿﻦ ﺧﻂ دار
 ﯾﺎ ﻋﺒﺎء  -در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ﮔﺮدن آوﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﮐﺜﺮﺷﺎن ،ﺑﻠﮑﻪھﻤﻪ آﻧﮫﺎ از "ﻣﻀﺮ" ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺰدش آﻣﺪﻧﺪ ،آن ﮔﺎه رﻧﮓ ﭼﮫﺮه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺎ دﯾﺪن
ﻓﻘﺮ و ﻓﺎﻗﻪ داﻣﻨﮕﯿﺮ اﯾﺸﺎن ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﻮد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﺎز ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،و ﺑﻪ
ﺑﻼل س دﺳﺘﻮر داد ،و او اذان و اﻗﺎﻣﻪ ﮔﻔﺖ :و رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد ،و ﺑﻌﺪ از آن
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای اﯾﺮاد ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ:
َّ
ْ
َ
َّ ۡ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ ُ َّ ُ
َ َ ُ
ُ
اس ٱ�قوا َر َّ�� ُم ٱ�ِي خلق�م ّمِن �ف ٖس َ� ٰح َِدة ٖ﴾ ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ آﯾﻪ
﴿���ها ٱ�
َّ َّ َ َ َ َ َ ۡ ُ
� ۡم َر� ٗ
﴿إِن ٱ� �ن علي
ِيبا﴾ ]اﻧﺴﺎء.[۱ :
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ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ای ﻣﺮدم! از ھﻤﺎن ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از ﻧﻔﺲ واﺣﺪ آﻓﺮﯾﺪ...

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﮕﮫﺒﺎن اﺳﺖ«.
و آﯾﻪای را ﮐﻪ در ]ﺳﻮره[ ﺣﺸﺮ اﺳﺖ.
َّ ُ ْ َّ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َّ َ َّ ٞ
ت ل ِغ ٖد﴾ ]اﻟﺤﺸﺮ.[۱۸ :
﴿ٱ�قوا ٱ� و�نظر �فس ما قدم
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،و ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮدا ﭼﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ؟«.
ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ﮐﺲ از دﯾﻨﺎر ﺧﻮد ،از درھﻢ ﺧﻮد ،از ﻟﺒﺎس ﺧﻮد ،از ﺻﺎع  ١ﮔﻨﺪم ﺧﻮد و از
ﺻﺎع ﺧﺮﻣﺎی ﺧﻮد ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺪھﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮔﻔﺖ :وﻟﻮ ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﺧﺮﻣﺎﯾﺶ ھﻢ«.
]راوی[ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر ﮐﯿﺴﻪای از ﭘﻮل را آورد ،ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد،
دﺳﺘﺶ از ﺣﻤﻞ آن ﻋﺎﺟﺰ آﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺎﺟﺰ آﻣﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺮدم ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻤﻮده
]و ﺻﺪﻗﻪھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را آوردﻧﺪ[ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ دو ﺧﺮﻣﻦ از ﻧﺎن و ﻟﺒﺎس دﯾﺪم ،و دﯾﺪم ﮐﻪ
روی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻧﻮراﻓﺸﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ آب ﻃﻼ داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .آنﮔﺎه
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در اﺳﻼم روش ﻧﯿﮑﯽ را ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاری ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای وی
اﺟﺮ آن ،و اﺟﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از وی ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ از اﺟﺮھﺎﯾﺸﺎن
ﭼﯿﺰی ﮐﻢ ﺷﻮد ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در اﺳﻼم روش ﺑﺪی را ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺮ وی ﮔﻨﺎه آن ،و
ﮔﻨﺎه ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از او ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ از ﮔﻨﺎھﺎنﺷﺎن ﭼﯿﺰی
ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱/۵۳آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﻪ اﻧﻔﺎق در راه ﺧﺪاوﻧﺪ أ ﻗﺒﻼ ﮔﺬﺷﺖ.
ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺎﺑﺮ س در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﺣﺎﮐﻢ از ﺟﺎﺑﺮ  -ﮐﻪ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ  -رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص روز
ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻧﺰد ﺑﻨﯽ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﻮف ﺗﺸﺮﯾﻒ آورد ،و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
»ای ﮔﺮوه اﻧﺼﺎر« ،ﮔﻔﺘﻨﺪّ :ﻟﺒﯿﮏ ،ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﻓﺮﻣﻮد» :در ﺟﺎھﻠﯿﺖ ،آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﺧﺪا را
ّ
ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﺪﯾﺪ ،و در ﻣﺎلھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﮐﺎر ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﻧﺠﺎم
ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﺪ ،ﺗﮑﻠﯿﻒ را
ﻣﯽدادﯾﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ]ﯾﺎری[ ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﻼم و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
ﻣﻨﺖ ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﻣﺎلھﺎﯾﺘﺎن را ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟! در آﻧﭽﻪ اﺑﻦ آدم ﻣﯽﺧﻮرد ،اﮔﺮ
 -١ﭘﯿﻤﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﻣﻌﺎدل ﺳﻪ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم.
 -٢ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۰۱۷و ﻧﺴﺎﺋﯽ ) (۷۵ /۵و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ).(۲۰۳
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اﺳﺖ ،و در آﻧﭽﻪ درﻧﺪه و ﭘﺮﻧﺪه ﻣﯽﺧﻮد ،اﺟﺮ اﺳﺖ« .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و ھﺮ ﯾﮏ
از آنھﺎ ﺳﯽ دروازه ﺑﺮای ﺑﺎغ ﺧﻮد ﮔﺸﻮده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۴/۱۵۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺳﺨﺎوت و ّ
ﻣﺬﻣﺖ ﺑﺨﻞ

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺧﻄﺒﻪ اوﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد ،ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ ،و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی اﻟﮫﯽ ﻓﺮﻣﻮد:
»ای ﻣﺮدم ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﻼم را دﯾﻦ ﺷﻤﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﺎری و ھﻢ
ﺻﺤﺒﺘﯽ اﺳﻼم را ﺑﺎ ﺳﺨﺎوت و اﺧﻼق ﻧﯿﮑﻮ ﺑﮫﺘﺮ ﺳﺎزﯾﺪ .آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺳﺨﺎوت درﺧﺘﯽ
اﺳﺖ از ﺟﻨﺖ ،و ﺷﺎﺧﻪھﺎی آن در دﻧﯿﺎﺳﺖ ،اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﺳﺨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ
ّ
ﺷﺎﺧﻪای از آن در دﻧﯿﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺖ وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ .و آ ﮔﺎه
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻞ درﺧﺘﯽ اﺳﺖ در دوزخ ،و ﺷﺎﺧﻪھﺎی آن در دﻧﯿﺎﺳﺖ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ
ّ
ﺑﺨﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪای از آن ﺗﻌﻠﻖ دارد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وارد آﺗﺸﺶ ﮐﻨﺪ- .
دو ﺑﺎره ﮔﻔﺖ - :ﺳﺨﺎوت ﺑﺮای ﺧﺪا ،ﺳﺨﺎوت ﺑﺮای ﺧﺪا« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل
) (۳/۳۱۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﯾﺎراﻧﺶ ش ﺑﻪ اﻧﻔﺎق

ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻤﺮ س در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﺗﺮﻣﺬی از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﺮدی ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص آﻣﺪ ،و از وی ﻃﻠﺐ
ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ او ]ﭼﯿﺰی ﺑﺪھﺪ[ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ﭼﯿﺰی ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪھﻢ ،وﻟﯿﮑﻦ
ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ ﺑﺨﺮ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮاﯾﻢ آﻣﺪ ،آن را ﻣﯽﭘﺮدازم« .آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ س
ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ]آﻧﭽﻪ داﺷﺘﯽ[ ﺑﻪ او دادی ،و ﺗﻮ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺗﻮاﻧﺶ را
ّ
ﻧﺪاری ﻣﮑﻠﻒ ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﯾﻦ ﻗﻮل ﻋﻤﺮ س را ﻧﭙﺴﻨﺪﯾﺪ ،آن ﮔﺎه ﻣﺮدی از
اﻧﺼﺎر ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا اﻧﻔﺎق ﮐﻦ ،و از ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺮش از ﮐﻤﯽ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ھﺮاس
ﻧﮑﻦ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ّ
ﺗﺒﺴﻢ ﻧﻤﻮد ،وﺧﻮﺷﯽ در روﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺼﺎری داﻧﺴﺘﻪ

ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪهام«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۵۶آﻣﺪه اﺳﺖ .و آن را
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﺗﺮﻣﺬی در )اﻟﺸﻤﺎﺋﻞ( ) (۳۴۰در ﺳﻨﺪ آن ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﻠﻘﻤﻪ اﻟﻤﺪﯾﻨﯽ ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻮاﻟﺸﯿﺦ در )اﺧﻼق اﻟﻨﺒﯽ ص( )ص  (۵ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺷﯿﺒﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺰار ،اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ،ﺧﺮاﺋﻄﯽ در ﻣﮑﺎرم اﻻﺧﻼق و ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در
اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۴۲آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۲۴۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﺑﺰار رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،و در آن اﺳﺤﺎق ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺣﻨﯿﻨﯽ آﻣﺪه ،او را ﺟﻤﮫﻮر ﺿﻌﯿﻒ ،و اﺑﻦ ّ
ﺣﺒﺎن ﺛﻘﻪ
داﻧﺴﺘﻪ ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺧﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺎﺑﺮ س در اﯾﻦ ﺑﺎره

اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از ﺟﺎﺑﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﺮدی ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ ،و از وی ﻃﻠﺐ
ﻧﻤﻮد ،و او ﭼﯿﺰی ﺑﻪ او داد ،ﺑﻌﺪ از آن ،ﮐﺲ دﯾﮕﺮی آﻣﺪ و از وی ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﻪ او وﻋﺪه داد ،آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،از ﺗﻮ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ،دادی ،ﺑﺎز از ﺗﻮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ و دادی ،ﺑﺎز از ﺗﻮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ و وﻋﺪه ﻧﻤﻮدی،
و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎز از ﺗﻮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ و وﻋﺪه ﻧﻤﻮدی ،ﮔﻮﯾﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﯾﻦ را ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه
ﱠ
ﻧﺪاﻧﺴﺖ ،آن ﮔﺎه ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺬاﻓﻪ ﺳﮫﻤﯽ س ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا اﻧﻔﺎق
ﮐﻦ ،و از ﮐﻤﯽ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی از ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺮش ھﺮاس ﻧﮑﻦ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺪﯾﻦ
ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪهام« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۳۱۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد درﺑﺎره اﻣﺮ ﻧﻤﻮدن رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﺑﻼل ﺑﺮای اﻧﻔﺎق

ﺑﺰار ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﻦ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص ﻧﺰد ﺑﻼل س داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻧﺰد وی ﻣﻘﺪاری ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ» :ای ﺑﻼل اﯾﻦ
ﭼﯿﺴﺖ؟« ﭘﺎﺳﺦ داد :اﯾﻦ را ﺑﺮای ﻣﮫﻤﺎن ھﺎﯾﺖ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮاﯾﺖ در آﺗﺶ دوزخ دودی ﺑﺎﺷﺪ ،ای ﺑﻼل! اﻧﻔﺎق ﮐﻦ ،و از ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺮش از ﮐﻤﯽ و
ﱠ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ھﺮاس ﻧﮑﻦ«  .١اﯾﻦ را اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۴۹از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﻦ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۲/۱۷۴آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ آن را ﺑﻪ ﺑﺰار ) (۲۴۲ /۱۰و اﺳﺤﺎق ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺤﻨﯿﻦ ارﺟﺎع داده ﮐﻪ ﺟﻤﮫﻮر وی
را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را آﻟﺒﺎﻧﯽ در ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺷﻤﺎﺋﻞ ) (۳۰۵ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۳۴۵ /۱ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ).(۱۵۱۲
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ﺣﺪﯾﺚ اﻧﺲ س درﺑﺎره آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺧﺎدﻣﺶ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد

و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺳﻪ ﭘﺮﻧﺪه اھﺪا
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﯾﮑﯽ آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎدم ﺧﻮد داد .ﭼﻮن ﻓﺮدا ﺷﺪ وی آن را ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آورد،
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ ﺗﻮ را ﻣﻨﻊ ﻧﮑﺮدم ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﻓﺮدا ﻧﮕﺬار! ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﻌﺎﻟﯽ رزق ھﺮ ﻓﺮدا را ﺧﻮد ﻣﯽآورد«  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۲۴۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻋﻠﯽ س از آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن ﻋﻤﺮ س و ﻣﺮدم درﺑﺎره اﺿﺎﻓﮕﯽ ﻣﺎﻟﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد

اﺣﻤﺪ از اﺑﻮاﻟﺒﺨﺘﺮی از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ :از
اﯾﻦ ﻣﺎل ﻧﺰد ﻣﺎ اﺿﺎﻓﮕﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ :ﻣﺎ ﺗﻮ را از اھﻠﺖ و
ﭘﯿﺸﻪ وریات و ﺗﺠﺎرﺗﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ ،آن ﻣﺎل ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﭼﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ :آﻧﮫﺎ ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﺸﻮرت دادﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :ﺑﮕﻮ .ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﺮا ﯾﻘﯿﻦ ﺧﻮد را ﮔﻤﺎن
ﻣﯽﺳﺎزی؟  ٢ﮔﻔﺖ :از آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎرج ﺷﻮی  ،٣ﮔﻔﺘﻢ :آری ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،از آن
ﺧﺎرج ﺧﻮاھﻢ ﺷﺪ ،آﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد داری ،ﮐﻪ ﺗﻮ را ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﺻﺪﻗﺎت
ّ
ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﻧﺰد ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ آﻣﺪی ،وﻟﯽ او از دادن ﺻﺪﻗﻪ ﺧﻮد ﺑﺮاﯾﺖ اﻣﺘﻨﺎع
ورزﯾﺪ ،و در ﻣﯿﺎنﺗﺎن ﭼﯿﺰی واﻗﻊ ﺷﺪ ،ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﯽ :ﺑﯿﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮو ﺗﺎ
او را از آﻧﭽﻪ وی اﻧﺠﺎم داد ،آ ﮔﺎه ﺳﺎزﯾﻢ .آن ﮔﺎه ھﺮدوی ﻣﺎن ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رﻓﺘﯿﻢ ،و
او را ﻧﺎراﺣﺖ و ﺧﺴﺘﻪ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ و ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ ،و ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن ﺑﺎز ﻧﺰدش رﻓﺘﯿﻢ ،و او را ﺧﺮﺳﻨﺪ
و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ،و ﺗﻮ ،وی را از آﻧﭽﻪ ﻋﺒﺎس اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد آ ﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﯽ .ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺖ:
»آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻮی ﻣﺮد ﺟﻮره ﭘﺪرش اﺳﺖ« ،و ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺎراﺣﺘﯽاش را ﮐﻪ در روز
اول دﯾﺪﯾﻢ ،و ﺧﺮﺳﻨﺪی و راﺣﺘﯽاش را ﮐﻪ در روز دوم دﯾﺪﯾﻢ ،ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪﯾﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺷﻤﺎ ﮐﻪ روز اول آﻣﺪه ﺑﻮدﯾﺪ ،دو دﯾﻨﺎر از ﺻﺪﻗﻪ ﻧﺰدم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﻧﺎراﺣﺘﯽ را ﮐﻪ
دﯾﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﺎن ﺑﻮد ،و در روز دم ﮐﻪ آﻣﺪﯾﺪ آن را ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدم  ،٤وﺑﻪ ھﻤﺎن ﺳﺒﺐ
ﺧﻮﺷﯽ و راﺣﺖ ﻧﻔﺴﻢ را دﯾﺪ« .ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ .ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،در اول و
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۱۹۸ /۳اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۴۲۲۳و ﻧﮕﺎ :ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ ).(۱۲۱۹
 -٢ﻣﻌﻨﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :ﺗﻮ ﯾﻘﯿﻦ داری ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎل ﺣﻖ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﯾﻘﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﺒﺪل
ﻣﯽﺳﺎزی و از ﻣﺮدم ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﺧﻮاھﯽ.
 -٣ﯾﻌﻨﯽ :دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ات را ﺑﯿﺎن ﮐﻦ.
 -٤ﯾﻌﻨﯽ :آن را ﺑﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدم .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

آﺧﺮ ﺷﮑﺮﮔﺰارت ھﺴﺘﻢ  ،١اﯾﻦ را اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ،دورﻗﯽ ،ﺑﯿﮫﻘﯽ ،و اﺑﻮداود ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و
در آن در ﻣﯿﺎن اﺑﻮاﻟﺒﺨﺘﺮی و ﻋﻠﯽ ارﺳﺎل اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۳۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۴/۳۸۲از اﺑﻮاﻟﺒﺨﺘﺮی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ ﻓﺮﻣﻮد:
و ﻣﻌﻨﺎی آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۲۳۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ ،و رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ آن را اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و ﺑﺰار رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ
اﺑﻮاﻟﺒﺨﺘﺮی ﻧﻪ از ﻋﻠﯽ ﺷﻨﯿﺪه و ﻧﻪ از ﻋﻤﺮ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﺳﻞ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .٢
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺎل در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن ﻋﻤﺮ و ﻋﻠﯽ ب در اﯾﻦ ﺑﺎره
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد
ﱠ
ﺑﺰار از ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻋﻤﺮ س ﻣﺎﻟﯽ آورده ﺷﺪ،

وی آن را ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،و ﭼﯿﺰی از آن زﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪ ،و درﺑﺎره آن ﻣﺸﻮرت
ﺧﻮاﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮔﺮ آن را ﺑﺮای ﺣﺎدﺛﻪای ﺑﮕﺬاری ﺑﮫﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ] .راوی[ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ- :
و ﻋﻠﯽ س ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮد و ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد ] ،-ﻋﻤﺮ س [ ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ،ﺗﻮ را ﭼﻪ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺮف ﻧﻤﯽزﻧﯽ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻗﻮم ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ،ﻋﻤﺮ س ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﻮ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯾﻢ
ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺗﻘﺴﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﺎل ﻓﺎرغ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﻣﺎل ﺑﺤﺮﯾﻦ را ﻣﺘﺬﮐﺮ
ﺷﺪ ،ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ ،ﺷﺐ در ﻣﯿﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ آن ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﺎﯾﻞ واﻗﻊ ﺷﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او ﻧﻤﺎزھﺎ را در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪﺟﺎی آورد ،و ﻣﻦ آن را در ﭼﮫﺮه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺗﺎ اﯾﻦ
ً
ﮐﻪ از آن ﻓﺎرغ ﮔﺮدﯾﺪ ،دﯾﺪم] .ﻋﻤﺮ س [ ﮔﻔﺖ :آن را ﺣﺘﻤﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،و ﻋﻠﯽ س
آن را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،و از آن ﺑﺮای ھﺸﺘﺼﺪ درھﻢ رﺳﯿﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱/۲۳۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در
آن ﺣﺠﺎج ﺑﻦ ارﻃﺄه آﻣﺪه و ﻣﺪﻟﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﮑﺎﯾﺖ ام ﺳﻠﻤﻪ ل ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در اﻧﻔﺎق ﻣﺎل

اﺣﻤﺪ و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از ام ﺳﻠﻤﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در
ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰدم داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮐﻪ رﻧﮕﺶ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ دردی ﺑﺎﺷﺪ ،و
ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر رﻧﮕﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۹۴ /۱و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ﻣﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯿﺎن اﺑﻮاﻟﺒﺨﺘﺮی و ﻋﻠﯽ ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ.
 -٢ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ در ﺗﺤﻘﯿﯿﻖ ﻣﺴﻨﺪ در ﺑﺎرهی اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻣﺮﺳﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ و ﻣﺮﺳﻞ ھﻤﻪ اش ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﻘﻄﺎع ﺟﺰو ﺿﻌﯿﻒ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮد«.

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
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ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﺎن ھﻔﺖ دﯾﻨﺎری ﮐﻪ دﯾﺮوز ﺑﺮای ﻣﺎ آورده ﺷﺪ ،و ﺑﯿﮕﺎه ﻧﻤﻮدﯾﻢ و آن در ﮐﻨﺎره
ﻓﺮش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ« ،و در رواﯾﺘﯽ آﻣﺪه» :ﺑﺮای ﻣﺎ آﻣﺪ و اﻧﻔﺎﻗﺶ ﻧﻨﻤﻮدﯾﻢ«  .١ھﯿﺜﻤﯽ
) (۱۰/۲۳۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آﻧﮫﺎ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
ﺣﺪﯾﺚ ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ س در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ  -ﮐﻪ راوﯾﺎﻧﺶ ﺛﻘﻪاﻧﺪ ،و در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ آنھﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﺷﻮد  -از
٢

ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص ھﻔﺖ دﯾﻨﺎر ﺑﻮد ،و آن را
ﻧﺰد ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ھﻨﮕﺎم ﻣﺮﯾﻀﯽ اش ﮔﻔﺖ» :ای ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻃﻼ را ﻧﺰد ﻋﻠﯽ
ﺑﻔﺮﺳﺖ« ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ ﻋﺎرض ﺷﺪ ،و ﻋﺎﺋﺸﻪ را ﺣﺎﻟﺖ وی ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ
ﮐﻪ آن را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮد ،و در ھﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ ﻣﯽآﻣﺪ ،و
ﻋﺎﺋﺸﻪ ل را ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آن را ﺑﺮای ﻋﻠﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و او
آنھﺎ را ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﻮد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﺐ دوﺷﻨﺒﻪ در ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺮگ ﻗﺮار داﺷﺖ ،و
ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﭼﺮاغ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻧﺒﺎرھﺎﯾﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :در ﭼﺮاغ ﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺎن از
ﻣﺸﮏ ﺧﻮد روﻏﻦ اھﺪا ﮐﻦ ،ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﻣﺸﺐ در ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺮگ ﻗﺮار دارد  .٣اﯾﻦ
را اﺑﻦ ﺣﺒﺎن در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد از ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۲/۱۷۸آﻣﺪه اﺳﺖ ﻧﺰد اﺣﻤﺪ از ﻋﺎﺋﺸﻪ ل رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻣﺮا در ﻣﺮﯾﻀﯽ اش اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ آن ﻃﻼﯾﯽ را ﮐﻪ ﻧﺰدﻣﺎن ﺑﻮد ،ﺻﺪﻗﻪ ﮐﻨﻢ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ھﻮش آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﮐﺮدی؟« ﮔﻔﺘﻢ :آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﺗﻮ دﯾﺪم،
ﻣﺸﻐﻮﻟﻢ ﺳﺎﺧﺖ .ﮔﻔﺖ» :آن را ﺑﯿﺎور«] .راوی[ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه آن را ﺑﺮای وی آورد ،و ھﻔﺖ
دﯾﻨﺎر ﯾﺎ ﻧﻪ دﯾﻨﺎر ﺑﻮد  -اﺑﻮﺣﺎزم در اﯾﻦ ّ
ﻣﺘﺮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ  ،-٤ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن را آورد رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﮔﻤﺎن ّ
ﻣﺤﻤﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ دﯾﺪار ﮐﻨﺪ ،و اﯾﻦھﺎ ﻧﺰدش ﺑﺎﺷﺪ،
ﭼﯿﺴﺖ؟ و اﯾﻦ را ّ
ﻣﺤﻤﺪ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و اﯾﻦ ﻧﺰدش ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺎﻗﯽ

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۳۱۴ /۱و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ).(۷۰۱۷
 -٢ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺨﺎری در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ از آﻧﮫﺎ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .م.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۱۹۸ /۶و ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۹۲۷و ).(۹۲۸
 -٤در اﯾﻦ ﮐﻪ ھﻔﺖ دﯾﻨﺎر ﺑﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ دﯾﻨﺎر.

١٨٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﯽﮔﺬارد؟!«  ١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۲۴۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪھﺎﯾﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل
ﯾﮑﯽ آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۶/۳۵۶آن را از ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ.
ﱠ
ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس در اﻧﻔﺎق ﻣﺎل
ﱠ
ﺑﺰار از ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ  ٢ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮذر س ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ای
ﺑﺮادر زادهام ،ﺑﺎری ﻣﻦ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدم ،و از دﺳﺘﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ،وی ص
ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ای اﺑﻮذر ،اﮔﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﻮه اﺣﺪ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،و آن را در راه
ﺧﺪا اﻧﻔﺎق ﮐﻨﻢ ،دوﺳﺖ ﻧﺪارم در روز ﻣﺮﮔﻢ ﯾﮏ ﻗﯿﺮاط آن را ﺑﺎﻗﯽ ﺑﮕﺬارم« .ﮔﻔﺘﻢ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ﯾﮏ ﻗﻨﻄﺎر؟ ﮔﻔﺖ» :ای اﺑﻮذر ،ﻣﻦ ﺑﻪ اﻗﻞ ﻣﯽروم و ﺗﻮ ﺑﻪ اﮐﺜﺮ ،ﻣﻦ آﺧﺮت را ﻣﯽﺧﻮاھﻢ،
و ﺗﻮ دﻧﯿﺎ را ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ،ﯾﮏ ﻗﯿﺮاط!« و آن را ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮد  .٣ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۲۳۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد ﺑﺰار ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮذر و آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن او و ﮐﻌﺐ در ﺣﻀﻮر ﻋﺜﻤﺎن ش اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد
ّ
اﺣﻤﺪ از اﺑﻮذر س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی ﻧﺰد ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن س در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در

دﺳﺖ ﺧﻮد ﻋﺼﺎ داﺷﺖ ،آﻣﺪ ،و او ﺑﻪ وی اﺟﺎزه داد .ﻋﺜﻤﺎن س ﮔﻔﺖ :ای ﮐﻌﺐ ،٤
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،و از ﺧﻮد ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻮ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﻪ ﻧﻈﺮی
داری؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :اﮔﺮ ﺣﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ را در آن ادا ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﮐﯽ ﺑﺮ وی ﻧﯿﺴﺖ ،آن ﮔﺎه
اﺑﻮذر ﻋﺼﺎی ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﮐﻌﺐ را زده ﮔﻔﺖ :از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻮه ﺑﺮاﯾﻢ ﻃﻼ ﺑﺎﺷﺪ ،و آن را اﻧﻔﺎق ﻧﻤﺎﯾﻢ و از ﻣﻦ ﻗﺒﻮل
ھﻢ ﺷﻮد ،وﺷﺶ اوﻗﯿﻪ آن را ﺑﻪﺟﺎی ﺑﮕﺬارم ،ای ﻋﺜﻤﺎن ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ ،آﯾﺎ
آن را ﺷﻨﯿﺪی؟  -ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ  -ﮔﻔﺖ :آری .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۲۳۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آن اﺑﻦ ﻟﮫﯿﻌﻪ آﻣﺪه ،و ﻋﻠﻤﺎی زﯾﺎدی وی را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و اﯾﻦ
را اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ھﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده .و ﺑﯿﮫﻘﯽ آن را از ﻏﺰوان ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻃﻮﯾﻞ ،ﭼﻨﺎن

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۸۶ /۶و ﺑﯿﮫﻘﯽ ).(۳۵۶ /۶
ﱠ
 -٢وی ﺑﺮادر ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﺳﺨﺎوت و ﮐﺮم ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻮد.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ).(۶۳ /۱
 -٤وی ﮐﻌﺐ اﺣﺒﺎر اﺳﺖ ،و در اﺻﻞ ﯾﮫﻮدی ﺑﻮد از ﺣﻤﯿﺮ ﮐﻪ اﺳﻼم آورده ﺑﻮد ،و ﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺠﺎﻟﺴﺖ داﺷﺖ.

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
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ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۳۱۰آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آن آﻣﺪه :ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ﮐﻌﺐ ﮔﻔﺖ :ای
اﺑﻮاﺳﺤﺎق ،درﺑﺎره ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﮐﺎت آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،آﯾﺎ ﺑﺮ ﺻﺎﺣﺒﺶ
درﺑﺎره آن ﺧﻮف ﺑﺎزﭘﺮس و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺪی ھﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺧﯿﺮ ،آن ﮔﺎه اﺑﻮذر س ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺧﻮد ﻋﺼﺎ داﺷﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺎ آن در ﻣﯿﺎن ھﺮ دو ﮔﻮش ﮐﻌﺐ زد و ﮔﻔﺖ :ای ﻓﺮزﻧﺪ
ﯾﮫﻮدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻋﺼﺎ دارد ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺎ آن در ﻣﯿﺎن ھﺮ دو ﮔﻮش ﮐﻌﺐ زد و ﮔﻔﺖ :ای
ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﮫﻮدی ،ﺗﻮ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ در ﻣﺎل وی وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ھﺮ دو ﮔﻮش ﮐﻌﺐ زد و ﮔﻔﺖ :ای
ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﮫﻮدی ،ﺗﻮ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﯽ در ﻣﺎل وی وﻗﺘﯽ ﮐﻪ زﮐﺎت را ادا ﻧﻤﻮد ،ﺣﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
َ
َ ُ ۡ ُ َ َ َ ٰٓ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ ٞ
اصة﴾ ]اﻟﺤﺸﺮ.[۹ :
س ِهم ولو �ن ب ِ ِهم خص
﴿و�ؤث ِرون � أنف ِ
ً
ﺪا ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ و ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪّ ،
ﻣﻘﺪم ﻣﯽدارﻧﺪ«.
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و دﯾﮕﺮان را ﺑﺮ ﺧﻮد ،اﮔﺮﭼﻪ ﺷﺪﯾ
و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
َ
َ
َ ُ ۡ ُ َ َّ َ َ َ
� ُح ّبهِۦ م ِۡسك ٗ
ِينا َو َ�ت ِ ٗ
يما َوأس ً
ِ�ا ] ﴾٨اﻻﻧﺴﺎن.[۸ :
﴿و�ط ِعمون ٱلطعام ٰ ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﻃﻌﺎم را ،ﻋﻠﯽ رﻏﻢ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ آن ،ﺑﻪ ﻣﺴﮑﯿﻦ ،ﯾﺘﯿﻢ و اﺳﯿﺮ ﻣﯽﺧﻮراﻧﻨﺪ«.
و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
َ َّ َ َ
ۡ
ّ
ُ ٞ
َّ ٓ
﴿وٱ�ِين ِ ٓ
ِلسا� ِ ِل َوٱل َم ۡح ُر ِ
� أ ۡم َ� ٰل ِ ِه ۡم َح ّق َّم ۡعلوم ٢٤ ٞل
وم ] ﴾٢٥اﻟﻤﻌﺎرج.[۲۵-۲۴ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻣﻮالﺷﺎن ﺳﮫﻢ ﻣﻘﺮری ﺑﺮای ﺳﺎﺋﻞ و ﻣﺤﺮوم اﺳﺖ«.
و ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را از ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد.
ّ
ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻤﺮ س و ﮔﻔﺘﺎرش در ﺳﺒﻘﺖ ﺻﺪﯾﻖ در اﻧﻔﺎق
اﺑﻮداود ،ﺗﺮﻣﺬی  -و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ و ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ  -دارﻣﯽ ،ﺣﺎﮐﻢ ،ﺑﯿﮫﻘﯽ،

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ّ ً
روزی ﻣﺎ را ﺑﻪ اﻧﻔﺎق اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ،اﺗﻔﺎﻗﺎ در وﻗﺖ آن اﻣﺮ ،ﻧﺰدم ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد ،ﮔﻔﺘﻢ :اﮔﺮ
ﺑﺘﻮاﻧﻢ روزی از اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺳﺒﻘﺖ ﮐﻨﻢ ،آن ھﻤﯿﻦ روز اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﺎل ﺧﻮد را
آرودم ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای اھﻞ ﺧﻮد ﭼﻪ ﮔﺬاﺷﺘﯽ؟« ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺮای اﯾﺸﺎن
ﮔﺬاﺷﺘﻢ .ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﭼﻪ ﮔﺬاﺷﺘﯽ؟« ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺜﻞ اﯾﻦ .و اﺑﻮﺑﮑﺮ س ھﻤﻪ ﭼﯿﺰی
را ﮐﻪ ﻧﺰدش ﺑﻮد آورد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ای اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ات ﭼﻪ ﮔﺬاﺷﺘﯽ؟«
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ً
ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای آنھﺎ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش را ﮔﺬاﺷﺘﻢ .ﮔﻔﺘﻢ :اﺑﺪا ﻣﻦ ازوی ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ
ﺳﺒﻘﺖ ﺟﻮﯾﻢ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۳۴۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدی در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﺑﯿﮫﻘﯽ در ﺷﻌﺐ اﻻﯾﻤﺎن از ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎن س ﮔﻔﺖ:
ای ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻮال ،ﺧﯿﺮ را ﺑﺮدﯾﺪ!! ﺻﺪﻗﻪ ﻣﯽدھﯿﺪ ،ﻏﻼﻣﺎن را رھﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺣﺞ ﺑﻪﺟﺎی
ﻣﯽآورﯾﺪ و اﻧﻔﺎق ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻋﺜﻤﺎن س ﮔﻔﺖ :و ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻏﺒﻄﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺎﺳﺦ داد:
آری ﻣﺎ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻏﺒﻄﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻋﺜﻤﺎن س ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﯾﮏ درھﻢ را ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
زﺣﻤﺖ ]ﺧﻮد[ اﻧﻔﺎق ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ده ھﺰار درھﻢ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،ﮐﻤﯽ از زﯾﺎد  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۳۲۰آﻣﺪه اﺳﺖ .٣
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮔﺪاﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ س
ﱠ
ّ
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده :ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﺋﻠﯽ ﻧﺰد
ﻋﺴﮑﺮی از ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ س اﯾﺴﺘﺎد ،وی ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﯾﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﻣﺎدرت ﺑﺮو و ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ:
ﻣﻦ ﻧﺰدت ﺷﺶ درھﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدم ،و ﯾﮏ درھﻢ آن را ﺑﯿﺎور ،وی رﻓﺖ و ﺑﺎز آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:
]ﻣﺎدرم[ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﺷﺶ درھﻢ را ﺑﺮای آرد ﮔﺬاﺷﺘﻪای .ﻋﻠﯽ س ﮔﻔﺖ :اﯾﻤﺎن ﺑﻨﺪه ﺗﺎ
آن وﻗﺖ ﻣﺤﮑﻢ و اﺳﺘﻮار ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاﺳﺖ ،از آﻧﭽﻪ در دﺳﺖ ﺧﻮد دارد
ﻣﺘﯿﻘﻦﺗﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ :آن ﺷﺶ درھﻢ را ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ،آن ﮔﺎه او ھﻤﻪ آنھﺎ را ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و
ﻋﻠﯽ س آن را ﺑﻪ ﺗﮫﯿﺪﺳﺖ داد] .راوی[ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻨﻮز از ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺮدی ﺑﺎ ﺷﺘﺮی ﺑﺮ وی ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد و آن را ﻣﯽﻓﺮوﺧﺖ .ﻋﻠﯽ س ﮔﻔﺖ :ﺷﺘﺮ ﭼﻨﺪ اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﺪوﭼﮫﻞ درھﻢ .ﻋﻠﯽ س ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺶ ﻋﻘﺎل ﺑﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻦ
ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺘﺶ را ّ
ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻢ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ،آن ﻣﺮد در ﭘﺎی ﺷﺘﺮ ﻋﻘﺎل ﺑﺴﺖ و رﻓﺖ .ﺑﻌﺪ
از آن ﻣﺮد دﯾﮕﺮی آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺷﺘﺮ از ﮐﯿﺴﺖ؟ ﻋﻠﯽ س ﭘﺎﺳﺦ داد :از ﻣﻦ .ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ
آن را ﻣﯽﻓﺮوﺷﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ .ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺑﻪ ﭼﻨﺪ؟ ]ﻋﻠﯽ س [ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ دو ﺻﺪ درھﻢ .ﮔﻔﺖ:
 -١ﺣﺴﻦ .اﺑﻮداوود ) (۱۶۶۸ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۶۷۵آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻪ ﻋﺮﺑﯽ آن» :ﻏﯿﺾ ﻣﻦ ﻓﯿﺾ« اﺳﺖ ،ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻠﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎل
زﯾﺎد اﻧﺪﮐﯽ دھﺪ ،ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﻤﻨﺠﺪ .م.
 -٣ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻟﺸﻌﺐ ).(۳۴۵۶

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
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آن را ﺧﺮﯾﺪم] .راوی[ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه آن ﻣﺮد ﺷﺘﺮ را ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﻪ او دوﯾﺴﺖ درھﻢ داد.
و ﻋﻠﯽ س ﺑﻪ ﻣﺮدی ﮐﻪ از وی ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ]ﻗﯿﻤﺖ ﺷﺘﺮ را[ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﻨﺪازد،
ﯾﮏ ﺻﺪو ﭼﮫﻞ درھﻢ داد ،و ﺷﺼﺖ درھﻢ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ل آورد ،وی ﭘﺮﺳﯿﺪ :اﯾﻦ
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻋﻠﯽ س ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻦ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﻪ زﺑﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ص ﺑﻪ
ﻣﺎ وﻋﺪه داده اﺳﺖ:
َ
ۡ
َ
َ ََٓ َ َ َ َ ُ َ ۡ ُ َ
� أ ۡمثال َِها﴾ ]اﻻﻧﻌﺎم.[۱۶۰ :
﴿من جاء ب ِٱ�سنةِ فلهۥ ع
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ھﺮ ﮐﺲ ﻧﯿﮑﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ او ده ﺑﺮاﺑﺮ آن ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۳۱۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺷﺘﺮ ﭼﺎﻗﯽ را ﺑﺮای ﺻﺪﻗﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮد

اﺣﻤﺪ ،اﺑﻮداود ،اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ،اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از اﺑﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻣﺮا ﺑﺮای ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدن زﮐﺎت ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﺑﺮ ﻣﺮدی ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدم،
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﺶ را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد ،ﺟﺰ ﯾﮏ ﺑﻨﺖ ﻣﺨﺎض از ﻣﺎﻟﺶ دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ وی ﻻزم
ﻧﺪﯾﺪم  ،١ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ﺑﻨﺖ ﻣﺨﺎض را ﺑﺪه ،و ھﻤﯿﻦ ﺻﺪﻗﻪ ات اﺳﺖ .وی ﮔﻔﺖ :آن ﻧﻪ ﺷﯿﺮ
دارد ،و ﻧﻪ ﭘﺸﺖ  ،٢اﯾﻦ ﻧﺎﻗﻪ ﺟﻮان ﺑﺰرگ و ﭼﺎق را ﺑﮕﯿﺮ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ آﻧﭽﻪ را ﺑﺪان
ﻣﺄﻣﻮر ﻧﺸﺪهام ،ﻧﻤﯽﮔﯿﺮم ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺮاﯾﺖ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ
ﻧﺰدش ﺑﺮوی و آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﯽ ،ﺑﺮ وی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯽ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻦ ،اﮔﺮ او
آن را از ﺗﻮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،ﻣﻦ ھﻢ ﻗﺒﻮﻟﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و اﮔﺮ آن را رد ﻧﻤﻮد و ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ ،ﻣﻦ ھﻢ آن
را رد ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﻢ .آن ﮔﺎه ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪ ،و ھﻤﺎن
ﻧﺎﻗﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ ،و ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص آﻣﺪﯾﻢ ،ﺑﻌﺪ ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ :ای ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ،ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺗﻮﻧﺰدم آﻣﺪ ﺗﺎ از ﻣﻦ ﺻﺪﻗﻪ ﻣﺎﻟﻢ را ﺑﮕﯿﺮد ،و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﺎﻟﻢ ھﺮﮔﺰ ﻧﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮ ﻣﻦ اﯾﺴﺘﺎده ،و ﻧﻪ
ﻓﺮﺳﺘﺎدهاش ،آن ﮔﺎه ﻣﺎل ﺧﻮد را ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدم ،و او ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻻﯾﻢ از آن
ﯾﮏ ﺑﻨﺖ ﻣﺨﺎض ﻻزم اﺳﺖ ،و آن ﻧﻪ ﺷﯿﺮ دارد و ﻧﻪ ﭘﺸﺖ ،و ﻣﻦ ﻧﺎﻗﻪ ﺑﺰرگ و ﺟﻮاﻧﯽ را ﺑﻪ
او ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ ﺗﺎ آن را ﺑﮕﯿﺮد ،وﻟﯽ او از ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ از ﻣﻦ اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪ ،و آن ﻧﺎﻗﻪ اﯾﻦ
 -١ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﺎﻟﺶ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﺑﻨﺖ ﻣﺨﺎض واﺟﺐ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺲ .م.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻨﺖ ﻣﺨﺎض ﻧﻪ ﺷﯿﺮ ﻣﯽدھﺪ ،و ﻧﻪ ھﻢ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺧﻮد ﺑﺎر ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﺳﺖ ﮐﻪای رﺳﻮل ﺧﺪا ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺖ آوردهام ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮ ﺗﻮ ھﻤﺎن اﺳﺖ،
وﻟﯽ اﮔﺮ ﺧﻮبﺗﺮی را ﺗﻄﻮع ﮐﻨﯽ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را در ﺑﺪل آن ﭘﺎداش ﻧﯿﮑﻮ ﻣﯽدھﺪ ،ﻣﺎ آن را
از ﺗﻮ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮدﯾﻢ«] .آن ﻣﺮد[ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﺳﺖ آن ﻧﺎﻗﻪ ،ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﮐﻪ آن را ﺑﺮاﯾﺖ
آوردهام ،و ﺑﮕﯿﺮش .آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن و ﻗﺒﺾ آن دﺳﺘﻮر داد ،و در
ﻣﺎل وی ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ،دﻋﺎ ﻧﻤﻮد  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۳۰۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺨﺎوت ّام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ و ﺧﻮاھﺮش اﺳﻤﺎء ب
ﱠ
ﺑﺨﺎری در اﻻدب اﻟﻤﻔﺮد )ص (۴۳از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ھﯿﭻ ﮔﺎه دو زﻧﯽ را ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪﺗﺮ از ﻋﺎﺋﺸﻪ و اﺳﻤﺎء ب ﻧﺪﯾﺪم ،ﺳﺨﺎوت اﯾﺸﺎن از ھﻢ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ،ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ را ﺑﺎﻻی ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺟﻤﻊ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺰدش ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪ ،و ﺑﻌﺪ آن را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮد ،وﻟﯽ اﺳﻤﺎء ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ھﯿﭻ
ﭼﯿﺰ را ﺑﺮای ﻓﺮدا ﻧﮕﻪ ﻧﻤﯽداﺷﺖ.
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺟﻮاﻧﻤﺮدی ﻣﻌﺎذ س
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق و اﺑﻦ راھﻮﯾﻪ از ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ از ﭘﺪرش رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﺎذﺑﻪ ﺟﺒﻞ ﺟﻮاﻧﻤﺮد ﺟﻮان زﯾﺒﺎ و از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﻮد ،و
ﭼﯿﺰی را ﻧﮕﻪ ﻧﻤﯽداﺷﺖ ،و ھﻤﯿﺸﻪ ﻗﺮض ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ ﯾﻦ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﺎﻟﺶ در ﻗﺮض ﻏﺮق
ﺷﺪ .آن ﮔﺎه ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ و از وی ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ از ﻗﺮضداراﻧﺶ ﺑﺨﻮاھﺪ ﮐﻪ آن
را ﺑﺮای وی ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،وﻟﯽ آنھﺎ اﺑﺎ ورزﯾﺪﻧﺪ  -و اﮔﺮ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰی را
ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ آن را ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ  .-آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﻤﻪ اﻣﻮال وی
را در ﻗﺮﺿﺪاریاش ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﯿﺪ ،و ﻣﻌﺎذ ﺑﺪون ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،و ﺣﺘﯽ ﺳﺎل ﻓﺘﺢ
ﻣﮑﻪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﯿﺮ ﺑﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﻤﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺗﺎ ﻧﻘﺺ ﺧﻮﯾﺶ را
ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻌﺎذ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﯿﺮ در ﯾﻤﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ  -و او ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺎل ﺧﺪا ﺗﺠﺎرت ﻧﻤﻮد  - ٢و ﺗﺎ آن وﻗﺖ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﮔﺬﺷﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻣﺪ ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ را ﻧﺰد اﯾﻦ
 -١ﺣﺴﻦ .اﺑﻮداوود ) (۱۵۸۳اﺣﻤﺪ ) (۱۴۲ /۵و آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .و ﺣﺎﮐﻢ )– ۳۹۹ /۱
.(۳۴۰
 -٢ھﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وی درﻣﺎل زﮐﺎت ﺗﺠﺎرت ﻧﻤﻮد.

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
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ﻣﺮد ﺑﻔﺮﺳﺖ و ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽاش را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد ،ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﮕﺬار و ﺑﺎﻗﯽ را ﺑﮕﯿﺮ .١
اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﻔﺖ :وی را ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺗﺎ آن ﻧﻘﺼﺶ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ ،و ﻣﻦ
ﭼﯿﺰی را از وی ﻧﻤﯽﮔﯿﺮم ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪھﺪ ،ﻋﻤﺮ س وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س
اﻃﺎﻋﺘﺶ ﻧﻨﻤﻮد ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻌﺎذ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ،و اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ را ﺑﻪ او ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ،ﻣﻌﺎذ در
ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺒﺮان ﻧﻤﻮدن ]دﯾﻨﻢ[ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،ﻣﻦ اﯾﻦ
ﮐﺎر را ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻌﺎذ ﺑﺎ ﻋﻤﺮ س ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :از ﺗﻮ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮدم ،و ﺑﻪ
آﻧﭽﻪ اﻣﺮم ﻧﻤﻮدی ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻣﻦ درﺧﻮاب دﯾﺪم ،ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آب زﯾﺎدی ھﺴﺘﻢ ،و از
ﻏﺮق ﺷﺪن در ھﺮاﺳﻢ ،وﻟﯽ ﺗﻮ ﻣﺮا از آن ،ای ﻋﻤﺮ ﻧﺠﺎت دادی .آن ﮔﺎه ﻣﻌﺎذ ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ ب
آﻣﺪ ،و آن را ﺑﻪ وی ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ را از وی ﭘﻨﮫﺎن
ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪاش را ھﻢ ﺑﺮای وی ﺷﺮح داد .اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ آن را از ﺗﻮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮم ،و آن را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﺸﯿﺪم آﻧﮕﺎه ﻋﻤﺮ س ﻓﺮﻣﻮد :ﺣﺎﻻ ﭘﺎک
ﮔﺮدﯾﺪ و ﺣﻼل ﺷﺪ؟! و ﻣﻌﺎذ ﻋﺎزم ﺷﺎم ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۲۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ آن را در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۳۱از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺑﻪ اﺳﻨﺎد وی از اﺑﻦ ﮐﻌﺐ ﺑﻦ
ﻣﺎﻟﮏ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ ﺟﻮان زﯾﺒﺎ ،ﺟﻮاﻧﻤﺮد و از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن
ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﻮد ،و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از وی ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،آن را ﻣﯽداد .ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺮض ﮐﺮد ،و
آن ﻗﺮض ھﻤﻪ ﻣﺎﻟﺶ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
و ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۲۷۳از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ و او از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و
آن را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻣﺘﺬﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه .ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺷﯿﺨﯿﻦ ﺻﺤﯿﺢ
اﺳﺖ وﻟﯽ آن دو ،اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ذھﺒﯽ ھﻢ ﺑﺎ او ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺎﺑﺮ درﺑﺎره ﺳﺨﺎوت و ﺟﻮاﻧﻤﺮدی ﻣﻌﺎذ س
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ از ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺎﺑﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ ﺧﻮش
روﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ،ﺑﺎ اﺧﻼقﺗﺮﯾﻦ آﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﻤﺮدﺗﺮﯾﻦ اﯾﺸﺎن در ﮔﺸﺎده دﺳﺘﯽ ﺑﻮد ،وی
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻗﺮض ﻧﻤﻮد ،و ﻗﺮﺿﺪاراﻧﺶ دﻧﺒﺎل وی را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ّ
ﺣﺪی ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ روز در
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد از اﯾﺸﺎن ﭘﻨﮫﺎن ﺷﺪ ،و ﻗﺮﺿﺪاراﻧﺶ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺧﻮاھﺎن دادرﺳﯽ
 -١ﻧﻈﺮ ﻋﻤﺮ س اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﯿﺮ ﺗﺠﺎرت ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اھﻞ ﺑﺎزار ﺑﺎ وی در ﺧﺮﯾﺪوﻓﺮوش
ﻣﺤﺎﺑﺎت و ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺷﺪﻧﺪ .آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻌﺎذ ﻓﺮﺳﺘﺎد و وی را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد ،و او
در ﺣﺎﻟﯽ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻗﺮﺿﺪاراﻧﺶ ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﺣﻖ ﻣﺎ را از
وی ﺑﺮای ﻣﺎن ﺑﮕﯿﺮ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ وی ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ
رﺣﻢ ﮐﻨﺪ« ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﺪهای از ﻣﺮدم ﺑﺮ وی ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﻋﺪهای اﺑﺎ ورزﯾﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺣﻖ ﻣﺎ را ﺑﺮای ﻣﺎن از وی ﺑﮕﯿﺮ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﻌﺎذ
ﺑﺮایﺷﺎن ﺻﺒﺮ ﮐﻦ«] .راوی[ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص او را از ﻣﺎﻟﺶ ﺳﺒﮑﺪوش ﻧﻤﻮده
و آن را ﺑﻪ ﻗﺮﺿﺪاراﻧﺶ داد ،و آﻧﺎن آن را در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﭘﻨﺞ ﺑﺮ ھﻔﺖ
ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن ﺑﺮایﺷﺎن رﺳﯿﺪ ،آن ﮔﺎه ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا او را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻔﺮوش ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻓﺮﻣﻮد» :وی را ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺮ وی راھﯽ ﻧﺪارﯾﺪ« .ﻣﻌﺎذ ﺑﻪ ﺑﻨﯽ ﺳﻠﻤﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،و
ﮔﻮﯾﻨﺪهای ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،اﮔﺮ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺳﺌﻮال ﮐﻨﯽ ،ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ،
ﭼﻮن ﺗﻮ اﻣﺮوز ﻓﻘﯿﺮ ﺷﺪهای ،وی ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻣﻦ از وی ﺳﺌﻮال ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ] .راوی[
ّ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :روزھﺎﯾﯽ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺧﻮاﺳﺘﻦ ،و ﺑﻪ ﯾﻤﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد
و ﮔﻔﺖ» :ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺖ ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻗﺮﺿﺖ را ﺑﺮای ﺗﻮ ﺧﻮاﺳﺘﺶ ،و ﺑﻪ ﯾﻤﻦ
ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺖ ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻗﺮﺿﺖ را از ﺑﺮای ﺗﻮ ادا ﮐﻨﺪ«] .راوی[
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﻌﺎذ ﺑﻪ ﻃﺮف ﯾﻤﻦ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،و ﺗﺎ ھﻨﮕﺎم وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در آﻧﺠﺎ
ﺑﻮد .در ھﻤﺎن ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﺑﻪ ﺣﺞ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ آﻣﺪ ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ س او را ﺑﺮ ﺣﺞ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد ،ﻣﻌﺎذ ﻧﯿﺰ ]ﺑﻪ ﺣﺞ[ آﻣﺪ ،و در روز ﺗﺮوﯾﻪ ﺑﺎ ھﻢ رو ﺑﻪ رو ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ھﻢ ﻣﻌﺎﻧﻘﻪ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ درﮔﺬﺷﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺗﻌﺰﯾﺖ دادﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ و داﺧﻞ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻋﻤﺮ س ﻧﺰد ﻣﻌﺎذ ﻏﻼمھﺎﯾﯽ را دﯾﺪ ١ ...و ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد  ٢س را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۱۲۳از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﱠ
ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد درﺑﺎره ﺳﺨﺎوت و ﺟﻮاﻧﻤﺮدی ﻣﻌﺎذ
ﱠ
و ﺣﺎﮐﻢ اﯾﻦ را از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻮواﺋﻞ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﮔﺬﺷﺖ ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ س را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ و ﺧﻠﯿﻔﻪ وی ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
 -١ﺣﺎﮐﻢ ) (۲۷۳ /۳و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ).(۱۲۳ /۳
 -٢اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻌﺪی.
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ﻣﻌﺎذ را ﺑﻪ ﯾﻤﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﻋﻤﺮ س را ﺑﺮ ﻣﻮﺳﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد  ،١وی ﺑﺎ ﻣﻌﺎذ
در ﻣﮑﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ھﻤﺮاھﺶ ﻏﻼﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﻤﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ :اﯾﻦھﺎ
ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦھﺎ ھﺪﯾﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،و اﯾﻦھﺎ ﺑﺮای اﺑﻮﺑﮑﺮاﻧﺪ .ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺮ
آن ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﯿﺎوری] .راوی[ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ ﻓﺮدای آن روز ﺑﺎز ﻣﻌﺎذ ﺑﺎ
وی ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮده و ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﻣﻦ دﯾﺸﺐ ﺧﻮدرا در ﺣﺎﻟﯽ دﯾﺪم ﮐﻪ درآﺗﺶ
ﺧﯿﺰ ﻣﯽزدم ،و ﺗﻮ ﮐﻤﺮ ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدی ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﺗﻮ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ] .راوی[ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
آن ﮔﺎه آﻧﺎن را ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ س آورد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦھﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ھﺪﯾﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،و اﯾﻦھﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ.،
ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ھﺪﯾﻪای را ﺑﺮاﯾﺖ ﺳﭙﺮدﯾﻢ .ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎذ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،و دﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ھﻢ
در ﭘﺸﺖ وی ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﻣﻌﺎذ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺑﺮای ﮐﯽ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ،ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای وی ھﺴﺘﯿﺪ ،و آﻧﺎن را آزاد ﻧﻤﻮد .ﺣﺎﮐﻢ )(۳/۲۷۲
ﮐﻪ ذھﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ او ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺷﺮط ﺷﯿﺨﯿﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ وﻟﯽ آن دو
اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ.
اﻧﻔﺎق ﻧﻤﻮدن آﻧﭽﻪ ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺖ

ﻋﻤﺮ س و ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﻮدن زﻣﯿﻨﺶ در ﺧﯿﺒﺮ

اﻣﺎمھﺎی ﺷﺶ ﮔﺎﻧﻪ  ٢از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﻤﺮ س زﻣﯿﻨﯽ
در ﺧﯿﺒﺮ رﺳﯿﺪ ،وی ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻟﯽ
ﻧﻔﯿﺲﺗﺮ از آن ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،در آن ﭼﻪ اﻣﺮی ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ
٣
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ اﺻﻞ آن را وﻗﻒ ﮐﻦ ،و ﺣﺎﺻﻠﺶ را ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﺎ« ،آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ )آن را(
ﺻﺪﻗﻪ داد ،ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺻﻠﺶ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد ،ﺑﺨﺸﺶ ﻧﺸﻮد و ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﺑﺮده ﻧﺸﻮد،
]و آن را[ ﺑﻪ ﻓﻘﺮا ،ﻧﺰدﯾﮑﺎن ،ﻏﻼﻣﺎن ،در راه ﺧﺪا و ﻣﮫﻤﺎن )ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﻮد(] ،و اﻓﺰود[ﺑﺮ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻨﺪ ،و از آن ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ دوﺳﺖ ﺧﻮد را ﻃﻌﺎم

 -١اﻣﯿﺮ ﺣﺞ ﻣﻘﺮر ﮐﺮد .م.
 -٢ﺑﺨﺎری ،ﻣﺴﻠﻢ ،ﻧﺴﺎﺋﯽ ،اﺑﻮداود ،ﺗﺮﻣﺬی ،و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ .م.
 -٣زﯾﺎدتھﺎ و ﺗﺼﺤﯿﺤﺎت در اﯾﻦ ﻧﺺ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺨﺎری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

١٩٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﺪھﺪ ،ﮔﻨﺎھﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻦ ﮐﻪ از آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺪوزی ﻧﮑﻨﺪ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻧﺼﺐ
اﻟﺮاﯾﻪ ) (۳/۴۷۶آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﻋﻤﺮ و آزاد ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﻨﯿﺰی ﮐﻪ از اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد

ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ ،اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ و اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :وی ﺑﻪ
اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی ﻧﻮﺷﺖ ﺗﺎ ﮐﻨﯿﺰی از اﺳﯿﺮان ﺟﻠﻮﻻء  ٢ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ] ،راوی
ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﻨﯿﺰی ﺧﺮﯾﺪ و ارﺳﺎل ﻧﻤﻮد[ ﻋﻤﺮ او را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
َ َ َ ُ ْ ۡ َّ َ َّ ُ ُ ْ
ُ َ
﴿لن �نالوا ٱل ِ� ح ٰ
� تنفِقوا م َِّما � ُِّبون﴾ ]آل ﻋﻤﺮان.[۹۲ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺗﺎ آن ﮐﻪ از آﻧﭽﻪ دوﺳﺖ ﻣﯽدارﯾﺪ ﺧﺮج ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ھﺮﮔﺰ )ﮐﻤﺎل( ﺧﯿﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻧﻤﯽآورﯾﺪ و آزادش ﺳﺎﺧﺖ« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۳۱۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺣﮑﺎﯾﺖ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ و ﮐﻨﯿﺰی
ﱠ
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۲۳از ﻧﺎﻓﻊ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﮐﻨﯿﺰی داﺷﺖ،
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺶ آﻣﺪ ،او را آزاد ﺳﺎﺧﺖ وﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﻣﻮﻻﯾﺶ درآورد ،و آن ﮐﻨﯿﺰ
ﱠ
ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد .ﻧﺎﻓﻊ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻃﻔﻞ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،و
ﻣﯽﺑﻮﺳﯿﺪ ،و ﻣﯽﮔﻔﺖ :و او ﺑﻪ ﺑﻮی ﻓﻼﻧﻪ!! ھﺪﻓﺶ ھﻤﺎن ﮐﻨﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ آزاد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
ّ
ﺣﮑﺎﯾﺖ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ھﻨﮕﺎم ﺗﺬﮐﺮ اﯾﻦ آﯾﻪ

و ﺑﺰار از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﻪ ذھﻨﻢ رﺳﯿﺪ:
َ َ َ ُ ْ ۡ َّ َ َّ ُ ُ ْ
ُ َ
﴿لن �نالوا ٱل ِ� ح ٰ
� تنفِقوا م َِّما � ُِّبون﴾ ]آل ﻋﻤﺮان.[۹۲ :

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺗﺎ آن ﮐﻪ ازآﻧﭽﻪ دوﺳﺖ ﻣﯽدارﯾﺪ ﺧﺮج ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ھﺮﮔﺰ )ﮐﻤﺎل( ﺧﯿﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ

ﻧﻤﯽآورد«.

 -١ﺑﺨﺎری ) (۲۷۳۷ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۶۳۲اﺑﻮداوود ) (۲۸۷۸ﺗﺮﻣﺬی ) (۱۳۷۵ﻧﺴﺎﺋﯽ ) (۲۳۱ ،۲۳۰ /۶اﺑﻦ
ﻣﺎﺟﻪ ).(۲۳۹۶
 -٢ﺟﻠﻮﻻء :ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ در راه ﺧﺮاﺳﺎن ،ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزی و ﻏﻠﺒﻪ ﻣﺸﮫﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺳﺎل ) (۱۶ﺑﺮ ﻓﺎرس
در آن ﺟﺎ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
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آن ﮔﺎه آﻧﭽﻪ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺑﻪ ﻣﻦ داده ﺑﻮد ﺑﻪ ﯾﺎد آوردم ،و ﭼﯿﺰی را ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ از
ﻣﺮﺟﺎﻧﻪ  -ﮐﻨﯿﺰ روﻣﯽ ام  -ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ،آن ﮔﺎه ﮔﻔﺘﻢ  :١وی ﺑﺮای ﺧﺪا آزاد اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ
ً
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ آن را ﺑﺮای ﺧﺪا ﮔﺮداﻧﯿﺪهام ﻋﻮت ﻣﯽدادم ،ﺣﺘﻤﺎ وی را ﻧﮑﺎح ﻣﯽﻧﻤﻮدم.
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۳۲۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﺑﺰار رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ .و اﯾﻦ را ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۵۶۱رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﻓﺰوده اﺳﺖ :وی را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﻧﺎﻓﻊ
درآورد ،و وی ام وﻟﺪ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ آن را در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۹۵از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺠﺎھﺪ و
ﻏﯿﺮ وی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺎﻓﻊ درﺑﺎره اﻧﻔﺎق اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۹۴از ﻧﺎﻓﻊ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﭼﻨﺎن
ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﭼﯿﺰی از ﻣﺎﻟﺶ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﺪ و ﺧﻮﺷﺶ ﻣﯽآﻣﺪ ،آن
را ﺑﺮای ﺣﺼﻮل ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ]ﺻﺪﻗﻪ[ ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﻧﺎﻓﻊ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﻏﻼمھﺎﯾﺶ
اﯾﻦ را از وی داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﮔﺎھﯽ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺸﺎن ﭘﺎﭼﻪھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﯽزد ،و
ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﻼزﻣﺖ ﻣﺴﺠﺪ را ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س وی را ﺑﺮ آن ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﮑﻮ
ﻣﯽدﯾﺪ ،آزادش ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻪ وی ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ای اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ،
اﯾﻦھﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺗﻮ را ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺪھﻨﺪ!! اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺪھﺪ ،ﺑﺮای وی ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ.
ﻧﺎﻓﻊ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :،ﻣﺎ ﺑﯿﮕﺎھﯽ ﺧﻮد را دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﺮ ﺷﺘﺮ اﺻﯿﻞ و ﻧﯿﮏ ﻧﮋاد ﺧﻮد،
ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﺎل زﯾﺎدی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،روان ﺷﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﺸﺘﺎر آن ﺧﻮﺷﺶ آﻣﺪ ،آن را
ھﻤﺎﻧﺠﺎﯾﺶ ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪ و از آن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﮔﻔﺖ :ای ﻧﺎﻓﻊ ﻟﺠﺎم و ﭘﺎﻻﻧﺶ را ﺑﮑﺸﯿﺪ ،و
وی را ﺟﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،و اﺷﻌﺎر  ٢ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺷﺘﺮھﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺷﺎﻣﻠﺶ ﮐﻨﯿﺪ .در ﯾﮏ رواﯾﺖ
دﯾﮕﺮ ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از ﻧﺎﻓﻊ ،آﻣﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وی  -ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ  -ﺑﺮ
ﺷﺘﺮ ﺧﻮد روان ﺑﻮد ،آن ﺷﺘﺮ ﺧﻮﺷﺶ آﻣﺪ ،ﮔﻔﺖ :اخ ،اخ ،و آن را ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :ای
ﻧﺎﻓﻊ ﭘﺎﻻن را از وی ﺑﮕﯿﺮ ،ﻣﻦ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮدم ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ،و ﯾﺎ
 -١در اﺻﻞ »ﭘﺲ ﮔﻔﺖ« آﻣﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ در اﻟﻤﺴﺘﺪرک »ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻢ« آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺑﻮدن آن
ﻣﺎدر ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻘﻠﺶ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
ﱠ
 -٢اﺷﻌﺎر آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺘﺮی ﺑﻪ ﺑﯿﺖاﻟﻠﻪ اھﺪا و ﻗﺮﺑﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻃﺮف ﮐﻮھﺎن آن را
ﱠ
زﺧﻢ ﻧﻤﻮده ،ﺧﻮن آﻟﻮده ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ آن ﻋﻼﻣﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﯿﺖاﻟﻠﻪ اﺳﺖ .م.

١٩٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از آن ﺧﻮﺷﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪه ،ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺎﻻن را ﮔﺮﻓﺘﻢ ،آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻦ
ﮔﻔﺖ :ﺑﺒﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺗﻮ را ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ] :ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﻧﮑﻦ[ ،اﮔﺮ ﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ آن را ﺑﻔﺮوش و ﺑﻪ ﭘﻮل آن دﯾﮕﺮی را ]ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ[ﺧﺮﯾﺪاری
ّ
ﮐﻦ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن را ﺟﻞ ﻧﻤﻮد ،ﻗﻼده ،در ﮔﺮدﻧﺶ اﻧﺪاﺧﺖ و در ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽھﺎﯾﺶ
ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و ھﺮﮔﺰ ﭼﯿﺰی از ﻣﺎﻟﺶ ﺧﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽآﻣﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ آن را ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد
روان ﻣﯽﻧﻤﻮد  .١وﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﺎن از ﻧﺎﻓﻊ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﭼﯿﺰی ازﻣﺎﻟﺶ
ﺑﺮای وی ﺧﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽآﻣﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ از آن ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ دﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﯽداﺷﺖ و ﺑﯿﺮون
ﻣﯽرﻓﺖ .وﻗﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﮔﺎھﯽ در ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﯽ ھﺰار را ھﻢ ﺻﺪﻗﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،وی ﮔﻮﯾﺪ :و
اﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ او ﺳﯽ ھﺰار داد ،و او ﮔﻔﺖ :ای ﻧﺎﻓﻊ در ﻣﺴﺎﻓﺮت و ﯾﺎ رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ّ
ﻣﺪاوم ﮔﻮﺷﺖ ﻧﻤﯽﺧﻮرد .و اﻓﺰود :و ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽﻧﻤﻮد و در آن ﻗﻄﻌﻪای از ﮔﻮﺷﺖ را
ھﻢ ﻧﻤﯽﭼﺸﯿﺪ .اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺨﺘﺼﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﺠﻤﻊ
) (۹/۳۴۷آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۲۲آن را از ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺣﮑﺎﯾﺖ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺤﻔﻪ ﻓﺮود آﻣﺪ
ﱠ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۹۷از ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ اﺑﯽ ھﻼل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠ ﻪ ﺑﻦ

ﻋﻤﺮ ب ﺑﻪ ﺟﺤﻔﻪ  ٢در ﺣﺎﻟﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺾ ﺑﻮد .ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﺎھﯽ اﺷﺘﮫﺎ دارم ،و
ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺎھﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺟﺰ ﯾﮏ ﻣﺎھﯽ )ﺑﺮاﯾﺶ( دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺧﺎﻧﻤﺶ ﺻﻔﯿﻪ ﺑﻨﺖ
اﺑﯽ ﻋﺒﯿﺪ ان را ﮔﺮﻓﺖ و آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺖ ،و ﺑﻌﺪ آن را ﺑﻪ او ﺗﻘﺪﯾﻢ داﺷﺖ ،در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم
ﻣﺴﮑﯿﻨﯽ آﻣﺪ و ﻧﺰد وی اﯾﺴﺘﺎد ،از ﻋﻤﺮ ب ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ را ﺑﮕﯿﺮ .ﻓﺎﻣﯿﻠﺶ ﺑﻪ وی
ﱠ
ﮔﻔﺖ :ﺳﺒﺤﺎناﻟﻠﻪ ،ﻣﺎ را ﺑﻪ رﻧﺞ اﻧﺪاﺧﺘﯽ ،ھﻤﺮاه ﻣﺎن ﺗﻮﺷﻪ ھﺴﺖ از آن ﺑﻪ وی
ﱠ
ﻣﯽدھﯿﻢ؟! ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﯾﻦ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﺮﺑﻦ
ﺳﻌﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آن آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺧﺎﻧﻤﺶ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ وی ﯾﮏ درھﻢ
ﻣﯽدھﯿﻢ .وآن ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﮫﺘﺮ و ﺑﺎ ﻧﻔﻊﺗﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ،و ﺗﻮ ﺧﻮاھﺶ و اﺷﺘﮫﺎﯾﺖ را از ﻣﻦ
ﻣﺎھﯽ ﺑﺮآور ﭘﺎﺳﺦ داد :اﺷﺘﮫﺎﯾﻢ ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ .اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺎﻓﻊ
رواﯾﺖ ﮐﺮده .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۲۲اﯾﻦ را از ﺣﯿﺒﯿﺐ ﺑﻦ )اﺑﯽ( ﻣﺮزوق وﺑﺎ زﯾﺎدی ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -١ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎن ﻣﺎل ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻓﺮدای ﺧﻮد ﮐﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﯿﺸﺘﺮ از ﺧﻮد ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد .م.
 ٢ﺟﺤﻔﻪ ﻧﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪای اﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺪﯾﻨﻪ در راه ﻣﮑﻪ.

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ

١٩٧

اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ و ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﻮدن ﺑﯿﺮﺣﺎء

ﺷﯿﺨﯿﻦ ] -ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ[  -از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ س در
١
ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺼﺎر ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺧﺮﻣﺎ دارﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ ﺑﻮد ،و ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎلھﺎﯾﺶ ﻧﺰدش ﺑﯿﺮﺣﺎء
ﺑﻮد ،ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ داﺷﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در آن داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪ و از آب
ﮔﻮاراﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ .اﻧﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﺑﺎﺷﺪ.
َ َ َ ُ ْ ۡ َّ َ َّ ُ ُ ْ
ُ َ
﴿لن �نالوا ٱل ِ� ح ٰ
� تنفِقوا م َِّما � ُِّبون﴾ ]آل ﻋﻤﺮان.[۹۲ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺗﺎ آن ﮐﻪ از آﻧﭽﻪ دوﺳﺖ ﻣﯽدارﯾﺪ ﺧﺮج ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ھﺮﮔﺰ )ﮐﻤﺎل( ﺧﯿﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻧﻤﯽآورﯾﺪ«.
اﺑﻮ ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻪﺳﻮی رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرک و
َ َ َ ُ ْ ۡ َّ َ َّ ُ ُ ْ
ُ َ
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ﴿ ::لن �نالوا ٱل ِ� ح ٰ
� تنفِقوا م َِّما � ُِّبون﴾ ،و ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻟﮫﺎﯾﻢ ﺑﺮاﯾﻢ
ﺑﯿﺮﺣﺎء اﺳﺖ ،آن ﺑﺮای ﺧﺪا ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،:و ﻣﻦ ﻧﯿﮑﯽ آن و ﭘﺲ اﻧﺪاز ﺷﺪﻧﺶ را ﻧﺰد ﺧﺪا
ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ،ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺗﻮ ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا آن را ھﻤﺎﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎن داده
ﻗﺮار ﺑﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ﺑﺦ ،آن ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﺳﻮدﻣﻨﺪ!«  ٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۲/۱۴۰آﻣﺪه اﺳﺖ ،و در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﺑﻌﺪ از آن اﻓﺰوده اﺳﺖ» :آﻧﭽﻪ
راﮔﻔﺘﯽ ،ﺷﻨﯿﺪم ،ﻣﻦ ﺑﺮ آن ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ اﻗﺮﺑﺎ ﺑﺪھﯽ« .اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر
َ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،و آن را اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ در ﻣﯿﺎن اﺣﺎرب و ﭘﺴﺮﻋﻤﻮھﺎﯾﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد.
زﯾﺪﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ س و ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﻮدن اﺳﺒﺶ
ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ،ﻋﺒﺪﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ ،اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ از ّ
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﮑﺪر رواﯾﺖ

ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ:
َ َ َ ُ ْ ۡ َّ َ َّ ُ ُ ْ
ُ َ
﴿لن �نالوا ٱل ِ� ح ٰ
� تن ِفقوا م َِّما � ُِّبون﴾ ]آل ﻋﻤﺮان.[۹۲ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺗﺎ آن ﮐﻪ از آﻧﭽﻪ دوﺳﺖ ﻣﯽدارﯾﺪ ،ﺧﺮج ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ھﺮﮔﺰ )ﮐﻤﺎل( ﺧﯿﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻧﻤﯽآورﯾﺪ«.
زﯾﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ اﺳﺒﺶ را ﮐﻪ ﺑﻪ آن »ﺷﺒﻠﻪ« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،و ھﯿﭻ ﻣﺎﻟﯽ از آن ﺑﺮاﯾﺶ
ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ ﻧﺒﻮد ،آورد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،و ﭘﺴﺮش
 -١اﺳﻢ ﻣﺎل و ﻣﻮﺿﻌﯽ اﺳﺖ در ﻣﺪﯾﻨﻪ.
 -٢ﺑﺨﺎری ) (۱۴۶۱و ﻣﺴﻠﻢ ).(۹۹۸
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اﺳﺎﻣﻪ س را ﺑﺮ آن ﺳﻮار ﻧﻤﻮد ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﺛﺮی از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در روی زﯾﺪ دﯾﺪ و
ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ آن را از ﺗﻮ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮد« .اﯾﻦ را اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از ﻋﻤﺮوﺑﻦ دﯾﻨﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از اﯾﻮب ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن را ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﺪاراﻟﻤﻨﺜﻮر
) (۲/۵۰آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﺎر اﺑﻮذر :در ﻣﺎل ﺳﻪ ﺷﺮﯾﻚ اﺳﺖ

و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۶۳از اﺑﻮذر س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ :در ﻣﺎل ﺳﻪ
ﺷﺮﯾﮏ اﺳﺖ :ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﻪ در ھﻼ ک و ﻣﺮگ ﺧﻮب و ﺧﺮاﺑﺶ از ﺗﻮ ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ ،و
وارث ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﻮ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﮕﺬاری ،و او آن را ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺪھﺪ ،و ]ﺳﻮم[ﺗﻮ
ھﺴﺘﯽ ای ذﻣﯿﻢ ،و ﺗﻮ اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺎﺟﺰﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﺒﺎﺷﯽ ﻣﺒﺎش ،ﭼﻮن
َ َ َ ُ ْ ۡ َّ َ َّ ُ ُ ْ
ُ َ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ﴿ :لن �نالوا ٱل ِ� ح ٰ
� تنفِقوا م َِّما � ُِّبون﴾ .آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺷﺘﺮم از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺎﻟﻢ دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺘﻢ ،و ﺧﻮاﺳﺘﻢ آن را ﺑﺮای ﻧﻔﺲ
ﺧﻮد ﭘﯿﺶ ﻓﺮﺳﺘﻢ.
اﻧﻔﺎق در ﺿﻤﻦ ﺣﺎﺟﺖ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی

ﺣﮑﺎﯾﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در اﯾﻦ ﺑﺎره

اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :زﻧﯽ ﭼﺎدری را ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص آورد  -ﺳﮫﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﺷﺎل ﮐﻼﻧﯽ ﺑﻮد و اﻃﺮاﻓﺶ دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد  -و
ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻧﺰدت آﻣﺪهام ﺗﺎ اﯾﻦ را ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻢ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص آن را ﮔﺮﻓﺖ
و ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻮد و ﭘﻮﺷﯿﺪش ،ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎﺑﺶ آن را ﺑﺮ ﺗﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص دﯾﺪ و ﮔﻔﺖ:
ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﭼﻘﺪر ﺧﻮب اﺳﺖ!! اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﭙﻮﺷﺎن ،ﮔﻔﺖ» :آری« ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص )ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ  (١اﺻﺤﺎب و ﯾﺎراﻧﺶ وی را ﻣﻼﻣﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :وﻗﺘﯽ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را دﯾﺪی ﮐﻪ آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ آن ﻣﺤﺘﺎج اﺳﺖ ،وﺑﺎز ھﻢ آن را از وی
ﺧﻮاﺳﺘﯽ ،ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﻧﮑﺮدی ،ﭼﻮن ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ از وی ﭼﯿﺰی ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد آن را ﺑﺎز

 -١ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ،و در اﺻﻞ واﻟﮑﻨﺰ» :ﮔﻔﺖ« آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
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ﻧﻤﯽدارد!! ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ ھﻤﯿﻦ اﻧﮕﯿﺰه ﻣﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ واداﺷﺖ ،ﮐﻪ وﻗﺘﯽ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص آن را ﭘﻮﺷﯿﺪ ،ﻣﻦ آن را ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺖ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ در آن ﺗﮑﻔﯿﻦ ﺷﻮم.
و ﻧﺰد اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺳﮫﻞ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﺟﺎﻣﻪ ﭘﻠﻨﮕﯽ رﻧﮕﯽ از ﭘﺸﻢ ﺳﯿﺎه ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،ﮐﻪ در اﻃﺮاف آن ﭘﺸﻢ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه
ﺑﻮد و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ آن ﻧﺰد اﺻﺤﺎب ﺧﻮد ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،و ﺑﺎ دﺳﺘﺶ ﺑﺮ ران ﺧﻮد زد و
ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﭼﻘﺪر زﯾﺒﺎﺳﺖ!« ﯾﮏ اﻋﺮاﺑﯽ ﮔﻔﺖ :ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﺪاﯾﺖ ای
ً
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا آن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﺸﺶ ﮐﻦ - ،و از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص اﺑﺪا ﭼﯿﺰی ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﻧﻤﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻧﺨﯿﺮ  -ﮔﻔﺖ» :آری« ،و آن ﺟﺎﻣﻪ را ﺑﻪ وی داد ،و ﺑﺮای ﺧﻮد دو
ﺟﺎﻣﻪ ﮐﮫﻨﻪ دﯾﮕﺮ را ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﺮ ﺗﻦ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن اﻣﺮ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،و
رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺣﺎﻟﯽ وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ﮐﻪ آن ﺟﺎﻣﻪ ﺗﺎ ھﻨﻮز در ھﻤﺎن ﺟﺎی ﺑﺎﻓﺘﻨﺶ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۴/۴۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺣﮑﺎﯾﺖ اﺑﻮﻋﻘﯿﻞ س
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮﻋﻘﯿﻞ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ وی ﺷﺐ را در ﺑﺎرﮐﺸﯽ ﺑﺮ ﭘﺸﺘﺶ ﺑﺮای دو
ﺻﺎع ﺧﺮﻣﺎ ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮد ،آن ﮔﺎه ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﺮد ﮐﻪ از
آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و دﯾﮕﺮی را ﺟﮫﺖ ّ
ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص آورد و
ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ داد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :آن را ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺪه« .و ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن درﺑﺎره آن  -در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وی را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ  -ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﮐﺪام ﮐﻤﺒﻮد را ﺟﺒﺮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺻﺎع ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ّ
ﺗﻘﺮب ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ؟! و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد:
َ َّ
َ ۡ
َّ َ ۡ
َّ َ َ ٰ َ َّ َ َ َ
ۡ ۡ َ
َ
� ُدون إِ�
﴿ٱ�
ِين يَل ِم ُزون ٱل ُم َّط ّوِ�ِ� م َِن ٱل ُمؤ ِمن ِ� ِ� ٱلصد� ِ
ت وٱ�ِين � ِ
ُ
ُج ۡه َده ۡم﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ.[۷۹ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺻﺪﻗﺎت ﻣﺆﻣﻨﺎن اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪه ،ﻋﯿﺐﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و آﻧﮫﺎﯾﯽ را

ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار )ﻧﺎﭼﯿﺰ( ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﺷﺎن ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۷/۳۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ درﺑﺎره ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﯾﺴﺎر ﮐﺴﯽ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ
ﮐﻪ وی را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﻪ ھﻢ ﮐﺴﯽ را ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ وی را ﺟﺮح ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
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و ﻧﺰد ﺑﺰار از اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ و اﺑﻮھﺮﯾﺮه ب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ  :١ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﻓﺮﻣﻮد» :ﺻﺪﻗﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﻟﺸﮑﺮی را ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ« .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف س آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﻦ ﭼﮫﺎرھﺰار دارم ،دو ھﺰار آن را
ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻗﺮض دادم ،و دو ھﺰار ]دﯾﮕﺮ آن[ﺑﺮای ﻋﯿﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ:
»ﺧﺪاوﻧﺪ در آﻧﭽﻪ دادی ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﺮﮐﺖ دھﺪ ،و در آﻧﭽﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﯽ ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﺮﮐﺖ دھﺪ« ،و
ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر ﺷﺐ را ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮد ،و دو ﺻﺎع ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد وﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ﻣﻦ دو ﺻﺎع ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردم ،ﯾﮏ ﺻﺎع ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرم ،و ﺻﺎع دﯾﮕﺮ آن ﺑﻪ
ﻋﯿﺎﻟﻢ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﺑﺮ وی ﻋﯿﺐ ﺟﻮﯾﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :وی ﺧﻮد را در دادن
ﺻﺪﻗﻪ ﺑﻪ اﺑﻦ ﻋﻮف ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﯾﺎﮐﺎری ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ  -و ﯾﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ] :آﯾﺎ[ ﺧﺪاوﻧﺪ و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش از ﯾﮏ ﺻﺎع اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﻧﺒﻮدﻧﺪ  ،-آن ﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد:
َّ َ ۡ
َ
﴿ٱ�
ِين يَل ِم ُزون﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ.٢ [۷۹ :

ﺑﺰار ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺟﺰ از ﻃﺎﻟﻮت ﺑﻦ ﻋﺒﺎد از دﯾﮕﺮی ﻧﺸﻨﯿﺪم ﮐﻪ آن را از ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻤﺮﺑﻦ
اﺑﯽ ﺳﻠﻤﻪ ﺳﻤﻨﺪ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ .و ھﯿﺜﻤﯽ ) (۷/۳۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در آن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻠﻤﻪ
آﻣﺪه ﮐﻪ وی را ﻋﺠﻠﯽ ،اﺑﻮﺧﯿﺜﻤﻪ و اﺑﻦ ﺣﺒﺎب ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺷﻌﺒﻪ و ﻏﯿﺮ وی
ﺿﻌﯿﻔﺶ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن دو ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
ﱠ
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ س
ﱠ
ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۳۳۶از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ رﺑﻪ ﮐﻪ اذان را در ﺧﻮاب دﯾﺪه ﺑﻮد رواﯾﺖ

ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ وی ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا اﯾﻦ ﺑﺎﻏﻢ ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و
ﺑﺮای ﺧﺪا و رﺳﻮل او ﺑﺎش ،آن ﮔﺎه ﭘﺪر و ﻣﺎدرش آﻣﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،آن ﺑﺎغ
ﻗﻮام زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص آن را ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن
ھﺮدو درﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و آن را ﭘﺴﺮﺷﺎن از آنھﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﺑﺮد .ذھﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ]ﺣﺪﯾﺚ[
ارﺳﺎل اﺳﺖ.
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر

 -١در اﺻﻞ» :ﮔﻔﺖ« آﻣﺪه ،وﻟﯽ ﻇﺎھﺮ »ﮔﻔﺘﻨﺪ« اﺳﺖ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﺰار ) (۳۱۶در ﺳﻨﺪ آن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ أﺑﯽ ﺳﻠﻤﺔ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪوﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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ﻣﺴﻠﻢ و ﻏﯿﺮ وی از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﺳﻨﻪ ھﺴﺘﻢ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧﻢھﺎﯾﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،وی
ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﻮده ،ﻧﺰدم ﺟﺰ آب ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮی
ﻧﯿﺴﺖ! ﺑﺎز ﻧﺰد دﯾﮕﺮی ]از ھﻤﺴﺮاﻧﺶ [ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و او ﻣﺜﻞ آن را ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ھﻤﻪ
آﻧﮫﺎ ﻣﺜﻞ آن را ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﻮده ،ﻧﺰدم ﺟﺰ آب ﭼﯿﺰ
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،آن ﮔﺎه ]ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص[ ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﯽ اﻣﺸﺐ اﯾﻦ را ﻣﮫﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺧﺪا رﺣﻤﺘﺶ ﮐﻨﺪ« ،ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ،ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،و او را ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻨﺰﻟﺶ ﺑﺮد و ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻧﺰدت ﭼﯿﺰی ھﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ﺟﺰ ﻧﺎن
ﺑﭽﻪھﺎﯾﻢ] ،ﺷﻮھﺮش[ ﮔﻔﺖ :ﺑﭽﻪھﺎ را ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻦ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻧﺎن ﺷﺐ را
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺨﻮاﺑﺎﻧﺸﺎن ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﮫﻤﺎن ﻣﺎ داﺧﻞ ﺷﺪ ،ﭼﺮاغ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻦ ،و ﭘﯿﺶ او
ﭼﻨﺎن واﻧﻤﻮد ﮐﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ ھﻢ ]ھﻤﺮاھﺶ[ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ  -و در رواﯾﺘﯽ آﻣﺪه :و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮردن ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﺮاغ ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺧﺎﻣﻮﺷﺶ ﮐﻦ ] .-راوی[ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن
ﮔﻪ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﻣﮫﻤﺎن ﺧﻮرد و آن دو ﺷﺐ را ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﺷﺪ ﻧﺰد
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص رﻓﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻋﻤﻠﮑﺮدﺗﺎن ﺑﺎ ﻣﮫﻤﺎنﺗﺎن در
ﺷﮕﻔﺖ ﺑﻮد« .و در رواﯾﺘﯽ اﻓﺰوده :آن ﮔﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ:
َ ُ ۡ ُ َ َ َ ٰٓ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ ٞ
اصة﴾ ]اﻟﺤﺸﺮ.[۹ :
س ِهم ولو �ن ب ِ ِهم خص
﴿و�ؤث ِرون � أنف ِ
ً
ﺪا ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ و ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪّ ،
ﻣﻘﺪم ﻣﯽدارﻧﺪ«.
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و دﯾﮕﺮان را ﺑﺮ ﺧﻮد ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺷﺪﯾ
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ  (۴/۱۴۷) ١آﻣﺪه اﺳﺖ ،و اﯾﻦ را ﺑﺨﺎری و ﻧﺴﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و در رواﯾﺘﯽ از ﻣﺴﻠﻢ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۴/۳۳۸ذﮐﺮ اﺳﺖ ،ﻧﺎم اﯾﻦ
ﻣﺮد اﻧﺼﺎری اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ .و در رواﯾﺖ ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﻧﺎم ﻣﺮدی ﮐﻪ آﻣﺪ ]و ﻋﺮض ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ
ﮐﺮد[ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ آن را در اﻟﻔﺘﺢ ) (۸/۴۴۶ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﮑﺎﯾﺖ ھﻔﺖ ﺧﺎﻧﻪ

اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی در ھﻔﺖ ﺧﺎﻧﻪ
دور ﺧﻮرد ،ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن آن را ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﺜﺎر ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ھﻤﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺪان

 -١ﺑﺨﺎری ) (۳۷۹۸ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۰۵۴
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮐﻪ از آن ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۷۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺮض داد

ﺣﮑﺎﯾﺖ اﺑﻮدﺣﺪاح در ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﺑﺎﻏﺶ در ﺑﺪل درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ در ﺟﻨﺖ

اﺣﻤﺪ ،ﺑﻐﻮی و ﺣﺎﮐﻢ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺮدی ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا،
ﻓﻼن درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ دارد ،و ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ دﯾﻮار ﺑﺎﻏﻢ را ]ﺑﻪ واﺳﻄﻪ داﺧﻞ ﻧﻤﻮدن آن در
ﺑﺎغ[ راﺳﺖ ﺳﺎزم ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وی را دﺳﺘﻮر ﺑﺪه ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪھﺪ ﮐﻪ دﯾﻮارم را راﺳﺖ
ﺑﺴﺎزم .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :آن را ﺑﻪ ﻋﻮض ﯾﮏ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ در ﺟﻨﺖ ﺑﻪ او ﺑﺪه«،
وﻟﯽ وی اﺑﺎ ورزﯾﺪ] .راوی[ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه اﺑﻮدﺣﺪاح ﻧﺰد وی آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :درﺧﺖ
ﺧﺮﻣﺎﯾﺖ را در ﺑﺪل ﺑﺎﻏﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻔﺮوش .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و او اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﻮد .ﺑﻌﺪ اﺑﻮدﺣﺪاح
ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻣﻦ آن درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ را در ﺑﺪل ﺑﺎﻏﻢ ﺧﺮﯾﺪم،
آن را ﺑﻪ او ﺑﺴﭙﺎر ،ﮐﻪ ﻣﻦ آن را ﺑﻪ ﺗﻮ دادهام .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﻘﺪر ]ﺧﺮﻣﺎھﺎی[ ﺑﺎردار و
ﺑﺰرگ در ﺟﻨﺖ ﺑﺮای اﺑﻮدﺣﺪاح اﺳﺖ« ،و آن را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮد .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺳﭙﺲ
وی ﻧﺰد ھﻤﺴﺮش آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای ام دﺣﺪاح ،از ﺑﺎغ ﺧﺎرج ﺷﻮ ،ﭼﻮن ﻣﻦ آن را در ﺑﺪل
درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ در ﺑﮫﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﯿﺪم] ،ھﻤﺴﺮش[ ﮔﻔﺖ :ﻓﺮوش ﻓﺎﯾﺪه ﻧﻤﻮد  ،١و ﯾﺎ
ﮐﻠﻤﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ  ٢اﯾﻦ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۴/۵۹آﻣﺪه اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۳۲۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و رﺟﺎل آنھﺎ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮔﻔﺘﺎر اﺑﻮدﺣﺪاح ﮐﻪ :ﺑﺎﻏﻢ را ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻗﺮض دادم
ﱠ
و ﻧﺰد اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ:
َّ َ َّ ُ ۡ ُ َّ َ َ ً
﴿من ذا ٱ�ِي �ق ِرض ٱ
� ق ۡرضا َح َس ٗنا﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۲۴۵ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮض ﺣﺴﻨﻪ ﺑﺪھﺪ«.

اﺑﻮدﺣﺪاح س ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﺎ ﻗﺮض ﻣﯽﺧﻮاھﺪ؟ ﮔﻔﺖ» :آری ،ای
اﺑﻮدﺣﺪاح «،ﮔﻔﺖ :دﺳﺘﺖ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه] ،راوی[ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص دﺳﺘﺶ را ﺑﻪ وی
 -١ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺗﺠﺎرﺗﺖ ﺳﻮﻣﻨﺪ و ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .م.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۱۴۶/۳ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ).(۱۹۰۱ ،۱۸۹۹) (۲۱۹ /۲
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داد .اﺑﻮدﺣﺪاح ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺎغ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻗﺮض دادم  -و در ﺑﺎﻏﺶ ﺷﺸﺼﺪ
درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻮد  -آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎده آﻣﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎغ رﺳﯿﺪ ،و ّام دﺣﺪاح و ﻋﯿﺎﻟﺶ در
ﺑﺎغ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻓﺮﯾﺎد ﻧﻤﻮد :ای ام دﺣﺪاح ،ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻟﺒﯿﮏ ،اﻓﺰود :ﺧﺎرج ﺷﻮ ،ﮐﻪ آن را ﺑﻪ
ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻗﺮض دادهام!!  ١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۳۲۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و رﺟﺎل آنھﺎ ﺛﻘﻪاﻧﺪ ،و رﺟﺎل اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .اﯾﻦ را ﺑﺰار از اﺑﻦ
ﻣﺴﻌﻮد س ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺿﻌﯿﻒ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۳/۱۱۳آﻣﺪه ،رواﯾﺖ
ﮐﺮده .و آن را ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ ﻣﻨﺪه ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۴/۵۹آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ .و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ آن را ،ﭼﻨﺎن در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۱/۲۹۹آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده .و
ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را از ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺿﻌﯿﻒ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﻤﺠﻤﻊ
) (۳/۱۱۳آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده .و ﮔﻔﺘﺎر ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف س ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ای
رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﻦ ﭼﮫﺎر ھﺰار دارم ،دو ھﺰار آن را ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻗﺮض دادم.
اﻧﻔﺎق ﺑﺮای اﺳﻼم

ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﺮدی در اﯾﻦ ﺑﺎره

اﺣﻤﺪ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﻼم ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﻣﯽﺷﺪ آن را ﻣﯽداد .وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮدی ﻧﺰدش آﻣﺪ ،و ﺑﺮای وی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان زﯾﺎدی را
در ﻣﺎﺑﯿﻦ دو ﮐﻮه  ٢از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺻﺪﻗﻪ اﻣﺮ ﻧﻤﻮد] .راوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه وی ﺑﻪ ﻃﺮف
ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﮔﻔﺖ :ای ﻗﻮم اﺳﻼم ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،زﯾﺮا ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎل ھﻨﮕﻔﺘﯽ ﺑﺪون ھﺮاس
از ﻓﻘﺮ ﻣﯽدھﺪ .و در رواﯾﺘﯽ اﻓﺰوده اﺳﺖ :وﺿﻊ ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻧﯿﺎ ﻧﺰد
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻣﯽآﻣﺪ ،وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﮕﺎه ﮐﻨﺪ دﯾﻨﺶ ﺑﺮاﯾﺶ از دﻧﯿﺎ و آﻧﭽﻪ در
آن اﺳﺖ ،ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ و ﻋﺰﯾﺰﺗﺮ ﻣﯽﺑﻮد  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۴۲آﻣﺪه ،و ﻣﺴﻠﻢ
)ص (۲۵۳ﻧﯿﺰ از اﻧﺲ س ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺣﺪﯾﺚ زﯾﺪﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎره
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۴۹۸۶در ﺳﻨﺪ آن ﺣﻤﯿﺪ اﻻﻋﺮج اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ) :اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ(
) (۴۰۸۰و ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ ).(۳۲۴ /۹
» -٢ﻣﯿﺎن دو ﮐﻮه« ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ در ﺑﯿﺎن ﮐﺜﺮت اﺳﺖ .م.
 -٣ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۳۱۲و اﺣﻤﺪ ).(۱۷ ،۱۸ /۳
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ از زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی از ﻋﺮب ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص آﻣﺪ و از وی زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن دو ﮐﻮه ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﺧﻮاﺳﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
آن را ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺷﺖ و او اﺳﻼم آورد ،و ﺳﭙﺲ ﻧﺰد ﻗﻮم ﺧﻮد آﻣﺪ و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺖ :اﺳﻼم
ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،ﻣﻦ از ﻧﺰد ﻣﺮدی آﻣﺪم ،ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ ﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻓﻘﺮ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﺪ .١
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﺎی ﻋﺬری آﻣﺪه ،و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه :وی
ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﻧﮕﯿﺰه اﺳﻼم آوردن ﺻﻔﻮان ﺑﻦ ّ
اﻣﯿﻪ و ﮔﻔﺘﺎرش درﺑﺎره ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص

و در ﻗﺼﻪ اﺳﻼم آوردن ﺻﻔﻮان ﺑﻦ اﻣﯿﻪ ﮔﺬﺷﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻣﯿﺎن
اﻣﻮال ﻏﻨﯿﻤﺘﯽ ﻗﺪم ﻣﯽزد ،و آنھﺎ را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد  -ﺻﻔﻮان ﺑﻦ اﻣﯿﻪ ﻧﯿﺰ ھﻤﺮاھﺶ
ﺑﻮد  -ﺻﻔﻮان ﺑﻦ اﻣﯿﻪ در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ درهای ﮐﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و
ﺷﺒﺎﻧﺎن در آن ﻗﺮار داﺷﺖ و دره از آنھﺎ ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد دوﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،وی ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺮ ﺑﻪ آن
ﺳﻮ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص او را ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،در ﺣﺎل ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
»اﺑﻮوھﺐ اﯾﻦ دره ﺧﻮﺷﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ؟« ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﻔﺖ» :آن درﺑﺎره ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در آن اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ« .ﺻﻔﻮان در اﯾﻦ اﺛﻨﺎ ﮔﻔﺖ :ﻧﻔﺲ ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﻧﻔﺲ ﻧﺒﯽ
ﺗﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻤﯽدھﺪ ،ﮔﻮاھﯽ و ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ ﯾﮏ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ،و
ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺪه و رﺳﻮل اوﺳﺖ .و در ھﻤﺎﻧﺠﺎ اﺳﻼم آورد  .٢اﯾﻦ را واﻗﺪی ،و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ب ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۲۹۴آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
اﻧﻔﺎق در ﺟﻬﺎد در راه ﺧﺪا

اﻧﻔﺎق اﺑﻮﺑﮑﺮ س :اﻧﻔﺎق وی ھﻨﮕﺎم ھﺠﺮت و آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن اﺑﻮﻗﺤﺎﻓﻪ و اﺳﻤﺎء ب
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد
اﺑﻦ اﺳﺤﺎق از اﺳﻤﺎء ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﺑﯿﺮون رﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ھﻢ ھﻤﺮاھﺶ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،و ھﻤﻪ ﻣﺎل ﺧﻮد را  -ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ھﺰار
درھﻢ ،ﯾﺎ ﺷﺶ ھﺰار درھﻢ ﺑﻮد  -ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺮد .اﺳﻤﺎء ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎﺑﺎﯾﻢ اﺑﻮﻗﺤﺎﻓﻪ ﮐﻪ
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۳۸ /۵در ﺳﻨﺪ آن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﺬری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻊ
).(۱۳/۹
 -٢ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ .در ﺳﻨﺪ آن واﻗﺪی ﻣﺘﺮوک اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
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ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﻮد ،ﻧﺰد ﻣﺎ داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،وی را
ﭼﻨﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ]ﺑﯿﺮون ﮐﺮدن[ ﺧﻮد و ﻣﺎﻟﺶ دردﻣﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﺳﻤﺎء
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﻪ ھﺮﮔﺰ ای ﭘﺪرم ،او ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﯿﺮ زﯾﺎدی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و
ﺳﻨﮓھﺎﯾﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻢ و در ﻃﺎﻗﭽﻪای ﮐﻪ ﭘﺪرم ﻣﺎﻟﺶ را در آن ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ،ﮔﺬاﺷﺘﻢ ،و
ﺑﻌﺪ از آن ﻟﺒﺎﺳﯽ را روی آن ﻗﺮار دادم ،و ﺑﻌﺪ از دﺳﺘﺶ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ :ای ﭘﺪرم ،دﺳﺘﺖ
را روی اﯾﻦ ﻣﺎل ﺑﮕﺬار .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :آن ﮔﺎه دﺳﺘﺶ را روی آن ﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﮐﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺑﺮایﺗﺎن
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ  -ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ  -ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،وﻟﯽ
ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺷﯿﺦ را ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺑﺒﺨﺸﻢ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۳/۱۷۹آﻣﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۵۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل
اﺣﻤﺪ ﺟﺰ اﺑﻦ اﺳﺤﺎق رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ و اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﻪ ﺳﻤﺎع ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و در
ﻣﺎﻗﺒﻞ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ھﻤﻪ ﻣﺎﻟﺶ را ﮐﻪ ﭼﮫﺎرھﺰار درھﻢ ﺑﻮد در ﻏﺰوه ﺗﺒﻮک داد.
ّ
اﻧﻔﺎق ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن

اﻧﻔﺎق وی س در ارﺗﺶ ﺳﺨﺘﯽ ]-ﺟﯿﺶ اﻟﻌﺴﺮه  -[٢و ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ درﺑﺎره او
اﺣﻤﺪ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ّ
ﺧﺒﺎب ﺳﻠﻤﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ّ
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺮدم را درﺑﺎره ارﺗﺶ ﺳﺨﺘﯽ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻤﻮد ،ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن س ﮔﻔﺖ:

ﻣﻦ ﺻﺪ ﺷﺘﺮ را ﺑﺎ ﻋﺮق ﮔﯿﺮ  ٣و ﭘﺎﻻﻧﺶ آﻣﺎده ﻣﯽﺳﺎزم] .راوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ[ :ﺑﺎز ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از
ﭘﻠﻪای از ﻣﻨﺒﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ ،و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻤﻮد ،ﺑﺎز ﻋﺜﻤﺎن س ﮔﻔﺖ :ﺻﺪ ﺷﺘﺮ دﯾﮕﺮ
ھﻢ ﺑﺎ ﻋﺮق ﮔﯿﺮ و ﭘﺎﻻﻧﺶ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ] .راوی[ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را
دﯾﺪم ،ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آن را ﭼﻮن ّ
ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽداد  -و ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ
دﺳﺖ ﺧﻮد را ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد  -ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺑﺮ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ،ھﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﮑﻨﺪ
ﺑﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ« .اﯾﻦ را ﺑﯿﮫﻘﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ،و او ﺳﯿﺼﺪ ﺷﺘﺮ را ﺑﺎ

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در »ﺳﯿﺮه اﺑﻦ ھﺸﺎم« ) (۸۸ /۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﺟﯿﺶ اﻟﻌﺴﺮه ،ارﺗﺶ ﻏﺰوه ﺗﺒﻮک را ﮔﻮﯾﻨﺪ ،زﯾﺮا در آن ﻏﺰا ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎد ﺑﻮد ،از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺳﻔﺮ ﺧﯿﻠﯽ
ﻃﻮﻻﻧﯽ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺳﻢ ﮔﺮﻣﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮد و از ﻃﺮﻓﯽ ھﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﮫﺎ در ﻓﻘﺮ و ﻓﺎﻗﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .م.
 -٣ﮔﻠﯿﻢ ﺑﺴﺘﺮ و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ زﯾﺮ ﭘﺎﻻن ﻧﮫﻨﺪ .م.

٢٠٦
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ﻋﺮق ﮔﯿﺮ و ﭘﺎﻻﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ ،و ﻣﯽﮔﻔﺖ» :دﯾﮕﺮ ﺿﺮری ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺑﺮ ﻋﺜﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ«،
ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ از اﻣﺮوز«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۵/۴آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ
را در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۵۹ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺳﻤﺮه درﺑﺎره اﻧﻔﺎق ﻋﺜﻤﺎن س در ارﺗﺶ ﺳﺨﺘﯽ

ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۱۰۲از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺳﻤﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺜﻤﺎن س
ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ارﺗﺶ ﺳﺨﺘﯽ را آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺖ ،ﯾﮏ ھﺰار دﯾﻨﺎر آورد و آن را
در آﻏﻮش ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رﯾﺨﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آن را ﭘﺸﺖ و ﭘﮫﻠﻮ داده ﻣﯽﮔﻔﺖ:
»ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻌﺪ از اﻣﺮوز ھﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﮑﻨﺪ ﺑﻪ او ﺿﺮر ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ« .آن را ﺑﻪ ﺗﮑﺮار ﮔﻔﺖ.
ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﻻﺳﻨﺎد اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ آن را رواﯾﺖ
ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ذھﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .و آن را اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۵۹از
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ و از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب آﻣﺪه
ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻋﺜﻤﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻦ ،ﺑﺮ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ھﺮ
ﻋﻤﻠﯽ ﺑﮑﻨﺪ ،ﺑﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ«.
ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﻦ ﯾﻤﺎن درﺑﺎره اﻧﻔﺎق ﻋﺜﻤﺎن در ارﺗﺶ ﺳﺨﺘﯽ

و ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺪی ،دار ﻗﻄﻨﯽ ،اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ،و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﻦ ﯾﻤﺎن س رواﯾﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮐﺴﯽ را ﻧﺰد ﻋﺜﻤﺎن س ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و از وی در ارﺗﺸﺎ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻤﮏ
ﺧﻮاﺳﺖ ،ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺮاﯾﺶ ده ھﺰار دﯾﻨﺎر ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و در ﭘﯿﺶ روﯾﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
آن را در ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ و روی ﭘﮫﻠﻮ ﻣﯿﺪاد ،و ﺑﺮای وی دﻋﺎ ﻧﻤﻮده ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ای
ﻋﺜﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺖ آﻧﭽﻪ را ،ﻧﮫﺎن اﻧﺠﺎم دادی و آﻧﭽﻪ را آﺷﮑﺎر اﻧﺠﺎم دادی ،و آﻧﭽﻪ را
ﮐﻪ ،در ﺧﻔﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدی ،و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ،در ﺧﻔﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدی ،و آﻧﭽﻪ را ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ

 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۷۵ /۴و ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۷۰۰در ﺳﻨﺪ آن ﻓﺮﯾﺪ اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ:
اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ) (۱۰۸ /۲ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻣﺬی ) (۷۶۴ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ

٢٠٧

رخ داد ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺒﺨﺸﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻋﺜﻤﺎن ھﺮ ﻋﻤﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﮑﻨﺪ ،ﺑﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ« .١
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۱۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف و ﻗﺘﺎده و ﺣﺴﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎره

اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ وی ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ّ
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن س ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻧﭽﻪ را داد ﮐﻪ او ﺗﻮﺳﻂ آن ارﺗﺶ ﺳﺨﺘﯽ را
آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺖ ،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ،ﻋﺜﻤﺎن ھﻔﺖ ﺻﺪ اوﻗﯿﻪ ﻃﻼ آورد .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۸۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در
اﯾﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﺑﺎن آﻣﺪه و او ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۵۹از
ﻗﺘﺎده س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺜﻤﺎن س در ﻏﺰوه ﺗﺒﻮک ھﺰار ﺳﻮاری داد ﮐﻪ از
ﺟﻤﻠﻪ آن ﭘﻨﺠﺎه اﺳﺐ ﺑﻮد .و ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺜﻤﺎن س
ﻧﮫﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺷﺘﺮ و ﭘﻨﺠﺎه اﺳﺐ را آﻣﺎده ﻧﻤﻮد ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﮫﺼﺪ و ھﻔﺘﺎد ﺷﺘﺮ و
ﺳﯽ اﺳﺐ را  -ﯾﻌﻨﯽ در ﻏﺰوه ﺗﺒﻮک  .-اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۱۳آﻣﺪه اﺳﺖ .و
در ﻣﺎﻗﺒﻞ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ :ﻋﺜﻤﺎن س ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و ﺿﺮورﯾﺎت ﺛﻠﺚ ارﺗﺶ را در ﻏﺰوه ﺗﺒﻮک
ّ
ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیھﺎی آﻧﺎن را ﺑﺮایﺷﺎن ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺖ.
اﻧﻔﺎق ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف و اﻧﻔﺎق ﻧﻤﻮدن ھﻔﺘﺼﺪ ﺷﺘﺮ ﺑﺎ
ﭘﺎﻻن و ﺑﺎرش در راه ﺧﺪا

اﺣﻤﺪ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد
ﺑﻮد ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺻﺪاﯾﯽ را در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﻨﯿﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪ :اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻗﺎﻓﻠﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
ﺑﻦ ﻋﻮف اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﺎم آﻣﺪه ،و )از(  ٢ھﺮ ﭼﯿﺰ آورده] .راوی[ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و آن ھﻔﺘﺼﺪ
ﺷﺘﺮ ﺑﻮد ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و ﻣﺪﯾﻨﻪ از ﺻﺪا ﺑﻪ ﻟﺮزه اﻓﺘﺎد .ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﮔﻔﺖ :از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف را دﯾﺪم ﮐﻪ ﭼﺮﻏﻮﮐﻨﺎن  ٣داﺧﻞ ّ
ﺟﻨﺖ ﻣﯽﺷﻮد«.

 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﻋﺪی در )اﻟﮑﺎﻣﻞ( ) (۳۴۰ /۱و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ »ﻣﺤﻔﻮظ« ﻧﯿﺴﺖ/.
در ﺿﻤﻦ در ﺳﻨﺪ آن اﺳﺤﺎق ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺛﻘﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در وی ﺿﻌﻒ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن وی را
ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﻤﺴﻨﺪ.
 -٣ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮدﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﺜﻞ رﻓﺘﻦ ﻃﻔﻞ .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف رﺳﯿﺪ ،وی ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﺪان داﺧﻞ ﺧﻮاھﻢ
ﺷﺪ ،آن ﮔﺎه ھﻤﻪ آن را  ١ﺑﺎ ﭘﺎﻻنھﺎﯾﺶ و ﺑﺎرھﺎﯾﺶ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ )ﻷ( اﻧﻔﺎق ﻧﻤﻮد .٢
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۹۸از اﻧﺲ س ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ
) (۳/۹۳آن را از ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﺮزوق ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﻟﺒﺪاﯾﻪ )(۷/۱۶۴
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺳﻨﺪ اﺣﻤﺪ ﻋﻤﺎره اﺑﻦ زاذان اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ آﻣﺪه ،و آن ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻧﻔﺎق وی س در راه ﺧﺪا در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۹۹از زھﺮی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف
در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻧﺼﻒ ﻣﺎﻟﺶ را ﮐﻪ ﭼﮫﺎر ھﺰار ﺑﻮد ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن
ﭼﮫﻞ ھﺰار را ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺎز ﭼﮫﻞ ھﺰار را ﺻﺪﻗﻪ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از آن ﭘﺎﻧﺼﺪ اﺳﺐ ﺳﻮاری
را در راه ﺧﺪا ﺑﺨﺸﯿﺪ ،و ﺑﺎز ھﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺷﺘﺮ ﻗﻮی را در راه ﺧﺪا داد ،ﻋﻤﻮم ﻣﺎل وی را
ﺗﺠﺎرت ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۷/۱۶۳از ﻣﻌﻤﺮ از زھﺮی ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،ﺟﺰ اﯾﻦ
ﮐﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :و ﺑﻌﺪ از آن ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﻮاری را در راه ﺧﺪا اﻧﻔﺎق ﻧﻤﻮد.
ﺣﺪﯾﺚ زھﺮی درﺑﺎره اﻧﻔﺎق وی در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
و آن را ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرک از ﻣﻌﻤﺮ از زھﺮی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
ﺑﻦ ﻋﻮف در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺼﻒ ﻣﺎﻟﺶ را اﻧﻔﺎق ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ ﭼﮫﻞ ھﺰار دﯾﻨﺎر را ﺻﺪﻗﻪ
ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ ﭘﺎﻧﺼﺪ اﺳﺐ ﺳﻮاری و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺷﺘﺮ را در راه ﺧﺪا اﻧﻔﺎق ﻧﻤﻮد ،و اﮐﺜﺮ ﻣﺎﻟﺶ از
ﺗﺠﺎرت ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۴۱۶آﻣﺪه .و در ﻣﺎﻗﺒﻞ ) (۲/۱۸۸ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف در ﻏﺰوه ﺗﺒﻮک دوﯾﺴﺖ اوﻗﯿﻪ ﻃﻼ را ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﻮد.
اﻧﻔﺎق ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﺰام اﻧﻔﺎق وی ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در راه ﺧﺪا ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﺪ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮﺣﺎزم رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ

وی از ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﺰام س در راه ﺧﺪا زﯾﺎدﺗﺮ ﺳﻮاری ﺑﺒﺨﺸﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دو ﺗﻦ اﻋﺮاﺑﯽ
وارد ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،و از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در راه ﺧﺪا ﺳﻮاری ﺑﺪھﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ؟ آﻧﺎن ﻧﺰد ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ
ﺣﺰام رھﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،و در ﻣﻨﺰﻟﺶ ﻧﺰد وی آﻣﺪﻧﺪ ،و او از اﯾﺸﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ :ﭼﻪ
 -١ﻗﺎﻓﻠﻪ را .م.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۱۱۵ /۶در ﺳﻨﺪ آن ﻋﻤﺎرة ﺑﻦ زاذان اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﻤﺪ درﺑﺎرهی او
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﺛﺎﺑﺖ از اﻧﺲ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻨﮑﺮی رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﮕﺎ :اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ ).(۲۶۱ /۴

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
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ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ؟ آن دو او را از ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮﯾﺶ آ ﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺑﻌﺪ او ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﺑﯿﺮون
رﻓﺘﻦ ﻣﻦ ﻋﺠﻠﻪ ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺣﮑﯿﻢ ﻟﺒﺎﺳﯽ را ﺑﺮ ﺗﻦ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،و
ﭼﻮن ﺟﺎل ]ﻧﺎزک[ و ﭼﮫﺎر درھﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽداﺷﺖ ،و ﻋﺼﺎﯾﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و دو
ﻏﻼﻣﺶ ﺑﺎ وی ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ھﺮﮔﺎه ﺑﺮ ﺧﺎﮐﺮوﺑﻪ ﯾﺎ آﺷﻐﺎﻟﯽ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و در آن
ﭘﺎرﭼﻪای را ﻣﯽدﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎروﺑﻨﺪ ﺷﺘﺮی ﮐﻪ در راه ﺧﺪا ﺑﺮ آن ﺑﺎر ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﯽﺑﻮد ،آن را ﺑﺎ ﮔﻮﺷﻪ ﻋﺼﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺗﮑﺎن ﻣﯽداد ،و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻏﻼمھﺎﯾﺶ
ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﺎﻻیﺗﺎن را در وﺳﺎﺋﻞ و ﺑﺎروﺑﻨﺪﺗﺎن ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .آن دو اﻋﺮاﺑﯽ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی،
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﺗﻮ! ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت ﺑﺪه ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﺰد
اﯾﻦ ﺟﺰ ﭘﻮﺳﺖھﺎی ﺧﺸﮏ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه از زﻣﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ .رﻓﯿﻘﺶ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :وای
ﺑﺮ ﺗﻮ ﻋﺠﻠﻪ ﻧﮑﻦ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .آن دو را ﺑﯿﺮون و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺮد ،و ﺑﻪ دو ﺷﺘﺮ ﺑﺰرگ ﭼﺎق
ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﺑﺎروﺑﻨﺪﺷﺎن را ﻧﯿﺰ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﯾﻦ
ﭘﺎرﭼﻪھﺎ آﻧﭽﻪ را از وﺳﺎﺋﻞ و ﺑﺎروﺑﻨﺪﺗﺎن ﻻزم اﺳﺖ ،اﺻﻼح ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺑﺮایﺷﺎن ﻃﻌﺎم ﮔﻨﺪم و
ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎر ﻧﻤﻮد ،و ﻧﻔﻘﻪ داد ،و ﺑﺎز ھﺮ دو ﺷﺘﺮ را ﺑﻪ آﻧﮫﺎ داد] .راوی[ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﯾﮑﯽ از
آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺸﮑﯽ را از زﻣﯿﻦ از اﻣﺮوز
ﺑﮫﺘﺮ ﻧﺪﯾﺪم  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ ) (۹/۳۸۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺣﮑﯿﻢ س و وﻗﻒ ﻧﻤﻮدن ﻣﻨﺰﻟﺶ در راه ﺧﺪا و ﺑﺮای ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن و ﻏﻼﻣﺎن

و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﺰام س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ وی :ﯾﮏ ﻣﻨﺰل ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﻣﻌﺎوﯾﻪ س ﺑﻪ ﺷﺼﺖ ھﺰار ﻓﺮوﺧﺖ .ﮔﻔﺘﻨﺪ - :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻓﺮﯾﺒﺖ داده اﺳﺖ،
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ آن را در ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﮏ ﺷﺮاب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ،و ﺷﻤﺎ را
ﺷﺎھﺪ ﻣﯽﮔﯿﺮم ﮐﻪ آن در راه ﺧﺪا ،و ﺑﻪ ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن و ﻏﻼﻣﺎن ﺑﺪھﻢ ،ﭘﺲ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﺎ
ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرده اﺳﺖ .و در رواﯾﺘﯽ آﻣﺪه :ﺑﻪ ﺻﺪھﺰار .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۳۸۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن را
ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ دو اﺳﻨﺎد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﯾﮑﯽ آنھﺎ ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
اﻧﻔﺎق اﺑﻦ ﻋﻤﺮ و ﺑﻘﯿﻪ اﺻﺤﺎب

اﺑﻦ ﻋﻤﺮ و اﻧﻔﺎق ﻧﻤﻮدن ﺻﺪ ﺷﺘﺮ در راه ﺧﺪا

 -١ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ).(۱۸۷ /۳
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۹۶از ﻧﺎﻓﻊ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ
ﺧﻮد را در ﺑﺪل دوﯾﺴﺖ ﺷﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﯿﺪ ،و ﺻﺪ ﺷﺘﺮ آن را در راه ﺧﺪا ﺑﺨﺸﯿﺪ ،و ﺑﺮ
ﺻﺎﺣﺒﺎن آﻧﮫﺎ ﺷﺮط ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را ﺗﺎ از وادی اﻟﻘﺮی  ١ﻋﺒﻮر ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻧﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
اﻧﻔﺎق ﻋﻤﺮ ،ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﺪی و ﻏﯿﺮ آن دو از اﺻﺤﺎب ش در راه ﺧﺪا

و در ) (۲/۱۸۹در ﺗﺮﻏﯿﺐ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﺟﮫﺎد و اﻧﻔﺎق اﻣﻮال ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ :ﻋﻤﺮﺑﻦ
اﻟﺨﻄﺎب س در ﻏﺰوه ﺗﺒﻮک ﺻﺪ اوﻗﯿﻪ  ٢را اﻧﻔﺎق ﻧﻤﻮد ،و ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﺪی س ﻧﻮد وﺳﻖ
ﺧﺮﻣﺎ اﻧﻔﺎق ﮐﺮد و ﻋﺒﺎس ،ﻃﻠﺤﻪ ،ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺎده و ّ
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ ش ﻣﺎل زﯾﺎدی را ﺑﻪ
ﻃﺮف ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آوردﻧﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،و در ) (۲/۲۷۸در ﻧﻔﻘﻪ در ﺟﮫﺎد آوردن ﺷﺘﺮی
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدی در راه ﺧﺪا ،و اﻧﻔﺎق ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﺳﻠﻊ اﻧﺼﺎری س در ﺟﮫﺎد ﻧﯿﺰ ﮔﺬﺷﺖ.
اﻧﻔﺎق زﯾﻨﺐ ﺑﻨﺖ ﺟﺤﺶ و ﻏﯿﺮ وی از زﻧﺎن
اﻧﻔﺎق وی ل در راه ﺧﺪا ،و آﻧﭽﻪ زﻧﺎن در ﻏﺰوه ﺗﺒﻮك ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ

ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ  -و ﻟﻔﻆ از ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ  -از ﻋﺎﺋﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :زودﺗﺮ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮﻧﺪه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺖ درازﺗﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ«،
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زنھﺎ درازی دﺳﺘﮫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را اﻧﺪازه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻪ دﺳﺖ
ﮐﺪامﺷﺎن درازﺗﺮ اﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و دﺳﺖ درازﺗﺮ ﻣﺎ زﯾﻨﺐ ل ﺑﻮد ،ﭼﻮن وی ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺧﻮد ﮐﺎر ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﺻﺪﻗﻪ ﻣﯽداد .و از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی آﻣﺪه ﮐﻪ :ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﮔﻔﺖ:
ﭼﻮن ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮدﻣﺎن ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ،
دﺳﺖھﺎیﻣﺎن را ﺑﺮ دﯾﻮار ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و درازیﺷﺎن را اﻧﺪازه ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،و اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ زﯾﻨﺐ ﺑﻨﺖ ﺟﺤﺶ وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ،وی زن ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺑﻮد ،و درازﺗﺮ
ﻣﺎ ﻧﺒﻮد ،آن وﻗﺖ درک ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ھﺪف ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از درازی دﺳﺖ ﺻﺪﻗﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و
زﯾﻨﺐ زن ﻣﺎھﺮی در دﺳﺖ ﮐﺎری ﺑﻮد ،وی رﻧﮓآﻣﯿﺰی ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻣﯽدوﺧﺖ و آن را در
راه ﺧﺪا ﺻﺪﻗﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد  .٣اﯾﻦ ﭼﯿﺰی در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۴/۳۱۴آﻣﺪه .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را در
 -١ﻗﺮﯾﻪای اﺳﺖ در ﺷﻤﺎل ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﯾﮫﻮد در آن ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺖ.
 -٢اوﻗﯿﻪ وزﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﭼﮫﻞ درھﻢ .م.
 -٣ﺑﺨﺎری ) (۱۴۲۰و ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۴۵۲
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اﻷوﺳﻂ از ﻋﺎﺋﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در ﺣﺪﯾﺚ وی آﻣﺪه ﮐﻪ :ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﮔﻔﺖ:
زﯾﻨﺐ ﺗﺎرﻣﯽ رﯾﺴﯿﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﯾﻪھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﯽداد ،و آنھﺎ ﺗﻮﺳﻂ آن ﻣﯽدوﺧﺘﻨﺪ ،و
در ﺟﻨﮓھﺎی ﺧﻮﯾﺶ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۲۸۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و رﺟﺎل آن
ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،و در ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮫﺎ ﺿﻌﻒ ھﺴﺖ.
و در ) (۲/۱۹۴آﻧﭽﻪ زﻧﺎن ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در آﻣﺎده ﺳﺎزی آﻧﮫﺎ در ﻏﺰوه
ﺗﺒﻮک از :دﺳﺘﺒﻨﺪھﺎ ،اﻟﻨﮕﻮھﺎ ،ﺧﻠﺨﺎلھﺎ ،ﮔﻮﺷﻮارهھﺎ و اﻧﮕﺸﺘﺮھﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ (،ﮐﻪ ﻟﺒﺎس
ﭘﮫﻦ ﺷﺪه در ﭘﯿﺶ روی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از آﻧﭽﻪ زﻧﺎن در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﻣﺎده ﺷﺪن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
روان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﭘﺮ ﺷﺪ) ،ﮔﺬﺷﺖ.
اﻧﻔﺎق ﺑﺮ ﻓﻘﺮا ،ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان

داﺳﺘﺎن زن اﻋﺮاﺑﯿﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﺮ س
اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ در اﻻﻣﻮال از ﻋﻤﯿﺮ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ دؤﻟﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س درﻧﺼﻒ روز در ﺳﺎﯾﻪ درﺧﺘﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،زن اﻋﺮاﺑﯿﯽ
]آﻣﺪ[ و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺮدم ﺑﻪ دﻗﺖ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮد ،و ﻧﺰد ﻋﻤﺮ آﻣﺪه ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ زن ﻣﺴﮑﯿﻨﯽ
ھﺴﺘﻢ ،و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ دارم ،اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ّ
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدن ﺻﺪﻗﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ،وﻟﯽ او ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺪاد ،ﭘﺲ ﺗﻮ  -ﺧﺪا ﺗﻮ را رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ -
ﻧﺰد وی ﺑﺮای ﻣﺎن ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻦ] ،راوی[ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وی ﯾﺮﻓﺄ را ﺻﺪا ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖّ :
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ
ﻣﺴﻠﻤﻪ را ﻓﺮاﺧﻮان ،آن زن ﮔﻔﺖ :ﺑﺮآورده ﺷﺪن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی و ﺿﺮورت ﻣﻦ در آن ﺻﻮرت
ﱠ
ﺧﻮبﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف وی ﺑﺮﺧﯿﺰی ،ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :او ان ﺷﺎءاﻟﻠﻪ
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد) ،ﯾﺮﻓﺄ ﻧﺰد ّ
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ آﻣﺪ( و ﮔﻔﺖ :ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪه ،و او آﻣﺪ و
ﮔﻔﺖ :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮏ ﯾﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،آن ﮔﺎه آن زن ﺣﯿﺎ ﻧﻤﻮد ،و ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ) :ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ( ﻣﻦ در ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺼﯿﺮی ﻧﺪارم ،و ﺗﻮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را از اﯾﻦ
ﺑﭙﺮﺳﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟ آن ﮔﺎه ﭼﺸﻢھﺎی ّ
ﻣﺤﻤﺪ اﺷﮏ رﯾﺨﺖ ،ﺑﻌﺪ ﻋﻤﺮ س اﻓﺰود :ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻧﺒﯽاش ص را ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﻣﺎ او را ّ
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و از وی ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و
او ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ )ﺑﻪ آن( اﻣﺮش ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ،و ﺻﺪﻗﻪ را ﺑﺮای ﻓﻘﯿﺮان ﮐﻪ
اھﻞ آﻧﻨﺪ ﻣﯽداد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ،و او ﺑﻪ
ھﻤﺎن روش وی ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ،و ﺑﻌﺪ ﻣﺮا ﺑﻪﺟﺎی ﺧﻮد ﺧﻠﯿﻔﻪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و ﻣﻦ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﮫﺘﺮ
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺼﯿﺮی ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،اﮔﺮ ﺗﻮ را ﻓﺮﺳﺘﺎدم ،ﺑﻪ اﯾﻦ ]زن[ ﺻﺪﻗﻪ اﻣﺴﺎل و ﺳﺎل اول را
اداﮐﻦ و ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮ را ﻧﻔﺮﺳﺘﻢ ،ﺑﻪ او ﺑﻌﺪ از آن ،ﺑﺮای آن زن ﺷﺘﺮی ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﻪ او
آرد و روﻏﻦ داده ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ را ﺗﺎ وﻗﺖ آﻣﺪﻧﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﺒﺮ ،ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﮕﯿﺮ ،و ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﯿﺒﺮ
رﻓﺘﻨﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﻌﺪ آن زن در ﺧﯿﺒﺮ ﻧﺰد وی آﻣﺪ ،و او ﺑﺮاﯾﺶ دو ﺷﺘﺮ دﯾﮕﺮ ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد .و
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ را ﺑﮕﯿﺮ ،و در اﯾﻦ ﺗﺎ آﻣﺪن ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺰدﺗﺎن ﮐﻔﺎﯾﺖ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻦ وی را اﻣﺮ
ﻧﻤﻮدم ،ﺗﺎ ﺣﻖ اﻣﺴﺎل و ﺳﺎل اول را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪھﺪ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۳۱۹اﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ ﺑﻨﺖ ﺧﻔﺎف ﺑﻦ اﯾﻤﺎء ﻏﻔﺎری ﺑﺎ ﻋﻤﺮ س
اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ ،ﺑﺨﺎری و ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﺳﻠﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﺑﻪ
ﺑﺎزار رﻓﺘﻢ ،زن ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻤﺮ س رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﺷﻮھﺮم
ھﻼ ک ﺷﺪه ،و ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﻮﭼﮑﯽ را ﺑﻪﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﭘﺎی
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را ھﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﭙﺰﻧﺪ  ٢ﻧﻪ زراﻋﺘﯽ دارﻧﺪ ،و ﻧﻪ ھﻢ ﺷﯿﺮدھﻨﺪهای ،و ﻣﻦ
ﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﮐﻔﺘﺎر آﻧﮫﺎ را ﺑﺨﻮرد  ٣ﻣﻦ دﺧﺘﺮ ﺧﻔﺎف ﺑﻦ اﯾﻤﺎء ﻏﻔﺎری ھﺴﺘﻢ ،و ﭘﺪرم ﺑﺎ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ ،ﻋﻤﺮ س در ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﺎ او اﯾﺴﺘﺎد ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﻪ
ﻧﺴﺐ ﻗﺮﯾﺐ .و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺘﺮ ﻗﻮیای ﮐﻪ در ﻣﻨﺰل ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﺮ آن دو
ﺟﻮال را ﮐﻪ از ﻃﻌﺎم ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎر ﻧﻤﻮد ،و در ﻣﯿﺎن آﻧﮫﺎ ﻧﻔﻘﻪ و ﻟﺒﺎس ﺟﺎﺑﻪﺟﺎی
ﮐﺮد ،و ﺑﻌﺪ از آن اﻓﺴﺎر آن را ﺑﻪ آن زن ﺳﭙﺮده ﮔﻔﺖ :ﺟﻠﻮی آن را ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﮑﺶ ،ﺗﺎ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﯿﺮی ﺑﺮایﺗﺎن ﻧﯿﺎورد ،ﺧﻼص ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻣﺮدی ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﺑﻪ
او ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد دادی! ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ﻣﺎدرت ﺗﻮ را ﮔﻢ ﮐﻨﺪ! ﭘﺪر وی ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در
ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﻣﻦ ﺑﻪ ﯾﺎد دارم ﮐﻪ ﭘﺪر و ﺑﺮادرش در ﯾﮏ وﻗﺖ ﻗﻠﻌﻪای را
ّ
ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﻣﺎ آن را ﻓﺘﺢ ﻧﻤﻮدﯾﻢ  ،٤و ﺑﺎز ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و از آن ھﺮ ﯾﮏ
ﺳﮫﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺮداﺷﺘﯿﻢ  .٥اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۴۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﻧﻔﺎق ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺣﺬﯾﻢ ﺟﻤﺤﯽ
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ در »اﻻﻣﻮال« )ص  (۷۸۷و در ﺳﻨﺪ آن اﺑﻦ ﻟﮫﯿﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﻔﺎف زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ھﻢ ﮐﺎری ﮐﺮده ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ،ﭘﺲ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺧﻮدﺷﺎن.
 -٣ﮐﻔﺘﺎر در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻨﺎﯾﻪ از ﻗﺤﻂ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
 -٤در ﮐﺘﺎب اﻻﻣﻮال آﻣﺪه» :ﮐﻪ آن دو آن را ﻓﺘﺢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ« و اﯾﻦ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ.
 -٥ﺑﺨﺎری ).(۴۱۶۰
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اﻧﻔﺎق وی س ھﻨﮕﺎم واﻟﯽ ﺑﻮدﻧﺶ در ﺷﺎم
ّ
ازﺣﺴﺎن ﺑﻦ ﻋﻄﯿﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ )(۱/۲۴۴

ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﻣﻌﺎوﯾﻪ س را از ﺷﺎم ﻣﻌﺰول و ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎﺧﺖ ،ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ
ﺣﺬﯾﻢ ﺟﻤﺤﯽ س را ﻓﺮﺳﺘﺎد] .راوی[ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وی ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮش روﯾﯽ را از ﻗﺮﯾﺶ ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺑﯿﺮون ﻧﻤﻮد ،و اﻧﺪﮐﯽ ﺳﭙﺮی ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮد ،ﮐﻪ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﺷﺪﯾﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ س رﺳﯿﺪ ،و او ﺑﺮاﯾﺶ ھﺰار دﯾﻨﺎر ﻓﺮﺳﺘﺎد] .راوی[ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﭘﺲ او ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻣﺒﻠﻎ ،ﻧﺰد ھﻤﺴﺮش آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﻋﻤﺮ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده
اﺳﺖ ،ھﻤﺴﺮش ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮایﻣﺎن ﻏﺬا و ﻃﻌﺎم ﺑﺨﻮری و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه آن را ذﺧﯿﺮه
ﮐﻨﯽ ،ﺑﮫﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد وی ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﮫﺘﺮ از آن دﻻﻟﺖ
ﻧﮑﻨﻢ؟ اﯾﻦ ﻣﺎل را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽدھﯿﻢ ،ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺮای ﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﮐﻨﺪ ،از ﻓﺎﺋﺪه آن ﺑﺨﻮرﯾﻢ
و ﺿﻤﺎﻧﺖ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ وی ﺑﺎﺷﺪ ،ھﻤﺴﺮش ﮔﻔﺖ :آری .ﺑﻌﺪ وی ﻏﺬا و ﻃﻌﺎم را ﺧﺮﯾﺪ ،و دو
ﺷﺘﺮ و دو ﻏﻼم ھﻢ ﺧﺮﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻃﻌﺎم ﻣﯽآوردﻧﺪ و ﺣﻮاﺋﺞﺷﺎن را ﺑﺮﻃﺮف
ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و ھﻤﻪ آﻧﮫﺎ را در ﻣﯿﺎن ﻓﻘﺮا و ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ اھﻞ ﺣﺎﺟﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد] ،راوی[
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :اﻧﺪﮐﯽ درﻧﮓ ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻤﺶ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻓﻼن ﭼﯿﺰ و ﻓﻼن ﭼﯿﺰ ﺗﻤﺎم
ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻧﺰد آن ﻣﺮد ﺑﺮوی و از ﻓﺎﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮای ﻣﺎن از ھﻤﺎن اﺟﻨﺎﺳﯽ ]ﮐﻪ
ﺗﻤﺎم ﺷﺪهاﻧﺪ[ﺑﺨﺮی ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد] .راوی[ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﻤﺴﺮش ﺳﮑﻮت
اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮد .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﺎز ﺧﺎﻧﻤﺶ از وی ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎز در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﺳﮑﻮت
اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اذﯾﺘﺶ ﻧﻤﻮد  -و او ﺟﺰ از ﺷﺒﯽ ﺗﺎ ﺷﺐ دﯾﮕﺮ داﺧﻞ ﻣﻨﺰل
ﻧﻤﯽﺷﺪ ] ،-راوی[ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﻣﺮدی از اھﻞ ﺑﯿﺘﺶ وﻗﺖ داﺧﻞ ﺷﺪن وی ﺑﺎ او وارد
ﻣﯽﺷﺪ ،وی ﺑﻪ ھﻤﺴﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ وی را اذﯾﺖ ﻧﻤﻮدی ،او آن ﻣﺎل را
ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ] ،راوی[ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ھﻤﺴﺮش ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺴﻮس ﺑﺮ آن ﻣﺎل
ﮔﺮﯾﺴﺖ .و ﺑﻌﺪ از آن او روزی ﻧﺰد وی داﺧﻞ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :آھﺴﺘﻪ ﺑﺎش ،ﻣﻦ ﯾﺎراﻧﯽ
داﺷﺘﻢ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ از ﻣﻦ ﺟﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ  ١و ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﺑﺎزداﺷﺘﻪ
ﺷﻮم ،اﮔﺮﭼﻪ دﻧﯿﺎ و آﻧﭽﻪ در آن اﺳﺖ ﻣﺎل ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﮔﺮ ﺣﻮری ،از ﺣﻮران ﺑﮫﺸﺘﯽ از
آﺳﻤﺎن ﻇﺎھﺮ ﺷﻮد ،اھﻞ زﻣﯿﻦ را روﺷﻦ ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد ،و روﺷﻨﺎﯾﯽ روﯾﺶ ﺑﺮ آﻓﺘﺎب و
ﻣﮫﺘﺎب ﭼﯿﺮه ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،و روﺳﺮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﭘﻮﺷﺪ از دﻧﯿﺎ و آﻧﭽﻪ در آن اﺳﺖ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ،
 -١ھﺪف وی آن ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از وی در ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺰدم ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ آن اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﮫﺎ ﺑﮕﺬارم ،ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ ﺑﮕﺬارم] ،راوی[ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ھﻤﺴﺮش ﻧﺮم ﺷﺪ و راﺿﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺳﺎﺑﻂ در اﯾﻦ ﺑﺎره
و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺳﺎﺑﻂ ﺟﻤﺤﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در ﺣﺪﯾﺚ وی

آﻣﺪه اﺳﺖ :ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎش وی ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻗﻮت اھﻞ ﺧﻮد را ﺧﺮﯾﺪاری
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﺑﻘﯿﻪ آن را ﺻﺪﻗﻪ ﻣﯽداد ،ﺧﺎﻧﻤﺶ ﺑﻪ وی ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﺿﺎﻓﮕﯽ ﻣﻌﺎﺷﺖ
ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﻣﯽﮔﻔﺖ :آن را ﻗﺮض دادم .آن ﮔﺎه ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺮدم ﻧﺰدش آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ:
اھﻠﺖ ھﻢ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺣﻖ دارد و ﭘﺪر ﺧﺎﻧﻢھﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺣﻖ دارﻧﺪ .ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻣﻦ ﻧﻪ ﺑﺮ آنھﺎ
اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ﻧﻪ ھﻢ ﺧﻮاھﺎن رﺿﺎی اﺣﺪی از ﻣﺮدم در ﻃﻠﺐ ﺣﻮراﻟﻌﯿﻦ ھﺴﺘﻢ ،اﮔﺮ
ﺣﻮری از ﺣﻮرﯾﺎن ﺟﻨﺖ ﻇﺎھﺮ ﺷﻮد ،زﻣﯿﻦ از آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ از آﻓﺘﺎب روﺷﻦ ﻣﯽﮔﺮدد،
ّ
روﺷﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،و ﻣﻦ از آن ﮔﺮوه اول ﺗﺨﻠﻒ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺘﻢ] ،ﺑﻪ وﯾﮋه[ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻣﺮدم را ﺑﺮای ﺣﺴﺎب ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﻓﻘﺮای ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺘﺎب ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮان ﮔﺮدھﻢ ﺑﻪ ﺷﺘﺎب ﺟﻤﻊ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺟﻤﻊ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮای ﺣﺴﺎب ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھﻨﺪ :ﻣﺎ ﺣﺴﺎﺑﯽ
ﻧﺪارﯾﻢ ،و ﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﭼﯿﺰی داده ﺑﻮدﯾﺪ ،آن ﮔﺎه ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻢ راﺳﺖ
ﮔﻔﺘﻨﺪ :و آن ﮔﺎه دروازه ﺟﻨﺖ ﺑﺮایﺷﺎن ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد ،و آﻧﺎن ھﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﺮدم
ﺑﺪان داﺧﻞ ﺑﮫﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ« .و ﻗﺼﻪ دﯾﮕﺮی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻌﯿﺪ ،ﮔﺬﺷﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ
ھﻤﺴﺮش ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﮫﺘﺮ از آن ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯽ؟ ﭘﻮل را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽدھﯿﻢ ،ﮐﻪ آن را
در وﻗﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ آن ،ﺑﺮای ﻣﺎن ﺑﯿﺎورد ،ھﻤﺴﺮش ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ ،درﺳﺖ
اﺳﺖ .آن ﮔﺎه ﻣﺮدی از اھﻞ ﺑﯿﺖ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺮ وی اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺖ ،ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ،و آن ﭘﻮل را
در ﮐﯿﺴﻪھﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺴﺖ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ را ﺑﺮای ﺑﯿﻮه آل ﻓﻼن ،و ﺑﺮای ﯾﺘﯿﻢ
آل ﻓﻼن ،و ﺑﺮای ﻣﺴﮑﯿﻦ آل ﻓﻼن و ﺑﺮای ﻣﺮﯾﺾ آل ﻓﻼن ﺑﺮﺳﺎن ،و از آن اﻧﺪک ﻃﻼﯾﯽ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .آن ﮔﺎه ]ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺧﻮد[ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ را ﺗﻮ اﻧﻔﺎق ﮐﻦ ،و ﺑﻪﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ.
ھﻤﺴﺮش ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺎن ﺧﺎدﻣﯽ ﻧﻤﯽﺧﺮی؟ آن ﻣﺎل ﭼﻪ ﺷﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :آن ﻣﺎل
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺮاﯾﺖ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ .اﯾﻦ را اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ )(۱/۲۴۵
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﱠ

اﻧﻔﺎق ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
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ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺎﻓﻊ درﺑﺎره اﻧﻔﺎق وی س
ﱠ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۹۷از ﻧﺎﻓﻊ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب
ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪ ،و ﯾﮏ ﺧﻮﺷﻪ اﻧﮕﻮر ﺑﻪ ﯾﮏ درھﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪ ،آن ﮔﺎه ﻣﺴﮑﯿﻨﯽ آﻣﺪ،
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ س ﮔﻔﺖ :آن را ﺑﻪ او ﺑﺪھﯿﺪ .ﺑﻌﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻧﺒﺎل وی رﻓﺖ و آن را از وی ﺑﻪ ﯾﮏ
ﱠ
درھﻢ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺮای ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ س آورد ،ﺑﺎز آن ﻣﺴﮑﯿﻦ ﻧﺰدش آﻣﺪ ،و درﺧﻮاﺳﺖ
ﱠ
ﻧﻤﻮد ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ س ﮔﻔﺖ :آن را ﺑﻪ او ﺑﺪھﯿﺪ .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻧﺒﺎل وی رﻓﺖ و آن را از
ﱠ
ﻣﻦ وی ﺑﻪ ﯾﮏ درھﻢ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد .و ﺑﺎز آن را ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ س آورد ،ﺑﺎز آن ﻣﺴﮑﯿﻦ
ﻧﺰدش آﻣﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد ،ﮔﻔﺖ :آن را ﺑﻪ وی ﺑﺪھﯿﺪ .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ دﻧﺒﺎل
وی رﻓﺖ و آن را ﺑﻪ ﯾﮏ درھﻢ از وی ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد ﺑﺎز آن ﻣﺴﮑﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮﮔﺮدد وﻟﯽ ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﺷﺪ .و اﮔﺮ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ از آن ﺧﻮﺷﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ آن را ﻧﻤﯽﭼﺸﯿﺪ .١
ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺎﻓﻊ از وﺟﻪ دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ ﺑﺎره
و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ او از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی از وی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ھﻨﮕﺎم

ﻣﺮﯾﻀﯽاش اﺷﺘﮫﺎی اﻧﮕﻮر ﻧﻤﻮد ،ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺶ ﯾﮏ ﺧﻮﺷﻪ اﻧﮕﻮر را ﺑﻪ ﯾﮏ درھﻢ ﺧﺮﯾﺪاری
ﻧﻤﻮدم ،و آن را آوردم و در دﺳﺖ وی ﮔﺬاﺷﺘﻢ ...و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه .و در
آﺧﺮ آن آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺳﺎﺋﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ آﻣﺪ ،و او ﺑﻪ دادن آن ﺑﺮای وی دﺳﺘﻮر ﻣﯽداد ،ﺗﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺑﺎر ﺳﻮم ﯾﺎ ﭼﮫﺎرم ﺑﻪ ﺳﺎﺋﻞ ﮔﻔﺘﻢ :وای ﺑﺮ ﺗﻮ ،آﯾﺎ ﺣﯿﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟! و آن را از وی
ﱠ
ﺑﻪ ﯾﮏ درھﻢ ﺧﺮﯾﺪم ،و ﺑﺮای ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ س آوردم ،و او آن را ﺧﻮرد .و آن را ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺳﯿﺎق
اول ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرک ﻧﯿﺰ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۲۴۸آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ ،و ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۹/۳۴۷آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ
ھﻢ ) (۴/۱۱۷آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده .ھﯿﺜﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل ﻃﺒﺮاﻧﯽ ،ﻏﯿﺮ از ﻧﻌﯿﻢ ﺑﻦ
ّ
ﺣﻤﺎد ﮐﻪ ﺛﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
اﻧﻔﺎق ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻌﺎص س
ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﻧﻀﺮه در اﯾﻦ ﺑﺎره

 -١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﺻﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ ،و ﺷﺎﯾﺪ درﺳﺖ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺎﺷﺪ :و اﮔﺮ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ از ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮدنﺷﺎن
ﻣﯽداﻧﺴﺖ آن ﺧﻮﺷﻪ ﻧﻤﯽﭼﺸﯿﺪ .م.

٢١٦
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ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮﻧﻀﺮه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در روزھﺎی ده ﮔﺎﻧﻪ  ١ﻧﺰد ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ اﺑﯽ
اﻟﻌﺎص س آﻣﺪم  -او ﺧﺎﻧﻪای داﺷﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺮای ﺻﺤﺒﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد  ،-ﮐﺴﯽ
ﻗﻮﭼﯽ را از ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﮔﺬراﻧﯿﺪ ،وی ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ آن ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﯽ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺑﻪ
دوازده درھﻢ ،ﮔﻔﺘﻢ :اﮔﺮ ﻧﺰدم دوازده درھﻢ ﻣﯽﺑﻮد ،ﺑﺎ آن ﻗﻮﭼﯽ ﻣﯽﺧﺮﯾﺪم ،و آن را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮐﺮدم و ﺑﺮای ﻋﯿﺎل ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮراﻧﯿﺪم) .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﯿﺪم ﻋﺜﻤﺎن را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮدم  (٢و
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﯿﺪم  ،٣ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﻢ ﮐﯿﺴﻪای را ﮐﻪ در آن ﭘﻨﺠﺎ درھﻢ ﺑﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻣﻦ ھﺮﮔﺰ
درھﻢھﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺖﺗﺮ از آنھﺎ ﻧﺪﯾﺪم ،او آن را در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮاﯾﻢ داد ﮐﻪ از آن اﻣﯿﺪ ﺛﻮاب
داﺷﺖ و ﻣﻦ ﺑﻪ آن ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻮدم .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۳۷۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
اﻧﻔﺎق ﻋﺎﺋﺸﻪ ل
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﺴﮑﯿﻨﯽ ﺑﺎ وی

ﻣﺎﻟﮏ در اﻟﻤﻮﻃﺄ )ص (۳۹۰رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :از ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ھﻤﺴﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ :ﻣﺴﮑﯿﻨﯽ از وی درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد ،و او روزه دار ﺑﻮد ،و در ﻣﻨﺰﻟﺶ
ﺟﺰ ﻗﺮص ﻧﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،آن ﮔﺎه وی ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺰ آزاد ﺷﺪه ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :آن را ﺑﻪ او ﺑﺪه،
وی ﮔﻔﺖ :دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ آن روزه اﻓﻄﺎر ﮐﻨﯽ ،ﺑﺮاﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻋﺎﺋﺸﻪ ل اﻓﺰود :آن
را ﺑﻪ او ﺑﺪه .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و ﻣﻦ ﭼﻨﺎن ﻧﻤﻮدم .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﮕﺎه ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،اھﻞ ﺑﯿﺘﯽ ﯾﺎ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎن ،ﮔﻪ ﮔﺎھﯽ اھﺪا ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را و ﺑﻪ ﻗﺪر ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﻧﺎن
ﺑﺮای ﻣﺎ اھﺪا ﻧﻤﻮد ،آن ﮔﺎه ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﻣﺮا ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :از اﯾﻦ ﺑﺨﻮر ،اﯾﻦ از ﻗﺮص
ﻧﺎﻧﺖ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ!!.
ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﺴﮑﯿﻨﯽ از ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ھﻤﺴﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻃﻌﺎم ﺧﻮاﺳﺖ ،و ﻧﺰد وی اﻧﮕﻮر ﺑﻮد ،آن ﮔﺎه او ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :داﻧﻪای را ﺑﺮدار و ﺑﻪ او
ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻪ ﻃﺮف وی ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد ،ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ّ
ﺑﺪه ،آن ﻣﺴﮑﯿﻦ ﺑﺎ ّ
ﺗﻌﺠﺐ

ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ در اﯾﻦ داﻧﻪ ﭼﻘﺪر ﻣﺜﻘﺎل ذره را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ! .٤

 -١ھﺪف ده روز اول ذی اﻟﺤﺠﻪ اﺳﺖ.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﺻﻞ ودر ھﯿﺜﻤﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ اوﻟﯽ ﺣﺬف اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -٣ﺷﺎﯾﺪ درﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ» :و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ«.
ّ
 -٤ﯾﻌﻨﯽ :اﯾﻦ ﺻﺪﻗﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﮐﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ھﺮ ﻣﺜﻘﺎل ذره از ﻧﯿﮑﯽ اﺟﺮ ﻣﯽدھﺪ .م.

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ

٢١٧

اﻋﻄﺎی ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﺴﮑﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد

ﻗﺼﻪ ﺣﺎرﺛﻪ ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره ،و ﮔﻔﺘﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در دادن ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﺴﮑﯿﻦ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد
ﻃﺒﺮاﻧﯽ و ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن از ّ
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن و او از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ

ﮔﻔﺖ :ﺣﺎرﺛﻪ ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن س ﭼﻨﺎن ﺑﻮد  -و در رواﯾﺘﯽ از وی آﻣﺪه :از ﺣﺎرﺛﻪ ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن ﮐﻪ
ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﻮد ،و ﺗﺎری را از ﺟﺎی ﻧﻤﺎز ﺧﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ دروازه اﻃﺎﻗﺶ
دواﻧﯿﺪه ﺑﻮد ،و ﭼﻮن ﻣﺴﮑﯿﻨﯽ ﻣﯽآﻣﺪ وی ﭼﯿﺰی را از ﺳﺒﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺑﺮداﺷﺖ ،و از ﯾﮏ
ﻃﺮف آن ﺗﺎر ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ آن ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺴﮑﯿﻦ ﻣﯽداد ،و ﻓﺎﻣﯿﻠﺶ
ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﺎ از ﻃﺮف ﺗﻮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﯿﻢ ،در ﺟﻮاب ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :دادن ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﺴﮑﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد از اﻓﺘﺎدن
در ﺟﺎھﺎی ﺑﺪ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد«  ١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۱/۲۹۹آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ
را در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۶۵رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۵۲آن را از ّ
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ
رواﯾﺖ از ﭘﺪرش ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻓﻀﯿﻠﺖ دادن ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﻣﺴﮑﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﻤﺮو ﻟﯿﺜﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻧﺰد واﺛﻠﻪ ﺑﻦ اﻻﺳﻘﻊ س ﺑﻮدﯾﻢ ،ﮐﻪ
ﺳﺎﺋﻠﯽ ﻧﺰدش آﻣﺪ ،او ﭘﺎره ]ﻧﺎﻧﯽ[ را ﮔﺮﻓﺖ و روی آن ﯾﮏ ﺳﮑﻪ ﻣﺴﯽ را ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و
آن را در دﺳﺖ وی ﻧﮫﺎد ،ﮔﻔﺘﻢ :ای اﺑﻮاﻻﺳﻘﻊ آﯾﺎ در ﻓﺎﻣﯿﻠﺖ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ،ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻋﻮض
ﺗﻮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد؟ ﮔﻔﺖ :آری ﺑﻮد ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﻮد  ٢ﺟﮫﺖ اﻋﻄﺎی ﺻﺪﻗﻪای ﺑﺮای
ﻣﺴﮑﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﯿﺰد ،ﺑﻪ ھﺮ ﻗﺪﻣﯽ ﮔﻨﺎھﯽ از وی ﻣﺤﻮ ﻣﯽﺷﻮد ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ وی
ﺑﮕﺬارد ﺑﻪ ھﺮ ﻗﺪﻣﯽ ده ﮔﻨﺎه وی ﻣﺤﻮ ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۳۱۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب در اﯾﻦ ﺑﺎره

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۲۲از ﻧﺎﻓﻊ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب اھﻞ ﺑﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮐﺎﺳﻪ
ﺑﺰرگ ﺧﻮد ھﺮ ﺷﺐ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﮔﺎھﯽ ﻧﺪای ﻣﺴﮑﯿﻨﯽ را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ ،آن ﮔﺎه
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۳۲۲۹ ،۲۲۸ /۳و ﻧﮕﺎ :ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۵۸۹۲و ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ ).(۱۱۲ /۳
 -٢در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ از ﻣﺘﻦ در اﺻﻞ ﻟﻔﻆ »ﭼﯿﺰی« آﻣﺪه ،وﻟﯽ اوﻟﯽ ﺣﺬف آن اﺳﺖ.

٢١٨
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ﺳﮫﻢ ﺧﻮد را از ﮔﻮﺷﺖ و ﻧﺎن ﺑﺮ ﻣﯽداﺷﺖ و ﺑﻪ ﻃﺮف وی ﺑﺮ ﻣﯽﺧﺎﺳﺖ ،و آن را ﺑﺮای وی
ﻣﯽداد و ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺖ ،و ﺗﺎ آن وﻗﺖ آنھﺎ از آﻧﭽﻪ در ﮐﺎﺳﻪ ﻣﯽﺑﻮد ﻓﺎرغ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﮔﺮ
ﭼﯿﺰی را در آن ﻣﯽﯾﺎﺑﯽ ،او ﻧﯿﺰ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ،و ﺑﺎز ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن روزه دار ﺑﺮ ﻣﯽﺧﺎﺳﺖ.
اﻧﻔﺎق ﺑﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺼﻪ اﻋﺮاﺑﯿﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص روزی ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺟﺎﻣﻪ ﻧﺠﺮاﻧﯽ ﮐﻪ اﻃﺮاﻓﺶ ﻏﻠﯿﻆ و ﺳﺨﺖ ﺑﻮد ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ ،داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪ ،اﻋﺮاﺑﯿﯽ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل وی آﻣﺪه ،ﮔﻮﺷﻪ رداﯾﺶ را ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ ّ
ﺣﺪی ﮐﻪ ﻃﺮف ردا ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﮔﻠﻮی رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﮔﻔﺖ :ای ّ
ﻣﺤﻤﺪ از ﻣﺎل ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺰدت ھﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪه .آن

ّ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه و ّ
ﺗﺒﺴﻢ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ او ]اﻋﻄﺎی ﭼﯿﺰی را[ اﻣﺮ
ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﮐﻨﯿﺪ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۴۳آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ از
اﻧﺲ س ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۳۸آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﻗﺼﻪ دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ ﺑﺎره

و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در
ﭼﺎﺷﺖھﺎ در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﯿﻢ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﯽﺧﺎﺳﺖ ،ﺗﺎ
رﺳﯿﺪن وی ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﯾﻢ .روزی ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﻂ ﻣﺴﺠﺪ
رﺳﯿﺪ ﺑﻮد اﻋﺮاﺑﯿﯽ ﺑﻪ وی رﺳﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :ای ّ
ﻣﺤﻤﺪ دو ﺷﺘﺮ را ﺑﺎر ﮐﻦ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه ،ﭼﻮن
ﺗﻮ ﺑﺮاﯾﻢ از ﻣﺎل ﺧﻮدت و از ﻣﺎل ﭘﺪرت ﺑﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ ،و رداﯾﺶ را وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وی رﺳﯿﺪ
ﮐﺸﯿﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺮدن ﻣﺒﺎرک ،ﺳﺮخ ﮔﺸﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻪ ،ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ،از ﺧﺪا ﻣﻐﻔﺮت ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ،ﻣﻦ آن را ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺼﺎص ﻧﺪھﯽ ،ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﺎر
ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ«  -اﯾﻦ را ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮد  ،-ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺮدی را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
»دو ﺷﺘﺮ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎر ﮐﻦ ،ﯾﮏ ﺷﺘﺮ ﺟﻮ ،و ﺷﺘﺮی دﯾﮕﺮ ﺧﺮﻣﺎ«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ

 -١ﺑﺨﺎری ) (۵۸۰۹و ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۰۵۷ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن از ﺣﺪﯾﺚ اﻧﺲ.
 -٢اﺑﻮداوود ) (۴۷۷۵و ﻧﺴﺎﺋﯽ ) (۳۴ ،۳۳ /۸آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در )ﺿﻌﯿﻒ اﺑﯽ داوود( و ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ
) (۱۰۲۲ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
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) (۴/۴۷آﻣﺪه اﺳﺖ .و آن را ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﻤﺪ ،و ﭼﮫﺎر اﻣﺎم  ١ﺣﺪﯾﺚ ﻏﯿﺮ از ﺗﺮﻣﺬی از
اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۳۸آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ّ
ﻣﻘﺮن س در اﯾﻦ ﺑﺎره
اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ّ
ﻣﻘﺮن س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﭼﮫﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ از

ﻣﺰﯾﻨﻪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص آﻣﺪﯾﻢ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ را
دﺳﺘﻮر داد ،ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﻃﻌﺎﻣﯽ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺷﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﻧﺪارﯾﻢ .آﻧﮕﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮایﺷﺎن ﺗﻮﺷﻪ ﺑﺪه« ،ﻋﻤﺮ س
ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻧﺰد ﻣﻦ ﺟﺰ اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه ﺧﺮﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ،و آن را ﭼﻨﺎن
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺮایﺷﺎن ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮو و ﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﻮﺷﻪ ﺑﺪه« .آن
ﮔﺎه او ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮد ،و ّ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ در آن ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺷﺘﺮ ﺟﻮان ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی
ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،و ﻗﻮم ﺿﺮورت ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ در آﺧﺮ ﻗﻮم
ﺑﻮدم ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و ﻣﻠﺘﻔﺖ ﺷﺪم و ﺟﺎی ﯾﮏ ﺧﺮﻣﺎ را ھﻢ ﮐﻢ ﻧﺪﯾﺪم ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﮫﺎرﺻﺪ
ﻣﺮد از آن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۳۰۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل اﺣﻤﺪ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.

ﻗﺼﻪ دﮐﯿﻦ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺜﻌﻤﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره

اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از دﮐﯿﻦ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺜﻌﻤﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ
ﭼﮫﺎرﺻﺪ و ﭼﮫﻞ ﻧﻔﺮ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص آﻣﺪﯾﻢ ،و از وی ﻏﺬا ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﺮای ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺪه« .ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻧﺰد ﻣﻦ ﺟﺰ
آﻧﭽﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﺮا و اﻃﻔﺎل را در ﻣﻮﺳﻢ ﻗﯿﻆ ﮐﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ  -وﮐﯿﻊ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻗﯿﻆ در ﮐﻼم ﻋﺮب ﭼﮫﺎرﻣﺎه ﮔﺮﻣﯽ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ  -ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮﺧﯿﺰ ﺑﻪ آﻧﺎن
ﺑﺪه« .ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم و اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه
ﻋﻤﺮ س ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و ﻣﺎ ھﻤﺮاھﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﯿﻢ ،ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺗﺎﻗﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ﺑﺮد ،و
» -١ﭼﮫﺎر اﻣﺎم« ﯾﺎ »اﻻرﺑﻌﻪ« در اﺻﻄﻼح ﻋﻠﻤﺎی ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺎرﻧﺪ از :ﻧﺴﺎﺋﯽ ،ﺗﺮﻣﺬی ،اﺑﻮداود و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ،
»ﺷﺶ اﻣﺎم« ﯾﺎ »اﻟﺴﺘﻪ« ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﯾﻦ ﭼﮫﺎر اﻣﺎم ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ .م.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۴۴ /۵و در آن ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺤﻖ و ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ اﻟﻤﻘﺮن ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﮐﻠﯿﺪ را از ﺟﺎی ﺑﺴﺘﻦ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ و دروازه را ﮔﺸﻮد دﮐﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ّ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ
در اﺗﺎق ﺧﺮﻣﺎ ﭼﻮن ﺑﭽﻪ ﺷﺘﺮ ﺧﻮاب ﮐﺮده وﺟﻮد دارد ،و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮدارﯾﺪ .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ھﺮ ﯾﮏ از
ﻣﺎ ﺿﺮورت ﺧﻮد را آن ﻗﺪر ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﮐﻪ در آﺧﺮﺷﺎن ﺑﻮدم ،ﻣﻠﺘﻔﺖ
ﺷﺪم ،اﻧﮕﺎر ﻣﺎ از آن ،ﯾﮏ داﻧﻪ ﺧﺮﻣﺎ را ھﻢ ﮐﻢ ﻧﻨﻤﻮدهاﯾﻢ  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۳۰۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل
آنھﺎ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،اﺑﻮداود ھﻢ از وی ﺑﺨﺸﯽ از آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ دﮐﯿﻦ ﻧﺰد اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ

آن را ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۶۵از دﮐﯿﻦ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ
ﭼﮫﺎرﺻﺪ ﺳﻮار ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص آﻣﺪﯾﻢ ،و از وی ﻏﺬا ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ...و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و در ﺣﺪﯾﺚ وی آﻣﺪه :ﻧﺰدم ﺟﺰ ﭼﻨﺪ ﺻﺎع ﺧﺮﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ و ﻋﯿﺎﻟﻢ را در ﻣﻮﺳﻢ
ﮔﺮﻣﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ،آن ﮔﺎه اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﻔﺖ :ﺑﺸﻨﻮ و اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻦ.
ﻋﻤﺮ س ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺷﻨﯿﺪم و اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ،
و ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺠﺰات ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﺋﻼن
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۰۰از اﻓﻠﺢ ﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻋﻤﺮ

ب ﺳﺎﺋﻠﯽ را رد ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﺣﺘﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺮض ﺟﺬام ﺑﺎ وی ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از
اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ ﺧﻮن ﻣﯽﭼﮑﯿﺪ ،در ﮐﺎﺳﻪاش ﻃﻌﺎم ﻣﯽﺧﻮرد.
ﺻﺪﻗﺎت ﻗﺼﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب در اﯾﻦ ﺑﺎره

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۲از ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :اﺑﻮﺑﮑﺮ ّ
ﺻﺪﯾﻖ س ﺻﺪﻗﻪ

ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آورد و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا اﯾﻦ ﺻﺪﻗﻪ ﻣﻦ
اﺳﺖ ،و آن را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ دوﺑﺎره ﻋﻮدت ﻣﯽدھﻢ  .٢ﻋﻤﺮ س ھﻢ ﺻﺪﻗﻪ ﺧﻮد را آورد ،و
آن را آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا اﯾﻦ ﺻﺪﻗﻪ ﻣﻦ اﺳﺖ ،و ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻋﻮﺿﯽ اﺳﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﻋﻤﺮ ،ﮐﻤﺎﻧﺖ را ﺑﺪون زه ،زه ﺑﺴﺘﯽ ] ،٣ﻓﺮق[

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۱۷۴ /۴و ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻟﺪﻻﺋﻞ ).(۳۶۷ /۵
 -٢ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺻﺪﻗﻪ ﻣﯽدھﻢ.
 -٣ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮاﺳﺘﯽ از اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺳﺒﻘﺖ ﮐﻨﯽ ،وﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯽ.

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
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در ﻣﯿﺎن ﺻﺪﻗﻪھﺎیﺗﺎن ﭼﻮن ]ﻓﺮق[در ﻣﯿﺎن ﺳﺨﻨﮫﺎیﺗﺎن اﺳﺖ« .اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﺳﻨﺎد اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺟﯿﺪ اﺳﺖ ،و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﺳﻞھﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۴/۳۴۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺧﺮﯾﺪن ﭼﺎه روﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺜﻤﺎن س و ﺻﺪﻗﻪ ﮐﺮدن آن ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ

اﺑﻦ ﻋﺪی و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﭼﺎه روﻣﻪ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﯽﺧﺮد و آن را ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺻﺪﻗﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ّ
ﺧﺪاوﻧﺪ او را در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ از ﺗﺸﻨﮕﯽ آب دھﺪ« .آن ﮔﺎه ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن س آن را
ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد ،و آن را ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺻﺪﻗﻪ ﮐﺮد.
ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره

و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺑﺸﯿﺮ )اﺳﻤﯽ( س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪﻧﺪ ،آب را ﭘﺴﻨﺪ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ ،و ﻣﺮدی از ﺑﻨﯽ ﻏﻔﺎر ﭼﺸﻤﻪای داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
آن روﻣﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،و ﯾﮏ ﻣﺸﮏ آب آن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ  ١ﻣﯽﻓﺮوﺧﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :آن را در ﺑﺪل ﭼﺸﻤﻪای در ﺟﻨﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش« .ﭘﺎﺳﺦ داد :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﺮای
ﻣﻦ و ﻋﯿﺎﻟﻢ ﻏﯿﺮ آن ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ]ﺑﺪون آن زﻧﺪﮐﯽ را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮم[ .اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ
ﻋﺜﻤﺎن س رﺳﯿﺪ ،و او آن را ﺑﻪ ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ھﺰار درھﻢ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد .ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺰد
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،اﮔﺮ ﻣﻦ آن را ﺑﺨﺮم ،آﯾﺎ ﺑﺮاﯾﻢ ﭼﺸﻤﻪای در ﺟﻨﺖ،
ﻣﺜﻞ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ وی ﮔﺮداﻧﯿﺪی ﻣﯽدھﯽ؟ ﮔﻔﺖ» :آری« .ﻋﺜﻤﺎن س اﻓﺰود :ﻣﻦ آن را ﺧﺮﯾﺪهام و
آن را ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﺪﻗﻪ ﮐﺮدم  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۱۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻃﻠﺤﻪ س و ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﻮدن ﺻﺪھﺰار درھﻢ در ﯾﻚ روز
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۸۸از ُﺳﻌﺪی ﺧﺎﻧﻢ ﻃﻠﺤﻪ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:

ﻃﻠﺤﻪ در ﯾﮏ روز ﺻﺪھﺰار درھﻢ را ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺎز وی را دوﺧﺘﻦ و اﺻﻼح ﻧﻤﻮن
ﭘﺎرﮔﯽ ﻟﺒﺎﺳﺶ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎزداﺷﺖ.

 -١در ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺪ آﻣﺪه ،آن ﭘﯿﻤﺎﻧﻪای اﺳﺖ ،در ﻋﺮاق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ دور ﻃﻞ ،و در ﺣﺠﺎز ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ رﻃﻞ و
ﯾﮑﺴﻮم رﻃﻞ ،و ﺑﺮﺧﯽ آن را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﭘﺮی دو ﮐﻒ دﺳﺖ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺮھﻨﮓ ﻻروس .م.
 -٢ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۴۲ ،۴۱ /۲در ﺳﻨﺪ آن ﻋﺒﺪاﻻﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻤﺴﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.

٢٢٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﻮدن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف س در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
در ﺻﻔﺤﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف س در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﻧﺼﻒ ﻣﺎﻟﺶ را ﮐﻪ ﭼﮫﺎرھﺰار ﺑﻮد ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﭼﮫﻞ ھﺰار را ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺎز
ﭼﮫﻞ ھﺰار دﯾﻨﺎر را ﺻﺪﻗﻪ ﮐﺮد.
ﺻﺪﻗﻪ اﻟﻮﻟﺒﺎﺑﻪ س ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺑﻪاش را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ

ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۶۳۲از ﺳﺎﺋﺐ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻟﺒﺎﺑﻪ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺑﻪ اﺑﻮﻟﺒﺎﺑﻪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،اﺑﻮﻟﺒﺎﺑﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪم و ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل
ﺧﺪا ﻣﻦ ﺟﺎی ﻗﻮﻣﻢ را ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺷﺪم رھﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و از ھﻤﻪ ﻣﺎﻟﻢ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﻣﯽﮔﺬرم ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ای اﺑﻮﻟﺒﺎﺑﻪ
ﺛﻠﺚ آن ﺑﺮاﯾﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ« .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﺛﻠﺚ را ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﻮدم.
ﻋﻤﻞ ﺳﻠﻤﺎن س در اﯾﻦ ﺑﺎره

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۶۴از ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ داﯾﯽ ام در
ﻣﺪاﺋﻦ ﻧﺰد ﺳﻠﻤﺎن س داﺧﻞ ﺷﺪم ،وی ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺑﺮ ﺑﺮگ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻮد  ١از وی ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﺮگ ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﯾﮏ درھﻢ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﺎﻻی آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﺳﻪ
درھﻢ ﻣﯽﻓﺮوﺷﻤﺶ ،ﯾﮏ درھﻤﺶ را ﺑﺮ ﻋﯿﺎل ﺧﻮد ﻧﻔﻘﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﯾﮏ درھﻢ دﯾﮕﺮ را
ﺻﺪﻗﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،و اﮔﺮ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ھﻢ ﻣﺮا ﺑﺎز دارد ،ﺑﺎز ﻧﻤﯽاﯾﺴﺘﻢ .٢
ﻫﺪاﯾﺎ

ھﺪﯾﻪ ﻋﺜﻤﺎن س ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﯾﮑﯽ از ﻏﺰوات

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮﻣﺴﻌﻮد س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﻏﺰوهای ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻮدﯾﻢ،
ﺑﺮای ﻣﺮدم ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،ﺣﺘﯽ اﺛﺮ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﻧﺪوه را در رویھﺎی
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،و ﺧﻮﺷﯽ را در روھﺎی ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن دﯾﺪم .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص آن را
ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻗﺒﻞ از ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮایﺗﺎن رزﻗﯽ

 -١ﯾﻌﻨﯽ از آن ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰھﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﺒﺪ و زﻧﺒﯿﻞ و ﻏﯿﺮه درﺳﺖ ﻣﯽﮐﺮد .م.
 -٢وی در آن وﻗﺖ اﻣﯿﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ب در ﻣﺪاﺋﻦ ﺑﻮد.

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
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ﺧﻮاھﺪ آورد« .آن ﮔﺎه ﻋﺜﻤﺎن س داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﮫﺎرده ﺷﺘﺮ را ﺑﺎ آﻧﭽﻪ از ﻃﻌﺎم ﺑﺮ آنھﺎ ﺑﺎر ﺑﻮد ،ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد ،و ﻧﻪ ﺷﺘﺮ آن را
ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﺳﺘﺎد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص آن را دﯾﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ
ﭼﯿﺴﺖ؟« ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ را ﻋﺜﻤﺎن س ﺑﺮاﯾﺖ اھﺪا ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه ّ
ﻣﺴﺮت در روی
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﻧﺪوه در روھﺎی ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن دﯾﺪه ﺷﺪ ،و ﻣﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را
دﯾﺪم ﮐﻪ دﺳﺖھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﻃﻮری ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪی زﯾﺮ ﺑﻐﻞھﺎﯾﺶ دﯾﺪه ﺷﺪ،
و ﺑﺮای ﻋﺜﻤﺎن دﻋﺎﯾﯽ ﻣﯿﻨﻤﻮد ،ﮐﻪ ﻣﻦ آن را ﻧﺸﻨﯿﺪم ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﻗﺒﻞ از وی و ﺑﻌﺪ از وی
آن ﭼﻨﺎن دﻋﺎ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ» :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺨﺸﺶ ﺑﺪه ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎن
ﺑﮑﻦ«  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۸۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آن ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ
ّ
ﻣﺤﻤﺪاﻟﻮراق آﻣﺪه ،و او ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻮ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ،ﭼﻨﺎن
ﮐﻪ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۱۲آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب در ﻓﻀﯿﻠﺖ ھﺪﯾﻪ

و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۲۸از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ اھﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه ﯾﺎ ﯾﮏ ﺟﻤﻌﻪ ﯾﺎ ّ
ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاھﺪ
ﺑﻪ دوش ﺑﮕﯿﺮم ،از ﺣﺞ ﺑﻌﺪ ﺣﺞ دﯾﮕﺮ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﯾﮏ ﻃﺒﻖ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ
ارزش ﯾﮏ داﻧﮓ ] -ﺷﺸﻢ ﺣﺼﻪ درھﻢ[  -ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ اھﺪا ﮐﻨﻢ ،از ﯾﮏ
دﯾﻨﺎری ﮐﻪ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ اﻧﻔﺎق ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﮫﺘﺮ و ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ اﺳﺖ.
اﻃﻌﺎم

ﻗﻮل ﻋﻠﯽ س در ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻧﺎن دادن

ﺑﺨﺎری در اﻻدب و اﺑﻦ زﻧﺠﻮﯾﻪ از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﺮوھﯽ
از ﯾﺎراﻧﻢ را ﺑﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪای از ﻃﻌﺎم ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻢ ،ﺑﺮاﯾﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﯿﺮون روم و ﻧﻔﺴﯽ
را ﺑﺨﺮم و آزادش ﺳﺎزم ،ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۶۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺎﺑﺮ س در اﯾﻦ ﺑﺎره
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در )اﻟﮑﺒﯿﺮ( ) (۲۴۹ /۱۳در ﺳﻨﺪ آن ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ وراق اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.

٢٢٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﯿﮫﻘﯽ در ﺷﻌﺐ از ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻦ اﯾﻤﻦ و او از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای
ﺟﺎﺑﺮ س ﻣﮫﻤﺎن آﻣﺪ ،و او ﺑﺮایﺷﺎن ﺳﺮﮐﻪ و ﻧﺎن آورد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻦ از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺳﺮﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﺎﻧﺨﻮرش ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ .ھﻼ ﮐﺖ ﺑﺎد
ﺑﺮای ﻗﻮﻣﯽ ،ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮایﺷﺎن ﭘﯿﺶ آن را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ھﻼ ﮐﺖ ﺑﺎد ﺑﺮای ﻣﺮدی ﮐﻪ
آﻧﭽﻪ را در ﺧﺎﻧﻪاش اﺳﺖ ،در ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﯾﺎراﻧﺶ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
ﱠ
اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۶۴آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۱۸۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ھﻢ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده ،ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﺮای ﯾﮏ
ﺷﺨﺺ ھﻤﯿﻦ ﻗﺪر ﺷﺮ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪه ،ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .٢و در
اﺳﻨﺎد اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﺎص آﻣﺪه ،ﮐﻪ وی را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ﺛﻘﻪ
داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺪﯾﺚ اﻧﺲ س در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺟﯿﺪ از ﺣﻤﯿﺪ ﻃﻮﯾﻞ از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده،
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎم ﻣﺮﯾﻀﯽ وی ﮔﺮوھﯽ ﻧﺰدش داﺧﻞ ﺷﺪه ﻋﯿﺎدﺗﺶ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،وی ﮔﻔﺖ :ای
ﮐﻨﯿﺰ ،وﻟﻮ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﺎن ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮوو ﺑﺮای ﯾﺎران ﻣﺎن ﺑﯿﺎور ،ﭼﻮن ﻣﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻣﮑﺎرم اﺧﻼق از اﻋﻤﺎل ﺟﻨﺖ اﺳﺖ«  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ
) (۴/۱۵۲آﻣﺪه اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۱۷۷ﺑﻌﺪ از ذﮐﺮ آن از ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد آن
ﺟﯿﺪ اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ) (۱/۴۳۸اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻘﯿﻖ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره
 -١ﺣﺴﻦ ﻟﻐﯿﺮه .اﺑﻮﻋﻠﯽ ) (۱۹۸۱و ﺑﯿﮫﻘﯽ در ﺷﻌﺐ ) (۹۶۰۷و در ﺳﻨﻦ ) (۲۸۰ – ۲۷۹ /۷و در ﺳﻨﺪ
آن ﻋﺒﺪاﻟﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻌﺪی ﺷﺎھﺪ آن اﺳﺖ.
 -٢ﺣﺴﻦ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۱۹۸۱و اﺣﻤﺪ ).(۴۰۰ /۳
 -٣ﺣﺴﻦ ﻟﻐﯿﺮه .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ) (۶۵۰۱ﻣﻨﺬری اﺳﻨﺎد آن را در ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺧﻮب داﻧﺴﺘﻪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ھﯿﺜﻤﯽ در اﻟﻤﺠﻤﻊ .آﻟﺒﺎﻧﯽ در ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱۵۴۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺳﻨﺪ آن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺣﻤﺪ او را ﺛﻘﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ او را اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﺑﺎﻃﻞ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .آﻟﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﻨﮑﺮ
اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻀﻌﯿﻔﻪ ) .(۱۲۸۰ﻣﻦ )ﻣﺤﻘﻖ( ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺒﻠﯽ ﺷﺎھﺪ آن اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :ﺿﻌﯿﻒ
اﻟﺠﺎﻣﻊ ).(۵۲۶۸

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ

٢٢٥

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺷﻘﯿﻖ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ و ﯾﮏ رﻓﯿﻘﻢ ﻧﺰد ﺳﻠﻤﺎن
ّ
ﻓﺎرﺳﯽ س داﺧﻞ ﺷﺪﯾﻢ .ﺳﻠﻤﺎن ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص از ﺗﮑﻠﻒ ﻣﻨﻊ ﻧﻔﺮﻣﻮده ﺑﻮد،
ً
ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺮایﺗﺎن ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪم ،و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺎن و ﻧﻤﮏ آورد .آن ﮔﺎه ھﻤﺮاھﻢ ﻓﺖ:
اﮔﺮ در ﻧﻤﮏ ﻣﺎن ﻣﺮزﻧﮕﻮش ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،آنﮔﺎه ﺳﻠﻤﺎن آﻓﺘﺎﺑﻪ ﺧﻮد را ﻓﺮﺳﺘﺎد و
آن را ﮔﺮو داد و ﻣﺮزﻧﮕﻮش  ١آورد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮردﯾﻢ رﻓﯿﻘﻢ ﮔﻔﺖ :ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ
راﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ روزی داد ﻗﺎﻧﻊ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻠﻤﺎن ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﯾﺖ روزی
داده ﺑﻮد ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﺮدی ،آﻓﺘﺎﺑﻪام ﮔﺮو ﻧﻤﯽﺷﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۸/۱۷۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را
ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل آن ،ﻏﯿ ّ
ﺮﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻄﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﺛﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،رﺟﺎل
ّ
ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و در رواﯾﺘﯽ ﻧﺰد وی آﻣﺪه :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻣﺎ را از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﻣﮫﻤﺎن ﺗﮑﻠﻒ
آﻧﭽﻪ را ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺰدﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن ﻋﻤﺮ و ﺻﮫﯿﺐ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۵۳از ﺣﻤﺰه ﺑﻦ ﺻﮫﯿﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﺻﮫﯿﺐ س ﺑﻪ ﮐﺜﺮت
ﻧﺎن ﻣﯽداد ،آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای ﺻﮫﯿﺐ اﯾﻦ ﻗﺪر ﻧﺎن زﯾﺎدی ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدھﯽ،
اﺳﺮاف در ﻣﺎل اﺳﺖ ،ﺻﮫﯿﺐ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺎن ﺑﺪھﺪ ،و ﺳﻼم را ﺟﻮاب ﮔﻮﯾﺪ«  .٢و آن ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا وا ﻣﯽدارد ﺗﺎ ﻧﺎن ﺑﺪھﻢ.
اﻃﻌﺎم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻗﺼﻪ ﺟﺎﺑﺮ س در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﻣﺴﻠﻢ ) (۲/۱۸۲از ﺟﺎﺑﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﻮدم ،ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص از ﻧﺰدم ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ ،ﺑﻌﺪ از
آن از دﺳﺘﻢ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ھﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﺎق ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧﻢھﺎﯾﺶ رﺳﯿﺪ و
داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه داد ،و در داﺧﻞ ﺣﺠﺎب ﻧﺰدش وارد ﺷﺪم ،ﮔﻔﺖ:
»آﯾﺎ ﺑﺮای ﭼﺎﺷﺖ ﭼﯿﺰی ھﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :آری ،آن ﮔﻪ ﺳﻪ ﻗﺮص ﻧﺎن آورده ﺷﺪ ،و ﺑﺮ

 -١ﻣﺮزﻧﮕﻮش ،ﮔﯿﺎھﯽ اﺳﺖ ﺧﻮﺷﺒﻮ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ و ﺣﺎﮐﻢ .ﺣﺎﮐﻢ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ذھﺒﯽ .ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ
) (۹۴۸و اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ).(۴۴

٢٢٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺳﻔﺮهای از ﺑﺮگ ﺧﺮﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﯾﮏ ﻗﺮص را ﺑﺮداﺷﺖ و در ﭘﯿﺶ
روی ﺧﻮدش ﮔﺬاﺷﺖ و ﻗﺮص دﯾﮕﺮی را ﮔﺮﻓﺖ و در ﭘﯿﺶ روی ﻣﻦ ﮔﺬاﺷﺖ و ﻗﺮص
ﺳﻮم را ﺑﺮداﺳﺖ و دو ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،ﻧﺼﻒ آن را ﭘﯿﺶ روی ﻣﻦ ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮ آن
را ﻧﺰد ﺧﻮدش ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻧﺎن ﺧﻮرﺷﯽ ھﺴﺖ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﻪ ،ﻣﮕﺮ ﭼﯿﺰی از
ﺳﺮﮐﻪ ،ﮔﻔﺖ» :آن را ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،ﭼﻪ ﻧﺎﻧﺨﻮرﺷﯽ اﺳﺖ«  .١و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺻﺤﺎب ﺳﻨﻦ،
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ) (۱/۲۹۵آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﻗﺼﻪ ﻋﺜﻤﺎن س در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﱠ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻼم س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻋﺜﻤﺎن س را دﯾﺪ ﮐﻪ

ﺷﺘﺮی را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،و ﺑﺮ آن آرد ،روﻏﻦ و ﻋﺴﻞ و ﺑﺎر اﺳﺖ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺨﻮاﺑﺎن« ،و او
ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪ ،آن ﮔﺎه دﯾﮓ ﺳﻨﮕﯽ را ﺧﻮاﺳﺖ و در آن روﻏﻦ ،ﻋﺴﻞ و آرد اﻧﺪاﺧﺖ ،و ﺑﻌﺪ از
آن دﺳﺘﻮر داد ،وزﯾﺮ آن آﺗﺶ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ:
»ﺑﺨﻮرﯾﺪ« ،و ﺧﻮدش ﻧﯿﺰ از آن ﺧﻮرد و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اھﻞ ﻓﺎرس آن را
ﺧﺒﯿﺺ  ٢ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ«  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ) (۱/۲۹۷آﻣﺪه اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ )(۵/۳۸
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را در ھﺮ ﺳﻪ ]ﮐﺘﺎب ﺧﻮد[ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل اﻟﺼﻐﯿﺮ واﻻوﺳﻂ
ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
ﱠ
ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺮ س در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﱠ
اﺑﻮداود از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮐﺎﺳﻪای

داﺷﺖ ﮐﻪ آن را ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﺑﺪان »اﻟﻐﺮاء« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﭼﺎﺷﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﻧﻤﺎز ﺿﺤﯽ  ٤را ﺑﻪﺟﺎی ﻣﯽآوردﻧﺪ ،آن ﮐﺎﺳﻪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎﻧﺶ ﻧﺎنﺗﺮ
ﺷﺪه ﻣﯽﺑﻮد ،آورده ﻣﯽﺷﺪ ،و آﻧﺎن در اﻃﺮاﻓﺶ ﮔﺮد ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زﯾﺎد ﺷﺪﻧﺪ،
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ زاﻧﻮ ﻧﺸﺴﺖ ،اﻋﺮاﺑﯿﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭼﻪ ﻧﺸﺴﺘﻨﯽ اﺳﺖ؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص

 -١ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۰۵۲
 -٢ﺧﺒﯿﺺ :ﻧﻮﻋﯽ از ﺣﻠﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ازﺧﺮﻣﺎ و روﻏﻦ درﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
 -٣ﺣﺴﻦ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﺼﻐﯿﺮ ) (۸۳۳و اﻻوﺳﻂ ).(۷۶۸۸
 -٤ﻧﻤﺎز ﺿﺤﯽ ﻧﻤﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﯿﻢ روز ادا ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻔﻞ اﺳﺖ .م.

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ

٢٢٧

ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﻨﺪه ﮐﺮﯾﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،و ﺳﺮﮐﺶ و ﻃﺎﻏﯿﻢ ﻧﮕﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ« ﺑﻌﺪ از آن
ﮔﻔﺖ» :از اﻃﺮاف آن ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،و ﺑﺎﻻﯾﺶ را ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﺮﮐﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد«  .١اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﺸﮑﻮه )ص (۳۶۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
ّ

اﻃﻌﺎم اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س
ﻗﺼﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن او و ﻣﮫﻤﺎﻧﺎﻧﺶ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد

ﻣﺴﻠﻢ ) (۲/۱۸۶از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻣﺎ
ﻣﮫﻤﺎﻧﺎﻧﯽ آﻣﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﭘﺪرم از ﻃﺮف ﺷﺐ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﻣﯽاﻓﺮاﯾﺪ:
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ای ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﮫﻤﺎنھﺎﯾﺖ را ﺑﮑﻦ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﮕﺎه ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﻣﻦ ﻃﻌﺎم اﯾﺸﺎن را آوردم .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و آنھﺎ اﺑﺎ ورزﯾﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺰل ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﮑﺠﺎ ﻧﺎن ﺑﺨﻮرد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﺑﺮایﺷﺎن
ﮔﻔﺘﻢ :وی ﻣﺮد ﻏﻀﺒﻨﺎﮐﯽ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺎن را ﻧﺨﻮرﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ از وی ﺑﻪ ﻣﻦ اذﯾﺘﯽ
ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﻪ آن ھﻢ اﺑﺎ ورزﯾﺪﻧﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻣﺪ ﻗﺒﻞ از ھﻤﻪ از آنھﺎ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد
و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ از ﻣﮫﻤﺎنھﺎیﺗﺎن ﻓﺎرغ ﺷﺪﯾﺪ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻓﺎرغ ﻧﺸﺪهاﯾﻢ.
ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ را اﻣﺮ ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮدم؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﺧﻮد را از وی ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪم .٢
ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ] :ﺑﺎز ھﻢ[ ﺧﻮد را از وی ﭘﻨﮫﺎن ﻧﻤﻮدم ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ:
ﮔﻔﺖ :ای ﺟﺎھﻞ ،ھﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ھﺴﺘﯽ ﺗﻮ را ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺻﺪاﯾﻢ را ﻣﯽﺷﻨﻮی ﺑﯿﺎ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه آﻣﺪم و ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ ﮔﻨﺎھﯽ ﻧﺪارم ،اﯾﻨﮫﺎ ﻣﮫﻤﺎنھﺎﯾﺖاﻧﺪ،
از اﯾﺸﺎن ﺑﭙﺮس ،ﻣﻦ ﻃﻌﺎمﺷﺎن را آوردم ،وﻟﯽ از ﺻﺮف آن ﺗﺎ آﻣﺪن ﺧﻮدت اﺑﺎ ورزﯾﺪﻧﺪ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ را ﭼﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﮫﻤﺎﻧﯽﺗﺎن را از ﻣﺎ ﻗﺒﻮل ﻧﻨﻤﻮدﯾﺪ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و
اﺑﻮﺑﮑﺮ اﻓﺰود :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ اﻣﺸﺐ آن را ﻧﻤﯽﺧﻮرم .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺗﻮ ﻧﺨﻮری ﻣﺎ ھﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرﯾﻢ .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :آنﮔﺎه اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮ اﻣﺸﺐ
ھﺮﮔﺰ ﻧﺪﯾﺪم .وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ،ﺷﻤﺎ را ﭼﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﮫﻤﺎﻧﯽﺗﺎن را از ﻣﺎ ﻗﺒﻮل ﻧﻨﻤﻮدﯾﺪ؟
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ اوﻟﯽ از ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻮد  ،٣ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﮫﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
 -١ﺣﺴﻦ .اﺑﻮداوود ) (۳۷۷۳اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۳۲۶۳آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در )ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ( ) (۱۷۴۰ﺣﺴﻦ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮد را ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﻮدم .م.
 -٣ھﺪف ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮدش ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺨﻮردن ﻧﺎن اﻣﺸﺐ اﺳﺖ.

٢٢٨

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﱠ
آنﮔﺎه ﻧﺎن آورده ﺷﺪ ،وی ﺑﺴﻢاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ و ﺧﻮرد ،و آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻮردﻧﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﺷﺪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،آﻧﺎن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮد را وﻓﺎ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﺑﯽوﻓﺎ ﺷﺪم .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و واﻗﻌﻪ را ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ّ
ﮔﻔﺖ» :ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮ وﻓﺎﮐﻨﻨﺪهﺗﺮ اﯾﺸﺎن و ﺑﮫﺘﺮ آنھﺎ ھﺴﺘﯽ«] .راوی[ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و از ﮐﻔﺎره
]دادن وی[ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﺒﺮی ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .١
اﻃﻌﺎم ﻋﻤﺮ س
ﻋﻤﻞ ﻋﻤﺮ س در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﻣﺎﻟﮏ از اﺳﻠﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ) :وی( ﺑﻪ ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :در ﻣﯿﺎن ﺷﺘﺮھﺎ ﯾﮏ ﺷﺘﺮ
ﮐﻮر اﺳﺖ .ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهای ﺑﺪه ﮐﻪ از آن ﻧﻔﻊ ﺑﺮدارﻧﺪ) ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ(:
ﮔﻔﺘﻢ :ﮐﻮر اﺳﺖ) ،ﻋﻤﺮ( ﮔﻔﺖ :آن را ﺑﻪ ﺷﺘﺮ ]دﯾﮕﺮی[ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ (،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :ﮔﻔﺘﻢ:
از زﻣﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮرد؟( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎن ﺟﺰﯾﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ از
ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎن ﺻﺪﻗﻪ؟ ﮔﻔﺘﻢ) :ﺑﻠﮑﻪ( از ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎن ﺟﺰﯾﻪ) .ﻋﻤﺮ س( ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ،
ﻗﺼﺪ ﺧﻮردن آن را ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ .ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺮ آن ﻧﺸﺎن ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺟﺰﯾﻪ اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ س
ھﺪاﯾﺖ داد و آن ﺷﺘﺮ ذﺑﺢ ﮐﺮده ﺷﺪ ،و ﻧﺰد وی ﻧﻪ ﮐﺎﺳﻪ ﺑﺰرگ ﺑﻮد ،و ﻣﯿﻮه و ﭼﯿﺰ ﺧﻮﺑﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽﺑﻮد ،در آن ﮐﺎﺳﻪھﺎ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ،و آن را ﺑﺮای زﻧﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد ،و
آﺧﺮﯾﻦﺷﺎن را ﺑﻪ )دﺧﺘﺮش( ﺣﻔﺼﻪ ل ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد ،و اﮔﺮ در آن ﻧﻘﺼﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﻮد در
ﺣﺼﻪ ﺣﻔﺼﻪ ل ﻣﯽﺑﻮد (،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :از ﮔﻮﺷﺖ آن ﺷﺘﺮ ذﺑﺢ ﺷﺪه در آن ﮐﺎﺳﻪھﺎ
ﮔﺬاﺷﺖ و آن را ﺑﻪ )زﻧﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص( ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﻣﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﮔﻮﺷﺖ آن ﺷﺘﺮ ذﺑﺢ ﺷﺪه را
ھﺪﯾﻪ داد و ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر را ﺑﺮ آن ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺟﻤﻊ
اﻟﻔﻮاﺋﺪ ) (۱/۲۹۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﱠ

اﻃﻌﺎم ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ س
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻃﻠﺤﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره و ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﺑﺎرهاش

 -١ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۰۷۵ﺑﺨﺎری ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ).(۶۱۴۱
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﻣﺎﻟﮏ ) (۲۳۳ /۱در ﮐﺘﺎب زﮐﺎة ﺑﺎب ﺟﺰﯾﻪ اھﻞ ﮐﺘﺎب و ﻣﺠﻮس ).(۶۰۴

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ

٢٢٩

ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ از ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ اﮐﻮع س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﻃﻠﺤﻪ
ﱠ
ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ س ﭼﺎھﯽ را درﻧﺎﺣﯿﻪای از ﮐﻮه ﺧﺮﯾﺪ ،و ﻣﺮدم را ﻧﺎن داد ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪاص ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﻃﻠﺤﻪ ﺗﻮ ﻓﯿﺎض ھﺴﺘﯽ« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۶۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﻃﻌﺎم ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮه س در اﯾﻦ ﺑﺎره

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۲۸از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﺮای
ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س ﺑﻮد ،وی ﻣﺎ را ﻣﯽﺑﺮد ،و آﻧﭽﻪ را در ﺧﺎﻧﻪاش ﻣﯽﺑﻮد
ﺑﺮای ﻣﺎن ﻣﯽﺧﻮراﻧﯿﺪ ،ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺸﮏ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورد ،و در آن ﭼﯿﺰی
ﻧﺒﻮد ،ﺑﻌﺪ آن را ﭘﺎره ﻣﯽﮐﺮد ،و ﻣﺎ آﻧﭽﻪ را در آن ﺑﻮد ،ﻣﯽﻟﯿﺴﯿﺪﯾﻢ.
اﻃﻌﺎم ﺻﻬﯿﺐ روﻣﯽ س
ﻗﺼﻪ ﺻﮫﯿﺐ س ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در اﯾﻦ ﺑﺎره

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۵۴از ﺻﮫﯿﺐ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص ﻃﻌﺎﻣﯽ آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻢ ،و ﻧﺰدش آﻣﺪم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه
روﺑﺮوﯾﺶ اﯾﺴﺘﺎدم و ﺑﻪ او اﺷﺎره ﻧﻤﻮدم ،او ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد :اﯾﻦھﺎ ھﻢ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﻪ،
وی ﺳﮑﻮت ﻧﻤﻮد ،و ﻣﻦ ھﻢ در ﺟﺎﯾﻢ اﯾﺴﺘﺎدم .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ او اﺷﺎره
ﻧﻤﻮدم ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦھﺎ ھﻢ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﻪ ،اﯾﻦ را دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﯾﺎ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻧﺠﺎم داد ،آن ﮔﺎه
ﮔﻔﺘﻢ :آری ،و اﯾﻦھﺎ ھﻢ ،آن ﭼﯿﺰی اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای وی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدم ،آن ﮔﺎه آﻣﺪ ،و
آﻧﺎن ھﻢ ،ھﻤﺮاھﺶ آﻣﺪﻧﺪ و ﺧﻮردﻧﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و از آن اﺿﺎﻓﻪ ھﻢ ﻣﺎﻧﺪ.
ﱠ

اﻃﻌﺎم ﮐﺮدن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب
ﺣﺪﯾﺚ ّ
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻗﯿﺲ در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﱠ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ) (۱/۲۹۸از ّ
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻗﯿﺲ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب

ﺟﺰ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ ﻏﺬا ﻧﻤﯽﺧﻮرد ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ]ﻋﻤﻞ[ ﺑﻪ ﺟﺴﻤﺶ ﺿﺮر رﺳﺎﻧﯿﺪ ،آن ﮔﺎه
ھﻤﺴﺮش ﺑﺮای او ﭼﯿﺰی از ﺧﺮﻣﺎ ﺳﺎﺧﺖ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮرد ،از آن ﺑﻪ او
ﱠ
ﻣﯽﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .و از اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﺣﻔﺺ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﻏﺬاﯾﯽ را
ﺗﺎ ﯾﺘﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﺳﻔﺮهاش ﻧﻤﯽﻧﺸﺴﺖ ،ﻧﻤﯽﺧﻮرد.

٢٣٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻗﺼﻪ وی س ﺑﺎ ﯾﺘﯿﻤﯽ
از ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :وﻗﺘﯽ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻧﺎن ﭼﺎﺷﺖ ﯾﺎ ﺷﺐ را ﻣﯽﺧﻮرد ،ﯾﺘﯿﻢھﺎی

اﻃﺮاف ﺧﻮد را ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،روزی ﻧﺎن ﭼﺎﺷﺖ را ﻣﯽﺧﻮرد ،و ﮐﺴﯽ را دﻧﺒﺎل ﯾﺘﯿﻤﯽ
ﻓﺮﺳﺘﺎد وﻟﯽ او را ﻧﯿﺎﻓﺖ ،وی ﻣﺎﯾﻊ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ آن را ﭘﺲ از ﻧﺎن ﭼﺎﺷﺘﺶ
ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ ،و ﯾﺘﯿﻢ وﻗﺘﯽ آﻣﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن از ﻧﺎن ﭼﺎﺷﺖ ﻓﺎرغ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و در دﺳﺖ اﺑﻦ
ﻋﻤﺮ ھﻤﺎن ﻣﺎﯾﻊ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ آن را ﺑﻨﻮﺷﺪ ،آن ﮔﺎه آن را ﺑﻪ وی
داد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ را ﺑﮕﯿﺮ ،ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﺿﺮر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯽ.
ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯿﻤﻮن ﺑﻦ ﻣﮫﺮان در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﱠ
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ) (۱/۲۹۸از ﻣﯿﻤﻮن ﺑﻦ ﻣﮫﺮان رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﱠ
ﻋﻤﺮ ب درﺑﺎره ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ س ﻋﺘﺎب ﮐﺮده ﺷﺪ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :آﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﺦ ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ و
ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟! ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ وی ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟! ھﺮﮔﺎه ﻧﺎﻧﯽ را ﺑﺮاﯾﺶ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﺴﯽ را
ﺑﺮ آن ﺻﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و او آن را ﻣﯽﺧﻮرد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ]ھﻤﺴﺮش[ ﮐﺴﯽ را ﻧﺰد ﻗﻮﻣﯽ از
ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ ،ﮐﻪ در راه وی ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ ،ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و

آﻧﮫﺎ را ﻧﺎن داد و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ راه وی ﻧﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ]اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب[ ﺑﻪ
ً
ﺧﺎﻧﻪاش آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻓﻼن و ﻓﻼن ]ﻃﻌﺎم[ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ،ھﻤﺴﺮش ﻗﺒﻼ ﺑﺮای آنھﺎ
ﻃﻌﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎده ،و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :اﮔﺮ ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺰدش ﻧﯿﺎﯾﯿﺪ ،آن ﮔﺎه اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب
ﮔﻔﺖ :ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﺸﺐ ﻧﺎن ﻧﺨﻮرم ،و آن ﺷﺐ ﻧﺎن ﻧﺨﻮرد .اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۲۲اﯾﻦ را
ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ وی در اﯾﻦ ﺑﺎره ھﻨﮕﺎم ﻣﻮﺟﻮدﯾﺘﺶ در ﺟﺤﻔﻪ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۰۲از اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ اﻟﻘﺎریء رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻮﻻﯾﻢ

ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﺑﯿﺮون ﻣﯽروم ،و ﺧﺪﻣﺘﺶ را ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ھﺮ آب  ١ﮐﻪ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽرﻓﺖ ،اھﻞ آن آب را ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺎ او ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﭘﺴﺮان ﺑﺰرﮔﺶ
داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ ،و ھﺮ ﻣﺮد دو ﻟﻘﻤﻪ ﯾﺎ ﺳﻪ ﻟﻘﻤﻪ ﻣﯽﺧﻮرد .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺟﺤﻔﻪ
ﻓﺮود آﻣﺪ ،و آنھﺎ آﻣﺪﻧﺪ و ﻏﻼم ﺳﯿﺎه ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ آﻣﺪ ،اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب وی را ﺧﻮاﺳﺖ،
 -١ﻣﺮاد از آب آﺑﺎداﻧﯽھﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد ھﺮ آب وﺟﻮد ﻣﯽداﺷﺖ .م.
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٢٣١

ﻏﻼم ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻢ ،اﯾﻨﺎن ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻪ ھﻢ ﭼﺴﺒﯿﺪهاﻧﺪ .ﻣﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب
را دﯾﺪم ﮐﻪ از ﺟﺎی ﺧﻮد ﯾﮏ ﻃﺮف ﺷﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺧﻮد ﭼﺴﺒﺎﻧﯿﺪ.
ﻋﻤﻞ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺳﻔﺮ ﺑﻮد

اﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ) (۴/۱۰۹از اﺑﻮﺟﻌﻔﺮاﻟﻘﺎریء رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب از
ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ ،او ﺑﺎ ﺧﻮد ﮐﺎﺳﻪ ﺑﺰرﮔﯽ داﺷﺖ ،ﮐﻪ در آن ﻧﺎن ﺧﯿﺲ
ﻣﯽﺷﺪ ،و ﭘﺴﺮان و ﯾﺎراﻧﺶ و ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽآﻣﺪ ﺑﺮ آن ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺾﺷﺎن
اﯾﺴﺘﺎده ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ ،و ھﻤﺮاھﺶ ﺷﺘﺮی داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ آن دو ﻣﺸﮏ ﭘﺮ از آب ﺑﺎر ﺑﻮد ،و
ھﺮ ﯾﮑﯽ ﯾﮏ ﺟﺎم ﺳﻮﯾﻖ ﺑﺎ آن ﻧﺒﯿﺬ اﺳﺘﺤﻘﺎق داﺷﺖ ،و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از آن ﺳﯿﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎره

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۰۹از ﻣﻌﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻃﻌﺎﻣﯽ
ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،و از ﻧﺰدش ﻣﺮدی ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ دارایﺷﺎن و ﺷﻮﮐﺘﯽ ﺑﻮد ،او را ﻃﻠﺐ
ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﯾﺎ ﺑﺮادرزادهھﺎﯾﺶ او را ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن
ﻣﺴﮑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،اﺑﻦ ﻋﻤﺮ وی را ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،و آن دﻋﻮﺗﺶ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .و
ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ را دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺷﺘﮫﺎﯾﺶ را ﻧﺪارد ،و ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ اﺷﺘﮫﺎﯾﺶ را
دارد ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ!!.
ﱠ

اﻃﻌﺎم ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص ب
ﻗﺼﻪ ﺿﯿﺎﻓﺘﺶ ﺑﺮای ﺑﺮادران و اھﻞ ﺷﮫﺮھﺎ و ﻣﮫﻤﺎﻧﺎن
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۹۱از ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی در زﻣﺎن
ّ
اﻣﺎرت ﻣﻌﺎوﯾﻪ س ﺣﺞ ﻧﻤﻮد ،و ﻣﻨﺘﺼﺮﺑﻦ اﻟﺤﺎرث اﻟﻀﺒﯽ در ﺟﻤﻌﯽ از ﻗﺎرﯾﺎن اھﻞ ﺑﺼﺮه
ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدی از ﯾﺎران ّ
ﻣﺤﻤﺪ ص را ﮐﻪ

رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻼﻗﺎت ﻧﮑﻨﯿﻢ و ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺑﯿﺎن ﻧﮑﻨﺪ ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮدﯾﻢ ،آن ﮔﺎه
ﱠ
ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص در
اﻧﺘﮫﺎی ﺷﮫﺮ ﻣﮑﻪ اﻗﺎﻣﺖ دارد ،ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف وی ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﻪ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺑﺰرﮔﯽ
ﺑﺮﺧﻮردﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺐ از ﺳﻪ ﺻﺪﺷﺘﺮ ﺑﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﮫﺎ ﺻﺪ ﺷﺘﺮ ﻗﻮی ﺑﺮای ﺳﻮاری ،و
ﱠ
دوﯾﺴﺖ ﺷﺘﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺑﺎرﮐﺸﯽ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺘﯿﻢ :اﯾﻦ ﻗﺎﻓﻠﻪ از ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻋﻤﺮو ،ﮔﻔﺘﯿﻢ :آﯾﺎ ھﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺎل اوﺳﺖ؟  -و ﺑﻪ ﻣﺎلﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ :وی از ﺟﻤﻠﻪ
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﺘﻮاﺿﻊﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم اﺳﺖ  -ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﺻﺪ ﺷﺘﺮ ﻗﻮی ﺑﺮای ﺑﺮادراﻧﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﮫﺎ
ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و دوﯾﺴﺖ ﺳﻮار دﯾﮕﺮ آن ،ﺑﺮای ﺧﻮدش و ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اھﻞ ﺷﮫﺮھﺎ
ﱠ
ﻧﺰدش ﻣﮫﻤﺎن ﻣﯽآﯾﺪ .ﻣﺎ ز آن ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﻨﯿﺪ! ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻋﻤﺮو ﻣﺮدی ﻏﻨﯽ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﻖ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺷﻪ ﻣﺮدﻣﯽ را ﮐﻪ ﻧﺰدش
ﻣﯽآﯾﻨﺪ زﯾﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﻣﺎ را ﻧﺰد وی راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :وی در ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام
اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی وی روان ﺷﺪﯾﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ او را در ﭘﺸﺖ ﮐﻌﺒﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ،
ﻣﺮدی ﺑﻮد ﮐﻮﺗﺎه ،ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺮﻃﻮب ،دو ﭼﺎدر راه راه ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ ،ﭘﯿﺮاھﻦ و ﮐﻔﺶھﺎی
ﺧﻮد را در دﺳﺖ ﭼﭗ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ را اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۲از ﺳﻠﯿﻤﺎن ]ﺑﻦ[ اﻟﺮﺑﯿﻊ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﺑﺎ زﯾﺎدﺗﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﻃﻌﺎم ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺎده س
ﻗﺼﻪ وی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎده رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :او ﮐﺎﺳﻪای  -و ﯾﺎ ﮐﺎﺳﻪ ﺑﺰرﮔﯽ  -را ﭘﺮ
از ﻣﻐﺰ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آورد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ای اﺑﻮﺛﺎﺑﺖ ،اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟« ﮔﻔﺖ:
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ آن ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﻮده ،ﻣﻦ ﭼﮫﻞ ﺣﯿﻮان را ذﺑﺢ ﻧﻤﻮدم ،و ﺧﻮاﺳﺘﻢ
ﺗﻮ را از ﻣﻐﺰ ]ﺳﺮ[ ﺳﯿﺮ ﮐﻨﻢ .آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺧﻮرد ،و ﺑﺮاﯾﺶ دﻋﺎی ﺧﯿﺮ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۴۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺪﯾﺚ اﻧﺲ س در اﯾﻦ ﺑﺎره و دﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای ﺳﻌﺪ س
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺎده ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را دﻋﻮت ﻧﻤﻮد ،و
ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﺮﻣﺎ و ﻧﺎن آورد و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺧﻮرد ،ﺑﻌﺪ از آن ﺟﺎﻣﯽ از ﺷﯿﺮ ﺑﺮاﯾﺶ آورد ،رﺳﻮل
ﺧﺪا ص آن را ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﮔﻔﺖ» :اﻛﻞ ﻃﻌﺎﻣﻜﻢ اﻻﺑﺮار ،و اﻓﻄﺮ ﻋﻨﺪﻛﻢ اﻟﺼﺎﺋﻤﻮن ،وﺻﻠﺖ

ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟـﻤﻼﺋﻜﺔ« ﻧﺎنﺗﺎن را ﻧﯿﮑﺎن ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،و روزه داران ﻧﺰدﺗﺎن اﻓﻄﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و

ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﺮایﺗﺎن دﻋﺎی رﺣﻤﺖ ﮐﻨﻨﺪ« ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،رﺣﻤﺘﮫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ آل ﺳﻌﺪ ﺑﻦ
ﻋﺒﺎده ﻧﺎزل ﺑﮕﺮدان« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۶۶آﻣﺪه .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ از وﺟﻪ
دﯾﮕﺮی از اﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آن آﻣﺪه اﺳﺖ :و
ﭼﯿﺰی از ﮐﻨﺠﺪ و ﭼﯿﺰی از ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺮاﯾﺶ آورد .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۶۶آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
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ﻗﺼﻪ ﺿﯿﺎﻓﺖ وی س در اﯾﻦ ﺑﺎره
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۱۴۲از ﻋﺮوه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎده را در ﺣﺎﻟﯽ

درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﻠﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﻮد و ﺻﺪا ﻣﯽﮐﺮد :ھﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﺮﺑﯽ ﯾﺎ ﮔﻮﺷﺖ را دوﺳﺖ دارد،
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺰد ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎده ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﻓﺮزﻧﺪش را ﻣﺜﻞ وی درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺪان دﻋﻮت
ﱠ
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،وﻗﺘﯽ ﺟﻮان ﺑﻮدم در راه ﻣﺪﯾﻨﻪ روان ﺑﻮدم ،ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ راھﯽ زﻣﯿﻨﺶ در ﻋﺎﻟﯿﻪ ﺑﻮد :ازﮐﻨﺎرم ﮔﺬﺷﺖ و ﮔﻔﺖ :ای ﺟﻮان ﺑﯿﺎ ﺑﺒﯿﻦ ،آﯾﺎ
ﮐﺴﯽ را ﺑﺮ ﻗﻠﻌﻪ ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺎده ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺻﺪا ﮐﻨﺪ؟ آن ﮔﺎه ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﻪ،
ﮔﻔﺖ :راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ.
اﻃﻌﺎم اﺑﻮﺷﻌﯿﺐ اﻧﺼﺎری س
ﻗﺼﻪ وی ب ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﺑﺨﺎری از اﺑﻮﻣﺴﻌﻮد اﻧﺼﺎری س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﺑﻮد از اﻧﺼﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ او
اﺑﻮﺷﻌﯿﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ :و ﻏﻼﻣﯽ داﺷﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻓﺮوش ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﯾﻢ ﻃﻌﺎﻣﯽ آﻣﺎده ﮐﻦ
ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را ﺑﺎ ﭼﮫﺎرﺗﻦ دﯾﮕﺮ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﻢ .وی رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﺑﺎ ﭼﮫﺎر
ﺗﻦ دﻋﻮت ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺮدی اﯾﺸﺎن را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﻣﺎ را ﭘﻨﺞ ﺗﻦ
دﻋﻮت ﻧﻤﻮدی ،و اﯾﻦ ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮد ،اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ وی را اﺟﺎزه
ﺑﺪه ،و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﮕﺬارش« .ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ او اﺟﺎزه دادم .و اﯾﻦ را ﻣﺴﻠﻢ
) (۲/۱۷۶از اﺑﻮﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آن آﻣﺪه :وی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را
دﯾﺪ ،و در روﯾﺶ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ را داﻧﺴﺖ ،آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﻏﻼم ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﺗﻮ! ﺑﺮای ﻣﺎ ،ﺑﻪ
ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﻃﻌﺎم آﻣﺎده ﮐﻦ .و ﺑﻌﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه.
اﻃﻌﺎم ﺧﯿﺎط ﺧﯿﺎط و دﻋﻮت ﻧﻤﻮدن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای ﻃﻌﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد

ﻣﺴﻠﻢ ) - (۲/۱۸۰ﻟﻔﻆ از وی اﺳﺖ  -و ﺑﺨﺎری از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ:
ﺧﯿﺎﻃﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را ﺑﻪ ﻃﻌﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،دﻋﻮت ﻧﻤﻮد .اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ آن دﻋﻮﺗﯽ رﻓﺘﻢ ،وی ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻧﺎﻧﯽ از
ﺟﻮ و ﺳﻮﭘﯽ را ﮐﻪ در آن ﮐﺪو و ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺎق ﺑﻮد ﭘﯿﺶ آورد .اﻧﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص را دﯾﺪم ﮐﻪ ﮐﺪو را از اﻃﺮاف ﮐﺎﺳﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﻣﻦ از ھﻤﺎن روز ﺑﻪ ﺑﻌﺪ
ﮐﺪو را دوﺳﺖ ﻣﯽدارم.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﱠ
ﻏﺬا دادن ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ب ﻗﺼﻪ وی س در روز ﺧﻨﺪق

ﺑﺨﺎری از ﺟﺎﺑﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در روز ﺧﻨﺪق ﻣﺼﺮوف ﺣﻔﺮ ﺧﻨﺪق ﺑﻮدﯾﻢ
ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﺳﺨﺘﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،آن ﮔﺎه ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :زﻣﯿﻦ ﺳﺨﺘﯽ در
ﺧﻨﺪق ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﻢ« .ﺑﻌﺪ از آن در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻤﺶ
را ﺑﺎ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﻣﺎ ﺳﻪ روز درﻧﮓ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﯾﻢ و ﭼﯿﺰی ﻧﭽﺸﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﮐﻠﻨﮓ را ﺑﺮ داﺷﺖ ،و زد ،و آن ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺨﺖ زﻣﯿﻦ ﺗﻮده رﯾﮓ روان ﺷﺪ  -ﯾﺎ ﺧﺎک
ﮔﺮدآﻟﻮد  ،-ﮔﻔﺘﻢ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺎﻧﻪ اﺟﺎزه ﺑﺪه .ﺑﻪ ھﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ:
ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭼﯿﺰی را دﯾﺪم ﮐﻪ در آن ﺻﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﺰدت ﭼﯿﺰی ھﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ:
ﻧﺰدم ﺟﻮ و ﯾﮏ ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ ﻣﺎده اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه ﻣﻦ ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ را ذﺑﺢ ﻧﻤﻮدم ،و او ﺟﻮ را آرد ﻧﻤﻮد،
و ﮔﻮﺷﺖ را در دﯾﮓ ﺳﻨﮕﯽ اﻧﺪاﺧﺘﯿﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،و دﯾﮓ ﺑﺮ
ﺳﺮ دﯾﮕﺪان ﻗﺮار داﺷﺖ ،و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪم و ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ
ﻃﻌﺎﻣﮑﯽ آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻪام ،ﭘﺲ ﺧﻮدت ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد ﯾﺎ دو ﻣﺮد ﺑﺮﺧﯿﺰ ،ﮔﻔﺖ:
»ﻃﻌﺎم ﭼﻪ ﻗﺪر اﺳﺖ؟« ﻣﻦ آن را ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪم .ﻓﺮﻣﻮد» :زﯾﺎد و ﺧﻮب اﺳﺖ ،ﺑﻪ
وی ] -ھﻤﺴﺮت[  -ﺑﮕﻮ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺎﻣﺪهام ﻧﻪ دﯾﮓ را دور ﮐﻨﺪ ،و ﻧﻪ ﻧﺎن را ،از ﺗﻨﻮر
ﺑﮑﺸﺪ« .ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ« ،آن ﮔﺎه ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ھﻤﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
]ﺟﺎﺑﺮ[ ﻧﺰد ھﻤﺴﺮ ﺧﻮد داﺧﻞ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﺗﻮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ،اﻧﺼﺎر و
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ آﻣﺪ ،ھﻤﺴﺮش ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ از ﺗﻮ ﭘﺮﺳﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﯽ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻓﺮﻣﻮد» :داﺧﻞ ﺷﻮﯾﺪ و ازدﺣﺎم ﻧﮑﻨﯿﺪ« ،ﺑﻌﺪ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد و ﻧﺎن را رﯾﺰ ﻣﯽﮐﺮد ،و ]ﺗﮑﻪای
از[ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮ آن ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ،و ]ﺳﺮ[ دﯾﮓ و ]ﺳﺮ[ ﺗﻨﻮر را وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از آن ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ
ً
ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،و ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﺧﻮد ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺑﺎز ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،و ﻣﺪاوﻣﺎ ﻧﺎن را رﯾﺰ
ﻣﯽﮐﺮد ،و ]ﮔﻮﺷﺖ را[ ﺑﯿﺮون ﻣﯽاورد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ،
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ]ﺑﻪ ھﻤﺴﺮ ﺟﺎﺑﺮ ب[ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ را ﺑﺨﻮر و ھﺪﯾﻪ ﮐﻦ ،ﭼﻮن ﻣﺮدم را
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ«  .١اﯾﻦ را ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺨﺎری رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و ﺑﯿﮫﻘﯽ اﯾﻦ را در اﻟﺪﻻﺋﻞ از ﺟﺎﺑﺮ ﺗﻤﺎمﺗﺮ از آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آن ﮔﻔﺘﻪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﻘﺪار ﻃﻌﺎم را داﻧﺴﺖ ،ﺑﻪ ھﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﺎﺑﺮ
ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ آن ﻗﺪر ﺣﯿﺎ ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﺟﺰ ﺧﺪا دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ آن را ﻧﻤﯽداﻧﺪ! و
 -١ﺑﺨﺎری ) (۴۱۰۱اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﺔ ).(۴۲۵ /۷

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
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ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺮ ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺟﻮ و ﯾﮏ ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮﻗﯽ ﻧﺰد ﻣﺎ آﻣﺪ! و ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻢ ﺧﻮد رﻓﺘﻢ و
ﮔﻔﺘﻢ :رﺳﻮا ﺷﺪم ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺎ ھﻤﻪ ]اھﻞ[ ﺧﻨﺪق ﻧﺰدت آﻣﺪ!! ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ از ﺗﻮ
ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﻌﺎﻣﺖ ﭼﻪﻗﺪر اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﯽ .ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش داﻧﺎﺗﺮﻧﺪ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت او ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﺷﺪﯾﺪی را از ﻣﻦ دور ﺳﺎﺧﺖ .ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص داﺧﻞ ﺷﺪ و ]ﺑﻪ ھﻤﺴﺮ[ ﺟﺎﺑﺮ س ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻦ  ،١و ﮔﻮﺷﺖ را ﺑﺮای ﻣﻦ
ﺑﮕﺬار« ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد و ]ﻧﺎن[ رﯾﺰه ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ و اﯾﻦ
را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و آن را ﻏﺬا ﻣﯽداد .و ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم داد ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺗﻨﻮر
و دﯾﮓ ﭘﺮﺗﺮ از اول ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ]ﺑﺮای ھﻤﺴﺮ ﺟﺎﺑﺮ ب[ ﮔﻔﺖ:
»ﺑﺨﻮر و اھﺪا ﮐﻦ!!« و آن زن ﺗﻤﺎم آن روز ﻣﯽﺧﻮرد و ھﺪﯾﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ رﺳﺎﺗﺮ از اﯾﻦ ،و در آﺧﺮ آن ﮔﻔﺘﻪ :ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ
داد ،ﮐﻪ آنھﺎ ھﺸﺖ ﺻﺪ ﺗﻦ ﯾﺎ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﺼﺪ ﺗﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ )(۴/۹۷
آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﯾﻦ را ﺑﺨﺎری از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آن آﻣﺪه:
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺻﺪا ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :ای اھﻞ ﺧﻨﺪق ،ﺟﺎﺑﺮ ﻃﻌﺎﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ،
ﺑﺸﺘﺎﺑﯿﺪ« ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :دﯾﮓﺗﺎن را ﺗﺎ آﻣﺪن ﻣﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﯿﺎورﯾﺪ ،و
ﺧﻤﯿﺮﺗﺎن را ﻧﺎن ﻧﭙﺰﯾﺪ« ،ﺟﺎﺑﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ آﻣﺪم ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ھﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ
ﻣﺮدم ﺑﻮد آﻣﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺰد ھﻤﺴﺮم آﻣﺪم ،وی ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮑﻨﺪ ،و ﺧﺪا ﺑﻪ
ﺗﻮ ﭼﻨﺎن ﺑﮑﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ آﻧﭽﻪ را اﻧﺠﺎم دادم ﮐﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﯽ ،ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺧﻤﯿﺮ
را ﺑﯿﺮون ﻧﻤﻮد ،و او در آن آب دھﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و دﻋﺎی ﺑﺮﮐﺖ ﮐﺮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ دﯾﮓ روی
آورد ،و در آن آب دھﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و دﻋﺎی ﺑﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن ]ﺑﻪ ھﻤﺴﺮ ﺟﺎﺑﺮ ب[
ﮔﻔﺖ» :زن ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ را دﻋﻮت ﮐﻦ ﺗﺎ ھﻤﺮاھﺖ ﻧﺎن ﺑﭙﺰد ،و از دﯾﮓﺗﺎن ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﺎ ﻗﺎﺷﻖ
ﺑﺮدارﯾﺪ و آن را ﺗﻤﺎم ﻧﮑﻨﯿﺪ« ،و آنھﺎ ھﺰار ﺗﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ھﻤﻪ
آﻧﮫﺎ ﺧﻮردﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ آن را ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،و دﯾﮓ ﻣﺎ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻮد

 -١در اﺻﻞ »ﺧﺪﻣﯽ« آﻣﺪه ،ﮐﻪ »ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻦ« ﻣﻌﻨﯽ دھﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ ﺻﻮرت درﺳﺖ آن »اﺧﺒﺰی«» ،ﻧﺎن
ﭘﺨﺘﻪ ﮐﻦ« ﺑﺎﺷﺪ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻟﺪﻻﺋﻞ ).(۴۱۶ /۳
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺟﻮش ﻣﯽزد ،ﺧﻤﯿﺮﻣﺎن ھﻢ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻮد ﻧﺎن ﭘﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ  .١اﯾﻦ را ﻣﺴﻠﻢ
) (۲/۱۷۸از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺣﺪﯾﺚ ﻃﺒﺮاﻧﯽ در ﻏﺬا دادن ﺟﺎﺑﺮ س
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺟﺎﺑﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎدرم ﻃﻌﺎﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص ﺑﺮو و دﻋﻮﺗﺶ ﮐﻦ آن ﮔﺎه ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪم ،و ﺑﺮاﯾﺶ آھﺴﺘﻪ ]در ﮔﻮﺷﺶ[
ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺎدرم ﭼﯿﺰی ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،او ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ« و ھﻤﺮاھﺶ
ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮ دروازده ﻧﺸﺴﺖ و ﮔﻔﺖ» :ده ده وارد
ﺷﻮﯾﺪ« ،ﺑﻌﺪ ھﻤﻪ ﺧﻮردﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ ﺑﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ھﯿﺜﻤﯽ
) (۸/۳۰۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﻃﻌﺎم اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ اﻧﺼﺎری س
ﻗﺼﻪ وی س ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﻣﺴﻠﻢ ) (۲/۱۷۸از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ ﺑﺮای ام ﺳﻠﯿﻢ ب
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺻﺪای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را ﺿﻌﯿﻒ ﺷﻨﯿﺪم ،و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ را از آن اﺣﺴﺎس
ﻣﯽﮐﻨﻢ ،آﯾﺎ ﻧﺰدت ﭼﯿﺰی ھﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :آری ،و ﻧﺎﻧﮫﺎی ﺟﻮﯾﻨﯽ را ﺑﯿﺮون آورد ،ﺑﻌﺪ از آن
ﭼﺎدری را ﮐﻪ از ﺧﻮدش ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺖ ،و ﻧﺎن را ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ از آن ﭘﯿﭽﯿﺪ ،و ﺑﺎز آن را زﯾﺮ ﺑﻐﻞ
ﻣﻦ زﯾﺮ ﻟﺒﺎﺳﻢ  ٢داﺧﻞ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از آن ﻣﺮا ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ رﻓﺘﻢ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎ ﻣﺮدم
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﯾﺎﻓﺘﻢ و ﻧﺰدﺷﺎن اﯾﺴﺘﺎدم ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ را اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده
اﺳﺖ؟«( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :ﮔﻔﺘﻢ :آری ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺑﺮای ﻃﻌﺎﻣﯽ؟« ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﯽ ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ« ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :وی ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد ،و
ﻣﻦ ﭘﯿﺶ رویﺷﺎن روان ﺷﺪم ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺰد اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ آﻣﺪم ،و او را ﺧﺒﺮ دادم ،اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ
ﮔﻔﺖ :ای ام ﺳﻠﯿﻢ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺎ ﻣﺮدم آﻣﺪ ،و ﻧﺰد ﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﻃﻌﺎم
ﺑﺪھﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ] ،ام ﺳﻠﯿﻢ[ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش داﻧﺎﺗﺮﻧﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮﻃﻠﺤﻪ ]ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
 -١ﺑﺨﺎری ) (۴۱۰۲ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۰۳۹
 -٢ﯾﻌﻨﯽ :زﯾﺮ ﻟﺒﺎس اﻧﺲ س ﮐﻪ ﭘﺴﺮ وی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
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اﺳﺘﻘﺒﺎل[ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ،و ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺎ وی آﻣﺪ ﺗﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ ھﺮدویﺷﺎن داﺧﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ای ام ﺳﻠﯿﻢ آﻧﭽﻪ ﻧﺰدت
ھﺴﺖ ﺑﯿﺎور« ،آن ﮔﺎه وی ھﻤﺎن ﻧﺎن را آورد ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص دﺳﺘﻮر داد و آن ﻧﺎن رﯾﺰ
ﺷﺪ ،و ام ﺳﻠﯿﻢ ﺑﺎﻻی آن ﻣﺸﮏ ]روﻏﻨﯽ[ را ﮐﻪ داﺷﺖ ﻓﺸﺮد ،و ﺑﺮ آن ﻧﺎﻧﺨﻮرش درﺳﺖ
ﮐﺮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در آن ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ ،و ﺑﺎز
ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ده ﺗﻦ اﺟﺎزه ﺑﺪه« ،وی ﺑﻪ آنھﺎ اﺟﺎزه داد و ﺧﻮردﻧﺪ و ﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﯿﺮون
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ده ﺗﻦ اﺟﺎزه ﺑﺪه« ،ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﺟﺎزه داده ﺷﺪ و ﺧﻮردﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،ﺑﺎز ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ده ﻧﻔﺮ اﺟﺎزه ﺑﺪه« ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻗﻮم
ﺧﻮردﻧﺪ و ﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،و آنھﺎ ھﻔﺘﺎد ﯾﺎ ھﺸﺘﺎد ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪ  .١اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺎری از
اﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۹/۱۰۵آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ،اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و ﺑﻐﻮی آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻃﺮق اﺣﺎدﯾﺚ اﯾﺸﺎن و
اﻟﻔﺎظ آنھﺎ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ﺑﺴﻂ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در
اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۸/۳۰۶آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ را اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و
ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و اﻓﺰوده اﺳﺖ :و آنھﺎ در ﺣﺪود ﺻﺪ ﺗﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .و رﺟﺎل آنھﺎ
رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
اﻃﻌﺎم اﺷﻌﺚ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ اﻟﮑﻨﺪی س
ﻗﺼﻪ وﻟﯿﻤﻪ وی س
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻗﯿﺲ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎزم س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺷﻌﺚ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﺳﯿﺮ ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ س آورده ﺷﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻨﺪ وی را ﮔﺸﻮد ،و ﺧﻮاھﺮش را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ
ﻧﮑﺎح وی درآورد ،ﺑﻌﺪ او ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را از ﻧﯿﺎم ﮐﺸﯿﺪه داﺧﻞ ﺑﺎزار ﺷﺘﺮھﺎ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺷﺘﺮ
ﻧﺮ وﻣﺎدهای را ﮐﻪ ﻣﯽدﯾﺪ ﭘﺎﺷﻨﻪاش را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،آن ﮔﺎه ﻣﺮدم ﻧﺪا در دادﻧﺪ ﮐﻪ:
اﺷﻌﺚ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ! ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺎرغ ﺷﺪ ،ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ  -ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ  -ﮐﺎﻓﺮ ﻧﺸﺪهام ،اﯾﻦ ﻣﺮد ﺧﻮاھﺮش را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﻣﻦ داده اﺳﺖ ،اﮔﺮ در
ﺷﮫﺮﻣﺎن ﻣﯽﺑﻮدﯾﻢ ،وﻟﯿﻤﻪای ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﻣﯽداﺷﺘﯿﻢ ،ای اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ )ذﺑﺢ ﮐﻨﯿﺪ( و
ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،وای ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺷﺘﺮھﺎ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺪل آن را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻻﺻﺎﺑﻪ )،(۱/۵۱
 -١ﺑﺨﺎری ) (۵۳۸و ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۰۴۰
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

و در اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۹/۴۱۵آﻣﺪه اﺳﺖ .ھﯿﺜﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ﻏﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ
ﮐﻪ ﺛﻘﻪ اﺳﺖ ،رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
اﻃﻌﺎم اﺑﻮ ﺑﺮزه س
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۳۵از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺣﮑﯿﻢ و او از ﻣﺎدرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :اﺑﻮﺑﺮزه ﯾﮏ
ﮐﺎﺳﻪ ﺑﺰرگ ﻧﺎنﺗﺮ ﺷﺪه را از ﻃﺮف ﭼﺎﺷﺖ و ﮐﺎﺳﻪ ﺑﺰرﮔﯽ را ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه ﺑﺮای ﺑﯿﻮهھﺎ و اﯾﺘﺎم
و ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ ﻣﮫﯿﺎ ﻣﯽﮔﺮداﯾﻨﺪ.
ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺗﺎزه واردان ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻃﯿﺒﻪ

ﺣﺪﯾﺚ ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو س در اﯾﻦ ﺑﺎره

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۷۴از ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﻣﺮدی ﻧﺰدی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﯽآﻣﺪ ،اﮔﺮ آﺷﻨﺎﯾﯽ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﯽداﺷﺖ ﻧﺰد وی ﭘﺎﯾﯿﻦ
ّ
ﻣﯽﺷﺪ ،و اﮔﺮ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽداﺷﺖ ﺑﺎ اھﻞ ﺻﻔﻪ ش ھﻤﺮاه ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﻣﻦ از ﺟﻤﻠﻪ
ّ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ در ﺻﻔﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﺎ ﻣﺮدی ﺑﺮﺧﻮردم ،ﮐﻪ ھﺮ روز از ﻃﺮف
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﯾﮏ ﻣﺪ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺮای دو ﻧﻔﺮ ﻣﺎ ﺣﻮاﻟﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد .روزی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺳﻼم
ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و ﻣﺮدی از ﻣﺎ ﺻﺪاﯾﺶ ﻧﻤﻮد :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺧﺮﻣﺎ ﺷﮑﻢھﺎی ﻣﺎ را ﺳﻮزاﻧﯿﺪ ،و
ﮐﺘﺎنھﺎ ﺑﺮ ﺗﻦ ﻣﺎ ﭘﺎره ﺷﺪ  ،١ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻨﺒﺮ ﺧﻮد ﻣﯿﻞ ﻧﻤﻮد .و ﺑﺮ
آن ﺑﺎﻻ رﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ،آﻧﭽﻪ را از ﻗﻮم ﺧﻮد دﯾﺪه ﺑﻮد ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ و
ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ و ھﻤﺮاھﻢ  ٢ده ﺷﺐ و اﻧﺪی درﻧﮓ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و ﻃﻌﺎﻣﯽ ﺟﺰ ﺑﺮﯾﺮ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ.
ﺣﺪﯾﺚ ﻓﻀﺎﻟﻪ ﻟﯿﺜﯽ س در اﯾﻦ ﺑﺎره.
ﺣﺪﯾﺚ ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ اﮐﻮع س در اﯾﻦ ﺑﺎره.
ﺣﺪﯾﺚ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ س در اﯾﻦ ﺑﺎره.
ّ
دﻋﻮت وی ص از اھﻞ ﺻﻔﻪ.
ّ
ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮذر س در ﺿﯿﺎﻓﺖ اھﻞ ﺻﻔﻪ.
 -١در ﺣﺪﯾﺚ »ﺧﻨﻒ« اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ،و آن ﭼﺎدرھﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﭼﺎدرھﺎی ﯾﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،و ﺟﺎﻣﻪای ﺳﺘﺒﺮ از
ﮐﺘﺎن را ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽدھﺪ.
 -٢ھﺪف از »ھﻤﺮاھﻢ« در اﯾﻨﺠﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ س اﺳﺖ .م.
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٢٣٩

ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻗﯿﺲ در اﯾﻦ ﺑﺎره.
ﻣﮫﻤﺎﻧﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮﻧﺪ.
ّ
ﻣﮫﻤﺎﻧﯽ اھﻞ ﺻﻔﻪ در رﻣﻀﺎن
ﺑﯿﮫﻘﯽ از واﺛﻠﻪ ﺑﻦ اﺳﻘﻊ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﻣﻀﺎن ﻓﺮارﺳﯿﺪ ،و ﻣﺎ ،در ﻣﯿﺎن
ّ
اھﻞ ﺻﻔﻪ ﺑﻮدﯾﻢ و روزه ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،وﻗﺘﯽ اﻓﻄﺎر ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﻧﺰد ھﺮ ﯾﮏ ﻣﺎ ﻣﺮدی از اھﻞ
ﺑﯿﻌﺖ  ١ﻣﯽآﻣﺪ ،و او را ﻣﯽﺑﺮد و ﻧﺎن ﺷﺐ را ﺑﻪ او ﻣﯽداد ،ﺑﺎری ﺷﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﺎن ﭘﯿﺶ آﻣﺪ
ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﻃﺮف ﻣﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪ ،و ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﺑﺎز ﺷﺐ ﺑﻌﺪی ﺑﺎﻻی ﻣﺎن آﻣﺪ،
و ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺰدﻣﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪ ،آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص رﻓﺘﯿﻢ ،و او را از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
اﻣﺮ ﺧﻮد آ ﮔﺎھﺎﻧﯿﺪم ،وی ﮐﺴﯽ را ﻧﺰد ھﺮ ﯾﮏ از ﺧﺎﻧﻢھﺎﯾﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪش ﮐﻪ آﯾﺎ
ﻧﺰد وی ﭼﯿﺰی ھﺴﺖ؟ آن ﮔﺎه ھﺮ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ]ﮐﺴﯽ را[ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮد
ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪاش ﭼﯿﺰی ﮐﻪ آن را ﺻﺎﺣﺐ ﺟﮕﺮی ﺑﺨﻮرد ،وﺟﻮد ﻧﺪارد ،در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص ﺑﺮای آنھﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺟﻤﻊ ﺷﻮﯾﺪ« و آﻧﺎن ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎر
ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ از ﺗﻮ از ﻓﻀﻠﺖ و رﺣﻤﺘﺖ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ،ﭼﻮن رﺣﻤﺖ در دﺳﺖ ﺗﻮﺳﺖ ،و ھﯿﭻ
ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ از ﺗﻮ ﻣﺎﻟﮏ آن ﻧﯿﺴﺖ« ،ھﻨﻮز اﻧﺪﮐﯽ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ و
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺮﯾﺎن ﺷﺪه و ﻗﺮصھﺎی ﻧﺎﻧﯽ آورده ﺷﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص دﺳﺘﻮر داد ،و آن در
ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺧﻮردﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﯿﺮ ﺷﺪﯾﻢ .آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﺑﺮای ﻣﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ از ﺧﺪا ،ﻓﻀﻞ و رﺣﻤﺖ وی را ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ،اﯾﻦ ﻓﻀﻞ او اﺳﺖ ،و رﺣﻤﺖ
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮای ﻣﺎن ﻧﺰد ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﻮده اﺳﺖ«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ )(۶/۱۲۰
آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ ب در اﯾﻦ ﺑﺎره
ّ
ﺑﺨﺎری از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :اﺻﺤﺎب ﺻﻔﻪ ﻣﺮدﻣﺎن

ﻓﻘﯿﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎری ﮔﻔﺖ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدش ﻏﺬای دو ﺗﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺳﻮﻣﯽ را ھﻢ ﺑﺒﺮد ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدش ﻧﺎن ﭼﮫﺎرﺗﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻨﺠﻤﯽ را ﺑﺒﺮد«  -ﯾﺎ
ﺷﺸﻢ را ﯾﺎ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺖ  ،-اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺳﻪ ﺗﻦ را ﺑﺎ ﺧﻮد آورد ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ده ﺗﻦ را
 -١ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮاد از اھﻞ ﺑﯿﻌﺖ ،اھﻞ ﺑﯿﻌﺖ ﻋﻘﺒﻪ ،ﯾﺎ اھﻞ ﺑﯿﻌﺖ رﺿﻮان ﺑﺎﺷﺪ .م.
 -٢ﺣﺴﻦ .ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻟﺪﻻﺋﻞ ).(۱۲۹ /۶

٢٤٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ
٢

ﺑﺮد ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﺧﺎﻧﻪاش ﺳﻪ ﺗﻦ ﺑﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  :١ﻣﻦ ،ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﺑﻮدﯾﻢ  -و ﻧﻤﯽداﻧﻢ
ﮐﻪ آﯾﺎ ﮔﻔﺖ :ھﻤﺴﺮم  -و ﺧﺎدﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ و ﺧﺎﻧﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻮد ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺰد

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻧﺎن ﺧﻮد را ﺧﻮرد ،و ﺑﻌﺪ از آن درﻧﮓ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻔﺘﻦ را
ّ
ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻧﺎن ﺷﺐ را ﺻﺮف
ﻧﻤﻮد  ،٣و ﺑﻌﺪ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﺐ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد آﻣﺪ ،ﺧﺎﻧﻤﺶ ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻮ را از ﻣﮫﻤﺎنھﺎﯾﺖ  -ﯾﺎ ﻣﮫﻤﺎﻧﺖ  -ﺑﺎزداﺷﺖ؟ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻧﺎن ﺷﺐ را ﺑﻪ
آﻧﮫﺎ ﻧﺪادی؟ ﮔﻔﺖ :آﻧﮫﺎ ﺗﺎ آﻣﺪن ﺗﻮ اﺑﺎ ورزﯾﺪﻧﺪ ،ﻃﻌﺎم را ﺑﺮایﺷﺎن ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ
ﻧﺨﻮردﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﻣﻦ رﻓﺘﻢ و ﭘﻨﮫﺎن ﺷﺪم ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ای ﺟﺎھﻞ ،و ﺑﻪ ﮔﻮش ﺑﺮﯾﺪه
ً
ﺷﺪن دﻋﺎ ﻧﻤﻮد و ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،ﺧﻮدش ﮔﻔﺖ :از اﯾﻦ ﻃﻌﺎم اﺑﺪا ﻧﻤﯽﺧﻮرم(،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا )وﻗﺘﯽ ﻟﻘﻤﻪای را ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ از ﭘﺎﯾﯿﻦ آن اﺿﺎﻓﻪﺗﺮ از آن زﯾﺎد
ﻣﯽﺷﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻃﻌﺎم از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد زﯾﺎدﺗﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .آن ﮔﺎه
اﺑﻮﺑﮑﺮ دﯾﺪ ﮐﻪ ]ﻋﯿﻦ[ ﭼﯿﺰ و ﯾﺎ زﯾﺎدﺗﺮ اﺳﺖ! ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ھﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :ای ﺧﻮاھﺮ ﺑﻨﯽ
ﻓﺮاس ،ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻧﻪ  -و روﺷﻨﯽ ﭼﺸﻤﻢ  -اﯾﻦ از اول ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ زﯾﺎدﺗﺮ اﺳﺖ .و اﺑﻮﺑﮑﺮ س از
آن ﺧﻮرد و ﮔﻔﺖ :آن ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻮد - ،٤ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻮﮔﻨﺪش -و ﺑﺎز ﻟﻘﻤﻪای از آن ﺧﻮرد ،و
ﺳﭙﺲ آن را ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮد ،و آن ]ﮐﺎﺳﻪ[ ﺻﺒﺢ ﻧﺰد وی ﺑﻮد ،و در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و ﻗﻮﻣﯽ
ﻋﮫﺪی ﺑﻮد ،وﻗﺖ آن ﮔﺬﺷﺖ ،آن ﮔﺎه دوازده ﺗﻦ ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ و ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
ﺑﺎ ھﺮ ﮐﺪامﺷﺎن ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮد ،ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﺮ ﻣﺮد ﭼﻨﺪﺗﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﻮد ،ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻋﺪهای را ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ھﻤﻪ از آن ﺧﻮردﻧﺪ  -ﯾﺎ ﭼﻨﺎن
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ  .-ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن  ٥ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﻓﺘﻔﺮﻗﻨﺎ« ] ٦در ﺑﺪل ﮐﻠﻤﻪ ﻓﻌﺮﻓﻨﺎ«[ .اﯾﻦ را در
ﺑﺨﺶھﺎی دﯾﮕﺮی از ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﻣﺴﻠﻢ ھﻢ آن را رواﯾﺖ
ﮐﺮده .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۱۱۲آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -١ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ.
 -٢اﯾﻦ ﻗﻮل اﺑﻮﻋﺜﻤﺎن راوی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -٣در ﻣﺴﻠﻢ آﻣﺪه :و درﻧﮓ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺧﻮاب رﻓﺖ.
 -٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﺻﻞ آﻣﺪه و در ﺑﺨﺎری ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه :آن از ﻃﺮف ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻮد.
 -٥ﻏﯿﺮ اﯾﻦ راوﯾﺎن.
 -٦ﺑﺨﺎری ) (۶۱۴۱ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۰۵۷
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٢٤١

ﻗﺼﻪ ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ب در اﯾﻦ ﺑﺎره
دار ﻗﻄﻨﯽ در ﮐﺘﺎب اﻻﺳﺨﯿﺎء از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﻌﺪ

ﺑﻦ ﻋﺒﺎده س ﺳﺎﻟﯽ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺟﮫﺎد ﻣﯽرﻓﺖ ،و ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﻓﺮزﻧﺪش ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ
ب ،ﺳﻌﺪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻏﺰا رﻓﺖ ،و ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن زﯾﺎدی ﻣﮫﻤﺎن
آﻣﺪﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﺳﻌﺪ در ﺣﺎﻟﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در آن ارﺗﺶ ﺑﻮد ،وی ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻗﯿﺲ ﭘﺴﺮ
ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای ﻧﺴﻄﺎس  ١ﮐﻠﯿﺪھﺎ را ﺑﯿﺎور ،ﮐﻪ ﺿﺮورت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﺑﺮاﯾﺶ
ﺑﺮآورده ﮐﻨﻢ ،ﻧﺴﻄﺎس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﭘﺪرت ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﻂ ﺑﯿﺎور ،آن ﮔﺎه وی ﺑﯿﻨﯽاش را
ﻣﯽﮐﻮﺑﺪ ،ﮐﻠﯿﺪھﺎ را ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺿﺮورﺗﺶ را ﺑﺮآورده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و
ﻗﻀﯿﻪ ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻗﯿﺲ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺻﺪ وﺳﻖ  ٢ﺑﺮده ﺑﻮد .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۳/۵۵۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺿﯿﺎﻓﺖ اﻋﺮاب در ﺳﺎل ﻗﺤﻄﯽ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﺑﻨﺖ ﺣﺎرث ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﻟﯽ ﻣﺮدم دﭼﺎر
ﻗﺤﻄﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺎدﯾﻪ ﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﺮدی را دﺳﺘﻮر ﻣﯽداد،
و او از دﺳﺖ ﻣﺮدی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﮫﻤﺎﻧﺶ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻧﺎن ﺷﺐ را ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽداد ،ﯾﮏ ﺷﺐ
اﻋﺮاﺑﯿﯽ آﻣﺪ ،و ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص اﻧﺪﮐﯽ ﻃﻌﺎم و ﺷﯿﺮ ﺑﻮد ،آن اﻋﺮاﺑﯽ ھﻤﻪ آن را ﺧﻮرد،
و ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آن ﺷﺨﺺ را ﯾﮏ ﺷﺐ  -ﯾﺎ دو
ﺷﺐ  -ﺑﺎ ﺧﻮد آورد ،و او ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ راﻣﯽ ﺧﻮرد ،آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺎر
ﺧﺪاﯾﺎ ،اﯾﻦ اﻋﺮاﺑﯽ را ﺑﺮﮐﺖ ﻣﺪه ،ﻃﻌﺎم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را ﻣﯽﺧﻮرد و او را ﻣﯽﮔﺬارد .ﺑﺎز
ﺷﺐ دﯾﮕﺮی او را آورد ،وی اﯾﻦ ﺑﺎر ﺟﺰ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ از ﻃﻌﺎم دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮرد ،ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﮔﻔﺘﻢ :ھﻤﺎن اﺳﺖ  -اﯾﻦ ﺑﺎر او را در ﺣﺎﻟﯽ آورده ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﻼم آورده ﺑﻮد  -ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﮔﻔﺖ» :ﮐﺎﻓﺮ در ھﻔﺖ روده ﻣﯽﺧﻮرد ،و ﻣﺆﻣﻦ در ﯾﮏ روده ﻣﯽﺧﻮرد«  .٣ھﯿﺜﻤﯽ
) (۵/۳۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﺣﻤﺪ آﺧﺮ آن را رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،و رﺟﺎل ﻃﺒﺮاﻧﯽ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
 -١او ﺧﺎدم وی ﺑﻮد.
 -٢ﯾﮏ وﺳﻖ ﻣﻌﺎدل ﺷﺼﺖ ﺻﺎع اﺳﺖ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۴۳۳ ،۴۳۲ /۲۳ﺗﻤﺎم داﺳﺘﺎن را آورده اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻤﺮ س در ﻋﺎم اﻟﺮﻣﺎده در ﺿﯿﺎﻓﺖ ﺑﺎدﯾﻪ ﻧﺸﯿﻨﺎن
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۲۲۸از اﺳﻠﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﻋﺎم اﻟﺮﻣﺎده  ١ﻋﺮبھﺎ از ھﺮ

ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪﻧﺪ .و ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﻣﺮداﻧﯽ را ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﺰﯾﺪ اﺑﻦ
ﱠ
اﺧﺖ اﻟﻨﻤﺮ ،ﻣﺴﻮرﺑﻦ ﻣﺨﺮﻣﻪ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎری و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ،ش
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺄﻣﻮر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آنھﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻃﻌﺎم و ﻧﺎﻧﺨﻮرشﺷﺎن را ﺑﺮایﺷﺎن
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﮕﺎه ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ھﻤﻪ ﻧﺰد ﻋﻤﺮ س ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،و
ھﻤﻪ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻋﮫﺪهدار ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ وی ﺧﺒﺮ ﻣﯽدادﻧﺪ ،و ھﺮ ﯾﮏ از آنھﺎ ﺑﺮ
ّ
ﻧﺎﺣﯿﻪای از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻮد ،و اﻋﺮاب از رأس اﻟﺜﻨﯿﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻟﯽ راﺗﺞ ،ﺑﻨﯽ ﺣﺎرﺛﻪ ،ﺑﻨﯽ
ﻋﺒﺪاﻻﺷﮫﻞ ،ﺑﻘﯿﻊ و ﺑﻨﯽ ﻗﺮﯾﻈﻪ ﻓﺮود آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﮔﺮوھﯽ از آنھﺎ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻨﯽ ﺳﻠﻤﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻣﺪﯾﻨﻪ را اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ .از ﻋﻤﺮ س ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺷﺒﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ - :اﻟﺒﺘﻪ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻧﺎن ﺷﺐ را ﻧﺰد وی ﺻﺮف ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ  -ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ ﻧﺎن ﺷﺐ
را ﺧﻮردهاﻧﺪ ،ﺑﺸﻤﺎرﯾﺪ و آنھﺎ را در ﺷﺐ آﯾﻨﺪه ﺷﻤﺮدﻧﺪ ،و ﺗﻌﺪادﺷﺎن را ھﻔﺖ ھﺰار ﻣﺮد
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﮔﻔﺖ :ﻋﯿﺎلھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻧﻤﯽﯾﺎﯾﻨﺪ ،و ﻣﺮﯾﻀﺎن و اﻃﻔﺎل را ﺷﻤﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،آنھﺎ را
ﺣﺴﺎب ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ھﻤﻪﺷﺎن را ﭼﮫﻞ ھﺰار ﺗﻦ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ!!.
ﺑﻌﺪ از آن ﺷﺐھﺎﯾﯽ درﻧﮓ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﻣﺮدم اﻓﺰون ﺷﺪﻧﺪ ،آن ﮔﺎه وی ھﺪاﯾﺖ داد و
آﻧﺎن ﺷﻤﺮده ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻧﺰد وی ﻧﺎن ﺷﺐ را ﺧﻮرده ﺑﻮﻧﺪ ده ھﺰار ﺗﻦ و
ﺑﻘﯿﻪ را ﭘﻨﺠﺎه ھﺰار ﺗﻦ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .و ھﻨﻮز ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎران را ﻋﻨﺎﯾﺖ
ﻓﺮﻣﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎران ﺑﺎرﯾﺪ ،ﻋﻤﺮ س را دﯾﺪم ﮐﻪ ھﻤﺎن اﺷﺨﺎص را در ھﻤﺎن ﻧﻮاﺣﯽ
ّ
ﻣﺮﺑﻮطﺷﺎن ﻣﻮﻇﻒ ﺳﺎﺧﺖ ،ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺑﺎدﯾﻪ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﺑﺮایﺷﺎن ﺗﻮﺷﻪ و ﺳﻮاری
ﺗﺎ ﺑﺎدﯾﻪﺷﺎن ﻓﺮاھﻢ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،ﻣﻦ ﻋﻤﺮ س را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺧﻮدش آنھﺎ را ﺑﯿﺮون ﻣﯽﻧﻤﻮد،
اﺳﻠﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ھﻢ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ دو ﺳﻮم
اﯾﺸﺎن ﻣﺮدﻧﺪ و ﯾﮏ ﺳﻮم دﯾﮕﺮﺷﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و دﯾﮓھﺎی ﻋﻤﺮ س ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ از
ﺳﺤﺮﮔﺎھﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪﺳﻮی آﻧﮫﺎ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ،و ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﮐﺮﮐﻮر  ٢ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن
 -١اﻟﺮﻣﺎده :ھﻼ ک را اﻓﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﯾﮏ ﻗﺤﻂ ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻋﻤﺮ س اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،و او از
آنھﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺻﺪﻗﻪ را ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺮﻓﺖ ،و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه :ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ،آنھﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ
ﺳﺨﺘﯽ و ﻣﺸﮑﻼت رﻧﮓھﺎﯾﺸﺎن ﭼﻮن ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد.
 -٢ﺷﺎﯾﺪ ھﺪف داﻧﻪ ﮐﻮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
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ﻣﺮﯾﻀﺎن آﻧﮫﺎ را ،ﻃﻌﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ ،و ﻏﺬا آﻣﺎده ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻋﻤﺮ س ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽداد و روﻏﻦ
زﯾﺘﻮن در دﯾﮓھﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎﻻی آﺗﺶ ﭘﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ] ،و ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ[ ﺗﺎ
ﮔﺮﻣﯽ و ﺣﺮارﺗﺶ ﺑﺮود ،ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺎن رﯾﺰه ﻣﯽﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ھﻤﺎن روﻏﻦ ﻧﺎﻧﺨﻮرش داده
ﻣﯽﺷﺪ .ﻋﺮبھﺎ از روﻏﻦ زﯾﺘﻮن دﭼﺎر ﺗﺐ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ  ،١و ﻋﻤﺮ درزﻣﺎن ﻋﺎم اﻟﺮﻣﺎدۀ
ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﺟﺰ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم در وﻗﺖ ﻧﺎن ﺷﺐ ﻣﯽﺧﻮرد ،ﻧﻤﯽﭼﺸﯿﺪ ،ﻧﻪ
درﺧﺎﻧﻪ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﭘﺴﺮان ﺧﻮد ،و ﻧﻪ ھﻢ در ﺧﺎﻧﻪ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﺧﺎﻧﻢھﺎﯾﺶ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮدم را ﭼﻮن زﻧﺪﮔﯽ اولﺷﺎن زﻧﺪه ﮔﺮداﻧﯿﺪ.
ﺣﺪﯾﺚ ﻓﺮاس دﯾﻠﻤﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ از ﻓﺮاس دﯾﻠﻤﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ھﺮ روز ﺑﯿﺴﺖ
ﺷﺘﺮ را ﺑﺮ ﺧﻮان ﺧﻮد از ﺷﺘﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص از ﻣﺼﺮ ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ،ذﺑﺢ
ﻣﯽﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۳۸۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻤﺮ س ﺑﺎ اھﻞ ﺑﯿﺖ ﮔﺮﺳﻨﻪ

دﯾﻨﻮری ،اﺑﻦ ﺷﺎذان و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺳﻠﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س
ﺷﺒﯽ ﮔﺸﺖ زد ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﻗﺮار داﺷﺖ و اﻃﻔﺎل در اﻃﺮاﻓﺶ
ّ
ﻣﺘﻮﺟﻪ دﯾﮕﯽ ﺑﺎﻻی آﺗﺶ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ از آب ﭘﺮش ﻧﻤﻮده
ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮرد .آن ﮔﺎه
ﺑﻮد ،ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ دروازه ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ﮔﻔﺖ :ای ﮐﻨﯿﺰ ﺧﺪا ،ﮔﺮﯾﻪ اﯾﻦ اﻃﻔﺎل از ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ داد :ﮔﺮﯾﻪﺷﺎن از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ اﺳﺖ ،ﻋﻤﺮ اﻓﺰود :اﯾﻦ دﯾﮓ ﺑﺎﻻی آﺗﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ
داد] :در اﯾﻦ دﯾﮓ[ آب ﭘﺮ ﻧﻤﻮدهام ،و اﯾﺸﺎن را ﺑﺪان ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺳﺎزم ﺗﺎ ﺧﻮاب ﮐﻨﻨﺪ ،و
ﺑﺮایﺷﺎن واﻧﻤﻮد ﻣﯽﺳﺎزم ﮐﻪ در آن ﭼﯿﺰی ھﺴﺖ .ﻋﻤﺮ س ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ دار
ﺻﺪﻗﻪ آﻣﺪ و ﺟﻮاﻟﯽ را ﮔﺮﻓﺖ و در آن ﭼﯿﺰی از آرد ،ﭼﺮﺑﯽ ،روﻏﻦ ،ﺧﺮﻣﺎ ،ﻟﺒﺎس و درھﻢ
ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﺟﻮال را ﭘﺮ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ای اﺳﻠﻢ اﯾﻦ را ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﻣﻦ ﺑﮕﺬار ،ﮔﻔﺘﻢ :ای
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﻦ اﯾﻦ را از ﻃﺮف ﺗﻮ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮم ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ای اﺳﻠﻢ ﻣﺎدر ﺑﺮاﯾﺖ
ﻧﺒﺎﺷﺪ! ﻣﻦ آن را ﭘﺸﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﭼﻮن ﻣﻦ در آﺧﺮت ﻣﺴﺆول اﯾﺸﺎن ھﺴﺘﻢ ،و آن را ﺑﻪ
دوش ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آن زن آورد ،و دﯾﮓ را ﮔﺮﻓﺖ و در آن آرد و ﭼﯿﺰی از ﭼﺮﺑﯽ و
ﺧﺮﻣﺎ اﻧﺪاﺧﺖ ،و آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽداد و زﯾﺮ دﯾﮓ ﻓﻮت ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﻣﻦ دود
 -١اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ ﻋﺎدت ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و روﻏﻦ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ .م.

٢٤٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

را دﯾﺪم ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن رﯾﺸﺶ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮایﺷﺎن ﭘﺨﺖ ،و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد
ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﺑﯿﺮون آورد ،و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ داد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و
روﺑﺮوی آﻧﮫﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﭼﻮن درﻧﺪه ﻧﺸﺴﺖ ،و ﻣﻦ ﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ ،و ھﻤﯿﻦ
ﻃﻮر ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻃﻔﺎل ﺑﺎزی ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ .آن ﮔﺎه ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ای اﺳﻠﻢ
ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﺮا در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺸﺎن ﻧﺸﺴﺘﻢ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﻪ ،ﮔﻔﺖ :آنھﺎ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮوم ،و آﻧﮫﺎ را ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺪﯾﺪهام ،ﺧﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﺑﮕﺬارم ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ رواﻧﻢ راﺿﯽ و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ
اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۴۱۵آﻣﺪه اﺳﺖ .و دراﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۷/۱۳۶از اﺳﻠﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﺒﯽ
ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺣﺮه واﻗﻢ  ١ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺮار  ٢رﺳﯿﺪﯾﻢ و درآﻧﺠﺎ ﺑﻪ آﺗﺸﯽ
ﺑﺮﺧﻮردﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :ای اﺳﻠﻢ ،آﻧﺠﺎ ﺳﻮاراﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺐ ﺑﺎﻻی آﻣﺪه ،ﺑﯿﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮوﯾﻢ،
ﻧﺰدﺷﺎن آﻣﺪﯾﻢ و ﻧﺎﮔﺎه در آﻧﺠﺎ زﻧﯽ را دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﻃﻔﺎﻟﺶ ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮد ...و اﯾﻦ را ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی آن ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه .و ﻃﺒﺮی ) (۵/۲۰ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﺑﺎ زﯾﺎداﺗﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻃﻌﺎم

ﺣﺪﯾﺚ اﻧﺲ س در اﯾﻦ ﺑﺎره
٣

اﺣﻤﺪ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﮐﯿﺪر ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﯾﮏ ﮐﻮزه ﻋﺴﻞ
ھﺪﯾﻪ ﻧﻤﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﻧﻤﺎز ﺑﺮﮔﺸﺖ از ﻧﺰد ﻣﺮدم ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺮای ھﺮ ﻣﺮد از آنھﺎ
ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﯽداد ،ﺑﺮای ﺟﺎﺑﺮ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ داد ،ﺑﺎز ﺑﻪ ﻃﺮف وی ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﺮاﯾﺶ ﯾﮏ
ﻗﻄﻌﻪ دﯾﮕﺮ داد ،ﺟﺎﺑﺮ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮاﯾﻢ اﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮدی ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭘﺎﺳﺦ داد:
ﱠ
»اﯾﻦ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺳﺖ«  .٥ - ٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ) (۱/۲۹۷آﻣﺪه
اﺳﺖ .و ھﯿﺜﻤﯽ ) (۵/۴۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ زﯾﺪ آﻣﺪه ،در وی ﺿﻌﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ
ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺣﺪﯾﺜﺶ ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
 -١واﻗﻢ دژی از دژھﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺣﺮه ھﻢ ﺑﺪان ﻣﻨﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
 -٢ﺟﺎﯾﯿﺴﺖ در ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮ راه ﻋﺮاق
 -٣درﺣﺪﯾﺚ »ﻣﻦ« ذﮐﺮ ﺷﺪه ،و آن ﭼﯿﺰی ﺷﺮﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﮐﺪام ﻋﻤﻠﯽ از ھﻮا ،ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد،
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »ﻧﮫﺎﯾﻪ«.
 -٤آنھﺎ ﺧﻮاھﺮان ﺟﺎﺑﺮاﻧﺪ.
 -٥ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۱۲۲ /۳در ﺳﻨﺪ آن ﻋﻠﯽ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ ﺟﺪﻋﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ

٢٤٥

ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ س در اﯾﻦ ﺑﺎره

اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از ﺣﺴﻦ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﮐﯿﺪر دوﻣﺔاﻟﺠﻨﺪل ﮐﻮزهای را ﺑﺮای
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص اھﺪا ﻧﻤﻮد ،و در آن ﻋﺴﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﺪه اﯾﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و اھﻞ ﺑﯿﺘﺶ
در آن روز ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز را ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﺴﯽ را
ھﺪاﯾﺖ داد ،ﺗﺎ آن را ﺑﺮ ﯾﺎراﻧﺶ دور ﺑﺪھﺪ ،و ھﺮ ﮐﺲ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺪان داﺧﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و
ﭼﯿﺰی را ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﻣﯽﺧﻮرد ،وﻗﺘﯽ ﻧﺰد ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ وﻟﯿﺪ س آﻣﺪ ،وی دﺳﺖ ﺧﻮد را
داﺧﻞ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻣﺮدم ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻦ دو ﺑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﮔﻔﺖ» :ﺑﺨﻮر ،ﺑﻪ اھﻠﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺪه« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۴۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدن ﺧﺮﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﯾﺎراﻧﺶ

و ﺑﺨﺎری از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص روزی در ﻣﯿﺎن اﺻﺤﺎب
ﺧﻮد ﺧﺮﻣﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺮای ھﺮ اﻧﺴﺎن ھﻔﺖ ﺧﺮﻣﺎ داد ،ﺑﺮای ﻣﻦ ھﻢ ھﻔﺖ ﺧﺮﻣﺎ داد،
ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ ردی و ﭘﻮچ ﺑﻮد ،و آن ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺮاﯾﻢ از ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮﻏﻮبﺗﺮ ﺑﻮد ،ﭼﻮن در
ﮐﯿﺴﻪام ﺑﺴﯿﺎر دوام آورد  .١و ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻢ ) (۲/۱۸از اﻧﺲ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺧﺮﻣﺎ آورده ﺷﺪ ،وی در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ دو ﭘﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد آن را ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد ،و از آن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽﺧﻮرد .٢
ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﺮای ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ب در ﻋﺎم اﻟﺮﻣﺎده و ﺟﻮاب او ﺑﻪ ﻋﻤﺮ

اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﮑﻢ از ﻟﯿﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻗﺤﻂ و ﺳﺨﺘﯽ
ﺷﺪﯾﺪی در ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س در ﺳﺎل رﻣﺎده داﻣﻨﮕﯿﺮ ﻣﺮدم ﺷﺪ ،آن ﮔﺎه او
ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﺑﻮد ﻧﻮﺷﺖ :٣
»ﻣﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻤﺮ اﻣﲑاﻟـﻤﺆﻣﻨﲔ اﱃ اﻟﻌﺎﴆ ﺑﻦ اﻟﻌﺎﴆ ،ﺳﻼم ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﻓﻠﻌﻤﺮ  -ﻳﺎ

ﻋﻤﺮو  -ﻣﺎ ﺗﺒﺎﱄ اذا ﺷﺒﻌﺖ اﻧﺖ وﻣﻦ ﻣﻌﻚ ان اﻫﻠﻚ )اﻧﺎ( وﻣﻦ ﻣﻌﻲ ،ﻓﻴﺎﻏﻮﺛﺎه ،ﺛﻢ ﻳﺎﻏﻮﺛﺎه!«.

 -١ﺑﺨﺎری ).(۵۴۱۱
 -٢ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۰۴۴
 -٣اﯾﻦ را اﺑﻦ اﺛﯿﺮ در اﻟﮑﺎﻣﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،وﻟﯽ در ﻧﺰد ﺟﻤﮫﻮر ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ و
اﻟﻨﮫﺎﯾﺔ ) (۷/۹۷ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،ﻣﺼﺮ در ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻓﺘﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

٢٤٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

»از ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ﻋﻤﺮ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻋﺎﺻﯽ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﯽ ،ﺳﻼم ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ
ﺟﺎﻧﻢ  -ای ﻋﻤﺮو  -وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ و آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ھﻤﺮاھﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﯿﺮ ﺷﻮﯾﺪ ،ﭘﺮوای اﯾﻦ را
ﻧﺪاری ﮐﻪ )ﻣﻦ( و آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ھﻤﺮاھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ،ھﻼ ک ﺷﻮﯾﻢ .ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎدرس ،و ﺑﺎز ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد
رس« .و اﯾﻦ ﻗﻮﻟﺶ را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﻧﻤﻮد.
ﺑﻌﺪ ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺷﺖ:
»ﻟﻌﺒﺪاﷲ ﻋﻤﺮ اﻣﲑاﻟـﻤﺆﻣﻨﲔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﻓﻴﺎ ﻟﺒﻴﻚ ،ﺛﻢ ﻳﺎﻟﺒﻴﻚ ،وﻗﺪ

ﺑﻌﺜﺖ اﻟﻴﻚ ﺑﻌﲑاوﻟـﻬﺎ ﻋﻨﺪك وآﺧﺮﻫﺎ ﻋﻨﺪي .واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻚ ورﺣـﻤﺔاﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ«.

»ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ﻋﻤﺮ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ از ﻃﺮف ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﻟﺒﯿﮏ و ﺑﺎز ھﻢ
ﻟﺒﯿﮏ ،ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺖ ﻗﺎﻓﻠﻪای ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﮐﻪ اول آن ﻧﺰد ﺗﻮ ،و آﺧﺮش ﻧﺰد ﻣﻦ اﺳﺖ .و ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺑﺎدا ﺑﺮ ﺗﻮ ،و رﺣﻤﺖ ﺧﺪا و ﺑﺮﮐﺖھﺎی او«.
ﻋﻤﺮ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدن ﻃﻌﺎم ارﺳﺎﻟﯽ ﻋﻤﺮو ﻣﯿﺎن ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺪﯾﻨﻪ ّ
ﻣﻨﻮره
ﻋﻤﺮو ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺑﺰرﮔﯽ را ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﮐﻪ اول آن را در ﻣﺪﯾﻨﻪ و آﺧﺮش در ﻣﺼﺮ ﺑﻮد ،و ﯾﮑﯽ

در دﻧﺒﺎل دﯾﮕﺮی ﻗﺮار داﺷﺖ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ س رﺳﯿﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮای ﻣﺮدم
ﮔﺸﺎﯾﺶ آورد ،و ﺑﺮای اھﻞ ﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ و اﻃﺮاف آن ﺷﺘﺮی را ﺑﺎ آﻧﭽﻪ از ﻃﻌﺎم ﮐﻪ
ﺑﺎرش ﺑﻮد ،داد ،و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ،زﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﻮام و ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص ش را ﻓﺮﺳﺘﺎد
ﮐﻪ آن را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و آﻧﺎن ﺑﻪ اھﻞ ھﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﺷﺘﺮ را ﺑﺎ آﻧﭽﻪ از ﻃﻌﺎم
ﺑﺮ آن ﻗﺮار داﺷﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ دادﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻃﻌﺎم را ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﺷﺘﺮ را ذﺑﺢ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﮔﻮﺷﺖ آن را
ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﭼﺮﺑﯽاش را ﻧﺎﻧﺨﻮرش ﺳﺎزﻧﺪ ،و ﭘﻮﺳﺘﺶ را ﮐﻔﺶ درﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،و از ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ
درآن ﻃﻌﺎم ﺑﻮد ،ﻃﺒﻖ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻟﺤﺎف ﯾﺎ ﻏﯿﺮ آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﻮﺳﻂ آن ﺑﺮای ﻣﺮدم ﮔﺸﺎﯾﺶ و ﻓﺮاﺧﯽ آورد  -و ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﻃﻮل آن در ﺣﻔﺮ ﺧﻠﯿﺞ از
ﻧﯿﻞ ﺗﺎ ﻗﻠﺰم ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﻃﻌﺎم ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﻣﮑﻪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
) (۴/۳۹۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
و آن را ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ و ﺣﺎﮐﻢ و ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﺳﻠﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب در ﻋﺎم اﻟﺮﻣﺎده ﺑﺮای ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﻧﻮﺷﺖ ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و
در آن آﻣﺪه :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اول ﻗﺎﻓﻠﻪ رﺳﯿﺪ ،زﺑﯿﺮ را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اول اﯾﻦ ﻗﺎﻓﻠﻪ
ﺑﯿﺮون رو ،و ﺑﺪان ﻃﺮف ﻧﺠﺪ ﺑﺮو ،و اھﻞ ھﺮ ﺧﺎﻧﻪ را ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ ﺑﻪﺳﻮی ﻣﻦ ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ ،و
ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯽ ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ ،ﺑﺮای اھﻞ ھﺮ ﺧﺎﻧﻪای ﯾﮏ ﺷﺘﺮ را ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺑﺎر

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
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اﺳﺖ اﻣﺮ ﺑﺪه ،و ھﺪاﯾﺖﺷﺎن ﺑﺪه ﺗﺎ دو ﻟﺒﺎس ﺑﺮ ﺗﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺷﺘﺮ را ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﭼﺮﺑﯽ
آن را آب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﮔﻮﺷﺘﺶ را ﺧﺸﮏ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﻮﺳﺘﺶ را ﮐﻔﺶ ﺳﺎزﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن
ﻣﻘﺪاری از ﮔﻮﺷﺖ ،و ﻣﻘﺪاری از روﻏﻦ و ﻣﺸﺘﯽ از آرد را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﭘﺨﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮایﺷﺎن رزﻗﯽ ﺑﯿﺎورد ،وﻟﯽ زﺑﯿﺮ از ﺑﯿﺮون ﺷﺪن اﺑﺎ ورزﯾﺪ،
ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ اﯾﻦ را ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ از دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺮون ﺷﻮی ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯽ  .١ﺑﻌﺪ از
آن ﮐﺲ دﯾﮕﺮی را  -ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻃﻠﺤﻪ س را  -ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ او ﻧﯿﺰ اﺑﺎ ورزﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن
اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ ﺟﺮاح س را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و او در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ...و ﺣﺪﯾﺚ را در دادن
ھﺰار دﯾﻨﺎر از ﻃﺮف ﻋﻤﺮ ﺑﺮای اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه و رد آن و ﺑﺎز ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮدﻧﺶ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻋﻤﺮ
ﺑﺮاﯾﺶ ،ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۴/۳۹۶آﻣﺪه ،و ]در ﻣﺎ ﺑﻌﺪ[ ﺧﻮاھﺪ
آﻣﺪ .و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدن ﻃﻌﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻣﯿﺎن اﻧﺼﺎر و ﺑﻨﯽ ﻇﻔﺮ در ﻋﺰت و
اﮐﺮام اﻧﺼﺎر و ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن ﮔﺬﺷﺖ.
ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪن ﻟﺒﺎس و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدن آن

ﻗﺼﻪ دادن دو ﺟﺎﻣﻪ راھﺪار ﺑﺮای اﺳﯿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ از ﺣﺒﺎن  ٢ﺑﻦ ﺟﺰء ﺳﻠﻤﯽ و او از ﭘﺪرش س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی ھﻤﺎن اﺳﯿﺮ
را ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آورد  ،٣و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﺟﺰء دو ﻟﺒﺎس داد ،ﺟﺰء ﻧﺰد وی اﺳﻼم آورد و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰد ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺮو ،او از ﻟﺒﺎسھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدش ھﺴﺖ دو ﻟﺒﺎس ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻣﯽدھﺪ« ،آن ﮔﺎه وی ﻧﺰد ﻋﺎﺋﺸﻪ ل رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا  -ﺷﺎداﺑﺖ ﮔﺮداﻧﺪ  -دو دﺳﺖ
ﻟﺒﺎس از اﯾﻦ ﻟﺒﺎسھﺎ ﮐﻪ ﻧﺰدت ھﺴﺖ ﺑﺮاﯾﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻦ ،ﭼﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص دو ﺟﺎﻣﻪ
آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻦ داده اﺳﺖ ،ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻣﺴﻮاک درازی را ﮐﻪ از درﺧﺖ اراک ﺑﻮد رﺳﺎ ﻧﻤﻮد و
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ را ﺑﮕﯿﺮ .و اﯾﻦ را ﺑﮕﯿﺮ و زﻧﺎن ﻋﺮب دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
) (۵/۱۵۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ ﻋﻤﺮ س ﺑﺎ دو ﻧﻮاﺳﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در اﯾﻦ ﺑﺎره
 -١ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را در ﮐﺜﺮت ﺛﻮاب ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ از دﻧﯿﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮی ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯽ.
 -٢در اﻻﺻﺎﺑﻪ ﻧﺎم وی ﺟﺒﺎر اﺳﺖ ﻧﻪ ﺣﺒﺎن.
 -٣آن ﺷﺨﺼﯽ اﺳﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺰد وی ﺑﻮد ،و آنھﺎ او را در وﻗﺖ ﻣﺸﺮک ﺑﻮدن
ﺧﻮد اﺳﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ اﺳﻼم آوردﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻻﺻﺎﺑﻪ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ از ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪ و او از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻟﺒﺎسھﺎﯾﯽ از ﯾﻤﻦ
ﺑﺮای ﻋﻤﺮ س آﻣﺪ ،و او آنھﺎ را ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﻮد ،و آﻧﮫﺎ ﻟﺒﺎسھﺎ را ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﯿﺮون
رﻓﺘﻨﺪ ،و ﻋﻤﺮ در ﻣﯿﺎن ﻗﺒﺮ و ﻣﻨﺒﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﻣﺮدم ﻧﺰدش آﻣﺪه ﺑﺮ وی ﺳﻼم
ﻣﯽدادﻧﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ب از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎدرﺷﺎن ﻓﺎﻃﻤﻪ ل
ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ و ازﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ،و از آن ﻟﺒﺎسھﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﺗﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﻋﻤﺮ س
روﯾﺶ ﺗﺮش ﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺎﻧﯽاش ﮔﺮه ﺧﻮردو ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻟﺒﺎسھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪهام ﻣﺮا ﺧﺸﻨﻮد ﻧﺴﺎﺧﺖ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،رﻋﯿﺖ ﺧﻮد را ﻟﺒﺎس
دادی و ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﻮدی ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ دو ﺑﭽﻪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ وﻟﯽ
از آن ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﺗﻦ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻟﺒﺎسھﺎ از آن دو ﺑﺰرگ ﺑﻮدﻧﺪ ،و آن دو از ﻟﺒﺎسھﺎ ﮐﻮﭼﮏ ،ﺑﻌﺪ از
آن ﺑﻪ ﯾﻤﻦ  ١ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ :دو ﻟﺒﺎس ﺑﻪ ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻔﺮﺳﺖ ،و در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﺠﻠﻪ ﻧﻤﺎ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او ﺑﺮاﯾﺶ دو ﻟﺒﺎس را ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﻋﻤﺮ آن دو را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل
) (۷/۱۰۶آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻗﺼﻪ اﺳﯿﺪﺑﻦ ﺣﻀﯿﺮ و ّ
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﺮ س در ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻧﻤﻮدن ﻟﺒﺎس در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺗﻮﺳﻂ وی در ﻋﺰت و اﮐﺮام اﻧﺼﺎر ،و دادن ﭘﺎرﭼﻪ ﺧﻮب ﺑﺮای ام
ﻋﻤﺎره ل ﺗﻮﺳﻂ وی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در روز اﺣﺪ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ ،در ﻗﺘﺎل زﻧﺎن ﮔﺬﺷﺖ.
ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻤﺮ س در اﯾﻦ ﺑﺎره
و زﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﺑﮑﺎر از ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻼم رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﮐﺴﯽ
ﱠ
را ﻧﺰد ﺷﻔﺎء ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﺪوی ل ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﮐﻪ ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن ﻧﺰدم ﺑﯿﺎ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن ﻧﺰدش رﻓﺘﻢ ،و ﻋﺎﺗﮑﻪ ﺑﻨﺖ اﺳﯿﺪﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻌﯿﺺ ل را ﺑﺮ دروازهاش ﯾﺎﻓﺘﻢ،
آن ﮔﺎه ھﺮ دو وارد ﺷﺪﯾﻢ ،و ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،وی ﭘﺎرﭼﻪای را ﺧﻮاﺳﺖ و آن را ﺑﻪ
وی داد و ﭘﺎرﭼﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی از آن را ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻦ داد ،وی ﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ای ﻋﻤﺮ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ از وی اﺳﻼم آوردهام ،ﻣﻦ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻮﯾﺖ ھﺴﺘﻢ ،ﻧﻪ او ،ﮐﺴﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﻦ
ﻓﺮﺳﺘﺎدی ،و او از دل ﺧﻮد ﻧﺰدت آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ آن را ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ﺑﻮدم ،وﻟﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻢ ﯾﮑﺠﺎی ﺷﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ ﯾﺎد آوردم ﮐﻪ وی از ﺗﻮ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۴/۳۵۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ س در اﯾﻦ ﺑﺎره
 -١ﻣﻤﮑﻦ درﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ :ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮای ﺣﺎﮐﻢ ﺧﻮد ﺑﺮ ﯾﻤﻦ ﻧﻮﺷﺖ.
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و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ و اﺑﻮﻣﻮﺳﺎی ﻣﺪﯾﻨﯽ در ﮐﺘﺎب اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻠﺒﺎس از اﺻﺒﻎ ﺑﻦ ﻧﺒﺎﺗﻪ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﻧﺰد ﻋﻠﯽ س آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺎزی
دارم ﮐﻪ آن را ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪش ﻧﻤﻮدم ،اﮔﺮ ﺗﻮ آن را
ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﯽ ،ﺧﺪا را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،و از ﺗﻮ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و اﮔﺮ ﺑﺮآورده ﻧﺴﺎﺧﺘﯽ
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪا را ﺑﻪﺟﺎی ﻣﯽآورم ،و ﺗﻮ را ﻣﻌﺬور ﻣﯽدارم ،ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﻨﻮﯾﺲ،
ّ
ﭼﻮن ﻣﻦ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ذﻟﺖ ﺳﺌﻮال را در روﯾﺖ ﺑﺒﯿﻨﻢ ،ﻧﻮﺷﺖ :ﻣﻦ ﻣﺤﺘﺎج ھﺴﺘﻢ،
ﻋﻠﯽ س ﮔﻔﺖ :ﻟﺒﺎﺳﯽ  ١ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،و آن را آوردﻧﺪ ،آن ﮔﺎه آن ﻣﺮد ﻟﺒﺎس را ﮔﺮﻓﺖ و
ﭘﻮﺷﯿﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ﻣـﺤﺎﺳﻨﻬﺎ

ﻓﺴﻮف اﻛﺴﻮك ﻣﻦ ﺣﺲ اﻟﺜﻨﺎء ﺣﻠﻼ

ﻛﺴﻮﺗﻨﻲ

ﺣﻠﺔ

ﺗﺒﲇ

ان ﻧﻠﺖ ﺣﺴﻦ ﺛﻨﺎﺋﻰ ﻧﻠﺖ ﻣﻜﺮﻣﺔ

وﻟﺴﺖ ﺗﺒﻐﻰ ﺑﻤـﺎ ﻗﺪﻗﻠﺘﻪ ﺑﺪﻻ

ان اﻟﺜﻨﺎء ﻟﻴﺤﻴﻰ ذﻛﺮ ﺻﺎﺣﺒﻪ

ﻛﺎﻟﻐﻴﺚ ﳛﻴﻰ ﻧﺪاه اﻟﺴﻬﻞ واﻟـﺠﺒﻼ

ﻻ ﺗﺰﻫﺪ اﻟﺪﻫﺮ ﰲ ﺧﲑ ﺗﻮﻓﻘﺔ

ﻓﻜﻞ ﻋﺒﺪ ﺳﻴﺠﺰي ﺑﺎﻟﺬي ﻋﻤﻼ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﻪ ﻣﻦ ﻟﺒﺎﺳﯽ دادی ،ﮐﻪ ﺧﻮﺑﯽھﺎی آن آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻣﻦ ]در ﺑﺪل[ از
ﺛﻨﺎی ﺧﻮب ﻟﺒﺎسھﺎ ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻢ ،اﮔﺮ ﺛﻨﺎی ﻣﻦ را ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮدی ّ
ﻋﺰت را ﺑﻪ دﺳﺖ
آوردی ،و ]ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ[ ﺗﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪھﺎی ﻣﻦ ﻋﻮض ﯾﺎ ﺑﺪﻟﯽ ]در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮده
ﺧﻮﯾﺶ[ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯽ ،ﺛﻨﺎ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ھﻤﯿﺸﻪ ﯾﺎد ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮد را زﻧﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎران
ﮐﻪ ﻧﻢ آن ﮐﻮه و دﺷﺖ را زﻧﺪه ﻣﯽﺳﺎزد ،اﮔﺮ ﺧﯿﺮی از دﺳﺘﺖ ﻣﯽاﯾﺪ آن را در دﻧﯿﺎ درﯾﻎ
ﻣﮑﻦ ،ﭼﻮن ﺑﺮای ھﺮ ﮐﺲ ﻃﺒﻖ ھﻤﺎن ﻋﻤﻠﺶ ﭘﺎداش داده ﻣﯽﺷﻮد«.
آن ﮔﺎه ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﯾﻢ دﯾﻨﺎر ﺑﯿﺎورﯾﺪ! و ﺻﺪ دﯾﻨﺎر آورده ﺷﺪ ،و آن را ﺑﻪ وی داد،
اﺻﺒﻎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻟﺒﺎس و ﺻﺪ دﯾﻨﺎر؟! ﮔﻔﺖ :آری ،از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص

 -١در ﻧﺺ »ﺣﻠﻪ« اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ،و آن ﺟﺎﻣﻪ و ازار ورداء را ﺑﺎ ھﻢ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽدھﺪ .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻣﺮدم را در ﺟﺎﯾﮕﺎھﺎﯾﺸﺎن ﻗﺮار دھﯿﺪ«  ،١و اﯾﻦ ﻣﻨﺰﻟﺖ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻧﺰد
ﻣﻦ اﺳﺖ  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۳۲۴اﻣﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺎداش ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﺑﺮای ﯾﻚ ﻣﺴﻠﻤﺎن

و ﺗﺮﻣﺬی از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﺳﺎﺋﻠﯽ ﻧﺰد وی آﻣﺪ ،و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻪ
ﱠ
ﺟﺰاﻟﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،و ّ
ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل ﺧﺪاﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ:
او ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮدی
آری ،اﻓﺰود :و رﻣﻀﺎن را روزه ﻣﯽﮔﯿﺮی؟ ﮔﻔﺖ :آری ،اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺖ :ﺳﺌﻮال ﻧﻤﻮدی ،و
ﺑﺮای ﺳﺎﺋﻞ ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﻖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻮ را ﭘﯿﻮﻧﺪ دھﯿﻢ  ،٣آن ﮔﺎه ﺑﻪ او ﻟﺒﺎﺳﯽ
داد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻟﺒﺎس ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﺗﺎ آن وﻗﺖ در ﺣﻔﻆ ﺧﺪا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺎرهای از آن ﺑﺮ ﺗﻦ او
ﺑﺎﺷﺪ«  .٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ) (۱/۱۴۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﻃﻌﺎم ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ س در اﯾﻦ ﺑﺎره ،و ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﱠ
اﺑﻮﺑﮑﺮ در اﻟﻐﯿﻼﻧﯿﺎت و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ:

رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺳﺮﯾﻪای را ﻓﺮﺳﺘﺎد و در رأس آﻧﮫﺎ ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺎده ب ﺑﻮد،
آﻧﺎن دﭼﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻗﯿﺲ ﺑﺮایﺷﺎن ﻧﻪ ﺳﻮاری را ذﺑﺢ ﻧﻤﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻣﺪﻧﺪ،
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺳﺨﺎوت ﻋﺎدت
و ﺧﻮی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺖ« .و ﻧﺰد اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از راﻓﻊ ﺑﻦ ﺧﺪﯾﺞ س
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﮐﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ب ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮد روی آورد و ﺑﻪ
ﻗﯿﺲ ﺑﻪ ﺳﻌﺪ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ذﺑﺢ ﻧﮑﻦ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ذﺑﺢ ﻧﻤﻮد و ]ﺧﺒﺮ[
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۴۸۴آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ) (۱ /۲۰۰ /۱۲در ﺳﻨﺪ آن اﺻﺒﻎ ﺑﻦ ﻧﺒﺎﺗﺔ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺮوک و ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ دروغ
اﺳﺖ و ﺳﻼﻣﺔ اﻟﮑﻨﺪی ھﻢ ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ .در ﺿﻤﻦ از ﻗﺼﻪ ﻋﻼﯾﻢ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﻮدن ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ:
اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ) (۱۸۹۴و ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ ).(۱۳۴۴
 -٣در ﺣﺪﯾﺚ »ﻧﺼﻠﮏ« آﻣﺪه و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ :ﺑﺎﻻی ﻣﺎ ﺣﻖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺻﻠﻪ رﺣﻤﯽ و
ﺷﻔﻘﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
 -٤ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ) (۱۷۱۱و در آن ﺟﮫﺎﻟﺖ اﺳﺖ.
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ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رﺳﯿﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد» :وی در ﺧﺎﻧﺪان ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪی اﺳﺖ« ،اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ در ﻏﺰوه
ﺧﺒﻂ  ١رخ داده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۲۶۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻣﺎھﯽ ﺑﺰرﮔﯽ در ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺤﺮ ﺑﺮای ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ

ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺟﺎﺑﺮ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎده در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
اﻣﯿﺮ ﻣﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ ،و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻣﺎن ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،آن ﮔﺎه وی ﻧﻪ ﺷﺘﺮ را ﺑﺮای
ﻣﺎ ذﺑﺢ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﻧﺎﮔﺎه ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎھﯽ ﺑﺮﺧﻮردﯾﻢ ،و ﺳﻪ روز
ﺑﺮ آن اﻗﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و از آن آﻧﭽﻪ از ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ در ﻣﺸﮏھﺎی آﺑﺨﻮری و ﺟﻮالھﺎ
ﺣﻤﻞ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص آﻣﺪﯾﻢ ،و آن را ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ
دادﯾﻢ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮔﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ آن را ﻗﺒﻞ از ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺷﺪن ﺑﻮﯾﺶ درک ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،دوﺳﺖ
ﱠ
داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ از آن ﻣﯽﺑﻮد  .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۵/۳۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﮐﺎﺗﺐ
ﻟﯿﺚ آﻣﺪه ،ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ ﺑﻦ اﻟﻠﯿﺚ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وی ﺛﻘﻪ و ﻣﺄﻣﻮن اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﺣﻤﺪ و
ﻏﯿﺮ وی او را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و اﺑﻮﺣﻤﺰه ﺧﻮﻻﻧﯽ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
ﻗﺼﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن ﻋﻤﺮ و ﺑﻼل ب در اﻃﻌﺎم ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ رخ داد

اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ از ﻗﯿﺲ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎزم س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ
ﺷﺎم آﻣﺪ ،و اﻣﺮای ﻋﺴﺎﮐﺮ ھﻢ ﻧﺰدش ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻼل ﻧﺰدش آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای ﻋﻤﺮ ،ای
ﻋﻤﺮ ،ﻋﻤﺮ ﭘﺎﺳﺦ داد :اﯾﻦ ﻋﻤﺮ اﺳﺖ .ﺑﻼل ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ در ﺑﯿﻦ اﯾﻨﮫﺎ و ﺑﯿﻦ ﺧﺪا ھﺴﺘﯽ ،و در
ﺑﯿﻦ ﺗﻮ و ﺧﺪا ھﯿﭽﮑﺲ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮاﻧﺪ ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻃﺮف راﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺪ ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﭗ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺒﯿﻦ ،ﭼﻮن ھﻤﯿﻦھﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ
ﮐﻪ ﻧﺰدت آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﯾﻦھﺎ ﺟﺰ ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺮﻧﺪه دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺧﻮرﻧﺪ  ،٣ﻋﻤﺮ س
ﮔﻔﺖ :راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ ،ﻣﻦ از اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮد ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﯽﺧﯿﺰم ،ﮐﻪ ﺑﺮای ھﺮ ﻣﺮدی
از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دو ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﮔﻨﺪم و ﺑﻪ ﻗﺪر ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﺳﺮﮐﻪ و روﻏﻦ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ،
 -١ﺧﺒﻂ :زدن درﺧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎ ،ﺗﺎ ﺑﺮگ آن ﺑﺮای ﻋﻠﻒ ﺷﺘﺮ ﺑﺮﯾﺰد ،و ﺧﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ،ﺑﺮگ اﻓﺘﺎده ،و
ﺧﺒﻂ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ در ﺟﮫﯿﻨﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﻨﺞ روزی ﻣﺪﯾﻨﻪ ،و ﺳﺮﯾﻪ ﺧﺒﻂ ﮐﻪ از ﺳﺮاﯾﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﻪﺳﻮی ﻗﺮﯾﻪای از ﺟﮫﯿﻨﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺎم ﺧﻮد را از ھﻤﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﺮﺳﻨﻪ
ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺧﺒﻂ » -ورقھﺎی اﻓﺘﺎده«  -را ﺧﻮردﻧﺪ.
٢
 -٣ﮐﻨﺎﯾﻪ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ ﻣﺘﺮفاﻧﺪ.

٢٥٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ را ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ ،ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،اﯾﻦ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﯿﺮ را زﯾﺎد ﻧﻤﻮده و وﺳﻌﺖ آورده اﺳﺖ ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :اﮐﻨﻮن درﺳﺖ اﺳﺖ  .١اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۳۱۸آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﯾﻦ را از ﻗﯿﺲ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ
ﱠ
ﻧﻤﻮده .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۵/۲۱۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﮐﻪ ﺛﻘﻪ و ﻣﺄﻣﻮن
اﺳﺖ ،رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
اﻧﻔﺎق ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد

ﻗﺼﻪ ﺑﻼل س در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎ ﯾﻚ ﻣﺸﺮك
ﱠ
ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ھﻮرﯾﻨﯽ  ٢رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﻠﺐ ﺑﺎ ﺑﻼل ﻣﻮذن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ

ﺧﺪا ص ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮدم ،و ﮔﻔﺘﻢ :ای ﺑﻼل ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﻦ ﮐﻪ اﻧﻔﺎق ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ داﺷﺖ از اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺒﻌﻮﺛﺶ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ وﻓﺎت ﮐﺮد ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه داﺷﺘﻢ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ )اﻧﺴﺎن(
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻧﺰدش ﻣﯽآﻣﺪ ،و او را ﻓﻘﯿﺮ ﻣﯽدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﺮد ،و ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدم و
ﻗﺮض ﻣﯽﮐﺮدم ،و ﻟﺒﺎس و ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺧﺮﯾﺪم ،و آن را ﺑﺮ او ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪم و ﻏﺬا ﻣﯽدادم ،ﺗﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدی از ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﻮرد و ﮔﻔﺖ :ای ﺑﻼل ،ﻧﺰد ﻣﻦ ﻓﺮاﺧﯽ اﺳﺖ ،ﺟﺰ از
ﻣﻦ از ﮐﺴﯽ ﻗﺮض ﻣﮑﻦ ،و ﻣﻦ ﭼﻨﺎن ﻧﻤﻮدم .روزی وﺿﻮ ﻧﻤﻮدم ،و ﺑﻌﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺮای
ّ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ آن ﻣﺸﺮک در ﺟﻤﻌﯽ از ﺗﺠﺎر ]ﺣﺎﺿﺮ[ اﺳﺖ،
ﻧﻤﺎز اذان ﺑﺪھﻢ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ را دﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ای ﺣﺒﺸﯽ) ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ( ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﯽ .آن ﮔﺎه او ﺑﺮ ﻣﻦ ﻏﻠﻈﺖ
و ﺗﺮﺷﺮوﯾﯽ ﻧﻤﻮد ،و ﻗﻮل ﺑﺰرﮔﯽ  -و ﯾﺎ ﻏﻠﯿﻈﯽ  -ﮔﻔﺖ :و اﻓﺰود :آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻣﯿﺎن ﺗﻮ و
ﻣﺎه ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﯿﺎن ﺗﻮ و آن ﻓﻘﻂ ﭼﮫﺎر ﺷﺐ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ،و
ﺗﻮ را در ﺑﺪل آﻧﭽﻪ از ﻣﻦ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮم ،ﭼﻮن ﻣﻦ آﻧﭽﻪ را ﺑﺮاﯾﺖ دادم ،آن را ﻧﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺰت و ﮐﺮاﻣﺖ ﺗﻮ دادم ،و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺰت و ﮐﺮاﻣﺖ ﺻﺎﺣﺒﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ آن را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮی ﺑﺮاﯾﺖ دادم ﺗﺎ ﻏﻼﻣﻢ ﺷﻮی ،و ﺑﮕﺬارﻣﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان را ﺑﭽﺮاﻧﯽ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻗﺒﻞ
از اﯾﻦ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﻧﻤﻮدی ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﻣﺮا در رواﻧﻢ ﭼﯿﺰی ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﻪ
 -١ﺣﺴﻦ .اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه در اﻻﻣﻮال )ص  (۳۳۵و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ).(۳۳۷ /۱
ﱠ
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﺻﻞ آﻣﺪه ،و ﻣﻤﮑﻦ وی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻟﺤﯽ اﻟﺤﻤﯿﺮی اﺑﻮﻋﺎﻣﺮ اﻟﮫﻮزﻧﯽ اﻟﺤﻤﺼﯽ ﺑﺎﺷﺪ،
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺗﮫﺬﯾﺐ اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ ) (۵/۳۷۳ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ،و در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻻﻣﻮال آﻣﺪه از
اﺑﻮﻋﺎﻣﺮاﻟﮫﻮزﻧﯽ ،ﮐﻪ وی ﺗﺎﺑﻌﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ دار و ﺛﻘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ

٢٥٣

ﻧﻔﺲھﺎی ﻣﺮدم را ﻣﯽﮔﯿﺮد  ،١ﺑﻌﺪ رﻓﺘﻢ و اذان دادم ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء را ﺧﻮاﻧﺪم ،و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ اھﻞ و ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و ﻣﻦ ﺑﺮای ورود ﻧﺰدش اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻢ،
و ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه داد ،ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﺪاﯾﺖ ھﻤﺎن ﻣﺸﺮﮐﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺖ
ﯾﺎدآوری ﻧﻤﻮدم ،ﻣﻦ از وی ﻗﺮض ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ و آن ﭼﻨﺎن ﮔﻔﺖ ،و ﻧﺰد ﺗﻮ
ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن را از ﻃﺮف ﻣﻦ ادا ﺳﺎزد ،و ﻧﻪ ھﻢ ﻧﺰد ﺧﻮدم ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ،و او ﻣﺮا
رﺳﻮا ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﺑﺪه ﮐﻪ )ﺑﻪ( ﺑﻌﻀﯽ اﯾﻦ ﻗﺮﯾﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم آوردهاﻧﺪ ﺑﺮوم،
ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ رﺳﻮﻟﺶ را رزﻗﯽ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﺑﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ ،و ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺧﻮد آﻣﺪم ،و ﺷﻤﺸﯿﺮ ،ﻧﯿﺰه و ﺗﯿﺮ و ﮐﻔﺸﻢ را ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺮم
ﮔﺬاﺷﺘﻢ و روﯾﻢ را ﻃﺮف اﻓﻖ ﮔﺮداﻧﯿﺪم ،و ھﺮﮔﺎھﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣﯽرﻓﺘﻢ ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﺪم،
و ﭼﻮن ﻣﯽدﯾﺪم ھﻨﻮز ﺷﺐ اﺳﺖ ﺑﺎزﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪم ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻤﻮد ﺻﺒﺢ اول دﻣﯿﺪ ،آن ﮔﺎه
ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ ّ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺻﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ :ای ﺑﻼل ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ّ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﭼﮫﺎر ﺷﺘﺮ ﺑﺎ ﺑﺎرھﺎی ﺧﻮد در
ﺑﯿﺎ ،ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدم ،ﺗﺎ ﻧﺰدش ﺑﯿﺎﯾﻢ ،و
آﻧﺠﺎاﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص آﻣﺪم ،و اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻢ ،او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻣﮋده ﺑﺎدا
ﺑﺮاﯾﺖ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻀﺎی دﯾﻨﺖ را ﺑﺮاﯾﺖ آورده اﺳﺖ« و ﻣﻦ ﺧﺪا را ﺳﺘﻮدم ،او اﻓﺰود:
»آﯾﺎ ﺑﺮ آن ﭼﮫﺎر ﺷﺘﺮی ﮐﻪ ﺧﻮاﺑﯿﺪهاﻧﺪ ﻋﺒﻮر ﻧﻨﻤﻮدی؟« ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﯽ .ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮد آنھﺎ و
ﺑﺎرھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ  -دﯾﺪم ﮐﻪ در آنھﺎ ﻟﺒﺎس و ﻃﻌﺎم ﺑﻮد ،و ﺑﺰرگ ﻓﺪک آنھﺎ را
ﺑﺮاﯾﺶ اھﺪا ﻧﻤﻮده ﺑﻮد  ،-آنھﺎ را ﻧﺰد ﺧﻮد ﻗﺒﺾ ﮐﻦ ،و ﺑﻌﺪ از آن دﯾﻨﺖ را ادا ﮐﻦ«.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﭼﻨﺎن ﻧﻤﻮدم ،و ﺑﺎرھﺎﯾﺸﺎن را از آﻧﮫﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﻮدم ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮایﺷﺎن
ﻋﻠﻒ دادم ،و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻃﺮف اذان ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ رﻓﺘﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻧﻤﺎز را
ﺧﻮاﻧﺪ ،و ﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﻘﯿﻊ ﺧﺎرج ﺷﺪم ،و دو اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد را در ﮔﻮشھﺎﯾﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﮔﻔﺘﻢ :ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺧﻮاھﺎن دﯾﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد ،و ﺗﺎ آن وﻗﺖ
ﻣﺼﺮوف ﻓﺮوش و ادای ﻗﺮض و ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮدن ﺑﻮدم ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻻی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
دﯾﻨﯽ در روز زﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،و دو اوﻗﯿﻪ و ﯾﺎ ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ اوﻗﯿﻪ ﻧﺰدم اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ
ﻃﺮف ﻣﺴﺠﺪ رﻓﺘﻢ ،و اﮐﺜﺮ روز رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻃﺮف او رﻓﺘﻢ و ﺑﺮ او ﺳﻼم ﮐﺮدم ،او )ﺑﻪ ﻣﻦ( ﮔﻔﺖ» :آﻧﭽﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﻮد ﭼﻄﻮر
ﺷﺪ؟« ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻮد ادا ﻧﻤﻮد ،و ﭼﯿﺰی
 -١ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺸﻢ و ﻏﯿﺮت ﻓﺮاﯾﻢ ﮔﺮﻓﺖ .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﭼﯿﺰی اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺎﻧﺪ؟« ﮔﻔﺘﻢ :آری ،دو دﯾﻨﺎر ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ از
آنھﺎ ھﻢ ﻣﺮا راﺣﺖ ﮐﻨﯽ ،ﭼﻮن ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮا از آنھﺎ راﺣﺖ ﻧﺴﺎﺧﺘﻪای ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از اھﻞ
ﺧﻮد داﺧﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮم« ،و ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﻧﺰد ﻣﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪ ،و او در ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ ،و ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮد
و روز دوم را ﻧﯿﺰ در ﻣﺴﺠﺪ ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در روز آﺧﺮ دو ﺳﻮار آﻣﺪ ،و ﻣﻦ اﯾﺸﺎن
را ﺑﺮدم ،و ﺑﺮایﺷﺎن ﻟﺒﺎﺳﺪادم و ﻃﻌﺎم دادم ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء را ﺧﻮاﻧﺪ ،و ﻣﺮا
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﮔﻔﺖ» ،آﻧﭽﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﻮد ﭼﻄﻮر ﺷﺪ؟« ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را از آن راﺣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺖ :و ﺣﻤﺪ ﺧﺪا را ﺑﻪﺟﺎی آورد] ،اﯾﻦ[ از ﺗﺮس آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮگ او
را درک ﻧﻤﺎﯾﺪ و آنھﺎ ﻧﺰدش ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻦ وی را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮدم ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺰد
ھﻤﺴﺮاﻧﺶ آﻣﺪه ،و ﺑﻪ ھﺮ ﯾﮏ زن ﺳﻼم داد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺧﻮد آﻣﺪ .اﯾﻦ ﺑﻮد
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺮا از آن ﺳﺌﻮال ﻧﻤﻮدی  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۵۵آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ
ﱠ
اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۳۹آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدن اﻣﻮال ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدن ﻣﺎل و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ وی

ﺣﺪﯾﺚ ّام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ّام ﺳﻠﻤﻪ ب در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ام ﺳﻠﻤﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ زﯾﺎدﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻗﺒﺾ ﻧﻤﻮد آﻣﺪ ﻣﯽداﻧﻢ ،در ﯾﮏ وﻗﺖ ﺷﺐ ﺧﺮﯾﻄﻪای
ﮐﻪ در آن ھﺸﺘﺼﺪ درھﻢ و ﺻﺤﯿﻔﻪای ﺑﻮد ،ﺑﺮاﯾﺶ آﻣﺪ ،وی آن را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد،
ﭼﻮن آن ﺷﺐ ]ﻧﻮﺑﺖ[ ﻣﻦ ﺑﻮد  ،٢ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و در اﺗﺎق در ﺟﺎی ﻧﻤﺎز ﺧﻮد
ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ ،و ﻣﻦ ﺑﺮای وی و ﺑﺮای ﺧﻮدم ]ﺟﺎی ﺧﻮاب[ آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدم و اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﯽﮐﺸﯿﺪم] ،ﻧﻤﺎز را[ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﻤﻮد ،ﺑﺎز ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،و ﺑﺎز ﺑﺮﮔﺸﺖ و ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﻮد ،ﺗﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ،و ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﮔﻔﺖ» :آن ﺧﺮﯾﻄﻪای ﮐﻪ
ﺷﺐ ﻣﺮا در ﻓﺘﻨﻪ اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟« و آن را ﺧﻮاﺳﺖ و ﺗﻘﺴﯿﻤﺶ ﻧﻤﻮد .ﮔﻔﺘﻢ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ،ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دادی ،ﮐﻪ آن را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدادی؟ ﮔﻔﺖ» :ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم ،و آن ﺑﻪ

 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﻟﺪﻻﺋﻞ ) (۳۵۰ – ۳۴۸ /۱و در ﺳﻨﺪ آن ﺳﻼم ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﮫﻮل
اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :ﺗﻘﺮﯾﺐ ).(۳۴۲ /۱
 -٢ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آن ﺷﺐ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﯽآﻣﺪ .م.

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
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ﻃﺮﻓﻢ ﻣﯽآﻣﺪ  ،١ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺘﻢ ﺗﺎ آن را ﺑﺒﯿﻨﻢ ،و ﺑﺎز ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺘﻢ و ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم«  .٢ھﯿﺜﻤﯽ
) (۱۰/۳۲۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن را ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﻨﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﻌﻀﯽ آنھﺎ ﺟﯿﺪ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدن ھﺸﺘﺎدھﺰاری ﮐﻪ ﻋﻼء ﺑﻦ ﺣﻀﺮﻣﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد

ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۳۲۹از ﺣﻤﯿﺪﺑﻦ ھﻼل ازاﺑﻮﺑﺮده از اﺑﻮﻣﻮﺳﺎی اﺷﻌﺮی ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده
ﮐﻪ :ﻋﻼء ﺑﻦ ﺣﻀﺮﻣﯽ س ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص از ﺑﺤﺮﯾﻦ ھﺸﺘﺎد ھﺰار ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﺑﺮای
رﺳﻮل ﺧﺪا ص زﯾﺎدﺗﺮ از آن ﻣﺎل ،ﻧﻪ ﻗﺒﻞ از آن آﻣﺪه ﺑﻮد ،و ﻧﻪ ﺑﻌﺪ از آن ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ھﺪاﯾﺖ داد ،و آن ﻣﺎل روی ﺑﻮرﯾﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻧﺪا ﮐﺮده ﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
آﻣﺪ ،و ﺑﺮ ﻣﺎل اﯾﺴﺘﺎده ﻧﻈﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﻣﺮدم آﻣﺪﻧﺪ ،وی ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ آﻧﮫﺎﻣﯽ داد ،و
در روز ﺟﺰ ﻗﺒﻀﻪ  ٣ﻧﻪ ﻋﺪدی ﺑﻮد ،و ﻧﻪ ھﻢ وزﻧﯽ ،آن ﮔﺎه ﻋﺒﺎس س آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای
رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﻦ در روز ﺑﺪر ﻓﺪﯾﻪ ﺧﻮد و ﻓﺪﯾﻪ ﻋﻘﯿﻞ  ٤را دادم و ﻋﻘﯿﻞ ﻣﺎل ﻧﺪاﺷﺖ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از اﯾﻦ ﻣﺎل ﺑﺪه .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ﺑﮕﯿﺮ« ،آن ﮔﺎه در ﭼﺎدر ﺳﯿﺎه ﻧﻘﺶ
داری ﮐﻪ ﺑﺮ دوش داﺷﺖ اﻧﺪاﺧﺖ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺪد ،وﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ،آن
ﮔﺎه ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪﺳﻮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا اﯾﻦ را ﺑﺮ ﻣﻦ
ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻦ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ّ
ﺗﺒﺴﻢ ﻧﻤﻮد )ﺣﺘﯽ ﮐﻪ دﻧﺪان ﺿﺎﺣﮏ ﯾﺎ ﻧﯿﺶ دﻧﺪاﻧﺶ ﻇﺎھﺮ
ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﻔﺖ]» :ﻣﻦ ﺑﻠﻨﺪش ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ[ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار را ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﺎل ﺑﺮﮔﺮدان و ﺑﺎ آﻧﭽﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺮﺧﯿﺰ« ،و او ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮد و آن ﻣﺎل را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮد(  ،٥و ﻣﯿﮕﻔﺖ :ﯾﮑﯽ آن
ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وﻋﺪه داده ﺑﻮد ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺮآورده ﻧﻤﻮد ،و دﯾﮕﺮ را ﻧﻤﯽداﻧﻢ:
َ
ُُ
ُ ۡ َ ۡٗ ۡ ُ
﴿قُل ل ّ َِمن ٓ َ ۡ
ى إن َ� ۡعلَ ِم ٱ َّ ُ
ُ ّ َ ۡ ۡ َ
�� يُؤت ِ� ۡم
� ِ� قلو�ِ�م خ
� �يدِي�م مِن ٱ�� ٰٓ ِ
ِ
ُٓ َ
ۡ َ ُ
ُ
َخ ۡ ٗ
�� ّم َِّما أخِذ مِن� ۡم َو َ�غفِ ۡر ل� ۡم﴾ ]اﻻﻧﻔﺎل.[۷۰ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﻪ اﺳﯿﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﮕﻮ :اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﯿﺮی در دلھﺎی ﺷﻤﺎ

ﺑﺪاﻧﺪ ،ﺑﮫﺘﺮ از آﻧﭽﻪ از ﺷﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدھﺪ ،و ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ«.
 -١در ﻗﻠﺒﻢ ﺧﻄﻮر ﻣﯽﻧﻤﻮد.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ).(۴۱۴ /۴۳
 -٣ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺖ و ﭼﻨﮕﺎل ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﯽداد .م.
 -٤وی ﻋﻘﯿﻞ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ اﺳﺖ ،ﮐﻪ او و ﻋﻤﻮﯾﺶ ﻋﺒﺎس ب در روز ﺑﺪر اﺳﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
 -٥ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﻦ ﺳﻌﺪ.

٢٥٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﯾﻦ از آﻧﭽﻪ از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ  ،١و ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻐﻔﺮت ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ اﯾﻦ را
رواﯾﺖ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ .ذھﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ .و آن را اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۹از
ﺣﻤﯿﺪﺑﻦ ھﻼل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﺑﻮﺑﺮده و اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدن ﻣﺎل و ﻣﺴﺎواﺗﺶ در ﺗﻘﺴﯿﻢ

ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺑﻮﺑﮑﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره و ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل در ﻋﮫﺪ وی

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ از ﺳﮫﻞ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺜﻤﻪ و ﻏﯿﺮ وی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ :اﺑﻮﺑﮑﺮ ّ
ﺻﺪﯾﻖ س ﺑﯿﺖ
اﻟﻤﺎﻟﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺸﮫﻮری در ﺳﻨﺢ داﺷﺖ  ٢و ھﯿﭻ ﮐﺲ از آن ﺣﺮاﺳﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد،
ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ای ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا :آﯾﺎ ﮐﺴﯽ را ﺑﺮ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻣﻮﻇﻒ ﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﯽ ﺗﺎ
از آن ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری و ﺣﺮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ آن ھﺮاﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﺮا؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ آن
ﻗﻔﻞ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،وی را ﻋﺎدت ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را در آن ﻣﯽﺑﻮد ﻣﯽداد) ،و(
ﭼﯿﺰی در آن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮐﻮچ ﮐﺮد ،آن را ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ داد،
ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺧﻮد را در ھﻤﺎن ﻣﻨﺰﻟﯽ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد در آن ﺑﻮد ،و از ﻣﻌﺎدن ﻗﺒﻠﯿﻪ  ٣و از
ﻣﻌﺎدن ﺟﮫﯿﻨﻪ ﻣﺎل زﯾﺎدی ﺑﺮاﯾﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد ،و ﻣﻌﺪن ﺑﻨﯽ ﺳﻠﯿﻢ ﻧﯿﺰ در ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﮔﺸﺎﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ،و ازآن ﺑﺮاﯾﺶ ﺻﺪﻗﻪ آﻣﺪ ،ﮐﻪ در ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ س
آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎرهھﺎی ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﺑﺮای ھﺮ ﺻﺪ اﻧﺴﺎن
اﯾﻦ ﻗﺪر و اﯾﻦ ﻗﺪر ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،وﻣﺴﺎوات را در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدن در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﺮاﻋﺎت
ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ :آزاد ،ﻏﻼم ،ﻧﺮ ،ﻣﺎده ،ﺧﺮد و ﺑﺰرگ در آن )ﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﺴﺎوی( ﺑﻮدﻧﺪ ،وی ﺷﺘﺮ،
اﺳﺐ و ﺳﻼح را ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﺮد ،و در راه ﺧﺪا ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﺳﺎﻟﯽ ﭘﯿﺮاھﻦھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ
از اﻃﺮاف آورده ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد ،در ﻣﯿﺎن ﺑﯿﻮهھﺎی اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ در زﻣﺴﺘﺎن
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد.و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س درﮔﺬﺷﺖ ودﻓﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س
اﻣﯿﻦھﺎ را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ آﻧﮫﺎ در ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل اﺑﻮﺑﮑﺮ داﺧﻞ ﺷﺪ ،و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف و
ّ
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ب) ،ﻏﯿﺮ آن دو( ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل را ﺑﺎز ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و در
 -١ﺻﺤﯿﺢ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۳۲۹/۳او و ذھﺒﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
 -٢ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ در ﻋﻮاﻟﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎزل ﺑﻨﯽ ﺣﺎرث ﺑﻦ ﺧﺰرج درآﻧﺠﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ داﺷﺖ.
 -٣ﻗﺒﻠﯿﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻗﺒﻞ اﺳﺖ ،و ﻧﺎﺣﯿﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺤﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دارد ،و در ﻣﯿﺎن آن و
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﭘﻨﺞ روی ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ

٢٥٧

آن دﯾﻨﺎری و درھﻤﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ،و ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﮐﺘﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎل در آن ﻣﯽﺑﻮد ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺗﮑﺎن
داده ﺷﺪ ،و از آن ﯾﮏ درھﻢ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،و ھﻤﻪ ﺑﺮای اﺑﻮﺑﮑﺮ س دﻋﺎی رﺣﻤﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و در
ﻣﺪﯾﻨﻪ وزن ﮐﻨﻨﺪهای در ﻋﮫﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻮد ،وی ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﻣﯽﺑﻮد
وزن ﻣﯽﻧﻤﻮد ،آن وزن ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ :آن ﻣﺎلھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س آﻣﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺣﺪ
رﺳﯿﺪه ﺑﻮد؟ وی ﮔﻔﺖ :دوﯾﺴﺖ ھﺰار  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۳۱آﻣﺪه اﺳﺖ .٢
ﺣﺪﯾﺚ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪ و ﻏﯿﺮ وی درﺑﺎره ﻣﺴﺎوات اﺑﻮﺑﮑﺮ س در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺎل
اﺣﻤﺪ در اﻟﺰھﺪ از اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﻣﺎﻟﯽ راﺗﻘﺴﯿﻢ

ﻧﻤﻮد ،و در آن در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﺴﺎوات ﮐﺮد ،ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
آﯾﺎ در ﻣﯿﺎن اﺻﺤﺎب ﺑﺪر و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از ﻣﺮدم ﻣﺴﺎوات و ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽﮐﻨﯽ؟! اﺑﻮﺑﮑﺮ س
ﭘﺎﺳﺦ داد :دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻮﺷﻪ ،دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺷﻪ اوﺳﻂ آن اﺳﺖ .و
ﻓﻀﯿﻠﺖ آن  ٣در ﭘﺎداشھﺎی آن اﺳﺖ .و ﻧﺰد اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ از )ﯾﺰﯾﺪ( ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺒﯿﺐ و ﻏﯿﺮ وی
آﻣﺪه ﮐﻪ :ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻓﺮق ﻗﺎﯾﻞ ﺷﻮد ،وی ﮔﻔﺖ:
ﻓﻀﯿﻠﺖھﺎﯾﺸﺎن ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﮫﺮه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺎوات ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۳۰۶آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻧﺰد ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۶/۳۴۸از اﺳﻠﻢ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ ،و در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،آن ﮔﺎه ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ:
ای ﺧﻠﯿﻔﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،اﮔﺮ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر را ﻓﻀﯿﻠﺖ دھﯽ ]ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد[؟ ﭘﺎﺳﺦ داد:
از آنھﺎ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺧﺮم  ،٤در اﯾﻦ ﺑﮫﺮه وری ﻣﺴﺎوات ،از ﺗﺮﺟﯿﺢ دادن ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ .و از
ﱠ
ﻋﻤﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻮﻻی ﻏﻔﺮه رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در اوﻟﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻤﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻧﻤﻮد ،ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ اواﯾﻞ و ﺳﺎﺑﻘﻪ داران را ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﺪه ،ﭘﺎﺳﺦ
داد :آﯾﺎ از اﯾﺸﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪﺷﺎن را ﺑﺨﺮم؟ آن ﮔﺎه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد و ﻣﺴﺎوات را ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﺮد.
ﻗﺼﻪ ﻣﺎل ﺑﺤﺮﯾﻦ و ﺗﻘﺴﯿﻢ آن در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم

 -١اﺑﻦ ﺳﻌﺪ در ﻃﺒﻘﺎت ).(۲۱۳ /۳
 -٢اﯾﻦ ﻧﺺ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٣اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ در اﺻﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻤﮑﻦ ﺻﻮاب »و ﻓﻀﯿﻠﺖھﺎﯾﺸﺎن« ﺑﺎﺷﺪ.
 -٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﺻﻞ و ﺑﯿﮫﻘﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ.

٢٥٨

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﮫﻘﯽ ،اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ،ﺑﺰار و ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن از ﻋﻤﺮ ﻣﻮﻻی ﻏﻔﺮه رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص رﺣﻠﺖ ﻧﻤﻮد ،ﻣﺎﻟﯽ از ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ،
اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﭼﯿﺰی دارد ﯾﺎ وﻋﺪهای دارد ﺑﺮﺧﯿﺰد و
ﺑﮕﯿﺮد .آن ﮔﺎه ﺟﺎﺑﺮ س ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ از ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺎل
آﻣﺪ اﯾﻦ ﻗﺪر و اﯾﻦ ﻗﺪر ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاھﻢ داد«  -ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺖ  -اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﻪ
او ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﺧﯿﺰ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮ ،و او ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺎﻧﺼﺪ درھﻢ آﻣﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﻔﺖ:
ﺑﺮای او ﯾﮏ ھﺰار درھﻢ ]دﯾﮕﺮ[ ﺷﻤﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،و در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ده ده درھﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد و
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ھﻤﺎن وﻋﺪهھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺮای ﻣﺮدم وﻋﺪه داده اﺳﺖ ،و در
ﺳﺎل آﯾﻨﺪه از آن ﻣﺎل ھﻢ ﻣﺎل زﯾﺎدﺗﺮی ﺑﺮاﯾﺶ آﻣﺪ ،و ﺑﯿﺴﺖ ﺑﯿﺴﺖ درھﻢ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،و از آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺎﻧﺪ ،وی آن را ﭘﻨﺞ ،ﭘﻨﺞ درھﻢ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺘﮑﺎران ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎراﻧﯽ دارﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﺑﺮایﺗﺎن ﮐﺎر
ﻣﯽﻧﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای آنھﺎ ھﻢ ﺳﮫﻤﯽ دادﯾﻢ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮔﺮ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر را ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
ﺳﺎﺑﻘﻪﺷﺎن و ﺟﺎﯾﮕﺎهﺷﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص از دﯾﮕﺮان اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺪھﯽ ]ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد[،
ﮔﻔﺖ :ﭘﺎداش آﻧﮫﺎ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺑﮫﺮه دادن ﻣﺴﺎوات از ﺗﺮﺟﯿﺢ دادن ﺑﮫﺘﺮ
اﺳﺖ ،و در وﻻﯾﺖ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد  ...١و ﺣﺪﯾﺚ را ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ،ﻣﺘﺬﮐﺮ
ﺷﺪه .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۲۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﻋﺪاﻟﺖ ﻋﻠﯽ س و ﻣﺴﺎواﺗﺶ در ﺗﻘﺴﯿﻢ ،و آﻧﭽﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﺮای زن ﻋﺮﺑﯿﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ
ﭼﻮن آزاد ﮐﺮدهاش داد ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮدم ،در آن ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ ﺑﺮای
ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺤﺎق )ﻋﻠﯿﮫﻤﺎاﻟﺼﻼه واﻟﺴﻼم( ﻧﺪﯾﺪم.
ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق و ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻣﻮال و اﻣﺘﯿﺎز دادن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻧﺴﺐ ﻋﻤﻠﮑﺮد وی س در
اﯾﻦ ﺑﺎره ،و ذﮐﺮ ﻣﻌﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﯿﻦ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد.

ً
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ،ﺑﺰار و ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻋﻤﺮ ﻣﻮﻻی ﻏﻔﺮه  -و ﺣﺪﯾﺚ را ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻗﺒﻼ

ﮔﺬﺷﺖ ،ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه  -رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و در آن آﻣﺪه :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س درﮔﺬﺷﺖ،
ﻋﻤﺮ س را ﺑﻪﺟﺎی ﺧﻮد ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺘﻮﺣﺎت زﯾﺎدی را ﻧﺼﯿﺒﺶ ﻧﻤﻮد ،و
 -١ﺑﯿﮫﻘﯽ در ﺳﻨﻦ ) (۳۵۰ /۶و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﺔ ).(۶۱۴ /۷

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ

٢٥٩

زﯾﺎده از آن ﺑﺮاﯾﺶ آﻣﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای اﺑﻮﺑﮑﺮ در اﯾﻦ ﻣﺎل رأﯾﯽ ﺑﻮد ،و ﻣﻦ رأی دﯾﮕﺮی دارم،
ﻣﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺟﻨﮕﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در رﮐﺎب وی
ﺟﻨﮕﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر را اﻣﺘﯿﺎز داد ،و ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
از آﻧﮫﺎ در ﺑﺪر ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ھﺰار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم
آوردﻧﺶ ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم آوردن اھﻞ ﺑﺪر ﺑﻮد ،ﺑﺮاﯾﺶ ﺷﺎﻧﺰده ھﺰار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد .و ﺑﺮای
زﻧﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ ھﺮ زن ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺻﻔﯿﻪ و ﺟﻮﯾﺮه ب دوازده ھﺰار ّ
ﻣﻘﺮر
ﺳﺎﺧﺖ ،و ﺑﻪ ھﺮ ﯾﮏ از آن دو ﺷﺶ ھﺰار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد ،و آنھﺎ از ﮔﺮﻓﺘﻦ آن اﻣﺘﻨﺎع
ورزﯾﺪﻧﺪ ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ را ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﺠﺮت ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدم ،اﯾﺸﺎن
ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﺠﺮت ﺑﺮای آﻧﺎن ّ
ﻣﻘﺮر ﻧﻨﻤﻮدهای ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﺰﻟﺖﺷﺎن ﻧﺰد
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص اﯾﻦ را ﺑﺮایﺷﺎن ّ
ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮدهای ،و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺰﻟﺖﺷﺎن را دارﯾﻢ ،آن
ّ
ﮔﺎه او اﯾﻦ را درﺳﺖ داﻧﺴﺖ و آﻧﮫﺎ را ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺎوی ﺳﺎﺧﺖ .و ﺑﺮای ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ س
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص دوازده ھﺰار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺮای اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ب
ﻣﻘﺮر ﺳﺎﺧﺖ ،و ﺑﺮای ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ب ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ھﺰار ّ
ﭼﮫﺎر ھﺰار ّ
ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد ،و
ﱠ
اﯾﺸﺎن را ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻗﺮاﺑﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ،ﺑﻪ ﭘﺪرﺷﺎن ﻣﻠﺤﻖ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و ﺑﺮای ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻋﻤﺮ س ﺳﻪ ھﺰار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد ،وی ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺪر ،ﺑﺮای اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ّ
ﻣﻘﺮر ﺳﺎﺧﺘﯽ  ١و
ﺑﺮای ﻣﻦ ﺳﻪ ھﺰار ّ
ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮدی؟! ﭼﻪ ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﺪر وی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﺒﻮد! و
ﺑﺮای وی ﭼﻪ ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﺒﻮد! ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﭘﺪرش ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص از
ﭘﺪرت ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ ﺑﻮد ،و او ﺧﻮدش ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص از ﺗﻮ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﺑﻮد!!.
و ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻨﯽ ﮐﻪ در ﺑﺪر ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،دو ھﺰار دو ھﺰار ّ
ﻣﻘﺮر
ﻧﻤﻮد ،آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻠﻤﻪ ب ﺑﺎز ﻧﺰدش ﮔﺬﺷﺖ ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ای ﻏﻼم ،ﯾﮏ ھﺰار
ﱠ
ﺑﺮای وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ  -ﯾﺎ ﮔﻔﺖ :ﯾﮏ ھﺰار ﺑﺮاﯾﺶ زﯾﺎد ﮐﻦ  ،-آن ﮔﺎه ّ
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﭼﻪ او را ﺑﺮ ﻣﺎ زﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﭼﻪ ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺪر وی داﺷﺖ ،و ﭘﺪران
ﻣﺎ آن را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺑﺮای وی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ دو ھﺰار ّ
ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮدم ،و ﺑﻪ
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ﺧﺎﻃﺮ ام ﺳﻠﻤﻪ س ﺑﺮاﯾﺶ ﯾﮏ ھﺰار اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدم ،اﮔﺮ ﺗﻮ ھﻢ ﻣﺎدری ﭼﻮن ام ﺳﻠﻤﻪ داری
 -١ﺷﺎﯾﺪ درﺳﺖ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﺎﺷﺪ :ﺑﺮای اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ﭼﮫﺎر ھﺰار ّ
ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮدی.
ّ
ّ
 - ٢وی ّ
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﺤﺶ اﺳﺖ ،و ﭘﺪرش ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺷﮫﯿﺪ اﺣﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

٢٦٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﱠ
ﺑﺮاﯾﺖ ﯾﮏ ھﺰار اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ﺑﺮای ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﺮادرزداده
ﱠ
ﱠ
ﺪاﻟﻠﻪ  -ھﺸﺖ ﺻﺪ ّ
ﻣﻘﺮر ﺳﺎﺧﺖ،
ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ س ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ  -ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﯿ
و ﺑﺮای ﻧﻀﺮﺑﻦ اﻧﺲ دو ھﺰار درھﻢ ّ
ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد ،ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ،ﮐﻪ ﻣﺜﻞ
وی اﺳﺖ ،ﻧﺰدت آﻣﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ ھﺸﺘﺼﺪ ّ
ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮدی ،و ّﺑﭽﻪای از اﻧﺼﺎر ﻧﺰدت آﻣﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ دو

١

ھﺰار ّ
ﻣﻘﺮر ﮐﺮدی ،ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻣﻦ ﭘﺪر او را در روز اﺣﺪ دﯾﺪم ،و ﻣﺮا از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ وی ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه وی ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را از ﻧﯿﺎم

ﺑﯿﺮون آورد و ﻗﺒﻀﻪ دﺳﺘﺶ را ﻣﺤﮑﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ذاﺗﯽ اﺳﺖ زﻧﺪه و ﻧﻤﯽﻣﯿﺮد ،و ﺟﻨﮕﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،و اﯾﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان
را ﻣﯽﭼﺮاﻧﺪ ،آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ اﯾﻦ دو ﺗﻦ را ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺴﺎوی ﺳﺎزم؟! و ﻋﻤﺮ س در ﻃﻮل ﻋﻤﺮش
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد ...و ﺣﺪﯾﺚ را ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﭼﯿﺰی از آن ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ،ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ،
و ﻟﻔﻆ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۶/۴آﻣﺪه ،از ﺑﺰار اﺳﺖ ،و ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در
اﯾﻦ اﺑﻮﻣﻌﺸﺮ ﻧﺠﯿﺢ آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ وی اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد .٢
ﺣﺪﯾﺚ اﻧﺲ س در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﻧﺰد ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۶/۳۵۰از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س و اﺑﻦ اﻟﻤﺴﯿﺐ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻋﻤﺮﺑﻦ
اﻟﺨﻄﺎب س ﺑﺮای ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﭘﻨﺞ ھﺰار ّ
ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺮای اﻧﺼﺎر ﭼﮫﺎر ھﺰار ﻧﻮﺷﺖ ،و ﺑﺮای
ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﮐﻪ در ﺑﺪر ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻨﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﮫﺎر ھﺰار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ
ﱠ
اﯾﺸﺎن :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻻﺳﺪ ﻣﺨﺰوﻣﯽ ،اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪّ ،
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﱠ
ﺟﺤﺶ اﺳﺪی و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ش ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف س ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻋﻤﺮ از
ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦھﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،وی ووی  !٣ﺑﻌﺪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺪه ،و
ّ
اﻻ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺪه ،آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ ﺑﻪ اﺑﻦ ﻋﻮف ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ وی ﭘﻨﺞ ھﺰار و ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﮫﺎر ھﺰار
ﱠ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻦ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ اﯾﻦ را ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ و ﺗﻮ ھﺮ
دو ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ھﺰار ﺟﻤﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ .اﯾﻦ را اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ
) (۲/۳۱۵آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -١درﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﺑﺮادر ﻃﻠﺤﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪﯾﺚ وی در اﻋﺘﺒﺎر و ﺷﺎھﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮای ﻓﮫﻢ اﻋﺘﺒﺎر و ﺷﺎھﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺤﺪﯾﺚ
در ﺟﻠﺪ آﺧﺮ ﮐﺘﺎب ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
 -٣ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ وی از ﺳﺎﺑﻘﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ

٢٦١

ﺣﺪﯾﺚ زﯾﺪﺑﻦ اﺳﻠﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از زﯾﺪﺑﻦ اﺳﻠﻢ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﻨﻈﻠﻪ ب  ١دو ھﺰار درھﻢ ّ
ﻣﺮدم ﻣﻌﺎش ّ
ﻣﻘﺮر ﮐﺮد ،آن
ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد ،ﺑﺮای

ﮔﺎه ﻃﻠﺤﻪ س ﯾﮏ ﺑﺮادرزاده ﺧﻮد را آورد ،و ﻋﻤﺮ ﺑﺮای وی ﮐﻤﺘﺮ از آن ﻣﻌﺎش ّ
ﻣﻘﺮر
ﻧﻤﻮد ،ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،اﯾﻦ اﻧﺼﺎری را ﺑﺮ ﺑﺮادرزاده ﻣﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ دادی؟ ﮔﻔﺖ:
آری ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﺪر وی را در ﺣﺎﻟﯽ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺷﺘﺮ
ﺑﺮھﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،در روز اﺣﺪ ﺑﺮھﻨﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۳۱۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺎﺷﺰه ﯾﺰﻧﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره
اﺣﻤﺪ از ﻧﺎﺷﺰه ﺑﻦ ّ
ﺳﻤﯽ ﯾﺰﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س در روز

ﺟﺎﺑﯿﻪ  ٢ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺷﻨﯿﺪم :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻣﺮا ﺧﺎزن و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه
اﯾﻦ ﻣﺎل ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻣﻦ از
اھﻞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و از ﺷﺮﯾﻒﺗﺮ آنھﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﻢ .و ﺑﻪ زﻧﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ده ھﺰار
ﱠ
ّ
ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد ،ﻣﮕﺮ ﺑﺮای ﺟﻮﯾﺮﯾﻪ ،ﺻﻔﯿﻪ و ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ )رﺿﯽاﻟﻠﻪ ﻋﻨﮫﻦ( .آن ﮔﺎه ﻋﺎﺋﺸﻪ ل
ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻣﺴﺎوات ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﺑﻨﺎﺑﺮ آن ﻋﻤﺮ س در ﻣﯿﺎنﺷﺎن
ﻣﺴﺎوات ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از ﯾﺎراﻧﻢ ،ﻣﮫﺎﺟﺮﻧﯽ اواﯾﻞ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﻢ  -ﭼﻮن ﻣﺎ
ﺑﻪ ﻇﻠﻢ و ّ
ﺗﻌﺪی از دﯾﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺮون راﻧﺪه ﺷﺪﯾﻢ  -و ]در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن[ از ﺷﺮﯾﻒﺗﺮ آنھﺎ،
و ﺑﺮای اھﻞ ﺑﺪر آنھﺎ ،ﭘﻨﺞ ھﺰار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺮای ﮐﺴﯽ از اﻧﺼﺎر در ﺑﺪر ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده
ﺑﻮد ،ﭼﮫﺎر ھﺰار ﻣ ّ
ﻘﺮر ﮐﺮد ،و ﺑﺮای ﮐﺴﯽ در اﺣﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﺳﻪ ھﺰار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد
و ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺠﺮت ﺳﺒﻘﺖ ﻧﻤﻮد ،ﻣﻌﺎش ﻧﯿﺰ ﺑﺮای وی ﭘﯿﺶ دﺳﺘﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ھﺠﺮت ﺳﮫﻞ اﻧﮕﺎری ﻧﻤﻮد ،ﻣﻌﺎش ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﻨﺪی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ھﯿﭻ ﮐﺲ
ﺟﺰ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺷﺘﺮ ﺧﻮد را ﻣﻼﻣﺖ ﻧﮑﻨﺪ ،ﻣﻦ ﻣﻌﺬرت ﺧﻮد را در ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﻧﻤﻮدن ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ
وﻟﯿﺪ ﺑﺮایﺗﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻣﻦ وی را اﻣﺮ ﻧﻤﻮدم ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺎل را ﺑﺮای ﺿﻌﻔﺎی ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ
ﻧﮕﻪ دارد ،وﻟﯽ او آن را ﺑﺮای زورﻣﻨﺪ و ﺑﺎﺷﺮف و ﺑﺎ زﺑﺎن دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وی را ﺑﺮﻃﺮف
ﺳﺎﺧﺘﻢ ،و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه را ّ
ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮدم ،آن ﮔﺎه اﺑﻮﻋﻤﺮوﺑﻦ ﺣﻔﺺ ﮔﻔﺖ :ای ﻋﻤﺮﺑﻦ
اﻟﺨﻄﺎب ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻌﺬور ﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﭼﻮن ﺗﻮ ﮐﺎرﻣﻨﺪی را ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
 -١وی ﺣﻨﻈﻠﻪ ﺑﻦ راھﺐ ﺷﮫﯿﺪ اﺣﺪ و ﻏﺴﯿﻞ ﻣﻼﺋﮑﻪ اﺳﺖ.
 -٢در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻔﺼﯿﻞ و ﺷﺮح اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ) (۱/۷۷ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد .م.

٢٦٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺧﺪا ص وی را اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،و ﺷﻤﺸﯿﺮی را در ﻧﯿﺎم اﻧﺪاﺧﺘﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
آن را از ﻧﯿﺎم ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد ،و ﺑﯿﺮﻗﯽ را ﮔﺬاﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻧﺼﺒﺶ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،و
ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻋﻤﻮ ﺣﺴﺪ ﻧﻤﻮدی!! ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﻗﺮاﺑﺖ ﻧﺰدﯾﮑﯽ داری ،و ﻧﻮﺳﻦ و
ﺳﺎل ھﺴﺘﯽ ،و درﺑﺎره ﺑﭽﻪ ﻋﻤﻮﯾﺖ ﻏﻀﺒﻨﺎﮐﯽ  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ ،و ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۶/۳۴۹اﯾﻦ را از ﻧﺎﺷﺰه ﺑﻦ ﺳﻤﯽ ﯾﺰﻧﯽ ﺑﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﻣﮕﺮ وی ﻣﻌﺬرت ﻋﺰل ﺧﺎﻟﺪ و ﻣﺎﺑﻌﺪ آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ّ
ﻣﺴﺘﻤﺮیﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﺮ س
ﺗﺪوﯾﻦ دﯾﻮان ﻋﻄﺎﯾﺎ و

ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﺮ س ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﻣﺎل زﯾﺎدی را ﺑﺮاﯾﺶ آورد ،و ﻋﻤﻠﮑﺮد وی در
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدن آن

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۲۱۶و ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۶/۳۵۰از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از
ﻧﺰد اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی س ﺑﺎ ھﺸﺘﺼﺪ ھﺰار درھﻢ ﻧﺰد ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س آﻣﺪم ،او ﺑﻪ ﻣﻦ
ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ آوردی؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺎ ھﺸﺘﺼﺪ ھﺰار درھﻢ آﻣﺪهام ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﭘﺎک و ﺣﻼل اﺳﺖ
وای ﺑﺮ ﺗﻮ؟ ﮔﻔﺘﻢ :آری .و ﻋﻤﺮ آن ﺷﺒﺶ را ﺑﯿﺪار ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ
اذان داده ﺷﺪ ،ھﻤﺴﺮش ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :اﻣﺸﺐ ﺧﻮاب ﻧﮑﺮدی! ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاب ﺑﺮود ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﭼﯿﺰی آﻣﺪه ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای اﺳﻼم ﺗﺎ اﮐﻨﻮن
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﺮایﺷﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد؟! ﭼﻪ ﻋﻤﺮ را در اﻣﺎن ﻣﯽداد ،ﮐﻪ اﮔﺮ ھﻼ ک ﺷﻮد و آن
ﻣﺎل ﻧﺰدش ﺑﺎﺷﺪ و آن را در ﺟﺎﯾﺶ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟! ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﺑﻪﺟﺎی
آورد ،ﻋﺪهای از اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻧﺰدش ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،و او ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ:
اﻣﺸﺐ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﭼﯿﺰی آﻣﺪه ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای اﺳﻼم ﺑﺮایﺷﺎن ﻣﺜﻞ آن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻦ
ﻧﻈﺮی را ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﺪم ،و ﺷﻤﺎ ھﻢ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺸﻮرت ﺑﺪھﯿﺪ ،ﻣﻦ ﺑﺮ آن ﺷﺪم ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺪھﻢ ،اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﮑﻦ ،ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺳﻼم داﺧﻞ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﻣﺎل زﯾﺎد ﻣﯽﮔﺮدد ،وﻟﯽ آنھﺎ را از روی ﮐﺘﺎب ﺑﺪه ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم زﯾﺎد
ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻣﺎل زﯾﺎد ﺷﺪ ،از روی آن ﺑﺮایﺷﺎن ﺑﺪه .ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺸﻮرت ﺑﺪھﯿﺪ ﮐﻪ از ﮐﺪام
آنھﺎ ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :از ﺧﻮدت ،ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﭼﻮن ﺗﻮ وﻟﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ھﺴﺘﯽ  -و
ﺑﻌﻀﯽ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ  -ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،وﻟﯿﮑﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ).(۴۷۵ /۳
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ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺣﺴﺐ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ وی ،دﯾﻮان را اﺳﺎس ﮔﺬاﺷﺖ ،از
ﺑﻨﯽ ھﺎﺷﻢ و ﻣﻄﻠﺐ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ ھﻤﻪﺷﺎن داد ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺪ ﺷﻤﺲ داد ،و
ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﯽ ﻧﻮﻓﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﻣﻨﺎف داد ،و از ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺪ ﺷﻤﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮی ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد .ﮐﻪ وی
ﺑﺮای ﻣﺎدری ھﺎﺷﻢ ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۳۱۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
ّ
ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﺮ و ﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺶ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪن رﺳﻮل
ﺗﺪوﯾﻦ دﯾﻮان
ﺧﺪا ص در ﻗﺪم ﻧﺨﺴﺖ
ﻧﺰد اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۲۱۲و ﻃﺒﺮی ) (۵/۲۲از ﻃﺮﯾﻖ وی از ﺟﺒﯿﺮﺑﻦ ﺣﻮﯾﺮث آﻣﺪه ﮐﻪ:

ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ دﯾﻮان ﻣﺸﻮرت ﺧﻮاﺳﺖ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ھﺮ ﺳﺎل ﻧﺰدت ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ از آن
ّ
ﭼﯿﺰی را ﻧﮕﻪ داری ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻦ ،و ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن س ﮔﻔﺖ :اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﺎل
زﯾﺎدی ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ آﻣﺎری از اﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد ﮐﻪ
ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ از ﻧﺎﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر آﯾﺪ ،و وﻟﯿﺪﺑﻦ ھﺸﺎم ﺑﻦ
ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ،ﻣﻦ ﺷﺎم رﻓﺘﻪام ﭘﺎدﺷﺎھﺎن آن دﯾﺎر را دﯾﺪم ﮐﻪ
دﯾﻮاﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،و ﻧﻈﺎم ارﺗﺸﯽ درﺳﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺗﻮ ھﻢ دﯾﻮاﻧﯽ ﺑﺴﺎز ،و ارﺗﺸﯽ درﺳﺖ
ﮐﻦ ،آن ﮔﺎه ﻗﻮل او را ﻗﺒﻮل ﮐﺮد و ﻋﻘﯿﻞ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ و ﻣﺨﺮﻣﻪ ﺑﻦ ﻧﻮﻓﻞ و ﺟﺒﯿﺮﺑﻦ
ﻣﻄﻌﻢ ش را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد  -آنھﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﺴﺐ داﻧﺎن ﻗﺮﯾﺶ ﺑﻮدﻧﺪ  -و ﮔﻔﺖ:
ﻣﺮدم را ﻃﺒﻖ ﻣﻨﺰﻟﺖھﺎﯾﺸﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،و آنھﺎ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و از ﺑﻨﯽ ھﺎﺷﻢ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮدﻧﺪ،
و ﺑﻌﺪ از آن آنھﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ س و ﻗﻮﻣﺶ را درج ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﻋﻤﺮ س را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺧﻼﻓﺖ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ آن ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮد ،ﮔﻔﺖ :دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ  -ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ  -اﯾﻦ ﻃﻮر ﻣﯽﺑﻮد ،وﻟﯽ از ﻗﺮاﺑﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ ،و ﺑﺎز
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ و ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ،و ﻋﻤﺮ را در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۳۱۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن ﻋﻤﺮ س و ﺑﻨﯽ ﻋﺪی در ﻗﺼﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺎل اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد
ﻧﺰد اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۲۱۲و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﺮی ) (۵/۲۳از ﻃﺮﯾﻖ وی از اﺳﻠﻢ رواﯾﺖ

اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﯽ ﻋﺪی ﻧﺰد ﻋﻤﺮ س آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻮ ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ھﺴﺘﯽ ،ﮔﻔﺖ :ای ﺧﻠﯿﻔﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :درﺳﺖ اﺳﺖ،
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﮔﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در ھﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدادی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﺗﻮ را در آن ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺦ ﺑﺦ ﺑﻨﯽ ﻋﺪی! ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎم ﻣﻦ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،و ﻣﻦ
ﻧﯿﮑﯽھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎ از دﺳﺖ ﺑﺪھﻢ؟! ﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ دﻋﻮت
ﺑﺮایﺗﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ دﻓﺘﺮ ھﻢ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد  -ﯾﻌﻨﯽ وﻟﻮ اﮔﺮ در آﺧﺮ ﻣﺮدم ھﻢ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﯾﺪ ،ﻣﻦ دو ﯾﺎر دارم ﮐﻪ راھﯽ را ﭘﯿﻤﻮدﻧﺪ ،اﮔﺮ از آﻧﮫﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﻢ ،ﺟﺪا ﮐﺮده
ﺧﻮاھﻢ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﺎ ﻓﻀﯿﻠﺖ را در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎوردﯾﻢ ،و از آﺧﺮت آﻧﭽﻪ را
از ﺛﻮاب ﺧﺪاوﻧﺪ ّ
ﺗﻤﻨﺎ دارﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﭽﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ ،ﺗﻤﻨﺎ ﻧﺪارﯾﻢ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ و
ﻣﺤﻤﺪ ص ،او ﺷﺮف و ّ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ّ
ﻋﺰت ﻣﺎﺳﺖ ،و ﻗﻮﻣﺶ اﺷﺮف ﻋﺮب اﺳﺖ ،و ﺑﻌﺪ از آن

ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ و ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ،ﻋﺮب ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ّ
ﻋﺰت داده ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻌﻀﯽ از
آنھﺎ ﭘﺲ از ﭘﺪران زﯾﺎدی ﺑﻪ وی ﺑﺮﺳﻨﺪ ،وﻟﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و او ﮐﻪ در ﻧﺴﺒﺶ ﺑﺎ وی ﯾﮑﺠﺎ
ﺷﻮﯾﻢ ،و ﺗﺎ آدم از وی ﺟﺪا ﻧﺸﻮﯾﻢ ﺟﺰ ﭘﺪران ﭼﻨﺪی ﻓﺮق ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦ  -ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ  -اﮔﺮ ﻋﺠﻢھﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺪون ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ،آﻧﮫﺎ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ
ّ
ﻣﺤﻤﺪ ص اوﻟﯽ ﺗﺮاﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻗﺮاﺑﺘﯽ ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻨﺪ ،و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آن ﭼﻪ ﻧﺰد

ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﮑﻨﺪ ،ﭼﻮن ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻋﻤﻠﺶ ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻧﺴﺒﺶ ﺑﻪ وی
ﮐﺎری از ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽﺑﺮد .١
رﺟﻮع ﻧﻤﻮدن ﻋﻤﺮ ﺑﻪ رأی اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻠﯽ ش در ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﱠ
ﺑﺰار از ﻋﻤﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﻮﻻی ﻏﻔﺮه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﻣﺎﻟﯽ از

ﺑﺤﺮﯾﻦ آﻣﺪ ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﻃﻮل آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و در آن آﻣﺪه
اﺳﺖ :روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﯿﺮون ﺷﺪ  -ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﺮ س  -و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ:
ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪهای از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪ :اﮔﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻤﯿﺮد  -ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ در
ﮔﺬرد  -ﻓﻼن را اﯾﺴﺘﺎد ﻧﻤﻮده ،و ھﻤﺮاھﺶ ﺑﯿﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و اﻣﺎرت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﯾﮏ اﻣﺮ
ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻮد .آری ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻮد ،و ﺑﺮای ﻣﺎ ﭼﻮن اﺑﻮﺑﮑﺮ از ﮐﺠﺎ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ ﮔﺮدﻧﮫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻃﺮف وی دراز ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﺮدنھﺎی ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻃﺮف اﺑﻮﺑﮑﺮ دراز ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ؟! اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﻈﺮی را ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﺪ ،و ﻧﻈﺮ وی اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﺪ ،و ﻣﻦ ﭼﻨﺎن دﯾﺪم ﮐﻪ ﻓﺮق ﺑﮕﺬارم ،و اﮔﺮ ﺗﺎ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه زﻧﺪه

 -١اﯾﻦ ﻧﺼﺮ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺒﺮی ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ.

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
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ﺑﻮدم ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺧﻮاھﻢ ﻧﻤﻮد ،ﭼﻮن ﻧﻈﺮ وی از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ...
و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ اﺑﻮﻣﻐﺸﺮ ﻧﺤﯿﺢ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ
اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺣﺪﯾﺚ وی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﺘﺒﺎر  ١ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .٢
ﻋﻤﺮ و دادن ﻣﺎل ﻋﻤﺮ و دادن ﺑﻘﯿﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺑﺮای ﻋﺒﺎس ب
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۲۰از ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻋﻤﺮ س ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ
ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﻋﺒﺎس س ﺑﺮای ﻋﻤﺮ س و
ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﮔﺮ ﻋﻤﻮی ﻣﻮﺳﯽ )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( در ﻣﯿﺎنﺗﺎن ﻣﯽﺑﻮد ،آﯾﺎ
وی را اﺣﺘﺮام ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :آری ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ ﺑﻪ آن ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺗﺮم ،ﻣﻦ
ﻋﻤﻮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺗﺎن ص ھﺴﺘﻢ .آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ س ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد ،و آن ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را
ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ وی دادﻧﺪ.
ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﺋﺸﻪ ب در اﯾﻦ ﺑﺎره

اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از ﻋﺎﺋﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ :ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪای ﺑﺮای ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س آﻣﺪ ،و
درﺑﺎره آن ﺑﺎ ﯾﺎراﻧﺶ ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﻮد ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﮐﯽ ﺑﺪھﺪ؟ ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدھﯿﺪ ﮐﻪ
آن را ﺑﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺤﺒﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺎ وی ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :آری ،و آن ﺑﻪ
ﻋﺎﺋﺸﻪ ل آورده ﺷﺪ ،و او آن را ﺑﺎز ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :اﯾﻦ را ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﺑﺮاﯾﺖ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ :ﭼﻘﺪر ﺑﺮای اﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻌﺪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺘﺢ ﺷﺪه  ،٣ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﺮا
ﺑﻪ ﻋﻄﯿﻪ وی در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬار .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۶/۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
ﺣﺪﯾﺚ اﻧﺲ س در اﯾﻦ ﺑﺎره

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﻣﺮا ﺑﺮ دادن ﺻﺪﻗﻪ

ّ
ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮدم ،ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ای
اﻧﺲ آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷﺘﺮی آوردهای؟ ﮔﻔﺘﻢ :آری ،ﮔﻔﺖ :ﺷﺘﺮ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎور و ﻣﺎل ﺑﺮای ﺗﻮ

 -١ﺑﺮای ﻓﮫﻢ »اﻋﺘﺒﺎر« ﺑﻪ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد .م.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﻣﻌﺸﺮ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ) (۲۹۸ /۲آﻣﺪه ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
 -٣ھﺪﻓﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎﮐﻦ زﯾﺎدی ﺑﻪ دﺳﺖ وی ﻓﺘﺢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

٢٦٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻔﺘﻢ :آن از اﯾﻦ زﯾﺎدﺗﺮ اﺳﺖ .ﮔﻔﺖ :ھﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﺑﺮای ﺗﻮﺳﺖ ،وﻣﺎل ﭼﮫﺎر ھﺰار
ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﺪارﺗﺮﯾﻦ اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺪم .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۴۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ اﻋﻄﺎی وی ﺑﻪ ﻣﺮدی ﮐﻪ در راه ﺧﺪا ﻣﻮرد اﺻﺎﺑﺖ ﺿﺮﺑﻪای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد
ﱠ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۳/۳۵۵از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در

ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺎشھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را در ﭘﯿﺶ روی ﻋﻤﺮ س ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،وی ﺳﺮ ﺧﻮد را
ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ ﻣﺮدی دﯾﺪ ،ﮐﻪ در روﯾﺶ ﺿﺮﺑﻪای ﺑﻮد] ،راوی[ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وی را ]از ﺳﺒﺐ
آن[ ﭘﺮﺳﯿﺪ ،او ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ در ﻏﺰوهای ﮐﻪ او درآن ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ ،ﺑﻪ او رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ ،ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای وی ﯾﮏ ھﺰار ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،و ﺑﺮای آن ﻣﺮد ﯾﮏ ھﺰار درھﻢ
داد ،ﺑﻌﺪ از آن ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﺎل را ﮔﺮداﻧﯿﺪ  ،١و ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای وی ﯾﮏ ھﺰار ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،و
ﺑﺮای آن ﻣﺮد ﯾﮏ ھﺰار دﯾﮕﺮ داد ،و ﺑﺮای وی ﭼﮫﺎر ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮔﻔﺖ ،و در ھﺮ ﺑﺎر ﺑﺮاﯾﺶ ھﺰار
درھﻢ ﻣﯽداد ،آن ﮔﺎه آن ﻣﺮد از ﮐﺜﺮت دادن وی ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﯿﺎ ﻧﻤﻮد و ﺑﯿﺮون رﻓﺖ] ،راوی[
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻤﺮ س از وی ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﻣﺎ ﻣﯽﭘﻨﺪارﯾﻢ ﮐﻪ وی از ﮐﺜﺮت آﻧﭽﻪ
داده ﺷﺪ ﺣﯿﺎ ﻧﻤﻮد و ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ اﮔﺮ وی درﻧﮓ ﻣﯽﻧﻤﻮد،
ﺗﺎ ﯾﮏ درھﻢ ھﻢ از ﻣﺎل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻣﯽدادم] ،وی[ ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ
در راه ﺧﺪا زده ﺷﺪه و ﺿﺮﺑﻪ ،روﯾﺶ را ﺳﯿﺎه ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدن ﻣﺎل

اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ در اﻻﻣﻮال از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ وی ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺮای
ﻣﺮدم ﺳﮫﻢھﺎﯾﺸﺎن را داد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺎﻟﯽ از اﺻﻔﮫﺎن آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﺳﮫﻢ و
ﻣﻌﺎش ﭼﮫﺎرم ﺑﯿﺮون روﯾﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻦ ﺧﺰاﻧﻪ دار ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،آن ﮔﺎه رﯾﺴﻤﺎنھﺎ را ﺗﻮزﯾﻊ
ﻧﻤﻮد ،و ﻗﻮﻣﯽ آن را ﮔﺮﻓﺖ ،و ﻗﻮﻣﯽ ردش ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۳۲۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدن ﻋﻤﺮ و ﻋﻠﯽ ب ﻫﻤﻪ آنﭼﻪ را ﮐﻪ در ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺑﻮد

ﻋﻤﺮ س و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدن ﻣﺎل وردش ﺑﺮ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ او درﺑﺎره اﺑﻘﺎی آن ﺻﺤﺒﺖ
ﻧﻤﻮد

 -١ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺘﺤﻘﺎن ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﻮد .م.
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ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۶/۳۵۷از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ و او از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ
ﱠ
اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ارﻗﻢ ب ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را در ھﺮ ﻣﺎه ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻦ ،ﻣﺎل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﮫﺎ را در ھﺮ ﺟﻤﻌﻪ ﯾﮑﺒﺎر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻦ ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل
را در ھﺮ روز ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻦ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮدی از ﻗﻮم ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،اﮔﺮ
در )ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل( ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮای آﻣﺎدﮔﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﯾﺎ ﺻﺪاﯾﯽ  -ﯾﻌﻨﯽ
ﺧﺮوﺟﯽ  -ﺑﮕﺬاری ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ] ،راوی[ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ آن ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ
ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :ﺷﯿﻄﺎن آن را ﺑﺮ زﺑﺎﻧﺖ ﺟﺎری ﺳﺎﺧﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ دﻟﯿﻞ آن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﯿﻦ
ﻧﻤﻮده ،و از ّ
ﺷﺮ آن ﻣﺤﻔﻮﻇﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻦ ﺑﺮای آن ﭼﯿﺰی را آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص آن را ﺑﺮاﯾﺶ آﻣﺎده ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ و رﺳﻮﻟﺶ ص.
ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﻧﺰد اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۴۵از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎﻟﯽ از
ﻋﺮاق ﺑﺮای ﻋﻤﺮ س آﻣﺪ ،و او ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدن آن ﺷﺮوع ﮐﺮد ﻣﺮدی ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ
و ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﮔﺮ از اﯾﻦ ﻣﺎل ﻗﺪری ﻧﮕﻪ داری ﺗﺎ از آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﺣﺎدﺛﻪای اﮔﺮ رخ دھﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺑﮫﺘﺮﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﻋﻤﺮ س
ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﮑﺸﺪ؟! اﯾﻦ ﺣﺮف را از زﺑﺎن ﺗﻮ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ،
ﺧﺪاوﻧﺪ دﻟﯿﻞ آن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را اﻣﺮوز ﺑﺮای ﻓﺮدا
ً
اﺑﺪا ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،وﻟﯽ ﺑﺮای آنھﺎ ﭼﯿﺰی را آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﺑﺮایﺷﺎن آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻗﺼﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ب در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﻧﺰد ﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س
ﻣﺎﻟﯽ آورده ﺷﺪ ،آن ﮔﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﺑﻪﺳﻮی وی ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ وﮔﻔﺖ :ای
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﮔﺮ از اﯾﻦ ﻣﺎل در ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺑﺮای ﮐﺪام ﻣﺼﯿﺒﺖ ﯾﺎ ﮐﺎری ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﻧﮕﻪ
داری ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ] :اﯾﻦ[ ﮐﻠﻤﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن آن را ﭘﯿﺸﮑﺶ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ دﻟﯿﻞ آن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﻧﻤﻮده ،و از ﻓﺘﻨﻪاش ﻣﺤﻔﻮﻇﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،آﯾﺎ
اﻣﺴﺎل ﺧﺪاوﻧﺪ را از ﺗﺮس و ﺧﻮف ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻨﻢ؟! ﺑﺮای آنھﺎ ﺗﻘﻮای ﺧﺪاوﻧﺪ
را آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

٢٦٨

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

َ َ َ َّ َّ َ َ ۡ َّ َ ۡ
ََۡ ُُۡ ۡ َ ۡ ُ َ َۡ
�تَس ُ
ِب﴾ ]اﻟﻄﻼق.[۳-۲ :
� � َعل ُ�ۥ � َر ٗجا  ٢و�رزقه مِن حيث �
﴿ومن �ت ِق ٱ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ھﺮ ﮐﺲ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﺪ ،ﺑﺮای او راه ﻧﺠﺎت و ﮔﺸﺎﯾﺸﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽآورد .و او را

از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﺪارد روزی ﻣﯽدھﺪ«.
و آن ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﻣﯽآﯾﺪ ﻓﺘﻨﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) ! (۱۰۹اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ
اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۳۹۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
١

ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺮ س ﺑﺮای اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی در اﯾﻦ ﺑﺎره
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۲۱۸و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۲۱۷آﻣﺪه ،از ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ

ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻪ اﺑﻮﻣﻮﺳﺎی اﺷﻌﺮی ب ﻧﻮﺷﺖ:
»اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﻓﺎﻋﻠﻢ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﻻﻳﺒﻘﻰ ﰲ ﺑﻴﺖ اﻟـﻤـﺎل درﻫﻢ ،ﺣﺘﻰ ﻳﻜﺘﺴﺢ اﻛﺘﺴﺎﺣﺎ،

ﺣﺘﻰ ﻳﻌﻠﻢ اﷲ أﲏ ﻗﺪاذﻳﺖ اﱃ ﻛﻞ ذي ﺣﻖ ﺣﻘﻪ«.

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﻣﯽﺧﻮاھﻢ روزی را از ﺳﺎل ﺑﺪاﻧﻢ ،ﮐﻪ در ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل درھﻤﯽ ھﻢ
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ]ھﻤﻪ ﻣﺎل[ ﺧﺎرج ﺷﻮد ،ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ھﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ
ﺣﻘﺶ را ادا ﻧﻤﻮدهام«.
ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ ﺣﺬﯾﻔﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۲۱۵از ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ ﺑﺮای ﺣﺬﯾﻔﻪ ب ﻧﻮﺷﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻋﻄﺎﯾﺎ و ﻣﻌﺎﺷﺸﺎن را ﺑﺪه! او ﺑﺮای ﻋﻤﺮ ﻧﻮﺷﺖ :ﻣﺎ ﭼﻨﺎن ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ! وﻟﯽ ﭼﯿﺰ
زﯾﺎدی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ﻋﻤﺮ س ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺷﺖ:
»اﻧﻪ ﻓﻴﺌﻬﻢ اﻟﺬي اﻓﺎءاﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻟﻌﻤﺮ وﻻ ﻻل ﻋﻤﺮ ،اﻗﺴﻤﻪ ﺑﻴﻨﻬﻢ«.

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :آن ﻏﻨﯿﻤﺖ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮایﺷﺎن ﻧﺼﯿﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻧﻪ آن
ﺑﺮای ﻋﻤﺮ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﺮای آل ﻋﻤﺮ ،آن را در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻦ«.
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﻠﯽ س در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدن ھﻤﻪ ﻣﺎل
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۸۱از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ واﻟﺒﯽ )از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ( رواﯾﺖ

ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﻧﺒﺎج ﻧﺰد وی آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
 -١ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ ﮐﻼم ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ آن ﺳﺒﺐ ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﻣﺎﺑﻌﺪ ﻋﻤﺮ س ﺧﻮاھﺪ
ﮔﺮدﯾﺪ.

٢٦٩

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ

ﱠ
از زرد و ﺳﻔﯿﺪ  ١ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ! و ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﺎن ﺑﺮ اﺑﻦ ﻧﺒﺎج ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﻧﺰد ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﯾﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ:
ﻫﺬا

ﺟﻨﺎي

وﺧﻴﺎره

ﻓﻴﻪ

وﻛﻞ

ﺟﺎن

ﻳﺪه

اﱄ

ﻓﻴﻪ

ای اﺑﻦ ﻧﺒﺎج ﮔﺮوهھﺎی ﮐﻮﻓﻪ را ﺑﺮاﯾﻢ ﻓﺮاﺧﻮان ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻧﺪا ﺷﺪ ،و
ھﻤﻪ آﻧﭽﻪ را در ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺑﻮد داد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای ﻃﻼ و ای ﻧﻘﺮه ،ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ را ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ
ﺳﺎزﯾﺪ ،ﺑﮕﯿﺮ ،و ﺑﮕﯿﺮ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ دﯾﻨﺎر و درھﻢ از آن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ .و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ آب
ﭘﺎﺷﯽ آن اﻣﺮ ﻧﻤﻮد و در آن دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد.
و از ﻣﺠﻤﻊ ﺗﯿﻤﯽ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ س ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل را ﺟﺎروب ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و در
آن ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،و از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ در روز
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻮاھﯽ ﺑﺪھﺪ .و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ) (۳/۴۹از ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺘﯿﻤﯽ ﺑﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و از ﻣﻌﺎذﺑﻦ اﻟﻌﻼء از ﭘﺪرش از ّ
ﺟﺪش رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﻋﻠﯽ اﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :از ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﺟﺰ اﯾﻦ ﺷﯿﺸﻪ را ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﻗﺮﯾﻪ ﺑﺮاﯾﻢ اھﺪا ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﺮﻓﺘﻪام ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل وارد ﺷﺪ ،و ھﻤﻪ آﻧﭽﻪ را در آن
ﺑﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده ﻣﯽﮔﻔﺖ:
اﻓﻠﺢ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻗﻮ ﴏه

ﻳﺎﻛﻞ

ﻣﻨﻬﺎ

ﻛﻞ

ﻳﻮم

ﻣﺮه

و از ﻋﻨﺘﺮه ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ س در ﺟﺰﯾﻪ و ﺧﺮاج از اھﻞ ھﺮ
ﺻﻨﺎﻋﺖ از ﺻﻨﻌﺖﺷﺎن و ﮐﺎر دﺳﺘﯽ آﻧﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺣﺘﯽ ﮐﻪ از اھﻞ ﺳﻮزن
ﺳﻮزن ﺟﻮال دوز ،ﺗﺎر و رﯾﺴﻤﺎن ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﻌﺪ آن را در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و در
ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ،ﻣﺎﻟﯽ را ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺷﺐ ﺳﭙﺮی ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آن را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺟﺰ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎری وی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،و ﻓﺮدا ﺑﻪ آن ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ،و
ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای دﻧﯿﺎ ﻣﺮا ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﻧﺴﺎز ،ﻏﯿﺮ ﻣﺮا ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﮐﻦ ،و اﯾﻦ را زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد.
ﻫﺬا

ﺟﻨﺎي

وﺧﻴﺎره

ﻓﻴﻪ

وﻛﻞ

ﺟﺎن

ﻳﺪه

اﱃ

ﻓﻴﻪ

و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ از ﻋﻨﺘﺮه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روزی ﻧﺰد ﻋﻠﯽ س آﻣﺪم ،ﻗﻨﺒﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﺰدش
آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﺗﻮ ﻣﺮدی ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را ﻧﮕﻪ ﻧﻤﯽداری ،و ﺑﺮای اھﻞ
 -١ھﺪﻓﺶ ﻃﻼء و ﻧﻘﺮه اﺳﺖ .م.

٢٧٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﯿﺖ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺎل ﺳﮫﻢ و ﻧﺼﯿﺐ اﺳﺖ ،و ﻣﻦ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮاﯾﺖ ﭘﻨﮫﺎن داﺷﺘﻪام،
ﮔﻔﺖ :آن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻗﻨﺒﺮ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺑﺮو و ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ آن ﭼﯿﺴﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او را داﺧﻞ
ﺧﺎﻧﻪای ﻧﻤﻮد ،و در آن ﮐﯿﺴﻪای ﭘﺮ از ﻇﺮفھﺎی ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ اﻧﺪود ﺷﺪه ﻗﺮار
داﺷﺖ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ س آن را دﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎدرت ﺗﻮ را از دﺳﺖ ﺑﺪھﺪ! ﺧﻮاﺳﺘﻪای در
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ آﺗﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ را داﺧﻞ ﮐﻨﯽ؟! و ﺑﻌﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ وزن ﮐﺮدن آن ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ ھﺮ
ﺑﺰرگ ﻗﻮم ﺳﮫﻢ وی را ﻣﯽداد ،و ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ:
ﻫﺬا

ﺟﻨﺎ

وﺧﻴﺎره

ﻓﻴﻪ

وﻛﻞ

ﺟﺎن

ﻳﺪه

اﱃ

ﻓﻴﻪ

ﻣﺮا ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﻧﮑﻦ ،ﻏﯿﺮ ﻣﺮا ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﺳﺎز! اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۵۷آﻣﺪه ،و
اﺣﻤﺪ آن را در اﻟﺰھﺪ ،و ﻣﺴﺪد از ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﻧﺰد اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ﮔﺬﺷﺖ،
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۵۷آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﻧﻈﺮ ﻋﻤﺮ س درﺑﺎره ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﺎل

ﺣﺪﯾﺚ اﺳﻠﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۶/۳۵۱از اﺳﻠﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﻋﻤﺮ س ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻣﺎل ﺟﻤﻊ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ آن ﺑﺮای ﮐﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ آنھﺎ
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺷﺎره ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎل ﺑﺮای ﮐﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ،
و ﻣﻦ آﯾﺎﺗﯽ از ﮐﺘﺎب ﺧﺪا را ﺧﻮاﻧﺪم ،و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
َ
ُۡۡ َ ۡ
﴿ َّما ٓ أَفَا ٓ َء ٱ َّ ُ
� َر ُ
ى فَل َِّلهِ َول َّ
� َ َٰ
و�ِۦ م ِۡن أ ۡهل ٱ ۡل ُق َر ٰ
ِلر ُسو ِل َو ِ�ِي ٱلقر ٰ
� َوٱ�َ َ�ٰ َ ٰ
ِ
س
�
ِ
َ
ۡ
ۡ
َ
ٓ
ٓ
ۡ
َۡ َ َ ُ َ
َ ُ
ُ
ون ُدول� َ� ۡ َ
�كِ� َوٱبۡن ٱ َّ
َوٱل َم َ ٰ
� ٱ�غن َِياءِ مِن� ۡ ۚم َو َما َءاتٮ ٰ� ُم
يل � � ي�
ب
لس
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ُ ُ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ ٰ ُ ۡ َ ۡ ُ َ َ ُ ْ َ َّ ُ ْ َّ َ َّ َّ َ َ ُ ۡ َ
اب ٧
ٱلرسول فخذوه وما �هٮ�م �نه فٱنته ۚوا وٱ�قوا ٱ�ۖ إِن ٱ� شدِيد ٱلعِق ِ
ۡ ُ َ َ ۡ ٗ
ْ
َ َّ َ ُ ۡ
َّ
َ
َۡ
ُۡ َ َٓ َُۡ
ج ِر�ن ٱ�
ِين أخ ِر ُجوا مِن دِ� ٰ ِره ِۡم َوأم َ� ٰل ِ ِه ۡم يَب َتغون فض� ّم َِن ٱ�ِ
ل ِلفقراءِ ٱلم� ٰ ِ
َّ ُ َ
َ ۡ َ ٰ ٗ َ َ ُ ُ َ َّ َ َ َ ُ َ ُ ُ َ َ ُ
و� ۚ ٓۥ أ ْو ٰٓ��ِك ه ُم ٱل� ٰدِقون ] ﴾٨اﻟﺤﺸﺮ.[۸-۷ :
ورِض�نا و�ن�ون ٱ� ورس
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :آﻧﭽﻪ را ﺧﺪاوﻧﺪ از اھﻞ آﯾﺎدیھﺎ ﻋﺎﯾﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،از آن ﺧﺪا ،رﺳﻮل او،
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ،ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان و ﻣﺴﺎﻓﺮان اﺳﺖ ،ﺗﺎ( اﯾﻦ اﻣﻮال )دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯿﺎن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺷﻤﺎ ﻧﮕﺮدد ،و ھﺮﭼﻪ را ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮایﺗﺎن ﻣﯽدھﺪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ ،و
از ھﺮ ﭼﻪ ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎز اﯾﺴﺘﯿﺪ ،و از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺪﯾﺪاﻟﻌﻘﺎب اﺳﺖ .و
اﯾﻦ اﻣﻮال ﺑﺮای ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﻓﻘﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ و اﻣﻮال ﺧﻮد ﺑﯿﺮون راﻧﺪه

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ

٢٧١

ﺷﺪهاﻧﺪ ،آﻧﮫﺎ ﻓﻀﻞ اﻟﮫﯽ و رﺿﺎی او را ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ ،و ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ را ﯾﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و

آنھﺎ راﺳﺘﮕﻮﯾﺎناﻧﺪ«.
ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،آن ھﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽﺷﺎن ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺴﺖ:
َ ۡ ۡ ُ ُّ َ َ ۡ َ َ َ َ ۡ ۡ َ َ َ
َ
َ َّ َ َ َ َّ ُ َّ َ َ ۡ َ َ
� ُدون ِ�
﴿وٱ�ِين �بوءو ٱ�ار وٱ ِ�ي�ٰن مِن �بل ِ ِهم �ِبون من هاجر إِ� ِهم و� ِ
ۡ َ َ ٗ ّ َّ ٓ ُ ُ ْ َ ُ ۡ ُ َ َ َ ٰٓ َ ُ
نف
س ِه ۡم﴾ ]اﻟﺤﺸﺮ.[۹ :
ُص ُدورِهِم حاجة مِما أوتوا و�ؤث ِرون � أ ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در داراﻟﮫﺠﺮۀ( ﻣﺪﯾﻨﻪ )و در ﺧﺎﻧﻪ اﯾﻤﺎن ،ﻗﺒﻞ از
ﻣﮫﺎﺟﺮان ﻣﺴﮑﻦ ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ ،آﻧﮫﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻮﯾﺸﺎن ھﺠﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ دوﺳﺖ
ﻣﯽدارﻧﺪ و در دل ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮان داده ﺷﺪه اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،و آنھﺎ را

ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﻘﺪم ﻣﯽدارﻧﺪ«.
و ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﮐﻪ آن ﺑﺮای اﯾﻨﮫﺎ ھﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽﺷﺎن ﻧﯿﺴﺖ:
َ َّ َ ٓ
﴿وٱ�
ِين َجا ُءو ِم ۢن َ� ۡع ِده ِۡم﴾ ]اﻟﺤﺸﺮ.[۱۰ :

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﻧﯿﺰ آﻧﺎن راﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﮫﺎﺟﺮان آﻣﺪﻧﺪ«.
ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺮای ھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن در اﯾﻦ ﻣﺎل ﺣﻖ اﺳﺖ ،از آن ﺑﺮاﯾﺶ داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
و ﯾﺎ ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ وﻟﻮ ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ در ﻋﺪن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺣﺪﺛﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره

و در ) (۶/۳۵۲ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ اوس ﺑﻦ ﺣﺪﺛﺎن س در ﻗﺼﻪای ﮐﻪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﺪ از آن اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد:
ۡ
﴿إ َّ� َما ٱ َّ
لص َد َ� ٰ ُ
ت ل ِۡل ُف َق َرا ٓءِ َوٱل َم َ ٰ
ِ�] ﴾...اﻟﺘﻮﺑﺔ.[۶۰ :
ِ
�ك ِ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :زﮐﺎت ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻓﻘﺮا و ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ ...ﺻﺮف ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد.«...
آن ﮔﺎه ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺮای اﯾﻦھﺎ اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد:
ۡ َ ْ َ َّ َ ُ ّ َ
�ء فَأَ َّن ِ َّ�ِ ُ ُ
� َس ُهۥ َول َّ
ِلر ُسو ِل﴾ ﺗﺎ آﺧﺮ آﯾﻪ] .اﻻﻧﻔﺎل.[۴۱ :
﴿ َوٱعل ُم ٓوا �� َما غن ِۡمتم مِن ۡ ٖ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﺑﺪاﻧﯿﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ از ﭼﯿﺰی ،ﭘﻨﺠﻢ ﺳﮫﻢ اش ﺑﺮای ﺧﺪا و

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ«.
ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺮای اﯾﻦھﺎ اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ ﺧﻮاﻧﺪ:
َ
﴿ َّما ٓ أَفَا ٓ َء ٱ َّ ُ
� َر ُ
� َ َٰ
و�ِۦ م ِۡن أ ۡهل ٱ ۡل ُق َر ٰ
ِ
ى﴾ ]اﻻﺣﺰاب .[۵۰ :ﺗﺎ آﺧﺮ آﯾﻪ.
س
ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :آﻧﭽﻪ را ﺧﺪاوﻧﺪ از اھﻞ اﯾﻦ آﺑﺎدیھﺎ ﻋﺎﯾﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﮔﺮداﻧﯿﺪ«.

٢٧٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﻌﺪ از آن ﺧﻮاﻧﺪ:
﴿ل ِۡل ُف َق َرا ٓءِ ٱل ۡ ُم َ�ٰجر َ
�ن﴾ ]اﻟﺤﺸﺮ .[۸ :ﺗﺎ آﺧﺮ آﯾﻪ.
ِ ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :اﯾﻦ اﻣﻮال ﺑﺮای ﻣﮫﺎﺟﺮان ﻓﻘﯿﺮی اﺳﺖ«.
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦاﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد:
َ
ِين َ� َب َّو ُءو ٱ َّ� َار َوٱ ۡ� َ
﴿ َوٱ َّ� َ
ي� ٰ َن مِن � ۡبل ِ ِه ۡم﴾ ]اﻟﺤﺸﺮ [۹ :ﺗﺎ آﺧﺮ آﯾﻪ.
ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در داراﻟﮫﺠﺮه )ﻣﺪﯾﻨﻪ( و در ﺧﺎﻧﻪ اﯾﻤﺎن ﻗﺒﻞ از
ﻣﮫﺎﺟﺮان ﻣﺴﮑﻦ ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ«.
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦھﺎ ھﻢ اﻧﺼﺎراﻧﺪ] ،راوی[ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﮔﻔﺖ:
َ َّ َ ٓ
ُ َ
ۢ َۡ ۡ َُ ُ َ
ون َر َّ� َنا ٱ ۡغفِ ۡر َ�َا َو ِ� ۡخ َ� ٰن َِنا ٱ َّ� َ
ِين َس َبقونا
ِين َجا ُءو ِمن �ع ِدهِم �قول
﴿وٱ�
ِ
بٱ ۡ� َ
ي� ٰ ِن﴾ ]اﻟﺤﺸﺮ.[۱۰ :
ِ ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آﻧﺎن آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎرا! ﻣﺎ و
ﺑﺮادرانﻣﺎن را ﮐﻪ در اﯾﻤﺎن ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﯿﺎﻣﺮز.«...
ﮔﻔﺖ :و اﯾﻦ ھﻤﻪ ﻣﺮدم را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ ،و ھﯿﭻ ﮐﺲ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﺑﺮای وی در اﯾﻦ ﻣﺎل ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ ﻏﻼمھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ آن ھﺎﯾﯿﺪ ،اﮔﺮ ﻣﻦ  -ان
ﱠ
ﺷﺎءاﻟﻠﻪ زﻧﺪه ﺑﻮدم ،ھﯿﭻ ﮐﺲ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﻘﺶ ﺑﻪ او
ّ
ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﭼﻮﭘﺎن در ﻣﺤﻠﻪ ﺣﻤﯿﺮ ،ﺣﻘﺶ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽاش در آن ﻋﺮق ﻧﻨﻤﻮده
ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ .اﯾﻦ را ھﻢ ﭼﻨﺎن اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ اوس ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در
ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) (۴/۳۴۰آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﱠ
ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ س و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدن ﻣﺎل

ﻗﺼﻪ ﻃﻠﺤﻪ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﻦ از ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ و او از ﺑﯽﺑﯽ اش ﺳﻌﺪی ل رواﯾﺖ
ﱠ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روزی ﻧﺰد ﻃﻠﺤﻪ  -ھﺪﻓﺶ اﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ س اﺳﺖ  -داﺧﻞ ﺷﺪم ،و از
وی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ دﯾﺪم ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ اﮔﺮ )ﭼﯿﺰی( از ﻣﺎ ﺗﻮ را
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ﻧﺎراﺣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،راﺿﯿﺖ ﺳﺎزﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﺗﻮ ھﻤﺴﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺷﺨﺺ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﺴﺘﯽ! وﻟﯽ ﻧﺰدم ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺑﺎ آن ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ
ﺗﻮ را از ﻃﺮف آن اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﻗﻮﻣﺖ را ﻓﺮاﺧﻮان ،و آن را در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﮐﻦ ،ﻃﻠﺤﻪ ﮔﻔﺖ :ای ﻏﻼم! ﻗﻮﻣﻢ را ﺑﺮاﯾﻢ ﻓﺮاﺧﻮان ،ﺑﻌﺪ از ﺧﺎزن ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﭼﻘﺪر
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد؟ ﮔﻔﺖ :ﭼﮫﺎرﺻﺪھﺰار .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۲/۱۷۶آﻣﺪه اﺳﺖ ،و
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۱۴۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ و اﺑﻦﺳﻌﺪ ) (۳/۱۵۷و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ) (۱/۸۸ﻣﺎﻧﻨﺪ
آن را ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺲ س در اﯾﻦ ﺑﺎره

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۸۹از ﺣﺴﻦ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻃﻠﺤﻪ س
زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط وی ﺑﻮد ﺑﻪ ھﻔﺘﺼﺪ ھﺰار ﻓﺮوﺧﺖ ،و آن ﻣﺎل ﺷﺐ را ﻧﺰد وی ﺳﭙﺮی
ﻧﻤﻮد ،وی از ھﺮاس آن ﻣﺎل ﺷﺐ را ﺑﻪ ﺑﯿﺪاری ﺳﭙﺮی ﮐﺮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﺷﺪ و آن را
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ را اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۱۵۷ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ از وی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻃﻠﺤﻪ ﻓﯿﺎض

ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۳۷۸ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺳﻌﺪی ھﻤﺴﺮ ﻃﻠﺤﻪ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻃﻠﺤﻪ ﻧﺰدم آﻣﺪ ،و او را ﻧﺎراﺣﺖ و ﺟﮕﺮﺧﻮن ﯾﺎﻓﺘﻢ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﺮا ﺗﺮش روی ﻣﯽﺑﯿﻨﻤﺖ؟ آﯾﺎ
از اﻣﺮ ﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺮاﯾﺖ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﯾﺪه آﻣﺪه اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﭼﯿﺰی از اﻣﺮ ﺗﻮ
ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﻮ ھﻤﺴﺮ و زن ﺧﻮﺑﯽ ھﺴﺘﯽ! وﻟﯽ ﻣﺎل زﯾﺎدی ﻧﺰدم ﺟﻤﻊ ﺷﺪه
اﺳﺖ] ،ھﻤﺴﺮش[ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪﺳﻮی اھﻞ و ﻗﻮﻣﺖ ﺑﻔﺮﺳﺖ ،و در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻦ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
او ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮد ،و ﻣﻦ از ﺧﺎزن ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﮫﺎرﺻﺪھﺰار ،و درآﻣﺪ
وی ھﺮ روز ﯾﮏ ھﺰار درھﻢ ﺑﻮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و او »ﻃﻠﺤﻪ ﻓﯿﺎض« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ.

زﺑﯿﺮﺑﻦ ﻋﻮام و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدن ﻣﺎل

ﻗﺼﻪ وی ﺑﺎ ﻏﻼمھﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۹۰از ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ )ﻋﺒﺪ( اﻟﻌﺰﯾﺰ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :زﺑﯿﺮﺑﻦ

ﻋﻮام ھﺰار ﻏﻼم داﺷﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﺮاج ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،و او آن را ھﺮ ﺷﺐ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﯽﺧﺎﺳﺖ و ھﻤﺮاھﺶ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

و از ﻣﻐﯿﺚ ﺑﻦ ﺳﻤﯽ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :زﺑﯿﺮﺑﻦ ﻋﻮام ھﺰار ﻏﻼم داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ
ﺧﺮاج ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،و او از ﺧﺮج آنھﺎ درھﻤﯽ را ھﻢ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد .و اﯾﻦ
را ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۸/۹از ﻣﻐﯿﺚ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن ھﻢ آن را ﺑﻪ
ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۱/۵۴۶آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﱠ
ﻗﺼﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن او و ﭘﺴﺮش ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در ﻗﺮﺿﺪاری اش ﭘﯿﺶ آﻣﺪ
ﱠ
ﺑﺨﺎری از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زﺑﯿﺮ در روز
ﺟﻤﻞ اﯾﺴﺘﺎد ،ﻣﺮا ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و در ﭘﮫﻠﻮﯾﺶ اﯾﺴﺘﺎدم ،وی ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺴﺮم ،در اﯾﻦ روز ﺟﺰ
ﻇﺎﻟﻢ ﯾﺎ ﻣﻈﻠﻮم ]دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ[ ﮐﺸﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ﻣﻦ درﺑﺎره ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ
اﻣﺮوز ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺧﻮاھﻢ رﺳﯿﺪ ،و از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺸﻮﯾﺸﻢ ،ﻗﺮﺿﺪارﯾﻢ اﺳﺖ ،آﯾﺎ
اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﮐﻪ دﯾﻨﺪاری ﻣﺎ ﭼﯿﺰی از ﻣﺎل ﻣﺎ را ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬارد؟ و ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺴﺮم ﻣﺎل
ﻣﺎ را ﺑﻔﺮوش و دﯾﻦ ﻣﺮا ﺑﭙﺮدازد ،و ﺑﻪ ﺛﻠﺚ وﺻﯿﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﺛﻠﺚ آن را  ١ﺑﺮای ﭘﺴﺮاﻧﺶ -
ﱠ
ﯾﻌﻨﯽ )ﭘﺴﺮان( ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ] -وﺻﯿﺖ ﻧﻤﻮد[ ،ﯾﻌﻨﯽ :ﺛﻠﺚ ]وﺻﯿﺖ ﺷﺪه[ را ﺳﻪ ﺳﮫﻢ
ﮐﻦ ]ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﮫﻢ آن را ﺑﻪ ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﺑﺪھﯽ[ و اﮔﺮ ﭼﯿﺰی از ﻣﺎل ﻣﺎ ﭘﺲ از ﻗﻀﺎی دﯾﻦ ﺑﺎﻗﯽ
ﱠ
ﻣﺎﻧﺪ ،ﺛﻠﺚ آن  ٢ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺑﻦ ھﺸﺎم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﺑﻌﻀﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ:
ﺧﺒﯿﺐ و ﻋﺒﺎد ھﻤﺴﻦ ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﺴﺮان زﺑﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،و او در آن روز ﻧﻪ ﭘﺴﺮ ،و ﻧﻪ دﺧﺘﺮ
ﱠ
داﺷﺖ .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او ﻣﺮا درﺑﺎره دﯾﻦ ﺧﻮد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮده ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای ﭘﺴﺮم ،اﮔﺮ
از ﭼﯿﺰی از آن ﻋﺎﺟﺰ آﻣﺪی از ﻣﻮﻻﯾﻢ ﺑﺮ آن اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺟﻮی .ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ،
ﱠ
ﻣﻦ ھﺪف وی را ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ :ای ﭘﺪر ،ﻣﻮﻻﯾﺖ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ:اﻟﻠﻪ،
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،در ھﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ از دﯾﻦ وی واﻗﻊ ﺷﺪم ﮔﻔﺖ :ای ﻣﻮﻻی زﺑﯿﺮ
ﻗﺮض او را از وی ادا ﮐﻦ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ادا ﻧﻤﻮد.
زﺑﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،و دﯾﻨﺎر و درھﻤﯽ از ﺧﻮد ﺑﻪﺟﺎی ﻧﮕﺬاﺷﺖ ،ﻣﮕﺮ زﻣﯿﻦھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از
ﺟﻤﻠﻪ آﻧﮫﺎ ﻏﺎﺑﻪ  ٣ﺑﻮد ،ﯾﺎزده ﻣﻨﺰل در ﻣﺪﯾﻨﻪ ،دو ﻣﻨﺰل در ﺑﺼﺮه ،ﻣﻨﺰﻟﯽ در ﮐﻮﻓﻪ و ﻣﻨﺰﻟﯽ
در ﻣﺼﺮ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﻗﺮﺿﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ وی ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﺮدی ﻣﺎل را
ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽآورد ،و آن را ﻧﺰدش اﻣﺎﻧﺖ ﻣﯽﮔﺬارد ،زﺑﯿﺮ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ﺑﻠﮑﻪ آن ﻗﺮض ﺑﺎﺷﺪ،
 -١ﯾﻌﻨﯽ ﺛﻠﺚ ﺛﻠﺚ را.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ ﺛﻠﺚ وﺻﯿﺖ ﺷﺪه.
 -٣ﻏﺎﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺎم.
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ّ
ﭼﻮن ﻣﻦ از ﺿﯿﺎع آن ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ،و او ھﺮﮔﺰ ﻣﺘﻮﻟﯽ اﻣﺎرت ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،و ﻧﻪ ھﻢ ﺟﻤﻊ آوری
ﺧﺮاج را ﺑﻪ دوش ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﻧﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی را ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻏﺰا ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺑﺎ
ﱠ
اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن ش ﻣﯽﺑﻮد ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﻗﺮضھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ وی
ﺑﻮد ﺣﺴﺎب ﻧﻤﻮدم ،و آن را دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و دوﯾﺴﺖ ھﺰار ﯾﺎﻓﺘﻢ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﺰام ﺑﺎ
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ش ﺑﺮﺧﻮرد و ﮔﻔﺖ :ای ﺑﺮادر زاده ،ﺑﺮ ﺑﺮادرم ﭼﻘﺪر دﯾﻦ اﺳﺖ؟ او آن را
ﭘﻨﮫﺎن داﺷﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺻﺪھﺰار .ﺣﮑﯿﻢ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ اﻣﻮاﻟﺘﺎن
ﱠ
ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ اﯾﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ! ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و دوﯾﺴﺖ ھﺰار ﺑﺎﺷﺪ
ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ! اﮔﺮ از ﭼﯿﺰی از
آن ﻋﺎﺟﺰ آﻣﺪﯾﺪ ،از ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺟﻮﯾﯿﺪ.
ﱠ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :زﺑﯿﺮ ﻏﺎﺑﻪ را ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﺻﺪ و ھﻔﺘﺎد ھﺰار ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد ،و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ آن را ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﺷﺶ ﺻﺪھﺰار ﻓﺮوﺧﺖ ،ﺑﻌﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﺑﯿﺮ ﺣﻘﯽ
ﱠ
ً
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻄﻔﺎ در ﻏﺎﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ب ﻧﺰدش آﻣﺪ  -و او ﺑﺮ زﺑﯿﺮ
ﱠ
ﭼﮫﺎرﺻﺪھﺰار داﺷﺖ  -و ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،آن را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﱠ
ﱠ
ﻣﯽﮔﺬارم ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ]در ﭘﺎﺳﺦ[ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ] ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ب[ اﻓﺰود :اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﱠ
ﺑﺎﺷﯿﺪ آن را در آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﯽاﻧﺪازﯾﺪ ﻗﺮار دھﯿﺪ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﯿﺪ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﱠ
ّ
ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ] ،اﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ[ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﯾﻢ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ را ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزﯾﺪ ،آن ﮔﺎه ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﮔﻔﺖ :از اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن را  ١ﻓﺮوﺧﺖ و ﻗﺮض
ﭘﺪرش را ادا ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎﺧﺖ ،و ﭼﮫﺎروﻧﯿﻢ ﺳﮫﻢ از آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،آن ﮔﺎه
ﻧﺰد ﻣﻌﺎوﯾﻪ آﻣﺪ و ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن و ﻣﻨﺬرﺑﻦ زﺑﯿﺮ و اﺑﻦ زﻣﻌﻪ ش ﻧﺰد وی ﺣﻀﻮرداﺷﺘﻨﺪ،
ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻏﺎﺑﻪ را ﭼﻘﺪر ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻧﻤﻮدی؟ ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﺳﮫﻢ را ﺻﺪھﺰار،
ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﻘﺪر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﭼﮫﺎروﻧﯿﻢ ﺳﮫﻢ ،ﻣﻨﺬرﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﮔﻔﺖ :ﯾﮏ
ﺳﮫﻢ آن را ﻣﻦ ﺑﻪ ﺻﺪھﺰار ﮔﺮﻓﺘﻢ ،و ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﯾﮏ ﺳﮫﻢ آن را ﻣﻦ ﺑﻪ
ﺻﺪھﺰار ﮔﺮﻓﺘﻢ ،و اﺑﻦ زﻣﻌﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﮫﻢ دﯾﮕﺮ را ﻣﻦ ﺑﻪ ﺻﺪھﺰار ﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﮔﻔﺖ:
ﭼﻘﺪر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﺳﮫﻢ .ﻣﻌﺎوﯾﻪ س ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ آن را ﺑﻪ ﯾﮏ
 -١ﯾﻌﻨﯽ از ﻏﺎﺑﻪ را اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ اﺷﯿﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﺻﺮف ﻏﺎﺑﻪ زﯾﺮا ﺗﻤﺎم ﻏﺎﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺷﺎﻧﺰده
ﻟﮏ )ھﺮ ﻟﮏ ﻣﻌﺎدل ﺻﺪھﺰار( ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ و رﻗﻢ دﯾﻦ از اﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد
ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻏﺎﺑﻪ دﯾﻦ ادا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﱠ
ﺻﺪوﭘﻨﺠﺎه ھﺰار ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺳﮫﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺸﺼﺪ ھﺰار ﺑﻪ
ﻣﻌﺎوﯾﻪ س ﻓﺮوﺧﺖ.
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻦ زﺑﯿﺮ از ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻦ وی ﻓﺎرغ ﺷﺪ ،ﭘﺴﺮان زﺑﯿﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﻣﯿﺮاث ﻣﺎ را در ﻣﯿﺎن ﻣﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻦ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﮫﺎر ﺳﺎل در
ﻣﻮﺳﻢ اﻋﻼن ﻧﮑﻨﻢ :آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺮ زﺑﯿﺮ ﻗﺮض داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺗﺎ
ﻗﺮﺿﺶ را ادا ﮐﻨﯿﻢ ،در ﻣﯿﺎنﺗﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او در ھﺮ ﺳﺎل در
ﻣﻮﺳﻢ ﺻﺪا ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﮫﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺖ در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :زﺑﯿﺮ ﭼﮫﺎر زن داﺷﺖ و ﺛﻠﺚ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺮای ھﺮ زن ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و دوﯾﺴﺖ
ھﺰار رﺳﯿﺪ  ،١و ھﻤﻪ ﻣﺎل وی ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮن و دوﯾﺴﺖ ھﺰار ﺑﻮد .اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ
) (۷/۳۴۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ورﺛﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺳﯽ و ھﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن
و ﭼﮫﺎرﺻﺪ ھﺰار ﺑﻮد و ﺛﻠﺚ ﮐﻪ وی وﺻﯿﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﻧﻮزده ﻣﯿﻠﯿﻮن و دوﯾﺴﺖ ھﺰار ﺑﻮد،
ً
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﻤﻠﻪ آﻧﮫﺎ ﭘﻨﺠﺎه و ھﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﺷﺶ ﺻﺪھﺰار ﻣﯽﺷﻮد ،و دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ
از آن ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ﺷﺪه ﺑﻮد ،دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و دوﯾﺴﺖ ھﺰار ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮع
ﻣﺘﺮوﮐﻪ وی از دﯾﻦ ،وﺻﯿﺖ و ﻣﯿﺮاث ﭘﻨﺠﺎه و ﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ھﺸﺖ ﺻﺪھﺰار ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ
را ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﭼﯿﺰی واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ در آن ﻧﻈﺮی وﺟﻮد دارد و ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮ آن ﻻزم اﺳﺖ.
ّ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف س و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺎل

ﻗﺼﻪ وی ﺑﺎ ﺑﻨﯽ زھﺮه و ﻓﻘﺮای ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و ّاﻣﮫﺎت اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ

ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۳۱۰از ام ﺑﮑﺮ ﺑﻨﺖ ﻣﺴﻮر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف س
زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وی ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﮫﻞ ھﺰار دﯾﻨﺎر ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﯿﺪ ،و آن را در
ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽ زھﺮه و ﻓﻘﺮای ﻣﺴﻠﯿﻦ و ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و ازواج ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺮای
ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﻣﺎﻟﯽ از آن ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺎل را ﮐﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ؟
ﮔﻔﺘﻢ :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﻗﺼﻪ را ﺑﯿﺎن داﺷﺖ .آن ﮔﺎه ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﮔﻔﺖ:
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﺟﺰ ﺻﺎﺑﺮان ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﻔﻘﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ«

 -١ﺑﺨﺎری ).(۳۱۲۹

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
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ﺧﺪاوﻧﺪ اﺑﻦﻋﻮف را از ﺳﻠﺴﺒﯿﻞ  ١ﺟﻨﺖ ﺑﻨﻮﺷﺎﻧﺪ  ٢ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ
ّ
اﻻﺳﻨﺎد اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ آن را رواﯾﺖ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ .و ذھﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﺘﺼﻞ
ﻧﯿﺴﺖ .و اﯾﻦ را اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۹۸و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۹۴از ﻣﺴﻮرﺑﻦ ﻣﺨﺮﻣﻪ ﺑﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ در رواﯾﺖ اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ» ،ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ھﺮﮔﺰ ﺟﺰ
ﺻﺎﻟﺤﺎن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﻔﻘﺖ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﻧﻤﻮد«.
و ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۳۰۸و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۹۹از ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﺑﺮﻗﺎن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﺳﯽ ھﺰار ﺧﺎﻧﻪ  ٣را آزاد ﺳﺎﺧﺖ.
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدن ﻣﺎل ّﺗﻮﺳﻂ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ ﺟﺮاح ،ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ و ﺣﺬﯾﻔﻪ ش
ﻗﺼﻪ اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻤﺮ ش
ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ از ﻣﺎﻟﮏ اﻟﺪار س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﭼﮫﺎرﺻﺪ دﯾﻨﺎر
را ﮔﺮﻓﺖ ،و در ﮐﯿﺴﻪای ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ ﻏﻼم ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ را ﺑﻪ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ ﺟﺮاح ﺑﺒﺮ ،و ﺑﻌﺪ
ﺳﺎﻋﺘﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎش ،ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﻏﻼم آن را ﺑﺮای او ﺑﺮد و ﮔﻔﺖ:
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را در ﺑﻌﻀﯽ ﺿﺮورتھﺎﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻦ ،اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﮔﻔﺖ:
ﺧﺪاوﻧﺪ او را وﺻﻞ ﮐﻨﺪ و رﺣﻤﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ای ﮐﻨﯿﺰ ﺑﯿﺎ ،اﯾﻦ ھﻔﺖ را ﺑﺮای
ﻓﻼن ﺑﺒﺮ ،و اﯾﻦ ﭘﻨﺞ را ﺑﺮای ﻓﻼن ﺑﺒﺮ ،و اﯾﻦ ﭘﻨﺞ را ﺑﺮای ﻓﻼن ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ آن را ﺗﻤﺎم
ﻧﻤﻮد ،و ﻏﻼم ﺑﻪ ﻃﺮف ﻋﻤﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،و او را آ ﮔﺎه ﺳﺎﺧﺖ ،و وی را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ آن را
ﺑﺮای ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ س آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ ﺑﺒﺮ ،وﺳﺎﻋﺘﯽ
در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎش ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ او آن را ﺑﺮای وی ﺑﺮد و ﮔﻔﺖ:
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را در ﺑﻌﻀﯽ ﺿﺮورتھﺎی ﺧﻮد ﻣﺼﺮف ﮐﻦ ،ﮔﻔﺖ:
ﺧﺪاوﻧﺪ وی را رﺣﻢ ﮐﻨﺪ ،و وﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ای ﮐﻨﯿﺰ ﺑﯿﺎ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻼن اﯾﻦ ﻗﺪر را ﺑﺒﺮ ،و ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻼن ،اﯾﻦ ﻗﺪر را ﺑﺒﺮ) ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻼن اﯾﻦ ﻗﺪر را ﺑﺒﺮ( ،آن ﮔﺎه زن ﻣﻌﺎذ ﻇﺎھﺮ ﺷﺪه
ﮔﻔﺖ :و ﻣﺎ ھﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ ھﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ھﻢ ﺑﺪه ،و درﺑﺎره ﺟﺎﻣﻪ ﺟﺰ دو
دﯾﻨﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،و آن دو را ﺑﻪ او اﻧﺪاﺧﺖ ،و ﻏﻼم ﺑﻪ ﻃﺮف ﻋﻤﺮ س ﺑﺎزﮔﺸﺖ،
 -١ﭼﺸﻤﻪای اﺳﺖ در ﺟﻨﺖ ،دارای آب ﮔﻮارا و ﻧﺮم و روان در ﮔﻠﻮ .م.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ .ﺣﺎﮐﻢ ) (۳۱۰ /۳ذھﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺘﺼﻞ ﻧﯿﺴﺖ.
 -٣ﯾﻌﻨﯽ اھﻞ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺷﻤﻮل ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﻨﯿﺰان .م.
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و او را آ ﮔﺎه ﺳﺎﺧﺖ ،و ﻋﻤﺮ ﺑﺪان ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﻣﺴﺮور ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :آنھﺎ ﺑﺮادران
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮاﻧﺪ  .١راوﯾﺎن آن ﺗﺎ ﻣﺎﻟﮏاﻟﺪار ﺛﻘﻪ و ﻣﺸﮫﻮراﻧﺪ ،و ﻣﺎﻟﮏ اﻟﺪار را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ،اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۲/۱۷۷آﻣﺪه اﺳﺖ .و ھﯿﺜﻤﯽ ) (۳/۱۲۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در
اﻟﮑﺒﯿﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﻣﺎﻟﮏ اﻟﺪار را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ .ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ
]ﻣﺆﻟﻒ[ :او را ﺣﺎﻓﻆ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۳/۴۸۴ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻋﯿﺎض
ﻣﻮﻻی ﻋﻤﺮ س اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﺎﻟﮏ اﻟﺪار ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و
اﺑﻮﺑﮑﺮ را درک ﻧﻤﻮده و از وی ﺷﻨﯿﺪه و از ﺷﯿﺨﯿﻦ ] -اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ[  -و ﻣﻌﺎذ و
ﱠ
اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و دو ﭘﺴﺮان او ﻋﻮن و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ از وی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و
اﺑﻮﺻﺎﻟﺢ ﺳﻤﺎن ﻧﯿﺰ از وی رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ او را در ﻃﺒﻘﻪ اول ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ در
اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :وی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﻋﻠﯽ اﺑﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﺎﻟﮏ اﻟﺪار ﺧﺎزن ﻋﻤﺮ س ﺑﻮد .و در اﻻﺻﺎﺑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﻓﻮاﺋﺪ داود ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﻟﻀﺒﯽ ﺟﻤﻊ
ﺑﻐﻮی از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﯾﺮﺑﻮع ﻣﺨﺰوﻣﯽ از ﻣﺎﻟﮏ اﻟﺪار رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و ﻗﺼﻪ
را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه .اﯾﻦ را اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۳۷از ﻣﺎﻟﮏ اﻟﺪارﻧﯽ  ٢رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ...و ﻣﺜﻞ
آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۳۰۰از ﻣﻌﻦ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ
ً
ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ اﻧﺲ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ...و آن را ﻣﺨﺘﺼﺮا ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
و ﺑﺨﺎری در اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺼﻐﯿﺮ )ص  (۲۹از زﯾﺪﺑﻦ اﺳﻠﻢ و او از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ:
ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﺑﻪ ﯾﺎران ﺧﻮد ﮔﻔﺖّ :
ﺗﻤﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﮔﻔﺖ :آرزو ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ
ﭘﺮی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ درھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،و آن را در راه ﺧﺪا ﻧﻔﻘﻪ ﮐﻨﻢ ،ﺑﺎز ﮔﻔﺖ ﺗﻤﻨﺎ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﺨﺺ
دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺖ :آرزو دارم ﺑﻪ ﭘﺮی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻃﻼ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ آن را در راه ﺧﺪا ﺻﺮف ﮐﻨﻢ ،ﺑﺎز
ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﻨﺎ ﮐﻨﯿﺪ ،آن ﮔﺎه دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺖ :آرزو دارم ﺑﻪ ﭘﺮی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻮھﺮ  -ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
 ﺑﺎﺷﺪ و آن را در راه ﺧﺪا ﻧﻔﻘﻪ ﮐﻨﻢ .ﺑﺎز ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﻨﺎ ﮐﻨﯿﺪ ،آن ﮔﺎه ﮔﻔﺘﻨﺪ :زﯾﺎده از اﯾﻦآرزو ﮐﻨﯿﻢ؟ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :وﻟﯽ ﻣﻦ آرزو ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮداﻧﯽ ﭼﻮن اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه
ﺑﻦ ﺟﺮاح ،ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ و ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﻦ ﯾﻤﺎن ش ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را در ﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﻤﺎرم.
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﺮای ﺣﺬﯾﻔﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ]آن ﻣﺎل[ ﺑﺮاﯾﺶ رﺳﯿﺪ ،آن را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﺮای ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ
 -١ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۳۴ ،۳۳ /۲و در آن ﺟﮫﺎﻟﺖ اﺳﺖ.
 -٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ دراﺻﻞ واﻟﺤﻠﯿﻪ آﻣﺪه ،وﻟﯽ درﺳﺖ ﻣﺎﻟﮏ اﻟﺪار اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻻﺻﺎﺑﻪ آﻣﺪه.

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ

٢٧٩

ﺟﺒﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎد و او ﻧﯿﺰ آن را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺎز ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﺮای اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺮایﺗﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم  ،١ﯾﺎ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺖ.
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدن ﻣﺎل

ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدن ﻣﺎل زﯾﺎد ﺗﻮﺳﻂ وی در ﯾﻚ ﻣﺠﻠﺲ واﻧﻔﺎق آﻧﭽﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﺮاﯾﺶ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۹۶از ﻣﯿﻤﻮن ﺑﻦ ﻣﮫﺮان رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای اﺑﻦ

ﻋﻤﺮ ب ﺑﯿﺴﺖ و دو ھﺰار دﯾﻨﺎر در ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ آﻣﺪ ،و او ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰد ھﻤﻪ
آن را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد .و از ﻧﺎﻓﻊ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ س ﺑﺮای اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﺻﺪھﺰار
ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﺗﺎ ھﻨﻮز ﺳﺎل ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ از آن ﭼﯿﺰی ﻧﺰدش ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
اﻧﻔﺎق ھﺰاران درھﻢ ّ
ﺗﻮﺳﻂ وی در ﯾﻚ روز
از اﯾﻮب ﺑﻦ واﺋﻞ راﺳﺒﯽ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪم ،و ﻣﺮدی  -ھﻤﺴﺎﯾﻪ

اﺑﻦ ﻋﻤﺮ  -ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﺑﺮای اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س ﭼﮫﺎرھﺰار از ﻃﺮف ﻣﻌﺎوﯾﻪ آﻣﺪ ،و
ﭼﮫﺎرھﺰار از ﻃﺮف اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮی ،و دو ھﺰار و ﯾﮏ ﻗﻄﯿﻔﻪ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮی ،ﺑﻌﺪ ،او ﺑﻪ
ﺑﺎزار آﻣﺪ و ﺑﺮای ﺷﺘﺮ ﺧﻮد ﯾﮏ درھﻢ ﻋﻠﻒ ﺑﻪ ﻗﺮض ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،و ﻣﻦ از آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﯾﺶ
آﻣﺪه ﺑﻮد ﺧﺒﺮ ﺑﻮدم ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺰد ﮐﻨﯿﺰش آﻣﺪم و ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺗﻮ را از ﭼﯿﺰی
ﭘﺮﺳﺎن ﮐﻨﻢ ،و دوﺳﺖ دارم ﺑﺮاﯾﻢ راﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﯽ ،ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ ﺑﺮای اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﭼﮫﺎرھﺰار
از ﻃﺮف ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد ،و ﭼﮫﺎرھﺰار از ﻃﺮف اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮی ،و دو ھﺰار و ﯾﮏ ﻗﻄﯿﻔﻪ
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮی؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﯽ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ او را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻋﻠﻒ را ﺑﻪ ﯾﮏ درھﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻗﺮض ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ آن را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻨﻤﻮد ،ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪ ،و ﻗﻄﯿﻔﻪ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و
ﺑﺮ دوش ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ رﻓﺖ ،و آن را داد و ﭘﺲ آﻣﺪ ،آن ﮔﺎه ﮔﻔﺘﻢ :ای ﮔﺮوه ّﺗﺠﺎر ،ﺑﺎ دﻧﯿﺎ
ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،دﯾﺸﺐ ﺑﺮای اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ده ھﺰاردرھﻢ ﺻﺤﯿﺢ آﻣﺪه ﺑﻮد ،و او اﻣﺮوز درﺣﺎﻟﯽ
ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ درھﻢ ﺑﺮای ﺷﺘﺮ ﺧﻮد ﻋﻠﻒ را ﺑﻪ ﻗﺮض ﻣﯽﺧﻮاھﺪ؟! .٢
ﻗﺼﻪ دﯾﮕﺮی از وی ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
 -١ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﺑﺮایﺗﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ آﻧﮫﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽاﻧﺪ ﻣﻤﺘﺎز و ﻗﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺜﻞ آﻧﮫﺎ را آرزو
ﮐﺮده ﺷﻮد .م.
 -٢اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در ﺣﻠﯿﻪ ).(۲۹۷ ،۲۹۶ /۱

٢٨٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۰۹از ﻧﺎﻓﻊ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻨﺪ
ھﺰار آورده ﺷﺪ ،و ھﻨﻮز از ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺨﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ آن را ﺻﺪﻗﻪ ﮐﺮد و ﺑﺮ آن اﻓﺰود،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﻮدن اداﻣﻪ داد ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻧﺰدش ﺑﻮد ﺗﻤﺎم ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﯾﮑﯽ
از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ آﻣﺪ ،و او از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮایﺷﺎن داده ﺑﻮد ،ﻗﺮض
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ او داد .ﻣﯿﻤﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﮔﻮﯾﻨﺪهای ﺑﻪ وی ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﺨﯿﻞ! دروغ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ
 ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ – او در آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻔﻊ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﺑﺨﯿﻞ ﻧﺒﻮد.اﺷﻌﺚ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ س و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدن ﻣﺎل
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮاﺳﺤﺎق رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺮ ﻣﺮدی از ﮐﻨﺪه ﻗﺮض داﺷﺘﻢ ،و

ﺳﺤﺮﮔﺎھﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف او رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯽﮐﺮدم ،و در ﻣﺴﺠﺪ اﺷﻌﺚ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﻧﻤﺎز ﻓﺠﺮ درﮐﻢ
ﻧﻤﻮد ،ﻧﻤﺎز را ﺧﻮاﻧﺪم و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺳﻼم داد ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺮ اﻧﺴﺎن ﯾﮏ ﮐﯿﺴﻪ ﻟﺒﺎس
و ﮐﻔﺶ ﺑﺎ ﭘﺎﻧﺼﺪ درھﻢ ﮔﺬاﺷﺖ] ،ﺑﺎ ﺧﻮد[ ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ از اھﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﭘﺮﺳﯿﺪم :اﯾﻦ
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﺷﻌﺚ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ از ﻣﮑﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۴۱۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ
اﺑﻮاﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻟﻤﻼﺋﯽ آﻣﺪه ،و درﺑﺎره وی اﺧﺘﻼف ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن رﺟﺎل
ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﻨﺖ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ ب و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدن ﻣﺎل

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ از ام دره  ٢رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﺻﺪ ھﺰار آورده ﺷﺪ ،و او
آن را ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد در آن روز ،روزه دار ﺑﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯽ در
آﻧﭽﻪ اﻧﻔﺎق ﻧﻤﻮدی ﯾﮏ درھﻢ را ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺨﺮی ﺗﺎ ﺑﻪ آن اﻓﻄﺎر ﻧﻤﺎﯾﯽ؟ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﭘﺎﺳﺦ داد:
اﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﺎدم ﻣﯽآوردی ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﻧﻤﻮدم .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۴/۴۶۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
ّام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺳﻮده ﺑﻨﺖ زﻣﻌﻪ ل و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدن ﻣﺎل
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ از ّ
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﻤﺮ س ﯾﮏ ﮐﯿﺴﻪ

درھﻢ را ﺑﻪ ﺳﻮده ل ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺳﻮده ل ﭘﺮﺳﯿﺪ :اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :درھﻢ ،ﮔﻔﺖ :در
ﮐﯿﺴﻪای ﻣﺜﻞ ﺧﺮﻣﺎ؟! و آن را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۴/۳۳۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۲۳۷ /۱در ﺳﻨﺪ آن اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ اﻟﻤﻼﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪوق
ﺑﺪﺣﻔﻆ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻏﻠﻮ و ﺗﺸﯿﻊ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ).(۶۹ /۱
 -٢ام دره ،ﺧﺎدم ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﺑﻮد.

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
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ّ
ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ زﯾﻨﺐ ﺑﻨﺖ ﺟﺤﺶ ل و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدن ﻣﺎل

ﻗﺼﻪ وی ﺑﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻤﺮ س
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۲۱۶از ﺑﺮه ﺑﻨﺖ راﻓﻊ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ّ
ﻣﻘﺮری را
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻋﻤﺮ س ﺑﺮای زﯾﻨﺐ ﺑﻨﺖ ﺟﺤﺶ ﺳﮫﻢ اش را ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن
ﻧﺰدش آورده ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا ﻋﻤﺮ س را ﻣﻐﻔﺮت ﮐﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺧﻮاھﺮاﻧﻢ  ١در ﺗﻘﺴﯿﻢ اﯾﻦ از
ﱠ
ﻣﻦ ﻗﻮیﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ:اﯾﻦ ھﻤﻪاش ﺑﺮای ﺗﻮﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺳﺒﺤﺎناﻟﻠﻪ! و ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻪای ﺧﻮد
را از آن ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺑﮕﺬارﯾﺪش ،و ﻟﺒﺎﺳﯽ را ﺑﺎﻻﯾﺶ اﻧﺪازﯾﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ:
دﺳﺘﺖ را ﻓﺮو ﺑﺮ و ﯾﮏ ﻗﺒﻀﻪ از آن ﺑﺮدار و آن را ﺑﺮای ﺑﻨﯽ ﻓﻼن و ﺑﻨﯽ ﻓﻼن  -از اھﻞ
رﺣﻤﺶ و ﯾﺘﯿﻢھﺎﯾﺶ  -ﺑﺒﺮ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی از آن در زﯾﺮ ﻟﺒﺎس ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﺑﺮه
ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﻣﻐﻔﺮت ﮐﻨﺪ ،ای ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در
اﯾﻦ ﺣﻘﯽ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ زﯾﺮ ﻟﺒﺎس اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ آﻧﭽﻪ را در زﯾﺮ
آن ﺑﻮد ھﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺞ درھﻢ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ،ﺑﻌﺪ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﻌﺪ از اﻣﺴﺎل دﯾﮕﺮ ﻋﻄﺎی ﻋﻤﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﺮﺳﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن وی درﮔﺬﺷﺖ.
ﻗﺼﻪ دﯾﮕﺮی از وی ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ

ﻧﺰد اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ّ
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﮐﻌﺐ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﺎش زﯾﻨﺐ

ﺑﻨﺖ ﺟﺤﺶ ل دوازده ھﺰار ﺑﻮد ،و او آن را ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺮﻓﺖ ،و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﺎر
ﺧﺪاﯾﺎ ،در ]ﺳﺎل[ آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﺎل ﻣﺮا درک ﻧﮑﻨﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻓﺘﻨﻪ اﺳﺖ ،و ﺑﻌﺪ آن را در ﻣﯿﺎن
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺧﻮد و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ س رﺳﯿﺪ ،وی ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻦ
زﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ اراده ﺧﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻧﺰدش ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮده ﺳﻼم ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ:
ﺧﺒﺮ آﻧﭽﻪ ﺗﻮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدی ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪ ،و ﯾﮏ ھﺰار درھﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ آن را ﻧﮕﻪ دارد،
وﻟﯽ او ﻋﯿﻦ روش ﻗﺒﻠﯽ را ﺑﺎ آن اﻧﺠﺎم داد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۴/۳۱۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
ّ
ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺮای ﻧﻮزاد
ﺣﻘﻮق و

ّ
ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺮای ھﺮ ﻧﻮزاد در اﺳﻼم
ﻗﺼﻪ ﻋﻤﺮ س ﺑﺎ زﻧﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدن

ﱠ
 -١ﻣﺮادش از ﺧﻮاھﺮان ﺳﺎﺋﺮ ازواج ﻣﮫﻄﺮات )رﺿﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﮫﻦ( اﺳﺖ .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) ،(۳/۲۱۷اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﮐﺎرواﻧﯽ از ّﺗﺠﺎر آﻣﺪﻧﺪ و در ﻧﻤﺎزﮔﺎه ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪﻧﺪ ،ﻋﻤﺮ ﺑﺮای ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ب
ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ اﯾﺸﺎن را اﻣﺸﺐ از دزدان ﺣﺮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟ آن ﮔﺎه ھﺮ دو آن ﺷﺐ را در
ﺣﺮاﺳﺖ از اﯾﺸﺎن ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و آن ﻗﺪر ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮایﺷﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،و
ﻋﻤﺮ س ﮔﺮﯾﻪ ﻃﻔﻠﯽ را ﺷﻨﯿﺪ ،و ﺑﻪ ﻃﺮف آن روی آورد و ﺑﻪ ﻣﺎدرش ﮔﻔﺖ :از ﺧﺪا ﺑﺘﺮس ،و
ﺑﻪ ﻃﻔﻠﺖ ﺧﻮﺑﯽ و ﻧﯿﮑﯽ ﮐﻦ ،و ﺑﺎز ﺑﻪﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮔﺮﯾﻪ وی را ﺷﻨﯿﺪ ،و ﺑﺎز
ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺎدر وی ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و ﻣﺜﻞ آن را ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ،و ﺑﻌﺪ ﺑﻪﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ آﺧﺮ ﺷﺐ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮔﺮﯾﻪ او را ﺷﻨﯿﺪ ،و ﻧﺰد ﻣﺎدرش آﻣﺪه ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﺗﻮ،
ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻣﺎدر ﺑﺪی ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ،ﭼﺮا ﻃﻔﻠﺖ را از اﺑﺘﺪای ﺷﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺑﺪ؟! ]آن
زن[ ﮔﻔﺖ :ای ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ،اﻣﺸﺐ ﻣﺮا ﻧﺎراﺣﺖ ﺳﺎﺧﺘﯽ ،ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ او را از ﺷﯿﺮ ﺟﺪا ﺳﺎزم،
وﻟﯽ او اﺑﺎ ﻣﯽورزد ،ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﺮا؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺟﺰ ﺑﺮای از ﺷﯿﺮ ﺟﺪاﺷﺪﮔﺎن
ﺑﺮای دﯾﮕﺮی ﺣﻘﻮق ّ
ﻣﻘﺮر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮش ﭼﻨﺪ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻗﺪر و اﯾﻦ ﻗﺪر
ﻣﺎه ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﺠﻠﻪ ﻧﮑﻦ! ﺑﻌﺪ ﻧﻤﺎز ﻓﺠﺮ را ﺧﻮاﻧﺪ ،و ﻣﺮدم ﻗﺮاﺋﺖ وی را از
ﻏﻠﺒﻪ ﮔﺮﯾﻪ درﺳﺖ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻼم داد ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ ﺑﺎدا ﺑﺮای ﻋﻤﺮ!
ﭼﻘﺪر از اوﻻد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ؟ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎدﯾﯽ را دﺳﺘﻮر داد ،و او ﻧﺪاد ﻧﻤﻮد :آﮔﺎه
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،در ﺟﺪا ﻧﻤﻮدن اﻃﻔﺎل ﺧﻮﯾﺶ از ﺷﯿﺮ ﻋﺠﻠﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺎ ﺑﺮای ھﺮ ﻣﻮﻟﻮد در اﺳﻼم
ّ
ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و اﯾﻦ را ﺑﺮای ھﻤﻪ ﺑﺨﺶھﺎ ]ی ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ[ ﻧﻮﺷﺖ :ﻣﺎ ﺑﺮای
ھﺮ ﻣﻮﻟﻮد در اﺳﻼم ﺣﻘﻮق ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۳۱۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﺣﺘﯿﺎط در ﻣﺼﺮف از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺑﺮﺧﻮد و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان

ّ
ﺳﯿﺮت ﻋﻤﺮ س در ﻣﺎل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻋﻔﺖ وی در آن

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۱۹۸از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﺎل ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮای ﺧﻮد
در ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻣﺎل ﯾﺘﯿﻢ ﻗﺮار دادهام اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﺑﻮدم ،از آن ﭘﺮھﯿﺰ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،و اﮔﺮ ﻓﻘﯿﺮ ﺷﺪم،
ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف ﻣﯽﺧﻮرم .و در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی از وی آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﺎل ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮای
ﺧﻮد در ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻣﺎل ﯾﺘﯿﻢ ﻗﺮار دادهام:
ۡ
﴿ َمن َ� َن َغن ِّٗيا فَ ۡليَ ۡس َت ۡعف ۡف َو َمن َ� َن فَق ٗ َ ۡ ُ ۡ ۡ ۡ
وف﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۶ :
�َ
�� فل َيأ�ل ب ِٱل َمع ُر ِ
ِ
ِ ۖ
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ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ھﺮ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﺪ )ﯾﻌﻨﯽ وﺻﯽ ﯾﺘﯿﻢ اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ از اﻣﻮال

ﯾﺘﯿﻢ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﯿﺮد( و ھﺮ ﮐﻪ ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺟﻪ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺑﺨﻮرد«.
و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻋﺮوه رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﮔﻔﺖ :از اﯾﻦ ﻣﺎل
ﺟﺰ آن ﻗﺪر ﮐﻪ از ﻣﺎل اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮردم دﯾﮕﺮ ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در
ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۴۱۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن ﻋﻤﺮ س و ﻣﺴﺌﻮل ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل واﻗﻊ ﺷﺪ

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۱۹۸از ﻋﻤﺮان رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س اﮔﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﻣﯽﺷﺪ ،ﻧﺰد ﻣﺴﺌﻮل ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻣﯽآﻣﺪ و از وی ﻗﺮض ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﮔﺎھﯽ ﺗﻨﮕﺪﺳﺖ ﻣﯽﺷﺪ
ّ
]و ادای ﻗﺮض ﻣﻌﻄﻞ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ[ آن ﮔﺎه ﻣﺴﺌﻮل ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻧﺰدش ﻣﯽآﻣﺪ و از وی
ﺗﻘﺎﺿﺎی ]ھﻤﺎن ﻗﺮض را[ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و اﺻﺮار ﻣﯽﮐﺮد ،و ﻋﻤﺮ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﺪارک ﻣﯽدﯾﺪ ،و
ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﺣﻘﻮق اش را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ،و آن را ادا ﻣﯽﻧﻤﻮد.
ّ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﻗﺼﻪ ﻋﻤﺮ و

ھﻤﭽﻨﯿﻦ ) (۳/۱۹۹از اﺑﺮاھﯿﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻮد ،ﺗﺠﺎرت ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﻗﺎﻓﻠﻪای را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺎم آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺖ ،و ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
ﺑﻦ ﻋﻮف س ﮐﺴﯽ را ﻓﺮﺳﺘﺎد و از وی ﭼﮫﺎرھﺰار درھﻢ ﻗﺮض ﺧﻮاﺳﺖ ،وی ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده
]ﻋﻤﺮ[ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ آن را از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺑﮕﯿﺮد ،و ﺑﺎز ﻣﺴﺘﺮدش ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺷﺨﺺ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﻧﺰدش آﻣﺪ و او را از آﻧﭽﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﮔﻔﺖ ﺧﺒﺮ داد ،آن ﺑﺮ وی
ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،و ﻋﻤﺮ ھﻤﺮاھﺶ روﺑﺮو ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﮔﻮﯾﻨﺪه ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ :آن را از ﺑﯿﺖ
اﻟﻤﺎل ﺑﮕﯿﺮد؟! و اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از آﻣﺪن آن درﮔﺬﺷﺘﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ :آن را اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،آن را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،و روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺆاﺧﺬه ﺷﻮم!! ﻧﻪ ،وﻟﯿﮑﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻢ آن را
از ﻣﺮد ﺣﺮﯾﺺ و آزﻣﻨﺪی ﭼﻮن ﺗﻮ ﺑﮕﯿﺮم ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺮدم آن را از ﻣﺎﻟﻢ ﺑﮕﯿﺮد .و اﯾﻦ را
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ در اﻻﻣﻮال و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۴/۴۱۸آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﻗﺼﻪ ﻋﻤﺮ س در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺴﻞ از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮان ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻣﻌﺮور  ١رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﻤﺮ س روزی ﺧﺎرج ﺷﺪ
و ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮ آﻣﺪ ،و از ﻣﺮﯾﻀﯿﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ داﺷﺖ ،و ﺑﺮاﯾﺶ ﻋﺴﻞ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد  -و در ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل
ّ
ﻣﺸﮑﯽ ﺑﻮد  -آن ﮔﺎه ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ )در آن  (٢اﺟﺎزه دھﯿﺪ آن را ﻣﯽﮔﯿﺮم ،و اﻻ آن ﺑﺮ ﻣﻦ
ﺣﺮام اﺳﺖ ،و ﺑﻪ او اﺟﺎزه دادﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۴۱۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن ﻋﻤﺮ و دﺧﺘﺮش ﺣﻔﺼﻪ ب درﺑﺎره ﻣﺎل ﻣﺴﻤﻠﯿﻦ واﻗﻊ ﺷﺪ

اﺣﻤﺪ در اﻟﺰھﺪ از ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻋﻤﺮ س ﻣﺎﻟﯽ آورده ﺷﺪ ،و اﯾﻦ
ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﺣﻔﺼﻪ دﺧﺘﺮش ل رﺳﯿﺪ ،وی آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﺣﻖ اﻗﺮﺑﺎﯾﺖ را
از اﯾﻦ ﻣﺎل ادا ﮐﻦ ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ درﺑﺎره اﻗﺮﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻋﻤﺮ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
دﺧﺘﺮم ﺣﻖ اﻗﺮﺑﺎﯾﻢ درﻣﺎﻟﻢ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻓﯽء ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﭘﺪرت ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮدی،
ﺑﺮﺧﯿﺰ ،آن ﮔﺎه او ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و رﻓﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۴۱۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﱠ
ﻗﺼﻪ ﻋﻤﺮ س ﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ارﻗﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ و اﺣﻤﺪ و اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺳﻠﻢ رواﯾﺖ
ﱠ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ارﻗﻢ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻧﺰد ﻋﻤﺮ س آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای

اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﻧﺰد ﻣﺎ زﯾﻮری از زﯾﻮرات ﺟﻠﻮﻻء و ﻇﺮفھﺎی ﻧﻘﺮه اﺳﺖ ،اﮔﺮ روزی ﻓﺎرغ
ﺷﺪی ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺒﯿﻦ و در ﻣﻮردﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ دﺳﺘﻮر ﺑﺪه ،ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻓﺎرغ دﯾﺪی
آ ﮔﺎھﻢ ﺳﺎز ،ﺑﻌﺪ او روزی آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺗﻮ را ﻓﺎرغ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ،ﮔﻔﺖ :آری ،ﺑﺮاﯾﻢ
ﭼﺮﻣﯽ را ﭘﮫﻦ ﮐﻦ ،و در ﺧﺼﻮص آن ﻣﺎل راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد و روی آن اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ از
آن آﻣﺪ ،و ﺑﺮ آن اﯾﺴﺘﺎده ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺗﻮ اﯾﻦ ﻣﺎل را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ﮔﻔﺘﻪای:
﴿ ُز ّ� َن ل َّ
اس ُح ُّ َّ َ
ِلن ِ
ت﴾ ]آل ﻋﻤﺮان.[۱۴ :
ب ٱلش َه� ٰ ِ
ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﺎن دوﺳﺘﯽ آرزوھﺎی ﻧﻔﺲ آراﺳﺘﻪ ﮐﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ«.
ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ از آﯾﻪ ﻓﺎرغ ﺷﺪ -و ﮔﻔﺘﻪای:ّ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ْ َ َٰ َ َ ُ َ َ ۡ
ْ ٓ َ ُ
� َما فات� ۡم َو� �ف َر ُحوا ب ِ َما َءاتٮ ٰ� ۡم﴾ ]اﻟﺤﺪﯾﺪ.[۲۳ :
﴿ل ِكي� تأسوا

 -١در اﺻﻞ از ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻣﻌﺮور آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﺮاء س در ﺣﯿﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در اول ﻋﮫﺪ
ﻣﺪﻧﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
 -٢زﯾﺎدت و ﺗﺼﺤﯿﺢ از اﺑﻦ ﺳﻌﺪ اﺳﺖ.
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ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺗﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ از ﺷﻤﺎ ﻓﻮت ﺷﺪه ﺗﺄﺳﻒ ﻧﺨﻮرﯾﺪ ،و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ

دﻟﺒﺴﺘﻪ و ﺷﺎدﻣﺎن ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ«.
و ﻣﺎ ﺟﺰ ﺧﻮﺷﯽ و ّ
ﻣﺴﺮت ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻣﺎن زﯾﻨﺖ دادهای دﯾﮕﺮ ﮐﺎری ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ .ﺑﺎر
ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﺎ را ﭼﻨﺎن ﺑﮕﺮدان ﮐﻪ آن را در ﺣﻖ اﻧﻔﺎق ﮐﻨﯿﻢ ،و از ّ
ﺷﺮ آن ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم.
ّ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﭘﺴﺮی از وی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ ،ﮐﻪ ﺣﻤﻞ ﮐﺮده ﻣﯽﺷﺪ ،و ﺑﻪ او
ﺑﻦ ﺑﮫﯿﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،و ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺪرم ،اﻧﮕﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺒﺨﺶ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﻣﺎدرت ﺑﺮو،
ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺖ آرد ﺳﻮﯾﻖ ﻣﯽﻧﻮﺷﺎﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﭼﯿﺰی ﻧﺪاد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۴۱۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدن ﻣﺸﻚ و ﻋﻨﺒﺮی ﮐﻪ از ﺑﺤﺮﯾﻦ آﻣﺪه ﺑﻮد
اﺣﻤﺪ در اﻟﺰھﺪ از اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:

ﻣﺸﮏ و ﻋﻨﺒﺮی از ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﺮای ﻋﻤﺮ س آﻣﺪ ،ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻋﻼﻗﻤﻨﺪم
زﻧﯽ را درﯾﺎﺑﻢ ﮐﻪ ﺧﻮب وزن ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و اﯾﻦ ﻋﻄﺮ را ﺑﺮاﯾﻢ وزن ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ آن را ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻢ ،ھﻤﺴﺮش ﻋﺎﺗﮑﻪ ﺑﻨﺖ زﯾﺪﺑﻦ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻧﻔﯿﻞ ب ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺧﻮب
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ وزن ﮐﻨﻢ ،ﺑﯿﺎ ﺗﺎ آن را ﺑﺮاﯾﺖ وزن ﮐﻨﻢ  ،١ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ] ،ھﻤﺴﺮش[ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
ﭼﺮا؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ آن را ﺑﮕﯿﺮی و اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﻤﺎﯾﯽ  -و اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺧﻮد را در
ﺷﻘﯿﻘﻪھﺎﯾﺶ داﺧﻞ ﻧﻤﻮد  -و ﺑﻪ آن ﮔﻠﻮی ﺧﻮد را ﻣﺴﺢ ﮐﻨﯽ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت زﯾﺎدﺗﺮ از
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﮫﻢ ﺑﮕﯿﺮی .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۴۱۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﭘﺪرش درﺑﺎره دﺧﺘﺮ ﺧﻮد

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س
ﱠ
دﺧﺘﺮی را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﻮاﻧﮕﯽ ھﺰﯾﺎن ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ :اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ س ﮔﻔﺖ:
اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از دﺧﺘﺮاﻧﺖ اﺳﺖ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ :اﯾﻦ ﮐﺪام ﯾﮑﯽ از دﺧﺘﺮاﻧﻢ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :دﺧﺘﺮ ﻣﻦ،
ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﻪ ﭼﯿﺰ وی را ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯽ رﺳﺎﻧﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ؟ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﻞ ﺗﻮ ،ﺑﺮ وی
ﻧﻔﻘﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺗﻮ را درﺑﺎره ﻓﺮزﻧﺪت ﻓﺮﯾﺐ ﻧﻤﯽدھﻢ  ،٢ای ﻣﺮد
 -١در اﺻﻞ و ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ در اﯾﻦ ﺟﺎ »ﻓﻠﻢ ازن ﻟﮏ« آﻣﺪه ،ﮐﻪ »ﺑﺮاﯾﺖ وزن ﻧﮑﺮدم« ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽدھﺪ،
وﻟﯽ درﺳﺖ ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺳﯿﺮت ﻋﻤﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺑﻦ ﺟﻮزی آﻣﺪه ،و
ﭼﻨﺎن ﻣﻌﻠﻮمﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ »ﻓﻠﻢ« از »ﻓﮫﻠﻢ« ﺗﺼﺤﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻤﻊ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ اوﻻدت ﻧﻔﻘﻪ ﮐﻨﻢ ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺨﻮر ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﮑﻔﻞ ﻧﻔﻘﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺎش .م.

٢٨٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

]ﺧﻮدت[ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪت ﻓﺮاﺧﯽ ﮐﻦ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۴/۴۱۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب در اﯾﻦ ﺑﺎره

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه در اﻻﻣﻮال از ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ ﻣﻦ زن داد ،از ﻣﺎل ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ از
آن ﻋﻤﺮ ﯾﺮﻓﺄ  ٢را ﺑﺮاﯾﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﻣﻦ ﻧﺰدش آﻣﺪم و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﺎر ا
ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ آن را ﺑﻪ دوش ﺑﮕﯿﺮم ﺟﺰﯾﻪ ﺣﻖ آن ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﻼل ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ،
و ﺑﻌﺪ از زﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن ،دﯾﮕﺮ ھﺮﮔﺰ ﭼﯿﺰی ﺣﺮامﺗﺮ از آن ﺑﺮ ﻣﻦ
ﻧﺒﻮده ،و اﯾﻦ ﻣﺎل اﮐﻨﻮن اﻣﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﺮاﯾﺖ از ﻣﺎل ﺧﺪا ﻣﺼﺮف دادم
و از آن دﯾﮕﺮ ﺑﺮاﯾﺖ زﯾﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﺛﻤﺮ ﻣﺎﻟﻢ در ﻏﺎﺑﻪ ﺗﻮ را ﮐﻤﮏ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،آن را
ﻗﻄﻊ ﮐﻦ و ﺑﻔﺮوﺷﺶ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺰد ﻣﺮدی از ﺗﺎﺟﺮان ﻗﻮﻣﺖ ﺑﯿﺎ ،و در ﭘﮫﻠﻮﯾﺶ ﺑﺎﯾﺴﺖ،
و وﻗﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد ،ﺑﺎ او ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻮ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﺴﺐ ﻧﻔﻘﻪ ﮐﻦ و ﺑﺮ اھﻞ ﺧﻮد
ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎ  .٤ - ٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۴/۴۱۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻋﻤﺮ س ﺑﺎ وی در اﯾﻦ ﺑﺎره
دﯾﻨﻮری در اﻟﻤﺠﺎﻟﺴﻪ از ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ اوس ﺑﻦ ﺣﺪﺛﺎن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﮏ

ﭘﺎدﺷﺎه دوم ﻧﺰد ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س آﻣﺪ ،و ﺧﺎﻧﻢ ﻋﻤﺮ ب دﯾﻨﺎری را ﻗﺮض ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ
آن ﻋﻄﺮ ﺧﺮﯾﺪ ،و آن را در ﺷﯿﺸﻪھﺎﯾﯽ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﺎ ھﻤﺎن ﭘﯿﮏ ﺑﺮای ھﻤﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه روم
ارﺳﺎل داﺷﺖ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن ﺑﻪ ھﻤﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه روم رﺳﯿﺪ ،آنھﺎ را ﺧﺎﻟﯽ ﻧﻤﻮد ،و
ھﻤﻪﺷﺎن را ﭘﺮ از ﺟﻮاھﺮ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ھﻤﺴﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﺮو .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او
رﺳﯿﺪ ،آنھﺎ را روی ﻓﺮش ﺧﺎﻟﯽ ﻧﻤﻮد ،ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س وارد ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
ﭼﯿﺴﺖ؟ او ﻗﺼﻪ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ،آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ س ﺟﻮاھﺮ را ﮔﺮﻓﺖ و ﻓﺮوﺧﺖ و
ﺑﺮای ھﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﯾﮏ دﯾﻨﺎر داد ،و ﺑﻘﯿﻪ آن را در ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻗﺮار داد .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۴۲۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -١اﯾﻦ اﺛﺮ را اﺑﻦ ﺳﻌﺪ در ﻃﺒﻘﺎت ) (۲۷۷ /۳و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﺔ ) (۱۴۹ /۸رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -٢اﺳﻢ ﭘﮫﺮهدار )ﻧﮕﮫﺒﺎن( ﻋﻤﺮ س.
 -٣اﯾﻦ ﻧﺺ را ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
 -٤اﺑﻦ ﺳﻌﺪ در ﻃﺒﻘﺎت ).(۷۷/۳

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ

٢٨٧

ﻗﺼﻪ ﺷﺘﺮ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﭘﺪرش ﻋﻤﺮ ب در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ،اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ و ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﺷﺘﺮی را ﺧﺮﯾﺪم و آن را ﺑﻪ ﭼﺮاﮔﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎدم ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﺎق ﺷﺪ آوردﻣﺶ ،ﻋﻤﺮ س
ﱠ
داﺧﻞ ﺑﺎزار ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺷﺘﺮ ﭼﺎﻗﯽ را دﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺷﺘﺮ از ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،آﻧﮕﺎه ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ،ﺑﻪ ،ﭘﺴﺮ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﺘﺎب آﻣﺪم و
ﮔﻔﺘﻢ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺷﺘﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺷﺘﺮی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ آن را ﺧﺮﯾﺪم و ﺑﻪ ﭼﺮاﮔﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎدﻣﺶ ،و ھﺪﻓﻢ از آن ھﻤﺎن ھﺪﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
دﯾﮕﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻃﻠﺐ آناﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ] :وﻟﯽ ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ [:ﺷﺘﺮ ﭘﺴﺮ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ را
ﱠ
ﺑﭽﺮاﻧﯿﺪ! ﺷﺘﺮ ﭘﺴﺮ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ را آب ﺑﺪھﯿﺪ! ای ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،اﺻﻞ ﻣﺎﻟﺖ را ﺑﺴﺘﺎن و
اﺿﺎﻓﻪ را ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺮﮔﺮدان .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۴/۴۱۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻤﺮ س و ﺗﻮﺑﯿﺦ داﻣﺎدش ھﻨﮕﺎم ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﭼﯿﺰی از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۲۱۹اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ّ
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ:

ﯾﮑﯽ از داﻣﺎدھﺎی ﻋﻤﺮ س ﻧﺰد ﻋﻤﺮ آﻣﺪ ،و از وی درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﭼﯿﺰی
ﺑﻪ او ﺑﺪھﺪ ،ﻋﻤﺮ س وی را ﺗﻮﺑﯿﺦ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ :ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه
ﺧﺎﯾﻦ روﺑﺮو ﺷﻮم؟! ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮاﯾﺶ ده ھﺰار درھﻢ از ﻣﺎل ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۲/۳۱۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ س در اﯾﻦ ﺑﺎره

اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ از ﻋﻨﺘﺮه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﻮرﻧﻖ  ١ﻧﺰد ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س ،ﮐﻪ
ﻗﻄﯿﻔﻪ )ﮐﮫﻨﻪای( ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ ،و از ﺳﺮدی )در آن( ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪ داﺧﻞ ﺷﺪم و ﮔﻔﺘﻢ :ای
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻮ و اھﻞ ﺑﯿﺘﺖ در اﯾﻦ ﻣﺎل ﺳﮫﻤﯽ ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺗﻮ از
ﺳﺮدی ﻣﯽﻟﺮزی؟! ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ ﭼﯿﺰی از ﻣﺎل ﺷﻤﺎ را ﮐﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،و اﯾﻦ
ھﻤﺎن ﻗﻄﯿﻔﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﺷﺪه اﺳﺖ  -ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﻣﺪﯾﻨﻪ .٢

 -١ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ در ﮐﻮﻓﻪ.
 -٢در ﮐﺘﺎب اﻻﻣﻮال آﻣﺪه» :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ از ﻣﺎل ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰی را ﮐﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻗﻄﯿﻔﻪام
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪام ﺑﯿﺮون ﻧﻤﻮدهام« .و اﯾﻦ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،وﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ :زﯾﺎدت داﺧﻞ ﮐﻤﺎﻧﮏ
ﻧﯿﺰ از ﮐﺘﺎب اﻻﻣﻮال ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۸/۳آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۸۲از
ھﺎرون ﺑﻦ ﻋﻨﺘﺮه از ﭘﺪرش ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
رد ﻧﻤﻮدن ﻣﺎل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و رد ﻧﻤﻮدن ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد

ﻗﺼﻪ وی ﺑﺎ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ و ﻣﻠﻚ دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﺧﺪاوﻧﺪ أ ﻣﻠﮑﯽ از ﻣﻼﺋﮏ
را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺑﺎ وی ھﻤﺮاه ﺑﻮد ﻧﺰد ﻧﺒﯽاش ص ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﻣﻠﮏ ﺑﻪ رﺳﻮل
وی  ١ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ أ ﺗﻮ را در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽدھﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻨﺪه و ﻧﺒﯽ ﺑﺎﺷﯽ ،و ﯾﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه و ﻧﺒﯽ ﺑﺎﺷﯽ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﭼﻨﺎن ﻣﺘﻠﻔﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﮔﻮﯾﯽ از وی ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ،و ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻃﺮف رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﺗﻮاﺿﻊ
ﻧﻤﺎ ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻨﺪه و ﻧﺒﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ« .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻠﻤﻪ
ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺪار ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺷﺘﺎﻓﺖ ،دﯾﮕﺮ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﺎن ﻃﻌﺎﻣﯽ را ﻧﺨﻮرد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را
ﺑﺨﺎری در اﻟﺘﺎرﯾﺦ و ﻧﺴﺎﺋﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۶/۴۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ دﯾﮕﺮی از وی ص ﺑﺎ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﻦ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺰد ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص و ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ روزی در ﺻﻔﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ای
ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،آل ّ
ﻣﺤﻤﺪ در اﯾﻦ ﺑﯿﮕﺎه ﻧﻪ ﯾﮏ
ﮐﻒ آرد داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ھﻢ ﯾﮏ ﮐﻒ ﺳﻮﯾﻖ« و ھﻨﻮز ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺻﺪای
ﺗﺮﺳﻨﺎﮐﯽ را ،ﮐﻪ وی را دھﺸﺖ زده ﺳﺎﺧﺖ ،از آﺳﻤﺎن ﺷﻨﯿﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ:
»ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﯿﺎﻣﺖ را دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﻮد؟!« ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﺳﺨﻦ ﺗﻮ را ﺷﻨﯿﺪ اﺳﺮاﻓﯿﻞ را اﻣﺮ ﻧﻤﻮد و او ﻧﺰدت ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ ،ﺑﻌﺪ اﺳﺮاﻓﯿﻞ ﻧﺰدش آﻣﺪه
ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﭽﻪ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪی ﺷﻨﯿﺪ ،و ﻣﺮا ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪھﺎی ﺧﺰاﻧﻪھﺎی زﻣﯿﻦ ﺑﻪﺳﻮی ﺗﻮ
ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و اﻣﺮم ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺪارم ،ﮐﻪ ﮐﻮهھﺎی ﺗﮫﺎﻣﻪ را ﺑﺮای ﺗﻮ زﻣﺮد و ﯾﺎﻗﻮت
و ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺑﮕﺮداﻧﻢ ،و ]اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ[ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ
ﻧﺒﯽ و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎش ،و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﻧﺒﯽ و ﺑﻨﺪه؟ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻃﺮف وی اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
 -١ﺷﺎﯾﺪ درﺳﺖ »رﺳﻮل ﺧﺪا« ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
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ﮐﻪ ﺗﻮاﺿﻊ ﻧﻤﺎ ،آن ﮔﺎه ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺒﯽ و ﺑﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«  - ١ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ -اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵/۱۵۷آﻣﺪه ،و ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۳۱۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،و در آن ﺳﻌﺪان ﺑﻦ وﻟﯿﺪ آﻣﺪه و او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ س در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﻧﺰد ﺗﺮﻣﺬی  -ﮐﻪ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ  -از اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رواﯾﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺑﺮاﯾﻢ اﯾﻦ را ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ ،ﺗﺎ رﯾﮕﺴﺘﺎن ﻣﮑﻪ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻃﻼ ﺑﮕﺮداﻧﺪ،
ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﻪ ،ای ﭘﺮوردﮔﺎرم ،وﻟﯿﮑﻦ ﯾﮏ روز ﺳﯿﺮ ﺷﻮم ،و ﯾﮏ روز ﮔﺮﺳﻨﻪ  -ﯾﺎ ﮔﻔﺖ :ﺳﻪ
]روز[ ،ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن  -وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺷﺪم ﺑﻪ ﻃﺮف ﺗﻮ ّ
ﺗﻀﺮ ع ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺗﻮ را ﯾﺎد ﮐﻨﻢ ،و
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺮ ﺷﺪم ،ﺷﮑﺮ ﺗﻮ را ﺑﻪﺟﺎی آورم ،و ﺳﺘﺎﯾﺸﺖ ﮐﻨﻢ«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ
) (۵/۱۵۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻠﯽ س در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﻧﺰد ﻋﺴﮑﺮی از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻓﺮﺷﺘﻪای
ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای ّ
ﻣﺤﻤﺪ ص ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﺮ ﺗﻮ ﺳﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﮔﺮ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ رﯾﮕﺴﺘﺎن ﻣﮑﻪ را ﺑﺮاﯾﺖ ﻃﻼ ﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ« ]راوی[ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :آن ﮔﺎه ﺳﺮش
را ﺑﻪ ﻃﺮف آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :ﻧﻪ ای ﭘﺮوردﮔﺎرم ،روزی ﺳﯿﺮ ﺷﻮم ،و ﺳﺘﺎﯾﺸﺖ را
ﮐﻨﻢ و روزی ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺷﻮم ،و از ﺗﻮ ﺳﺆال ﻧﻤﺎﯾﻢ« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۳۹آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ دﯾﺖ ﻣﻘﺘﻮل ﻣﺸﺮﮐﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﺮدی از ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ  ٣در ﺟﻨﮓ ﺧﻨﺪق ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ ،ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﮐﺴﯽ را ﺑﻪﺳﻮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺴﺪش را ﺑﺮای ﻣﺎ

 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ) (۶۹۳۷در ﺳﻨﺪ آن ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ:
ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻣﺬی ) (۱۹۰۸آﻟﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻨﮑﺮاﺳﺖ و ﻧﮕﺎ.(۲۰۴۴) :
 -٢ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۳۴۷و اﺣﻤﺪ ) (۲۰۴ /۵و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۲۴۵ /۸در ﺳﻨﺪ آن
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺣﺮ و ﻋﻠﯽ ﺑﻦ زﯾﺪ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻔﻨﺪ .ﻧﮕﺎ :ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۳۷۰۴و ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ
) (۱۹۰۲آﻟﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
ﱠ
 -٣وی ﻧﻮﻓﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﻐﯿﺮه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

٢٩٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺑﻔﺮﺳﺖ ،و ﺑﺮایﺷﺎن  ١دوازده ھﺰار ﻣﯽدھﯿﻢ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد) :ﻧﻪ درﺟﺴﺪ آن
ﺧﯿﺮ اﺳﺖ ،و ﻧﻪ در ﭘﻮﻟﺶ(  .٢و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ آﻣﺪه ،ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ﻻﺷﻪ وی را
ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺪھﯿﺪ ،ﭼﻮن وی ﺧﺒﯿﺚ اﻟﺠﯿﻔﻪ و ﺧﺒﯿﺚ اﻟﺪﯾﺖ اﺳﺖ«  ،٣و ﭼﯿﺰی را از اﯾﺸﺎن
ﻗﺒﻮل ﻧﻨﻤﻮد .وھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﻣﺬی آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ :ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۴/۱۰۷آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻧﺰد اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از ﻋﮑﺮﻣﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻧﻮﻓﻞ  -ﯾﺎ
اﺑﻦ ﻧﻮﻓﻞ  -را در روز ﺧﻨﺪق اﺳﺒﺶ او را اﻧﺪاﺧﺖ و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،و اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن در دﯾﻪ وی
ﺻﺪﺷﺘﺮ را ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﺳﺘﺎد ،اﻣﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﺑﺎ ورزﯾﺪه ﮔﻔﺖ» :،ﺑﮕﯿﺮﯾﺪش،
ﭼﻮن وی ﺧﺒﯿﺚ اﻟﺪﯾﺖ و ﺧﺒﯿﺚ اﻟﺠﺴﺪ اﺳﺖ«  .٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۲۸۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ ﺟﺎﻣﻪ ذی ﯾﺰن

اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از ﻋﺮوه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﺰام س ﺑﻪ ﻃﺮف ﯾﻤﻦ ﺑﯿﺮون ﺷﺪ ،و
ﺟﺎﻣﻪ  ٥ذی ﯾﺰن  ٦را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد ،و آن را ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص آورد ،وﺑﻪ او
اھﺪا ﻧﻤﻮد ،وﻟﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا ص آن را رد ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ھﺪﯾﻪ ﻣﺸﺮک را ﻗﺒﻮل
ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ« ،و ﺣﮑﯿﻢ آن را ﻓﺮوﺧﺖ ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص دﺳﺘﻮر داد و آن را ﺑﺮاﯾﺶ
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ ،و آن را ﭘﻮﺷﯿﺪ ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﮔﺮدﯾﺪ(،
ﺣﮑﯿﻢ )ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ را ھﺮﮔﺰ زﯾﺒﺎﺗﺮ از وی در آن ﻟﺒﺎس ﻧﺪﯾﺪم ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﮫﺘﺎب
ﭼﮫﺎردھﻢ اﺳﺖ! ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او را آن ﭼﻨﺎن دﯾﺪم ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه ﮐﺮده ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ:
ﻣﺎ ﺗﻨﻈﺮ اﳊﻜﺎم ﺑﺎﻟـﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ

ﺑﺪا واﺿﺢ

اذا ﻗﺎﻳﺴﻮه اﻟـﻤﺠﺪ ارﰊ ﻋﻠﻴﻬﻢ

ﻛﻤﺴﺘﻔﺮغ

ذو ﻏﺮة
ﹼ
ﻣﺎءاﻟﺬﻧﺎب

ﺣﺠﻮل
ﺳﺠﻴﻞ

و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺧﻨﺪﯾﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۷۷آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را
از ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﺰام ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﻤﺠﻤﻊ ) (۸/۲۷۸آﻣﺪه ،و

 -١ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﯿﮫﻘﯽ در ﺳﻨﻦ ).(۱۳۳ /۹
 -٣ﺗﺮﻣﺬی ) (۱۷ /۵و اﺣﻤﺪ ) (۲۷۱اﺣﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٤اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﺔ در ﻣﺼﻨﻒ ).(۵۰۲ /۸
 -٥در ﺣﺪﯾﺚ »ﺣﻠﺔ« اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ،و »ﺣﻠﻪ« ﻟﺒﺎﺳﯽ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺗﻦ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ.
 -٦از ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺣﻤﯿﺮ ﺑﻮد.

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ

٢٩١

ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در آن ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪ زھﺮی آﻣﺪه ﺟﻤﮫﻮر وی را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ ،وﻟﯽ از
ﻃﺮف ﺑﻌﻀﯽ ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
و ﻧﺰد ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۴۸۴از ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﺰام رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖّ :
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﯽ ص ،در
ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﻧﺰدم ﺑﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﯽ ﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺪﯾﻨﻪ ھﺠﺮت
ﻧﻤﻮد ،ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﺰام در ﻣﻮﺳﻢ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،و ﺟﺎﻣﻪای از ذی ﯾﺰن را ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎه
درھﻢ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،و آن را ﺧﺮﯾﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ھﺪﯾﻪ ﮐﻨﺪ ،و آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺰد
وی آﻣﺪ ،و از وی ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ آن را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮد ،وﻟﯽ او ]ازﮔﺮﻓﺘﻦ آن از ﺣﮑﯿﻢ[ اﺑﺎ ورزﯾﺪ.
ﱠ
ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ از ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﻗﺒﻮل
ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،وﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ آن را ﺑﻪ ﭘﻮل ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ« ،آن ﮔﺎه آن را ﺑﻪ او دادم،
ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪ  ١و آن را ﭘﻮﺷﯿﺪ ،وﻣﻦ آن را ﺑﺮ ﺗﻦ وی ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ دﯾﺪم ،و ھﺮﮔﺰ
ﭼﯿﺰی را زﯾﺒﺎﺗﺮ از وی در آن ﺟﺎﻣﻪ در آن روز ﻧﺪﯾﺪم ،ﺑﻌﺪ آن را ﺑﻪ اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ب
داد ،و ﺣﮑﯿﻢ آن را ﺑﺮ اﺳﺎﻣﻪ دﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :ای اﺳﺎﻣﻪ ﺗﻮ ﺟﺎﻣﻪ ذی ﯾﺰن را ﺑﺮ ﺗﻦ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟!
ﮔﻔﺖ :آری ،ﭼﻮن ﻣﻦ از ذی ﯾﺰن ﺑﮫﺘﺮ ھﺴﺘﻢ ،و ﭘﺪرم از ﭘﺪرش ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،وﻣﺎدرم از
ﻣﺎدرش ﺑﮫﺘﺮ!! ﺣﮑﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ رﻓﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را از ﻗﻮل اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺖ
اﻧﺪازم .ﺣﺎﮐﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﻻﺳﻨﺎد اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺘﺶ
ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ذھﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ اھﺪای اﺳﺐ و ﺷﺘﺮی در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﱠ
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﺮﯾﺪه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﻮی ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻃﻔﯿﻞ

ﻋﺎﻣﺮی ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ :ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﻃﻔﯿﻞ  ٢اﺳﺒﯽ را ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص اھﺪا ﻧﻤﻮد ،و
ﻋﺎﻣﺮ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ در وﺟﻮد ﻣﻦ دﻣﻠﯽ آﺷﮑﺎر  ٣ﺷﺪه اﺳﺖ ،و دواﯾﯽ از ﻧﺰد ﺧﻮدت
ﺑﺮاﯾﻢ ارﺳﺎل ﮐﻦ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﺳﺐ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ وی اﺳﻼم ﻧﯿﺎورده ﺑﻮد،
ﻣﺴﺘﺮد ﺳﺎﺧﺖ ،و ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺸﮑﯽ از ﻋﺴﻞ اھﺪا ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺪاوی ﮐﻦ«.

 -١ﺷﺎﯾﺪ درﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ» :ﭘﺲ آن را ﺑﺮاﯾﺶ دادم و آن را ﭘﻮﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ آﻣﺪ«.
 -٢اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ در ﮐﺘﺎب اﻻﻣﻮال )ص (۲۵۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اھﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻐﺎزی ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :وی اﺑﻮاﻟﺒﺮاء ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ
ﻣﺎﻟﮏ اﺳﺖ ،و ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﻃﻔﯿﻞ ﺗﺎ ﻣﺮگ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﺪاوت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اداﻣﻪ داد.
ً
 -٣زﺧﻢ و ورم ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﮑﻢ ﺑﻪ ﻇﮫﻮرﻣﯽ رﺳﺪ ،و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺒﺘﻼی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.

٢٩٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻼﻋﺐ اﻻﺳﻨﻪ
ھﺪﯾﻪای ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص آورد ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﺳﻼم را ﺑﺮ وی ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ ،وﻟﯽ او
از اﺳﻼم آوردن اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪ ،آن ﮔﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ھﺪﯾﻪ ﻣﺸﺮک را
ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۳/۱۷۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻮداود و ﺗﺮﻣﺬی ﮐﻪ ]ﺗﺮﻣﺬی[ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ ،و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ و ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻋﯿﺎض
ﺑﻦ ﺣﻤﺎر ﻣﺠﺎﺷﻌﯽ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :وی ھﺪﯾﻪای را  -ﯾﺎ ﺷﺘﺮی را  -ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
اھﺪا ﻧﻤﻮد] ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص[ ﮔﻔﺖ» :اﺳﻼم آوردهای؟« ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﻓﺰود:
»ﻣﻦ از ﻋﻄﺎی ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻧﮫﯽ ﺷﺪهام« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۷۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
ّ
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س و رد ﻧﻤﻮدن ﻣﺎل

ﻗﺼﻪ ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﻮدن ﻣﻌﺎﺷﺶ از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل

ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۶/۳۵۳از ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :اﺑﻮﺑﮑﺮ ّ
ﺻﺪﯾﻖ س ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای
اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد ،و ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ داﻧﺎﯾﯽ ﺗﻘﻮی اﺳﺖ ...و ﺣﺪﯾﺚ را
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و در آن آﻣﺪه :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﺷﺪ راھﯽ ﺑﺎزار ﺷﺪ ،ﻋﻤﺮ س ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ:
ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﺑﺮوی؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺑﺎزار] ،ﻋﻤﺮ س[ اﻓﺰود :ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ّ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﱠ
ﮐﻪ ﺗﻮ را از ﺑﺎزار رﻓﺘﻦ ﻣﺼﺮوف و ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺳﺎزد ،ﮔﻔﺖ :ﺳﺒﺤﺎناﻟﻠﻪ،از ﻋﯿﺎﻟﻢ ﻣﺮا
ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺳﺎزد! ]ﻋﻤﺮ س [ ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﺎش ﻣﻨﺎﺳﺐ ّ
ﻣﻘﺮر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد :وای ﺑﺮ ﻋﻤﺮ!
ﻣﻦ از اﯾﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﺧﻮردن ﭼﯿﺰی از اﯾﻦ ﻣﺎل ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ] ،راوی[ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و
در دو ﺳﺎل و اﻧﺪی ھﺸﺖ ھﺰار درھﻢ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮد ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﮔﺶ ﻓﺮارﺳﯿﺪ ﮔﻔﺖ:
ﻣﻦ ﺑﺮای ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ :ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﺧﻮردن ﭼﯿﺰی از اﯾﻦ ﻣﺎل ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﻮد ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﮔﺬﺷﺘﻢ ،از ﻣﺎﻟﻢ ھﺸﺖ ھﺰار درھﻢ را
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،و آن را ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ! ]راوی[ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﺮای ﻋﻤﺮ س
آورده ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ أ اﺑﻮﺑﮑﺮ را رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﭘﺲ از وی
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﺴﺘﻪ و ﻣﺎﻧﺪه ﺳﺎﺧﺖ!!!.

 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮداوود ) (۳۰۵۷ﺗﺮﻣﺬی ) (۱۵۷۷و ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۲۵۵و ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻣﺬی.

٢٩٣

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ

ﻗﺼﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن او و ّام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ب در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﺬﺷﺖ

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۱۳۹از اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﺣﻔﺺ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺎﺋﺸﻪ ل
در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ س آﻣﺪ ،ﮐﻪ او در ﺣﺎﻟﺖ اﺣﺘﻀﺎر ﻗﺮار داﺷﺖ و ﻧﻔﺴﺶ در ﺳﯿﻨﻪاش
ﺑﻮد ،و ﻋﺎﺋﺸﻪ س اﯾﻦ ﺑﯿﺖ را ﺧﻮاﻧﺪ:
ﻟﻌﻤﺮك ﻣﺎﻳﻐﻨﻰ اﻟﺜﺮاء ﻋﻦ اﻟﻔﺘﻰ

اذا ﺣﴩﺟﺖ ﻳﻮم وﺿﺎق ﺑـﻬﺎاﻟﺼﺪر

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﻪ ﻋﻤﺮت ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺛﺮوت و ﻏﻨﺎ از ﺟﻮان ،ھﻨﮕﺎم ﻓﺮارﺳﯿﺪن ﻣﺮگ ،و ﺗﻨﮓ
ﺷﺪن ﺳﯿﻨﻪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎری از ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد« .اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﻪ ﻃﺮف وی ﭼﻮن ﻏﻀﺒﻨﺎک ﻧﮕﺎه
ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ای ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،آن ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ! وﻟﯿﮑﻦ:
ۡ
َ
ۡ ُ ۡ
َٓ ۡ
نت م ِۡن ُه � ُ
� ّق َ� ٰل َِك َما ُك َ
ِيد ] ﴾١٩ق.[۱۹ :
﴿ َوجا َءت َسك َرة ٱل َم ۡو ِ
ت ب ِٱ َ ِ �
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﺳﮑﺮات ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،اﯾﻦ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ از آن
ﻣﯽﮔﺮﯾﺨﺘﯽ و ﮐﻨﺎره ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯽ«.
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﻏﯽ را ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮدم ،و در ﻧﻔﺲ ﻣﻦ از آن ﭼﯿﺰی ھﺴﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آن را ﺑﻪ
ﻣﯿﺮاث ﺑﺎزﮔﺮدان .ﮔﻔﺖ :آری ،و آن را ﻣﺴﺘﺮد ﺳﺎﺧﺖ] ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ س[ اﻓﺰود :ﻣﺎ از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ،دﯾﻨﺎر و درھﻤﯽ از اﯾﺸﺎن ﻧﺨﻮردهاﯾﻢ ،وﻟﯽ از ﻃﻌﺎم
درﺷﺖﺷﺎن ﺧﻮردﯾﻢ ،و از ﻟﺒﺎسھﺎی ﺧﺸﻦﺷﺎن ﭘﻮﺷﯿﺪﯾﻢ ،و از ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﺰد ﻣﺎ
ﮐﻢ و زﯾﺎدی ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﻏﻼم ﺣﺒﺸﯽ ،و اﯾﻦ ﺷﺘﺮ آﺑﮑﺶ ،و اﯾﻦ ﻗﻄﯿﻔﻪ ﮐﮫﻨﻪ ،وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ درﮔﺬﺷﺘﻢ ،آﻧﮫﺎ را ﺑﺮای ﻋﻤﺮ ارﺳﺎل ﮐﻦ ،و آنھﺎ را از ّ
ذﻣﻪ ﺧﻮد ﺧﻼص ﮐﻦ ،و او ﭼﻨﺎن
ﻧﻤﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ ﻧﺰد ﻋﻤﺮ آﻣﺪ ،ﮔﺮﯾﺴﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺷﮏھﺎﯾﺶ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪ،
و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ أ اﺑﻮﺑﮑﺮ را رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ ،وی ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از وی اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺳﺨﺘﯽ اﻧﺪاﺧﺖ!! ﺧﺪاوﻧﺪ أ اﺑﻮﺑﮑﺮ را رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ ،وی ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از وی اﺳﺖ ﺑﻪ
ﱠ
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺳﺎﺧﺖ!! ای ﻏﻼم ﺑﺮدارﺷﺎن .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف س ﮔﻔﺖ :ﺳﺒﺤﺎناﻟﻠﻪ ،از ﻋﯿﺎل
اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﯾﮏ ﻏﻼم ﺣﺒﺸﯽ و ﯾﮏ ﺷﺘﺮ آﺑﮑﺶ و ﯾﮏ ﻗﻄﯿﻔﻪ ﮐﮫﻨﻪ را ﮐﻪ ﭘﻨﺞ درھﻢ ﻗﯿﻤﺖ
دارد ،ﺑﺎز ﻣﯽﺳﺘﺎﻧﯽ؟ ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦھﺎ را ﺑﻪ ﻋﯿﺎل وی
ﻣﺴﺘﺮد ﮐﻦ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ص را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺒﻌﻮث ﮔﺮداﻧﯿﺪه  -ﯾﺎ
ً
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد  -اﯾﻦ اﺑﺪا در وﻻﯾﺖ ﻣﻦ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ،اﺑﻮﺑﮑﺮ در اﺛﻨﺎی ﻣﺮگ از آن ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺖ ﻧﺒﺮداﺷﺖ ،ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻋﯿﺎﻟﺶ ﻣﺴﺘﺮد ﮐﻨﻢ!! ﻣﺮگ از آن ﻗﺮﯾﺐﺗﺮ اﺳﺖ.

٢٩٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س و رد ﻧﻤﻮدن ﻣﺎل

ﻗﺼﻪ وی ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﻣﺎﻟﮏ از ﻋﻄﺎ ﺑﻦ ﯾﺴﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻋﻄﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻋﻤﺮﺑﻦ
اﻟﺨﻄﺎب س ﻓﺮﺳﺘﺎد،وﻟﯽ ﻋﻤﺮ س آن را رد ﻧﻤﻮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا آن
را ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﻮدی؟« ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،آﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺪادی ،ﮐﻪ ﺑﺮای ھﺮ ﯾﮑﯽ ﻣﺎ
ﺑﮫﺘﺮ آن اﺳﺖ ،ﮐﻪ از ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﯿﺮد؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :آن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺆال
ﻧﻤﻮدن اﺳﺖ ،وﻟﯽ آﻧﭽﻪ در ﻏﯿﺮ ﺳﺆال ﺑﺎﺷﺪ ،آن رزﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺖ ﻋﻨﺎﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ« ،ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :وﻟﯽ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،از ھﯿﭻ ﮐﺲ
ﭼﯿﺰی را ﺳﺌﻮال ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺪون ﺳﺌﻮال ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،آن را ﻣﯽﮔﯿﺮم  .١اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺳﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﺑﯿﮫﻘﯽ آن را از زﯾﺪ ﺑﻦ اﺳﻠﻢ از
ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ...:و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۲/۱۱۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ وی ﺑﺎ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی در اﯾﻦ ﺑﺎره

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ
اﺷﻌﺮی س ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻢ ﻋﻤﺮ ﻋﺎﺗﮑﻪ ﺑﻨﺖ زﯾﺪﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻧﻔﯿﻞ ب ﻓﺮﺷﯽ  ٢را اھﺪا ﻧﻤﻮد
 ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﯾﮏ ﻣﺘﺮ و ﯾﮏ وﺟﺐ ﺑﻮد  ،-ﻋﻤﺮ س ﻧﺰد وی داﺧﻞ ﺷﺪ و آن را دﯾﺪ وﮔﻔﺖ :اﯾﻦ را از ﮐﺠﺎ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮدی؟ ﮔﻔﺖ :آن را اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی ﺑﻪ ﻣﻦ اھﺪا ﻧﻤﻮده اﺳﺖ،
ﻋﻤﺮ آن را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮ ﻓﺮق وی زد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﯿﺴﻮھﺎﯾﺶ را ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪ  ،٣ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ:
اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎزﯾﺪ ،و ﻣﺎﻧﺪهاش ﮐﻨﯿﺪ ،آن ﮔﺎه وی در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻣﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد آورده ﺷﺪ ،و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺷﺘﺎب ﻣﮑﻦ .ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﺗﻮ
را وا ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺎﻧﻢ ھﺪﯾﻪ روان ﮐﻨﯽ؟ ﺑﻌﺪ از آن ﻋﻤﺮ آن را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،و ﺑﺮ ﻓﺮق ﺳﺮ

 -١ﺳﻨﺪ آن ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ .ﻣﺎﻟﮏ در ﻣﻮﻃﺎ ) (۷۶۲ /۲از ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﯾﺴﺎر ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﺳﻞ .ﺑﯿﮫﻘﯽ آن را
ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﺳﻞ از زﯾﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ...از ھﯿﻤﻦ وﺟﻪ ﻧﯿﺰ اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ در
)اﻻﺣﺎدﯾﺚ اﻟﻤﺨﺘﺎره( ) (۸۳آن را وﺻﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۸۴۶و ).(۸۴۷
 -٢در ﺣﺪﯾﺚ »ﻃﻨﻔﺴﻪ« آﻣﺪه ،و ﻗﺎﻟﯽ و ﻓﺮش ﭘﺖ دار را ﻧﯿﺰ اﻓﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -٣در اﺑﻦ ﺳﻌﺪ آﻣﺪه» :ﻧﻐﺾ رأﺳﮫﺎ«» ،ﺳﺮش را ﺗﮑﺎن داد«.
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وی زد و ﮔﻔﺖ :ﺑﮕﯿﺮش ،ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ
) (۴/۳۸۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
١

ﻗﺼﻪ ﻓﺮوش ﮐﻮھﭙﺎﯾﻪ ﻣﻘﻄﻢ
َُ
ﻮﻗﺲ از ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص
اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﮑﻢ از ﻟﯿﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻘ ِ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻮھﭙﺎﯾﻪ ﻣﻘﻄﻢ را ﺑﻪ ھﻔﺘﺎد ھﺰار دﯾﻨﺎر ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص از اﯾﻦ
ﺑﻪ ّ
ﺗﻌﺠﺐ اﻓﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و اﯾﻦ را ﺑﺮای ﻋﻤﺮ س

ﻧﻮﺷﺖ ،ﻋﻤﺮ س ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺷﺖ :از وی ﺑﭙﺮس ﮐﻪ ﭼﺮا آن ﻗﺪر ﭘﻮل ﮔﺰاف را در ﺑﺪل آن ﺑﻪ
ﺗﻮ ﻣﯽدھﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آن ﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ زراﻋﺖ اﺳﺖ ،و ﻧﻪ ھﻢ از آن آب ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻧﻪ
از آن ﻧﻔﻌﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ؟ آن ﮔﺎه ]از ﻣﻘﻮﻗﺲ[ ﭘﺮﺳﯿﺪ] ،و او[ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺻﻔﺖ آن را در
ﮐﺘﺎبھﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ،ﮐﻪ در آن ﻧﮫﺎلھﺎی ّ
ﺟﻨﺖ اﺳﺖ .وی اﯾﻦ را ﺑﺮای ﻋﻤﺮ س ﻧﻮﺷﺖ .و

ﻋﻤﺮ س ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺷﺖ :ﻣﺎ ﻧﮫﺎلھﺎی ﺟﻨﺖ را ﻓﻘﻂ ّ
ﺣﻖ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،آن ﻋﺪه
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻃﺮف ﺗﻮ ھﺴﺘﻨﺪ در آﻧﺠﺎ دﻓﻦ ﮐﻦ و ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﻔﻮرﺷﺶ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۳/۱۵۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ ﺟﺮاح و رد ﻧﻤﻮدن ﻣﺎل

ﻗﺼﻪ وی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ب در ﻋﺎم اﻟﺮﻣﺎده

ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۶/۳۵۴از اﺳﻠﻢ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﻋﺎم اﻟﺮﻣﺎده  ٢ﮐﻪ ﻗﺤﻄﯽ
دﯾﺎر ﻋﺮب را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﺑﺮای ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﻧﻮﺷﺖ ...و ﺣﺪﯾﺚ
را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و در آن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﻌﺪ از آن اﺑﻮﻋﺒﯿﺪةﺑﻦ ّ
ﺟﺮاح س را ﺧﻮاﺳﺖ ،و او در
آن ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﯾﮏ ھﺰار دﯾﻨﺎر ﻓﺮﺳﺘﺎد ،اﺑﻮﻋﺒﯿﺪة ﮔﻔﺖ :ای
اﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ ﮐﺎر ﻧﮑﺮدهام ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎر ﻧﻤﻮدم!! و در ﺑﺪل آن
ﭼﯿﺰی را ﻧﻤﯽﮔﯿﺮم ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺎ در ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﺪان
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ﭼﯿﺰی داد و ﻣﺎ آن را ﺧﻮب ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ ،وﻟﯽ او اﯾﻦ را از ﻣﺎ ﻗﺒﻮل ﻧﻨﻤﻮد ،ای
ﻣﺮد! اﯾﻦ را ﻗﺒﻮل ﮐﻦ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ،در دﯾﻦ و دﻧﯿﺎﯾﺖ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺟﻮی ،و اﺑﻮ ﻋﺒﯿﺪة آن را
 -١اﯾﻦ ھﻤﺎن ﮐﻮه ﻣﺸﺮف ﺑﺮ ﻗﺮاﻓﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﻘﺒﺮه ﻓﺴﻄﺎط و ﻣﺼﺮ و ﻗﺎھﺮه ﺑﺮ آن ﻗﺮار دارد.
 -٢ﻧﺎم ﻗﺤﻂ ﺳﺎﻟﯽ ﻣﺸﮫﻮری اﺳﺖ در زﻣﺎن ﻋﻤﺮ س .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ و ﺣﺎﮐﻢ از اﺳﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در
ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۳۹۶آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ س و رد ﻧﻤﻮدن ﻣﺎل

ﻗﺼﻪ وی ﺑﺎ ﻋﻤﺮ در وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ھﺰار دﯾﻨﺎر ﺑﻪ او داد
ﱠ
ﺷﺎﺷﯽ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﯾﺎد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﺑﺮای

ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ س ھﺰار دﯾﻨﺎر داد ،وی ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارم ،ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻣﻦ
ﺑﺪان ﻣﺤﺘﺎجﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪه ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :آرام و ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎش ،ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ ،ﺑﻌﺪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻗﺒﻮل ﮐﻦ و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯽ رھﺎ ﮐﻦ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﭼﯿﺰی را ﺑﺮ ﻣﻦ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ ،و ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ را ﺗﻮ ﮔﻔﺘﯽ ،ﮔﻔﺘﻢ ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺪون ﺳﺌﻮال و ﻃﻤﻊ  ١ﻧﻔﺲ داده ﺷﻮد ،آن رزﻗﯽ اﺳﺖ از
ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ،و ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ و ردش ﻧﮑﻨﺪ« ،ﺳﻌﯿﺪ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ آن را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪاص ﺷﻨﯿﺪی؟ ﮔﻔﺖ :آری ،و آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۳۲۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺎﮐﻢ و ﺑﯿﮫﻘﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﻧﺰد ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۲۸۶از زﯾﺪﺑﻦ اﺳﻠﻢ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ
ﺣﺬﯾﻢ س ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا اھﻞ ﺷﺎم ﺗﻮ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ آنھﺎ ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻣﻮاﺳﺎت
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ ﺑﻪ وی ده ھﺰار داد ،وﻟﯽ او آن را ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻏﻼمھﺎ
و اﺳﺐھﺎﯾﯽ دارم و ﺧﻮب ھﺴﺘﻢ ،و ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﺎرم ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻤﺮ
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﮑﻦ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ داد ،و ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ
ﮔﻔﺘﻪ ﺗﻮ را ﮔﻔﺘﻢ ،وی ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ را داد ﮐﻪ آن را
درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮدی ،و ﻧﻔﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن ﺣﺮﯾﺺ ﻧﺒﻮده ،آن را ﺑﮕﯿﺮ ،ﭼﻮن آن رزق
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺖ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ« .و ﻧﺰد ﺑﯿﮫﻘﯽ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از اﺳﻠﻢ ،ﭼﻨﺎن
ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۳۲۵آﻣﺪه ،رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﻣﺮدی از اھﻞ ﺷﺎم ]ﻣﺮدم[ راﺿﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ] ،و او را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ[ ،ﻋﻤﺮ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا اھﻞ ﺷﺎم ﺗﻮ را دوﺳﺖ
ﻣﯽدارﻧﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﯽروم ،و ھﻤﺮاهﺷﺎن ﻣﻮاﺳﺎت و ھﻢ دردی ﻣﯽﮐﻨﻢ،
 -١در ﺣﺪﯾﺚ »اﺳﺘﺸﺮاف اﻟﻨﻔﺲ« اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ،ﮐﻪ آﮔﺎھﯽ ،ﻃﻤﻊ و آزﻣﻨﺪی ﻧﻔﺲ را اﻓﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .م.
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آن ﮔﺎه ﺑﻪ او ده ھﺰار ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ و ﮔﻔﺖ] :اﯾﻦ را[ ﺑﮕﯿﺮ ،و در ﻏﺰاﯾﺖ از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻦ ،وی ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از آن ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ھﺴﺘﻢ ...و ﺑﻌﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪی س و رد ﻧﻤﻮدن ﻣﺎل

ﻗﺼﻪ وی ﺑﺎ ﻋﻤﺮ س در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﱠ
اﺣﻤﺪ ،ﺣﻤﯿﺪی ،اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ،دارﻣﯽ ،ﻣﺴﻠﻢ و ﻧﺴﺎﺋﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪی س

رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :وی )ھﻨﮕﺎم  (١ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﻧﺰدش آﻣﺪ ،ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ از اﻣﻮر ﻣﺮدم ﮐﺎرھﺎﯾﯽ را ﺑﻪ دوش
ﻣﯽﮔﯿﺮی ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﻌﺎش داده ﺷﻮد ،آن را ﺧﻮب ﻧﻤﯽداﻧﯽ ،ﮔﻔﺘﻢ :آری ،ﻋﻤﺮ
ﮔﻔﺖ :ھﺪﻓﺖ از آن ﭼﯿﺴﺖ ٢؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ اﺳﺐھﺎﯾﯽ و ﻏﻼمھﺎﯾﯽ دارم و ﻣﺎﻟﺪار ھﺴﺘﻢ ،و
ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﻣﻌﺎﺷﻢ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﻦ ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻋﻄﺎ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽداد ،ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ:
آن را ﺑﻪ آن ﮐﻪ از ﻣﻦ ﺑﺪان ﻣﺤﺘﺎجﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﺪه ،ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ داد ،ﮔﻔﺘﻢ :آن را ﺑﻪ
ﻓﻘﯿﺮﺗﺮ از ﻣﻦ ﺑﺪه ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :آن را ﺑﮕﯿﺮ ،و ذﺧﯿﺮهاش ﮐﻦ ،و ﯾﺎ ﺻﺪﻗﻪاش ﮐﻦ،
و آﻧﭽﻪ از اﯾﻦ ﻣﺎل ﺑﺪون ﻃﻤﻊ و ﺳﺌﻮال ﺑﺮاﯾﺖ آﻣﺪ ،ﺑﮕﯿﺮ ،و آﻧﭽﻪ ]ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت[ ﻧﯿﺎﻣﺪ،
ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻧﯿﻨﺪاز«  .٣و ﻧﺰد اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از وی آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ س ﻣﺮا
ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری ﺻﺪﻗﻪ ّ
ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ وی دادم ﻣﻌﺎﺷﻢ را ﺑﻪ ﻣﻦ داد ،٤
ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎر ﻧﻤﻮدم ،و اﺟﺮم ﺑﺮ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ را ﺑﺮاﯾﺖ
دادم ﺑﮕﯿﺮ ،ﭼﻮن ﻣﻦ ﻧﯿﺰ در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮐﺎر ﻧﻤﻮدم ،و او ﺑﻪ ﻣﻦ داد ،و ﻣﺜﻞ
ﻗﻮل ﺗﻮ را ﮔﻔﺘﻢ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﯿﺰی را ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻣﻦ
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯽ ﺑﺮاﯾﺖ دادم ،ﺑﺨﻮر و ﺻﺪﻗﻪ ﮐﻦ« .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۳۲۵آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -١ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﯿﮫﻘﯽ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ ھﺪﻓﺖ از اﯾﻦ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ و ﺑﺪ دﯾﺪن ﻣﻌﺎش ﭼﯿﺴﺖ؟ م.
 -٣ﺑﺨﺎری ) (۷۱۶۳ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۰۴۵ﻧﺴﺎﺋﯽ ) (۱۰۳ /۵اﺣﻤﺪ ).(۴۰ ،۷ /۱
 -٤ھﺪف از اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻌﺎش در اﯾﻨﺠﺎ و ﺑﺨﺶھﺎی دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :آنھﺎ در ﺑﺪل ﮐﺎری ﮐﻪ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﭘﻮل ﺑﺮایﺷﺎن داده ﻣﯽﺷﺪ ،و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن آن وﻗﺖ ﻣﻌﺎشھﺎﯾﯽ
داﺷﺘﻨﺪ و آن را ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﺰام س و رد ﻧﻤﻮدن ﻣﺎل

ﻗﺼﻪ وی ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در روز ﺣﻨﯿﻦ
ﺑﺮای ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﺰام س ﻋﻄﺎﯾﯽ داد ،وﻟﯽ او آن را ﮐﻢ داﻧﺴﺖ ،و ]ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص[ ﺑﺮاﯾﺶ
زﯾﺎد ﻧﻤﻮد ،آن ﮔﺎه ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﮐﺪام ﯾﮏ ﻋﻄﯿﻪ ﺗﻮ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ» :اوﻟﯽ« ،و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﻓﺰود» :ای ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﺰام ،اﯾﻦ ﻣﺎل ﺳﺒﺰ و ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺳﺖ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﺎ
ﺳﺨﺎوت ﻧﻔﺲ ،و ﺧﻮردن درﺳﺖ آن ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ وی در آن ﺑﺮﮐﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد ،و ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ آن را ﺑﺎ ﺣﺮص ﻧﻔﺲ و ﺧﻮردن ﻧﺎدرﺳﺖ آن ﮔﺮﻓﺖ ،در آن ﺑﻪ او ﺑﺮﮐﺖ داده ﻧﻤﯽﺷﻮد،
و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮرد و ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و دﺳﺖ ﺑﺎﻻ از دﺳﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﮫﺘﺮ
اﺳﺖ« ،وی ﮔﻔﺖ :و از ﺗﻮ ھﻢ ]اﮔﺮ ﺑﮕﯿﺮد[ ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا؟ ﮔﻔﺖ» :و از ﻣﻦ ھﻢ« ،وی
ً
ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﻮده ،ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ اﺑﺪا ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﮐﺴﯽ را
ﮐﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ] ،راوی[ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ وی ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ درﮔﺬﺷﺖ ﻧﻪ ﻣﻌﺎﺷﯽ را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮد و ﻧﻪ
ھﻢ ﺑﺨﺸﺸﯽ را ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﺎرﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﺮ ﺣﮑﯿﻢ
ﺑﻦ ﺣﺰام ﮔﻮاه ﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ ،ﮐﻪ ﻣﻦ او را ﺑﻪﺳﻮی ﺣﻘﺶ از اﯾﻦ ﻣﺎل دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﻢ ،وﻟﯽ او
اﺑﺎ ﻣﯽورزد ،ﺣﮑﯿﻢ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻦ ،ﻧﻪ از ﺗﻮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻧﻪ از ﻏﯿﺮ
ﺗﻮ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۳۲۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ وی ﺑﺎ ﻋﻤﺮ س در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﻧﺰد ﺷﯿﺨﯿﻦ ] -ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ[  -از ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﺰام س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮدم و او ﺑﻪ ﻣﻦ داد ،ﺑﺎز از وی درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮدم و ﺑﻪ ﻣﻦ
داد و ﺑﺎز از او درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮدم و ﺑﻪ ﻣﻦ داد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :ای ﺣﮑﯿﻢ )ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ( اﯾﻦ ﻣﺎل ﺳﺒﺰ و ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺳﺖ« ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻪ :و اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺣﮑﯿﻢ را ﻃﻠﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ وی ﻣﻌﺎش را ﺑﺪھﺪ ،وﻟﯽ او از اﯾﻨﮑﻪ
ﭼﯿﺰی را از وی ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ اﺑﺎ ﻣﯽورزﯾﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﻋﻤﺮ س وی را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ او
ﺑﺪھﺪ ،وﻟﯽ او از ﻗﺒﻮل آن اﺑﺎ ورزﯾﺪ ،و ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ای ﮔﺮوه ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ
ﺣﮑﯿﻢ ﮔﻮاه ﻣﯽﮔﯿﺮم ،ﮐﻪ ﻣﻦ ﺣﻖ او را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از اﯾﻦ ﻓﯽء ﺑﮫﺮهاش ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ
 -١ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق در ﻣﺼﻨﻒ ﺧﻮد ) (۳۱۴۰۷ﺳﻨﺪ آن ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻌﺪی ﺷﺎھﺪ آن اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
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وی ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،وﻟﯽ او از ﮔﺮﻓﺘﻦ آن اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽورزد .و ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ درﮔﺬﺷﺖ از ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﺮﻓﺖ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۲/۱۰۱آﻣﺪه ،و
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :آن را ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ و ﺗﺮﻣﺬی و ﻧﺴﺎﺋﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .و ﻧﺰد
ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۴۸۳از ﻋﺮوه رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﺰام ﺗﺎ وﻗﺖ وﻓﺎﺗﺶ ،ﻧﻪ از اﺑﻮﺑﮑﺮ
س ﭼﯿﺰی را ﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﻪ از ﻋﻤﺮ س ،ﻧﻪ از ﻋﺜﻤﺎن و ﻧﻪ ھﻢ از ﻣﻌﺎوﯾﻪ ب.
ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ س و رد ﻧﻤﻮدن ﭘﺎره زﻣﯿﻨﯽ ﻗﺼﻪ وی ﺑﺎ ﻣﺮدی از ﻋﺮب

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۷۹از زﯾﺪﺑﻦ اﺳﻠﻢ س )و او از ﭘﺪرش( از ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ س
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﺮدی از ﻋﺮب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮫﻤﺎن ﻧﺰد وی آﻣﺪ ،ﻋﺎﻣﺮ او را ّ
ﻋﺰت و اﺣﺘﺮام
ﻧﻤﻮد ،و درﺑﺎره وی ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ آن ﻣﺮد ﻧﺰدش آﻣﺪه و ﮔﻔﺖ:
ﻣﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص وادﯾﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻪام ﮐﻪ در ﻋﺮب وادﯾﯽ ﺑﮫﺘﺮ از آن ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،و
ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻗﻄﻌﻪای از آن را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪھﻢ ،ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻧﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﺎﻣﺮ
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ آن ﭘﺎره زﻣﯿﻦ ﺗﻮ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارم ،اﻣﺮوز ﺳﻮرهای ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﻣﺎ را از دﻧﯿﺎ
ﻏﺎﻓﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ:
َۡ َ
ُ َ
ُ
� َب ل َّ
اس ح َِس ُ
﴿ٱ ۡ� َ َ
ِلن ِ
ا� ُه ۡم َوه ۡم ِ� �فلةٖ ُّم ۡع ِرضون ] ﴾١اﻻﻧﺒﯿﺎء.[۱ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺣﺴﺎب ﻣﺮدم ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و آﻧﺎن در ﻏﻔﻠﺘﯽ رو ﮔﺮداﻧﻨﺪ«.
اﺑﻮذر ﻏﻔﺎری س و رد ﻧﻤﻮدن ﻣﺎل ﻗﺼﻪ وی ﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎن و ﮐﻌﺐ ش در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﱠ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۶۰از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺻﺎﻣﺖ ﺑﺮادرزاده اﺑﻮذر ب رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻋﻤﻮﯾﻢ ﻧﺰد ﻋﺜﻤﺎن س داﺧﻞ ﺷﺪم ،وی ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه
ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ رﺑﺬه  ٢ﺑﺮوم ،ﮔﻔﺖ :آری ،و اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ از ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎن ﺻﺪﻗﻪ ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم ﻧﺰدت
ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارم .ﺑﺮای اﺑﻮذر ھﻤﺎن ﮔﻠﻪ ﮐﻢ ﺷﺘﺮھﺎی ﺧﻮدش ﮐﻔﺎﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :دﻧﯿﺎیﺗﺎن را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  ،٣و ﻣﺎ را ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن
و دﯾﻦ ﻣﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ .و آﻧﮫﺎ ﻣﺎل ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف س را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﮐﻌﺐ
ﻧﺰد ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻮد ،ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ﮐﻌﺐ ﮔﻔﺖ :درﺑﺎره ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎل را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده و از آن
 -١ﺑﺨﺎری ) (۳۲۴۳و ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۰۳۵
 -٢از ﻗﺮﯾﻪھﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﯿﻞ از آن ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﺻﻞ و در اﻟﺤﻠﯿﻪ آﻣﺪه ،و ﻣﻤﮑﻦ درﺳﺖ »اﻗﺴﻤﻮا« ﺑﺎﺷﺪ» ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ«.

٣٠٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺻﺪﻗﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در راهھﺎی ﺧﯿﺮ ﻣﯽدھﺪ ،و اﯾﻦ ﻃﻮر و آن ﻃﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟ ﮔﻔﺖ:
ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺶ ّ
ﺗﻤﻨﺎی ﺧﯿﺮ دارم ،آن ﮔﺎه اﺑﻮذر ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ و ﻋﺼﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮐﻌﺐ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد
و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ را از ﮐﺠﺎ داﻧﺴﺘﯽ ،ای ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﮫﻮدی؟ ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﻣﺎل در ﻗﯿﺎﻣﺖ دوﺳﺖ
ﻣﯽدارد ،ﮐﻪ ﮐﺎش اﯾﻦ ﻣﺎل ]در دﻧﯿﺎ[ ﮔﮋدمھﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﻮد و ﺳﯿﺎھﯽ ﻗﻠﺐ وی را ﻣﯽﮔﺰﯾﺪ.
و از اﺑﻮﺷﻌﺒﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی ﻧﺰد اﺑﻮذر آﻣﺪ ،و ﻧﻔﻘﻪای را ﺑﺮاﯾﺶ ﻋﺮﺿﻪ
ﻧﻤﻮد ،اﺑﻮذر ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﺰھﺎﯾﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ آنھﺎ را ﻣﯽدوﺷﯿﻢ ،و ﺧﺮھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎر ﻣﺎ
را ﻣﯽﺑﺮد  ،١و ]ﮐﻨﯿﺰ[ آزاد ﺷﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺎن را ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻋﺒﺎﯾﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ
ﻟﺒﺎسھﺎی ﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،و ﻣﻦ از اﯾﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ،ﮐﻪ ﺑﺮ اﺿﺎﻓﻪ آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮم.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۶۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ وی ﺑﺎ ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ ب در اﯾﻦ ﺑﺎره
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۶۱از اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﻣﻨﮑﺪر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻦ

ﻣﺴﻠﻤﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﺮ ﺷﺎم ﺑﻮد ،ﺳﯿﺼﺪ دﯾﻨﺎر ﺑﺮای اﺑﻮذر س ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :از اﯾﻦ،
در ﺿﺮورت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻦ ،اﺑﻮذر س ﮔﻔﺖ :آن را ﺑﻪﺳﻮی وی ﺑﺮﮔﺮدان ،آﯾﺎ ﮐﺴﯽ را از
ﻣﺎ ﻏﺎﻓﻞﺗﺮ از ﺧﺪا ﻧﯿﺎﻓﺖ؟! ﻣﺎ ﺟﺰ ﺳﺎﯾﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ،و رﻣﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ از
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﮐﻪ ﺑﯿﮕﺎه ﻧﺰدﻣﺎن ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،و ﮐﻨﯿﺰ آزاد ﺷﺪهای ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﻣﺎ
ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﺪارﯾﻢ ،وﻟﯽ ﺑﺎز ھﻢ ﻣﻦ از اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ.
ﻗﺼﻪ وی ﺑﺎ ﺣﺎرث ﻗﺮﯾﺸﯽ
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺣﺎرث  -ﻣﺮدی ﺑﻮد از ﻗﺮﯾﺶ

در ﺷﺎم  -ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﺑﻮذر دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت و ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺳﯿﺼﺪ دﯾﻨﺎر
ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،اﺑﻮذر ﮔﻔﺖ :ھﯿﭻ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا را ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدش ﺧﻮارﺗﺮ ﺑﻮد،
ﻧﯿﺎﻓﺖ؟! از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﭼﮫﻞ ]درھﻢ[
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺻﺮار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ« ،و اﺑﻮذر ﭼﮫﻞ درھﻢ دارد ،و ﭼﮫﻞ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،و دو ﺧﺎدم  ٣ .٢ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۳۳۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ
 -١در اﻟﻤﺠﻤﻊ آﻣﺪه »و ﺣﻤﺮﺗﻨﻘﻠﻨﺎ« و »و ﺧﺮھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻣﻨﺘﻘﻞ« و اﯾﻦ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ.
 -٢در ﻧﺺ ،ﺑﻪ ﻋﻮض »ﺧﺎدم«» ،ﻣﺎھﻨﺎن« آﻣﺪه ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﻋﯿﺎش آن را در ﻣﺘﻦ ﺑﻪ »دوﺧﺎدم« ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺿﺮورت ،آن را ﺣﺬف ﮐﺮدﯾﻢ .م.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۵۰ /۲و ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ).(۶۲۸

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
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ﱠ
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ و او ﺛﻘﻪ اﺳﺖ .واﯾﻦ را اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ از اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﺑﻮراﻓﻊ ﻣﻮﻻی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص و رد ﻧﻤﻮدن ﻣﺎل

ﻗﺼﻪ وی ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در اﯾﻦ ﺑﺎره

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۸۴از اﺑﻮراﻓﻊ س ﻣﻮﻻی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ای اﺑﻮراﻓﻊ اﮔﺮ ﻓﻘﯿﺮ ﺷﺪی ﭼﻄﻮر ﻣﯽﮐﻨﯽ؟« ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ ﻗﺒﻞ
از آن ﺻﺪﻗﻪ ﻧﮑﻨﻢ؟  ١ﮔﻔﺖ» :آری« ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎﻟﺖ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟« ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﮫﻞ ھﺰار ،و آن
را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﻧﻪ ،ﺑﻌﻀﯽ از آن را ﺑﺪه ،و ﺑﻌﻀﯽ از آن را ﻧﮕﻪ دار و
ﺑﺮای ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻦ« ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،آﯾﺎ آنھﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ آنھﺎ
ﺣﻖ دارﯾﻢ ﺣﻖ دارﻧﺪ؟ ﮔﻔﺖ» :آری ،ﺣﻖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﺪر اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﮐﺘﺎب -
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ را  ،-ﺗﯿﺮاﻧﺪازی و آب ﺑﺎزی را ﯾﺎد
دھﺪ  -و ﯾﺰﯾﺪ اﻓﺰوده اﺳﺖ  -و اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺮاث ﺧﻮب ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻪﺟﺎی ﺑﮕﺬارد« ،اﺑﻮراﻓﻊ
ﮔﻔﺖ :ﻓﻘﺮ ﻣﻦ ﭼﻪ وﻗﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺖ» :ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ« .اﺑﻮﺳﻠﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﻦ وی را ﺑﻌﺪھﺎ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻓﻘﯿﺮ ﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﺷﯿﺦ ﺑﺰرگ ﮐﻮر
ﮐﯽ ﺻﺪﻗﻪ ﻣﯽدھﺪ ،ﮐﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدی ﺻﺪﻗﻪ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﮫﻤﺎﻧﺪه
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از وی ﻓﻘﯿﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﮐﯽ ﺻﺪﻗﻪ ﻣﯽدھﺪ ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺎﻻ ،دﺳﺖ دھﻨﺪه در وﺳﻂ و دﺳﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺗﻮاﻧﮕﺮی
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺸﺎﻧﻪای ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و
ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺮای ﻏﻨﯽ و ﺻﺎﺣﺐ ﻗﻮت و ﺳﺎﻟﻢ اﻻﻋﻀﺎء ﺣﻼل ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﻣﺮدی را
دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ او ﭼﮫﺎر درھﻢ داد ،و او ﯾﮏ درھﻢ آن را ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﻮد ،وی ﮔﻔﺖ :ای
ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ،ﺻﺪﻗﻪام را ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺮد ﻧﮑﻦ ،ﭘﺎﺳﺦ داد :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻣﺮا از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎل
اﺿﺎﻓﯽ را ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﻢ ،ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،اﺑﻮﺳﻠﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪھﺎ وی را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻏﻨﯽ
ﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺻﺎﺣﺐ ده اوﻻد ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای ﮐﺎش اﺑﻮراﻓﻊ در ﻓﻘﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﻣﺮد -

ﱠ
 -١اﯾﻨﺠﺎ در ﻣﺘﻦ اﻧﺪﮐﯽ اﺷﮑﺎل ﺑﻮد ،و ﻣﺎ ﯾﮑﯽ از اﺣﺘﻤﺎﻻت را ﺗﺮﺟﯿﺢ دادﯾﻢ .واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ م.

٣٠٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﯾﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻮد  -و ھﯿﭻ ﻏﻼﻣﺶ را زﯾﺎده از ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ او را ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد ﻣﮑﺎﺗﺐ
ﻧﻤﯽﺳﺎﺧﺖ .٢ ١
ّ
ّ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ب و رد ﻧﻤﻮدن ﻣﺎل

ﻗﺼﻪ وی ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ب در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۴۷۶از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰﺑﻦ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف س

از ﭘﺪرش از ﺑﺎﺑﺎﯾﺶ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺻﺪھﺰار درھﻢ را ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ
اﺑﯽ ﺑﮑﺮ ّ
ﺻﺪﯾﻖ ب ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ از ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﯾﺰﯾﺪ اﺑﺎ ورزﯾﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ آن
را رد ﮐﺮد و از ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪه ﮔﻔﺖ :دﯾﻨﻢ را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﻔﺮوﺷﻢ! و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﮑﻪ
ﺧﺎرج ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ درﮔﺬﺷﺖ .اﯾﻦ را زﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﺑﮑﺎر از ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎن
ﮐﻪ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۴۰۸آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ و رد ﻧﻤﻮدن ﻣﺎل

ﻗﺼﻪ وی ﺑﺎ ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص ب در اﯾﻦ ﺑﺎره
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۲۱از ﻣﯿﻤﻮن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص را

ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﮔﻤﺎﺷﺖ ،و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ آﻧﭽﻪ را در ﻧﻔﺲ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ،ﮐﻪ آﯾﺎ وی
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺟﻨﮓ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ وی ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﭼﻪ ﺗﻮ را ﺑﺎز ﻣﯽدارد ﮐﻪ
ﺑﯿﺮون ﺑﺮوی و ھﻤﺮاھﺖ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،و ﺗﻮ ﯾﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص و ﻓﺮزﻧﺪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ
ھﺴﺘﯽ ،و ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ھﺴﺘﯽ؟ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮ آﻧﭽﻪ
ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ؟ ﮔﻔﺖ :آری ،ﻣﮕﺮ ﭼﻨﺪﺗﻦ ،اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺟﺰ ﺳﻪ ﻣﺮد
ﻋﺠﻤﯽ در ھﺠﺮ  ٣دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ ﮐﺲ ھﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ  ،١ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ،ﻣﻦ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارم،
 -١ﻣﮑﺎﺗﺐ ﮐﺮدن ﻧﻮﻋﯽ از ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯿﺎن ارﺑﺎب و ﻏﻼﻣﺶ ﺑﺮ ﻣﺒﻠﻐﯽ از ﻣﺎل اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻏﻼم در ﺑﺪل
ﭘﺮداﺧﺖ آن ﻣﺒﻠﻎ ،آزاد ﻣﯽﮔﺮدد.
 -٢ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در ﺣﻠﯿﻪ ) (۱۸۴ /۱و دﯾﻠﻤﯽ ) (۸۶ /۲در ﺳﻨﺪ آن اﺑﻮﺳﻠﯿﻢ ﻣﻮﻻی اﺑﯽ راﻓﻊ
اﺳﺖ ﮐﻪ در وی ﺟﮫﺎﻟﺖ اﺳﺖ .درﺑﺎرهی ﺟﺮاح ﺑﻦ ﻣﻨﮫﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﻨﮑﺮ اﻟﺤﺪث
اﺳﺖ .اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﻧﯿﺰ درﺑﺎرهی وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وی در ﺣﺪﯾﺚ دروغ ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﺧﻤﺮ ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ .ﻧﮕﺎ:
اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ) (۳۴۹۵و ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ ).(۲۷۳۲
 -٣ھﺠﺮ :اﺳﻢ ﺷﮫﺮ ﻣﻌﺮوﻓﯽ اﺳﺖ در ﺑﺤﺮﯾﻦ.

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
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]راوی[ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه وی داﻧﺴﺖ ﮐﻪ او ﺧﻮاھﺎن ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻣﯿﻞ داری ﺑﺎ
ﮐﺴﯽ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮ وی ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ،و او از زﻣﯿﻦ و ﻣﺎل آﻧﻘﺪر
ﺑﺮاﯾﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻮ ﻣﺤﺘﺎج ﺷﻮی و ﻧﻪ ﻓﺮزﻧﺪت ،و ﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ وی؟ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب
ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﺗﻮ! از ﻧﺰدم ﺑﯿﺮون ﺑﺮو و دﯾﮕﺮ ﻧﺰدم ﻧﯿﺎ! وای ﺑﺮ ﺗﻮ! دﯾﻦ ﻣﻦ ﻧﻪ ﺑﻪ دﯾﻨﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ
و ﻧﻪ ﺑﻪ درھﻢ ﺗﺎن ،ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ از دﻧﯿﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮم ﮐﻪ دﺳﺘﻢ ﺳﻔﯿﺪ و ﭘﺎک ﺑﺎﺷﺪ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۰۱از ﻣﯿﻤﻮن ﺑﻦ ﻣﮫﺮان رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب
ﻏﻼﻣﯽ را ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺳﺎﺧﺖ و ادای آن را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻂ ﺑﺮ وی ﻣﻌﯿﻦ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻗﺴﻂ اول ﻓﺮارﺳﯿﺪ ،ﻣﮑﺎﺗﺐ آن ﻣﺒﻠﻎ را ﻧﺰد وی آورد ،و او از وی ﭘﺮﺳﯿﺪ :اﯾﻦ را از ﮐﺠﺎ ﺑﻪ
دﺳﺖ آوردی؟ ﮔﻔﺖ :ﮐﺎر ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،و ﺳﺌﻮال ﻣﯽﮐﺮدم ،اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ
ﭼﺮکھﺎی ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻣﻦ آوردهای و ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﻮراﻧﯽ؟ ﺗﻮ ﺑﺮای ﺧﺪا آزاد
ھﺴﺘﯽ ،و آﻧﭽﻪ را آوردهای ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ و رد ﻧﻤﻮدن ﻣﺎل

ﻗﺼﻪ وی ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺎﺟﺮ
اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ و ﺧﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺣﺴﻦ از ّ
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ:

ﺗﺎﺟﺮی  ٢از اھﻞ ﺳﻮاد ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ س درﺑﺎره ﮐﺎری ﺻﺤﺒﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و او ﺑﺎ ﻋﻠﯽ س در آن ﻣﻮرد ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد و آن را ﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ ،آن ﮔﺎه ﺗﺎﺟﺮ ﺑﺮاﯾﺶ
ﭼﮫﻞ ھﺰار ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ را ﺗﺎﺟﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ .وی آن را ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ:
ﻣﺎ ﻧﯿﮑﯽ را ﻧﻤﯽﻓﺮوﺷﯿﻢ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۲۹۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ارﻗﻢ س و رد ﻧﻤﻮدن ﻣﺎل

ﻗﺼﻪ وی ﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎن ب در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﱠ
ﺑﻐﻮی از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻦ ﻋﯿﯿﻨﻪ از ﻋﻤﺮوﺑﻦ دﯾﻨﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺜﻤﺎن ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﻦ ارﻗﻢ ب را در ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ّ
ﻣﻘﺮر ﺳﺎﺧﺖ ،و ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﯿﺼﺪ ھﺰار ﻣﻌﺎش داد ،وﻟﯽ او از
 -١ﺑﻌﻨﯽ اﮔﺮ ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﻓﻘﻂ ﺳﻪ ﻣﺮد ﻋﺠﻤﯽ در ھﺠﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﻧﺪارم ،و ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ ﻗﯿﺎم ﮐﻨﻢ .م.
 -٢در ﻧﺺ ﻋﺮﺑﯽ ﻟﻔﻆ »دھﻘﺎن« آﻣﺪه ﮐﻪ آن ھﻢ ﺗﺎﺟﺮ را ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽدھﺪ و ھﻢ رﺋﯿﺲ ﻗﻮم را .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻗﺒﻮل آن اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪ ...و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺎﻟﮏ را ،ﻣﺎﻟﮏ
ﱠ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺮای ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ارﻗﻢ اﺟﺎزه ﺳﯽ ھﺰار را داد ،وﻟﯽ
او از ﻗﺒﻮل آن اﺑﺎ ورزﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺧﺪا ﮐﺎر ﻧﻤﻮدم .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻻﺻﺎﺑﻪ
) (۲/۲۷۴آﻣﺪه اﺳﺖ .١
ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ّ
ﻣﻘﺮن و رد ﻧﻤﻮدن ﻣﺎل

ﻗﺼﻪ وی ﺑﺎ ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ ّﻗﺮه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﮫﻤﺎن ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ

ﻣﻘﺮن ب ﺑﻮدم ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﻣﻀﺎن ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،ﻣﺮدی ﺑﺎ ﮐﯿﺴﻪای از درھﻢ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:
اﻣﯿﺮ ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﻼم ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮای ھﺮ ﻗﺎرﯾﯽ ﻧﯿﮑﯿﯽ از ﻣﺎ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮ ھﻢ از اﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻦ ،ﻋﻤﺮو ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ :ﻣﺎ ﻗﺮآن را ﺑﻪ اراده ﺑﻪ دﺳﺖ
آوردن دﻧﯿﺎ ﻧﺨﻮاﻧﺪﯾﻢ ،و آن را ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۳/۲۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
ّ
اﺳﻤﺎء و ﻋﺎﺋﺸﻪ دﺧﺘﺮان اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ و رد ﻧﻤﻮدن ﻣﺎل

ﻗﺼﻪ اﺳﻤﺎء ﺑﺎ ﻣﺎدرش ﻗﺘﯿﻠﻪ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰی
ﱠ
اﺣﻤﺪ و ﺑﺰار از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻗﺘﯿﻠﻪ ﺑﻨﺖ

)ﻋﺒﺪ(اﻟﻌﺰی ﺑﻦ ﻋﺒﺪ )ﺑﻦ  (٢ﺳﻌﺪ از ﺑﻨﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﺣﺴﻞ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺮک ﺑﻮد ﺑﺮای

دﺧﺘﺮش اﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ ب ھﺪاﯾﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ :ﺳﻮﺳﻤﺎر ،ﻧﺎن و روﻏﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮد ،و
اﺳﻤﺎء از ﻗﺒﻮل ھﺪﯾﻪ وی ،و اﯾﻦ ﮐﻪ آن را داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪاش ﻧﻤﺎﯾﺪ اﺑﺎ ورزﯾﺪ ،آن ﮔﺎه ﻋﺎﺋﺸﻪ ل
از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭘﺮﺳﯿﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد:
َ ُ ۡ َ
ُ
َّ َ ۡ َ ٰ ُ ُ َّ ُ َ َّ َ َ ۡ ُ َ ٰ ُ ُ
َ ُۡ
و� ۡم � ٱ ّ
ِين َول ۡم � ِر ُجو�م ّمِن دِ� ٰ ِر�م أن
�
﴿� �نهٮ�م ٱ� ع ِن ٱ�ِين لم ي�تِل
ِ
ِ
ۡ
ۡ
َ َ ُّ ُ
س َ
وه ۡم َو ُ� ۡقسِ ُط ٓوا ْ إ َ ۡ�ه ۡم إ َّن ٱ َّ َ ُ ُّ
��
ط� ] ﴾٨اﻟﻤﺘﺤﻨﺔ.[۸ :
� �ِب ٱل ُمق ِ ِ
ِ ِ ۚ ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را از ﻧﯿﮑﯽ و رﻋﺎﯾﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻣﺮ دﯾﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ

ﭘﯿﮑﺎر ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و ﺷﻤﺎ را از ﺧﺎﻧﻪ و دﯾﺎرﺗﺎن ﺑﯿﺮون ﻧﺮاﻧﺪهاﻧﺪ ﻧﮫﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ) (۲۰۴ /۴اﺣﻤﺪ ) (۴ /۴در ﺳﻨﺪ آن ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﯿﻦ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﺳﺖ:
اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ).(۲۵۱ /۲
 -٢ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻻﺻﺎﺑﻪ.
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﯿﺸﮕﺎن را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد«.
آن ﮔﺎه وی را اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ھﺪﯾﻪ وی را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ،و آن را داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪاش ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۷/۱۲۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ آﻣﺪه ،و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن او را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ،
و ﮔﺮوھﯽ ﺿﻌﯿﻔﺶ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
ﻗﺼﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ب ﺑﺎ ﯾﮏ زن ﻣﺴﮑﯿﻦ

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۴/۲۰۴از ﻋﺎﺋﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :زن ﻣﺴﮑﯿﻨﯽ
ﻧﺰدم آﻣﺪ ،و ﺑﺎ ﺧﻮد ﭼﯿﺰی آورده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ھﺪﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺶ رﺣﻢ
ﻧﻤﻮدم و ﻗﺒﻮل آن را از وی ﺧﻮب ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا آن را
ﻗﺒﻮل ﻧﻨﻤﻮدی ،و ﺑﺮاﯾﺶ ﻋﻮض آن را ﻧﺪادی ،ﻣﻦ ﭼﻨﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ او را ﺗﺤﻘﯿﺮ
ﻧﻤﻮدهای ،ای ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺗﻮاﺿﻊ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻦ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻮاﺿﻌﯿﻦ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ،و
ﻣﺴﺘﮑﺒﺮﯾﻦ را ﺑﺪ ﻣﯽداﻧﺪ«.
اﺣﺘﺮاز از درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮدن

ﻗﺼﻪ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ س ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در اﯾﻦ ﺑﺎره

اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺷﺪت ﻓﻘﯿﺮ و ﺗﻨﮕﺪﺳﺖ ﺷﺪﯾﻢ ،و
اھﻠﻢ ﻣﺮا ھﺪاﯾﺖ داد ﮐﻪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﯿﺎﯾﻢ و از وی ﭼﯿﺰی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻣﺪم
و ّاوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺷﻨﯿﺪم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ھﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺘﻐﻨﺎ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﺪ،
ّ
ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﻏﻨﯽ ﻣﯽﺳﺎزد ،و ھﺮ ﮐﺴﯽ ﻋﻔﺎف ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ وی را در ﻋﻔﺖ ﻧﮕﻪ
ﻣﯽدارد ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺎ از وی ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ ،ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ« ،آن
ﮔﺎه ﻣﻦ از وی ﭼﯿﺰی درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻨﻤﻮدم و ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ ،و دﻧﯿﺎ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺎ آﻣﺪ .١
و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :او روزی در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮐﻪ از
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺳﻨﮕﯽ را ﺑﺮ ﺷﮑﻢ ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ھﻤﺴﺮش  -ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰش  -ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮو و از وی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻦ ،ﭼﻮن ﻓﻼن ﻧﺰدش آﻣﺪ ،و از وی درﺧﻮاﺳﺖ
ﻧﻤﻮد و او ﺑﻪ وی داد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﺒﻪ اﯾﺮاد ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻧﺰدش رﻓﺘﻢ و ﺑﻌﻀﯽ از
 -١ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۶۲۲۸ /۵۹۸ /۵در ﺳﻨﺪ آن ھﻼل ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ ) (۷۳ /۴او را ﻧﺎم
ﺑﺮده اﻣﺎ ﻧﻪ وی را ﺟﺮح ﮐﺮده و ﻧﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ .اﺑﻦ ﺣﺒﺎن او را در ﺛﻘﺎت ذﮐﺮ ﮐﺮده ) (۲۸۱ – ۲۸۰ /۱ﻧﮕﺎ:
اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ).(۴۰۰ /۵) (۲۳۱۴
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﮔﻔﺘﻪھﺎﯾﺶ را درﯾﺎﻓﺘﻢ ،ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻔﺖ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻋﻔﯿﻒ
ﻣﯽدارد ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻐﻨﺎ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﻏﻨﯽ ﻣﯽﺳﺎزد ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ او ﻣﯽدھﻢ ،ﯾﺎ ]ﮔﻔﺖ[ ھﻤﺮاھﺶ ھﻤﺪردی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ  -اﺑﻮﺣﻤﺰه
ﺷﮏ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  - ١و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎ اﺳﺘﻐﻨﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎ درﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺎن ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ اﺳﺖ« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و از وی درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻨﻤﻮدم ،و از
ھﻤﺎن وﻗﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ رزق و روزی ﻣﯽدھﺪ ،ﺑﻪ ّ
ﺣﺪی ﮐﻪ ھﯿﭻ اھﻞ ﺑﯿﺘﯽ از
اﻧﺼﺎر را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ از ﻣﺎ ﻣﺎﻟﺪارﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۳۲۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف س ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﺑﺰار از اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف س و او از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص وﻋﺪه ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﻣﻦ داده ﺑﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﻈﻪ ﻓﺘﺢ ﺷﺪ ،آﻣﺪم ﺗﺎ
آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﻣﻦ وﻋﺪه ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ ،از وی ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻐﻨﺎ
ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻏﻨﯿﺶ ﻣﯽﺳﺎزد ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻗﻨﺎﻋﺖ
ّ
ﻣﯽدھﺪ« ،آن ﮔﺎه ﺑﺎ ﺧﻮدﮔﻔﺘﻢ :ﺣﻘﺎ ﮐﻪ از وی ﭼﯿﺰی درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ  .٢اﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ و ﻏﯿﺮ
وی ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ از ﭘﺪرش ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۲/۱۰۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ ﺛﻮﺑﺎن س در اﯾﻦ ﺑﺎره

اﺣﻤﺪ ،ﻧﺴﺎﺋﯽ ،اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و اﺑﻮداود ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ از ﺛﻮﺑﺎن س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖ دھﺪ ﮐﻪ از ﻣﺮدم ﭼﯿﺰی
درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﮑﻨﺪ ،ﻣﻦ ﺟﻨﺖ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ« ،ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﯽدھﻢ و
ﺑﻌﺪ از آن از ھﯿﭻ ﮐﺲ ﭼﯿﺰی درﺧﺎﺳﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد.
و ﻧﺰد اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :از ﻣﺮدم ﭼﯿﺰی درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﮑﻦ« ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ
ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺛﻮﺑﺎن ﻣﯽاﻓﺘﺎد ،و ﺧﻮد ﺳﻮار ﻣﯽﺑﻮد ،ﺑﻪ ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه،
ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪ ،و آن را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۲/۱۰۱آﻣﺪه اﺳﺖ .و
ﱠ
 -١ﯾﻌﻨﯽ در اﯾﻦ ﺷﮏ ﻧﻤﻮده رﺳﻮلاﻟﻠﻪ ص »ﺑﻪ او ﻣﯽدھﯿﻢ« ﮔﻔﺖ ،ﯾﺎ ﮐﻪ »ﺑﺎ او ھﻤﺪردی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ«.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﺰار .اﺑﻮﺳﻠﻤﺔ از ﭘﺪرش ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ و دﯾﮕﺮان ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .آﻟﺒﺎﻧﯽ اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ را در ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۴۹۶ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ.
-٣
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در ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل اﺳﻼم در ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ ،ﺑﯿﻌﺖ ﺛﻮﺑﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﮐﺴﯽ
ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮاھﺪ ﮔﺬﺷﺖ .اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺛﻮﺑﺎن را در ﻣﮑﻪ در ﺟﻤﻊ زﯾﺎدی از ﻣﺮدم
دﯾﺪم ،ﮐﻪ ﺳﻮار ﺑﻮد و ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪاش از وی ﻣﯽاﻓﺘﺎد ،و ﮔﺎھﯽ ﺑﺮ ﮔﺮدن ﻣﺮدی ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،آن
ﻣﺮد آن را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﻪ او ﻣﯽداد ،اﻣﺎ او آن را ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮدش ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآﻣﺪ و
آن را ﺑﺮ ﻣﯽداﺷﺖ .اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﺣﻤﺪ ﻧﺴﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺨﺘﺼﺮ از
ﺛﻮﺑﺎن رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ّ
ﻗﺼﻪ ﺻﺪﯾﻖ س در اﯾﻦ ﺑﺎره
و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۳۲۱آﻣﺪه ،از اﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﻠﯿﮑﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ

ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮔﺎھﯽ اﻓﺴﺎر ﺷﺘﺮ از دﺳﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﻣﯽاﻓﺘﺎد ،و او در ﺑﺎﻻی ﺳﺎق ﺷﺘﺮ ﺧﻮد ﻣﯽزد،
و آن را ﻣﯽﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪ ،و اﻓﺴﺎر را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﺮا ﻣﺎ را اﻣﺮ ﻧﻨﻤﻮدی ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻣﯽدادﯾﻢ؟ ﮔﻔﺖ :دوﺳﺘﻢ ﻣﺮا اﻣﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ از ﻣﺮدم ﭼﯿﺰی را درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﮑﻨﻢ.
ﺧﻮف و ﻫﺮاس از ﺑﺴﻂ و ﻓﺮاﺧﯽ دﻧﯿﺎ ﺧﻮف و ﻫﺮاس ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
رواﯾﺖ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﺑﺨﺎری )ص (۵۷۸از ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ زﻧﺪﮔﺎن و ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺣﺪ ﭘﺲ از ھﺸﺖ ﺳﺎل ﻧﻤﺎز
ﮔﺰارد ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﭘﯿﺶ رویﺗﺎن ﭘﯿﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻢ،
و ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺎھﺪ ھﺴﺘﯿﻢ ،و ﻣﻮﻋﺪﺗﺎن ھﻤﺎﻧﺎ ﺣﻮض اﺳﺖ ،و ﻣﻦ از ھﻤﯿﻦ ﺟﺎﯾﻢ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه
ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻣﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺮک ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﻢ ،وﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ از دﻧﯿﺎ
ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ آن رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ ] .١راوی[ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و آن آﺧﺮﯾﻦ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ
ﻃﺮف ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮدم .٢
و ﻧﺰد ﺑﺨﺎری در اﻟﺮﻗﺎق از ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص روزی ﺑﯿﺮون
رﻓﺖ و ﺑﺮ اھﻞ اﺣﺪ ﻧﻤﺎزﮔﺰارد ...و آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و در آن آﻣﺪه اﺳﺖ» :و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺣﻮض ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻠﯿﺪھﺎی ﺧﺰاﻧﻪھﺎی زﻣﯿﻦ داده
 -١رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ رﻏﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﯽ داوود ) (۱۶۴۳اﺣﻤﺪ ) (۲۷۶ ،۲۷۵ /۵اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۱۸۳۷آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ
ﻣﺎﺟﻪ ) (۱۴۸۷و ﺻﺤﯿﺢ اﺑﯽ داوود ) (۱۴۴۶ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺷﺪه اﺳﺖ  -ﯾﺎ ]ﮔﻔﺖ [:ﮐﻠﯿﺪھﺎی زﻣﯿﻦ  -و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺑﺮ ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
ﻣﻦ ﺷﺮک ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﻢ ،وﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ از دﻧﯿﺎ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ در آن رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ« .١
ﮔﻔﺘﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﺎ ﻣﺎﻟﯽ از ﺑﺤﺮﯾﻦ آﻣﺪ

ﺷﯿﺨﯿﻦ ] -ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ[  -از ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﻮف اﻧﺼﺎری س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ:
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ ﺟﺮاح س را ﺑﻪ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺗﺎ ﺟﺰﯾﻪ آﻧﺠﺎ را ﺑﯿﺎورد ،او
ﺑﺎ ﻣﺎﻟﯽ از ﺑﺤﺮﯾﻦ آﻣﺪ ،و اﻧﺼﺎر از آﻣﺪن اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،و ھﻤﻪ در ﻧﻤﺎز ﻓﺠﺮ ﻧﺰد
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص آﻣﺪﻧﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻧﻤﺎز را ﺑﻪﺟﺎی آورد ،ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و
آﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ وی رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن را دﯾﺪ ّ
ﺗﺒﺴﻢ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ از
آن ﮔﻔﺖ» :ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ﮐﻪ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﺎ ﭼﯿﺰی از ﺑﺤﺮﯾﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ:
آری ،ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮش ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و اﻣﯿﺪوار آﻧﭽﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﺘﺎن
ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ از ﻓﻘﺮ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﻢ ،وﻟﯽ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،و
ﺑﻪ آن رﻏﺒﺖ و رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ آﻧﺎن رﻏﺒﺖ و رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺷﻤﺎ را ھﻼک ﺳﺎزد،
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ آنھﺎ را ھﻼک ﺳﺎﺧﺖ«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵/۱۴۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮذر در اﯾﻦ ﺑﺎره

اﺣﻤﺪ و ﺑﺰار از اﺑﻮذر س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص )ﻧﺸﺴﺘﻪ(
ﺑﻮد ،اﻋﺮاﺑﯿﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﮑﯽ و درﺷﺘﯽ در وﺟﻮدش ھﻮﯾﺪا ﺑﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا،
ﻗﺤﻂ ﺳﺎﻟﯽ ﻣﺎ را ﺑﻠﻌﯿﺪه اﺳﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻏﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﻓﻨﺎکﺗﺮ اﺳﺖ ،آن
وﻗﺖ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﺮایﺗﺎن ﺑﻪ ﮐﺜﺮت داده ﺷﻮد ،ای ﮐﺎش ﮐﻪ آن وﻗﺖ ّاﻣﺖ ﻣﻦ ﻃﻼ ﻧﭙﻮﺷﻨﺪ«  ،٣و
راوﯾﺎن اﺣﻤﺪ ،راوﯾﺎن ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵/۱۴۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﺷﯿﺨﯿﻦ ] -ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ[  -از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری س در ﺣﺪﯾﺜﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﻧﺸﺴﺖ ،و ﻣﺎ در اﻃﺮاﻓﺶ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ» :از آﻧﭽﻪ ﻣﻦ
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۱۱ /۱ﮐﻪ ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ و اﺣﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ آن را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﺑﺨﺎری ).(۴۰۴۲
 -٣ﺑﺨﺎری ).(۶۴۶۲

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
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ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺗﺎزﮔﯽ دﻧﯿﺎ و زﯾﻨﺖ آن ﺑﺮایﺗﺎن ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ« .١
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵/۱۴۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺪﯾﺚ ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص در اﯾﻦ ﺑﺎره

اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و ﺑﺰار از ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﻓﺘﻨﻪ آﺳﺎﯾﺶ و دارﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮایﺗﺎن از ﻓﺘﻨﻪ ﺳﺨﺘﯽ و ﻓﻘﺮ ﺧﻮﻓﻨﺎکﺗﺮ
ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﺳﺨﺘﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ و ﺻﺒﺮ ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،وﻟﯽ دﻧﯿﺎ ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺳﺒﺰ
اﺳﺖ«  .٢در اﯾﻦ راوﯾﯽ آﻣﺪه ﮐﻪ از وی ﻧﺎم ﺑﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻘﯿﻪ راوﯾﺎن آن را راوﯾﺎن
ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵/۱۴۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻮف ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ س در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﻮف ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در ﻣﯿﺎن
اﺻﺤﺎب ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ از ﻓﻘﺮ  -ﯾﺎ ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ  -ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ،آﯾﺎ در ﻏﻢ دﻧﯿﺎ
ھﺴﺘﯿﺪ؟! ]در ﻏﻢ آن ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ[ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺎرس و روم را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻓﺘﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و دﻧﯿﺎ ﺑﻪ
ﮐﺜﺮت ﺑﺮایﺗﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺘﯽ ﺷﻤﺎ را ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺮاھﻪ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ھﻤﺎن
ﮐﺜﺮت دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺮاھﻪ ﻣﯽﮐﺸﺪ«  .٣در اﺳﻨﺎد آن ﺑﻘﯿﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ  .٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ
) (۵/۱۴۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺧﻮف ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س و ﮔﺮﯾﻪاش ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش و ﻓﺮاﺧﯽ دﻧﯿﺎ

رواﯾﺖ ﻣﺴﻮرﺑﻦ ﻣﺨﺮﻣﻪ در ﻗﺼﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖھﺎی ﻗﺎدﺳﯿﻪ

ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۶/۳۵۸از ﻣﺴﻮرﺑﻦ ﻣﺨﺮﻣﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻏﻨﺎﯾﻤﯽ از
ﻏﻨﯿﻤﺖھﺎی ﻗﺎدﺳﯿﻪ ﺑﺮای ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س آورده ﺷﺪ ،وی آن را ﭘﺸﺖ و رو ﻣﯽﻧﻤﻮد،
و ﺑﺪان ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف س ﺑﺎ او ﺑﻮد ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،اﯾﻦ روز ﺷﺎدی و ﺧﻮﺷﯽ اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وی ﮔﻔﺖ:

 -١ﺑﺨﺎری ) (۳۱۵۸و ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۹۶۱
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۱۸۷ /۵در ﺳﻨﺪ آن ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :ﺗﻘﺮﯾﺐ ).(۱۰۹ /۱
 -٣ﺑﺨﺎری ) (۶۴۲۷ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۰۵۲ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ).(۳۲۵۹
 -٤وی ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ راوی ﻣﺪﻟﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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آری ،وﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ ھﺮﮔﺰ ﺑﺮای ھﯿﭻ ﻗﻮﻣﯽ داده ﻧﺸﺪه ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻐﺾ و ﻋﺪاوت را
ﺑﺮایﺷﺎن ﺑﻪ ارث ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
و اﯾﻦ را ﺧﺮاﺋﻄﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﺴﻮر ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۳۲۱آﻣﺪه،
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
رواﯾﺖ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف در اﯾﻦ ﺑﺎره
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺰد ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۶/۳۵۸از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﱠ
ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺞھﺎی ﮐﺴﺮی ﺑﺮای ﻋﻤﺮ س آورده ﺷﺪ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ارﻗﻢ زھﺮی س

ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ اﯾﻦ را در ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻧﻤﯽﮔﺬاری؟ ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ را ﺗﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﮑﻨﯿﻢ ،در
ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻧﻤﯽﮔﺬارﯾﻢ ،و ﻋﻤﺮ س ﮔﺮﯾﺴﺖ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف س ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﭼﻪ ﺗﻮ را ﻣﯽﮔﺮﯾﺎﻧﺪ؟ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﻣﺮوز روز ﺷﮑﺮ ،روز ﺳﺮور و روز ﺷﺎدی
اﺳﺖ ،ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ را ھﺮ ﮔﺎھﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻗﻮﻣﯽ داده ،ﺑﻐﺾ و ﻋﺪاوت را در
ﻣﯿﺎنﺷﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ را اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرک و ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۳۲۱آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .و اﺣﻤﺪ آن را اﻟﺰھﺪ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از
اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۴۶آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
رواﯾﺖ ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی در ﻗﺼﻪ ﭘﻮﺳﺘﯿﻦ  ١و دﺳﺘﺒﻨﺪھﺎی ﮐﺴﺮی

ﻧﺰد ﺑﯿﮫﻘﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ) (۶/۳۵۸از ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﭘﻮﺳﺘﯿﻦ ﮐﺴﺮی ﺑﺮای
ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س آورده ﺷﺪ ،و در ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،و در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺳﺮاﻗﻪ ﺑﻦ
ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﺟﻌﺸﻢ س ﺣﻀﻮر داﺷﺖ] ،راوی[ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وی دﺳﺘﺒﻨﺪھﺎی ﮐﺴﺮی ﺑﻦ ھﺮﻣﺰ
را ﺑﻪ ﻃﺮف وی اﻧﺪاﺧﺖ ،و او ھﺮدوی آن را در دﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪھﺎﯾﺶ رﺳﯿﺪ،
ﱠ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ]ﻋﻤﺮ س[ آنھﺎ را در دﺳﺖھﺎی ﺳﺮاﻗﻪ دﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ! دﺳﺘﺒﻨﺪھﺎی
ﮐﺴﺮی ﺑﻦ ھﺮﻣﺰ در دﺳﺖ ﺳﺮاﻗﻪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﺟﻌﺸﻢ ،اﻋﺮاﺑﯿﯽ از ﺑﻨﯽ ﻣﺪﻟﺞ!! ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﻦ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮت ص دوﺳﺖ داﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺑﯿﺎورد ،و آن را در راه ﺗﻮ ،و ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮ اﻧﻔﺎق ﮐﻨﺪ ،و ﺗﻮ آن را از وی ﺑﺎ ّ
ﺗﻮﺟﻪ ات ﺑﻪ او و

 -١در ﺣﺪﯾﺚ »ﻓﺮوه« اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﭘﺎرهای از ﻓﺮو ،و ﭘﻮﺳﺘﯿﻦ را ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽدھﺪ ،و آن ﮐﻪ آﺳﺘﺮ آن
از ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺮﮔﻮش و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻻروس .م.

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
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ﮔﺰﯾﻨﺸﺖ ﺑﺮای وی  ١دور داﺷﺘﯽ ،و ﺑﺎز ﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﻦ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س
دوﺳﺖ داﺷﺖ ،ﺗﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورد ،و آن را در راه ﺗﻮ ،و ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮ اﻧﻔﺎق ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ
آن را از وی ﺑﺎ ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻮﺑﻪ او ،و ﮔﺰﯾﻨﺸﺖ دور داﺷﺘﯽ ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﮑﺮ و آزﻣﺎﯾﺶ از ﻃﺮف ﺗﻮ ﺑﺮای ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد:
ۡ َ ۡ َ َ َّ
َ َ ۡ َ ُ َ َ َّ ُ ُّ ُ
َّ
َ َ
َُ ُ َُ ۡ
ت بل �
﴿��سبون �� َما ن ِمدهم بِهِۦ مِن ما ٖل َو�نِ� � ٥٥سارِع لهم ِ� ٱ�ي� ٰ ِ �
َۡ ُ َ
�شع ُرون ] ﴾٥٦اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن.[۵۶-۵۵ :

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :آﯾﺎ ﻣﯽﭘﻨﺪارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ از ﻣﺎل و ﭘﺴﺮان آﻧﺎن را ﻣﺪد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ

ﺑﺮایﺷﺎن در ﺧﻮﺑﯽھﺎ ﺷﺘﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ آﻧﺎن ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ«.
اﯾﻦ را ﻋﺒﺪﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ و اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺣﺴﻦ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در
ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۴۱۲آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
رواﯾﺖ اﺑﻮﺳﻨﺎن اﻟﺪؤﻟﯽ درﺑﺎره ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ ﺑﺮ ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش دﻧﯿﺎ
اﺣﻤﺪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﻦ و ﺑﺰار و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ از اﺑﻮﺳﻨﺎن اﻟﺪؤﻟﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :وی
ﻧﺰد ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س داﺧﻞ ﺷﺪ ،و ﻧﺰد وی ّ
ﻋﺪهای از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ اواﯾﻞ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ،

ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺒﺪی  - ٢ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺒﯿﻞ ﯾﺎ ﺟﻮال  -ﮐﻪ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻋﺮاق
ﺑﺮاﯾﺶ آورده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و در آن اﻧﮕﺸﺘﺮی ﺑﻮد ،آن ﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮاﻧﺶ آن را
ﮔﺮﻓﺖ و در دھﻨﺶ ﮐﺮد ،ﻋﻤﺮ س آن را از دھﻦ وی ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﺮﯾﺴﺖ،
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد وی ﺑﻮد ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺘﺢ را
ﻧﺼﯿﺒﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﺗﻮ را ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺖ ﭘﯿﺮوز ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،و ﭼﺸﻤﺖ را روﺷﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟
ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ھﺮ ﮐﯽ ﮔﺸﺎده ﺷﻮد
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ در ﻣﯿﺎنﺷﺎن دﺷﻤﻨﯽ و ﻧﻔﺮت را ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﯽاﻧﺪازد ،و ﻣﻦ از آن
ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ«  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵/۱۴۴آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -١ﯾﻌﻨﯽ :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮای وی .م.
 -٢در ﺣﺪﯾﺚ »ﺳﻔﻂ« اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ،و آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺧﻮﺷﺒﻮی و ﭼﯿﺰھﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ آن از
وﺳﺎﯾﻞ زﻧﺎن ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
 -٣ﺣﺴﻦ ﻟﻐﯿﺮه .اﺣﻤﺪ ) (۲۴ /۶ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۲۴ /۱۸ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺎھﺪ ﻧﺰد اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۵از اﺑﻮدرداء دارد.
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رواﯾﺖ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس درﺑﺎره ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ وی ب ﺑﺮ ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش دﻧﯿﺎ
ﺣﻤﯿﺪی ،اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۲۰۷ﺑﺰار ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ،ﺑﯿﮫﻘﯽ ) (۶/۳۵۸و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از

اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س وﻗﺘﯽ ﻧﻤﺎزی را
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺿﺮورﺗﯽ ﻣﯽداﺷﺖ ﺑﺎ وی در آن ﻣﻮرد
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺿﺮورت و ﮐﺎری ﻧﻤﯽداﺷﺖ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﺎﺳﺖ ،وﻟﯽ ]روزی[
ﻧﻤﺎزھﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻣﺮدم اﻣﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮد و در آنھﺎ ﻧﻨﺸﺴﺖ ،ﮔﻔﺘﻢ :ای ﯾﺮﻓﺄ ،آﯾﺎ
ّ
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﺮﯾﻀﯿﯽ ﻧﺪارد ،آن ﮔﺎه ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن س آﻣﺪ و ﻧﺸﺴﺖ ،ﯾﺮﻓﺄ
ّ
ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰ ،و ای اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﺮﺧﯿﺰ .ﺑﻌﺪ ﻧﺰد ﻋﻤﺮ س
داﺧﻞ ﺷﺪﯾﻢ ،و ﻧﺰد وی ،اﻧﺒﻮھﯽ از ﻣﺎل ﺑﻮد ،و ﺑﺮ ھﺮ ﯾﮏ از ﺗﻮدهھﺎ ﯾﮏ اﺳﺘﺨﻮان ﺷﺎﻧﻪ
ﺑﻮد .ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮدم ،و ﺷﻤﺎ دو ﺗﻦ را از ھﻤﻪ دارای ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان
زﯾﺎد ﯾﺎﻓﺘﻢ ،اﯾﻦ ﻣﺎل را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺗﻘﺴﯿﻤﺶ ﮐﻨﯿﺪ ،و آﻧﭽﻪ را اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪ.
ﻋﺜﻤﺎن س ﺳﺮزاﻧﻮ ﻧﺸﺴﺖ  ،١و ﻣﻦ روی زاﻧﻮﯾﻢ ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ :و اﮔﺮ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻤﻮد ،آن را
ﺑﺮای ﻣﺎ ادا ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﻋﺎدﺗﯽ از ﮐﻮھﯽ ) - ٢ﺳﻔﯿﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ( :ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻨﮕﯽ از
ﮐﻮھﯽ  -آﯾﺎ اﯾﻦ ﻧﺰد ﺧﺪا وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ص و اﺻﺤﺎﺑﺶ ﭘﻮﺳﺖ را ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ ،وﺟﻮد

ﻧﺪاﺷﺖ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﯾﻦ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ص زﻧﺪه ﺑﻮد ﻧﺰد ﺧﺪا وﺟﻮد
داﺷﺖ ،و اﮔﺮ ﺑﻪ وی واﮔﺬار ﻣﯽﺷﺪ در آن ﻏﯿﺮ ﻋﻤﻠﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺗﻮ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدھﯽ ،آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﻣﯽﮐﺮد؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﻮدش ﻣﯽﺧﻮرد و ﺑﻪ
ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺧﻮراﻧﯿﺪ .آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ ﺻﺪای ﺗﻮأم ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪای را ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﮫﻠﻮھﺎﯾﺶ ﺑﺮ اﺛﺮ آن
ﺑﻪ ھﻢ ﺧﻮرد ،و ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ :دوﺳﺖ دارم ﮐﻪ از آن  ٣ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﯿﺮون روم ،ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺿﺮرم .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۳۲۰آﻣﺪه اﺳﺖ ،و ھﯿﺜﻤﯽ )(۱۰/۲۴۲
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﺑﺰار رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﺳﻨﺎد آن ﺟﯿﺪ اﺳﺖ.

 -١در ﺣﺪﯾﺚ »ﺟﺸﺎ« آﻣﺪه ،ﮐﻪ ھﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه را اﻓﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ در ﺑﯿﮫﻘﯽ و اﻟﻄﺒﻘﺎت
»ﻓﺤﺸﺎ« آﻣﺪه ،ﮐﻪ »آن را ﮔﺮﻓﺖ« ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽدھﺪ ،و اﯾﻦ درﺳﺖﺗﺮ اﺳﺖ.
 -٢ﻋﻤﺮ س ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاھﺪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس را ﺑﻪ ﭘﺪرش ﻋﺒﺎس س در ﺷﮫﺎﻣﺖ ،و ﺟﺮأت در
ﮔﻔﺘﺎر ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﻨﺪ.
 -٣ﺧﻼﻓﺖ.

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
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و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۲۱۸و اﺑﻦ راھﻮﯾﻪ و اﻟﺸﺎﺷﯽ  -ﮐﻪ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ -
از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﻣﺮا ﺧﻮاﺳﺖ و ﻧﺰدش
آﻣﺪم ،و دﯾﺪم ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﭼﺮﻣﯽ اﺳﺖ و روی آن ﻃﻼ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﻔﺖ:
ﺑﯿﺎ اﯾﻦ را در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ را از ﻧﺒﯽ ﺧﻮد ص
و از اﺑﻮﺑﮑﺮ س دور داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻣﻦ داد ،ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺮای ﺧﯿﺮی ﺑﻪ ﻣﻦ داده اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺷﺮی؟! ﺑﻌﺪ از آن ﮔﺮﯾﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ھﺮﮔﺰ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ،
اﯾﻦ را از ﻧﺒﯽ ﺧﻮد و از اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﻪ اراده ﺷﺮ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﻤﺮ ﺑﻪ
اراده ﺧﯿﺮ ﺑﺮاﯾﺶ داده ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۳۱۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ وی ﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف و ﮔﺮﯾﻪاش ﺑﺮ ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش دﻧﯿﺎ

اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ و ﻋﺪﻧﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
اﻟﺨﻄﺎب س ﮐﺴﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻧﺰدش آﻣﺪم ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دروازه رﺳﯿﺪم،
ﺻﺪای ﮔﺮﯾﻪ وی را ﺷﻨﯿﺪم ،ﮔﻔﺘﻢ» :اﻧﺎ ﷲ واﻧﺎ اﻟﻴﻪ راﺟﻌﻮن!« ﺑﺮای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﺑﻪ ﺧﺪا

ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه داﺧﻞ ﺷﺪم و ﺷﺎﻧﻪ وی را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮔﻔﺘﻢ :ﺣﺮﻓﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﺮﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺮﻓﯽ ھﺴﺖ ،و دﺳﺘﻢ را ﮔﺮﻓﺖ
ّ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺧﺮﺟﯿﻦ  ١ھﺎی زﯾﺎدی ﯾﮑﯽ ﺑﺎﻻی دﯾﮕﺮ ﻗﺮار
و ﻣﺮا داﺧﻞ دروازه ﻧﻤﻮد،
دارد!! ﮔﻔﺖ :اﮐﻨﻮن آل ﺧﻄﺎب ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮار ﺷﺪ ،اﮔﺮ ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦ را ﺑﺮای
دو ﯾﺎر دﯾﮕﺮم  -ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و اﺑﻮﺑﮑﺮ  -ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و آﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﻦ ﺳﻨﺖ و
روﺷﯽ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﻗﺘﺪا ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻨﺸﯿﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ،
آن ﮔﺎه ﺑﺮای ّاﻣﮫﺎت اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﭼﮫﺎر ﭼﮫﺎر ھﺰار ﺳﮫﻢ دادﯾﻢ ،و ﺑﺮای ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﺷﺎﻧﺰده
ھﺰار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم دو دو ھﺰار ّ
ﻣﻘﺮر ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ھﻤﻪ آن ﻣﺎل را
ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۳۱۸آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -١در ﻧﺺ »ﺣﻘﺒﯿﻪ« اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ ذﯾﻞ را اﻓﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺧﺮﺟﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﺮ
ﭘﺸﺖ ﭘﺎﻻن ﺑﻨﺪﻧﺪ ،ﮐﯿﺴﻪای ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﻻن ﺑﻨﺪد و در آن ﺗﻮﺷﻪ ﻧﮫﺪ ،ﺗﻮﺷﻪ دان ،ﺟﻌﺒﻪای از
ﭼﺮم و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﮐﻪ در آن ﺟﺎﻣﻪ ﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺮھﻨﮓ ﻻروس .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

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

ﻗﺼﻪ ﮔﺮﯾﻪ وی در وﻗﺖ ﺧﻮردن ﻃﻌﺎم
ﺑﺨﺎری )ص  ١ (۵۷۹از ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ و او از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﺑﺮای

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف س ﻃﻌﺎﻣﯽ آورده ﺷﺪ ،و او روزهدار ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ،
ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮ از ﻣﻦ ﺑﻮد ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و در ﭼﺎدری ﮐﻔﻦ ﺷﺪ ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﺮش ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ،
ﭘﺎھﺎﯾﺶ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮔﺸﺖ ،و اﮔﺮ ﭘﺎھﺎﯾﺶ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﺳﺮش آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮔﺸﺖ ،و ﮔﻤﺎن
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :و ﺣﻤﺰه ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮ از ﻣﻦ ﺑﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن دﻧﯿﺎ ﺑﺮای
ﻣﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :و از دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﮐﺜﺮت داده ﺷﺪﯾﻢ ،و ﺗﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ
ﻧﯿﮑﯽھﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ]در دﻧﯿﺎ[ ﺑﻪ ﻣﺎ داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮد،
ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﻌﺎم را ﺗﺮک ﮐﺮد .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۰۰رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ دﯾﮕﺮی از وی در اﯾﻦ ﺑﺎره
ُ َ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۹۹از ﻧﻮﻓﻞ ﺑﻦ اﯾﺎس ھﺬﻟﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ س ھﻢ ﻧﺸﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﻮد ،و ھﻢ ﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد ،وی روزی ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪاش ﺷﺪﯾﻢ ،وی داﺧﻞ ﺷﺪ و ﻏﺴﻞ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺎز ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻣﺎ
ﻧﺸﺴﺖ ،و ﺑﺮای ﻣﺎن ﮐﺎﺳﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ در آن ﻧﺎن و ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻮد آورده ﺷﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ّ
اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ﭼﺮا ﮔﺮﯾﻪ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﮔﺮﯾﺴﺖ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﯿﻢ :ای
ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در ﮔﺬﺷﺖ ،وﻟﯽ او و اھﻞ ﺑﯿﺘﺶ از ﻧﺎن ﺟﻮ ﺳﯿﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ،
ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ را ﺗﺮﻣﺬی و
ﺳﺮاج از ﻧﻮﻓﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۴۱۷آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
درﺧﻮاﺳﺖ وی از ّام ﺳﻠﻤﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش دﻧﯿﺎ و ﺟﻮاب او ﺑﻪ وی

ﺑﺰار از ام ﺳﻠﻤﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف س ﻧﺰد وی داﺧﻞ ﺷﺪ
و ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺎدر ،ﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﺎﻟﻢ ﻣﺮا ھﻼک ﮐﻨﺪ ،ﻣﻦ ﻣﺎﻟﺪارﺗﺮﯾﻦ ﻗﺮﯾﺶ ھﺴﺘﻢ ،ﮔﻔﺖ :ای
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۱۷ /۱ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﻨﺬری ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
آﻟﺒﺎﻧﯽ در ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱۸۹۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ! در ﺳﻨﺪ آن اﺑﻦ ﻟﮫﯿﻌﺔ اﺳﺖ ﮐﻪ
ھﻤﻪ ﺑﺮ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدن آن ﻣﺘﻔﻖ ھﺴﺘﻨﺪ :ﺿﻌﯿﻔﻪ.(۴۸۷۱) :

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ

٣١٥

ﭘﺴﺮم ﻧﻔﻘﻪ ﮐﻦ ،ﭼﻮن ﻣﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :از ﯾﺎراﻧﻢ ﮐﺴﯽ ھﺴﺖ
ﮐﻪ ﻣﺮا ﭘﺲ از ﺟﺪاﯾﯽام از وی ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ« ،آن ﮔﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف س ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ﺑﺎ
ﻋﻤﺮ س روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ ،و او را از آن ﭼﻪام ﺳﻠﻤﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﻌﺪ ﻋﻤﺮ س ﻧﺰد وی
داﺧﻞ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،آﯾﺎ ﻣﻦ ھﻢ از آنھﺎ ھﺴﺘﻢ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻧﺨﯿﺮ ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ
ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ را ﺑﺮاﺋﺖ ﻧﻤﯽدھﻢ .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۷۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
ﺧﻮف ﺧﺒﺎب ﺑﻦ ارت و ﮔﺮﯾﻪاش ﺑﺮ ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش دﻧﯿﺎ

ﻗﺼﻪ ﺧﻮف وی ھﻨﮕﺎم ﺑﯿﻤﺎر ﭘﺮﺳﯽ ﺑﻌﻀﯽ اﺻﺤﺎب از وی
اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺟﯿﺪ از ﯾﺤﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﺪه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺪهای

از ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺧﺒﺎب س را ﻋﯿﺎدت ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﻮش ﺑﺎش ،ای
ﱠ
اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﮐﻪ در ﺣﻮض ﻧﺰد ّ
ﻣﺤﻤﺪ ص وارد ﻣﯽﺷﻮی ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ؟ و ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
اﻧﺪازء ﺗﻮﺷﻪ ﯾﮏ ﺳﻮارﮐﺎر ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵/۱۸۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ وی س در اﯾﻦ ﺑﺎره ھﻨﮕﺎم وﻓﺎﺗﺶ
ﻧﺰد اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۴۵از ﻃﺎرق ﺑﻦ ﺷﮫﺎب رواﯾﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ

از اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺧﺒﺎب س را ﻋﯿﺎدت ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﻮش ﺑﺎش ای
ﱠ
اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﮐﻪ ﻓﺮدا ﻧﺰد ﺑﺮادراﻧﺖ وارد ﻣﯽﺷﻮی] ،راوی[ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وی ﮔﺮﯾﺴﺖ و ﮔﻔﺖ:
ﮔﺮﭼﻪ در ﻣﻦ ﻧﺎﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ و ﺑﯽ ﺻﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ ﺷﻤﺎ اﻗﻮاﻣﯽ را ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪﯾﺪ و
ﺑﺮادراﻧﯽ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﺎم ﺑﺮدﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ھﻤﻪ ﭘﺎداشھﺎی ﺧﻮد رﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ
ﮐﻪ ﺛﻮاب آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ از آن اﻋﻤﺎل ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن ﺑﺮای
ﻣﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ را اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۱۱۸از ﻃﺎرق ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و ﻧﺰد اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۴۴از ﺣﺎرﺛﻪ ﺑﻦ ّ
ﻣﻀﺮب رواﯾﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد
ﺧﺒﺎب س در ﺣﺎﻟﯽ داﺧﻞ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ در ﺷﮑﻢ ﺧﻮد ھﻔﺖ داغ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ
ً
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ّ
ﺗﻤﻨﺎی ﻣﺮگ را ﻧﮑﻨﺪ« ،ﻣﻦ ﺣﺘﻤﺎ آن را
آرزو ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺻﺤﺒﺖ و ﯾﺎری ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﻗﺪوم ﻧﺰد وی را ﺑﻪ
 -١ﺑﺨﺎری ).(۱۲۷۵
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﯾﺎد ﺑﯿﺎور ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺗﺮﺳﯿﺪهام ،ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻧﺰدم اﺳﺖ ،ﻣﺮا از ﻗﺪوم ﻧﺰد وی ﺑﺎز دارد  ،١اﯾﻦ
ﭼﮫﻞ ھﺰار درھﻢ در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
وی ) (۱/۱۴۵از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی از ﺣﺎرﺛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﻓﺰوده
اﺳﺖ :ﻣﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺣﺎﻟﯽ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﮏ درھﻢ ھﻢ ﻧﺒﻮدم ،و ﺣﺎﻻ در
ﮔﻮﺷﻪ ﺧﺎﻧﻪام ﭼﮫﻞ ھﺰار درھﻢ اﺳﺖ!! ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻔﻦ وی آورده ﺷﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
آن را دﯾﺪ ﮔﺮﯾﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮای ﺣﻤﺰه س ﮐﻔﻨﯽ ﺟﺰ ﭼﺎدر ﺧﻂ داری ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪ ،ﮐﻪ
اﮔﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ وی ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﺪ از ﻗﺪمھﺎﯾﺶ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﺮ ﻗﺪمھﺎﯾﺶ ﻗﺮار داده
ً
٢
ﻣﯽﺷﺪ ،از ﺳﺮش ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻌﺪا ﺑﺮ ﺳﺮش ﻗﺮار داده ﺷﺪ ،و ﺑﺮ ﻗﺪومھﺎﯾﺶ اذﺧﺮ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ را اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۱۱۷از ﺣﺎرﺛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و ﻧﺰد
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۴۵از اﺑﻮواﺋﻞ ﺷﻘﯿﻖ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﺧﺒﺎب ﺑﻦ
ارت ھﻨﮕﺎم ﻣﺮﯾﻀﯽ اش داﺧﻞ ﺷﺪﯾﻢ ،وی ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ھﺸﺘﺎد ھﺰار درھﻢ اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ ﺑﺮ آن ﺗﺎری ھﻢ ﻧﺒﺴﺘﻪام ،و از ﺳﺎﺋﻠﯽ ھﻢ ﺑﺎزش ﻧﺪاﺷﺘﻪام ،و ﺑﻌﺪ از آن
ﮔﺮﯾﺴﺖ .ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﭼﻪ ﺗﻮ را ﻣﯽﮔﺮﯾﺎﻧﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽﮔﺮﯾﻢ ،ﮐﻪ ﯾﺎراﻧﻢ رﻓﺘﻨﺪ ،و دﻧﯿﺎ از
اﯾﺸﺎن  ٣ﭼﯿﺰی را ﻧﮑﺎﺳﺖ ،و ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آﻧﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ و ﺟﺰ ﺧﺎک دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻌﯽ  ٤ﺑﺮای آن
ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﻢ .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن را اﺑﻮاﺳﺎﻣﻪ از ادرﯾﺲ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ،
ﮐﻪ آن ﻣﺎل اﯾﻦﻗﺪر ،و آن ﻗﺪر ،ﯾﺎ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ،ﭘﺸﮑﻞ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ آن ﻣﯽﺑﻮد.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺰد اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ) (۱/۱۴۶از ﺣﺪﯾﺚ ﻗﯿﺲ آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ﻗﺒﻞ از
ﻣﺎ اﻗﻮاﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ از دﻧﯿﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎوردﻧﺪ ،و ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ ،ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ از دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻗﺪری ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﯾﻢ ،ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،آن را ﺑﻪ ﺟﺰ در ﺧﺎک
در ﭼﻪ ﺑﮕﺬارد ،و ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ھﺮ ﭼﻪ اﻧﻔﺎق ﻧﻤﺎﯾﺪ اﺟﺮ و ﭘﺎداش داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺟﺰ
آنﭼﻪ در ﺧﺎک اﻧﻔﺎق ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

 -١در ﻧﺺ »ﯾﺒﻘﯽ« آﻣﺪه ،ﮐﻪ »ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ« را اﻓﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻟﺤﻠﯿﻪ »ﯾﻤﻨﻌﻨﯽ« آﻣﺪه ،ﮐﻪ
»ﺑﺎزدارد« ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽدھﺪ ،و اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
 -٢ﮔﯿﺎھﯽ اﺳﺖ ﺧﻮﺷﺒﻮ و ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪھﺎی ﺑﺎرﯾﮏ ،ﺑﺮگھﺎﯾﺶ رﯾﺰ ،و ﺳﺮخ رﻧﮓ ﯾﺎ زرد و ﺗﻨﺪ ﺑﻮ و دارای
ﺷﮑﻮﻓﻪھﺎی ﺳﻔﯿﺪ.
 -٣ﯾﻌﻨﯽ :از اﺟﺮھﺎی اﯾﺸﺎن.
 -٤ﯾﻌﻨﯽ :ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺼﺮف داراﯾﯽ ﻣﺎن را ﺟﺰ در ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدن ﺧﺎﻧﻪ و ﻏﯿﺮه ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯿﻢ .م.

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
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ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺨﺎری درﺑﺎره ﺧﻮف ﺧﺒﺎب س
ﻧﺰد ﺑﺨﺎری از ﺧﺒﺎب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﺠﺮت ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ھﺪف
ﻣﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن رﺿﺎی ﺧﺪا ﺑﻮد ،و ﭘﺎداش ﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ واﺟﺐ ﺷﺪ ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﻣﺎ
درﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و رﻓﺘﻨﺪ ،و از ﭘﺎداش ﺧﻮد ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮردﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ ﺑﻮد،
ﮐﻪ در روز اﺣﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﺟﺰ ﯾﮏ ﭼﺎدر ﺧﺎلﺧﺎﻟﯽ از ﺧﻮد دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻪﺟﺎی
ﻧﮕﺬاﺷﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ وی را ﺑﻪ آن ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪﯾﻢ ،ﭘﺎھﺎﯾﺶ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﻣﯽﺷﺪ ،ووﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﭘﺎھﺎﯾﺶ ﺑﺎ آن ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﺳﺮش ﺑﯿﺮون ﺑﻮد ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺳﺮ
وی را ﺑﺎ آن ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،و ﺑﺮ ﭘﺎھﺎﯾﺶ اذﺧﺮ ﺑﮕﺬارﯾﺪ« .و ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﻣﺎ ﻣﯿﻮهاش ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﺨﺘﻪ
ﺷﺪه ،و او آن را ﻣﯽﭼﯿﻨﺪ .اﯾﻦ را اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۸۵و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎن
ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۸۶آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﺧﻮف ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ س و ﮔﺮﯾﻪاش ﺑﺮ ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش دﻧﯿﺎ

ﺣﮑﺎﯾﺖ وی ﺑﺮ ﻣﺮدی از ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺲ در اﯾﻦ ﺑﺎره
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۹۹از اﺑﻮاﻟﺒﺨﺘﺮی از ﻣﺮدی از ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺲ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ

ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ھﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪم ،و او آﻧﭽﻪ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ از ﮐﻨﺰھﺎی ﮐﺴﺮی
ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﺸﻮده ﺑﻮد ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ داده ،و ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﮔﺸﻮده ،و ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺮده اﺳﺖ ،ﺧﺰاﻧﻪھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ص زﻧﺪه
ﺑﻮد ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،آﻧﮫﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﺻﺒﺢ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﻨﺎر و درھﻤﯽ ﻧﺰدﺷﺎن ﻧﻤﯽﺑﻮد ،و
ﻧﻪ ھﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪای از ﻃﻌﺎم ،و ﺑﻌﺪ از آن ،ای ﺑﺮادر ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺲ ]اﯾﻦ ھﻤﻪ ﻓﺮاﺧﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ[ !! .١
و ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻣﺮدی از ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺲ رواﯾﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺎ ﺳﻠﻤﺎن در ﮐﻨﺎر
دﺟﻠﻪ راه ﻣﯽرﻓﺘﻢ ،ﮔﻔﺖ :ای ﺑﺮادر ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﻮد و ﺑﻨﻮش ،ﻣﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪم ،ﮔﻔﺖ:
ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺗﻮ ﭼﻪ را از دﺟﻠﻪ ﮐﻢ ﻧﻤﻮد؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﻪ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻢ ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﻢ ھﻢ
ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ ،از آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﻢ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ :ﺳﻮار ﺷﻮ ،و ﺑﺮ
ﺧﺮﻣﻦھﺎﯾﯽ ازﺟﻮ و ﮔﻨﺪم ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮔﺸﻮده ﺷﺪ،
و ﺑﺮ ﯾﺎران ّ
ﻣﺤﻤﺪ ص ﻣﺴﺪود ﺷﺪ ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﻣﺎ و ﺷﺮ آنھﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ:
ﻧﻤﯽداﻧﻢ) ،ﮔﻔﺖ( :وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ،ﺷﺮی ﺑﺮای ﻣﺎ ،و ﺧﯿﺮی ﺑﺮای آنھﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ،
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۷۲۱۴آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳۳۱۷ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﻓﺰود :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺳﻪ روز ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺳﯿﺮ ﻧﺸﺪ.
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۳۲۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در آن راوی اﺳﺖ ،ﮐﻪ از وی ﻧﺎم ﺑﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ
ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻋﯿﺎدت ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص از ﺳﻠﻤﺎن و آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۹۵از اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن و او از ﺷﯿﺦھﺎی ﺧﻮد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ:

ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص س ﺟﮫﺖ ﻋﯿﺎدت ﻧﺰد ﺳﻠﻤﺎن س داﺧﻞ ﺷﺪ ،و ﺳﻠﻤﺎن ﮔﺮﯾﺴﺖ ،ﺳﻌﺪ
ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺮﯾﺎﻧﺪ؟ ﯾﺎران ﺧﻮد را ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﯽ ،و ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺮ
ﺣﻮض وارد ﻣﯽﺷﻮی ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در ﺣﺎﻟﯽ درﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ از ﺗﻮ راﺿﯽ ﺑﻮد! ﮔﻔﺖ :از
ﺗﺮس ﻣﺮگ ،و ﺣﺮص ﺑﺮ دﻧﯿﺎ ﻧﻤﯽﮔﺮﯾﻢ ،وﻟﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻣﺎ را اﻣﺮ ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد» :ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ از دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﺷﻪ ﯾﮏ ﺳﻮار ﺑﺎﺷﺪ« .و اﯾﻦ
ﻣﺎﻟﮫﺎ در اﻃﺮاف ﻣﻦاﻧﺪ  -در اﻃﺮاف وی ﻓﻘﻂ ﯾﮏ آﻓﺘﺎﺑﻪ ﯾﺎ ﻃﺸﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﻮد  -ﺳﻌﺪ
ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﺼﯿﺤﺘﯽ ﻧﻤﺎ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﺑﺪان اﻟﺘﺰام ورزﯾﻢ ،ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
ﭘﺮوردﮔﺎرت را ھﻨﮕﺎم ﻗﺼﺪ ﮐﺮدﻧﺖ ،ھﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،و ھﻨﮕﺎم ﺣﮑﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺖ ،و
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻧﻤﻮدی و در اﺛﻨﺎی دﺳﺖ ﺧﻮد ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدی ﯾﺎد ﮐﻦ  .١اﯾﻦ را
ﺣﺎﮐﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵/۱۲۷آﻣﺪه ،و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ
) (۴/۶۵از اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن و او از ﺷﯿﺦھﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و در رواﯾﺖ
ﺣﺎﮐﻢ آﻣﺪه :در اﻃﺮاف وی ﻓﻘﻂ ﻃﺸﺖ ،ﮐﺎﺳﻪ ﺑﺰرگ و آﻓﺘﺎﺑﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ را اﺑﻦ اﻻﻋﺮاﺑﯽ از
ً
اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن از ﺷﯿﺦھﺎی وی ﻣﺨﺘﺼﺮا ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۴۷آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
و ﻧﺰد اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﮐﻪ راوﯾﺎﻧﺶ ﺛﻘﻪاﻧﺪ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﻠﻤﺎن س
ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪ ،و ﺳﻌﺪ س وی را ﻋﯿﺎدت ﻧﻤﻮد ،دﯾﺪش ﮐﻪ ﻣﯽﮔﺮﯾﺪ ،آن ﮔﺎه ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای
ﺑﺮادرم ﺗﻮ را ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺮﯾﺎﻧﺪ؟ آﯾﺎ ھﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻧﺒﻮدی؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ؟
آﯾﺎ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺳﻠﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ھﻢ ﻧﻤﯽﮔﺮﯾﻢ ،ﻧﻪ از روی
ﺑﺨﯿﻠﯽ ﺑﺮ دﻧﯿﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ﻧﻪ ھﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺮاھﯿﺖ آﺧﺮت ،وﻟﯿﮑﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﺮی ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،و ﻣﻦ ﺧﻮد را ﭼﻨﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ّ
ﺗﻌﺪی ﻧﻤﻮدهام ،ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ اﻣﺮی
ﻧﻤﻮده ﺑﻮد؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ را اﻣﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﺷﻪ ﯾﮏ ﺳﻮار
 -١ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری.

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
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ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،و ﻣﻦ ﺧﻮد را ﭼﻨﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ّ
ﺗﻌﺪی ﻧﻤﻮدهام ،و اﻣﺎ ﺗﻮ ای ﺳﻌﺪ ،در اﺛﻨﺎی
ﻗﺼﺪت ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﺮدی از ﺧﺪا ﺑﺘﺮس .ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ وی
ﺟﺰ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻨﺪ درھﻢ و ﻧﻔﻘﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدش ﺑﻮد ،دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی از ﺧﻮد ﺑﻪﺟﺎی
ﻧﮕﺬاﺷﺖ  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵/۱۲۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﻧﮕﯿﺰه ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﻧﺎﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﺳﻠﻤﺎن س ھﻨﮕﺎم وﻓﺎت
ﱠ
ﻧﺰد اﺑﻦ ﺣﺒﺎن در ﺻﺤﯿﺤﺶ از ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮگ ﺳﻠﻤﺎن
ﱠ
اﻟﺨﯿﺮ  ٢ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،از وی ﮐﻤﯽ ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﻧﺎﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ دﯾﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺗﻮ را

ﭼﻪ ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﺳﺎزد؟ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪای در ﺧﯿﺮ داری ،ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در
ﻏﺰوهھﺎی ﺧﻮب و ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺑﺰرگ اﺷﺘﺮاک ﻧﻤﻮدهای ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺮا ﻧﺎراﺣﺖ و ﺑﯽﺻﺒﺮ
ﻣﯽﺳﺎزد ،ﮐﻪ دوﺳﺖﻣﺎن ص در وﻗﺖ ﺟﺪاﯾﯽ از ﻣﺎ ﻣﺎ را اﻣﺮ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای
ھﺮ ﺷﺨﺺ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﻮﺷﻪ ﯾﮏ ﺳﻮار ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ«  ،٣و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا
ﻧﺎراﺣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ« .ﺑﻌﺪ ﻣﺎل ﺳﻠﻤﺎن ﺟﻤﻊ ﺷﺪ ،و ﻗﯿﻤﺖ آن ﭘﺎﻧﺰده درھﻢ ﺑﻮد .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵/۱۸۴آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ را اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎن
ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۴۵آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺰد وی آﻣﺪه :ﭘﺎﻧﺰده دﯾﻨﺎر .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ از اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ
ﱠ
) (۱/۱۹۷از ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺘﻪ :اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﱠ
ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :دﯾﻨﺎر ،و ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺮ ده درھﻢ و اﻧﺪی اﺗﻔﺎق ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ از
آن از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺑﺬﯾﻤﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎع ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﭼﮫﺎرده
درھﻢ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﻠﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ
) (۵/۱۸۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد آن ﺟﯿﺪ اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺳﻠﻤﺎن را درک ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮد.

 -١ﺣﺴﻦ .ﺣﺎﮐﻢ .وی آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﻟﺒﺎﻧﯽ در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۲۲۴آن را
ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﺳﻠﻤﺎن اﻟﺨﯿﺮ ﻟﻘﺐ ﺳﻠﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص آن را ﺑﻪ وی داده اﺳﺖ.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۴۱۰۴ﻧﮓ :ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۳۳ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ).(۳۲۲۵
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺧﻮف و ﻫﺮاس اﺑﻮﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ ﻗﺮﯾﺸﯽ

ﻗﺼﻪ وی ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ب در وﻗﺖ وﻓﺎت

ﺗﺮﻣﺬی و ﻧﺴﺎﺋﯽ از اﺑﻮواﺋﻞ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﺎوﯾﻪ س ﺑﺮای ﻋﯿﺎدت
اﺑﻮھﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ س ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺾ ﺑﻮد ،ﺗﺸﺮﯾﻒ آورد ،و او را در ﺣﺎﻟﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺖ،
ﮔﻔﺖ :ای داﯾﯽ ﺗﻮ را ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺮﯾﺎﻧﺪ؟ آﯾﺎ درد ،ﺗﻮ را ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﯾﺎ ﺣﺮص ﺑﺮ دﻧﯿﺎ؟
ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ھﺮﮔﺰ ،وﻟﯿﮑﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻣﺎ را وﺻﯿﺘﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﻮدﯾﻢ،
ﭘﺮﺳﯿﺪ :آن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از وی ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :از ﺟﻤﻊ ﻣﺎل ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺧﺎدم
و ﯾﮏ ﺳﻮاری در راه ﺧﺪا ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ« .و ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺧﻮد را در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﻢ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ
ﻧﻤﻮدهام  .١اﯾﻦ را اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ از اﺑﻮواﺋﻞ از ﺳﻤﺮه ﺑﻦ ﺳﮫﻢ از ﻣﺮدی از ﻗﻮﻣﺶ ﮐﻪ از وی ﻧﺎم
ﻧﺒﺮده رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد اﺑﻮھﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ رﻓﺘﻢ و ﻣﻌﺎوﯾﻪ س ﻧﺰدش
آﻣﺪ ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  .٢اﯾﻦ را اﺑﻦ ّ
ﺣﺒﺎن در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد از
ﺳﻤﺮه ﺑﻦ ﺳﮫﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻧﺰد اﺑﻮھﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﻓﺮود آﻣﺪم،
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺎﻋﻮن ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﻌﺎوﯾﻪ س ﻧﯿﺰ ﻧﺰدش آﻣﺪ ...و ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه .و
رزﯾﻦ آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و در آن اﻓﺰوده اﺳﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وﻓﺎت ﻧﻤﻮد آﻧﭽﻪ از ﺧﻮد
ﺑﻪﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺮده ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﯽ درھﻢ ﺑﺎﻟﻎ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮐﻪ در آن ﺟﻤﻠﻪ
ﮐﺎﺳﻪای ﮐﻪ در آن ﺧﻤﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻣﯽﺧﻮرد ﻧﯿﺰ ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵/۱۸۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﯾﻦ را ﺑﻐﻮی و اﺑﻦ اﻟﺴﮑﻦ از اﺑﻮ واﺋﻞ از ﺳﻤﺮه ﺑﻦ ﺳﮫﻢ از ﻣﺮدی از ﻗﻮم وی ،ﭼﻨﺎن
ﮐﻪ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۴/۲۰۱آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺻﺎﺣﺐ اﻻﺻﺎﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺗﺮﻣﺬی و
ﻏﯿﺮ وی ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ از اﺑﻮواﺋﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻧﺰد اﺑﻮھﺎﺷﻢ آﻣﺪ ،و
آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  .٣و ﺣﺪﯾﺚ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۶۳۸از اﺑﻮواﺋﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده،
و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ]آن را[ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻤﺮه ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۴۹آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) (۷۰۵آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳۳۱۹ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﺔ ) (۱۹۷ /۱و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ).(۶۸۲
 -٢ﺻﺤﯿﺢ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۳۲۱اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۴۱۰۳ﻧﺴﺎﺋﯽ ) (۲۱۹ – ۲۱۸ /۶آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ
اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۳۲۸۶و ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳۳۱۸ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٣ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) (۶۶۸و آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳۳۱ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
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ھﺮاس اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ ﺟﺮاح س و ﮔﺮﯾﻪ وی ﺑﺮ ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش دﻧﯿﺎ
ﱠ
اﺣﻤﺪ از اﺑﻮﺣﺴﻨﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﮐﯿﺲ ﻣﻮﻻی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ از اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ ﺟﺮاح س

رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد وی داﺧﻞ ﺷﺪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،ﮐﻪ وی او را در ﺣﺎﻟﯽ
ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺖ ،و ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﭼﻪ ﺗﻮ را ﻣﯽﮔﺮﯾﺎﻧﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ
ﻣﯽﮔﺮﯾﻢ ،ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص روزی ﻓﺘﻮﺣﺎت را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و
ﻏﻨﺎﯾﻤﯽ را ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺐﺷﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﺎد ﻧﻤﻮد و ﺷﺎم را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ» :ای اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه
اﮔﺮ در اﺟﻠﺖ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺷﺪ از ﺧﺪﻣﺘﮑﺎران ﺳﻪ ﺗﻦ ﺑﺮاﯾﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺧﺎدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺖ
ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺧﺎدﻣﯽ ﮐﻪ ھﻤﺮاھﺖ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ و ﺧﺎدﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ اھﻠﺖ را ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و
ﺣﻮاﺋﺞﺷﺎن را ﺑﺮآورده ﺳﺎزد .و از ﺳﻮاری ﺳﻪ ﻣﺮﮐﺐ ﺑﺮاﯾﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻣﺮﮐﺒﯽ ﺑﺮای
ﺧﺎﻧﻪات ،ﻣﺮﮐﺒﯽ ﺑﺮای ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮدت و ﻣﺮﮐﺒﯽ ﺑﺮای ﻏﻼﻣﺖ« ،ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻦ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ ]و ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ[ ﮐﻪ از ﻏﻼمھﺎ ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﻪ اﺻﻄﺒﻞ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه
ﻣﯽﮐﻨﻢ] ،و ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ[ ﮐﻪ از ﭼﺎرﭘﺎﯾﺎن و اﺳﺐھﺎ ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،دﯾﮕﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﺎ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص روﺑﺮو ﺷﻮم؟! در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻣﺎ را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ:
»ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﺰدم ،و ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦﺗﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺣﺎﻟﺘﯽ
ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ از ﻣﻦ ﺑﺮ آن ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ«  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۲۵۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را
اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آن رواﯾﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ از وی ﻧﺎم ﺑﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن
ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۷۳آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
زﻫﺪ و روی ﮔﺮداﻧﯿﺪن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﯾﺎراﻧﺶ از دﻧﯿﺎ و ﺑﯿﺮون ﺷﺪن از آن ﺑﺪون

آﻣﯿﺰش واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ آن

زھﺪ  ٢ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص :ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻤﺮ س در ﺑﺎره ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻮرﯾﺎ ﺑﺮ ﭘﮫﻠﻮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ  ١ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۱۹۶ ،۱۹۵ /۱در آن ﯾﮏ ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ .ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ آن را ﺿﻌﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢زھﺪ روی ﮔﺮداﻧﯿﺪن از ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﻘﯿﺮ ﺷﻤﺮدن آن را اﻓﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺗﺮک دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻃﻠﺐ ﮐﺮدن آﺧﺮت ،اﻣﺎ ھﺪف واﻗﻌﯽ از زھﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﺳﺘﻔﺎده از دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺿﺮورت و اﻋﻤﺎر
آن ﻃﺒﻖ ﻓﺮاﻣﯿﻦ اﻟﮫﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت ص ﺣﺐ دﻧﯿﺎ را در دل ﺟﺎی ﻧﻤﯽداد ،و
ﻣﺘﺎع آن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﺎع آﺧﺮت ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﯽﺷﻤﺮد .م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﻟﺨﻄﺎب س ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص داﺧﻞ ﺷﺪم ،ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺑﻮرﯾﺎﯾﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ .اﻓﺰود :ﻧﺸﺴﺘﻢ و ّ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻟﻨﮕﺶ ﺑﺮ ﺗﻨﺶ اﺳﺖ ،و دﯾﮕﺮ
ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﺗﻦ ﻧﺪارد ،و ﺑﻮرﯾﺎ ﺑﺮ ﭘﮫﻠﻮﯾﺶ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻧﺎﮔﮫﺎن ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﺟﻮرا ﮐﻪ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﻮد ،و ﺑﺮگ درﺧﺖ ﺻﻤﻎ را ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪ اﺗﺎق ﺑﻮد دﯾﺪم ،و ﭘﻮﺳﺘﯽ را
دﯾﺪم ﮐﻪ آوﯾﺰان ﺑﻮد آن ﮔﺎه ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ اﺷﮏ رﯾﺨﺖ ،ﮔﻔﺖ» :ای اﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﭼﻪ ﺗﻮ را
ﻣﯽﮔﺮﯾﺎﻧﺪ؟« ﮔﻔﺖ  :٢ای ﻧﺒﯽ ﺧﺪا دﯾﮕﺮ ﭼﻄﻮر ﻧﮕﺮﯾﻢ! اﯾﻦ ﺑﻮرﯾﺎ در ﭘﮫﻠﻮﯾﺖ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ھﻢ ﺧﺰاﻧﻪات اﺳﺖ ،ﮐﻪ در آن ﺟﺰ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ را ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی
ﻧﯿﺴﺖ ،و ﮐﺴﺮی و ﻗﯿﺼﺮ در ﻣﯿﻮهھﺎ و ﻧﮫﺮھﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،و ﺗﻮ ﮐﻪ ﻧﺒﯽ ﺧﺪا و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
او ھﺴﺘﯽ ،اﯾﻦ ﺧﺰاﻧﻪات اﺳﺖ!! ﮔﻔﺖ» :ای اﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ،آﯾﺎ راﺿﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﺧﺮت
ﺑﺮای ﻣﺎ و دﻧﯿﺎ ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﺑﺎﺷﺪ؟« .اﯾﻦ را ﺣﺎﮐﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﻪ ﺷﺮط
ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .و ﻟﻔﻆ وی ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ورود ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻢ ،و ﻧﺰد وی در اﺗﺎﻗﯽ وارد ﺷﺪم ،او ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻪ ﻏﻠﯿﻈﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ،
ﺑﻌﺾ ﺟﺴﺪش ﺑﺮ ﺧﺎک ﺑﻮد ،زﯾﺮ ﺳﺮش ﺑﺎﻟﺸﯽ از ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﺑﺎﻻی ﺳﺮش
ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻮی رﯾﺨﺘﻪای ﺑﻮد و در ﮔﻮﺷﻪ اﺗﺎق ﺑﺮگھﺎی درﺧﺖ ﺻﻤﻎ ،ﺑﻪ وی ﺳﻼم ﮐﺮدم و
ﻧﺸﺴﺘﻢ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﺗﻮ ﻧﺒﯽ ﺧﺪا و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه وی ھﺴﺘﯽ ،و ﮐﺴﺮی و ﻗﯿﺼﺮ ﺑﺮ ﺳﺮﯾﺮھﺎی ﻃﻼ و
ﻓﺮشھﺎی دﯾﺒﺎج و اﺑﺮﯾﺸﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ؟! ﮔﻔﺖ» :آنھﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺧﻮﺑﯽھﺎﯾﺸﺎن
ﺑﺮایﺷﺎن ﺗﻌﺠﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﻄﻊ ﺷﻮﻧﺪه اﺳﺖ ،و ﻣﺎ ﻗﻮﻣﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ،ﮐﻪ
ﺧﻮﺑﯽھﺎی ﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﺎن در آﺧﺮت ﻣﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ«  .٣اﯾﻦ را اﺑﻦ ﺣﺒﺎن در ﺻﺤﯿﺢ
ﺧﻮد از اﻧﺲ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﻤﺮ ب ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص داﺧﻞ ﺷﺪ ...و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه  ،٤اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵/۱۶۱آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﺣﺪﯾﺚ اﻧﺲ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ
 -١در اﺻﻞ :اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺻﺤﯿﺢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ
آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﺷﺎﯾﺪ »ﮔﻔﺘﻢ« درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
 -٣ﺣﺴﻦ .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۴۱۵۳و ﺣﺎﮐﻢ ) (۱۰۴ /۴و آن را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
آﻟﺒﺎﻧﯽ در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۲۸۰ /۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در آن ﮐﻢ ﮐﺎری و وھﻢ از ﺳﻮی ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ زﯾﺮا
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۴۷۹در داﺳﺘﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ دوری ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از زﻧﺎﻧﺶ و ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮیاش
آﻣﺎده اﺳﺖ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس وﺟﮫﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺪراک ﺣﺎﮐﻢ و ﻋﺪم ارﺟﺎع او ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ.
 -٤ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه .اﺑﻦ ﺣﺒﺎن از ﻋﻠﯽ .ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ).(۳۲۸۵

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ

٣٢٣

اﺣﻤﺪ و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۳۲۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل اﺣﻤﺪ
ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎرک ﺑﻦ ﻓﻀﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﮔﺮوھﯽ وی را ﺛﻘﻪ و ﮔﺮوھﯽ ﺿﻌﯿﻔﺶ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
و اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد و ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﻋﻤﺮ س ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در ﺣﺎﻟﯽ داﺧﻞ ﺷﺪ ،ﮐﻪ وی ﺑﺮ ﺑﻮرﯾﺎ ﻗﺮار
داﺷﺖ ،و ﺑﺮ ﭘﮫﻠﻮﯾﺶ اﺛﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،اﮔﺮ ﻓﺮش ﻧﺮمﺗﺮ از اﯾﻦ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯽ ﺧﻮب ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﭼﻪ؟! ﻣﺜﺎل ﻣﻦ و ﻣﺜﺎل دﻧﯿﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮی
اﺳﺖ ﮐﻪ در روز ﮔﺮم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،و زﯾﺮ درﺧﺘﯽ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺧﻮد را در ﺳﺎﯾﻪ ﺑﮕﯿﺮد
و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮود و آن را ﺗﺮک ﮔﻮﯾﺪ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵/۱۶۰آﻣﺪه اﺳﺖ .و
اﯾﻦ را ﺗﺮﻣﺬی  -ﮐﻪ ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ  -و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﻃﺒﺮاﻧﯽ و اﺑﻮﺷﯿﺦ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻤﺮ س را ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در
اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵/۱۵۹آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ  ،٢و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن و ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را از ﻋﺎﺋﺸﻪ ل،
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵/۱۶۲و در اﻟﺠﻤﻊ ) (۱۰/۳۲۷آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .٣
ﻓﺮش ﺧﻮاب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﯿﮫﻘﯽ  ٤از ﻋﺎﺋﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :زﻧﯽ از اﻧﺼﺎر ﻧﺰدم داﺧﻞ ﺷﺪ و ﻓﺮش
ﺧﻮاب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را دﯾﺪ ،ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﺎدر دوﻻ ﮐﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ  ،٥ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او ﺑﺮاﯾﻢ
ﻓﺮﺷﯽ را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ از ﭘﺸﻢ ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻧﺰدم آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :ای
ﻋﺎﺋﺸﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻓﻼن زن اﻧﺼﺎری داﺧﻞ ﺷﺪ و
ﺑﺴﺘﺮت را دﯾﺪ ،و رﻓﺖ و اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﻦ روان ﻧﻤﻮد ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ای
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۳۰۱ /۱اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) (۶۳۵۲ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۵۶۶۹ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ).(۳۲۸۳
 -٢ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۴۱۰۹ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۳۷۷و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .آﻟﺒﺎﻧﯽ در
ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳۲۸۲ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺻﺤﯿﺢ ﻟﻐﯿﺮه اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ )ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ( ).(۵۶۶۸
 -٣ﺣﺴﻦ ﻟﻐﯿﺮه .اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) (۷۰۴ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺿﻌﯿﻒ ﮐﻪ در آن ﻣﺎﺿﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ:
اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ) (۲۲۳ /۲اﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ﺷﺎھﺪ آن اﺳﺖ.
 -٤ﺣﺴﻦ ﻟﻐﯿﺮه .ﺑﯿﮫﻘﯽ در )اﻟﺪﻻﺋﻞ( ) (۳۴۵ /۱آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳۲۸۷ﺣﺴﻦ
ﻟﻐﯿﺮه داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٥در ﻧﺺ ﮐﻠﻤﻪ »ﻗﻄﯿﻔﻪ ﻣﺜﻨﯿﻪ« اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺎدر دوﻻ ﮐﺮده ﺷﺪه و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﺎدر ﺑﺎﻓﺘﻪ
ﺷﺪه از ﻣﻮی ﯾﺎ ﭘﺸﻢ را اﻓﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.م.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻋﺎﺋﺸﻪ ،اﯾﻦ را ﻣﺴﺘﺮد ﮐﻦ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻤﺮاھﻢ ﮐﻮهھﺎی ﻃﻼ
و ﻧﻘﺮه را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد« .اﯾﻦ را اﺑﻮﺷﯿﺦ ﻃﻮﯾﻞﺗﺮ از آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ )(۵/۱۶۳
آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻃﻌﺎم و ﻟﺒﺎس ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و ﺣﺎﮐﻢ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻟﺒﺎس ﭘﺸﻤﯽ
را ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ ،و ﮐﻔﺶ وﺻﻠﻪ دار را ﺑﺮ ﭘﺎی ﻣﯽﻧﻤﻮد .و اﻓﺰود :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻃﻌﺎم درﺷﺖ
ﺑﺪﻣﺰه را ﻣﯽﺧﻮرد ،و ﮔﻠﯿﻢ ﺧﺸﻦ را ﺑﺮ ﺗﻦ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﻃﻌﺎم درﺷﺖ
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺟﻮی ﻏﻠﯿﻆ و درﺷﺖ ،ﮐﻪ آن را ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺟﺰ ﺑﺎ ﺟﺮﻋﻪای از آب ﻓﺮو
ﻧﻤﯽﺑﺮد  .١در اﯾﻦ ﯾﻮﺳﻒ اﺑﻦ اﺑﯽ ﮐﺜﯿﺮ آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ و او از ﻧﻮح اﺑﻦ ذﮐﻮان رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ وی واھﯿﺴﺖ ،ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺤﯿﺢ اﻻﺳﻨﺎد اﺳﺖ ،و ﻧﺰد وی :ﺑﻪ ﻋﻮض »ﺑﺸﻊ«
ً
»درﺷﺖ«» ،ﺧﺸﻨﺎ«» ،ﺧﺸﻦ« آﻣﺪه .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵/۱۶۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص و ام اﯾﻤﻦ در ﭘﺨﺘﻦ ﻧﺎن ﮔﺮد ﻧﺎزك ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ

اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ در ﮐﺘﺎب اﻟﺠﻮع و ﻏﯿﺮ اﯾﻦ دو از ام اﯾﻤﻦ ل رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :وی آردی را ﻏﺮﺑﺎل ﻧﻤﻮد ،و آن را ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻧﺎن ﮔﺮد و ﻧﺎزک
ﺳﺎﺧﺖ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟« ام اﯾﻤﻦ ﭘﺎﺳﺦ داد ﺧﻮراﮐﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ آن
را در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد  ٢ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻢ از آن ﺑﺮاﯾﺖ ﻧﺎن ﺳﺎزم ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :آن
را )درآن( ﺑﺎز ﺑﮕﺮدان ،و ﺑﻌﺪ ﺧﻤﯿﺮش ﮐﻦ«  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵/۱۵۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺪﯾﺚ ﺳﻠﻤﯽ ھﻤﺴﺮ اﺑﻮراﻓﻊ درﺑﺎره ﺧﻮردن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺳﻠﻤﯽ ھﻤﺴﺮ اﺑﻮراﻓﻊ ب  ٤رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ،
ﱠ
ﱠ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ش ﻧﺰدم داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺮای ﻣﺎ از آن
ﻃﻌﺎﻣﯽ ﺑﺴﺎز ﮐﻪ ﺧﻮردن آن ﺧﻮش ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﯽآﻣﺪ]،ﺳﻠﻤﯽ[ ﮔﻔﺖ :ای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ،
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ .آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱۹۱۴ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ام اﯾﻤﻦ از ﺣﺒﺸﻪ ﺑﻮد.
 -٣ﺣﺴﻦ .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۳۳۳۶آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۲۶۹۶ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٤اﺑﻮراﻓﻊ ﻣﻮﻻی رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻮد.

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ

٣٢٥

اﻣﺮوز ﺷﻤﺎ اﺷﺘﮫﺎی آن را ﻧﺪارﯾﺪ ]و دوﺳﺘﺶ ﻧﻤﯽدارﯾﺪ[ ،آن ﮔﺎه ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ و ﺟﻮی را
ﮔﺮﻓﺘﻢ و آردش ﻧﻤﻮدم ،و آن را ﭘﺎک ﮐﺮدم و از آن ﻧﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻢ ،ﮐﻪ ﻧﺎﻧﺨﻮرﺷﺶ روﻏﻦ
ﺑﻮد ،و ﻣﺮچ )ﻓﻠﻔﻞ( را روی آن ﭘﺎﺷﯿﺪم ،و آن را ﺑﺮایﺷﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ داﺷﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
اﯾﻦ را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۳۲۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﻏﯿﺮ
ﻓﺎﺋﺪ ﻣﻮﻻی اﺑﻦ اﺑﯽ راﻓﻊ ﮐﻪ ﺛﻘﻪ اﺳﺖ .و در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵/۱۵۹ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :آن را
ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﺳﻨﺎدش ﺟﯿﺪ اﺳﺖ.
ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب درﺑﺎره زھﺪ و ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
اﺑﻮﺷﯿﺦ و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن در ﮐﺘﺎب اﻟﺜﻮاب از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﯿﺮون ﺷﺪﯾﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ داﺧﻞ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎغھﺎی اﻧﺼﺎر ﺷﺪ ،و از ﺧﺮﻣﺎھﺎ
ﻣﯽﺑﺮداﺷﺖ و ﻣﯽﺧﻮرد ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ای اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،ﭼﺮا ﻧﻤﯽﺧﻮری؟« ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل
ﺧﺪا اﺷﺘﮫﺎی آن را ﻧﺪارم ،ﮔﻔﺖ» :وﻟﯽ ﻣﻦ اﺷﺘﮫﺎی آن را دارم ،اﯾﻦ ﺻﺒﺢ ﭼﮫﺎرم اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻃﻌﺎﻣﯽ را ﻧﭽﺸﯿﺪهام ،و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻷ را دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و او ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﻠﮏ ﮐﺴﺮی و ﻗﯿﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽدھﺪ ،و ﺗﻮ ای اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،وﻗﺘﯽ در ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪی ﮐﻪ
رزق ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﯾﻘﯿﻦ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻪ ﺧﻮاھﯽ ﻧﻤﻮد؟!« ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ھﻨﻮز دور ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ:
ۡ
َ َ َ ّ ّ َ َّ َّ َ ۡ ُ ۡ َ َ َّ ُ َ ۡ ُ ُ َ َّ ُ
ا� ۡم َو ُه َو ٱ َّ
لس ِم ُ
يع ٱل َعل ُ
ِيم ﴾٦٠
﴿و��يِن مِن دآبةٖ � � ِمل رِز�ها ٱ� يرز�ها �ي
ۚ
]ﻋﻨﮑﺒﻮت.[۶۰ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻨﺒﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ روزی ﺧﻮد را ﺣﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﮫﺎ و ﺷﻤﺎ

را رزق ﻣﯽدھﺪ ،و او ﺷﻨﻮا و داﻧﺎﺳﺖ«.
آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﻮدن دﻧﯿﺎ اﻣﺮ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ،
و ﻧﻪ ھﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی ﺷﮫﻮتھﺎ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ھﺪف زﻧﺪﮔﯽ ھﻤﯿﺸﮕﯽ ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﺎﯾﺪ
]ﺑﻪ ھﺪف ﻧﻤﯽرﺳﺪ[ ،زﯾﺮا زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ اﺳﺖ ،آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻦ درھﻢ و
دﯾﻨﺎری را ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،و رزﻗﯽ را ﺑﺮای ﻓﺮدا ﭘﻨﮫﺎن ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻢ«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
 -١ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ).(۲۹۹ /۲۴
 -٢ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ .در اﺳﻨﺎد آن ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﺮوک اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻀﻌﯿﺔ ) (۴۸۷۴و ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ).(۱۹۰۱
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵/۱۴۹آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﻣﺜﻞ آن را رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮده ،و در آن اﺑﻮﻋﻄﻮف ﺟﺰری  ١آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ
ﮐﺜﯿﺮ ) (۳/۴۲۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
رواﯾﺖ ّام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ب در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ از ﻋﺎﺋﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺟﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
آورده ﺷﺪ ،ﮐﻪ در آن ﺷﯿﺮ و ﻋﺴﻞ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ» :دو ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ،در ﯾﮏ ﻧﻮﺷﯿﺪن ،و دو
ﻧﺎﻧﺨﻮرش در ﯾﮏ ﺟﺎم! ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارم .ﻣﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮام اﺳﺖ ،وﻟﯽ
دوﺳﺖ ﻧﺪارم ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻣﺮا روز ﻗﯿﺎﻣﺖ از ﻓﻀﻮل دﻧﯿﺎ ﭘﺮﺳﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﻮاﺿﻊ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮاﺿﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ھﺮ
ﮐﺴﯽ ﺗﮑ ّﺒﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را ذﻟﯿﻞ ﮔﺮداﻧﺪ ،و ھﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ روی در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد،
ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻏﻨﯽ ﺳﺎزد ،و ھﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺮگ را ﺑﺴﯿﺎر ﯾﺎد ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را دوﺳﺖ دارد« .٢
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵/۱۵۸آﻣﺪه اﺳﺖ .و ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۳۲۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در آن ﻧﻌﯿﻢ
ﺑﻦ ﻣﻮرع ﻋﻨﺒﺮی آﻣﺪه ،وی را اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ ،و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺗﻦ ﺿﻌﯿﻔﺶ
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
ّ

زﻫﺪ و ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س
ﺣﺪﯾﺚ زﯾﺪﺑﻦ ارﻗﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﺑﺰار از زﯾﺪﺑﻦ ارﻗﻢ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﻮدﯾﻢ ،وی آب ﺧﻮاﺳﺖ،
و آب و ﻋﺴﻞ آورده ﺷﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮﯾﺴﺖ،
ﺣﺘﯽ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ وی را ﭼﯿﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ او را از ﭼﯿﺰی ﭘﺮﺳﺎن ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﻢ،
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺎرغ ﺷﺪ ،ﮔﻔﺘﯿﻢ :ای ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﭼﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮﯾﻪ واداﺷﺖ؟
 -١ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮاﻟﻌﻄﻮف ﺟﺰری ،ﺟﺮاح ﺑﻦ ﻣﻨﮫﺎل ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺣﺪﯾﺚ
دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﺧﻤﺮ ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﻨﮑﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﺳﺖ .ﻧﺴﺎﺋﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﺘﺮوک اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :ﻣﯿﺰان اﻻﻋﺘﺪال ).(۳۹۰ /۱
 -٢ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ ) (۴۸۹۴آﻟﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ :ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ
) .(۱۹۱۰ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ) :ھﻤﭽﻨﯿﻦ در آن ﻧﻌﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﻮرع اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺎﺋﯽ درﺑﺎره اش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺛﻘﻪ
ﻧﯿﺴﺖ .اﺑﻦ ﻋﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽدزدد) :اﻟﻤﯿﺰان( ).(۲۷۷ /۴

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
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ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻮدم ،ﻧﺎﮔﮫﺎن وی را دﯾﺪم ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را از ﺧﻮد
دور ﻣﯽﮐﺮد ،وﻟﯽ ﻣﻦ آن ﭼﯿﺰ را ﻧﻤﯽدﯾﺪم ،ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﭼﻪ را از )ﺧﻮدت( دور
ﻣﯽﮐﻨﯽ ،و ﻣﻦ ﭼﯿﺰی را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ؟ ﮔﻔﺖ» :دﻧﯿﺎ ﺧﻮد را ﺑﺮاﯾﻢ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ ،ﮔﻔﺘﻢ :از
ﻣﻦ دور ﺷﻮ ،دﻧﯿﺎ ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ ﺗﻮ ﻣﺮا ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯽ« ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :و )آن  (١ﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﺮان ﺗﻤﺎم
ﺷﺪ ،و ﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻢ ،و دﻧﯿﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .٢
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۲۵۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﺑﺰار رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در آن ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻦ زﯾﺪ
اﻟﺰاھﺪ آﻣﺪه ،و او ﻧﺰد ﺟﻤﮫﻮر ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ اﺑﻦ ﺣﺒﺎﺑﻦ او را در ﺛﻘﻪھﺎ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده،
و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺣﺪﯾﺚ وی وﻗﺘﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﻮق و ﺗﺤﺖ او ﺛﻘﻪای ﻗﺮار داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ .و در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵/۱۶۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ و
ﺑﺰار رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و راوﯾﺎن آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻦ زﯾﺪ ،و اﺑﻦ ّ
ﺣﺒﺎن ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻓﻮق و ﺗﺤﺖ وی ﺛﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺪﯾﺚ وی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و او در اﯾﻦ
ﻣﻘﺎم ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ.
و اﯾﻦ را اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۰از زﯾﺪﺑﻦ ارﻗﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س آب
ﺧﻮاﺳﺖ ،و ﻇﺮﻓﯽ آورده ﺷﺪ ﮐﻪ در آن آب و ﻋﺴﻞ ﺑﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ دھﻦ ﺧﻮد
ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﮔﺮﯾﺴﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در اﻃﺮاﻓﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ اﻧﺪاﺧﺖ ،ﺑﻌﺪ
ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪ ،وﻟﯽ آنھﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﺪ ،ﺑﺎز دوﺑﺎره ﮔﺮﯾﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،از
وی ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن روی ﺧﻮد را ﭘﺎک ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ ﺣﺎل آﻣﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻮ
را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮﯾﻪ واداﺷﺖ؟ ...و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،و اﻓﺰوده اﺳﺖ» :دﻧﯿﺎ دور ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ:
ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻮ از ﻣﻦ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﯽ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻦ ﻧﺠﺎت ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ«.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را ﺣﺎﮐﻢ و ﺑﯿﮫﻘﯽ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۳۷آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﺋﺸﻪ درﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ب ﭼﯿﺰی از ﺧﻮد ﺑﻪﺟﺎی ﻧﮕﺬاﺷﺖ

اﺣﻤﺪ در اﻟﺰھﺪ از ﻋﺎﺋﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺑﮑﺮ س در ﮔﺬﺷﺖ و درھﻢ
و دﯾﻨﺎی از ﺧﻮد ﺑﻪﺟﺎی ﻧﮕﺬاﺷﺖ ،و ﻗﺒﻞ از آن ﻣﺎل ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و در ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل
اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد .و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻋﺮوه رواﯾﺖ اﺳﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ ،ھﻤﻪ درھﻢ و دﯾﻨﺎر ﺧﻮد را در ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ
 -١ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﻧﮕﺎ :ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ).(۱۹۱۷
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ّ
اﯾﻦ ﺗﺠﺎرت ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮ ]ی ﻣﻌﺎش[ ﻣﯽﮐﺮدم ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﯽ اﯾﺸﺎن
ﺷﺪم ،ﻣﺮا از ﺗﺠﺎرت و ﻃﻠﺐ در آن ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۳۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن او و ﻋﻤﺮ ب و روزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ ،اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد

ﻧﺰد اﺑﻦ ﺳﻌﺪ از ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﺳﺎﺋﺐ رواﯾﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ س
ﺑﯿﻌﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﻓﺮدای آن ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﭼﺎدر ﺑﺮ ﺑﺎزوﯾﺶ راھﯽ ﺑﺎزار ﺷﺪ ،ﻋﻤﺮ س
ﮔﻔﺖ :ﮐﺠﺎ ﻣﯽروی؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺑﻪ ﺑﺎزار ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﺗﻮ ﻣﺘﻮﻟﯽ اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
ﺷﺪهای؟! ﮔﻔﺖ :ﻋﯿﺎﻟﻢ را از ﮐﺠﺎ ﻃﻌﺎم ﺑﺪھﻢ؟ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻦ ،اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﺮاﯾﺖ
ﻣﻌﺎش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ھﺮ دو ﺑﻪ ﻃﺮف اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﮔﻔﺖ :ﻗﻮت ]و
ﻣﺼﺮف[ ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ را ،ﮐﻪ ﻧﻪ اﻓﻀﻞﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺷﺎن ﺑﺮاﯾﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﺒﺎس زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را ﮐﮫﻨﻪ ﻧﻤﻮدی ،آن را
ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯽﮐﻨﯽ ،و ﻏﯿﺮ آن را ﻣﯽﮔﯿﺮی ،و آن دو ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺼﻒ ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را در روز
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺳﺮ و ﺷﮑﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺪادﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ )(۳/۱۲۹
آﻣﺪه اﺳﺖ.
رواﯾﺖ ﺣﻤﯿﺪﺑﻦ ھﻼل درﺑﺎره آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب واﻗﻊ ﺷﺪ

در ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻦ ھﻼک رواﯾﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س
ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ ،ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺮای ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻣﻘﺮر ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :آری ،دو ﭼﺎدر ﺑﺮاﯾﺶ ّ
ﭼﯿ ﺰی ّ
]ﻣﻘﺮر ﮐﻨﯿﻢ[،
اﮔﺮ آﻧﮫﺎ را ﮐﮫﻨﻪ ﻧﻤﻮد ،ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻣﺜﻞ آن را ﺑﮕﯿﺮد ،و ﻣﺮﮐﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﺶ ،و
ﻧﻔﻘﻪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﻪ ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪن ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ اﻧﻔﺎق ﻣﯽﻧﻤﻮد
ّ
ﻣﻘﺮر ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﻔﺖ :راﺿﯽ ﺷﺪم .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۱۳۰آﻣﺪه اﺳﺖ.
زﻫﺪ و ﭘﺎراﺳﯽ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب

ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﺑﻌﻀﯽ از اﺻﺤﺎب در زﯾﺎد ﻧﻤﻮدن ﻣﻌﺎش ﻋﻤﺮ س و ﻗﺒﻮل ﻧﻨﻤﻮدن او
ﱠ
ﻃﺒﺮی ) (۴/۱۶۴از ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ

ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻣﻌﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ اﮐﺘﻔﺎ
ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺣﺎل ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪ ،آن ﮔﺎه ّ
ﻋﺪهای از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ

٣٢٩

ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ :ﻋﺜﻤﺎن ،ﻋﻠﯽ ،ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ش ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ .زﺑﯿﺮ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻋﻤﺮ س
را از اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺎش وی ﻣﯽآورﯾﻢ ،ﺧﺒﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻋﻠﯽ س ﮔﻔﺖ :دوﺳﺖ
دارﯾﻢ ﮐﻪ وی اﯾﻦ را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﻋﺜﻤﺎن س ﮔﻔﺖ :او ﻋﻤﺮ اﺳﺖ!
ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ وی ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﺰد ﺣﻔﺼﻪ ل
ﻣﯽروﯾﻢ ،و از وی ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﻀﯿﻪ را ﭘﻨﮫﺎن ﻧﮕﻪ دارد .ﺑﻌﺪ ﻧﺰد وی
داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،و او را ھﺪاﯾﺖ دادﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻗﻀﯿﻪ را از ﻃﺮف ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ ﺧﺒﺮ ﺑﺪھﺪ ،و از ھﯿﭻ
ﮐﺴﯽ ﺑﺮای وی ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻨﺪ ،ﻧﺎم ﻧﺒﺮد ،و از ﻧﺰد وی ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ.
ﺣﻔﺼﻪ ل در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎ ﻋﻤﺮ س ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮد ،و ﺧﺸﻢ را در ﭼﮫﺮه وی دﯾﺪ ،وی
ﮔﻔﺖ :آﻧﺎن ]ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد را ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ[ ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ؟ ﺣﻔﺼﻪ ﭘﺎﺳﺦ داد :راھﯽ ﺑﺮای
داﻧﺴﺘﻦ آﻧﺎن ﺗﺎ ﻧﻈﺮت را ﻧﺪاﻧﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ آﻧﺎن ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ،
رویھﺎیﺷﺎن را ﺳﯿﺎه ﻣﯽﮐﺮدم  ،١ﺗﻮ در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و آﻧﺎن ]ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ[ ھﺴﺘﯽ ،ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ داﺷﺖ ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﮔﻔﺖ:
دو ﺟﺎﻣﻪ رﻧﮓ ﺷﺪه ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﺮخ ،ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را ھﻨﮕﺎم آﻣﺪن وﻓﺪ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ ،و در آنھﺎ در
ﺟﻤﻌﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﮔﻔﺖ :ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻃﻌﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺧﻮرده اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﮔﻔﺖ:
ﻧﺎن ﺟﻮﯾﻨﯽ ﭘﺨﺘﻪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺮم ﺑﻮد ﺑﺮ آن از ﻣﺸﮑﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﯿﻢ روﻏﻦ
ً
رﯾﺨﺘﯿﻢ ،و آن را ﻧﺮم و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮔﺮداﻧﯿﺪﯾﻢ ،ﺑﻌﺪا از آن ﺧﻮرد و آن را ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪ ،ﻋﻤﺮ
ﮔﻔﺖ :و ﻧﺮمﺗﺮﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮی ﮐﻪ در آن ﻧﺰدت اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﮐﺪام ﺑﻮد؟ ﮔﻔﺖ :ﺟﺎﻣﻪای
داﺷﺘﯿﻢ ،ﺳﺘﺒﺮ و ﺳﺨﺖ ﮐﻪ آن را در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭼﮫﺎرﻻ ھﻤﻮاره ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و زﯾﺮ ﭘﺎی ﻣﺎن
ﻣﯽﮐﺮدﯾﻤﺶ ،و ﭼﻮن زﻣﺴﺘﺎن ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﻧﺼﻒ آن را زﯾﺮ ﭘﺎی ﻣﺎن ھﻤﻮاره ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و
ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮ آن را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ای ﺣﻔﺼﻪ از ﻃﺮف ﻣﻦ ﺑﺮایﺷﺎن
ﺑﺮﺳﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص اﻧﺪازه ﻧﻤﻮد و زﯾﺎدت را در ﺟﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﺑﻪ آن اﮐﺘﻔﺎ
ﻧﻤﻮد ،و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ اﻧﺪازه ﻧﻤﻮدم ،و ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﺿﺎﻓﻪ را در ﺟﺎﯾﺶ ﺧﻮاھﻢ ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﺑﻪ
اﯾﻦ اﮐﺘﻔﺎ ﺧﻮاھﻢ ﻧﻤﻮد ،ﻣﺜﺎل ﻣﻦ و ﻣﺜﺎل دو رﻓﯿﻘﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻪ ﺗﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﯾﮏ راه را در
ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،اوﻟﯽ رﻓﺖ و ﺗﻮﺷﻪای را ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ]ﺑﻪ ھﺪف[ رﺳﯿﺪ ،ﺑﺎز دوﻣﯽ
وی را ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻧﻤﻮد ،و راه او را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ او رﺳﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺳﻮﻣﯽ او را
 -١در اﺻﻞ »ﻟﺴﺆت« آﻣﺪه ،اﻣﺎ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ » ّ
ﺳﻮدت« آﻣﺪه ﮐﻪ در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﺪه زﯾﺮا اﯾﻦ
درﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ .م.

٣٣٠

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ اﮔﺮ راه آﻧﺎن را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﺳﺎزد ،و ﺑﻪ ﺗﻮﺷﻪ آﻧﺎن رﺿﺎﯾﺖ دھﺪ ،ﺑﻪ آﻧﮫﺎ
ﻣﯽرﺳﺪ ،و ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و اﮔﺮ ﻏﯿﺮ از راه اﯾﺸﺎن را در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد ،ﺑﺎ آنھﺎ ﯾﮑﺠﺎی
ﱠ
ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
را ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۴۰۸آﻣﺪه ،ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ّ
ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی درﺑﺎره ﺗﺬﮐﺮ زھﺪ ﻋﻤﺮ س در ]ﻣﺴﺠﺪ[ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺼﺮه

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺼﺮه وارد ﻣﺠﻠﺴﯽ
ﺷﺪم ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﺎ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺮﺧﻮردم ،ﮐﻪ از زھﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ و
ﻋﻤﺮب و آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از اﺳﻼم ﺑﺮایﺷﺎن ﮔﺸﻮده ﺑﻮد ،و ﺳﯿﺮت ﻧﯿﮑﻮی آﻧﺎن ﯾﺎد
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻣﻦ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪم ،و دﯾﺪم ﮐﻪ در ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺎن اﺣﻨﻒ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﺗﻤﯿﻤﯽ س
ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،و از وی ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ س ﻣﺎ را در ﺳﺮﯾﻪای ﺑﻪ ﻃﺮف ﻋﺮاق
ﺑﯿﺮون ﺳﺎﺧﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺮاق و ﺷﮫﺮ ﻓﺎرس را ﺑﺮای ﻣﺎ ﮔﺸﻮد ،و در آن از ﻟﺒﺎس ﺳﻔﯿﺪ
ﻓﺎرس و ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﯾﻢ ،و آن را ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و ﭘﻮﺷﯿﺪﯾﻢ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد
ﻋﻤﺮ آﻣﺪﯾﻢ ،روی ﺧﻮد را از ﻣﺎ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و ﺑﺎ ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻨﻤﻮد ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﱠ
ﺧﺪا ص ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،آن ﮔﺎه ﻧﺰد ﭘﺴﺮش ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد آﻣﺪﯾﻢ ،و از ﺟﻔﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﺎزل
ﱠ
ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ وی ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮدﯾﻢ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﯽ را ﺑﺮ ﺗﻦ ﺷﻤﺎ دﯾﺪ،
ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد آن را ﺑﭙﻮﺷﺪ ،و ﻧﻪ ھﻢ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻌﺪ از وی اﺑﻮﺑﮑﺮ ّ
ﺻﺪﯾﻖ س
را ،آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﺰلھﺎی ﺧﻮد آﻣﺪﯾﻢ ،و آﻧﭽﻪ را ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺘﯿﻢ ﺑﯿﺮون آوردﯾﻢ ،و در ھﻤﺎن
ﻟﺒﺎسھﺎﯾﯽ ﻧﺰدش آﻣﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ در آن ﻣﯽدﯾﺪ ،آن ﮔﺎه ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺳﻼم داد ،و ﺑﺎ ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ ﻣﻌﺎﻧﻘﻪ ﻧﻤﻮد ،ﻃﻮری ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻗﺒﻞ از ﻣﺎ ،ﻣﺎ را ﻧﺪﯾﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ ﻏﻨﯿﻤﺖھﺎ را ﺑﺮ او ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﯿﻢ ،و او آن را در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻧﻤﻮد ،و در ﻏﻨﺎﯾﻢ ﺳﺒﺪھﺎﯾﯽ از اﻧﻮاع ﺣﻠﻮای  ،١زرد و ﺳﺮخ ﺑﺮاﯾﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ ،ﻋﻤﺮ س آن را
ﭼﺸﯿﺪ و آن را ﺑﺎ ﻣﺰه و ﺑﻮی ﺧﻮب ﯾﺎﻓﺖ ،آن ﮔﺎه روی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺎ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ای ﮔﺮوه ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ﺑﭽﻪ ﭘﺪر ،و ﺑﺮادر ﺑﺮادر را ﺑﺮ اﯾﻦ ﻃﻌﺎم

 -١در ﻧﺺ »ﺧﺒﯿﺺ« اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ،و آن ﻋﺒﺎرت از ﺣﻠﻮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﺮﻣﺎ و روﻏﻦ درﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد .م.

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
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ﺧﻮاھﺪ ﮐﺸﺖ! ﺑﻌﺪ درﺑﺎره آن ھﺪاﯾﺖ داد ،و ﺑﺮای اوﻻد ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ﺑﺮده
ﺷﺪ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ روی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از آن ﻋﻤﺮ س ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ دﻧﺒﺎل وی
و در ﺗﻌﻘﯿﺒﺶ ﭘﯿﺎده ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﮔﺮوه ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ،درﺑﺎره زھﺪ و
ﭘﯿﺮاﯾﻪ و ﺻﻔﺖ اﯾﻦ ﻣﺮد ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﺗﺎز اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دﯾﺎر ﮐﺴﺮی و ﻗﯿﺼﺮ را،
و دو ﻃﺮف ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب را ﺑﻪ دﺳﺖ وی ﮔﺸﻮده اﺳﺖ ،و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻋﺮب و ﻋﺠﻢ
ﻧﺰدش ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،و ﺑﺮ ﺗﻦ وی اﯾﻦ ﻟﺒﺎس را ﮐﻪ دوازده ﭘﯿﻮﻧﺪ زده اﺳﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﻧﻔﺲھﺎی
ﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺎن ﺣﻘﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ای ﮔﺮوه ﯾﺎران ّ
ﻣﺤﻤﺪ ص  -ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﻌﺮﮐﻪھﺎ و
ﺻﺤﻨﻪھﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ھﺴﺘﯿﺪ ،و از ﺳﺎﺑﻘﯿﻦ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ  -اﮔﺮ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ  ،١ﮐﻪ اﯾﻦ ﻟﺒﺎس را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﺒﺎس ﻧﺮم ﮐﻪ ﻣﻨﻈﺮه وی در آن ﭘﺮﺷﮑﻮه و ﺑﺎ
ھﯿﺒﺖ ﺷﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪھﺪ ،و ﭼﺎﺷﺖ ﮐﺎﺳﻪ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻃﻌﺎم ﺑﺮاﯾﺶ آورده ﺷﻮد ،و ﺑﯿﮕﺎه ھﻢ
ﮐﺎﺳﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮاﯾﺶ آورده ﺷﻮد ،ﮐﻪ آن را ﺧﻮد و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ﻧﺰدش
ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،ﺑﮫﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .آن ﮔﺎه ھﻤﻪ ﻗﻮم ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﻮل ]و رﺳﺎﻧﺪن آن[ ﺟﺰ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﺳﺰاوار ﻧﯿﺴﺖ،
ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ دﺧﺘﺮش ﺣﻔﺼﻪ ،ﭼﻮن وی ﺧﺎﻧﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص اﺳﺖ ،و ﻋﻤﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
او ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺮاﯾﺶ اﺣﺘﺮام دارد ،و ﺣﺮﻓﺶ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ
ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻋﻠﯽ س ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ھﻤﺴﺮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن آﻧﺎن ّاﻣﮫﺎت اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦاﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ وی ﺟﺮأت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﺣﻨﻒ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﻋﺎﺋﺸﻪ و ﺣﻔﺼﻪ ب در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻢ ﯾﮑﺠﺎی ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺧﻮاھﺶ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻋﺎﺋﺸﻪ ب ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ اﯾﻦ را از اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ،و ﺣﻔﺼﻪ
ﮔﻔﺖ :ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ وی اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .در اﯾﻦ
راﺳﺘﺎ ھﺮدویﺷﺎن ﻧﺰد اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،و او را ﻋﺰت ﻧﻤﻮده ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮداﻧﯿﺪ،
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،آﯾﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدھﯽ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ؟ ﮔﻔﺖ :ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻦ،
ای ّام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ .ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ راه ﺧﻮد ﺑﻪﺳﻮی ّ
ﺟﻨﺖ و
رﺿﻮان اﻟﮫﯽ ﺷﺘﺎﻓﺖ ،ﻧﻪ دﻧﯿﺎ را ﺧﻮاﺳﺖ ،و ﻧﻪ ھﻢ دﻧﯿﺎ او را ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﻪ
 -١ﺷﺎﯾﺪ درﺳﺖﺗﺮ »اﮔﺮ از وی درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ« ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺗﻌﻘﯿﺐ وی و ﺑﻪ راھﺶ ،ﺑﻌﺪ از اﺣﯿﺎی ﺳﻨﺖھﺎی رﺳﻮل ﺧﺪا ص و ﻗﺘﻞ دروﻏﮕﻮﯾﺎن،
رﻓﺖ ،و ﺑﺮھﺎن ﺑﺎﻃﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎن را ﺑﻌﺪ از ﻋﺪل ﺧﻮد در رﻋﯿﺖ ،و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدن ﻋﺎدﻻﻧﻪ
]ﻣﺎل[ و راﺿﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻠﻖ ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻪﺳﻮی رﺣﻤﺖ و
رﺿﻮان ﺧﻮد ﻗﺒﺾ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ ﻧﺒﯽاش در رﻓﯿﻖ اﻋﻠﯽ  ١ﻣﻠﺤﻖ ﺳﺎﺧﺖ ،ﻧﻪ او دﻧﯿﺎ را
ﺧﻮاﺳﺖ و ﻧﻪ ھﻢ دﻧﯿﺎ او را .وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﮐﻨﺰھﺎی ﮐﺴﺮی و ﻗﯿﺼﺮ و دﯾﺎر آﻧﮫﺎ
را ﮔﺸﻮده ،و اﻣﻮال آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺗﻮ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ ،و اﻃﺮاف ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب ﺑﺮاﯾﺖ ﮔﺮدن
ﻧﮫﺎده اﺳﺖ ،و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ]از اﯾﻦ[ و ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺳﻼم را ﺧﻮاھﺎﻧﯿﻢ ،ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﻋﺠﻢ
ﻧﺰدت ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻋﺮب ﺑﻪ ﻧﺰدت وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﺮ ﺗﻨﺖ ھﻤﯿﻦ ﻟﺒﺎس
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ دوازده ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺮ آن زدهای!! اﮔﺮ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻟﺒﺎس ﻧﺮم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯽ ،ﮐﻪ در
آن ﺑﺮ ھﯿﺒﺖ ﻣﻨﻈﺮت اﻓﺰوده ﺷﻮد ،و ﺻﺒﺢ ﮐﺎﺳﻪ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻃﻌﺎم ﺑﺮاﯾﺖ آورده ﺷﻮد ،و
ﺑﯿﮕﺎه ھﻢ ﮐﺎﺳﻪ ﺑﺰرﮔﯽ آورده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮ و ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ﮐﻪ ﻧﺰدت ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ﺑﮫﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻋﻤﺮ س در اﯾﻦ وﻗﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮔﺮﯾﺴﺖ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،از ﺗﻮ
ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ ،آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ده روز از ﻧﺎن ﮔﻨﺪم ،ﯾﺎ ﭘﻨﺞ روز ﯾﺎ ﺳﻪ روز ﺳﯿﺮ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺎن ﺷﺐ و ﭼﺎﺷﺖ را ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﯾﮑﺠﺎی ﻧﻤﻮده
ّ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ٢؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﺨﯿﺮ ،ﺑﺎز ﺑﻪ ﻃﺮف ﻋﺎﺋﺸﻪ
ﺧﺪا ص ﻃﻌﺎﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰی ﮐﻪ ﯾﮏ وﺟﺐ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از زﻣﯿﻦ ﺑﻮده ﭘﯿﺶ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،وی
دﺳﺘﻮر ﻣﯽداد ،و ﻃﻌﺎم ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،و ﻣﯿﺰ ﻧﺎھﺎرﺧﻮری را اﻣﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد و
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ؟ ﻋﺎﺋﺸﻪ و ﺣﻔﺼﻪ ب ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺑﻠﯽ .ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ آن دو
ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ زﻧﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ص و ّاﻣﮫﺎت اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ھﺴﺘﯿﺪ ،و ﺑﺮ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺣﻖ دارﯾﺪ ،ﺑﻪ
وﯾﮋه ﺑﺮ ﻣﻦ ،وﻟﯽ ﺷﻤﺎ آﻣﺪهاﯾﺪ و ﻣﺮا ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ! و ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ص ﻟﺒﺎﺳﯽ را از ﭘﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪ ،ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ از زﺑﺮی ﭘﻮﺳﺘﺶ را ﻣﯽﺧﺮاﺷﯿﺪ ،آﯾﺎ اﯾﻦ را
ﻣﯽداﻧﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺑﻠﯽ .و اﻓﺰود :ای ﻋﺎﺋﺸﻪ آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯽ ،ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﺑﺮ ﯾﮏ ﭘﺪر درﺷﺖ و زﺑﺮ و ﯾﮏ ﻻ از ﻣﻮی درﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ ،و ھﻤﺎن
 -١در ﻧﺺ »رﻓﯿﻊ اﻻﻋﻠﯽ« آﻣﺪه ،ﺷﺎﯾﺪ درﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ ھﺮدویﺷﺎن را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ھﻢ ﺻﺮف ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن وی اﮔﺮ ﻧﺎن ﭼﺎﺷﺖ را ﻣﯽﺧﻮرد ،ﻧﺎن
ﺷﺐ را ﻧﻤﯽﺧﻮرد ،و اﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮردن ﻧﺎن ﺷﺐ را ﻣﯽداﺷﺖ ،ﻧﺎن ﭼﺎﺷﺖ را ﻧﻤﯽﺧﻮرد .م.

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
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ﭼﺎدر در روز ﻓﺮش ،و در ﺷﺐ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮاب ﺑﻮد ،و ﻣﺎ ﻧﺰدش ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ و اﺛﺮ ﺑﻮرﯾﺎ را ﺑﺮ
ﭘﮫﻠﻮﯾﺶ ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ؟ ای ﺣﻔﺼﻪ ،آﯾﺎ ﺗﻮ ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻧﻨﻤﻮدی ﮐﻪ ﺷﺒﯽ ]ﻓﺮش را[ ﺑﺮای
وی دوﻻ ﮐﺮدی ،و او ﻧﺮﻣﯽ آن را اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺖ و ﺑﻪ اذان ﺑﻼل از ﺧﻮاب
ﺑﯿﺪار ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺖ» :ای ﺣﻔﺼﻪ ﭼﻪ ﮐﺮدی؟ اﻣﺸﺐ ﺧﻮاﺑﮕﺎه را دوﻻ ﻧﻤﻮدی ،و ﻣﺮا ﺗﺎ
ﺻﺒﺢ ﺧﻮاب ﺑﺮد؟ ﻣﺮا ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﭼﻪ!!! و ﭼﺮا ﺑﻪ ﻧﺮﻣﯽ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺸﻐﻮﻟﻢ ﺳﺎﺧﺘﯿﺪ!!« ،ای ﺣﻔﺼﻪ
آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻣﻐﻔﻮر ﺑﻮد ،و او ﻋﻠﯽرﻏﻢ آن،
ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ ،و ﺳﺠﺪه ﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣﯽرﻓﺖ ،و ھﻤﯿﺸﻪ در رﮐﻮع و ﺳﺠﺪه و ﮔﺮﯾﻪ
و ّ
ﺗﻀﺮ ع در ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺐ و روز ﻗﺮار ﻣﯽداﺷﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻪ رﺣﻤﺖ و
رﺿﻮان ﺧﻮد ﻗﺒﺾ ﻧﻤﻮد؟ ﻋﻤﺮ ﻧﻪ ﺧﻮب ﻣﯽﺧﻮرد ،و ﻧﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﭘﻮﺷﺪ ،اﻗﺘﺪای او ﺑﻪ دو
ﯾﺎرش اﺳﺖ ،و ﻧﻪ دو ﻧﺎﻧﺨﻮرش را ﺟﺰ ﯾﮏ ﻧﻤﮏ و روﻏﻦ ﯾﮑﺠﺎی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺟﺰ ﻣﺎھﯽ
ﯾﮑﺒﺎر ﮔﻮﺷﺖ ھﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرد ﺗﺎ ﻃﻮری ﺳﭙﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ آنھﺎ ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮدﻧﺪ .آن ﮔﺎه آن
دو ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ و ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را از آن آﮔﺎه ﮐﺮدﻧﺪ ،و او ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
ﭘﯿﻮﺳﺖ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۴۰۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
زھﺪ و ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ وی س در ﺧﻮردن
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺑﯿﮫﻘﯽ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﺣﻔﺼﻪ ،اﺑﻦ
ﱠ
ﻣﻄﯿﻊ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ش ﺑﺎ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮔﺮ ﻃﻌﺎم

ﺧﻮب ﺑﺨﻮری ،ﺑﺮاﯾﺖ در اﻧﺠﺎم دادن ﺣﻖ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ھﺮ ﯾﮏ ﺷﻤﺎ
ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻣﻦ دو رﻓﯿﻖ ﺧﻮد  -رﺳﻮل ﺧﺪا ص و اﺑﻮﺑﮑﺮ س  -را ﺑﺮ
ﺟﺎدهای ﺗﺮک ﻧﻤﻮدهام ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﺎده آنھﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﻢ ،آﻧﺎن را در ﻣﻨﺰل درک ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۴۱۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ از اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ﺣﻨﯿﻒ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ ﻣﺪﺗﯽ
ﻃﻮﻻﻧﯽ درﻧﮓ ﻧﻤﻮد ،و از ﻣﺎل ]ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل[ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺧﻮرد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎز
و ﻓﻘﺮ داﻣﻨﮕﯿﺮش ﺷﺪ .آن ﮔﺎه ﻧﺰد اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و از آﻧﺎن ﻣﺸﻮرت
ﺧﻮاﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺘﻢ ،ﭼﻪ اﻧﺪازه از آن ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ّ
اﺳﺖ .ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن س ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﻮر و ﻧﺎن ﺑﺪه و ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ )زﯾﺪﺑﻦ( ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻧﻔﯿﻞ س
ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﮔﻔﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻠﯽ س ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﺎن ﭼﺎﺷﺖ و ﺷﺐ .و
ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۴۱۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

و ﻋﺒﺪﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از ﻗﺘﺎده س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻣﺎ ﯾﺎد ﮐﺮده
ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ،از ھﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﻏﺬای ﺑﮫﺘﺮ ،و ﻟﺒﺎس
ﻧﺮمﺗﺮ ﻣﯽداﺷﺘﻢ ،وﻟﯽ ﻣﻦ ﺧﻮﺑﯽھﺎی ﺧﻮد را ]ﺑﺮای آﺧﺮﺗﻢ[ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﻢ .و ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺬﮐﺮ
داده ﺷﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب وارد ﺷﺎم ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺮای او ﻃﻌﺎﻣﯽ آﻣﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ
ً
ﻗﺒﻼ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺎﺳﺖ ،ﺑﺮای آن ّ
ﻋﺪه ﻓﻘﺮای ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را
درﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ،و از ﻧﺎن ﺟﻮ ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻋﻤﺮﺑﻦ وﻟﯿﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای آﻧﺎن ّ
ﺟﻨﺖ
اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه ﭼﺸﻢھﺎی ﻋﻤﺮ ﭘﺮ از اﺷﮏ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎ ھﻤﯿﻦ ﻣﺘﺎع دﻧﯿﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ،و آﻧﮫﺎ ﺟﺎﯾﺰ ّ
ﺟﻨﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ از ﻣﺎ ﺳﺒﻘﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۴/۴۰۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﱠ
ﻗﺼﻪ وی ﺑﺎ ﭘﺴﺮش ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و دﺧﺘﺮش ﺣﻔﺼﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره
اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﻤﺮ س در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰدی وی داﺧﻞ ﺷﺪ،
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻮان ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،آن ﮔﺎه وی ﺟﺎﯾﯽ را در ﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﺸﻮد ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ:
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا (،و ﺑﻌﺪ از آن )ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻟﻘﻤﻪای را ﺑﺮداﺷﺖ ،و ﺑﺎز ﻟﻘﻤﻪ دوﻣﯽ را ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻌﺪ
ﱠ
از آن ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻃﻌﻢ روﻏﻨﯽ را ﻣﯽﯾﺎﺑﻢ ﮐﻪ از روﻏﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ای
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ]ﮔﻮﺷﺖ[ ﭼﺎق ﺑﺨﺮم ،وﻟﯽ ﻗﯿﻤﺖ آن را
ﭘﺮﺳﯿﺪم ،ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ درھﻢ ﮔﻮﺷﺖ ﻻﻏﺮی ﺧﺮﯾﺪم و ﯾﮏ درھﻢ روﻏﻦ را ﺑﺮ آن اﻓﺰودم ،و
ﺧﻮاﺳﺘﻢ آن ﺑﻪ ھﻤﻪ ﻋﯿﺎﻟﻢ ﯾﮏ ﯾﮏ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺮﺳﺪ ،ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ دو ھﺮﮔﺎه ﻧﺰد
ﱠ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ آنھﺎ را ﻣﯽﺧﻮرد ،و دﯾﮕﺮی را ﺻﺪﻗﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﺑﮕﯿﺮ  ،١دﯾﮕﺮ ھﺮ ﮔﺎھﯽ ﻧﺰدم ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﺧﻮاھﻢ ﻧﻤﻮد .٢
ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﻣﻦ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۴۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۲۳۰از اﺑﻮﺣﺎزم رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﻧﺰد
دﺧﺘﺮش ﺣﻔﺼﻪ ب داﺧﻞ ﺷﺪ ،و او ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﻮپ ﺳﺮد و ﻧﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮد ،و در ﺳﻮپ

 -١ﯾﻌﻨﯽ ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺨﻮر.
 -٢ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺨﻮر ،و دﯾﮕﺮ ھﺮﮔﺰ ﻣﻦ ھﺮدوی اﯾﻦھﺎ را ﺑﺎ ھﻢ ﯾﮑﺠﺎی ﮐﺮده ﻧﻤﯽﺧﻮرم ،و
اﮔﺮ ﻧﺰدم ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ آنھﺎ را ﺻﺪﻗﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و دﯾﮕﺮی را ﻣﯽﺧﻮرم .م.

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
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روﻏﻦ رﯾﺨﺖ ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :دو ﻧﺎﻧﺨﻮرش در ﯾﮏ ﻇﺮف ،آن را ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻼﻗﺎت
ﮐﻨﻢ ،ﻧﺨﻮاھﻢ ﭼﺸﯿﺪ .١
ذﮐﺮ ﻃﻌﺎم وی س در رواﯾﺖ اﻧﺲ و ﺳﺎﺋﺐ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۲۳۰از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س را ﮐﻪ در
آن روز اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻮد دﯾﺪم ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪای از ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺮاﯾﺶ آﻣﺎده ﻣﯽﺷﺪ ،و او آن را ﺑﻪ
ھﻤﺮاه ﺧﺮابھﺎﯾﺶ ﻣﯽﺧﻮرد .و از ﺳﺎﺋﺐ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮔﺎھﯽ ﻧﺎن ﺷﺐ
را ﻧﺰد ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﻣﯽﺧﻮردم ،وی ﻧﺎن و ﮔﻮﺷﺖ را ﻣﯽﺧﻮرد ،و ﺑﻌﺪ از آن دﺳﺖ
ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻗﺪﻣﺶ ﻣﯽﻣﺎﻟﯿﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﯾﻦ دﺳﺘﻤﺎل ﻋﻤﺮ و آل ﻋﻤﺮ اﺳﺖ .و ﻧﺰد دﯾﻨﻮری
از ﺛﺎﺑﺖ رواﯾﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺟﺎرود ﻧﺰد ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﻧﺎن ﺧﻮرد ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻓﺎرغ ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ای ﮐﻨﯿﺰ ،دﺳﺘﺎر  -دﺳﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺶ را ﭘﺎک ﮐﻨﺪ  -را ﺑﯿﺎور ،ﻋﻤﺮ
ﮔﻔﺖ :دﺳﺘﺖ را ﺑﺮ ﭘﺸﺘﺖ ﺑﻤﺎل.
َ
ۡ َ
ُ
ُ
ﻗﺼﻪھﺎی وی در ﺗﺬﮐﺮ دادن اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﴿أذه ۡب ُت ۡم َط ّي ِ َ�ٰتِ� ۡم ِ� َح َيات ِ� ُم
ۡ
ٱ ُّ�� َيا﴾.
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۴۹ازﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻟﯿﻠﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺗﻨﯽ

ﭼﻨﺪ از اھﻞ ﻋﺮاق ﻧﺰد ﻋﻤﺮ س آﻣﺪﻧﺪ ،وی ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ آﻧﺎن دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺎن
ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ] :ﻃﻌﺎم ﻣﻦ[ اﯾﻦ اﺳﺖ ای اھﻞ ﻋﺮاق ،اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ
ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﺮم ﻣﯽﺷﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺎ از دﻧﯿﺎی ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و آن را در آﺧﺮت ﺧﻮد
ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ را ﻧﺸﻨﯿﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﻮﻣﯽ ﮔﻔﺖ:
ۡ
َۡ َ
ُ
ُ
﴿أذه ۡب ُت ۡم َط ّي ِ َ�ٰتِ� ۡم ِ� َح َيات ِ� ُم ٱ ُّ�� َيا﴾ ]اﻻﺣﻘﺎف.[۲۰ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :از ﻃﯿﺒﺎت و ﻟﺬاﯾﺬ در زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﺪ«.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺰد وی ) (۱/۴۹وھﻨﺎد ،از ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺛﺎﺑﺖ از ﺑﻌﻀﯽ ﯾﺎران وی از ﻋﻤﺮ س
ﱠ
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺗﻌﺪادی از ﻣﺮدم ﻋﺮاق ﻧﺰد وی آﻣﺪﻧﺪ ،و در ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺎن ﺟﺮﯾﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ س
ﻧﯿﺰ ﺑﻮد ،وی ﺑﺮایﺷﺎن ﮐﺎﺳﻪ ﺑﺰرﮔﯽ را ﮐﻪ از ﻧﺎن و روﻏﻦ ]در آن ﻃﻌﺎم[ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد،
آورد و ﮔﻔﺖ :ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،وﻟﯽ آﻧﺎن ﺿﻌﯿﻒ و دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ س ﺑﺮایﺷﺎن

 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۳۳۶۱و آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۷۳۵ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

٣٣٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﯿﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ،ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺗﺮش و ﮔﺮم و ﺳﺮد،
و ﺑﻌﺪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ در ﺷﮑﻢھﺎ!! اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۴۰۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ و ﻋﺒﺪﺑﻦ ﺣﻤﺪ از ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻦ ھﻼل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﺣﻔﺺ ﺑﻦ اﺑﯽ
اﻟﻌﺎص س در وﻗﺖ ﻃﻌﺎم ﻋﻤﺮ س ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﺪ وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮرد ،ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻮ را از ﻃﻌﺎم ﻣﺎ ﺑﺎز ﻣﯽدارد؟ ﮔﻔﺖ :ﻃﻌﺎم ﺗﻮ ﺧﺸﻦ و ﻏﻠﯿﻆ اﺳﺖ ،ﻣﻦ ﺑﻪ
ﻃﺮف ﻃﻌﺎم ﻧﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدم ،و از آن ﻣﯽﺧﻮرم .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ:
آﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯽ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﻋﺎﺟﺰ ھﺴﺘﻢ ،ﮐﻪ اﻣﺮ ﮐﻨﻢ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ]ذﺑﺢ ﺷﻮد[ و
ﻣﻮﯾﺶ از آن دور ﮔﺮدد ،و دﺳﺘﻮر ﺑﺪھﻢ ﺗﺎ آردی در ﭘﺎرﭼﻪای اﻟﮏ ﺷﻮد ،و ﺑﻌﺪ اﻣﺮ ﮐﻨﻢ و
از آن ﻧﺎنھﺎی ﻧﺮم و ﻧﺎزک ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮد ،و ﺑﻌﺪ دﺳﺘﻮر دھﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﮐﺸﻤﺶ ﺧﺸﮏ
در ﻣﺸﮏ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎﻻﯾﺶ آب رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد ،و ﭼﻨﺎن ﮔﺮدد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ،
ﺧﻮن آھﻮ اﺳﺖ؟ آن ﮔﺎه ﺣﻔﺺ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ زﻧﺪﮔﯽ داﻧﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ:
آری ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ! اﮔﺮ ﺗﺮس ﮐﻤﯽ ﺣﺴﻨﺎت و ﻧﯿﮑﯽھﺎﯾﻢ
ً
در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﻤﯽﺑﻮد ،ﺣﺘﻤﺎ در )ﻧﺮﻣﯽ و ﻧﺎزﮐﯽ( زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدم .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۴۰۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﱠ
و ﻧﺰد اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۴۹از ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س
ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﭘﺮوای ﻟﺬتھﺎی زﻧﺪﮔﯽ را ﻧﺪارﯾﻢ ،ﮐﻪ اﻣﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺰھﺎی
ﺧﺮدﺳﺎل ﺑﺮای ﻣﺎن ﮐﺒﺎب ﺷﻮﻧﺪ  .١و اﻣﺮ ﮐﻨﯿﻢ از ﻣﻐﺰ و ﻧﺮﻣﯽ ﮔﻨﺪم ﺑﺮایﻣﺎن ﻧﺎن ﭘﺨﺘﻪ
ﺷﻮد ،و اﻣﺮ ﮐﻨﯿﻢ از ﮐﺸﻤﺶ ﺑﺮایﻣﺎن در ﻣﺸﮏھﺎ ﻧﺒﯿﺬ درﺳﺖ ﺷﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ
ﻣﺜﻞ ﭼﺸﻢ ﮐﺒﮏ ﮔﺮدﯾﺪ ،آن را ﺑﺨﻮرﯾﻢ ،و اﯾﻦ را ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ ،وﻟﯽ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺧﻮﺑﯽھﺎی
ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪازﯾﻢ ،ﭼﻮن از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ۡ
َۡ َ
ُ
ُ
﴿أذه ۡب ُت ۡم َط ّي ِ َ�ٰتِ� ۡم ِ� َح َيات ِ� ُم ٱ ُّ�� َيا﴾.
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :از ﻃﯿﺒﺎت و ﻟﺬاﯾﺬ در زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﺪ«.
ﻗﺼﻪ وی ﺑﺎ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی و وﻓﺪ ﺑﺼﺮه در اﯾﻦ ﺑﺎره

و ﻧﺰد اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرک و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ از اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﺑﺎ وﻓﺪ اھﻞ
ﺑﺼﺮه ﻧﺰد ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س آﻣﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ﻧﺰد وی داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ،و ﻃﻌﺎﻣﺶ ھﺮ روز

 -١ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮھﺎی آن ﮐﻨﺪه ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ﮐﺒﺎب ﺷﻮد.

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ

٣٣٧

ً
ﻧﺎن رﯾﺰه ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﮔﺎھﯽ ﻧﺎﻧﺨﻮرش آن را روﻏﻦ ،اﺣﯿﺎﻧﺎ داﻧﻪ زﯾﺘﻮن و ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﺷﯿﺮ
ﻣﯽاﻓﺘﯿﻢ ،و ﮔﺎھﯽ و ﮔﺎھﯽ ﮔﻮﺷﺖھﺎی ﻗﺎﻗﯽ ﺧﻮردﯾﻢ ﮐﻪ رﯾﺰه ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ آب
ﺟﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﺑﺮایﻣﺎن ﮔﻮﺷﺖ ﺗﺎزه ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،وﻟﯽ ﮐﻢ ﺑﻮد ،روزی ﺑﻪ
ﻣﺎ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ ﺑﯽ ﻣﯿﻠﯽ و ﺑﯽرﻏﺒﺘﯽ ﺷﻤﺎ را در ﺧﻮردن و ﺧﻮش ﻧﺪاﺷﺘﻦ
ﻃﻌﺎﻣﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﺨﻮاھﻢ از ھﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﻃﻌﺎم ﺧﻮبﺗﺮ ،و زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎزکﺗﺮ
و ﻣﻼﯾﻢﺗﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ از ﺳﯿﻨﻪ ﺷﺘﺮ ،و ﮐﻮھﺎن و از ﺻﻼء و از ﺻﻼﺋﻖ و
ﺻﻨﺎب ﻏﺎﻓﻞ و ﺑﯽﺧﺒﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ  -اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺻﻼء ﮐﺒﺎب اﺳﺖ ،و ﺻﻨﺎب ﻧﻮع
ﻧﺎنﺧﻮرﺷﯽ اﺳﺖ آﻣﺎده ﺷﺪه از ﺧﺮدل ،و ﺻﺎﺋﻖ ﻧﺎنھﺎی ﻧﺮم و ﻧﺎزک را ﮔﻮﯾﻨﺪ  -وﻟﯿﮑﻦ از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻗﻮﻣﯽ را در ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻤﻮد ،وﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ۡ
َۡ َ
ُ
ُ
﴿أذه ۡب ُت ۡم َط ّي ِ َ�ٰتِ� ۡم ِ� َح َيات ِ� ُم ٱ ُّ�� َيا َوٱ ۡس َت ۡم َت ۡع ُتم ب ِ َها﴾ ]اﻻﺣﻘﺎف.[۲۰ :

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :از ﻃﯿﺒﺎت و ﻟﺬاﯾﺬ در زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﺪ ،و از آن ﺑﮫﺮه

ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ«.
اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،و از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺑﺮایﺗﺎن ﻃﻌﺎﻣﯽ
ّ
ﻣﻘﺮر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،آن ﮔﺎه ﺑﺎ وی ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ای ﮔﺮوه
اﻣﯿﺮان ،آﯾﺎ ﺑﺮای ﻧﻔﺲھﺎیﺗﺎن ،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮدم راﺿﯽ ﻣﯽﺷﻮم ،راﺿﯽ
ﻧﻤﯽﮔﺮدﯾﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﻣﺪﯾﻨﻪ زﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ در آن ﺳﺨﺖ
اﺳﺖ ،و ﻃﻌﺎﻣﺖ را ﭼﻨﺎن ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻮی آن ﻣﯿﻞ ﮐﺮده ﺷﻮد و ﺧﻮرده ﺷﻮد ،و ﻣﺎ
در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ،ﮐﻪ دارای ﻣﺰرﻋﻪ و ﻓﺮاﺧﯽ اﺳﺖ ،و ﻧﺰد اﻣﯿﺮ ﻣﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و
ﻃﻌﺎﻣﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮردن اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ س ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ ،و ﺑﻌﺪ از
آن ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺑﺮایﺗﺎن دو ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،و دو ﺟﺮﯾﺐ ّ ١
ﻣﻘﺮر
ﻧﻤﻮدم ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﺎﺷﺖ ﺷﺪ ﯾﮑﯽ از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان را ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از آن ﺟﺮﯾﺐھﺎ ﺑﮕﺬار ،و ﺧﻮدت
و ﯾﺎراﻧﺖ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،و ﺑﻌﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺑﺨﻮاه و آن را ﺑﻨﻮش  -اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺣﻼل  -و ﺑﻌﺪ از آن
ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ در ﻃﺮف راﺳﺖ ﺗﻮﺳﺖ ﺑﻨﻮﺷﺎن ،ﺑﻌﺪ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از وی ﻗﺮار دارد ،و ﺑﻌﺪ
ﺑﻪﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺮﺧﯿﺰ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وﻗﺖ ﻧﺎن ﺷﺐ ﻓﺮارﺳﯿﺪ ،آن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه را ﺑﺮ
ﺟﺮﯾﺐ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﮕﺬار ،و ﺗﻮ و ﯾﺎراﻧﺖ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺮدم را در ﺧﺎﻧﻪھﺎیﺷﺎن
ﺳﯿﺮﮐﻨﯿﺪ ،و ﺑﻪ ﻓﺎﻣﯿﻞ و ﻋﯿﺎلﺷﺎن ﻃﻌﺎم ﺑﺪھﯿﺪ ،ﭼﻮن دﺳﺖ ﺑﺎزداﺷﺘﻦ و ﮐﻢ دادنﺗﺎن ﺑﺮای
 -١ﺟﺮﯾﺐ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﻣﻌﺎدل ﺑﻪ  ۴۸ﺻﺎع .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﻔﻘﻪ اﻻﺳﻼﻣﯽ و ادﻟﺘﻪ ) .(۱/۷۵م.
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ﻣﺮدم ،اﺧﻼق آﻧﺎن را ﻧﯿﮑﻮ ﻧﻤﯽﺳﺎزد ،و ﮔﺮﺳﻨﻪﺷﺎن را ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ
ھﻤﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ از روﺳﺘﺎﯾﯽ ،روزاﻧﻪ دو ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و دو ﺟﺮﯾﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،اﯾﻦ
ﻋﻤﻞ در ﺧﺮاﺑﯿﺶ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۴/۴۰۲آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺼﻪ وی ﺑﺎ ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ ﻓﺮﻗﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎره

ھﻨﺎد از ﻋﯿﺒﻪ ﺑﻦ ﻓﺮﻗﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺳﺒﺪھﺎﯾﯽ از ﺧﺒﯿﺺ  ١ﻧﺰد ﻋﻤﺮ س
آﻣﺪم ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﻃﻌﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ آوردهام ،ﭼﻮن ﺗﻮ اول روز را
در ﺿﺮورتھﺎی ﻣﺮدم ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﯽ ،و ﺧﻮاﺳﺘﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻃﻌﺎﻣﯽ
ﺑﺮﮔﺮدی ،و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯽ و ﻗﻮﯾﺖ ﺳﺎزد ،آن ﮔﺎه ﺳﺒﺪی از آﻧﮫﺎ را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
ای ﻋﺘﺒﻪ ،ﺗﻮ را ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ ،آﯾﺎ ﺑﺮای ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺒﺪی دادهای؟ ﮔﻔﺖ :ای
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،اﮔﺮ ھﻤﻪ ﻣﺎل ﻗﯿﺲ  ٢را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻢ ،ﺑﺎز ھﻢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﻦ را ﻧﺪارم! ﻋﻤﺮ
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارم ،ﺑﻌﺪ از آن ﮐﺎﺳﻪای را ﮐﻪ در آن ﻧﺎنﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﻧﺎن
ﺧﺸﻦ و ﮔﻮﺷﺖ ﻏﻠﯿﻈﯽ داﺷﺖ ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎ اﺷﺘﮫﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺧﻮردن ﺷﺮوع
ﻧﻤﻮد ،ﻣﻦ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻄﻌﻪای از ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻔﯿﺪ دراز ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،ﮐﻪ آن را
از ﮐﻮھﺎن ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻢ ،وﻟﯽ ّ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪم ﮐﻪ رگ اﺳﺖ ،و ﭘﺎرهای از ﮔﻮﺷﺖ را ﺧﯿﻠﯽھﺎ
ﻣﯽﺟﻮﯾﺪم وﻟﯽ ﻓﺮو ﺑﺮده ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻏﺎﻓﻞ ﻣﯽﺷﺪ ،آن را در ﻣﯿﺎن ﺧﻮان و
ﮐﺎﺳﻪ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن ﮐﺎﺳﻪ ﺑﺰرﮔﯽ از آب ﮐﺸﻤﺶ را ﺧﻮاﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﺳﺮﮐﻪ
ﺷﻮد ،و ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﻮش ،ﻣﻦ آن را ﮔﺮﻓﺘﻢ ،و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد آن را ﺑﻨﻮﺷﻢ ﻧﺘﻮاﻧﻢ ،ﺑﻌﺪ آن را ﮔﺮﻓﺖ و
ﻧﻮﺷﯿﺪ ،و ﮔﻔﺖ :ﺑﺸﻨﻮ ای ﻋﺘﺒﻪ ﻣﺎ ھﺮ روز ﺷﺘﺮی را ذﺑﺢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ ﭼﺮﺑﯽ و ﺧﻮﺑﯽھﺎی آن
ﺑﺮای آن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ از دﯾﮕﺮ ﺟﺎھﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺸﺮﯾﻒ دارﻧﺪ ،و ﮔﺮدن آن ﺑﺮای آل ﻋﻤﺮ
اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻏﻠﯿﻆ را ﻣﯽﺧﻮرد و اﯾﻦ آب اﻧﮕﻮر ﺷﺪﯾﺪ را ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ ،ﯾﺎ در ﺷﮑﻢ ﻣﺎ ھﻀﻢ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﺎ ﺗﮑﻠﯿﻒ و اذﯾﺖ ﻣﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۴۰۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺧﻮف وی ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آب ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﻋﺴﻞ آورده ﺷﺪ

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۲۳۰از ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﻤﺮ س ﻧﺰد ﻣﺮدی وارد ﺷﺪ ،و از
اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺸﻨﻪ ﺑﻮد از وی آب ﺧﻮاﺳﺖ ،و او ﺑﺮاﯾﺶ ﻋﺴﻞ آورد ،ﻋﻤﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ :اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟
 -١ﺣﻠﻮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﺮﻣﺎ و روﻏﻦ درﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
 -٢ھﺪﻓﺶ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻗﯿﺲ اﺳﺖ.
 -٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﺻﻞ و در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
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ﮔﻔﺖ :ﻋﺴﻞ ،ﻋﻤﺮ اﻓﺰود :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،از ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮ آن
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮم  .١و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن از ﺣﺴﻦ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
) (۴/۴۰۴آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و رزﯾﻦ از زﯾﺪﺑﻦ اﺳﻠﻢ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ س
آب ﺧﻮاﺳﺖ ،و آﺑﯽ آورده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺴﻞ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭘﺎک اﺳﺖ،
وﻟﯽ ﻣﻦ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻣﯽﺷﻨﻮم ،ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻮاھﺶھﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﻋﯿﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ۡ
َۡ َ
ُ
ُ
﴿أذه ۡب ُت ۡم َط ّي ِ َ�ٰتِ� ۡم ِ� َح َيات ِ� ُم ٱ ُّ�� َيا َوٱ ۡس َت ۡم َت ۡع ُتم ب ِ َها﴾ ]اﻻﺣﻘﺎف.[۲۰ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :از ﻃﯿﺒﺎت و ﻟﺬاﯾﺬ در زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﺪ ،و از آن ﺑﮫﺮه
ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ«.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﯽھﺎی ﻣﺎن ﺑﺮایﻣﺎن ﺗﻌﺠﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .و آن را ﻧﻨﻮﺷﯿﺪ.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵/۱۶۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻟﺒﺎس ،ﻧﻔﻘﻪ و ﺷﻤﻪای از ﺳﯿﺮت وی س در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﻃﺒﺮی ) (۴/۲۰۳از ﻋﺮوه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س
وارد اﯾﻠﻪ ﺷﺪ و ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﮏ ﭘﯿﺮاھﻨﺶ را ﮐﻪ از ﮐﺮﺑﺎس ﺑﻮد ،و
داﻣﻦ ﭘﺸﺖ ﺳﺮش از ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻤﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ،ﺑﺮ اﺛﺮ ﻃﻮل ﺳﻔﺮ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﺳﻘﻒ داد
و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ را ﺑﺸﻮی ،وﺻﻠﻪاش ﺑﺰن ،اﺳﻘﻒ آن ﭘﯿﺮاھﻦ را ﺑﺮد و وﺻﻠﻪ ﻧﻤﻮد ،و ﯾﮏ
ﭘﯿﺮاھﻦ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﺮاﯾﺶ دوﺧﺖ ،و آن را ﺑﺮای ﻋﻤﺮ س آورد ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
ﭼﯿﺴﺖ؟ اﺳﻘﻒ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭘﯿﺮاھﻦ ﺗﻮﺳﺖ ،ﮐﻪ آن را ﺷﺴﺘﻢ و وﺻﻠﻪ ﻧﻤﻮدم و اﯾﻦ ﻟﺒﺎﺳﯽ
اﺳﺖ از ﻃﺮف ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ ،ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ ﻃﺮف آن دﯾﺪ و ﻣﺎﻟﯿﺪش ،ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺮاھﻦ ﺧﻮد را
ﭘﻮﺷﯿﺪ ،و آن ﭘﯿﺮاھﻦ را ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻟﺒﺎس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن دو در
ﺧﺸﮏ ﻧﻤﻮدن و ﺟﺬب ﮐﺮدن ﻋﺮق ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ را اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرک از ﻋﺮوه از ﯾﮑﯽ از
واﻟﯿﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۴/۴۰۲آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و دﯾﻨﻮری و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻗﺘﺎده س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ س ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻮد ﻟﺒﺎس ﭘﺸﻤﯿﯽ را ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ از آن ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ وﺻﻠﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و
در ﺑﺎزارھﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻼق ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺶ ﻣﯽﺑﻮد ﮔﺸﺖ ﻣﯽزد و ﻣﺮدم را ﺗﺄدﯾﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮد،

 -١ﯾﻌﻨﯽ آن را ﻧﻤﯽﻧﻮﺷﻢ زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﻨﻮﺷﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮم .م.
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و اﮔﺮ ﺑﺮ رﺷﺘﻪ ﮐﮫﻨﻪ و ﻓﺮﺳﻮده ﺧﺮﻣﺎ و ﻏﯿﺮ آن ﻋﺒﻮر ﻣﯽﻧﻤﻮد ،آن را ﻣﯽﭼﯿﺪ و در ﻣﻨﺎزل
ﻣﺮدم ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﺶ ﺗﺎ از آن ﻧﻔﻊ ﺑﺮدارﻧﺪ.
و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ در اﻟﺰھﺪ و ﻧﺰد ھﻨﺎد و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ از ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد و
ﺷﻠﻮاری ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ ﮐﻪ دوازده وﺻﻠﻪ ﺑﺮ آن زده ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
) (۴/۴۰۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﻧﺰد ﻣﺎﻟﮏ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ س را ﮐﻪ در آن روز
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻮد ،دﯾﺪم ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن دو ﺷﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺳﻪ وﺻﻠﻪ زده ﺑﻮد ،و ﯾﮑﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی
ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۳۹۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ س ﺧﻮد و ﻓﺎﻣﯿﻠﺶ را
ﻃﻌﺎم ﻣﯽداد ،و ﻟﺒﺎﺳﯽ را ﮐﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮ ﺗﻦ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﮔﺎھﯽ ﺷﻠﻮارش ﭘﺎره ﻣﯽﺷﺪ و او آن
را وﺻﻠﻪ ﻣﯽزد ،وﻟﯽ ﺗﺎ آن ﮔﺎه وﻗﺘﺶ ﻓﺮا ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽﮐﺮد  ،١و ھﺮ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎل در
آن اﻓﺰون ﻣﯽﺷﺪ ،ﻟﺒﺎسھﺎی وی  -آن ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻦ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ  -ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽﺑﻮد ،ﺣﻔﺼﻪ ل در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎ وی ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از ﻣﺎل
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﯽﭘﻮﺷﻢ ،و اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﻢ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۴/۴۱۱آﻣﺪه
اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ از ّ
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ھﺮ روز
ﺑﺮای ﺧﻮد و ﻋﯿﺎﻟﺶ دو درھﻢ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۴/۴۱۱آﻣﺪه
اﺳﺖ.
ّ

زﻫﺪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن س
ازار وی و ﺧﻮاب ﻧﻤﻮدﻧﺶ در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮ ﺑﻮرﯾﺎ و ﻃﻌﺎﻣﺶ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۶۰از ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻦ ﺷﺪاد رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ
ّ
ﻋﻔﺎن را روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ دﯾﺪم ﮐﻪ ازار ﻋﺪﻧﯽ ﻏﻠﯿﻈﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺘﺶ  ٢ﭼﮫﺎر ﯾﺎ ﭘﻨﺞ درھﻢ

 -١ﯾﻌﻨﯽ در وﻗﺖھﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﺎﻻھﺎی ﺧﻮد را از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،و اﮔﺮ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﭘﺎره ھﻢ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ
ﻓﺮارﺳﯿﺪن ھﻤﺎن وﻗﺖ آن را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد .م.
» -٢ﺛﻤﻨﻪ« ﮐﻪ »ﻗﯿﻤﺘﺶ« ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽدھﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ذﮐﺮ ﺷﺪه ،و در اﺻﻞ »ﺛﻢ« »ﺑﺎر دﯾﮕﺮ«
آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﺗﺼﺤﯿﻒ از ﮐﻠﻤﻪ ﻓﻮق ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ

٣٤١

ﺑﻮد ،و ﯾﮏ ﭼﺎدر ﯾﮏ ﺗﺨﺘﻪای ﮐﻮﻓﯽ ﺳﺮخ رﻧﮓ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ .و از ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ اﺳﺖ،
ّ
ﮐﻪ او از ﺧﻮاب ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن  ١در ﻣﺴﺠﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن را ﮐﻪ در آن
روز ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻮد ،دﯾﺪم ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ]از ﻃﺮف ﭼﺎﺷﺖ[ ﺧﻮاب ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :و ﺑﺮ
ﻣﯽﺧﺎﺳﺖ و اﺛﺮ ﺳﻨﮕﺮﯾﺰهھﺎ ﺑﺮ ﭘﮫﻠﻮﯾﺶ ھﻮﯾﺪا ﻣﯽﺑﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ :اﯾﻦ
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﺳﺖ! اﯾﻦ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﺳﺖ! اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺻﻔﻪ اﻟﺼﻔﻮه
) (۱/۱۱۶آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و از ﺷﺮﺣﺒﯿﻞ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ :ﻋﺜﻤﺎن س ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻃﻌﺎم اﻣﺎرت را ﻣﯽداد ،و ﺧﻮد داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪاش ﺷﺪه ،ﺳﺮﮐﻪ و
روﻏﻦ ﻣﯽﺧﻮرد.
زھﺪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س ﻃﻌﺎم وی س
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۸۲از ﻣﺮدی از ﺛﻘﯿﻒ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻋﻠﯽ س وی را ﺑﺮ
ُﻋﮑﺒﺮا ّ
ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در آن ﺣﻮﻣﻪ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ:
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وﻗﺖ ﻇﮫﺮ ﻓﺮارﺳﯿﺪ ،ﻧﺰدم ﺑﯿﺎ ،ﻣﻦ ﻧﺰدش رﻓﺘﻢ ،ﻧﺰد او درﺑﺎﻧﯽ ھﻢ ﻧﺒﻮد ،ﺗﺎ ﻣﺮا
از رﻓﺘﻦ ﻧﺰد وی ﺑﺎزدارد ،وی را ﻧﺸﺴﺘﻪ ﯾﺎﻓﺘﻢ ،و ﻧﺰدش ﮐﺎﺳﻪای و ﮐﻮزهای از آب ﻗﺮار
داﺷﺖ ،ﮐﯿﺴﻪ  ٢ﮐﻮﭼﮑﯽ را ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺮا اﻣﯿﻦ داﻧﺴﺘﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺮﮐﺐ
ّ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻣﮫﺮ زده ﺷﺪه
ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ در آن ﭼﯿﺴﺖ،
اﺳﺖ ،وی ﻣﮫﺮ را ﺷﮑﺴﺖ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن دﯾﺪم ﮐﻪ در آن ﺳﻮﯾﻖ ﺑﻮد و از آن ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ و در
ﺟﺎم رﯾﺨﺖ ،و ﺑﺎﻻی آن آب اﻧﺪاﺧﺖ و ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ھﻢ ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،آن ﮔﺎه ﻣﻦ ﺻﺒﺮ
ﻧﻨﻤﻮدم ،و ﮔﻔﺘﻢ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را در ﻋﺮاق ﻣﯽﮐﻨﯽ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﻌﺎم
ﻋﺮاق ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ؟! ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺨﻞ ﻣﮫﺮ ﻧﻤﯽزﻧﻢ ،وﻟﯽ
ﺑﻪ ﻗﺪری ﻣﯽﺧﺮم ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ،و از ﻏﯿﺮ آن ﺑﺮاﯾﻢ
ﻃﻌﺎم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،و ﺣﻔﺎﻇﺘﻢ از آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ،و ﺑﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ در
ُﺳﮑﻤﻢ ﺟﺰ ﭘﺎک را داﺧﻞ ﻧﻤﺎﯾﻢ .از اﻋﻤﺶ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ س ﻧﺎن ﻇﮫﺮ و
ﺷﺐ را ﻣﯽﺧﻮرد ،و از ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺧﻮرد ،ﮐﻪ از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽآﻣﺪ.

 -١ھﺪف »ﻗﯿﻠﻮﻟﻪ« اﺳﺘﺮاﺣﺖ در وﻗﺖ ﭼﺎﺷﺖ اﺳﺖ .م.
 -٢در اﺻﻞ »ﻃﯿﻨﻪ« آﻣﺪه ،و در ﻧﺴﺨﻪای »ﻃﯿﺒﻪ« آﻣﺪه ،ﮐﻪ دوﻣﯽ ،ﮐﯿﺴﻪ و ﺧﺮﯾﻄﻪ ﮐﻮﭼﮏ را ﻣﻌﻨﯽ
ﻣﯽدھﺪ ،و اوﻟﯽ ﭘﺎره ﺧﺎک را ،و در ﺗﺮﺟﻤﻪ دوﻣﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

٣٤٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻗﻮل ﻋﻠﯽ س ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻟﻮده  ١آورده ﺷﺪ
ﱠ
او ھﻤﭽﻨﯿﻦ ) (۱/۸۱از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺷﺮﯾﮏ از ﺑﺎﺑﺎﯾﺶ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ س رواﯾﺖ

ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﻓﺎﻟﻮدهای آورده ﺷﺪ ،و در ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،وی ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﺧﻮﺷﺒﻮی
ھﺴﺘﯽ ،و رﻧﮓ ﺧﻮﺑﯽ داری ،و ﻃﻌﻢ ﻟﺬﯾﺬی داری ،وﻟﯽ ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺑﻪ
آﻧﭽﻪ ﻋﺎدت ﺑﺪھﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻋﺎدت ﻧﺪارد.
ﱠ
ﱠ
اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ در زواﺋﺪ ﺧﻮد از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺷﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۵۸رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺷﻠﻮار وی س
اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرک از زﯾﺪﺑﻦ وھﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ س ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،و
ﭼﺎدر و ازاری ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪای ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺮاﯾﺶ در ﻣﻮرد ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪ،او ﭘﺎﺳﺦ داد :اﯾﻦ دو ﻟﺒﺎس را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮ ﺗﻦ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ از ﮐﺒﺮ و ﻓﺨﺮ دور ﺑﺎﺷﻢ
و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮی ﺑﺮ ﺗﻦ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎزم ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﮫﺘﺮاﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮی ﺑﺮ ﺗﻦ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻣﺆﻣﻦ ّ
ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۵/۵۸آﻣﺪه .و ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻣﺮدی
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﺗﻦ ﻋﻠﯽ س ازار ﻏﻠﯿﻈﯽ را دﯾﺪم ،وی ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ را ﺑﻪ ﭘﻨﺞ
درھﻢ ﺧﺮﯾﺪهام ،و ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺮاﯾﻢ ﯾﮏ درھﻢ در اﯾﻦ ﺳﻮد ﺑﺪھﺪ ،اﯾﻦ را ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽﻓﺮوﺷﻢ.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۵/۵۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﺷﻤﺸﯿﺮش ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺮﯾﺪن ﺷﻠﻮار
ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن از ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻦ ﺳﻤﻌﺎن ﺗﯿﻤﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ

ﻃﺎﻟﺐ س ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ﮐﯽ اﯾﻦ ﺷﻤﺸﯿﺮم را از ﻣﻦ
ﻣﯽﺧﺮد؟ اﮔﺮ ﭼﮫﺎر درھﻢ ﻧﺰدم ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ازاری ﻣﯽﺧﺮﯾﺪم اﯾﻦ را ﻧﻤﯽﻓﺮوﺧﺘﻢ.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۸/۳آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻐﻮی از ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻻﺳﻮد از
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای او ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده ،رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ :او ﻋﻠﯽ س را در ﺣﺎﻟﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺧﺮی ﺳﻮار ﺷﺪه و ﭘﺎھﺎی ﺧﻮد را از ﯾﮏ ﻃﺮف آوﯾﺰان ﻧﻤﻮده ﺑﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﮐﺴﯽ
ھﺴﺘﻢ ،ﮐﻪ دﻧﯿﺎ را ﺗﻮھﯿﻦ ﻧﻤﻮدهام .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۸/۵آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -١ﻧﻮع ﺣﻠﻮاﯾﯽ ﮐﻪ از آرد و آب و ﻋﺴﻞ درﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺮھﻨﮓ ﻻروس .م.

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ

٣٤٣

ﺣﺪﯾﺚ وی درﺑﺎره آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﺧﻠﯿﻔﻪ از ﻣﺎل ﺧﺪا ﺟﻮاز دارد
ﱠ
اﺣﻤﺪ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ رزﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﻧﺰد ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ

ﻃﺎﻟﺐ س داﺧﻞ ﺷﺪم ،وی ﺑﺮای ﻣﺎن ﮔﻮﺷﺖ  ١ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮد ،ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺻﺎﻟﺤﺖ ﺑﮕﺮداﻧﺪ! اﮔﺮاﯾﻦ ﻏﺎز  ٢را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽدادی ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﯿﺮ را زﯾﺎد
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ای رزﯾﻦ ،ﻣﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﺧﻠﯿﻔﻪ
از ﻣﺎل ﺧﺪا ﻓﻘﻂ دو ﮐﺎﺳﻪ ﺟﻮاز دارد ﮐﺎﺳﻪای ﮐﻪ او و ﻓﺎﻣﯿﻠﺶ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،و ﮐﺎﺳﻪای ﮐﻪ
آن را ﭘﯿﺶ روی ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﺬارد«  .٣اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺒﺪاﯾﻪ ) (۸/۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
زﻫﺪ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ ﺟﺮاح س
ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺮوه درﺑﺎره زﻧﺪﮔﯽ وی
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۰۱از ﻋﺮوه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﻧﺰد

اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ ﺟﺮاح ب داﺧﻞ ﺷﺪ ،و او را در ﺣﺎﻟﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﺳﺮﭘﺎﻻﻧﯽ ﺧﻮد ﭘﮫﻠﻮ
زده ﺑﻮد ،و ﺧﺮﺟﯿﻦ را ﺑﺎﻟﺶ ﺧﻮد ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﻮد ،ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا آﻧﭽﻪ ﯾﺎراﻧﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﻮ ﻧﮕﺮﻓﺘﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،اﯾﻦ ﻣﺮا ﺗﺎ آراﻣﮕﺎه ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ  .٤و ﻣﻌﻤﺮ در
ﺣﺪﯾﺚ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ ﺷﺎم آﻣﺪ ،ﻣﺮدم و ﺑﺰرﮔﺎن آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ از
وی اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮادرم ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﮐﯽ؟ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ:
اﮐﻨﻮن ﻧﺰدت ﻣﯽآﯾﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدش آﻣﺪ ،ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ و ﺑﺎ وی ﻣﻌﺎﻧﻘﻪ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ از آن
ﺑﺎ وی داﺧﻞ ﻣﻨﺰﻟﺶ ﮔﺮدﯾﺪ ،و در ﺧﺎﻧﻪ او ﺟﺰ ﺷﻤﺸﯿﺮش ،ﺳﭙﺮش و ﭘﺎﻻن ﺷﺘﺮش دﯾﮕﺮ
ﭼﯿﺰی را ﻧﺪﯾﺪ ...و ﺑﻌﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ را اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﻤﺮ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺻﻔﻪ اﻟﺼﻔﻮه ) (۱/۱۴۳آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و اﺑﻦ
اﻟﻤﺒﺎرک آن را در اﻟﺰھﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۲۵۳آﻣﺪه،
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

 -١در ﻧﺺ »ﺧﺰﯾﺮه« اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ،و ھﺪف از آن ﮔﻮﺷﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﺷﻮد و ﺑﺮ آن آب ﺑﺴﯿﺎر
اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺮ آن آرد ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﻮد.
 -٢ﻏﺎز :ﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﺮﻏﺎﺑﯽ اﺳﺖ .م.
 -٣ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۱۸ /۱اﺣﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٤ﯾﻌﻨﯽ :ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻗﺒﺮ اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﻢ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

٣٤٤

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

زﻫﺪ و ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ س
ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻠﯽ در زھﺪ ﻣﺼﻌﺐ ب و ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﺑﺎره او

ﺗﺮﻣﺬی  -ﮐﻪ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ  -و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و اﺑﻦ راھﻮﯾﻪ از ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﯾﮏ ﺻﺒﺤﮕﺎه ﺳﺮد از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺑﺎ ﺣﺮص  ١ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ،
و ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮرده ﺑﻮدم ،آن ﮔﺎه ﯾﮏ ﭘﻮﺳﺖ ّ
دﺑﺎﻏﯽ ﻧﺸﺪهای ﺑﻮی ﻧﺎک را ﮐﻪ ﻧﺰدﻣﺎن
ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺘﻢ ،و ﺳﻮراﺧﺶ ﻧﻤﻮدم در ﮔﺮدﻧﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻢ ،و ﺑﺎز آن را در ﺳﯿﻨﻪام ﺳﺨﺖ ﺑﺴﺘﻢ و
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ﺧﻮد را ﮔﺮم ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،در ﺧﺎﻧﻪام ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ
از آن ﺑﺨﻮرم ،و اﮔﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﻢ ﻣﯽﺑﻮد ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ
ﻧﺎﺣﯿﻪھﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ ،و ﺑﻪ ﯾﮫﻮدﯾﯽ در ﺑﺴﺘﺎﻧﯽ از ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ دﯾﻮارش ﻧﮕﺎه
ﻧﻤﻮدم ،ﮔﻔﺖ :ای اﻋﺮاﺑﯽ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ،آﯾﺎ ھﺮ ﺳﻄﻠﯽ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟
ﮔﻔﺘﻢ :آری] ،دروازه[ ﺑﺴﺘﺎن راﺑﺎز ﮐﻦ ،وی ]دروازه را[ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎز ﻧﻤﻮد و داﺧﻞ ﺷﺪم ،ﺑﻌﺪ
ﺷﺮوع ﻧﻤﻮدم و ھﺮ ﺳﻄﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪم ،او ﯾﮏ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽداد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻒ
دﺳﺘﻢ ﭘﺮ ﺷﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﻢ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﮐﺸﻢ ،ﺑﻌﺪ ھﻤﻪ آنھﺎ را
ﺧﻮردم ،و ﺑﺎﻻﯾﺶ آب ﻧﻮﺷﯿﺪم ،آن ﮔﺎه ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪم ،و در ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺰد وی در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯽ از ﯾﺎران ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻧﺸﺴﺘﻢ ،در اﯾﻦ وﻗﺖ ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ س
در ﯾﮏ ﻟﺒﺎس وﺻﻠﻪ داری ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ ﻇﺎھﺮ ﺷﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص وی
ً
را دﯾﺪ ،ﻧﻌﻤﺘﯽ را ﮐﻪ وی در آن ﻗﺮار داﺷﺖ ﺑﻪ ﯾﺎد آورد ،و ﺣﺎﻟﺘﯽ را ﮐﻪ ﻓﻌﻼ در آن ﺑﻪ ﺳﺮ
ﻣﯽﺑﺮد دﯾﺪ ،ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ اﺷﮏ رﯾﺨﺖ و ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﺷﻤﺎ ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن در ﯾﮏ ﻟﺒﺎس ﺑﺮآﯾﺪ ،و از ﻃﺮف ﺷﺐ در ﻟﺒﺎس دﯾﮕﺮ ،و ﺧﺎﻧﻪھﺎیﺗﺎن
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺷﻮد ،ﭼﻪ ﺣﺎل ﺧﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ؟« ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﻣﺎ
در آن روز در ﺣﺎل ﺑﮫﺘﺮی ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد ،از ﮐﺎر و زﺣﻤﺖ راﺣﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ ،و ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت
ﻓﺎرغ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮوز ﻧﻈﺮ ﺑﻪ آن روز ﺑﮫﺘﺮ ھﺴﺘﯿﺪ«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
اﻟﮑﻨﺰ ) (۳/۳۲۱آﻣﺪه اﺳﺖ .و ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۳۱۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده،
و در آن راوﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﻧﺎم ﺑﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
 -١در اﻟﻤﺠﻤﻊ »ﺣﺮص« ﻧﯿﺴﺖ.
 -٢ﺿﻌﯿﻒ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۴۷۶اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ) (۵۰۲در ﺳﻨﺪ آن ﯾﮏ ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ .آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را در ﺿﻌﯿﻒ
اﻟﺘﺮﻣﺬی و ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ و اﻟﺘﺮھﯿﺐ و ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۴۲۹۱ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ

٣٤٥

ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﺼﻌﺐ رﺳﯿﺪ

ﻧﺰد ﻃﺒﺮاﻧﯽ و ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻃﺮف
ّ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ] ،و دﯾﺪ[ ﮐﻪ ﺑﺮ وی
ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ س در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ روی ﻣﯽآﻣﺪ،

ﭘﻮﺳﺖ ّ
دﺑﺎﻏﯽ ﻧﺸﺪه ﻗﻮﭼﯽ ﻗﺮار دارد ،و آن را در ﮐﻤﺮ ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻠﺒﺶ را ّ
ﻣﻨﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ! ﻣﻦ او را در
ﻣﯿﺎن ﭘﺪر و ﻣﺎدری دﯾﺪم ،ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻃﻌﺎم و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ را ﺑﻪ او ﻣﯽدادﻧﺪ ،و ﺑﺮ ﺗﻦ وی
ﺟﺎﻣﻪای را دﯾﺪم ﮐﻪ آن را دوﯾﺴﺖ درھﻢ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد  -ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد  -وﻟﯽ دوﺳﺘﯽ
ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ او را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﺸﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ
) (۳/۳۹۵آﻣﺪه .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ را ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن و اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻠﻤﯽ و ﺣﺎﮐﻢ،
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۸۶آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۰۸ازﻋﻤﺮ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و ﻧﺰد ﺣﺎﮐﻢ ) (۳/۶۲۸از زﺑﯿﺮ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در ﻗﺒﺎء
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﭼﻨﺪﺗﻦ ھﻤﺮاھﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ س ،ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻨﺶ ﻋﺒﺎﯾﯽ ﺑﻮد و
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد او را ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻗﻮم ﺳﺮھﺎی ﺧﻮد را ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ او آﻣﺪ و
ﺳﻼم داد ،آﻧﺎن ﺟﻮاب ﺳﻼﻣﺶ را دادﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﺑﺎره او ﺳﺨﻦ ﻧﯿﮑﻮ ﮔﻔﺖ ،و او را
ﺳﺘﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ اﯾﻦ را ﻧﺰد ﭘﺪر و ﻣﺎدرش در ﻣﮑﻪ دﯾﺪم ،ﮐﻪ او را اﮐﺮام
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و در ﻧﻌﻤﺖ ﻧﮕﻪ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ،و ھﯿﭻ ﺟﻮان از ﺟﻮاﻧﺎن ﻗﺮﯾﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﻧﺒﻮد ،ﺑﻌﺪ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺴﺐ رﺿﺎی ﺧﺪا ،و ﯾﺎری رﺳﻮل او ﺑﯿﺮون ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ اﯾﻦﻗﺪر و آنﻗﺪر
وﻗﺖ ﻧﻤﯽﮔﺬرد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ )ﺧﺪاوﻧﺪ  (٢ﻓﺎرس و روم را ﺑﺮایﺗﺎن ﻓﺘﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﯾﮑﯽ از
ﺷﻤﺎ ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن در ﯾﮏ ﻟﺒﺎس ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ،و ﺑﯿﮕﺎه در ﻟﺒﺎس دﯾﮕﺮی ،و ﺻﺒﺢ ﺑﺮایﺗﺎن ﯾﮏ
ﮐﺎﺳﻪ آورده ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺎم ﺑﺮایﺗﺎن ﮐﺎﺳﻪ دﯾﮕﺮ« .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ،ﻣﺎ اﻣﺮوز
ﺑﮫﺘﺮ ھﺴﺘﯿﻢ ،ﯾﺎ آن روز؟ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮوز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن روز ﺑﮫﺘﺮ ھﺴﺘﯿﺪّ ،اﻣﺎ اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ از دﻧﯿﺎ آﻧﭽﻪ را ﻣﯽداﻧﻢ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻧﻔﺲھﺎیﺗﺎن از آن ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮔﺮدد«  .٣در
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در )اﻟﺤﻠﯿﺔ( و ﺑﯿﮫﻘﯽ .در ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﻒ و ﺟﮫﺎﻟﺖ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ) (۵۱۹۵و
ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ).(۱۲۷۰
 -٢ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻻﺻﺎﺑﻪ.
 -٣ﺣﺎﮐﻢ ) (۶۲۸ /۳و ذھﺒﯽ درﺑﺎرهی آن ﻧﻈﺮی ﻧﺪاده اﺳﺖ.

٣٤٦

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۳/۴۲۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺻﺤﯿﺢ  ١از ﺧﺒﺎب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻣﺼﻌﺐ از ﺧﻮد ﻓﻘﻂ
ﯾﮏ ﻟﺒﺎس ﺑﻪﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ ،ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آن ﺳﺮش را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ﭘﺎھﺎﯾﺶ ﺑﯿﺮون
ﻣﯽﺷﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺎھﺎﯾﺶ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ﺳﺮش ﺑﯿﺮون و ﺑﺮھﻨﻪ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،آن ﮔﺎه
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮ ﭘﺎھﺎﯾﺶ ﭼﯿﺰی از اذﺧﺮ ﺑﮕﺬارﯾﺪ«.
زھﺪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻈﻌﻮن س ﻟﺒﺎس وی س
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۰۵از اﺑﻦ ﺷﮫﺎب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻈﻌﻮن س
روزی داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪ و ﻟﺒﺎﺳﯽ ﭘﻠﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ ،ﮐﻪ از ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺑﻮد ،و او آن را ﺑﺎ
ﭘﺎرﭼﻪای ﭘﻮﺳﺘﯿﻦ وﺻﻠﻪ زده ﺑﻮد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وی ﺟﮕﺮﺧﻮن ﺷﺪ ،و ﯾﺎراﻧﺶ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﮕﺮﺧﻮﻧﯽ وی ص ﺟﮕﺮﺧﻮن ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺷﻤﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽﺗﺎن
ﺻﺒﺢ در ﯾﮏ ﻟﺒﺎس ﺑﯿﺮون ﺑﺮود ،و ﺷﺐ در ﻟﺒﺎس دﯾﮕﺮی ،و در ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﮐﺎﺳﻪای
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد و دﯾﮕﺮی ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،و ﺧﺎﻧﻪھﺎیﺗﺎن را ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﻮد؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﭼﻨﺎن ﺣﺎﻟﺘﯽ را دوﺳﺖ
دارﯾﻢ ،ﭼﻮن در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ رﻓﺎه و آراﻣﺶ زﻧﺪﮔﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ ﺷﺪﻧﯽ
اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺷﻤﺎ اﻣﺮوز از آﻧﮫﺎ ﺑﮫﺘﺮ ھﺴﺘﯿﺪ«.
ﻗﺼﻪ وﻓﺎت وی س
ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺰد ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻈﻌﻮن س
روزی ﮐﻪ وﻓﺎت ﻧﻤﻮد وارد ﺷﺪ ،و ﺧﻮد را ﺑﺮ وی ﺧﻢ ﻧﻤﻮد ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ او را وﺻﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺑﻌﺪ از آن ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد ،و در ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ اﺛﺮ ﮔﺮﯾﻪ را دﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮای
دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮ وی ﺧﻢ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺎز ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد ،و او را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﺮﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮای ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮ وی ﺧﻢ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺎز ﺳﺮ ﺧﻮد را ،در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﺻﺪاﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد آن ﮔﺎه داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ او درﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻗﻮم ﮔﺮﯾﻪ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺎز اﯾﺴﺘﯿﺪ ،اﯾﻦ از ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ  ،٢از ﺧﺪا ﻣﻐﻔﺮت
ﺑﺨﻮاھﯿﺪ« ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ» :اﺑﻮﺳﺎﺋﺐ از آن  ٣ﺑﺮو ،و در ﺣﺎﻟﯽ رﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی از آن
 -١ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ.
 -٣ﯾﻌﻨﯽ از دﻧﯿﺎ ،در ﻧﺺ ﮐﺘﺎب ﻋﺒﺎرت ﻃﻮر دﯾﮕﺮی اﺳﺖ و اﺻﻼح از ﭘﺎورﻗﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ .م.

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ

٣٤٧

آﻟﻮده ﻧﺸﺪی«  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۳۰۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﻤﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ
ﻣﻘﻼص و او از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ آن دو را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل آن ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) ،(۱/۱۰۵و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ) (۳/۸۷از اﺑﻦ
ﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ از ﭘﺪرش ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ
ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را از ﻋﺒﺪ رﺑﻪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪاﻟﻤﺪﻧﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در ﺣﺪﯾﺚ وی آﻣﺪه:
ﮔﻔﺖ» :ای ﻋﺜﻤﺎن ﺧﺪا رﺣﻤﺘﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻧﻪ از دﻧﯿﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ دﺳﺖ آوردی و ﻧﻪ ھﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﭼﯿﺰی ﺿﺮر رﺳﺎﻧﺪ«.
زﻫﺪ ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ س
ﮔﻔﺘﺎر وی س وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮردن ﻃﻌﺎﻣﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﺪ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۹۸از ﻋﻄﯿﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺳﻠﻤﺎن

ﻓﺎرﺳﯽ س را در ﺣﺎﻟﯽ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮردن ﻃﻌﺎﻣﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه ﺑﻮد و آن را ﻣﯽﺧﻮرد،
ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ﺑﺲ اﺳﺖ ،ﻣﺮا ﺑﺲ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ:
»ﺳﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم در دﻧﯿﺎ ،در آﺧﺮﯾﺖ از ھﻤﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ای ﺳﻠﻤﺎن دﻧﯿﺎ
زﻧﺪان ﻣﺆﻣﻦ و ﺑﮫﺸﺖ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ«  ٢اﯾﻦ را ﻋﺴﮑﺮی در اﻻﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در
اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۴۵آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
زھﺪ ﺳﻠﻤﺎن ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﺮ ﺑﻮد

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۹۷از ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﺎش ﺳﻠﻤﺎن س ﭘﻨﺞ
ھﺰار درھﻢ ﺑﻮد ،و ﺑﺎﻻی ﺣﺪود ﺳﯽ ھﺰار ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻣﯿﺮ ﺑﻮد ،وی ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﺎ ھﻤﺎن
ﻋﺒﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﯾﺮاد ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺾ آن را ﻓﺮش ﻣﯽﮐﺮد ،و ﺑﻌﺾ آن را ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ ،و
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﺷﺶ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﺪ آن را ﺻﺪﻗﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و از ]درآﻣﺪ[ ﺑﻮرﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺑﺮگ
ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ﻣﯽﺧﻮرد .اﯾﻦ را اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۶۲از ﺣﺴﻦ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ).(۳۳۴ ،۳۳۳ /۱۰
 -٢ﺣﺴﻦ .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۳۳۵۱ﻧﮕﺎ :اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۳۴۳ﺻﺤﯿﺢ ﺟﺎﻣﻊ ).(۳۴۱۲
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آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن او ﺣﺬﯾﻔﻪ در ﺑﻨﺎی ﺧﺎﻧﻪ واﻗﻊ ﺷﺪ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۰۲از اﻋﻤﺶ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﯾﺸﺎن ﺷﻨﯿﺪم
ﱠ
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ :ﺣﺬﯾﻔﻪ س ﺑﺮای ﺳﻠﻤﺎن س ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ آﯾﺎ ﺑﺮاﯾﺖ ﺧﺎﻧﻪای

ﻧﺴﺎزم؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او اﯾﻦ را ﻧﭙﺴﻨﺪﯾﺪ ،ﺣﺬﯾﻔﻪ ﮔﻔﺖ :آھﺴﺘﻪ ﺑﺎش ،ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ :ﻣﻦ
ﺑﺮاﯾﺖ ﺧﺎﻧﻪای ﻣﯽﺳﺎزم ﮐﻪ وﻗﺘﯽ در آن ﺧﻮاب ﮐﻨﯽ ﺳﺮت ﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﺮف و ﭘﺎھﺎﯾﺖ ﺑﻪ
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ آن ]ﺑﺮﺳﺪ[ وﻗﺘﯽ ﺑﺮﺧﯿﺰی ﺳﺮت ﺑﺨﻮرد .ﺳﻠﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﮔﻮﯾﯽ ﺗﻮ از ﻗﻠﺒﻢ آﮔﺎھﯽ.
ﻗﺼﻪ دﯾﮕﺮی از وی در اﯾﻦ ﺑﺎره

در ﻧﺰد اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۶۳از ﻣﻌﻦ از ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ اﻧﺲ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ س
ﺧﻮد را در ﺳﺎﯾﻪ ھﺮ ﻃﺮف ﮐﻪ ]ﺳﺎﯾﻪ[ دور ﻣﯽﮐﺮد ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺧﺎﻧﻪای ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﺮدی ﺑﻪ
او ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﺮاﯾﺖ )ﺧﺎﻧﻪای( ﻧﺴﺎزم ،ﮐﻪ در ﮔﺮﻣﺎ در ﺳﺎﯾﻪ آن ﺑﺎﺷﯽ ،و در ﺳﺮدی در آن
ﺳﮑﻨﯽ ﮔﺰﯾﻨﯽ؟ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :آری ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪ او را ﺻﺪا ﻧﻤﻮد ،و از
وی ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ آن را ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﮔﻔﺖ :آن را ﻃﻮری ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ اﮔﺮ در آن
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﯽ ﺳﺮت ﺑﺨﻮرد ،و اﮔﺮ ﺧﻮاب ﻧﻤﻮدی ﭘﺎﯾﺖ ﺑﺨﻮرد .ﺳﻠﻤﺎن ﮔﻔﺖ :درﺳﺖ اﺳﺖ.
زﻫﺪ اﺑﻮذر ﻏﻔﺎری س
زھﺪ وی وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در رﺑﺬه ﺑﻮد
اﺣﻤﺪ از اﺑﻮﺳﻤﺎء رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی ﻧﺰد اﺑﻮذر در ﺣﺎﻟﯽ وارد ﺷﺪ ﮐﻪ در رﺑﺬه ﺑﻮد و

ﻧﺰدش زن ﺳﯿﺎه و ﺑﺪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺛﺮی از زﻋﻔﺮان و ﺧﻮﺷﺒﻮﯾﯽ ﺑﺮ وی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
اﺑﻮذر ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ]ﺑﻪ آﻧﭽﻪ[ اﯾﻦ ﺳﯿﺎه ﭼﺮده ﻣﺮا اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ھﺪاﯾﺖ
ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺑﺮوم ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺮاق آﻣﺪم آنھﺎ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮﯾﻢ ﻣﯿﻞ
ﮐﻨﻨﺪ ،و دوﺳﺘﻢ ص ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﮫﺪ ﺳﭙﺮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﭘﻞ ّ
ﺟﮫﻨﻢ راھﯽ اﺳﺖ ﻟﻐﺰان و
ﺟﺎی ﻟﻐﺰﯾﺪن ،اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ آن در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎرھﺎیﻣﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﻤﻞ
آن ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﯿﻢ ،از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ آن در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ
ﺑﺎرھﺎیﻣﺎن ﮔﺮان ﺑﺎﺷﺪ .در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵/۹۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و
راوﯾﺎن آن راوﯾﺎن ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ آن را در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۶۱از اﺑﻮاﺳﻤﺎء رواﯾﺖ
ﮐﺮده ،و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۷۴ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
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ﱠ
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۶۰از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺧﺮاش رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮذر را
در رﺑﺬه در ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎن ﺳﯿﺎھﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ دﯾﺪم ،و ھﻤﺴﺮ وی ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺎه ﺑﻮد ،و ﺑﺮ ﺗﮑﻪای
ﺟﻮال ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﺗﻮ ﻣﺮدی ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ،
ﮔﻔﺖ :ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ راﺳﺖ ﮐﻪ آنھﺎ را از دار ﻓﻨﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و در دار ﺑﻘﺎ ذﺧﯿﺮهﺷﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای اﺑﻮذر ،اﮔﺮ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ زﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮی؟ ﮔﻔﺖ :ازدواج ﺑﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا
ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﺳﺎزد ،ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ از زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺮدارد ]و ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮاﯾﻢ ﺳﺒﺐ ﮐﺒﺮ
ﺷﻮد[ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮔﺮ ﺑﺴﺎﻃﯽ ﻧﺮمﺗﺮ از اﯾﻦ ﺑﮕﯿﺮی؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﻐﻔﺮت ﻣﯽﺧﻮاھﻢ،
ﱠ
از آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﻋﻄﺎء ﺷﺪه ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﮕﯿﺮ  .١و اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﺧﺮاش ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده .ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۳۳۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪه
آﻣﺪه ،و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ُ
ﻗﻮت و ﺧﻮراك وی س

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ) (۱/۱۶۲از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺗﯿﻤﯽ از ﭘﺪرش از اﺑﻮذر س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :آﯾﺎ زﻣﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﯿﺰی را ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻓﻼن و ﻓﻼن ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﻤﯽﮔﯿﺮی؟
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﻣﯿﺮ ﺑﺎﺷﻢ ،ﻓﻘﻂ ھﺮ روز ﯾﮏ ﺟﺮﻋﻪ آب  -ﯾﺎ ﺷﯿﺮ  ،-و در ھﺮ
ﺟﻤﻌﻪ ﯾﮏ ﻗﻔﯿﺰ  ٢ﮔﻨﺪم ﺑﺮاﯾﻢ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ!! و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ از اﺑﻮذر رواﯾﺖ اﺳﺖ،
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻗﻮت و ﺧﻮراک ﻣﻦ در ﻋﮫﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﯾﮏ ﺻﺎع ﺑﻮد ،و ﺑﺮ آن ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻨﻤﺎﯾﻢ ،زﯾﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ.
زﻫﺪ اﺑﻮدرداء س
ﺣﺪﯾﺚ وی س در ﺗﺮك ﺗﺠﺎرت و روی آوردن ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮدرداء س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﺒﻌﻮث
ﮔﺮدد ﺗﺎﺟﺮ ﺑﻮدم ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪ ،ﺧﻮاﺳﺘﻢ ھﻢ ﺗﺠﺎرت ﮐﻨﻢ و ھﻢ
ﻋﺒﺎدت ،وﻟﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺎﻣﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺠﺎرت را ﺗﺮک ﻧﻤﻮدم ،و ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت روی آوردم.
ھﯿﺜﻤﯽ ) (۹/۳۶۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل آن رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ.
 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۱۵۰ /۲ﺑﺎ ﺳﻨﺪی ﮐﻪ در آن ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ در ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ ﯾﮏ ﻗﻔﯿﺰ ﮔﻨﺪم ﺑﺮاﯾﻢ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻗﻔﯿﺰ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﻣﻌﺎدل ﺑﻪ  ۱۲ﺻﺎع.
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﻤﯿﺪ .م.
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اﻧﮕﯿﺰه زھﺪ و ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ وی س
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ را در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۰۹از اﺑﻮدرداء س ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و
اﻓﺰوده اﺳﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن اﺑﻮدرداء در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﮐﻪ اﻣﺮوز
دﮐﺎﻧﯽ در دروازه ﻣﺴﺠﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،و ھﯿﭻ ﻧﻤﺎزی در آن از ﻧﺰدم ﻓﻮت ﻧﮕﺮدد ،و در آن
ھﺮ روز ﭼﮫﻞ دﯾﻨﺎر ﻓﺎﯾﺪه ﮐﻨﻢ ،و ھﻤﻪ آن را در راه ﺧﺪا ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺪھﻢ .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ای
اﺑﻮدرداء ﭼﻪ ﭼﯿﺰ را در آن ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟ ﮔﻔﺖّ :
ﺷﺪت ﺣﺴﺎب را .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ را
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۴۹آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و ﻧﺰد اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی از وی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ دوﺳﺖ
ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﺮ دروازه ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﻢ ،و ﺧﺮﯾﺪوﻓﺮوش ﻧﻤﺎﯾﻢ و ھﺮ روز ﺳﯿﺼﺪ دﯾﻨﺎر ﻓﺎﯾﺪه ﺑﻪ
دﺳﺖ آورم ،و ھﻤﻪ ﻧﻤﺎزھﺎ را در ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﻢ ،ﻣﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺑﯿﻊ را
ﺣﻼل ﻧﻨﻤﻮده ،و رﺑﺎ را ﺣﺮام ﻧﮕﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ دوﺳﺖ دارم از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻢ ،ﮐﻪ آﻧﮫﺎ
را ﺗﺠﺎرت و ﺧﺮﯾﺪوﻓﺮوش از ﯾﺎد ﺧﺪا ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۲۲از ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ ُﺣ َﺪﯾﺮ اﺳﻠﻤﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی ﻧﺰد
اﺑﻮدرداء وارد ﺷﺪ ،زﯾﺮﭘﺎی وی ﻓﺮﺷﯽ از ﭘﻮﺳﺖ ﯾﺎ ﭘﺸﻢ ﺑﻮد ،و ﺑﺎﻻﯾﺶ ﻟﺒﺎس ﭘﺸﻤﯽ و ﺑﺮ
ﭘﺎﯾﺶ ﮐﻔﺶ ﭘﺸﻤﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ ،و ﺧﻮد ﻣﺮﯾﺾ ﺑﻮد و ﻋﺮﻗﺶ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﺧﺎﻟﺪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻓﺮش ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺮگ و ﺟﺎﻣﻪ ﻣﺮﻋﺰی  ١ﮐﻪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ﭘﻮﺷﺶ
ﺑﺪه ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻣﻨﺰﻟﯽ دارﯾﻢ ،و ﺑﻪ ﻃﺮف آن ﮐﻮچ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮای آن ﮐﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .از ﺣﺴﺎن
ﺑﻦ ﻋﻄﯿﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوھﯽ از ﯾﺎران اﺑﻮدرداء از وی ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﻣﮫﻤﺎن
ﮐﻨﺪ ،وی آﻧﺎن را ﻣﮫﻤﺎن ﻧﻤﻮد ،ﮐﺴﯽ از آﻧﺎن ﺑﺮ ﻧﻤﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﮐﺴﯽ از آنھﺎ در ﻟﺒﺎس ﺧﻮد
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ ﺷﺐ را ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﺷﺪ ﻧﺰد آنھﺎ رﻓﺖ اﯾﻦ وﺿﻊﺷﺎن را
داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺧﺎﻧﻪای دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﺟﻤﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،و ﺑﻪ ﻃﺮف آن ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ.
و ﻧﺰد اﺣﻤﺪ از ّ
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﮐﻌﺐ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﮔﺮوھﯽ در ﯾﮏ ﺷﺐ ﺳﺮد ﻧﺰد
اﺑﻮدرداء ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ ،او ﺑﺮای آﻧﺎن ﻃﻌﺎم ﮔﺮﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،وﻟﯽ ﻟﺤﺎف ﺑﺮایﺷﺎن ﻧﻔﺮﺳﺘﺎد.
ً
ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺮی ﻣﺎ ﻧﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﺮدی ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺰه ﻧﺪاد ،ﻣﻦ ﺣﺘﻤﺎ
اﯾﻦ را ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺖ :ﺑﮕﺬارش ،وﻟﯽ او ﻗﺒﻮل ﻧﻨﻤﻮد ،و آﻣﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ
دروازه اﯾﺴﺘﺎد و او را ﻧﺸﺴﺘﻪ ﯾﺎﻓﺖ ،و ﺑﺮ ﺗﻦ ھﻤﺴﺮش ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ ﻧﯿﺴﺖ،
 -١ﻣﺮﻋﺰی ﻟﺒﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﺮزھﺎی ﻧﺮم و ﻟﻄﯿﻔﯽ ﮐﻪ از ﺑﻦ ﻣﻮھﺎی ﺑﺰ ﻣﯽروﯾﺪ ﻣﯽﺑﺎﻓﻨﺪ.

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ

٣٥١

آن ﮔﺎه آن ﻣﺮد ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﮔﻔﺖ :ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺷﺐ را ھﻤﺎن ﻃﻮری ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﯽ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻨﺰﻟﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف آن اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮشھﺎ و ﻟﺤﺎفھﺎی ﻣﺎن را ﺑﻪﺳﻮی آن ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﯾﻢ ،و اﮔﺮ ﭼﯿﺰی از آن
ً
را ﻧﺰدﻣﺎن ﻣﯽاﻓﺘﯿﻢ ،آن را ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ ،و در ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎن ﮔﺮدﻧﻪ ﺳﺨﺘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ ﺑﺎر در آن از ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ .آﯾﺎ آﻧﭽﻪ را ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻓﮫﻤﯿﺪی؟
ﮔﻔﺖ :آری .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺻﻔﺔ اﻟﺼﻔﻮة ) (۱/۲۶۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن او و ﻋﻤﺮ ب واﻗﻊ ﺷﺪ

در ﺑﺨﺶ اﻧﮑﺎر ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪﻣﻨﺸﯽ اﻣﯿﺮ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﻧﺰد وی داﺧﻞ
ﺷﺪ ،و دروازه را ﻓﺸﺎر داد و دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﺪارد و وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺪ ،و ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﺟﺴﺘﺠﻮی او ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ وی اﻓﺘﺎد ،و ﺑﺎﻟﺸﺘﺶ را دﺳﺖ ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﭘﺎﻻن اﺳﺖ ،و
ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺶ دﺳﺖ ﺑﺮد ﮐﻪ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻓﺶ دﺳﺖ ﺑﺮد ،ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﻧﺎزﮐﯽ اﺳﺖ .ﻋﻤﺮ
ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ ،آﯾﺎ ﺑﺮاﯾﺖ ﻓﺮاﺧﯽ ﻧﯿﺎورده ﺑﻮدم؟ آﯾﺎ ﺑﺮاﯾﺖ ﻧﮑﺮدم؟
اﺑﻮدرداء س ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺮای ﻣﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﯾﺎد
داری؟ ﮔﻔﺖ :ﮐﺪام ﺣﺪﯾﺚ؟ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ از دﻧﯿﺎ ﭼﻮن ﺗﻮﺷﻪ
ﺳﻮاﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ« .ﮔﻔﺖ :آری .اﺑﻮدرداء اﻓﺰود :ای ﻋﻤﺮ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از وی ﭼﻪ ﮐﺮدﯾﻢ؟ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ:
آن ﮔﺎه ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﺷﺪ.
زﻫﺪ و ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﻋﻔﺮاء س
ﻗﺼﻪ وی ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ب درﺑﺎره ﻟﺒﺎس

ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺷﺒﻪ از اﻓﻠﺢ ﻣﻮﻻی اﺑﻮاﯾﻮب ]اﻧﺼﺎری[ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ
آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻟﺒﺎسھﺎﯾﯽ ﺑﺮای اھﻞ ﺑﺪر ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽداد ،و در ]ﺳﺎﺧﺘﻦ[ آنھﺎ اﺳﺘﺎدی و
ﻣﮫﺎرت ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ،وی ﺑﺮای ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﻋﻔﺮاء س ﻟﺒﺎﺳﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﻣﻌﺎذ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ای
اﻓﻠﺢ اﯾﻦ ﻟﺒﺎس را ﺑﻔﺮوش ،و ﻣﻦ آن را ﺑﺮای او ﺑﻪ ﯾﮏ ھﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ درھﻢ ﺑﻪ ﻓﺮوش
رﺳﺎﻧﯿﺪم ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻔﺖ :ﺑﺮو ،و ﺑﻪ آن ﺑﺮاﯾﻢ ﻏﻼمھﺎﯾﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻦ ،و ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﻨﺞ ﻏﻼم
ﺧﺮﯾﺪم ،ﺳﭗ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ دو ﭘﻮﺳﺖ را ﺑﺮای ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺑﺮ آزادﺳﺎزی
ﭘﻨﺞ ﻏﻼم ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ ،ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺳﺴﺖ رأی اﺳﺖ ،ﺑﺮوﯾﺪ ھﻤﻪﺗﺎن آزاد ھﺴﺘﯿﺪ ،اﯾﻦ
ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ س رﺳﯿﺪ ،ﮐﻪ وی ﻟﺒﺎس ارﺳﺎﻟﯽ را ﻧﻤﯽﭘﻮﺷﺪ .آن ﮔﺎه ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺻﺪدرھﻢ،
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻟﺒﺎس ﺧﺸﻦ و زﺑﺮی ﺑﺮاﯾﺶ آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺖ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻋﻤﺮ آن را ﺑﺮاﯾﺶ آورد،
ﮔﻔﺖ :ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ او اﯾﻦ را ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻋﻤﺮ آن را ﺑﺮاﯾﺶ آورد ،ﮔﻔﺖ:
ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ او اﯾﻦ را ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﺑﻠﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ] ،او اﯾﻦ را ﺑﺮای ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،اﺳﺖ[ ،آن ﮔﺎه ﻟﺒﺎس را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ آن ﻧﺰد ﻋﻤﺮ س
آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،اﯾﻦ ﻟﺒﺎس را ﺑﺮای ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدهای؟ ﮔﻔﺖ :آری ،ﻣﺎ ﺑﺮاﯾﺖ
از ﻟﺒﺎﺳﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ و ﺑﺮادراﻧﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﻢ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ
ﮐﻪ ﺗﻮ آن را ﻧﻤﯽﭘﻮﺷﯽ .ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﻣﻦ اﮔﺮﭼﻪ آن را ﻧﻤﯽﭘﻮﺷﻢ ،وﻟﯽ
دوﺳﺖ دارم از ﭼﯿﺰھﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدت ھﺴﺖ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،آن ﮔﺎه دوﺑﺎره ﻟﺒﺎﺳﺶ را
]ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ[ ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﺻﻔﻮه اﻟﺼﻔﻮه ) (۱/۱۸۸آﻣﺪه اﺳﺖ.
زﻫﺪ ﻟﺠﻼج ﻏﻄﻔﺎﻧﯽ س
اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪﻧﺶ از ﺳﯿﺮی از اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم آورده ﺑﻮد

ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ در آن ﺑﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ از ﻟﺠﻼج س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﺷﮑﻤﻢ را از اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص اﺳﻼم آوردهام ،ﺳﯿﺮ ﻧﻨﻤﻮدهام ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﮐﻔﺎﯾﺘﻢ ﻣﯽﺧﻮرم و ﻣﯽﻧﻮﺷﻢ  .١ﺑﯿﮫﻘﯽ اﻓﺰوده اﺳﺖ :وی ﯾﮏ ﺻﺪوﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ
ﻧﻤﻮده ﺑﻮد :ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل در ﺟﺎھﻠﯿﺖ ،و ھﻔﺘﺎد ﺳﺎل در اﺳﻼم .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ
) (۳/۴۲۳آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ را اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس ﺳﺮاج در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد ،و ﺧﻄﯿﺐ در اﻟﻤﺘﻔﻖ،
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۳۲۸آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ آن را ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در
اﻟﮑﻨﺰ ) (۷/۸۶آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﱠ

زﻫﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب
زﻧﺪﮔﯽ وی س
ﱠ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۹۸از ﺣﻤﺰۀﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ
ﱠ
ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻃﻌﺎم زﯾﺎدی ھﻢ ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﯽﺑﻮد ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮرﻧﺪهای ﺑﺮای
آن از آن ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،اﺑﻦ ﻣﻄﯿﻊ ﻧﺰد وی ﺟﮫﺖ ﻋﯿﺎدﺗﺶ داﺧﻞ ﺷﺪ ،و او را دﯾﺪ ،ﮐﻪ
ﺟﺴﻤﺶ ﻻﻏﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﺻﻔﯿﻪ ل ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﻪ وی ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟ ﺷﺎﯾﺪ
 -١ﻃﺒﺮاﻧﯽ ).(۲۱۹ -۲۱۸ /۹
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اﮔﺮ ﻃﻌﺎﻣﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺴﺎزی ،دوﺑﺎره ﭼﺎق و ﻓﺮﺑﻪ ﺷﻮد ،ﺻﻔﯿﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ،
وﻟﯽ او ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮادهاش را و ھﺮ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻧﺰدش ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ آن ﻃﻌﺎم ﻓﺮا
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ھﻤﺮاھﺶ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻦ ،آن ﮔﺎه اﺑﻦ ﻣﻄﯿﻊ ﮔﻔﺖ :ای
اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،اﮔﺮ ﻃﻌﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯽ ،و ﺟﺴﻤﺖ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺮدد ﺑﮫﺘﺮ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ھﺸﺖ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ھﻢ در آن ﺳﯿﺮ
ﻧﺸﺪهام  -ﯾﺎ ﮔﻔﺖ :ﺟﺰ ﯾﮏﺑﺎر در آن ﺳﯿﺮ ﻧﺸﺪهام  -اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺧﻮاھﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از
ﻋﻤﺮم ﺟﺰ ﭼﻨﺪ روزی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺳﯿﺮ ﺷﻮم.
ﱠ
و ﻧﺰد وی از ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺣﻤﺰه ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺎ ﭘﺪرم ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﱠ
ﺑﻮدم ،ﮐﻪ ﻣﺮدی ﮔﺬﺷﺖ و ﮔﻔﺖ :از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻣﻮرد آن ﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ در روزی
ﮐﻪ ﺗﻮ را در ُﺟﺮف دﯾﺪم ،ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدی ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺪه؟ ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﻢ :ای
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،اﺳﺘﺨﻮانھﺎﯾﺖ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه ،و ﺳﻨﺖ ﺑﺰرگ ﮔﺮدﯾﺪه و ھﻤﻨﺸﯿﻨﺎﻧﺖ ﺣﻖ و
ﺷﺮف ﺗﻮ را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ،ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد وﻗﺘﯽ ﺑﻪﺳﻮی آﻧﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ،ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺧﻮد را ھﺪاﯾﺖ
ﺑﺪھﯽ ﺗﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺮاﯾﺖ آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،و در ﻣﻮرد ﻃﻌﺎﻣﺖ ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﺗﻮ! ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻣﻦ از ﯾﺎزده ﺳﺎل ،دوازده ﺳﺎل ،ﺳﯿﺰده ﺳﺎل و ﭼﮫﺎرده ﺳﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف
ﺳﯿﺮ ﻧﺸﺪهام ،ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ھﻢ ﺳﯿﺮ ﻧﺸﺪهام ،ﺣﺎﻻ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﯿﺮ ﺷﻮم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﻋﻤﺮم
ﺟﺰ ﭼﻨﺪ روز ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﺎر وی ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﻮارش ﺑﺮاﯾﺶ اھﺪا ﺷﺪ
ﱠ
ﱠ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۰۰از ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺪی  -وی ﻣﻮﻻی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب
ﱠ
ﺑﻮد  -رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :وی از ﻋﺮاق آﻣﺪ ،و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺮای ﺳﻼم دادن ﻧﺰدش آﻣﺪ،
ﱠ
ﱠ
ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﯾﺖ ھﺪﯾﻪای آوردهام ،ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ آوردهای؟ ﮔﻔﺖ :ﺟﻮارش ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﱠ
ﻋﻤﺮ ب ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺟﻮارش ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻃﻌﺎم را ھﻀﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ  ،١ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻣﻦ از ﭼﮫﻞ ﺳﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ﺷﮑﻤﻢ را از ﻃﻌﺎم ﭘﺮ ﻧﻨﻤﻮدهام ،ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﮐﺎری ﮐﻨﻢ؟

و ﻧﺰد وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ از اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻣﺮدی ﺑﺮای اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب
ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﯾﺖ ﺟﻮارش ﺑﺴﺎزم؟ ﮔﻔﺖ :ﺟﻮارش ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ،ﮐﻪ وﻗﺘﯽ
ﻃﻌﺎم ﺗﻮ را ﺛﻘﯿﻞ و ﭘﺮ ﮐﻨﺪ ،و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯽ ،آن را ھﻀﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ] ،راوی[ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
 -١ﺟﻮارش ﻧﻮﻋﯽ از دواھﺎی ﻣﺮﮐﺐ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﻌﺪه را ﻗﻮی ،و ﻧﺎن را ھﻀﻢ ﻣﯽﺳﺎزد ،و ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺮﺑﯽ
ﻧﯿﺴﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از ﭼﮫﺎرﻣﺎه ﺑﻪ اﯾﻦﺳﻮ از ﻃﻌﺎم ﺳﯿﺮ ﻧﺸﺪهام ،و اﯾﻦ ﺑﺪان ﺟﮫﺖ ﻧﺒﻮده،
ﮐﻪ ﻣﻦ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎوردهام ،وﻟﯽ ﻣﻦ ﻗﻮﻣﯽ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪام ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺳﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
و ﯾﮑﺒﺎر ﮔﺮﺳﻨﻪ .اﯾﻦ را اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۱۰از اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
زھﺪ وی ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۰۳از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از
درﮔﺬﺷﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺧﺸﺖ را ﺑﺎﻻی ﺧﺸﺖ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪام ،و ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ ھﻢ ﻧﻨﺸﺎﻧﺪهام .اﯾﻦ
را اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۴/۱۲۵ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺎﺑﺮ و ُﺳﺪی در اﯾﻦ ﺑﺎره

اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ اﻋﺮاﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ از ﺟﺎﺑﺮ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ
ﱠ
ﮐﻪ دﻧﯿﺎ را درﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ آن روی آورده ،و دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وی روی آورده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب .و در ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس ﺳﺮاج ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺣﺴﻦ از ﺳﺪی رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﮔﺮوھﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ را دﯾﺪم و ھﻤﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﮐﺴﯽ ﺑﻪ
ھﻤﺎن ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻮد ﺟﺰ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ در اﻻﺻﺎﺑﻪ ) (۲/۳۴۷آﻣﺪه اﺳﺖ.
زھﺪ و ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﻦ ﯾﻤﺎن س
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۲۷۷از ﺳﺎﻋﺪه ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺣﺬﯾﻔﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﺣﺬﯾﻔﻪ س
ﻣﯽﮔﻔﺖ :ھﯿﭻ روزی روﺷﻦﺗﺮ ﺑﺮای ﭼﺸﻤﻢ و ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ ﺑﺮای ﻧﻔﺴﻢ از روزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﯾﻢ و ﻃﻌﺎﻣﯽ ﻧﺰدﺷﺎن ﻧﯿﺎﺑﻢ ،و آﻧﺎن ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ :ﮐﻢ و زﯾﺎدی ﻧﺰدﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ!!
اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮی ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ از ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﺮﯾﺾ ﺑﻪ ﻃﻌﺎم ﺧﻮردن ﻣﺮﯾﺾ ﺧﻮد ،زﯾﺎدﺗﺮ در دور داﺷﺘﻦ و ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﻤﻮدن ﯾﮏ ﻣﺆﻣﻦ از
دﻧﯿﺎ ّ
ﺗﻮﺟﻪ دارد .و ﺧﺪاوﻧﺪ در آوردن ﺳﺨﺘﯽ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﺆﻣﻦ از آرزوی ﺧﯿﺮ ﭘﺪر
ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﺘﻌﮫﺪ اﺳﺖ« .اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺳﺎﻋﺪه ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ  .١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۲۸۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در آن ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ،ﮐﻪ آنھﺎ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ.

 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ) (۷۷ /۱ﻧﮕﺎ :ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۵۵۲و اﻟﻤﺠﻤﻊ ).(۲۸۵ /۱۰
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اﻧﮑﺎر ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ زﻫﺪ ﭘﯿﺸﻪ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و از آن ﻟﺬت ﺑﺒﺮد و وﺻﯿﺖ در ﺗﺤﻔﻆ و
دوری از آن

اﻧﮑﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺧﻮردن در ﯾﻚ روز

ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻋﺎﺋﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻣﺮا در ﺣﺎﻟﯽ دﯾﺪ ،ﮐﻪ
در ﯾﮏ روز دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺧﻮرده ﺑﻮدم ،وی ﮔﻔﺖ» :ای ﻋﺎﺋﺸﻪ ،آﯾﺎ دوﺳﺖ ﻧﺪاری ،ﺟﺰ ﺷﮑﻤﺖ
دﯾﮕﺮ وﻇﯿﻔﻪای ھﻢ ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ؟ در ﯾﮏ روز دو دﻓﻌﻪ ﺧﻮردن اﺳﺮاف اﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺴﺮﻓﯿﻦ را دوﺳﺖ ﻧﻤﯽدارد« .و در رواﯾﺘﯽ آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ای ﻋﺎﺋﺸﻪ ،دﻧﯿﺎ را ﻓﻘﻂ
ﺷﮑﻢ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪای؟ زﯾﺎده از ﯾﮏ ﺧﻮردن در ھﺮ روز اﺳﺮاف اﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺮﻓﯿﻦ
را دوﺳﺖ ﻧﻤﯽدارد«  .١اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۴۲۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
وﺻﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ّام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل
ﻧﺰد اﺑﻦ اﻷﻋﺮاﺑﯽ از ﻋﺎﺋﺸﻪ ل رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻧﺸﺴﺘﻢ
و ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮدم ،ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻮ را ﻣﯽﮔﺮﯾﺎﻧﺪ؟ اﮔﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ را ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﻮﺷﻪ ﯾﮏ ﺳﻮار ﮐﺎر ﺑﺮاﯾﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺎ اﻏﻨﯿﺎ ﻣﺨﺎﻟﻄﺖ ﻧﮑﻦ«  .٢اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۵۰آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺗﺮﻣﺬی ،ﺣﺎﮐﻢ و ﺑﯿﮫﻘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و
اﻓﺰودهاﻧﺪ» :و ﻟﺒﺎﺳﯽ را ﺑﺪون ﭘﯿﻮﻧﺪ زدن ﮐﻨﺎر ﻧﮕﺬار« .و رزﯾﻦ اﯾﻦ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه و در
آن اﻓﺰوده اﺳﺖ :ﻋﺮوه ﮔﻔﺖ :ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﻤﯽزد ،و آن را
ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد ،ﻟﺒﺎس ﻧﻮ ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ ،روزی ﺑﺮاﯾﺶ از ﻧﺰد ﻣﻌﺎوﯾﻪ س ھﺸﺘﺎدھﺰار
آﻣﺪ ،وﻟﯽ ﯾﮏ درھﻢ آن ﻧﺰدش ﺑﯿﮕﺎه ﻧﻨﻤﻮد ،ﮐﻨﯿﺰش ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ﺑﻪ ﯾﮏ درھﻢ آن
ﺑﺮای ﻣﺎن ﮔﻮﺷﺖ ﻧﺨﺮﯾﺪی؟ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﭘﺎﺳﺦ داد :اﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﺎدم ﻣﯽآوردی ،اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﻣﯽﻧﻤﻮدم .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۵/۱۲۶آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -١ﺿﻌﯿﻒ .ﺑﯿﮫﻘﯽ در )اﻟﺸﻌﺐ( ) (۵۶۴۰در اﺳﻨﺎد آن ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﻨﺒﻪ اﺳﺖ .ﺧﻄﯿﺐ او را در ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﻐﺪاد ) (۴۳۴ /۱۲ذﮐﺮ ﮐﺮده اﻣﺎ او را ﻧﻪ ﺟﺮح ﮐﺮده و ﻧﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ .در ﺿﻤﻦ اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦ ﻣﺒﺸﺮ ﺑﻦ
اﻟﺤﺎرث و ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ.
 -٢ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۱۷۸۰ﻧﮕﺎ :اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ) (۱۲۹۴ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :در آن ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﺣﺴﺎن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻨﮑﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﺳﺖ.
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

وﺻﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای اﺑﻮﺟﺤﯿﻔﻪ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻮﺟﺤﯿﻔﻪ س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺳﻮﭘﯽ را ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮردم ،ﺑﻌﺪ
ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در ﺣﺎﻟﯽ آﻣﺪم ﮐﻪ آروغ ﻣﯽزدم ،ﻓﺮﻣﻮد» :اﺑﻮﺟﺤﯿﻔﻪ ،آروغ ﺧﻮد را
از ﻣﺎ ﺑﺎزدار ،ﭼﻮن ﺳﯿﺮﺗﺮ ﻣﺮدﻣﺎن در دﻧﯿﺎ ،در ﻗﯿﺎﻣﺖ از ھﻤﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«،
ﺑﻌﺪ از آن اﺑﻮﺟﺤﯿﻔﻪ ﺗﺎ ﺟﺪاﯾﯽاش از دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﭘﺮی ﺷﮑﻢ ﺧﻮد ﻧﺎن ﻧﺨﻮرد ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺎن
ﻇﮫﺮ را ﻣﯽﺧﻮرد ،ﻧﺎن ﺷﺐ را ﻧﻤﯽﺧﻮرد ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺎن ﺷﺐ را ﻣﯽﺧﻮرد ،ﻧﮫﺎر را
ﻧﻤﯽﺧﻮرد  ،١ھﯿﺜﻤﯽ ) (۵/۳۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻻوﺳﻂ واﻟﮑﺒﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﻨﺪھﺎﯾﯽ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و در ﯾﮑﯽ از ﺳﻨﺪھﺎی اﻟﮑﺒﯿﺮ ّ
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﮐﻮﻓﯽ آﻣﺪه ،ﮐﻪ وی را
ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻢ ،و ﺑﻘﯿﻪ رﺟﺎل وی ﺛﻘﻪاﻧﺪ.
و اﯾﻦ را اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ) (۴/۳۷ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﺑﺰار آن
را ﺑﻪ دو اﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ رﺟﺎل ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺛﻘﻪاﻧﺪ .ﭼﻨﺎن
ﮐﻪ ھﯿﺜﻤﯽ ) (۱۰/۳۲۳ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .و اﯾﻦ را اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۷/۲۵۶از اﺑﻮﺟﺤﯿﻔﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و اﯾﻦ ﻗﻮل او را ﮐﻪ :ﺑﻌﺪ از آن اﺑﻮﺟﺤﯿﻔﻪ ﺗﺎ ﺟﺪاﯾﯽاش از دﻧﯿﺎ ﺑﻪ
ﭘﺮی ﺷﮑﻢ ﺧﻮد ﻧﺎن ﻧﺨﻮرد ،ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
آنﭼﻪ ﻣﯿﺎن او ص و ﻣﺮدی ﺷﮑﻢ ﮐﻼن واﻗﻊ ﺷﺪ

ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﺟﻌﺪه س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﺮد ﺷﮑﻢ ﺑﺰرﮔﯽ را دﯾﺪ ،و ﺑﺎ
اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد در ﺷﮑﻢ وی زده ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ اﯾﻦ  ٢در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ  ٣ﻣﯽﺑﻮد ،ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻮد«.
و در رواﯾﺘﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺧﻮاب دﯾﺪ] ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص[ ﮐﺴﯽ
را دﻧﺒﺎل وی ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و او آﻣﺪ و آن را ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد  -وی ﺷﮑﻢ ﺑﺰرﮔﯽ داﺷﺖ ،-
آن ﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﮑﻢ او زده ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ اﯾﻦ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن
ﻣﯽﺑﻮد ،ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻮد«  .٤ھﯿﺜﻤﯽ ) (۵/۳۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻤﻪ اﯾﻦ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده،

 -١ﺣﺴﻦ .ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻟﮑﺒﯿﺮ ) (۱۳۲ /۲۲و در اﻻوﺳﻂ ) (۸۹۲۹و ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ).(۴۴۹۰
 -٢ﯾﻌﻨﯽ ﻃﻌﺎم.
 -٣ھﺪﻓﺶ ﺷﮑﻢ وی اﺳﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ :اﮔﺮ آن را ﺑﻪ ﻓﻘﯿﺮی ﻣﯽدادی ،ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻮد.
 -٤ﺿﻌﯿﻒ .اﺣﻤﺪ ) (۴۷۱ /۳ﻃﺒﺮاﻧﯽ ) (۲۸۴ /۲ﺣﺎﮐﻢ ) (۳۱۷ ،۱۲۲ /۴در ﺳﻨﺪ آن اﺑﻮاﺳﺮاﺋﯿﻞ
اﻟﺤﺴﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺒﻮل اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﮫﺮة ﮐﻪ درﺑﺎره اش اﺧﺘﻼف اﺳﺖ.

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
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و اﺣﻤﺪ ﻧﯿﺰ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ وی اﯾﻦ ﻃﻮر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای آن
ﻣﺮد ﺧﻮاب دﯾﺪ .و رﺟﺎل ھﻤﻪ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺰ اﺑﻮاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﺸﻤﯽ ﮐﻪ ﺛﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻧﮑﺎر ﻋﻤﺮ ﺑﺮ ﺟﺎﺑﺮ ھﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪن ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهاش
ﱠ
ﻣﺎﻟﮏ از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ س
را در ﺣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻦ ھﻤﺮاھﺶ ﮔﻮﺷﺖ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﯾﮑﯽ از
ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﻤﺶ را ﺑﺮای ھﻤﺴﺎﯾﻪ و ﭘﺴﺮﻋﻤﻮﯾﺶ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﮔﺮداﻧﺪ ،و اﯾﻦ آﯾﻪ را
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ:
ۡ
َۡ َ
ُ
ُ
﴿أذه ۡب ُت ۡم َط ّي ِ َ�ٰتِ� ۡم ِ� َح َيات ِ� ُم ٱ ُّ�� َيا َوٱ ۡس َت ۡم َت ۡع ُتم ب ِ َها﴾ ]اﻻﺣﻘﺎف.[۲۰ :

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :از ﻃﯿﺒﺎت و ﻟﺬاﯾﺬ در زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﺪ ،و از آن ﺑﮫﺮه

ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ« .١
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۴۲۴آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﱠ
و ﻧﺰد ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﺑﺎ ﻣﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ روﺑﺮو ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺘﯽ را ﺑﻪ ﯾﮏ درھﻢ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮدم ،ﮔﻔﺖ :ای ﺟﺎﺑﺮ! اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺎﻧﻮادهام اﺷﺘﮫﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﯾﮏ درھﻢ را ﺑﺮایﺷﺎن ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺮﯾﺪهام ،آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ س
ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد و ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﺮد :اھﻠﻢ اﺷﺘﮫﺎ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ آرزو ﻧﻤﻮدم ،ای ﮐﺎش درھﻢ از
ﻧﺰدم اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﺮ روﺑﺮو ﻧﺸﺪه ﺑﻮدم .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۳/۴۲۴آﻣﺪه
اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از ﺟﺎﺑﺮ اﯾﻦ را ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ از آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ )(۴/۴۰۷
آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر و ﻋﺒﺪﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ و اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر و ﺣﺎﮐﻢ و ﺑﯿﮫﻘﯽ اﯾﻦ را از اﺑﻦ
ﱠ
ﻋﻤﺮ ب رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﻋﻤﺮ س در دﺳﺖ ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ س ﯾﮏ درھﻢ را دﯾﺪ،
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ درھﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهام ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺨﺮم،
ﭼﻮن اﺷﺘﮫﺎی آن را ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ھﺮ وﻗﺖ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ اﺷﺘﮫﺎ ﻧﻤﻮدﯾﺪ آن
را ﻣﯽﺧﺮﯾﺪ؟ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ:
َۡ َ
ُ
﴿أذه ۡب ُت ۡم َط ّي ِ َ�ٰتِ� ۡم﴾.
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :از ﻃﯿﺒﺎت و ﻟﺬاﯾﺬ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﺪ؟«.
 -١ﻣﺎﻟﮏ ).(۷۱۳ /۲
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و آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ) (۴/۴۰۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﱠ
اﻧﮑﺎر ﻋﻤﺮ س ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪش ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ س وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد وی ﮔﻮﺷﺖ را دﯾﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ،اﺣﻤﺪ در اﻟﺰھﺪ ،ﻋﺴﮑﺮی در اﻟﻤﻮاﻋﻆ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ
ﱠ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰد ﭘﺴﺮش ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ب داﺧﻞ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻧﺰدش ﮔﻮﺷﺖ

ﺑﻮد ،ﭘﺮﺳﯿﺪ :اﯾﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ داد :اﺷﺘﮫﺎی اﯾﻦ را ﻧﻤﻮدم ،ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :ھﺮ وﻗﺖ
ﭼﯿﺰی را اﺷﺘﮫﺎ ﻧﻤﻮدی ،ﻣﯽﺧﻮری؟ ھﻤﯿﻦ ﻗﺪر اﺳﺮاف ﺑﺮای ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ھﺮ
ﭼﯿﺰی را اﺷﺘﮫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮرد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۴۰۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
وﺻﯿﺖ ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ ﯾﺰﯾﺪﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻔﯿﺎن

اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرک از ﺳﻌﯿﺪﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﺧﺒﺮ
رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻔﯿﺎن ب ﻃﻌﺎمھﺎی ّ
ﻣﺘﻨﻮ ع و رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﻣﯽﺧﻮرد ،آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ س
ﺑﻪ ﻣﻮﻻی ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ او ﯾﺮﻓﺄ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ داﻧﺴﺘﯽ او ﺑﺮای ﺷﺎم ﺧﻮد ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﺪه ،ﻣﺮا ﺧﺒﺮ ﮐﻦ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻌﺎم ﺷﺐ ﺧﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ،وی ﻋﻤﺮ س را ﺧﺒﺮ ﻧﻤﻮد ،و
ﻋﻤﺮ س آﻣﺪ و ﺳﻼم داد و اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ ،او ھﻢ اﺟﺎزه داد و ﻋﻤﺮ وارد ﺷﺪ ،آن ﮔﺎه ﺷﺎم ﺑﺮای
او آورده ﺷﺪ ،و ﺳﻮپ و ﮔﻮﺷﺖ آورده ﺷﺪ ،و ﻋﻤﺮ س ﺑﺎ او ﺧﻮرد ،ﺑﻌﺪ از آن ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮﯾﺎن
ﭘﯿﺶ ﮐﺮده ﺷﺪ ،ﯾﺰﯾﺪ دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﻧﻤﻮد ،وﻟﯽ ﻋﻤﺮ س دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎزداﺷﺖ ،و ﺑﻌﺪ از
آن ﮔﻔﺖ :ای ﯾﺰﯾﺪﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻔﯿﺎن از ﺧﺪا ﺑﺘﺮس!! آﯾﺎ ﻃﻌﺎﻣﯽ را ﺑﻌﺪ از ﻃﻌﺎﻣﯽ ﻣﯽﺧﻮری؟
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ﻋﻤﺮ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺑﺎ ﺳﻨﺖ آﻧﮫﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،از راه آﻧﮫﺎ ﺑﻪ
ﺑﯿﺮاھﻪ ﮐﺸﺎﻧﯿﺪه ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۴۰۱آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻤﺮ س و ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ دﻧﯿﺎ در ﭘﯿﺶ روی ﯾﺎراﻧﺶ

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۴۸از ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ س ﺑﺮ آﺷﻐﺎل داﻧﯽ
ّ
ﮔﺬﺷﺖ و ﮐﻨﺎر آن ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮد ،ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﺎراﻧﺶ از آن اذﯾﺖ ﺷﺪﻧﺪ .آن ﮔﺎه ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
دﻧﯿﺎیﺗﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺣﺮص ﻣﯽورزﯾﺪ  -ﯾﺎ ﺑﻪ آن روی ﻣﯽآورﯾﺪ! .-
ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ اﺑﻮدرداء وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در دﻣﺸﻖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪی ﺳﺎﺧﺖ

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﮐﻠﺜﻮم رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :اﺑﻮدرداء س ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪی را در
دﻣﺸﻖ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد ،و اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﮐﻪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺖ ،رﺳﯿﺪ ،آن

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
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ﮔﺎه ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺷﺖ :ای ﻋﻮﯾﻤﺮﺑﻦ ام ﻋﻮﯾﻤﺮ ،آﯾﺎ در ﻣﻨﺰﻟﮫﺎی ﻓﺎرس و روم ﻣﻨﺰﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺖ
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﻤﺎرتھﺎ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮدی؟ و ﺷﻤﺎ ای ﯾﺎران ّ
ﻣﺤﻤﺪ
ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ھﺴﺘﯿﺪ!!.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺰد وی وھﻨﺎد و ﺑﯿﮫﻘﯽ از راﺷﺪﺑﻦ ﺳﻌﺪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﻤﺮ س
ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﺑﻮدرداء س در ﺣﻤﺺ ﻣﺴﺘﺮاﺣﯽ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ او
ﻧﻮﺷﺖ :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ای ﻋﻮﯾﻤﺮ ،آﯾﺎ در آﻧﭽﻪ روﻣﯽھﺎ از ﺗﺰﯾﯿﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﺮاﯾﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ
ﻧﺒﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ آن اﻣﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ]ﺗﻮ ﺑﻪ آﺑﺎد ﮐﺮدﻧﺶ ﺷﺮوع
ﻧﻤﻮدهای[ ! اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۸/۶۲آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ را اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ
) (۷/۳۰۵از راﺷﺪﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﺑﻌﺪ از ﻗﻮل ﻧﺰﯾﯿﻦ دﻧﯿﺎ،
اﻓﺰوده اﺳﺖ :و ﺗﺠﺪﯾﺪ آن ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ آن ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪام ﺑﻪ ﺗﻮ رﺳﯿﺪ ،از ﺣﻤﺺ ﺑﻪ دﻣﺸﻖ ﺑﺮو .ﺳﻔﯿﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وی را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﺎب ﻧﻤﻮد.
ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص در ﻣﻮرد ﻣﻨﮫﺪم ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻦ ﺣﺬاﻓﻪ
اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﮑﻢ از ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺒﯿﺐ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖّ :اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در

ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻦ ﺣﺬاﻓﻪ س ﺑﻮد ،و اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س رﺳﯿﺪ،
آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص س ﻧﻮﺷﺖ:
ﺳﻼم ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :از ﻣﺎ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻦ ﺣﺬاﻓﻪ ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪ ﺑﻠﻨﺪی ﺳﺎﺧﺘﻪ ،و
ّ
ﺧﺎرﺟﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻋﻮرتھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻦ
ﱠ
ﺑﻪ ﺗﻮ رﺳﯿﺪ ،آن را إن ﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﻣﻨﮫﺪم ﮐﻦ .واﻟﺴﻼم.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۶۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
ّام ﻃﻠﻖ و وﺻﯿﺖ ﻋﻤﺮ س
ﱠ
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ و ﺑﺨﺎری در اﻻدب از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ روﻣﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ام ﻃﻠﻖ
ّ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺳﻘﻒ ﺧﺎﻧﻪاش ﭘﺴﺖ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻢ :ای ام ﻃﻠﻖ ﭼﺮا
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش رﻓﺘﻢ ،و
ﺳﻘﻒ ﺧﺎﻧﻪات ﭘﺴﺖ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺴﺮم ،ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س ﺑﻪ واﻟﯿﺎن ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ روزھﺎیﺗﺎن ھﻤﺎن
روزی اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۶۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ﻧﺎﻣﻪ وی ﺑﻪ ﺳﻌﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از وی اﺟﺎزه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪای را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد
اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ و دﯾﻨﻮری از ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﻋﯿﯿﻨﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽ

وﻗﺎص ﺑﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ب وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻮﻓﻪ ]واﻟﯽ[ ﺑﻮد ﻧﺎﻣﻪای ﻧﻮﺷﺖ ،و از وی
اﺟﺎزه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪای را ﺧﻮاﺳﺖ ،او در ]ﺟﻮاب[ ﻧﺎﻣﻪ وی ﻧﻮﺷﺖ:
آﻧﭽﻪ را ﺑﻨﺎ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ را از ﮔﺮﻣﯽ آﻓﺘﺎب ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،و از ﺑﺎران در ﭘﻨﺎه دارد ،ﭼﻮن دﻧﯿﺎ
ﺟﺎی ﭼﺎرهﺳﺎزی اﺳﺖ  .١و ﺑﻪ ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ واﻟﯽ ﻣﺼﺮ ﺑﻮد ،ﻧﻮﺷﺖ:
ﺑﺎ رﻋﯿﺘﺖ ﭼﻨﺎن ﺑﺎش ﮐﻪ دوﺳﺖ داری اﻣﯿﺮت ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺘﺨﺐ
اﻟﮑﻨﺰ ) (۴/۴۰۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﻧﮑﺎر ﻋﻤﺮ ﺑﺮ ﻣﺮدی ﮐﻪ ]ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را[ ﺑﺎ ﺧﺸﺖ ﭘﺨﺘﻪ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۷/۳۰۴از ﺳﻔﯿﺎن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب س
ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺮدی ]ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را[ ﺑﺎ ﺧﺸﺖ ﭘﺨﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﺮدم
در اﯾﻦ اﻣﺖ ﻣﺜﻞ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎﺷﺪ!! ]راوی[ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﺪﻓﺶ اﯾﻦ ﻗﻮل ]ﻓﺮﻋﻮن[ اﺳﺖ:
ََۡ ۡ َ َ َ ُ ََ
�ٱ ّ
لط� فَٱ ۡج َعل ّ� َ ۡ
﴿فأوق ِد ِ� � ٰ� ٰ� ٰن
� ٗحا﴾ ]اﻟﻘﺼﺺ.[۳۸ :
ِ
ِ
ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ای ھﺎﻣﺎن ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺮای )ﭘﺨﺘﻦ( ﮔﻞ آﺗﺶ ﺑﺮاﻓﺮوز ،و ﺑﺮاﯾﻢ ﻗﺼﺮی ﺑﺴﺎز«.
اﻧﮑﺎر اﺑﻮاﯾﻮب ﺑﺮ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺰﯾﯿﻦ دﯾﻮارھﺎ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﯽ ﭘﺴﺮش
ﱠ
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در زﻣﺎن ﭘﺪرم ازدواج ﻧﻤﻮدم،

ﭘﺪرم ﻣﺮدم را ﺧﻮاﺳﺖ ،و از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد اﺑﻮاﯾﻮب ﻧﯿﺰ ﺑﻮد ،و ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮا ﺑﺎ
زﻋﻔﺮان  ٢ﺳﺒﺰ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،آن ﮔﺎه اﺑﻮاﯾﻮب آﻣﺪ ،و ﺳﺮ ﺧﻮد را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﻮده دﯾﺪ ﮐﻪ
ﱠ
ﺧﺎﻧﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ای ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،دﯾﻮارھﺎ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ؟ ﭘﺪرم  -در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﺣﯿﺎ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد  -ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮاﯾﻮب ،زﻧﺎن ﺑﺮ ﻣﺎ ﻓﺸﺎر آوردﻧﺪ ،اﺑﻮاﯾﻮب ﮔﻔﺖ :درﺑﺎره
ھﺮ ﮐﺲ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺮ او ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ درﺑﺎره ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻏﻠﺒﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ! ﻧﻪ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪﺗﺎن ﻣﯽﺷﻮم ،و ﻧﻪ ھﻢ ﻧﺎنﺗﺎن را ﻣﯽﺧﻮرم .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در
ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل ) (۸/۶۳آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -١در ﻧﺺ »ﺑﻠﻐﻪ« اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﻣﻌﻨﺎی آن ﺧﻮراﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺴﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ و زﯾﺎدﺗﯽ
ﻧﮑﻨﺪ ،ﺧﻮراک ﯾﮏ روزه را اﻓﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ھﺪف از آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭼﺎرهﺳﺎزی اﺳﺖ .م.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ھﻤﺮاه زﻋﻔﺮان رﻧﮓ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ

٣٦١

وﺻﯿﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﻪ ﺳﻠﻤﺎن س ھﻨﮕﺎم وﻓﺎﺗﺶ

اﺣﻤﺪ در اﻟﺰھﺪ و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) (۳/۱۳۷و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن از ﺳﻠﻤﺎن س رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ س آﻣﺪم و ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻦ ،ﮔﻔﺖ :ای ﺳﻠﻤﺎن از ﺧﺪا ﺑﺘﺮس،
و ﺑﺪان ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،و ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﻮد ،ﮐﻪ ﻓﺎﯾﺪه و ﻧﺼﯿﺐ ﺗﻮ از
آن ﻓﻘﻂ ﺻﺮف ﺷﮑﻢ و ﭘﺸﺘﺖ ﮔﺮدد ،و ﺑﺪان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزھﺎی ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،در
اﻣﺎن و ذﻣﻪ ﺧﺪا ﺻﺒﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و در اﻣﺎن و ذﻣﻪ ﺧﺪا ﺑﯿﮕﺎه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ھﯿﭻ ﮐﺲ از اھﻞ
ﺧﺪا را ﻧﮑﺶ ،ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت ّ
ذﻣﻪ ﺧﺪا را ﻣﯽﺷﮑﻨﯽ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﺮ روﯾﺖ در ﺟﮫﻨﻢ
ﻣﯽاﻧﺪازد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۸/۲۳۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
و در ﻧﺰد دﯾﻨﻮری از ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در ھﻤﺎن ﻣﺮﯾﻀﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ س
ﮐﻪ در آن درﮔﺬﺷﺖ ،ﻧﺰدش آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای ﺧﻠﯿﻔﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺑﻪ ﻣﻦ وﺻﯿﺖ ﮐﻦ،
اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ دﻧﯿﺎ را ﺑﺮایﺗﺎن ﮔﺸﻮد ﻧﯿﺴﺖ ،و ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ از آن ﺟﺰ ﺑﻪ ﻗﺪر
ﮐﻔﺎﯾﺖ و ﺿﺮورت ﺧﻮد ﻧﮕﯿﺮد .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۴۶آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺨﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ھﻨﮕﺎم وﻓﺎﺗﺶ

ﻧﺰد اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۴از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد
اﺑﻮﺑﮑﺮ س در ھﻤﺎن ﻣﺮﯾﻀﯽ اش ﮐﻪ در آن وﻓﺎت ﻧﻤﻮد رﻓﺘﻢ ،و ﺑﺮ او ﺳﻼم دادم ،ﮔﻔﺖ:
دﻧﯿﺎ را دﯾﺪم ﮐﻪ روی آورده اﺳﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ ھﻨﻮز ﻧﯿﺎﻣﺪه ،وﻟﯽ آﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ ،و ﺷﻤﺎ ﭘﺮدهھﺎی
اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ و ﺑﺎﻟﺶھﺎی دﯾﺒﺎج ﺧﻮاھﯿﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،و از ﺧﻮاﺑﮕﺎهھﺎی ﭘﺸﻢ آذری  ١اﺣﺴﺎس
ﺗﮑﻠﯿﻒ و ﻧﺎآراﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد ،ﺣﺘﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺧﺎر ﺳﻌﺪان  ٢ﻗﺮار داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﮐﺮده ﺷﻮد و ﮔﺮدﻧﺶ  -در ﻏﯿﺮ ﺣﺪ -
زده ﺷﻮد ،ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﮫﺘﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻌﻤﺖ دﻧﯿﺎ ﺷﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و اﯾﻦ را ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ )(۴/۳۶۲
آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﮑﻢ ﻣﺮﻓﻮع را دارد ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن از آﯾﻨﺪه
ﺧﺒﺮ ﻣﯽدھﺪ.

 -١ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﺳﺖ.
 -٢ﮔﯿﺎھﯽ اﺳﺖ از ﺧﺎردار.

٣٦٢

ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص درﺑﺎره زھﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و اﻧﮑﺎر ﻋﻤﺮو ﺑﺮ ﯾﺎران ﺧﻮد در ﻋﺪم
زھﺪﺷﺎن
اﺣﻤﺪ از ﻋﺒﯿﻦ ﺑﻦ رﯾﺎح رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﻋﻤﺮوﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ

ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﻣﯽورزﯾﺪ ،ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ آنھﺎ
ﺑﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﯽورزﯾﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ آن ﺑﯽ ﻋﻼﻗﻪ
ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ھﺮ ﺷﺒﯽ ﮐﻪ از زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮ وی ﺳﭙﺮی ﻣﯽﺷﺪ،
ﻗﺮﺿﺪاریاش در آن از داراﯾﯽاش زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﯽﺑﻮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﻀﯽ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص را دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺮض ﻣﯽﻧﻤﻮد  .١در اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ )(۵/۱۶۶
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،و راوﯾﺎن آن راوﯾﺎن ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ اﯾﻦ
را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ :ھﺮ ﺳﻪ روزی ،از زﻧﺪﮔﯽ وی ﺑﺮ او ﺳﭙﺮی ﻣﯽﺷﺪ،
ﻗﺮﺿﺪاریاش در آنھﺎ از داراﯾﯽاش زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ .و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن اﯾﻦ را در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ﺑﻪ
اﺧﺘﺼﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و در رواﯾﺘﯽ ﻧﺰد اﺣﻤﺪ از ﻋﻤﺮو ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺪه ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ:
ﭼﻪ ﭼﯿﺰ راه و روش ﺷﻤﺎ را از راه و روش ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺗﺎن دور ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؟! از زاھﺪﺗﺮﯾﻦ و
ﭘﺎرﺳﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم در دﻧﯿﺎ ﺑﻮد ،و ﺷﻤﺎ راﻏﺐﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ آن ھﺴﺘﯿﺪ؟ ھﯿﺜﻤﯽ )(۱۰/۳۱۵
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل اﺣﻤﺪ رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ .و اﯾﻦ را اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ و اﺑﻦ اﻟﻨﺠﺎر ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﻟﮑﻨﺰ ) (۲/۱۴۸آﻣﺪه ،رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﱠ
ﻗﻮل ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ ﭘﺴﺮش وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از وی ﺷﻠﻮار ﺧﻮاﺳﺖ
ﱠ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۰۱از ﻣﯿﻤﻮن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :ﻣﺮدی از ﭘﺴﺮان ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﱠ
ﻋﻤﺮ ب ،از وی ﺷﻠﻮار ﺧﻮاﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺷﻠﻮارم ﭘﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:

ازارت را ﻗﻄﻊ ﮐﻦ و ]دوﺑﺎره[ آن را ]درﺳﺖ ﻧﻤﻮده[ ﺑﭙﻮش ،ﺟﻮان آن را ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ دﯾﺪ ،آن
ﱠ
ﮔﺎه ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﺗﻮ ،از ﺧﺪا ﺑﺘﺮس ،و از ﻗﻮﻣﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ آﻧﭽﻪ
را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن داده اﺳﺖ ،آن را در ﺷﮑﻢھﺎ و ﭘﺸﺖھﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ!!
آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن اﺑﻮذر و اﺑﻮدرداء در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪ اﺗﺎق اﻓﺘﺎد

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۶۳از ﺛﺎﺑﺖ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ :اﺑﻮذر از ﻧﺰد اﺑﻮدرداء ب در
ﺣﺎﻟﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ وی ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﺎﻧﻪای ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺳﻨﮓھﺎ را ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪھﺎی
 -١ﺻﺤﯿﺢ .اﺣﻤﺪ ) (۲۰۴ /۴ﻧﮕﺎ :ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ).(۳۲۹۴

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ :اﻧﻔﺎق اﺻﺤﺎب در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ
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ﻣﺮدان ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮدی! اﺑﻮدرداء ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺴﺎزم ،اﺑﻮذر ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﺑﻪ
او ﮔﻔﺖ :اﺑﻮدرداء ﮔﻔﺖ :ای ﺑﺮادرم ﺷﺎﯾﺪ در دﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﯽ؟! اﺑﻮذر ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ از ﻧﺰدت در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ در ﻧﺠﺎﺳﺖ و ﭘﻠﯿﺪی
ﺧﺎﻧﻮادهات ﺑﻮدی ،ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهﺗﺮ از اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮ را در آن دﯾﺪم.
ﻗﻮل اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮای ﻋﺎﺋﺸﻪ ب وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﺟﺪﯾﺪی را ﭘﻮﺷﯿﺪ

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۷از ﻋﺎﺋﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎری ﭘﯿﺮاھﻦ
ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﯿﺪم ،و ﺑﺪان ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدم ،و از آن ﺧﻮﺷﻢ آﻣﺪ و در ﺷﮕﻔﺖ ﺷﺪم،
اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪﺳﻮی ﺗﻮ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ! ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﺮا؟ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ
ﻧﺪاﻧﺴﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺠﺐ و ﺧﻮدﺑﯿﻨﯽ در ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﯾﻨﺖ دﻧﯿﺎ داﺧﻞ ﺷﻮد.
ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻷ وی را ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آن زﯾﻨﺖ را ﺗﺮک ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﺪ ﻣﯽداﻧﺪ ،و از وی ﻧﻔﺮت
ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن ﮔﺎه آن را ﮐﺸﯿﺪم و ﺑﻪ او ﺻﺪﻗﻪ دادم .و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﺷﺎﯾﺪ آن
ّ
ﺑﺮاﯾﺖ ﮐﻔﺎره ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺼﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺮگ ﻗﺮار داﺷﺖ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۳۷از ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻦ ﺿﻤﺮه رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از
ﭘﺴﺮان اﺑﻮﺑﮑﺮ ّ
ﺻﺪﯾﻖ س در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺮگ ﻗﺮار داﺷﺖ ،و ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺑﺎﻟﺸﯽ ﻧﮕﺎه

ﻣﯽﮐﺮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ﺑﺮای اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻓﺮزﻧﺪت را دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﺶ ﻧﮕﺎه
ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او را از ﺑﺎﻟﺶ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ،و در زﯾﺮ آن ﭘﻨﺞ  -ﯾﺎ ﺷﺶ  -دﯾﻨﺎر ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
آن ﮔﺎه اﺑﻮﺑﮑﺮ س دﺳﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ دﯾﮕﺮ زد و اﺳﺘﺮﺟﺎع ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﮔﻔﺖ» :اﻧﺎ اﷲ واﻧﺎاﻟﻴﻪ

راﺟﻌﻮن!« ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﭘﻮﺳﺖ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .١

 -١اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ آﯾﻪ ﻗﺮآﻧﯽ اﺷﺎره ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
َ
ُ
َّ َ َ ّ ۡ ُ َ َ
َ
َ َّ َ َ ۡ ُ َ َّ َ َ َ ۡ َّ َ َ َ ُ ُ َ َ
اب أ ِ� ٖ�  ٣٤يَ ۡو َم �ۡ َ ٰ
�
يل ٱ�ِ فب ِ�هم بِعذ ٍ
﴿وٱ�ِين ي� ِ�ون ٱ�هب وٱلفِضة و� ينفِقو�ها ِ� سب ِ ِ
ُ َُ ُ ْ
َ َ َ َّ َ َ ُ ۡ َ ٰ َ َ ُ ُ ۡ َ ُ ُ ُ ُ ۡ َ ُ ُ ُ ُ ۡ َ ٰ َ َ َ َ ۡ ُ َ ُ
َ ََۡ
�� ۡم ِ�نفسِ � ۡم فذوقوا َما
جباههم وجنو�هم وظهورهمۖ �ذا ما ك
عليها ِ� نارِ جهنم �تكوى بِها ِ
ُ ُۡ َ ۡ ُ َ
�ون ] ﴾٣٥اﻟﺘﻮﺑﺔ.[۳۵-۳۴ :
كنتم ت� ِ

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و آﻧﺎن را ﮐﻪ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و در راه ﺧﺪا اﻧﻔﺎق ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات
دردﻧﺎک ﺑﺸﺎرت ﺑﺪه .در آن روز ﮐﻪ آنھﺎ را در آﺗﺶ ﺟﮫﻨﻢ ﮔﺮم وﺳﻮزان ﮐﺮده و ﺑﺎ آن ﺻﻮرﺗﮫﺎ و
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ﺣﯿﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻗﻮل ﻋﻤﺎر ﺑﺮای اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وی را ﺑﻪ دﯾﺪن ﻣﻨﺰﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد
دﻋﻮت ﻧﻤﻮد
ﱠ
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۱/۱۴۲از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ھﺬﯾﻞ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﱠ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س ﻣﻨﺰل ﺧﻮد را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻤﺎر س ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺎ آﻧﭽﻪ را

ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدهام ﺑﺒﯿﻦ ،ﻋﻤﺎر س روان ﺷﺪ و ﺑﻪﺳﻮی آن دﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺎی ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪای،
و آرزوی دوری ﻧﻤﻮدهای  -ﯾﺎ ﮔﻔﺖ :آرزوی ﺑﻌﯿﺪ ﻧﻤﻮدهای  -و زود ﻣﯽﻣﯿﺮی.
ﻗﻮل اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻟﯿﻤﻪای دﻋﻮت ﺷﺪ

اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﻪ ) (۳/۳۲۳از ﻋﻄﺎء رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری س ﺑﻪ
وﻟﯿﻤﻪای دﻋﻮت ﺷﺪ ،و ﻣﻦ ﺑﺎ او ﺑﻮدم ،و زرد و ﺳﺒﺰی را دﯾﺪ ،آن ﮔﺎه ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ،ﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺎن ﻇﮫﺮ را ﻣﯽﺧﻮرد ﻧﺎن ﺷﺐ را ﻧﻤﯽﺧﻮرد ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺎن ﺷﺐ
را ﻣﯽﺧﻮرد ،ﻧﺎن ﻇﮫﺮ را ﻧﻤﯽﺧﻮرد  .١اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ] :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ[ ﻋﻄﺎء ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ ،و ﺟﺰ
وﺿﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء دﯾﮕﺮ راوﯾﯽ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ را از وی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﮫﻠﻮھﺎ و ﭘﺸﺘﮫﺎﯾﺸﺎن را داغ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ) ،و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ( ﮐﻪ اﯾﻦ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد
ذﺧﯿﺮه ﺳﺎﺧﺘﯿﺪ ،ﺣﺎﻻ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺪوﺧﺘﯿﺪ ،ﺑﭽﺸﯿﺪ«.
 -١ﺿﻌﯿﻒ .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در اﻟﺤﻠﯿﺔ ) (۳۲۳ /۳در اﺳﻨﺎد آن وﺿﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪوق ﺑﺪﺣﻔﻆ اﺳﺖ:
اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ) .(۳۲۱/۲در ﺿﻤﻦ در ﻣﻮرد ﺷﻨﯿﺪن ﻋﻄﺎء از اﺑﯽ ﺳﻌﯿﺪ ﺳﺨﻦ اﺳﺖ .اﺑﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وی اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ را دﯾﺪه ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻃﻮاف ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا اﺳﺖ اﻣﺎ از او ﭼﯿﺰی ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ.

