
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 
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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  ی سعيد افغان–امين الدين سعيدی الحاج داکتر 

  ٢٠١٨ فبروری ١۵
  

 )رض( وحضرت عمریدپيرمرد يھو ازداستان کوتاه 
مسلمين  زندگی عادت داشتند که در وقت فراغت غرض مطلع شدن از حال و) رض(منين حضرت عمر ؤالم امير

 ای ا ديد که در کنار خانهی رئپيرمرد نابينا  روزی در شھر ار در بين محالت مختلفی مردم شود ،ذمشغول گشت وگ

 ششخصی از رعيت چگونه  که ديدن اين وضع برای خليفه ناگوار تمام شد ، ی است ،ئايستاده و از مردم مصروف گدا

گری و  الؤچه چيز تو را مجبور به س! رفت و از پير مرد پرسيد  پيش)  رض(حضرت عمر  .ی باشدئمصروف گدا

   .از خليفه بپرس و دگرگونی زمانه! ی کرده است؟ پيرمرد نابينا گفتئگدا

   گيری؟ آيا نياز داری از بيت المال نمی: پرسيدند) رض(عمر حضرت 

   .زيرا من يھودی ھستم! ھرگز: جواب داد پيرمرد

پير مرد  ھای ضعيف و ناتوان جواب ، خليفه دستش را به آرامی بر پشت پير مرد کشيد آنگاه دست  پس از شنيدن اين

   .دستھايش گرفت و با محبت از او خواست ھمراھش برودفقير را در ميان 

که خود را  بدون آن) رض(کجا بايد بيايم؟ حضرت عمر : پرسيد شناخت را نمی  )رض(مرد نابينا که حضرت عمر

  .  خود ندارمخواھم مقداری پول به تو بدھم، زيرا اکنون چيزی ھمراه می. من بيا ۀبه خان: معرفی کند فرمود

اين پير :  دار بيت المال گفت  خويش برد و به خزانهۀيھودی را به خان مرد )رض(راه افتاد و حضرت عمرپيرمرد به  

مساکين مسلمان و  ايم، زيرا صدقات از آن فقراء و به خدا قسم که ما در حق او به عدالت رفتار نکرده مرد يھودی است،

  .باشد کتاب میاھل کتاب است در حالی که او از افراد نيازمند است که اھل 

داد سپس برای امثال او از  مرد نابينا مبلغی پول  به پير. مسلمان شد پير مرد يھودی وقتی فھميد او اميرالمؤمنين است 

  . شان محفوظ بماندی نکنند و آبرویئھا حقوقی تعيين کردند تا گدا غير مسلمان

مولوی غالم حيدر  :کامل حسن الحامی مترجم محمد :نامه فاروق اعظم عمر بن خطاب نوشته  زندگی :خذ از کتاب أم(

   )فاروقی

 

  


