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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنالحاج داکتر

  ٢٠١٧ جون ٢٠

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 منين حضرت عمرؤغذا وخوراک امير الم
چنان بود که نيازمندترين شخص در آن زمان به خوردن خوراک  ،) رض(منين حضرت عمر ؤير الموضع خوراک ام 

  !کرد ايشان رغبت نمی

را ) رض(منين حضرت عمر ؤ امير المۀفرمايند که غذای عمد در يک روايتی  می) رض (حضرت ابو موسی اشعری 

 : داد  تشکيل میھا سه نوع از غذا 

و گاھی  ر آن روغن زيتون می ماليد ودر برخی از اوقات برنان  روغن گوسفند می ماليددر برخی از اوقات نان را  ب

 جوش داده و به ندرت ۀ نان خشک شير تازه را تناول می فرمودند ، و در برخی از اوقات  گوشت خشک کوبيدهھمرا

  .  ) طبقات ابن سعد(پخت  گوشت تازه می

نزد حضرت عمر به مھمانی آمده بودند،    جرير بن عبدهللا از عراق ،جمله حضرت روزی چند نفر مھمان از :گويند می

  .ولی نتوانستند خوراک ايشان را بخورند

 سفيدی رويش به علت خوراک ناموافق احت: خوراک حضرت عمر بی نھايت  ساده بود ، سيرت نويسان می نويسند که 

کرد و از احوال و اوضاع  وچه و خيابان ھا گشت میبه مزاجش ، رنگش را به خاکستری تبديل کرده بود و شب ھا در ک

: ترجمه)  هللاةرحم(داستان ھای شيرين تاريخی ابوالحسن ندوی :اخذ شده از  (.رسيد  کرد و به داد آنان می  مردم تفقد می

  )١٣٨١عبدهللا تيموری انتشارات سنت تايباد 

  :رخين می نويسندؤھمچنان م

عتبه بن ابی ! منين ؤيا اميرالم: ا خوردن بود که غالمش آمد و عرض کردحضرت عمردر يکی ازروز ھا مصروف غذ

او سر دستر خوان  آمد   ورود  دادند،ۀاورا  اجاز.  ورود می خواھند ۀورده، ايشان اجازآفرق برای مالقات شما تشريف 

لذيذی نبود، آنگاه اظھار منين شد ولی نتوانست به طور کامل غذا بخورد، زيرا غذای خوب و ؤو شريک غذا با امير الم

آيا اين نوع غذا : گرديد؟ حضرت عمر رضی هللا عنه فرمود خته میپمگر ممکن نبود از آرد غربيل  شده  نان : داشت

 مسلمانان شايد نتوانند تھيه کنند، حضرت عمر رضی هللا ۀالبته ھم: برای تمام مسلمانان ممکن است تھيه شود؟ وی گفت

: خذ شده از ا. ( خودم را در دنيا به اتمام  برسانم) و آرزوھای(ھا  خواھيد که من تمام لذت میشما ! افسوس: عنه فرمود

  )حکايات صحابه يا حماسه سازان تاريخ(کتاب 
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  . بن عمر  روزی اندکی روغن در گوشت ريخت و آن را پختحضرت عبدهللا 

ام که ھرگاه  صلی هللا عليه وسلم  را ديدهمن آنحضرت : از خوردن آن غذا امتناع ورزيد و فرمود)  رض(حضرت عمر

  .بخشيد  ومساکين  میء خورد و ديگری را به فقرا شد، يکی را می دو نوع خوراک نزد ايشان آورده می

  

  : المال تبي منين ازؤمعاش حضرت عمرامير الم

ان انتخاب گرديد،  مسلمانۀحيث خليفه که ب حضرت عمر رضی هللا عنه قبل از امارت، پيشۀ تجارت داشت و زمانی

من کار تجارت «: او مردم را در مدينه گرد آورد و خطاب به آنان گفت. برای او از بيت المال معاشی تعيين نمودند 

مردم در تعيين مقدار معاش مستمری » يد چگونه امرار معاش کنم؟ئکردم و حاال شما مرا مشغول نموديد، اکنون بگو می

حضرت . ، حضرت علی رضی هللا عنه نيز در آنجا حضور داشت و ساکت نشسته بودپيشنھادھای مختلفی ارائه کردند

آنچه به طور متوسط برای ھزينه و مصارف : نظر شما چيست؟ او اظھار داشت: عمر خطاب رضی هللا عنه به وی گفت

يد و پذيرفت و حضرت عمر رضی هللا عنه اين نظر را پسند. تان کافی است، ھمان تعيين شود ۀومخارج شما و خانواد

 .مقدار متوسط تعيين شد

ای که حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحه و حضرت زبير رضی هللا عنھم حضور داشتند،  يک بار در جلسه

اين بحث مطرح شد که معاش حضرت عمر رضی هللا عنه از بيت المال افزايش يابد تا در تنگنا و حرج نباشد، ولی 

  .محضر حضرت عمر رضی هللا عنه عرضه نمايندنتوانستند اين پيشنھاد را به 

المؤمنين حضرت حفصه رضی هللا عنھا دختر ايشان رفتند و از طريق وی نظر حضرت عمر رضی هللا عنه  لذا نزد ام

پيشنھاد را چه کسانی را جويا شدند و اين را ھم توصيه کردند که به حضرت عمر رضی هللا عنه گفته نشود که اين 

حفصه رضی هللا عنھا نزد حضرت عمر رضی هللا عنه رفت و مسأله را با وی در ميان گذاشت، از . مطرح کرده اند

اين پيشنھاد را چه کسانی :  حضرت عمر رضی هللا عنه نمايان شد و اظھار داشتۀطرح اين موضوع آثار خشم بر چھر

اگر اين : اول بايد نظر شما معلوم شود، حضرت عمر رضی هللا عنه گفت: تمطرح کرده اند؟ حفصه رضی هللا عنھا گف

ھايشان باقی  شد، يعنی آثار تنبيه بر چھره ھايشان متغير می شدند که چھره بودند، چنان تنبيه می افراد برايم معلوم می

 تو چه بود؟ وی ۀسلم در خانتو بگو بھترين لباس پيامبر اکرم صلی هللا عليه و: ماند، آنگاه خطاب به حفصه گفت می

ھای  تأدو تکه لباس رنگی که آن حضرت صلی هللا عليه وسلم روزھای جمعه و يا ھنگام مالقات، با وفود و ھي: گفت

  .پوشيدند نمايندگی می

نان جو، و ما يک بار :  تو چه بود؟ وی گفتۀبھترين غذای آن حضرت صلی هللا عليه وسلم در خان: سپس فرمود

ن روی نان گرم جو ريختيم و آن حضرت صلی هللا عليه وسلم با اشتھا و مزه خاصی آن را تناول فرمودند مقداری روغ

خوابيد چه بود؟  بھترين بستری که آن حضرت صلی هللا عليه وسلم بر آن می: باز اظھار داشت. و به ديگران ھم دادند

مستان نصف آن را پھن و نصف ديگر را روی خود کرديم و در ز  کلفتی که در تابستان زيرانداز میۀپارچ: وی گفت

به آنان بگو که پيامبر اکرم صلی هللا عليه وسلم ! ای حفصه: داديم، آنگاه خطاب به حفصه رضی هللا عنھا فرمود قرار می

  .با طرز عمل خود الگو و روشی را تعيين و مقرر فرمودند و بر اميد آخرت بسنده کردند

پيامبر اکرم صلی هللا عليه وسلم و حضرت ابوبکر (کنم، مثال من و دو رفيق و يار من،  من نيز از ايشان پيروی می

مانند آن سه نفری است که به يک راه رفته باشند، نفر اول با توشه سفر به مقصد رسيد و نفر دوم ) صديق رضی هللا عنه

  .با پيروی از نفر اول بر ھمان راه رفت و به يار خود ملحق شد
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وم شروع به حرکت کرده و اگر او بر روش يار پيشين خود بر راه آنھا برود، به آنان ملحق خواھد شد و اگر آنگاه نفر س

  ).خالف راه و روش آنان برود، ھرگز به آنان نخواھد رسيد

ينيم انداخت، بب اين حال کسی است که فرمانروايان بزرگ جھان از وی ھراس داشتند و نام و ياد او لرزه بر اندام آنان می

 ايشان دوازده قطعه پيوند زده تنبانفرمود، مشاھده شد که بر  ای داشتند؛ يک بار ايشان خطبه ايراد می چه زندگی زاھدانه

خواھی کرد و علت تأخير را نيز  شده است که يکی از آنھا پيوند چرمی بود، يک بار برای نماز جمعه دير آمد و معذرت

  ).ديگر لباسی نبود که بپوشمھايم را شسته بودم و  که لباس :گفت

  : گويد عبدالرحمان بن نجيح می

  .رفتم ديدم مشغول دوشيدن ماده شتر خويش بود ) رض( حضرت عمرۀدر يکی از روز ھا به خان

 : رخين می نويسند ؤھمچنان م

وشيده ،غالم ش شير مادرش را چ شترۀ ، ديد که  چوچدمنين رفت که شتروی را بدوشؤدر يکی از روز ھا خادم امير الم

  . ناچار شد تا شيرھای يکی از شتران بيت المال را بدوشد وبه حضرت عمر  بياوريد 

حضرت عمرطعم شير شتر خود (اين شير را از کجا آوردی؟ : بعد از اين که شير را نوشيد، گفت) رض(حضرت عمر

  . شير يکی از شتران بيت المال است: خادم گفت ) .را می شناخت

 آتش دادی تا بنوشم؟ سپس در نماز جماعت حالل بودن اين ۀوای بر تو به من شعل: رايش گفتب) رض(حضرت عمر

  .شير از مسلمان خواست 

 خوردن ۀدر يکی از روز ھا سخت مريض شد، اطباء توصي) رض(منين حضرت عمر ؤگويند اميرالم رخين میؤم

جز اين که در بيت المال عسل وجود داشت و . دعسل را برايش نمودند ، اما او در خانه عسلی نداشت تا از آن بخور

من توصيه ه من مريض ھستم و اطباء خوردن عسل را ب: ناچار روی منبر رفت و به مردم گفت) رض(حضرت عمر

ن به گريه افتادند و ھمه يکصدا موافقت احاضر. دھيد که از عسل بيت المال مقداری بردارم فرموده اند، آيا اجازه می

رحم کند، او خلفای بعدی را به مشقت ) رض(خدا به حال حضرت عمر: ديگر گفتند مودند و به يکخود را اعالم ن

  .انداخت

  

  :تتبع ونگـارش 

 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنالحاج داکتر

  جرمنی-و مسؤول مرکز کلتوری دحـــــق الره مــديـــر مطـالعات سـتراتــــيـژيک افـغـان

 

 

 


