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 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنالحاج داکتر
  ٢٠١٧ اکتوبر ٠١

  

 قرضداری حضرت عمر
که   زھردار ابو لولو در حالیۀختی توسط شمشير دوسر سۀکه ضرب بعد از اين) رض (امير المؤمنين حضرت عمر 

  . به شھادت رسيد ،مصروف امامت در نماز صبح بود

عمر رضي هللا عنه :( نويسد   ميرخ معروف جھان اسالم ؤامام شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان ذھبی، محدث ، و م

سير  ( . ده سال و نيم خالفت به شھادت رسيد سالگي و پس از۶٣ ذي حجه سال بيست و سه ھـ در ٢٧روز چھارشنبه 

   )١۶٠السلف ألبي القاسم األصفھاني جلد اول صفحه  

ببين چه کسی مرا  زخمی   و کشت؟ ابن عباس : که حضرت عمر سخت زخمی شد به  ابن عباس گفت  بعد از اين

وباره برگشت وحضور د) رض(ديری نگذشت که حضرت ابن عباس  .بيرون رفت تا ھويت قاتل را تثبيت نمايد

ھمان : حضرت عمر رضی هللا عنه گفت. غالم مغيره است:ھمان (عرض رسانيد که قاتل ه ب) رض(حضرت عمر 

سپس  .خدا نابودش کند من در حق او، مغيره را سفارش کردم: عمر رضی هللا عنه گفت. بلی: آھنگر؟ ابن عباس گفت

تو و پدرت دوست داشتيد که از اين : رد و به ابن عباس گفتخدا را شکر که مرد مسلمانی را باعث مرگم نک: گفت

شما اگر : عبدهللا گفت. گفتنی است که عباس بيش از ديگران دارای اين قبيل بردگان بود. بردگان در مدينه زياد باشد

که به زبان  کار اشتباھي خواھد بود ، بعد از اين: عمر رضي هللا عنه گفت.  آنان را خواھيم کشتۀيد ھمئدستور بفرما

که وضع صحی حضرت عمر وخيم  زمانی !گزارند خوانند و حج مي شما نماز ميۀ سوی قبله گويند و ب شما سخن مي

 گويند بعد از می . پسرم ببين که من از چه کسی وچقدرقرضدار ھستم: شد رو به پسرخويش ، عبدهللا، کرد وبرايش گفت

حضرت  .  به حدود ھشتاد و شش ھزار رسيدًقرضداری اش تقريباش را جمع وتفريق کردند ، اری ھايکه قرضد اين

اگر مال من و فرزندانم برای پرداخت اين مبلغ کافي نبود، از بنی عدي بن کعب در مورد : به پسرش گفت) رض (عمر 

و به . نخواھيد آنان نيز خارج بود از ساير قريشيان کمک بطلبيد و از کسی ديگر کمک ۀکمک بطلبيد و اگر از عھد

 اشقرض داری ادای ش در مورد از وفاتخرين حکم شرعی قبل آوبدين ترتيب . ديه کن أقرضھای مرا ت: فرزندش گفت

   . ودب

ه از اين دنيا رحلت نمود وچيزی به عنوان ارث برای زن وفرزندان خويش ازخود ب) رض(منين حضرت عمرؤامير الم

   .جای نگذاشت

  :رخين می افزايند ؤم
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    !کنم پدر من پرداخت قرض ھای  تو را ضمانت می: ش گفتشرعی پدر بزرگوار بن عمر در جواب ھدايت عبدهللا

 حضرت عمر فاروق رضی هللا عنه به خاک سپرده شد، عبدهللا بن عمر در حضور شورای ۀپس از آن که جناز

 يک ھفته از انتخاب زوھنو .وليت پرداختن قرض ھای  پدرش را بر عھده گرفتؤمھاجرين و انصار برخاست و مس

 قرض ھای  پدر خود را تھيه و ۀ مسلمانان سپری نشده بود که عبدهللا بن عمر ھمۀحيث خليفه حضرت عثمان بن عفان ب

   !ران  پرداخت نمود و حضرت عثمان پرداخت آنھا را شھادت داداآن ھا را به قرضد

 از یرسيد ، در وضع مالي  گرفته و تا شمال افريقا میش از فارسکه مساحت خالفتمنين ؤاميرالم: نويسند مؤرخين می

دنيا رخت سفر بست که قرضدار بود ، وبرای خود اجازه نداد تا يک درھم از بيت المال برای امور شخصی خويش 

   !بردارد

؟ جھادی ما ! و بالخصوص بعضی از رھبران؟ راست و چپ افغان!عضی از رھبرانی برخی به اصطالح بئاما دارا

از . روند شمار میه دارترين افراد جامعه وحتی منطقه به ی سرمايه ئامارت ھای منطق ارد ھا دالر ازبرکت جھاد ولييم

َوامتازوا اليوم أيھا المجرمون«  :فته شودگروزی بايد ترسيد که  ُ ُِ ْ ْ َْ َُّ َ َ ْ ُ َ ْ  )   جدا شويد]  گناھان از بى[و اى گناھكاران امروز (»  َ

  .ظيمصدق هللا الع » ۵٩: يس(

  

  :يادداشت 

حيث ه در شھر کاشان جمھوری اسالمی ايران ب) رض( مجوسی  قاتل امير المؤمنين حضرت عمر »أبو لؤلؤ« قبر 

  .زيارتگاه  مبدل گرديده است 

  

  :تتبع ونگـارش 

 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنالحاج داکتر

    جرمنی-مسؤول مرکز کلتوری دحـــــق الرهو  مــديـــر مطـالعات سـتراتــــيـژيک افـغـان

 

 


