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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 اکتوبر ٢۵
  

  حضرت عمر در مورد قحطی مدينهۀتدابير حکيمان
شرع ھمين دادن    بشريت و انسان در اختيار دارد، ه کیالھی، در فرصت کوتاھ وابتالی آزمايش  ۀدر حکمت وفلسف

ذشت از آن و برگشت گرحمت الھی است تا با  فرصت رسيدن امکان ھمين که به تکامل رسيدن انسان به کمال يعنی اين 

   .دست آورده انسان به سوی خدا نتيجه، پاداش و لذت انتخاب خويش را ب

، با )ج(از آزمون وآزمايش الھی، که ضرورت بشر است نه هللا  که یئوملت ھا ھا انسان  است که، آنعده ازتاريخ شاھد

با  و که كامياب  خود ساخته اند، ۀدارند، با صبر واستقامت، تقوا را پيش يری ھدف خير را تعقيب داشته اند و میگپي

   .بيرون رفته اند سربلندی از آن 

دوره ی نيست که مخصوص ئعبرت از آن از نظر زمان ومکان يک امر مقطعی ومنطقه رفتن گآزمايش الھی و 

وساکنان نقاط ديگر از قلمرو  بماند  خاصی محدود ملتکشور، جماعت گروه ويا  ، خاصی باشد ويا به منطقه وزمان

وجود  روزی که دنياوآزمايش الھی خارج شوند بلکه نسبت آزمايش وامتحان از اين نظر دائمی وجھان شمولی است تا 

  .در آن نوع بشر زندگی می کند آزمايش الھی ھم وجود دارد دارد و

ْلنبلونكم بشی «:ی خاصی می فرمايد ئن با زيباأقرآن عظيم الش َْ ِ ُ َّ َ ُ ْ َ َء من الخوف و الجوع و نقص من األموال و األنفس و  َ َ َ َِ ُ ْ َْ َْ ْ َ َِ ْ ٍَ َِ ِ ِِ ُ ْ ْْ ٍ

ِالثمرات و بشر الصابري ِ َِّ ِّ َ َ ِ َ ًو قطعا شما را با چيزى از ترس، گرسنگى، زيان مالى و جانى و ) (١٥٥/بقره ۀسور(»    َنَّ

  .بشارت بده) در اين حوادث و بالھا را(كنيم و صابران  كمبود محصوالت، آزمايش مى

ين  اۀعھد نانی از آ  :موزاندآ متذکره پروردگار با عظمت ما برای بشريت می تآي » و بشر الصابرين«  در بخش

  .آيند که صبر را پيشه کنند  ھاى سخت به خوبى بر مى آزمايش

 ما از او ھستيم ، نبايد ۀھم که :  فوق يک واقعيت انکار ناپذير را برای ما به آموزش گرفته است تخداوند متعال در آي

بخشد و  يك روز مى الھی است ، بھامو ھا آنۀزيرا ھم. ھای اعطا شده ھرگز ناراحت شويم  از زوال ويا خسران نعمت 

   .گيرد و ھر دو صالح ما است بيند و از ما باز مى روز ديگر مصلحت مى

   ! محترمۀخوانند

 زمايش الھی قرار میآھم مورد ابتالء و) رض(حکومت اسالمی مسلمانان در زمان خالفت حضرت عمر بن خطاب 

  .شود می روه ھای بزرگی روب مصيبت با)  ھجری١٨سال (گيرد ودر 
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شھرت » عام الرماده«نام ه است که درتاريخ اسالم ب ومشھوری معروف عبارت ازخشکسالی آزمايش وآزمون ، واين 

 .دارد

آورده اند که تاريخ  . بود) رض( خالفت حضرت عمر زماندر   منوره ۀقحطی خطرناکی در مدين  » رماده«خشکسالی 

  .ھمچو خشکسالی وھمچو قحطی را به ياد ندارد   منوره ۀمدين

 ۀ شھر مدينۀھم زراعتی چراگاه ھا ، دشت ھا ودر نھايت امر مصيبت اين خشكسالی  باغ ھا ، مزارع  اين خشکالی ،در

ی ئبه اثر اين خشکالی نه تنھا مواشی خانگی بلکه حيوانات صحرا .وسر سبزی آن را زير شعاع خويش قرار داد منوره 

   .ھم به وحشت افتادند 

به  از بيابان ھا فراری وبرای بقای حياتی خويش ی به سرحد رسيد کهئوحشی صحراگويند ترس در بين حيوانات  می

  .دريدن حيوانات خانکی ھم آغازيدند سرا زير شدند ، وبه شھر مدينه خانه ھای مسکونی

يافت نمی شد، زيرا  در شکم آن ھيچ گونه بقايای غذای شان .کردند ذبح می ويا شتری را گوسفند که شھر زمانی اھالی

  .حيوانات عالف در اختيار نداشتند که بخورند 

با وزيدن باد فقط   بدين معنی بودکه از دشت ھا ومحيط شھر، »عام الرماده«علت نام گزاری سال خشکسالی به  

اطراف مدينه غرض زنده ماندن به  کرد، باديه نشينان قحطی  و گرسنگی بيداد می در اين سال .خاست خاکستر بر می

  .شدند  خواستار مساعدت وچاره) رض( خويش حضرت عمر ۀواز خليف وم آوردند و از اميرالمؤمنينمدينه ھج شھر

، )٧/٩٨(، البداية والنھاية )٦٨(فن الحکم ( .  بودخليفهبيشترين فشار اين خشکسالی بر شخص  :مؤرخين می نويسند

  ).٥/٧٥(تاريخ الطبری 

ای پارچه  به غذای اميرالمؤمنين بلکه ه ادناترين حد خود رسيد،گويند نه تنھا خوراک ومواد غذای اھالی مدينه ب می

   .کمی از روغن مبدل شد با مقداری خشک نان

که  ھمين شخص متذکره .تا با او غذا بخورد آمد ،) رض (نزد حضرت عمر  باديه نشينان دريکی از روز ھا شخصی از

مثل اين که دير وقتی :  حضرت عمر برايش گفت .خورد ماليد و می  به ظرف روغن می ار داشت آن لقمه ای برمی

و نه  ه امخورد بلی ھمين طور است، من مدت زيادی است که نه روغن: ای؟ مرد باديه نشين گفت است که روغن نديده

   .ام که روغن بخورد کسی را ديده

 ألۀدم ومسکه وضعيت زندگی مر تازمانی قسم ياد کرد، با شنيدن اين سخن باديه نشين،) رض(حضرت عمر 

  .نخواھد زد لب به گوشت و روغن نيافته بھبود قحطی

طور  خواست به ادای اين قسم قحطی را بيش از ھر جای ديگر به منزل خود ھم ببرد وبدين ترتيب به  حضرت عمر می

ن سعد، اب. (مستمر و مداوم و با تمام اجزاء وجود خويش آثار اين قحطی را احساس کند و شب و روز در دفع آن بکوشد

، صفحه ٢ و الکامل، جلد٩٠، صفحه ٧ و البدايه و النھايه، جلد ١٢٣، به نقل اخبار عمر، صفحه ٢٢٥، صفحه ٣جلد 

  .)، البدايه و النھايه١٩١٤، صفحه ٥ و طبری، جلد ٥٥٥

َيرف( وردند ،آرابه بازار  کانداران مقداری روغن وساير مواد خوراکهروزی در بازار شھر مدينه دگويند  می ) ْأْ

و  ، بسيار متأثر شده بود) رض (ی و سوء تغذيه عمرئ غذا که در اين مدت طوالنی از کم) رض( عمر ار حضرتگخدمت

 ٤٠به اندازه ً ابه بازار رفته ومقداری روغن وشير تقريب سوخت ، دلش به حال او می  الغر اوۀ ضعف و چھرۀاز مشاھد

خدا ! ای اميرالمؤمنين :آورد وبرای اميرالمؤمنين عرض  داشت  ) رض(را نزد عمر  وآن درھم خريداری نموده بود،

ھا را به  اين :اند ، فرمود سوگند تو را برآورده کرد و امروز در بازار مدينه روغن و لبنيات فراوان آورده

سراف ھا را صدقه کن چرا که من دوست ندارم ا اين: ھا صرف نظر کرد و فرمود ای، و از خوردن آن خريده گران قيمت
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، ٥طبری، جلد ( .توانم حالت امت را درک نمايم تا زمانی که به مشکل آنان گرفتار نشوم چگونه می: بکنم و افزود

  ).٥/٧٨(تاريخ الطبری (  .١٢٥، صفحه  و اخبار عمر٥٥٦، صفحه ٢ و الکامل، جلد١٩١٤صفحه 

 گرديده بود ، که صحابه میاز ناخوراگی چنان  زرد وزار )  رض(د سر وصورت حضرت عمر نگوي راويان می

  .)٣/٣١٤الطبقات . (خدا ناخواسته تلف نشود  اگر وضع قحطی به ھمين منوال ادامه يابد گفتند

الطبقات ( .گرفت می ھم كرد بلکه در روزگار قحطی مدينه روزه نه تنھا غذای مکلف صرف نمی) رض(حضرت عمر 

  ).١/٣٦٣(، محض الصواب ٣/٣١٥

را طبخ کرده به مردم مدينه توزيع می نمودند ،  وآن ذبح کردند را شتر چند »عام الرماده« از روز ھای قحطی یدر يک

من لذيذترين قسمت گوشت  واه واه :گفت وردند ،آرا برای حضرت عمر   آنۀوجگر گوش » گوھان«  از گوشت ایقطعه

 نانی با مقداری روغن زيتون طلبيد هاين را گفت و غذا را برگردانيد و قطع. را بخورم؟ اگر چنين کنم، بد حاکمی ھستم

  .)٢٩٤ روايت بالذری ص  الشيخان به) ٣/٣١٢(الطبقات .(را صرف کرد آن و

  

  :تدابير حکيمانه 

گاه که اردو ھمين بود در شھر مدينه » عام الرماده«قحطی  در سال )رض( حضرت عمر  ت تدابيریآاولين اجرا

 مدينه سرازير می اطراف به شھر از پناھندگان که  گفتيم تعداد زيادی از یزيرا طور.گان را در مدينه بر پا نمود پناھند

  . شدند

برای شان  پخته  ن که نانامطابق احصائيه عدد مھاجر. شود  مخصوصی پيش برده میۀتوسط کميت اين افراد سر شماری

 ٦٠ وبا گذشت چند روز به  ھزار٤٠به  ھفت ھزارنفر رسيد ، وبعد از چند روز اين تعداد اول توزيع شد، به در روز

که قحطی رفع شد وآسمان باريدين گرفت ، با  اين عده افراد شامل زنان ، مردان واطفال بود ند تا زمانی. ھزارنفر رسيد

  . شان فرستادۀذوقه به باديآری از انان را با مقدآسفر شان را مساعد ساخته  تدبير منظم وسايل 

تاريخ الذھبی .(ختند می پ خاستند و برای مردم گرسنه غذا ھای شب بر می از نيمه شپز آروايان ميگويند افراد دو طلب 

  . )٢٧٤ صفحه

بود و برای خدمت رسانی به ھر کدام از  گرديده تقسيم گروپ بنابر تدابير حکيمانه ونظم بھتر وبيشتر، پناھندگان در چند

از ن کمک اوليه را به اطراف شھر اعزام داشت تا ولينی راتعيين نموده ، وھمچنان گروپ ديگری از دواطلباؤھا مس آن

  عبدهللا. الکفاءة الدارية، د.(کرد  ًگزارش يوميه را شخصا استماع می وصول مواد غذای به مردم مراقبت نمايند، و

  .)١٠٧القادری صفحه 

خرما،  :ين مؤسسه باز نمود در ا »دار الدقيق«به نام  را اقتصادی ۀکميت بھتر، یھسازماند برای ) رض(حضرت عمر 

مصر، (ی از ئمواد غذا وتا رسيدن. توزيع می نمود  اطراف مدينه اھالی برای  را جمع و کشمش، آرد و گندم، و شير

. مدينة النبوية فجر االسالم.(نمود  می توزيع را یئطور فعال مواد غذاه  ماه ب٩سسه در مدت ؤاين م) شام، وعراق

)٢/٣٧.( 

رحم بکند من در خشکسالی او را در حالی  )رض(خدا به حال عمر : آمده است)رض(ه ابوھرير ازحضرت در راويتی

 ضرار ۀکه به منطق اورا کمک کردم تا اين .و اسلم نيز ھمراه او بود پشت داشت پر از آذوقه بر ۀخريط ديدم که دو

    . آمده بودند ًافاميل مھاجر از مردمان بنی محارب جديد  ٢٠ ًادر آن منطقه به تعداد مجموع رسيديم و

پوست  نھاآورديم ،آبه اين منطقه پناه  .به خاطر گرسنگی: ايد؟ گفتند چرا به اينجا آمده: پرسيد از آنھا) رض(عمر حضرت

کرد و  ش را ھموارچادر) رض(در اين وقت حضرت عمر  . بخورندار آن حيوانی را به ما نشان دادند که پخته بودند تا
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سپس اسلم را به .ا سير شدند ھکه آن تا اين پخته کرد وتا وقتی مصروف توزيع نان شدند  ھا نان و غذا  برای آنًشخصا

انتقال  جبانه ۀبعد از وصول شتر ھا آنان را به منطق .مدينه فرستاد تا چند نفر شتر بياورد و در اختيار آنان بگذارد

  به ١١١أخبار عمر صفحه . ( گرفت رمیبرای شان تدارک ديد وھميشه از حال شان خب پوشاک و آذوقه ودر ضمن ،داد

  . ) الرياض النضرة نقل از

منزل خود بر می گشت وتاناوقت ھای شب مشغول  بود که بعد از نمازعشاء به اين در سال قحطی عادت امير المؤمنين

  .عبادت ونماز می شد ، سپس در گشت شھر واطراف شھر شب کشتی می کرد

صلی هللا عليه را در  خواھم که امت محمد از تو می! بار الھا :گفت دم که پدرم میشبی شني: گويد می عبدهللا ابن عمر

   .دستان من به ھالکت نرسانی

  .ما را با خشکسالی نابود مکن و اين مصيبت را برطرف کن! بار الھا :گفت ھمچنين می

   . )  نقل از الرياض النضرة به ١١١أخبار عمر ص (

جا ه جابجبانه  به مدينه آمدند و در) بنی نصر( قوم خانوار از ١٠٠در حدود  لرمادهعام ادر : گويد مالک بن اوس می

 امکان هتھيه می ديد ، وساير افراد ک وقهکردند خوراک و آذ به کسانی که به او مراجعه می )رض(عمر حضرت.دند ش

 ۀآذوق که ت ، طوریداش ارسال می افراط موظف به ايشان   معين را توسط ۀمدن را نداشتند، خوراک وآذوقآ

  .نمود زد و مردگانشان را تجھيز و تکفين می سر می مريضان فرستاد و به مرا نزد آنان می اقارب ۀماھان

به خوردن بيغ  ی رسيد کهئو کار به جا گرسنگی جان باختند از مردم بنابر تعداد زيادی در اين مدت :گويد راوی می

 شود و به جناز ه حاضر میً شخصا )رض (حضرت عمر  مير المؤمنين ھميشه ديده شده است که ا.وردند آخرما رو 

  حاالتی ھم پيش آمده است که روزانه ده جنازه ھم خوانده میدر اين حوادث. ورد آرا خود بجا می   شانۀحتی نماز جناز

ی ئ بيابان و در جادر از شھر بيرون شويد و دوباره: ھا گفت به آن )رض(بعد از اين که اوضاع بھبود يافت، عمر .شود 

، ابن الجوزی ١١٢أخبار عمر صفحه .( خود بر گردند ۀھا کمک کرد تا به منطق ايد، زندگی کنيد و به آن که عادت کرده

 .)٦١صفحه 

گذشت  را ديدم که در سال عام الرماده از کنار زنی می )رض(عمر: گويد ھمچنين حزم بن ھشام به نقل از پدر خود می

گاه قاشق را از دست او گرفت و  آن. ھا را درست کنی تو بلد نيستی اين: گفت )رض(عمر. کرد میکه نوعی حلوا تھيه 

ھا را به  نبايد بگذاری تا آب سرد شود، بلکه بايد آردھا را کم کم بريزی و آن: و گفت. ھا شروع کرد به حرکت دادن آن

 . خمير شودًھم بزنی تا کامال

نزديکی نکرد تا  خويش با ھيچ کدام از ھمسران » عام الرماده«درسال قحطی او : گفت )رض (و يکی از ھمسران عمر

  .)٦١ ، ابن الجوزی صفحه١١٢ صفحه أخبار عمر. (اوضاع معيشتی مردم بھبود يافت 

  :گويد روايت است که می )رض( انس و ازحضرت

قر : ود گذاشت و گفتانگشت خود را بر شکم خ )رض(   به صدا در آمد و عمر )رض(عمر حضرت ھای روزی روده

  ).١/٤٨(الحليه ( . چيزی ندارم که به تو بدھم تا اين که وضعيت مردم بھبود يابد ًقر کن فعال

  

  :جمعی ه کمک دست جلب برای ندا

 ینامردم ومھاجر مدينه ، موضوع ووضع دشواری» عام الرماده«قحطی  امير المؤمنين برای رسيدگی بھتر در مورد

وخواستار کمک  را مطلع واز وضع دشوار آنان اطالع را به واليان خويش آن ر شده بودند ،که به شھر مدينه سرازي

  .عاجل شد 
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  :نامه به والی مصر 

  . سالم خدا بر تو عاصی  از اميرالمؤمنين به عاصی فرزند: عمرو بن عاص نوشت حضرت عمر به والی مصر

دھيم و تو و ھمراھانت در ناز و نعمت به سر  جان می که من و کسانی که با من ھستند از گرسنگی اطالع نداری مگر

  .بريد؟ پس به فرياد ما برسيد، به فرياد ما برسيد می

 خدا، ۀبه بند :به خليفه نوشت عمرو بن عاص رسيد او درجواب دسته که نامه ب  می نويسند زمانیمؤرخين

ھای من به شما خواھد  گويم، ديری نخواھد گذشت که کمک و من خدا را سپاس می. سالم خدا بر تو باد! اميرمؤمنان

خشکه  ی از راهئھا رسيد و خواھی ديد که يک سر قافله نزد تو و يک سر آن پيش من باشد و سعی خواھم کرد که کمک

بيست کشتی با بار گندم و  بحر   ًستاد و ضمنا از راهھزار شتر با بار گندم فر گاه از راه خشکی يک آن. بفرستم وبحر نيز

  .)١١٥ أخبار عمر صفحه. (لباس فرستاد جوره روغن و ھمچنين پنج ھزار

و آن طور که  ھا کمک طلبيد ھای مشابھی فرستاد و از آن عراق و فارس نامه حضرت عمر در نامه ای به والی شام ،

  ).٢٦٢الفاروق عمر، صفحه( . با چھار ھزار شتر بار به مدينه آمدقبل از ھمه ابوعبيده بن جراح: گويد طبری می

ابوعبيده بن جراح ھدايت فرمود تا اين مواد در اطراف مدينه توزيع نمايد که از اثر تب وتالش  به شخص عمر حضرت

   :نويسند رخين میؤم . حضرت عمر مبلغ چھار ھزار درھم انعام داد  وی

من به خاطر خدا اين کار را کردم بنابراين دنيا را بر من عرضه : امتناع ورزيد و گفت اين مبلغ ابوعبيده از پذيرفتن

ندارد و افزود که رسول هللا  به من مالی داد و  ممانعتی مالی که بدون سؤال کردن به تو برسد: گفت )رض(عمر. مکن

ابوعبيده ناچار . چيزی گفت که من به تو گفتمبه من  هللا صلی هللا عليه وسلم گاه رسول من از پذيرفتن آن امتناع کردم، آن

  ).٥/٨٠( تاريخ الطبری.(ھای ديگر وارد مدينه شدند پذيرفت و با ھمکاران خود برگشت و بعد از او قافله

را  وحضرت عمر آن ھزار بار شتر رسيد سه ھزار بار شتر غله فرستاد و از عراق يک ھمچنان حضرت معاويه از شام

  .وبرای ھر خانواده حقوق ماھور تعيين نمود  .کرد مردم تقسيم می ينبا يک نظم خاصی در ب

 و ورد تا  غذا پخته آعمل می ه ز ھا داشت، و کوشش بپشآ غذای پخته توسط تھيۀتوجه زيادی به ) رض (حضرت عمر 

گر  ا:شت حضرت عمر طی اعالميه برای مردم ابالغ دا. ماده ودر صبح وقت به توزيع آن در بين مردم می پرداخت آ

ی از ساکنان مدينه يک خانوار از پناھندگان را اضافه خواھم کرد تا اين که خداوند ا خشکسالی ادامه يابد به ھر خانه

   )٥/٢٦٣(تاريخ الطبری  .(راھی بگشايد

ينه ی از ساکنان مدا  ھر يکی از گرسنگان را به خانهاگر خشکسالی ادامه داشته باشد،: و در روايتی آمده است که گفت

  سپارم چرا که مردم اگر نيم سير بشوند نخواھند مرد می

  .)١/٣۶۴(، محض الصواب 403 إسماعيل بدوی صفحه. السياسة الشرعية د

  

  :توسل به هللا 

شود دست به دعا  که به مصيبت مبتال می ت سختی ومصيبت راه وروش  شرعی بوده ، انسان زمانیقدر و هللا به توسل

کننده در دعای خود چيزی را وسيله قرار دھد که  هللا اين است که دعا) و خواندن(در دعا  ولی حکم شرعی. می برد 

  .ناگزير برای اين که آن چيز سبب قبولی دعا باشد. موجب اجابت آن شود

است، لذا هللا تعالی عمل کسی را که بدون  دعا از انواع عبادت است و عبادت موقوف به شريعت  نبايد فراموش کرد که

 .ن هللا از شريعتی پيروی نمايد، رد کرده و آن را از انواع شرک قرار داده استاذ
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ُأم لھم شرکاء شرعوا لھم من الدين ما لم يأذن به هللا  «: فرمايد هللا تعالی می َّ ِ ِِ ِْ َُ ْ َ َ َْ ْ ْ َْ َ ََ ِّ َ ُ ُ ُُ َ َ دارند که ) معبودانی(آيا آنان شريکانی (» َ

 »٢١/شوری«). اند ھا ساخته اذن هللا آئينی برای آن بی

توسل غير مشروع اين است که انسان به چيزی که وسيله نيست متوسل شود يعنی چيزی که در شريعت به عنوان وسيله 

قرار داده نشده است بنابراين توسل کردن به چنين وسايلی لغو و بيھوده و باطل و خالف شرع و عقل می باشد، از آن 

که از مرده ای بخواھد برايش دعا کند، اين کار  ص مرده متوسل شود چنانجمله اين است که نفری به دعای يک شخ

 سفاھت يک انسان است اگر از مرده ای بخواھد که برايش دعا کند چون کسی که ۀ شرعی نيست بلکه نشانۀيک وسيل

صلی هللا عليه ْمرد عملش تمام می گردد برای ھيچ فردی ممکن نيست ھرگاه مرد برای ديگری دعا کند حتی برای پيامبر

بعد از مرگ به دعای پيامبرصلی هللا عليه  ) رضی هللا عنھم (اينکار مقدور نمی باشد به ھمين خاطر اصحاب وسلم

   .متوسل نشده اند وسلم

  ! محترم ۀخوانند

ھنگامی که مردم دچار خشکسالی ) عنه رضی هللا( عمر خالفت حضرت در زمان ور شديم ،آکه در فوق ياد  طوری

َاللھم إنا کنا نتوسل إليک بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليک بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون«:گفتشدند،  ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ُْ َُ َ ََ َ ِ ِِّ َّ ِّ َِّ ِ ُ ِ ِ ُِّ ََّ َ ََ َِ ِ ِ َِ َ ََ َ ََّ َّ َُّ  رواه بخاری »َّ

برايمان باران می متوسل می شديم و تو  پروردگارا ما ھرگاه دچار خشکسالی می شديم به پيامبرصلی هللا عليه وسلم(

رضی  عباس  حضرت اهآنگ)يم برايمان باران بفرستئتوسل می جو پيامبرصلی هللا عليه وسلم کاکای فرستادی و حال به

   .است و از خداوند درخواست نمودبرخ هللا عنه 

ای  :فتحضرت عمر طی خطبه گ»  عام الرماده«در يکی از روز ھای قحطی مدينه در  :می فرمايد  سليمان بن يسار

 من آزموده است، و ۀ شما و شما را به وسيلۀمرا خدا به وسيل. از خدا در مورد خود و درون خويش بترسيد! مردم

يد خدا را ياد کنيم تا دلھای ما را نيک ئپس بيا.  ماۀخدا بر من است يا بر شما يا بر ھم قھر وغضب دانم که من نمی

گاه دستھايش را باال برد و دعا کرد و گريه نمود و مردم  آن . ما برداردبگرداند و بر ما ترحم نمايد و خشکسالی رااز

  »١١٦ أخبار عمر، صفحه )٣/٣٢٢(الطبقات «. نيز چنين کردند

 ما ۀترسم که خشم خدا شامل ھم من می! ای مردم: گفت عمر بن خطاب می که حضرت: در روايتی آمد است  و از اسلم

لشيخان به روايت بالذری . (د خود سازيۀ به سوی خدا رو آوريد و نيکی را پيششده است، پس دست از گناه برداريد و

  .).٣١٩ صفحه

يد و ئاز خدا طلب آمرزش نما! ای مردم: گفت عمر را ديدم که بعد از نماز مغرب می: گويد ھمچنين عبدهللا بن ساعده می

او ھمواره چنين توصيه . ه باران عذابش رابه سوی او برگرديد و فضل او را بطلبيد و باران رحمتش را آرزو کنيد ن

  .).٣١٩ الشيخان به روايت بالذری صفحه.(کرد تا اين که خشکسالی پايان يافت  می

ُفقلت  « :گاه اين آيـات را تالوت کرد بر منبر رفت تا دعای طلب باران کند آن )رض( عمر بن خطاب: گويد شعبی می ۡ ُ َ

َٱستغفروا ربكۡم إنهۥ ك ُ َُّ ِۡ ُ َّ َ ْ ِ ۡ ٗان غفاراَ َّ َ ٗيرسل ٱلسماء عليكم مدرارا ، َ َ َۡ ِّ ُ ۡ َۡ َ ٓ َ َّ ِ ِ از پروردگار : ام و بديشان گفته «).١١ -١٠: النوح سوره(»  ُ

ھاي   باران خدا از آسمان) اگر چنين كنيد). (بخشايد و شما را مي(خويش طلب آمرزش كنيد كه او بسيار آمرزنده است 

ِوأن ٱستغفروا ربكۡم ثم توبوا إليه « و .»باراند پر خير و بركت را پياپي مي ِۡ َۡ ِ ْ ْٓ ُ ُُ َّ ُ ُ َّ َ ۡ َ ِ َ و اين كه از « ).٣: ھود ۀسور(» َ

چرا دعای طلب باران : از او پرسيدند. ين آمدئسپس از منبر پا . »وي او برگرديدپروردگارتان طلب آمرزش كنيد و به س

   ).٣٢٠ روايت بالذری صفحهالشيخان به  .(ھای آن طلب کردم من باران را از راه: نکردی؟ گفت

ھدايت فرمود که در   واليان خود  ۀتصميم گرفت که دعای طلب باران بکند به ھم )رض (حضرت عمر  و ھنگامی که

فالن روز معين از شھر بيرون بشوند و به خدا متوسل شده از او طلب باران نمايند و خود نيز در حالی که عبای رسول 
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ای ايراد کرد و خدا   بر دوش داشت در ھمان روز معين بيرون شد و به مصلی رفت و خطبههللا صلی هللا عليه وسلم را

 طلب آمرزش نمود و در پايان عبايش را ءاو در ابتدا. کردند زنان نيز بيرون شده و دعا می. را زاری و تضرع نمود

الطبقات  .(شد  تر وری که محاسنشبرگردانيد و بعد از آن نيز به دعا و زاری و تضرع ادامه داد و به شدت گريست ط

)٣/٣٢٠..(  

آمده است که او با توسل به دعای عباس بن عبدالمطلب طلب باران کرد و  )رض( و در صحيح بخاری به نقل از انس

شويم  متوسل می پيامبر کاکای شديم؛ اکنون به دعای  به دعای پيامبرت متوسل شده، آب داده میًما قبال! بار الھا :گفت

  ) ١٠١٠البخاری ش ( .ما آب بدهپس به 

گاه دست  ھای تو بيکران است آن من خسته شدم و رحمت ! بار الھا: و در روايتی آمده است که در پايان دعای خود گفت

يم و تو به حق ئجو  پيامبرت و ديگر بزرگان قومش توسل می کاکای اکنون ما به دعای: عباس را گرفت و گفت

ِوأما ٱلج« :ای فرموده ۡ َّ َ ٗدار فكان لغلمين يتيمين في ٱلمدينة وكان تحتهۥ كنز لھما وكان أبوھما صلحاَ ِ ِ ِ ِ ِ َِٰ ََ َ َ َ َُ ُ ُ ُ َُ َ َ َ ََ َ َ ََ ََّ ٞ َ َۡ ۡ َۡ ۡ ِ ِ َٰ ُ  ).٨٢: الکھف ۀسور(»َ

ّمتعلق به دو كودك يتيم در شھر بود و زير ديوار گنجي وجود داشت ) را بدون مزد تعمير كردم كه آن(ّو اما آن ديوار «

  .»)را برايشان پنھان كرده بود و آن(ان بود و پدرشان مرد صالح و پارسائي بود كه مال ايش

گاه عباس در  آن. را به خاطر صالح پدرشان حفظ کردی، پس ما را ھم به خاطر صالح کاکای پيامبر حفظ بفرما و آن

شود  گير نمی بتی دامنھيچ بال و مصي! بار الھا: حالی که اشک از چشمانش جاری بود، دست به دعا برداشت و گفت

ھا به خاطر جايگاه من نزد  شود مگر با توبه و استغفار، و ھم اکنون اين مگر در مقابل گناه و معصيت؛ و رفع نمی

اند و دستان آلوده به گناه خود را به سوی تو دراز کرده و موھای پيشانی خود را به تو  رسولت، به من مراجعه کرده

  .داريم عالم می خود را اۀايم و توب سپرده

  .به ما آب بده و ما را نااميد مگردان! ترين مھربانان ای مھربان 

گيری و اکنون کودکان به فرياد  گذاری و دست ورشکستگان را می تو حافظ ھمه ھستی و ھيچ کس را تنھا نمی! بار الھا 

  . ست و تو عالم به ظاھر و باطن ھستیھا رسيده ا اند و صدای شکوه و گاليه به آسمان اند و بزرگان پراکنده شده آمده

ھا را از باران خود سيراب کن قبل از اين که نااميد بشوند و نابود گردند؛ چرا که از رحمت تو نا اميد  آن! بار الھا

   )٢١٧ صفحه) محمد رشيد رضا(الفاروق عمربن الخطاب .( شود، مگر کافران نمی

ھای بزرگ   عباس دعای خود را به پايان برد، ابرھای آسمان مانند کوهو در روايت ديگری آمده است که بعد از اين که

الخالفه .( پديدار شد و باريدن گرفت و ديری نگذشت که زمين سرسبز و خرم گرديد و وضعيت زندگی مردم بھبود يافت

  .)٣٠٢ يحيی يحيی، صفحه. الراشدة والدولة االموية، د

  

  :توقف حدشرعی در عام الرماد 

که از حد سرقت  :متوقف شد، حکم شرعی قطع در سرقت بود، اين بدين معنی است  ام در سال قحطی مدينهيکی از احک

  .شد  آمد وتوسط فرمان حضرت عمر حد سرقت متوقف  عمله سال صرف نظر ب در اين 

ورد خوردن مال مردم در صورت گرسنگی شديد و برای نجات دادن جان خود، سرقت م که زيرا حکم شرعی ھمين بود

را خورده بودند، قطع نکرد بلکه  دست بردگانی را که شتری را کشته و گوشت آن حضرت عمر بنابراين. نظر نيست

  .)٣٠٢يحيی يحيی، صفحه . الخالفه الراشدة والدولة االموية، د( قيمت شتر را بپردازد: ھا گفت آن مالک به

مصنف عبدالرزاق ( .خشکسالی دست قطع نشود درخت خرما و در ۀفرموده است که دزدی خوش حضرت عمر ھمچنين

)١٠/٢٤٢.(  
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که در  اند که در خشکسالی دست دزد قطع نشود، چنان فقھای مذاھب فتوا داده حضرت عمر ۀو بر اساس ھمين فرمود

مغنی از امام احمد نقل شده است که به وقت گرسنگی دست دزد قطع نشود يعنی اگر شخص محتاج و نيازمند چيزی 

  .  استمضطرخورد دستش قطع نگردد، چرا که او در حقيقت، دزديد تا ب

: از احمد پرسيدند.. نقل کرده که دستور داده است تا در خشکسالی دست دزد قطع نشود)رض(جوزجانی ازحضرت عمر

ی المغن.(بلی، در صورتی که نياز شديد به اين کار باشد و مردم دچار گرسنگی باشند: يد؟ گفتئگو شما نيز ھمين را می

  ).٨/٢٧٨ابن قدامة (

به ريشه و را باشد که نگاھش  و اين خود بيانگر فھم عميق و رأی صائب عمر بن خطاب نسبت به اھداف شريعت می 

دانست که جز گرسنگی و نياز شديد  نگريست و می   دزدی می ۀاو به انگيز. ھا موضوع مسايل دوخته بود نه به ظاھر آن

 سرقت غالمان حاطب ۀچنان که در قضي. برد  که ضرورت ممنوعيت را از بين میدانست چيزی ديگر نيست و نيز می

ھا حالل  آورند و برای آن گذاريد تا اين که ناچار به حرام رو می گيريد و گرسنه می ھا را به کار می شما آن: گفت

  .)١٣٦ االسالمی، صفحه  االجتھاد فی الفقه )٣/١١(إعالم الموقعين ( .شود می

  

  عام الرماده ت زکات درعدم پرداخ

  مردم به تعويق انداخت و بعد از اين که خشک سالی ۀ پرداخت زکات را از عھدعام الرمادهدر  )رض(عمر حضرت

الخالفة و الخلفاء .(ھا زکات سال گذشته را وصول کرد برطرف گرديد و مردم شاھد سال سرسبز و آبادی شدند از آن

  .)١٦٦ الراشدون، سالم البھنساوی، صفحه

 تآدر جنب ساير اجرا ،عام الرمادهعمر بن خطاب در : گويد چنان که يحيی بن عبدالرحمان بن حاطب می

به تعويق انداخت و در سال بعد زکات سال گذشته را نيز از کسانی که صاحب نصاب بودند  ھم زکات را اخذ تدابير

 مستضعف توزيع کنند و زکات يک سال را به ھا دستور داد تا زکات يک سال را در ميان مردم وصول نمود و به آن

  ) .٣٢٤بالذری صفحه    روايت به الشيخان(بيت المال تحويل بدھند 

   آمين يارب العالمين .الھی ما را به راه اسالم برابر و متصف بساز 

  

  تدابير حکيمانه حضرت عمردر مورد قحطی مدينه: موضوع 

  :تتبع ونگـارش 
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