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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  »سعيد افغانی   ـ  سعيدی«  امين الدينالحاج داکتر 

  ٢٠٢٢ اگست ٠۵
 

 )رض(با حضرت عمر  اش تجيفه ومناظره
 ومناطق دمشق(والی شام حيث ه ب »األمة نامي«بن جراح   ، أبوعبيده)رض(عمر   در زمان خالفت أميرالمؤمنين

 از -است که به جنت بشارت داده شده است  ده تن  يکی از )رض(ابوعبيده .(اجرای وظيفه می نمود ) امروزۀسوري

 ).است  مبشرهۀعشر ۀجمل

اطالع  تا بر احوال مردم آن ديار عازم شام گرديد مسلمانان أمور  غرض بررسی )رض(اسالم حضرت عمر  ۀخليف

  ابوعبيده ارسال شده است وۀای به خان بود که از طرف پادشاه روم، ھديه شنيده در ضمن آنحضرت. دحاصل فرماي

 هيک پادشاه قدرتمند به يک فرماند ، او را کنجکاو کرده بود تا دليل ارسال ھديه را آن ھم از طرف موضوع ھمين

  .قرار دھد بررسی مورد اسالم

خانم و ) رض(ابوعبيده بود که  مشھور.  ابوعبيده تشريف فرما شدۀخان ر شام بهمنين بعد از وصول به دياؤالمامير

حضرت عمر و حضرت أبو عبيده . بود نيزأمانت کار و اليقی  خانم  داشت که) رض(نام نجيفه ه  ب یھمسر

عمر فاروق  به محض اين که چشم. وارد مجلس آنان شد  )رض(ناگھان تجيفه صحبت کردن بودند که  مشغول

، خودم  بلی ھستی؟ او عرض کرد؛ آيا تو ھمسر ابوعبيده: آميز گفت به تجيفه افتاد با لحنی اعتراض )رض(

اميرالمؤمنين  تجيفه با تعجب پرسيد؛ منظورت منم؟! که بدبخت خواھم کرد هللا قسم به: فرمود )رض(عمرفاروق .ھستم

که تجيفه به اصل قضيه پی برد و فھميد که علت وقت بود آن  …! به خدای سوگند که بدبخت خواھم کرد!  بلی :فرمود

سپس شروع . است ای است که از طرف پادشاه روم ارسال شده ھمان ھديه اميرالمومنين حضرت عمر، عصبانی بودن

آگاه باش که شما با تمام عزت و اقتدار خود  ای اميرالمؤمنين، بدان و«: به توضيح دادن مطلب کرد و در پايان گفت

  .»! کردن مرا نداريدقدرت بدبخت

خطاب به اميرالمؤمنين  ھمسر او را عصبانی کرد به طوری که به اعتراض عليه او برخاست و جسارت تجيفه اين

او حقش است . شود چنين زنی بايد ادب. است که او را بدبخت کنی ای اميرمؤمنان، خداوند تو را معين کرده!  بلی :گفت

  .!که بدبختش کنی

 ندارد که مرا بدبخت به خدای سوگند که او اين قدرت را! وم با کمال جرأت و شھامت عرض کرد؛ نهبرای بار د تجيفه

  .کند
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پشتوانۀ تو کيست؟ چه کسی تو را از دست من : کنی، بگو می تو که با اين شھامت صحبت: با تعجب پرسيد )رض(عمر 

  دارد؟ در امان نگه می

اين بزرگ بانوی . را منقلب کرد )رض(و منطقی خود، عمر   شيوااينجا بود که او لب به سخن گشود و با سخنان

اسالم را  توانی آيا می! آيا تو قدرت داری اسالم را از من سلب کنی؟: بگو! ھان: فرمود  اعظممسلمان خطاب به فاروق

  !.از قلب من بيرون آوری؟

  .چنين کاری را ندارم به خدای سوگند که قدرت! نه: فرمود )رض(عمر 

است که اسالم راستين از قلب من سلب گردد و دينی  منظورم ھمين است؛ بدبختی من زمانی: عرض کرد تجيفه

 مسلمان و تسليم اوامر الھی باشم، بدبختی به سراغم نخواھم آمد و با اسالم عزتمند تا وقتی که. دروغين جايگزين آن شود

  .چيز خواھد بودی غير از شرک بر سرم آيد، نائبا اين وجود ھر بال. خواھم بود

تأثير گذاشت که آن حضرت عصبانيت خويش را فراموش کرد و پی برد  )رض (اين سخنان آنچنان در ذھن و فکر عمر

  .ھای سعادت قرار گرفته است در اوج ايمان و قله که آن زن

جيفه فروکش کرده بود و آرامش يافته بود، خطاب به ت )رض (منين حضرت عمرؤالمقھر وغضب امير اکنون که

چنين  ی ناپذير است و مطمئنمئای که از تو جدا بدرستی از چنان ايمانی برخوردار شده! رحمت کند خداوند تو را: فرمود

قرار گرفته بود  )رض( مورد خشم عمربدين ترتيب، تجيفه که. ايمانی تو را تا فردوس برين قرين و رھنمون خواھد بود

به اين . کيدات کندأالمؤمنين را متوجه اظھارات و تاعتقاد خويش أميرل به  به رب العزت و ايمان کامبا ايمان راسخ

اسوه : بنقل از کتاب .( کند  خيراملشخود توانست اعتماد اميرمؤمنان را جلب و وی را نيز   )رض (ترټيب نجيفه

  . )  ھجری١۴٣٧االول  راستين برای زن مسلمان ، نوشته احمد الجدع ، ربيع

  
 


