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  معاش 

   ازبيت المال حضرت عمر
ای احکام  صلی هللا عليه وسلم و خلفای راشدين مجموعه هللاعلما از خالل عملکرد رسول 

  شرعی بعمل اورده وحکم نموده اند :مخارج خليفه استنباط معاش وساير پيرامون 
مصروف امور وشؤن ی ميباشد ،وخليفه ليت عظيمؤبه دليل اينکه خليفه دارايی مس

او گذاشته شده است  در مقابل مسئوليتی که به عهده برايش جايز است تا  بوده مسلمانان 
امام نووی، ابن  طوريکه  وبدست ارد .از بيت المال دريافت معاش ومايحتاج خويش را 

  اند.  العربی، بهوتی و ابن مفلح به جواز اين امر تصريح نموده
)، السلطة التنفيذية 229، 12/228،البداية والنهاية ( )11/137روضة الطالبين ((
)1/218.(  

سهميه خويش را از بيت تا بدين عقيده اند که برای خليفه جائز است حتی برخی از علماء 
المال بردارد ، بادرنظرداشت اينکه خليفه برای اين مال ضرورتی هم  نداشته باشد وحتی 

بهتر از برنداشتن آن  تعين شده برای امام   برداشتن هزينهبرخی از علماء فرموده اند :
داند.  ند خدمت رسانی کند، چرا که خود را شاغل میتوا است، زيرا با برداشتن، بهتر می

  ).7/137شرح مسلم نووی. ((
حضرت عمر رضی هللا عنه قبل از اينکه مسؤليت عظيم امير المومنين يعنې نماينده و 

ممثل سياسی و دينی مسلمانان را بدوش بگيرد، به پٻشهء  تجارت مصروف بود.  بعد از 
ث خليفهء  مسلمانان اجرای وظيفه نمود ، وقت کار به حيدر سال سيزدهم هجرت اينکه  

برآن شد تا معاش صحابه وفيصله برای پيشبرد امور تجارتی را نداشت، بنآ قرار 
  .استمراری برای اش از بيت المال تعيين گردد

او در يکی از روز ها اهالی شهر مدينهء منوره را در مسجد فراخواند و خطاب به آنان 
کردم و حاال شما مرا مشغول نموديد، اکنون بگوييد چگونه  من کار تجارت می«گفت: 

مردم در تعيين مقدار حقوق مستمری پيشنهادهای مختلفی ارائه » امرار معاش کنم؟
،در رضی هللا عنه نيز حضور داشت، حضرت عمر کردند. در اين اجتماع حضرت علی 

گفت: نظر شما چيست؟ او اظهار داشت: آنچه به خطاب به حضرت علی کرم هللا وجهه 
تان کافی است، همان تعيين شود.   طور متوسط برای مصارف ومخارج شما و خانواده

 .شدحضرت عمر رضی هللا عنه اين نظر را پسنديد و پذيرفت و مقدار متوسط تعيين 
ای که حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحه و حضرت زبير  يک بار در جلسه

رضی هللا عنهم جميًع حضور داشتند، اين بحث باری ديگری مطرح شد که:معاش 
حضرت عمر رضی هللا عنه از بيت المال بايد افزايش يابد تا در تنگنا و حرج نباشد، ولی 

پيشنهاد را به حضور حضرت عمر رضی هللا اين  جرائت نداشتند تاهيچ يکی از صحابه 
المؤمنين حضرت حفصه رضی هللا عنها دختر ايشان رفتند  نزد امبه بنآ ،عنه مطرح نمايند

و از طريق وی نظر حضرت عمر رضی هللا عنه را جويا شدند و اين را هم توصيه 
ی مطرح کردند که به حضرت عمر رضی هللا عنه گفته نشود که اين پيشنهاد را چه کسان

  کرده اند. 
حفصه رضی هللا عنها نزد حضرت عمر رضی هللا عنه رفت و مسأله را حضرت بی بی 
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با وی در ميان گذاشت، از طرح اين موضوع آثار خشم بر چهره حضرت عمر رضی 
  هللا عنه نمايان شد و اظهار داشت:

ل بايد نظر اين پيشنهاد را چه کسانی مطرح کرده اند؟ حفصه رضی هللا عنها گفت: او 
بودند،  شما معلوم شود، حضرت عمر رضی هللا عنه گفت: اگر اين افراد برايم معلوم می

هايشان باقی  شد، يعنی آثار تنبيه بر چهره هايشان متغير می شدند که چهره چنان تنبيه می
ماند، آنگاه خطاب به حفصه گفت: تو بگو بهترين لباس پيامبر اکرم صلی هللا عليه  می

ر خانه تو چه بود؟ وی گفت: دو تکه لباس رنگی که آن حضرت صلی هللا عليه وسلم د
 .پوشيدند های نمايندگی می وسلم روزهای جمعه و يا هنگام مالقات، با وفود و هيئت

  سپس فرمود: 
بهترين غذای آن حضرت صلی هللا عليه وسلم در خانه تو چه بود؟ وی گفت: نان جو، و 

ی نان گرم جو ريختيم و آن حضرت صلی هللا عليه وسلم با ما يک بار مقداری روغن رو
اشتها و مزه خاصی آن را تناول فرمودند و به ديگران هم دادند. باز اظهار داشت: 

خوابيد چه بود؟ وی گفت:  بهترين بستری که آن حضرت صلی هللا عليه وسلم بر آن می
تان نصف آن را پهن و کرديم و در زمس تکه دبل وزخيم که در تابستان زيرانداز می

داديم، آنگاه خطاب به حفصه رضی هللا عنها فرمود:  نصف ديگر را روی خود قرار می
ای حفصه ! به آنان بگو که پيامبر اکرم صلی هللا عليه وسلم با اين رقم زندگی نمونه 

 .ورهنمايی  زندگی ما است .ما به آن عمل خواهيم کرد 
ق و يار من، (پيامبر اکرم صلی هللا عليه وسلم و برای  شان بگو : مثال من و دو رفي

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

 .رفت و به يار خود ملحق شد
و اگر او بر روش يار پيشين خود بر راه آنها برود،  آنگاه نفر سوم شروع به حرکت کرده

به آنان ملحق خواهد شد و اگر برخالف راه و روشن آنان برود، هرگز به آنان نخواهد 
 ).رسيد 

مورخين مينويسند :در يکی از روز ها ی جمعه زمانيکه حضرت عمر (رض) مصروف 
ه ميشود که حتی يکی از پينه ايراد خطبه بود ، درازار که بر تن داشت دوازده پينه ديد

 .های آن از پينه جرمی بود 
ميگويند در يکی از روز های جمعه ناوقت به مسجد تشريف اوردند، بر منبر باال رفت 

هايم  اوآل از تاخير خود معذرت خواست ،وعلت تأخير خويش را نيزذکر کرد وگفت:لباس
 .را شسته بودم و ديگر لباسی نبود که آن را تن ميگردم 

ميگويند در يکی از روز ها که مصروف غذا خوردن بود ،غالم اش آمد و عرض کرد: 
عتبه بن ابی فرق برای مالقات اش آمده است، ايشان اجازه ورود داد و برای غذا تعارف 

کرد. او سر سفره آمد و شريک غذا شد ولی نتوانست به طور کامل غذا بخورد، زيرا 
ظهار داشت: مگر ممکن نبود از آرد غربال شده استفاده غذای خوب و لذيذی نبود، آنگاه ا

شود؟ حضرت عمر رضی هللا عنه فرمود: آيا اين نوع غذا برای تمام مسلمانان ممکن 
است تهيه شود؟ وی گفت: البته همه مسلمانان شايد نتوانند تهيه کنند، حضرت عمر رضی 

و آرزوهای) خودم را در دنيا ) ها خواهيد که من تمام لذت هللا عنه فرمود: افسوس! شما می
 !به اتمام برسانم
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معاش ماهور حالت زهد و ترک دنيا درشخصيت حضرت عمر (رض) تا به حّدی بود که 
را از بيت المال کمتر از همه در نظر گرفته بود به طوری که به هيچ وجه  خويش 

امور کرد ، نسبت مصروفيت های وظيفوی به  ضروريات زندگی ايشان را کفايت نمی
در برخی از  وتجارتی هم طوريکه الزم بود رسيدگی کند ، بنآ در امد ناچيزی داشت 

به قرض گرفتن از بيت المال هم  حاالت در زندگی اش طوری پيش می آمد که  یاوقات
 .مجبور ميشود 

مورخين می نويسند حضرت عمر (رض) روزانه دو درهم از بيت المال سهميه ميگرفت 
لباس، يکی برای تابستان و لباسی ديگر برای زمستان بود ، ميگويند از وساالنه دو دست 

 مصارف بيت المال مرکبی را برای ادای مراسم حج و عمره هم تعيين نموده بودند.
( تفصيل: رساله طبقات ابن سعد نوشته :شيخ الحديث موالنا محمد زکريا ، ترجمه: 

  ابوالحسين عبدالمجيد مرادزهی خاشی).
  حترم !خواننده م

حضرت ی  به خانه صحابی جليل القدر اسالم می فرمايد :روزی عبدالرحمان بن نجيح 
باشد، روزی غالمش  ضی هللا عنه رفتم ديدم مشغول دوشيدن ماده شتر خود میرعمر 

رفته بود تا شتر را بدوشد، متوجه شده بود که قبل از او چوچه شتر، شيرهای مادرش را 
حضرت شيرهای يکی از شتران بيت المال را دوشيده، نزد  دمجبورشنوشيده است، غالم 
حضرت عمر رضی هللا عنه بعد از اين که شير را  حاضر نمايد .عمر رضی هللا عنه 

 .نوشيد، گفت: اين شير را از کجا آوردی؟ او گفت: شير يکی از شتران بيت المال است
دی تا بنوشم؟ سپس نزد حضرت عمر رضی هللا عنه گفت: وای بر تو به من شعله آتش دا

خواست،  آن شير را که ازشتران بيت المال نوشيده بود ، مسلمانان رفت وحالل بودن آن
  )702که مسلمانان آنرا برای او حالل کردند. ( تاريخ المدينة المنورة صفحه

   مورخين می نويسند :
 روزی حضرت ابو موسی اشعری(رض) اطاق که اموال بيت المال درآن نگاهداری

ها يک درهم يافت. آنرا به يکی از  کرد که از ميان خاکروبه ميشد، جارو میومحافظت 
حضرت عمر (رض) آن درهم .های حضرت عمر فاروق كه طفل کوچکی بود داد نواسه 

را در دست نواسه خويش ديد گفت: اينرااز کجا يافتی؟ طفل گفت: اين را ابو موسی به 
اين اصل،که نواسه اش درهم را کجابه شدن به  حضرت عمربعد از ا\اه .من داده است

عصبانی شد و آن درهم را از دست نواسه خود گرفته به بيت المال  دست اورده است ،
تر از خانه ما نيافتی؟  ای را ذليل و فرمود: ای ابو موسی! خانه دوباره تسليم نمود 

می را در دهان مؤرخين می نويسند: عين واقعه برای دختر پسرش پيش آمد که او دره
کرد. اما آن جناب انگشت در دهانش گذاشت و درهم را  دويد و گريه می گذاشته بود و می

و اما زمامداران و والت امور  بيرون اورده وتسليم بيت المال نمود .اش از دهن 
افغان نه تنها در فکر طلبيدن حالل نيستند بلکه  بخصوص زمادران کشورهای اسالمی و

را حق مشروع خويش می دانند و چنان درآن تصرف ميکنند که خالف  مال بيت المال
 »فاعتبرو يا أولي اآلبصار :«اين حکم است که می فرمايد  صريح

الخالفة «) رساله  270دانشمند شهير جهان اسالم دکتور يحيی اليحيی در صفحه (
  مينويسد : »الراشدة 

نفسی من مال هللا بمنزلة قيم إنی أنزلت :«حضرت عمر رضی هللا عنه فرموده است 
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بيت المال به دست «».اليتيم، إن استغنيت عنه ترکت، وإن افتقرت إليه أکلت بالمعروف
من مانند مال يتيمی است که به دست سرپرست او است. اگر به آن نياز داشته باشم به 

  ».خورم و اگرنه صرف نظر خواهم کرد مقدار نياز خود از آن می
  : در يکی از روز ها ، يکی از دامادهای حضرت عمر ضی هللا عنهمورخين مينويسند 

  ضی هللا عنهرعمر حضرت نزد او آمد و گفت: از بيت المال چيزی به من ببخش. 
تاريخ ».( ای خائنانه خدا را مالقات بکنم خواهی با چهره می«خشمگين شد و گفت: 
  .)271اإلسالم: ذهبی صفحه 

  می افزايند :مورخين 
حتی اعضای فاميل خويش را از   استفاده   المومنين  حضرت عمر  رضی هللا عنهامير 

  منع  می فرمود : ،ای که دولت در اختيار مردم گذاشته بود از امکانات عمومی
فرمايد : من چند راس  شتر خريدری نمودم ،   می  طوريکه  عبدهللا بن عمر ضی هللا عنه
ها را برای  آن ،نمودم و بعد از اين که فربه شدند وآنرا در چراگاه عمومی مسلمانان رها

ها  به آن  عمر ضی هللا عنهحضرت فروش به بازار عرضه داشتم . وقتی در بازار چشم 
عبدهللا را    ضی هللا عنهرافتاد گفت: صاحب اين شتران کيست؟ گفتند: عبدهللا است. عمر 

ها را از کجا  س گفت: اين... پسر اميرالمؤمنين! سپواه واه گفت:  خواست وبرايش 
عبدهللا گفت: شتران الغری خريدم و در چراگاه عمومی رها نموده و اکنون   ای؟ آورده

  ام.  ها را برای فروش عرضه داشته آن،اند فربه شدهچاق و که 
گفتند: شتران فرزند اميرالمؤمنين را بچرانيد و آب  جا می گفت: البد آن  عمر ضی هللا عنه

ی خود را بردار و بقيه  ی اوليه ها را بفروش و سرمايه ت: ای عبدهللا! آنبدهيد. سپس گف
  .)158، 157ابن الجوزی صفحه»( مناقب عمر«را به بيت المال تحويل بده. 

  محدثين می افزايند :
روزی حضرت عمر مريض بود و اطباء وی را به خوردن عسل  توصيه فرمودند . اما  

ن بخورد. جز اين که در بيت المال عسل وجود داشت. و او عسل در خانه  نداشت تا از آ
من مريض هستم و ای مردم ناچار روی منبر رفت و به مردم گفت:   عمر ضی هللا عنه

دهيد که از عسل بيت المال  اطباء مرا به خوردن عسل  توصيه فرموده اند ،  آيا اجازه می
وافقت خود را اعالم نمودند و مقداری بردارم. حاضرين به گريه افتادند و همه يکصدا م

رحم کند، او خلفای بعدی را به مشقت   به يکديگر گفتند: خدا به حال عمر ضی هللا عنه
  ) 113فرائد الکالم للخلفاء الکرام، صفحه« انداخت. 

حضرت علی کرم هللا وجهه می فرمايد : روزی حضرت عمر (رض ) را ديدم که بر 
روی؟ گفت:  دواند . گفتم: ای اميرالمؤمنين! کجا می شتر سوار وبه عجله شتر خود را می

گردم که (از چراگاه خويش مفقود شده ) . گفتم: به خدا  به پشت شتری از بيت المال می
گفت: ای ابوالحسن! مرا   که خلفای بعد از خود را به مشقت انداختی. عمر رضی هللا عنه

ميرد روز قيامت حسابش از مالمت نکن. به خدا اگر در آن سوی فرات چوچه شتری ب
  »مناقب عمر«عمر گرفته خواهد شد. 

مشک و مواد خوشبو آوردند، آن جناب فرمود: يک مقدار ميگويند روزی از بحرين  -
  کردم.  کرد، من تقسيم می ها را وزن می اگر زنی اين

کنم. فرمود: خير، زيرا دستت با آن آلوده  همسر ايشان عاتکه اظهار داشت: من وزن می
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تر از ساير مسلمانان  مالی، در نتيجه، سهم تو افزون شود، آنگاه دستت را به گردنت می می
  خواهد شد. 

عبدهللا فرمود: هشتاد هزار درهم به پسر خويش در آخرين لحظة زندگی به امير المؤمنين 
المال قرضدار هستم ، باغ و چيزهای ديگر مرا فروخته و مبلغ آن را به بيت المال بيت 

  پرداخت کنيد.
ای عبدهللا! شما در جلوی من ضامن باش. چنانکه عبدهللا (رض) ضامن شد و پيش از  

دفن ايشان اعضای شورا و چند نفر از انصار را بر اين شاهد کردند و در ظرف يک 
فروخته، تمام وجه مذکور را به حضرت عثمان(رض)تسليم وسند هفته اشيای مزبور را 

اخذ نمودند ، درسند که تعدادی از اشخاص بحيث شاهد امضا نموده اند .(طبقات ابن 
  سعد).

 
الهی ما را به اوصاف اسالمی متصف بساز تا بتوانيم اخالق، کردار و روشهای نيک  

  .کنيم. آمين يا رب العالمين اسالمی را ازين پيشوايان اسالم بياموزيم و پيشه
 


