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  المثابر االواب
  )کننده و مدام در یاد خداتالشگر، مراقب، تسبیح(
  

اهللا عنه در اواخر عمـر، در مـورد   عبداهللا بن عمر رضی  
  :گویدخود چنین می

با پیامبر خدا صلی اهللا علیه وسلم بیعت کـردم و تـا             «
ام و هرگـز عهدشـکنی   مـروز هـم آن را حفـظ کـرده         به ا 

  »امنکرده و چیزي از دین را تغییر نداده
ي زندگیِ مرد صالحی اسـت کـه        این کلمات خالصه  

از روزي کـه بـه   .بیش از هشتاد سـال عمـر کـرده اسـت          
   همــراه پــدرش بــه مدینــه هجــرت کــرد، ایــن نوجــوان 

  .داش با پیامبر آغاز شاش به اسالم و رابطهعالقه
از آن روز و تا سن هشتاد و پنج سالگی که در آن بـه             
لقاي پروردگارش رسید، در تالشی همیـشگی و مـداوم و           
مخلصانه، همواره مراقب نفس خـود و در خـدمت خـداي     

وقتی زندگی او را بررسی کنیم متوجه خواهیم        . متعال بود 
ي تار مویی از راه و روشی که برگزیـده بـود            شد به اندازه  
د و از بیعتی که با پیـامبر کـرد، روي گـردان             منحرف نش 

نشد و به عهدي که بسته بود پایبند ماند و به خـالف آن           
  .عمل نکرد
کننـد  هایی که در او هستند و جلـب نظـر مـی           ویژگی
علم، تواضع، استقامت و پایـداري، ورع، تـالش،         . بسیارند

اي مراقبت و صداقتش در پیروي از الگو و اسوه        
اب کرده بـود، همـه و همـه        که براي خود انتخ   

ها، چیزهایی بودند کـه     ها و خصلت  این فضیلت 
نظیـر و حیـات پـاك و         شخصیت بـی   ،ابن عمر 

صادقانه خود را بر اساس آن ساخته و پرداختـه          
  .بود

خوبیهـاي  » عمر ابـن خطـاب  «او از پدرش    
بسیاري را آموخت و در کنار پـدرش عظمـت را      

خـدا و   او ایمـان بـه      . از پیامبر خدا فـرا گرفـت      
و تا آخر عمر هـم      . پیامبر را به مانند پدرش خوب آموخت      

آن را خوب حفظ کرد، پیروي از راه و روش پیامبر را نیـز              
زده اي پیش برد و ادامه داد کـه همـه را شـگفت            به گونه 
گرفـت و در آنهـا      او کارهاي پیامبر را زیر نظـر مـی        . کرد

 کرد تا خود نیـز همـان کارهـا را درسـت ماننـد             دقت می 
 علیــه الــصلوه و -مــثالً اگـر پیــامبر . پیـامبر انجــام دهــد 

خواند، ابن عمـر نیـز در       دید جایی نماز می    را می  -السالم
دید پیامبر ایستاده دعـا  خواند، اگر میهمان محل نماز می   

کـرد و اگـر     کند او نیز در همان محل ایستاده دعا می        می
  کنـد ابـن عمـر نیـز نشـسته دعـا            دید نشسته دعا می   می
اگر در محلی پیامبر از شـترش پیـاده شـده و دو             . کردمی

   رکعت نماز خوانده او نیـز هرگـاه گـذرش بـه آن محـل               
خواند شد و دو رکعت نماز می     خورد از شترش پیاده می    می
  ... و

المؤمنین حضرت عایشه رضـی اهللا عنهـا در مـورد            ام
  :فرمایداین تبعیت کامل و دقیق چنین می

بن عمر توقف و حرکـت پیـامبر        هیچکس به مانند ا   «
دانـد و دنبـال     صلی اهللا علیه وسلم را در سفر دقیق نمـی         

ر طوالنی و با برکـت خـود را           . »نکرده است  مابن عمر، ع
اینگونه و طبق عهد و پیمانی که بسته بود گذرانـد، او در             
این کار خود چنان پایبند بود که افراد صالح بعد از او آرزو           

دیدنـد و بـه او اقتـدا        ن عمر را مـی    کردند اي کاش اب   می
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دانستند که بـه انـدازه تـار      کردند، چون او را کسی می     می
  .شدمویی از راه و روش پیامبر منحرف نمی

ابن عمر با همین تعهد و جـدیت و پیـروي از پیـامبر              
کوشید بدون اینکه حرفـی بـه       کرد، او می  حدیث نقل می  

نـد سـخنان   فرمایشات پیـامبر بیفزایـد و یـا از آن کـم ک            
او چنان به این روش پایبند بود، اگـر    . حضرت را نقل کند   

از حدیثی حرفی را فراموش کرده بود، از نقل آن حـدیث             
  .کردامتناع می

روزي . کـرد او در فتوا نیز این احتیـاط را رعایـت مـی          
ابـن عمـر در    . شخصی به نزد او آمد و از او سـؤالی کـرد           
سـائل  . دانمنمیپاسخ به مرد گفت در مورد سؤال چیزي          

چند گامی دور نشده بود کـه ابـن عمـر بـا شـادي              . رفت
: خاص و زایدالوصفی دستهایش را به هـم مالیـد و گفـت         

از ابن عمر در مورد مطلبـی کـه از آن آگـاهی نداشـت               «
  .»دانمسؤال شد و گفت نمی

او از اینکه مبادا در اجتهاد خطـا کنـد بـیم داشـت در               
ی در صـورت عـدم      حالی که طبق این اصل مجتهـد حتـ        

باشـد،  اصابه به صحیح مأجور است و داراي یک اجر مـی          
ساخت و تـا  خوف و ورعش او را از دادن فتوا منصرف می         

     جــایی کــه بــرایش مقــدور بــود از امــر قــضا نیــز دوري 
رضـی  » عثمان بـن عفـان    «روزي خلیفه سوم    . جستمی

دار شـود  اهللا عنه از او خواست که منصب قضاوت را عهده   
حـضرت عثمـان    . ی او از پـذیرش آن خـودداري کـرد         ول

ي خود پافشاري کرد و عبداهللا ابن عمر نیـز بـر      برخواسته
در ایـن هنگـام حـضرت عثمـان         . نپذیرفتن آن مصرّ بود   

   از فرمـان خلیفـه سـرپیچی       : رضی اله عنـه بـه او گفـت        
  کنی؟می

بلکـه  . نه، اصالً چنین نیست   : ابن عمر در پاسخ گفت    
  :ام که قضات سه دسته هستندنیدهمن از پیامبر ش

ي نخست قضاتی هـستند کـه از روي جهـل و            دسته
. کننـد کـه جایگـاه اینـان دوزخ اسـت          نادانی قضاوت می  

ي دوم قضاتی هـستند کـه از روي هـوي و هـوس       دسته

کنند که اینان نیز جایگاهـشان دوزخ اسـت و          قضاوت می 
ي سوم قاضیانی هستند که با روش درسـت اجتهـاد    دسته
باشند کـه اینـان     کنند و در اجتهادشان هم مصیب می      می

ترسم از دو گروه نخست باشم، لذا تـو     رستگارند و من می   
را به خدا سوگند مرا از ایـن کـار معـاف کـن و حـضرت                 
عثمان هم عذرش را پـذیرفت و او را از قبـول ایـن کـار                

  .معاف نمود
ایـستاد و روز را بـا گریـه و    ابن عمر شب به نماز مـی      

او در جوانی خوابی دید و آن خـواب         . کردغفار آغاز می  است
او در ایـن    . موجب شد تا ابن عمر چنین حالتی پیـدا کنـد          

ي در خواب دیدم کـه قطعـه پارچـه   «: گویدباره چنین می  
زربافتی در دست دارم و هر محلی از بهـشت را کـه آرزو               

بـرد و دیـدم دو نفـر مـرا       کردم پارچه مرا به آنجا مـی      می
اي به آنها   فرشته.  قصد داشتند مرا به دوزخ ببرند      گرفتندو

مـن  . »او را نترسانید و آنها مرا رها کردنـد        : رسید و گفت  
رویاي خود را براي خواهرم حفصه بازگو کـردم، و او نیـز        
خواب مرا براي پیامبر صلی اهللا علیه وسـلم نقـل کـرد و              

عبـداهللا اگـر نمـاز شـب     : پیامبر بعد از شنیدن رؤیا، فرمود   
او از آن زمـان تـا   » خواند، مرد بسیار خوبی خواهـد بـود    ب

روزي که به لقاي پروردگارش رسید، در هیچ حالتی نمـاز         
  .شب را ترك نکرد

شنید، اشـک   او به مانند پدرش وقتی آیات انذار را می        
روزي : عبید بـن عمیـر گویـد      . شداز چشمانش جاري می   

 عَلَى بِکَ وَجِئْنَا بِشَهِیدٍ ۀٍأمَّ کُلِّ مِن جِئْنَا إِذَا فَکَیْفَ ﴿7ي آیه

ــوَدُّ یَوْمَئِـذٍ   ÇÍÊÈ  شَـهِیداً  هَـؤُالء  اْ کَفَـرُواْ  الَّـذِینَ  یَ ــصَوُ  وَعَ
 ÇÍËÈ   حَدِیثاً اللّهَ یَکْتُمُونَ وَالَ األَرْضُ بِهِمُ تُسَوَّى لَوْ الرَّسُولَ

را براي ابن عمر خواندم او چنان بـه گریـه افتـاد کـه                 ﴾
  »ش را تر کرداشک چشمانش، ریش
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روزي با برادر مؤمنش نشسته بود و بـه تـالوت ایـن             
 عَلَى اکْتَالُواْ إِذَا الَّذِینَ    ÇÊÈ لِّلْمُطَفِّفِینَ وَیْلٌ ﴿ : آیات پرداخت

 یُخْسِرُونَ وَّزَنُوهُمْ أَو کَالُوهُمْ وَإِذَا   ÇËÈ  یَسْتَوْفُونَ النَّاسِ
 ÇÌÈ   مَّبْعُوثُونَ مأَنَّهُ أُولَئِکَ یَظُنُّ أَلَا  ÇÍÈ   ٍعَظِیمٍ لِیَوْم   ÇÎÈ َیَوْم 

سپس در حالیکـه اشـک بـه       ﴾  الْعَالَمِینَ لِرَبِّ النَّاسُ یَقُومُ
شد به تکرار آیـه   مانند قطرات باران از چشمش جاري می      

پرداخـت و از شـدت      » یوم یقوم النـاس لـرب العـالمین       «
  .گریه از حال رفت

به دست هم دادنـد و    جود، زهد و ورع ابن عمر دست        
هـاي باشـکوه    از او انسانی بـزرگ بـا فـضایل و ویژگـی           

حساب او چون جواد و بخشنده بود، از ثروتش بی      . ساختند
 بخشید، چـون وارع و پرهیزگـار بـود، از مـال حـالل              می
بخشید و چون زاهد بود از اینکه مبادا این بخـشش او           می

  .را فقیر و نیازمند گرداند، ترسی نداشت
 درآمد خوبی داشت و ثروتمند    ،عمر چون تاجر بود   ابن  

بود، با این حـال هرگـز ایـن ثـروت را بـراي خـود نگـه              
. بخـشید نداشت، بلکه به فقرا و مساکین و مستمندان می        

 یکی از این بخششهاي ابن عمـر را بـر        »ایوب بن وائل  «
 روزي چهـار هـزار درهـم و     : گویدایمان بازگو کرده و می    

روز بعـد او را در بـازار   : گویـد . سـید اي به دستش ر  قطیفه
اش به خانه. خرددیدم که براي شترش علف به قرض می       

مگـر دیـروز چهـارهزار      : رفتم و از افراد خانه سؤال کردم      
: اي به ابن عمر داده نشد؟ در پاسخ گفتنـد         قطیفه درهم و 
من امروز او را دیدم که براي مـرکبش علـف          : گفت. آري
وقتـی  : شت که بپـردازد، گفتنـد  خرد و پول علف را ندا    می

  دسـتش رسـید، قطیفـه را روي          بـه  دیروز پـول وقطیفـه    
هــایش انــداخت و از خانــه بیــرون رفــت، و وقتــی شــانه

برگشت درهمی از پول برایش نمانده بود، وقتی در مـورد          
آنهـا را بـه فقـرا      : آن از او سؤال  کردیم در پاسـخ گفـت          

زد بر هم می  ابن وائل در حالیکه دستهایش را       . »بخشیدم

از خانه عبداهللا بیرون آمد و به بازار رفـت و بـر             
جایی بلند ایستاد و به مردمی کـه آنجـا بودنـد            

اي تاجران، به خود آیید و از تعلقتان به         «: گفت
دنیا کم کنید و به ابن عمر نگاه کنید و عبـرت             

رسـد و  چهار هزار درهم به دسـتش مـی      . گیرید
و روز بعد بـا     بخشد  ي آن را می   همان روز همه  

  »خردقرض کردن، علف براي مرکبش می
» عمـر «استاد و   » محمد«بدانید، کسی که    

پدرش باشـد بـسیار بـزرگ و باعظمـت اسـت،           
تـرین  کسی که آن چنان از پیامبر پیروي کند و از کوچک   

    کنــد و از آنعملــی کــه از پیــامبر دیــده صــرفنظر نمــی
 دوسـت  گذرد، کسی که خوبی و نیکی و وقار پـدرش  نمی

ي خود کـرده، شایـسته و روا نیـست          و دشمنش را شیفته   
او بـه فقـرا و مـستمندان        . ي مال و ثروت باشـد     هکه برد 

آمد که بر  سـر      توجه خاصی داشت، و خیلی کم پیش می       
اش فقیري و یـا یتیمـی نباشـد و بـه تنهـایی غـذا                سفره

ــه . بخــورد ــدانش را بخــاطر اینک ــا فرزن ــا و باره       او باره
کردنـد و بـه فقـرا    ان را براي صرف غذا دعوت می      نیازبی

  کـرد و بـا تعجـب بـه آنهـا           کردند سرزنش می  توجه نمی 
کنیـد و گرسـنگان را      نیازان را دعـوت مـی     بی«: گفتمی

  ! »کنیدفراموش می
در نظر ابن عمر مال و ثروت باید در اختیـار انـسان و        

اي بـراي   باشد و نه حـاکم بـر او و نـه وسـیله           او محکومِ
او مـال و ثروتـی را کـه در اختیـار           . عیش و نوش اشراف   

دانست، بلکه فقیـران را در      داشت تنها متعلق به خود نمی     
. و این جود و کرم، حاصل زهدش بـود    . کردآن سهیم می  

او هرگز براي بدست آوردن دنیـا و خوشـیها و لـذتهایش            
حریص نبود، بلکه او به لباسـی کـه بـدنش را بپوشـاند و         

یکـی  . کـرد اش را رفع کند بسنده می     سنگیغذایی که گر  
ي نـرم و    از دوستانش که از خراسان برگشته بـود، جامـه         

ابن جامـه   : لطیف و زیبایی برایش آورده بود و به او گفت         
شـوم کـه آن   ام و خوشحال میرا از خراسان  برایت آورده 
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ابـن  . ي خشن را از تن در آوري و این را به تن کنی   جامه
حریـر  : و دسـت بـه آن کـشید و گفـت    عمر آن را گرفت    

عبداهللا مقـداري آن را  . نه،پنبه است: است؟ دوستش گفت  
 برانداز کرد و سپس در حالی کـه آن را بـه دوسـتش بـر               

خـواهم، از آن تـرس دارم کـه         نه نمی «: گرداند، گفت می
این لباس حس غرور و تکبر و فخر را در مـن تحریـک و    

  .»زنده کند
ابـن عمـر از او      : دیـه داد  روزي دوستی ظرفی به او ه     

داروي بـسیار   : این چیـست؟ دوسـتش جـواب داد       : پرسید
ابـن عمـر    . امخوبی اسـت و آن را از عـراق برایـت آورده           

غـذا را   : براي چه دردي خوب است؟ دوستش گفت      : گفت
: ابن عمر تبسمی کرد و به دوستش گفـت        . کندهضم می 

کند؟ سوگند به خدا که چهل سال است      غذا را هضم می   «
او به خاطر اینکه در روز قیامت به او         ! »اممن سیر نخورده  

نْیَا حَیَاتِکُمُ فِی طَیِّبَاتِکُمْ أَذْهَبْتُمْ ﴿   ﴾ بِهَـا  وَاسْـتَمْتَعْتُم  الدُّ
کرد و خود را در دنیـا مـسافر   گفته نشود چنین زندگی می   

  .دیدمی
روزي بـه خانـه ابـن عمـر         « :میمون بن مهران گوید   

 خانه را که بـرآورد کـردم صـد درهـم            رفتم، تمام وسایل  
  !»ارزش نداشت

هاي دنیـا بـه روي مـسلمانان    در دوران امویان دروازه   
حـسابی از هـر سـو بـه سـرزمین           گشوده شد و ثروت بی    

اسالمی سرازیر شد و بـه دنبـال آن برخـی از مـسلمانان              
ي ثروت و منصب و امارت شدند و بـه سـوي آنهـا      شیفته

رخی از یاران پیامبر صـلی اهللا       این وضعیت ب  . روي آوردند 
جمله ابـن عمـر را واداشـت تـا راه ورع و            علیه و سلم من   

هـاي  زهد را پیش گرفتـه و بـا دوري گزیـدن از منـصب             
بزرگ و آنچنانی و غالب شدن بر حرص و آز، نفس خـود         

ي تجمالت دنیوي و غرق شـدن در        را از افتادن در ورطه    
داد و به مانند کـوه      آن محفوظ بدارند او به راه خود ادامه         

عظیم و استوار و محکم در برابر این وضع ایستادگی کرد           

هـاي آن، کـه او از آن        و هرگاه از امکانات دنیا و خوشـی       
مـن و  «:گفـت کردند در جـواب مـی    گریزان بود بحث می   

ترسـم  ایـم، مـی   اي عهـد بـسته    دوستانم در مورد مـسئله    
در . »مـانم خالف آنان رفتار کنم و از رسیدن به آنها بـاز            

داد کـه دوري جـستنش از دنیـا    ضمن به آنها نـشان مـی   
بخاطر عجز و نـاتوانی و امکـان دسـت نیـافتنش بـه آن           

: گفـت خواهد، و در این باره مینیست بلکه خود چنین می  
دانی، اگر بخاطر ترس از تو نباشد،       خداوندا، تو خوب می   «

از کسب دنیا و بدسـت آوردنـش از سـایر مـردان قـریش       
  .»تر نیستمتر و ناتوانضعیف

بود هم توان و هـم    آري، اگر بخاطر ترس از خدا نمی      
امکان بدست آوردن زندگی خـوش و امکانـات اتـراف را            

تـر از   تر بزرگتر و فریبنده   داشت براي نمونه، منصبی، مهم    
منصب خالفت وجود نداشت؛ بارها این منـصب بـه ابـن            

حتـی بـه    عمر پیشنهاد شد و آن را رد کـرد و نپـذیرفت،             
  .مرگ تهدید شد، باز هم آن را قبول نکرد

وقتی عثمان بن   «: حضرت حسن رضی اهللا عنه گوید     
عفان به شهادت رسید، مسلمانان به نزد عبداهللا بن عمـر           

تو بزرگ قـوم و فرزنـد بـزرگ قـوم           : رفتند و به او گفتند    
. هستی، بیا خالفت را قبول کن تا ما هم با تو بیعت کنیم        

دارم قطره خونی بخاطرم ریخته شـود،    من دوست ن  : گفت
او را . کـنم و آن را رد کـرد       اگر بتوانم از آن جلوگیري می     

تهدید کردند اگر خالفت را قبول نکند به قتلش خواهنـد           
  .»رساند، باز هم نپذیرفت

بعد از این ماجرا و زمانیکه فتنه و مصیبت روز بـه روز         
. مـر بـود   شد، نقطه امید مردم، ابن ع     تر می بیشتر و عمیق  

این رد او به خاطر این بـود    . اما او هرگز آن را قبول نکرد      
دانست اگر خالفت را بپذیرد مـسلماً جمعـی بـا او            که می 

مخالفت خواهند کرد و مجبور به درگیري خواهـد شـد و             
در این راه خون ریختـه خواهـد شـد و او از ایـن هـراس          

  .داشت
دم بـدترین مـر   : روزي مردي به او رسید و به او گفت        

چرا؟ مـن کـه نـه خـونی         : ابن عمر گفت  . امت تو هستی  
ام، چـرا بـدترینم؟   ام و نه موجب تفرق مـردم شـده       ریخته

مطمئناً اگـر آن را  . بخاطر عدم پذیرش خالفت: مرد گفت 
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قبول کنی حتی دو نفر را پیدا نخواهی کرد کـه در مـورد             
ابن عمـر گفـت دوسـت نـدارم         . تو اختالفی داشته باشند   

 پیشنهاد شود و یکی راضی باشـد و یکـی           خالفت به من  
  .ناراضی

حتی وقتی اختالفات شدت یافت و به اوج خود رسـید      
و در نهایت خالفت به معاویـه و بعـد بـه یزیـد رسـید، و              
معاویه دوم پسر یزید بعد از چند روزي خالفت آن را رهـا        
کرد، حتی در آن هنگام که ابن عمـر مـسن و سـالخورده     

به نزدش رفـت و از او     » مروان«. ودبود نقطه امید مردم ب    
خواست که خالفت را بپذیرد تا مردم با او بیعـت کننـد او         

بـا مردمـان شـرق چـه کـنم؟        :نپذیرفت و به مروان گفت    
جنگیم و با زور شمشیر و سـرنیزه        با آنها می  : مروان گفت 

بخـدا قـسم،   «: ابن عمر گفـت . کنیموادار به بیعتشان می   
 خلیفه باشم و در این مدت       هرگز دوست ندارم هفتاد سال    

  !»حتی یک نفر هم بخاطر من کشته شود
او به خـاطر اینکـه مـسلمانان بـه روي هـم شمـشیر        
کشیدند و خون هـم را ریختنـد، در جنـگ میـان علـی و        

او روش و . معاویه شرکت نکرد و عزلـت را انتخـاب کـرد    
بـه  «: کنـد کـه   شیوه مسلمانی خـود را چنـین بیـان مـی          

لی الـصلوه و حـی علـی الفـالح          هرکس که بانک حی ع    
دهم و به هرکس کـه بانـگ کـشتن    برآورد، پاسخش می  

  برادر مـسلمان و غـارت امـوالش را سـر دهـد، پاسـخ رد               
طـرفیش  با این وجـود در دوران عزلـت و بـی           . »دهممی

هرگز با باطل کنار نیامـد و از آن دفـاع نکـرد، بارهـا بـا                 
کـرد و   معاویه در زمان اوج قـدرتش برخـورد تنـدي مـی           

آزرد و خـشمش را بـر   گفت که او را می   سخنانی به او می   
  .انگیخت، تا جائی که معاویه او را تهدید به قتل کردمی

ابـن زبیـر،    «: روزي حجاج بن یوسف در خطبه گفـت       
ابن عمر در برابرش ایـستاد   ! »قرآن را تحریف کرده است    

گـویی،  گـویی، دروغ مـی   دروغ مـی  «: و بانگ برآورد کـه    
و دیگـر حجـاج چیـزي بـراي گفـتن      . »گـویی دروغ مـی 

نداشت واین برخورد غیرمنتظره او را شـگفت زده و مـات         
مردم . را به شدت تهدید کرد    » ابن عمر «و مبهوت کرد و     

در حالیکه از این برخورد و تهدید متعجب و نگران بودند،           
اگر به «: ابن عمر دست خود را بلند کرد و به حجاج گفت       

 کنـی تعجبـی نیـست، زیـرا تـو           گویی عمل آنچه که می  

-انسان سفیهی هستی که صاحب قدرتت کرده      
او با وجود این شهامت و شجاعت، تا آخر         ! »اند

عمرش سعی کرد نقشی در فتنه مسلحانه پیش        
آمده نداشته باشد و حاضر نشد بـه هیچیـک از           

روزي ابـن  «: ابو العالیـه گویـد    . آنها ملحق شود  
 شـود بـه     عمر را دیدم و بدون اینکـه متـوجهم        

آنهـا  : گفـت شنیدم که با خود مـی     . نزدش رفتم 
انـد و   شمشیرهاي خود را بر گلوي هم گذاشـته       

مشغول کشتن همدیگر هستند، آنگـاه بـه مـن          
  »!گویند دستت را بده تا با تو بیعت کنیممی

دیــد خــون مــسلمانی توســط او وقتــی مــی
  شـود ناراحـت و انـدوهناك      مسلمان دیگري ریختـه مـی     

توانست جنگ را متوقف کنـد و از ریخـتن     یاگر م . شدمی
خون مسلمانان توسط یکدیگر جلوگیري کند، قطعاً چنین        

کرد، اما اتفاقات و اختالفات خیلی زیاد و شدید بودنـد           می
توانـست  و از قدرت و توان او فراتر بـود، لـذا چـون نمـی         

» .براي توقـف آن کـاري کنـد، از آن دوري جـسته بـود              
 و از او روایـت شـده کـه در           قلبش با حضرت علـی بـود،      

گیـري خـود پـشیمان شـده و از او          اواخر زندگی از موضع   
بـراي  «: کنند که در این باره چنـین گفتـه اسـت          نقل می 

هیچ چیزي جز قرار نگرفتن در کنار علی نگران، ناراحـت         
  .»و پشیمان نیستم

ابن عمر زهد و ورع خود را تا آخر حفظ کرد و هرگـز              
ــایی و   ــذ دنی ــسلیم لذای ــتهت ــشد خواس ــسانی ن ــاي نف . ه

ابـن عمـر    : کننـد کـه   معاصرینش او را چنین توصیف می     
» عمـر «زمانی فوت کرد، فضایل و خصلتهایش به ماننـد       

دیدنـد، او را بـا      را مـی  » ابن عمر «آنها وقتی فضایل    . بود
: گفتنـد کردنـد و مـی    مقایسه مـی  » عمر«پدر بزرگوارش   

ودند، اما  زیست که افرادي نظیرش ب    در زمانی می  » عمر«
  .در زمانی بود که نظیري مانند خود نداشت» ابن عمر«

در یکی از روزهاي سال هفتاد و سه هجري، خورشید          
کرد، و یکی از کشتیهاي آخرت، بادبانهاي خود       غروب می 

اي دیگــر از را بــر افراشــت و در حالیکــه حامــل نماینــده
 عبداهللا بـن عمـر   - در مکه و مدینه-نمایندگان ایام وحی  

 الخطاب بود به سوي آخـرت و رفیـق اعلـی حرکـت              بن
  .کردمی

  
  

www.islamkurd.com

www.islamkurd.com/fa

