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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 
 

 ۱۰/۰۹/۲۰۱۸            یمجدد بیدکتور محمد شع
 

 هرات! دیجد یوال
 

صحبت  گرید ی. از سوگرم است یمجاز یهرات در رسانه ها تیوال دیجد یتقرر وال صحبت ها نروزیا     
 نیدر« من عدالت را از حضرت عمر فاروق آموختم .»  دیآ یم ادیبه  یجمهور داکتر محمد اشرف غن سیرئ

)رض( و محاسبه  عمرفاروقتوسط حضرت  نیبحر یوال ثی)رض( منح رهینوشته خالصه داستان تقرر ابوهر
عدالت حضرت عمر فاروق را در  میدواریو ام گرددیم انی، بنیدر بحر تشیبعد از ختم دوره وال رهیابوهر هیسرما

بلند رتبه  یرؤسا و تمام ان،ی، قاضرانی، وز انیبا وال یداکتر محمد اشرف غن جمهور سی، جناب رئرهیباره ابوهر
 . ندینما یعمل یدولت یها
 

وسلم را فرا خواند و خطاب  هیهللا عل یرسول خدا صل ارانی» عمر فاروق )رض( در دوران خالفت خود  حضرت
: سپس عمر گفت میکنیم یاری: ما شما را ؟ گفتندکندیم یاریرا م یپس چه کس دینکن یاریبه آنان گفت اگر شما مرا 

 «. من هم رفتم یو هجر برو نیامسال به بحر دیبا رهیابوهر یا
در  ادیز هیسرما رهیکه ابوهر دیرس عمر فاروق به یخبرها ،نی)رض( در بحر رهیابوهر تیبعد از دوران وال    

 محاسبه کرد . رهی. حضرت عمر فاروق  با ابوهربه دست آورده است نیدر بحر تشیدوره وال
 «برخورد تنها نبود نیدولت با او انجام داد و او در مندانو کار یانلاوکار را در جمع  نیعمر ا»

 مهم ، آموزنده و جالب است . اریبس رهیمحاسبه حضرت عمرفاروق با ابوهر انیجر
 

 «؟یر آوردخودت چه مقدا ی: براعمر»
 «هزار درهم ستی: برهیابوهر»
 «؟یرا از کجا به دست آورد یمقدار دارائ نیا»
 «کسب نمودم تجارت: آن را از راه رهیابوهر»
 «المال برگردان تیرا به ب هیو بق ریوسهم خودت را برگ هی، سرماکن ی: اموالت را وارسعمر»

 آورده است. نیخود از بحر یشخص هیاز اصل سرما شتریده هزار درهم ب رهیکه ابوهر گرددیمعلوم م چنان
 «؟ی: پس ده هزار درهم را از کجا به دست آوردگفت عمر»
به من  یدر پ یکه پ ییها هیو سهم یحکومت یمتوال ینقد یها رهی، جانیماد پاسخ داد: از زاد و ولد گلهٔ  رهیابوهر»

المال  تیپول او را به ب هیاش را جدا کرد و بق هیپاسخ عمر )رض( را قانع نکرد سرما نیا... »«است دهیرس
 «سپرد

از  نیرالمؤمنیام یکه نماز صبح را ادا نمودم برا یاموال را از من گرفت و وقت نی: پس عمر ادیگویم رهیابوهر»
 «خدا طلب مغفرت کردم

 یپول را از راه رشوت و حرام خوار نیق بود و او صاد یصحابه حضرت محمد )ص( مرد متق رهیابوهر    
 نیبحر تیوال فهیانجام وظ یکسب کرده بود .چون برا تیوال فهیوظ ی، بلکه از راه تجارت در پهلو اوردهیبدست ن
حضرت عمر فاروق و صداقت  تعدال نستی. اکردیدرخدمت مردم صرف م دیتمام وقتش را با گرفتیمعاش م

 . نیرالمؤمنیدر برابر حکم ام یمؤمن و متق یوال کی رهیابوهر
 :ومأخذ منابع

  یالغز یعبدالمنعم صالح العل :فیتأل هللا عنه یرض رهیابوهر لیجل یمناقب صحاب -1
 یدوله  ترجمه محمد گل گمشادزه یوسلم مؤلف : محمد عل هیهللا عل یصل امبریشاگرد مکتب پ رهیابوهر -2
 

و کار  نایلاوجمع »در یدولت یبا تمام بلند رتبه ها یاحمدز یور داکتر محمد اشرف غنجمه سیرئ دوارمی: امنتیجه
از معاش خود به دست آوردند  ریکه غ هی. سرما دیدولت مثل حضرت عمر فاروق )رض( محاسبه نما« به دستان

 .ندینما لیالمال تحو تیها برسد به ب اردیبه مل دیکه شا
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