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 من الرحیمبسم اهلل الرح

 !در ثروتهاي خداوند حقي دارد فرديهر   -1

 :ت عمر در یکی از خطبه هایش فرمودحضر

و أن عمرتت فرم ی یررمتا أ جونی ألرإلی وال علّی و ، النجو کفافا  أالناس... لو وددت أن یها أ)

 الّ إن کران فرری لم رر  إالمرررلمم  و  حر  نرر أیبقرری  الن أ ی إن شررا، ، و عمررب لررالی  فرمأن أ، کثمرتا

صررلیوا أو ،لمرر  ل نرر إ ینصرر ن لرری إ، و لمرر  نفررر إن لرری یلمررب إنرراهللا   و ونصررمب  نرر   ترراح حقرر أ

 .(قلمب فی رف  خمت ن  کثمت فی عنفل، ونوال ی ال ی رزق ی  أ

و  ، نهه بهه نفه  و نهه بهه بهررم باشهد،       مامیدوارم که با کفایت از این امر خالفت نجات یاب! ای مردم»

را رعایهت کهرده    کم یا زیاد در میان شما عمر کردم طوری عمل کهنم کهه حهق    همچنین امیدوارم اگر

مگهر اینکهه    -هر چند که در خانه ی خهود باشهد  -از مسلمانان را نمی گذارم  باشم و همچنین هیچ کس

. حقش را به او بپردازم و گر چه برای بدست آوردن آن زحمت نکشیده و بدنش را خسته نکهرده باشهد  

به شما داده آن را درست مصرف کنید و مال کمی که با شرافت بدست آید از مهال   که خداوند اموالی

 .«یاری که بازور بدست آید بهتر استبس

آوردیم و بهه شهر    اینها قطره هایی از سخنرانی آن بزرگ مرد است. اگر ما همه آن را در اینجا می 

قطهره اکتفها مهی کنهیم کهه مربهو  بهه         . ولی ما به این چندآن می پرداختیم، به سفر طوالنی می انجامید

 .کار و نیروها را به خود جلب کردهاقتصاد و امور مالی است و مردم را در حیرت فرو برده و همه اف

که نه برای مهن و نهه علیهه    امیدوارم که از این جهان بروم  (یّ ال عل، ال لی ونجو کفافا  أأن  لوددت  )

 .من باشد

: یعنهی طهوری زنهدگی کنهد کهه نهه       نجات یابهد  ا به طور کفایتآرزو می کند که از این دنی عمر 

 .اج پیدا کند و نه پس انداز نمایداحتی

 «اللهی اجلب رزق آهللا نیم  کفافا  » می باشد که فرمود: ، آرزوی رسول اهلل این امید و آرزو

 .روزی آل محمد را قوت آنها بگردان !الها 

 ه کند.: یعنی آنچه که فقط نیاز آدمی را برآوردکفاف
 .(ال لی وال علیّ )



. آرزوی . فقهط کفایهت را مهی طلبهد    نه پس انداز کند و نه مقروض باشد« نه برای من و نه علیه من»

 .بیشتر نیست ه از آرزوی رسول اهلل هیچگا عمر 

 .دقت می کردند و کاش کسانی که بر مردم حکومت می کنند در آرزوی عمر 

 : حق و باطل سخن گفته و می فرماید در مورد ؟ سپس حضرت فاروق سپس چه
 .(  ا أن اعمب لالی  فم ی إن شا،کثمتن عمتت فم ی یرمتا أووإنی ألرجو أ)

 .«شم به حق عمل کنمو من امیدوارم که اگر ان شاءاهلل کم یا زیاد در میان شما با»

بهه   . به عدالتیدن امت زنده باشد به حق عمل نمااگر کم یا زیاد در میااینست که آرزوی دوم عمر 

 .ترازوی راست

 ؟پهناور خود به آن عمل نماید چیستحقی که عمر می خواهد در سرزمین و اجتماع 

 .(نصمب  ن  ناهللا  و تاح حق أإال ، أح  ن  المرلمم ، وإن کان فی لم  ن ال یبقی أ)

اش از بیهت  ره نمی گذارد مگر حق و بهرا اینکه هیچ مسلمانی هر چند که در خانه خود نشسته باشد 

 .المال را به او بفرستد

بههر  او را از بیهت المهال    مهی کهنم کهه دولهت حهق و      ، طوری برای هر کس، هر زن و مرد هموطن

 .بپردازد

. اگهر کسهی در بیهت المهال     ال، ثهروت از آن خداسهت  او در م  ، بهر: حق هموطن در مالسه مطلب

 . را نپردازد مخاصمه کرده و حق او حقی داشته باشد نباید کسی با او

تقسهیم   ؟ ... در زمانی که مال و ثروت به نسبت مساوی در میان تمام مردممقدار این حق چقدر است

 .شود مشخص می گردد که بهر  هر فرد چقدر است

. چون ثهروت  ؟اجب است حق هر کس به او داده شود؟ و ودر این مال ثابت استچرا حق هرکس 

نظریه عمر همهان نظریهه اسهالم     ه ملک شخصی کسی دیگر و این، نه مال دولت و ناز آن خداوند است

 .نند این است که گهربارتر می گردد. و موقعی که عمر حرف هایش را ادامه می دهد مااست
 .إلم  ل ن (لی ینص  نفر ، و لم إن لی یلمب )وإ

 .«در بدست آوردن آن خسته نشده باشد!!هر چند که او خودش کار نکرده و بدنش »

  نشده باشد در بیت المال حقی دارد!.می فرماید که هر کس و لو اینکه کار نکند و خسته اقرار 

شما پیشهی   ةعمر بر نظری ، نظریةعمل است ر نکند نخورد ... مزد به انداز هر کس کاید ئشما می گو

بهه اینکهه ثهروت از آن خداونهد      گرفته چون از شریعت خداوندی سرچشمه گرفته است که اقرار کرده

 .، خواست یا نخواست، پس برای هر کسی در آن بهره ای است کوشش کرد یا نکردستا

رسهنه کهردن   ، تا اینکه کسهی در گ ل شده و بهره آنها را ثابت نمودهبرای افراد حق قائ عمر فاروق 

 .ه می گویند هر کس کار نکرد نخورد، همانند کمونیست ها کمردم عذری نداشته باشد

 : دولت مهم استنچه در مورد مال بر آ -2



إن   فر أن یررلهللا عر  المراهللا فلمرلتنی راد نر  أ): یکی از سخنرانی هایش چنهین فرمهود   در عمر 

 (ق  لقمت لل  صاحبَّی، فال لمت ل ی وال لم ی لی ... نیإ، وقاسما   جللنی ل  خازنا  
ر و تقسهیم  هر کس در مورد اموال سوالی داشته باشد به نزد من بیایهد چهون خداونهد مهرا خزانهه دا     »

 .«کننده آن قرار داده و من بعد از دو یارم باقی ماندم و به شما مبتال شدم و شماهم به من مبتال شدید

می و ثهروت ههای ملهی بیهان مهی      حاکم و دولت را در مورد اموال عمهو  ظیفةدر این گفتار و عمر 

 نده اموال گردانید.دار و تقسیم کنخداوند مرا خزانه  ()إن   جللنی خازنا وقاسمانماید: 

 : نگهداری و تقسیم وظیفه ی دولت

قهرمان مها قصهد آن را   . این چیزی است که بیت المال ... و مصرف کردن از آنیعنی وارد کردن به 

ملهت آزمهایش    ةآزمایش است خداوند حاکم را بوسهیل  دارد، سپس وظیفة حاکم چیست؟ مسئله مسئلة

 .زمایش می کندلت را بوسیله حاکم آمی کند و همچنین م

 :حق سنگین است و باطل سبک -3

خمرت  ةترت  الطیم رو لر ن الباطرب خفمرف وإ، وي)إن هذا الیر  ققمرب نرت فرموده است: عمر 

 .(طویل   أورقت حزنا   ةساع ةشهو، ةزرعت شهو ةرب نظتو ةال ول ةن  نلالج

ردن گناه ک و به حق عمل کردن سنگین و تلخ است و باطل سبک و در دنیا لذتبخش است و ترک»

، و گاهی یک نگاه بذر شهوت را می کارد و یک لحظه پیروی از شههوت  از توبه بعد از گناه بهتراست

 «کردن غم طوالنی را بجا می گذارد 

قیقهت سهنگین و باطهل    ح (ن الباطرب خفمرف ...)إن هذا الی  ققمب ... وإ و منظور از این کلمات :

 ؟سبک است. چرا

در و نفس است  باطل مصلحت خصوصی، باطل لذت و خواستةحت عمومی است و چون حق مصل

گالویهز مهی شهود و خهواهش ههای آن را      نتیجه سبک و لذیذ است ولی حق با خواهش ههای نفسهانی   

 .دشوار استسرکوب می کند و به این خاطر سنگین است و بر نفس آدمی 

﴿ رماید:فب  پربار قرآن فرا می گیرد که میحضرت عمر فرهنگ خود را از این من       

      ﴾  :بر تو گفتار سنگین فرو می فرستیمما »  [5]المزمل». 

و همچنهین از   .! ما حق را بر تو فرو می فرستیمگذاریم ... حقمی ترین چیز را بر دوشتیعنی سنگین

، قراهتون رضاأل فر طلفون نر ی نرر أ»الههام مهی گیهرد کهه مهی فرمایهد:        این گفتار پیهامبر اکهرم   

هلر  أسرل  ولإل نرر لب ة ةنرأ  أن رانال إلر ین ی  ةنطالفر ةنرأ، فلی تصرب  هلها، ق  نصت   دین یأل

، فلررمل لهرری نلقررب قررا هللا   وسرریوات  فرری کررب یررو  ولملررة، قرر  نرر    قلررولهی رعبررا  تن ظررت و ةنررأو

وجرب ونزلرت لرراح هی، نرهللا رفا رة  ، قر  دهمر هی جنرود   عرزّ یلجؤون إلم ، وال نهتب ی قون ل 

ال ری لری  ةاللانر ةالجلملر ةفری اللافمر إذن  سر  الثورور لرة الماهللا وت رالهللا البلروو واس فاضاللمش، و

، نرهللا الف روا اللظرا  فری کرب للر  علی أحر  ننهرا ننرذ کران امسرل . و  المیمرود ةت   هذح األن

 .«ش ت الشاکتی ن یبلغ نهللا هذا أفما عری 



و بر تمهامی اههل آن پیروزیهد، خداونهد دیهن شهما را        ن شما جانشین اهلل در زمین هستیدای مسلمانا»

، و ی که در زیر سلطه ی اسالم درآمهده امت ز دو گروه دشمنی دیگر ندارد؛، دین شما به غیر ایاری کرد

لهای . )رفتن شما برای فتح شهرهایشان( خداوند دو هر روز منتظر تقدیر خداوند استامتی که هر لحظه 

دارند که به آن پناهنده شوند و نه مکهانی دارنهد کهه بهه سهویش فهرار       آنان را از ترس پر کرده نه جائی 

، با اینکهه شهما از نظهر    ورد کرده اند. لشکریان خداوند در سرزمین آنها مستقر شده اند و آنها را خدکنن

ر لشهکریان اسهالم افهزوده مهی     . روز بهه روز به  شده اید مالی در مضیقه نبوده و همه ثروتمند و تندرست

که از آغاز اسالم تا امروز چنهین   رها و قلعه های جدیدی فتح می شود. در عافیتی عمومیگردد و کشو

با هر کدام از فتوحات بزرگ اسهالم، خهدا را بایهد سهپاس     شوکت و قدرت به چشم دیده نشده است و 

 .«بر نخواهند آمد س این همه فتوحاتسپا از عهد  . ولی هیچگاه سپاس گذارانگفت

را برای ما مشخص می کند و  در زمان حضرت عمر این گفتارها قسمتی از حاالت دولت اسالمی 

است که می تهوان بهه   آن برای افرادی که میخواهند حالت آن روز را بدانند مستندترین تصویر و تاریخ 

 .آن اعتماد کرد

 .«در زمین هستید شما وارث و جانشین اهلل » رض(أن ی نر طلفون فی األ)

. و مهین رسهیده اسهت   حضرت عمر اقرار می نماید که امت اسهالمی بهه ههدف اصهلی خالفهت در ز     

 خداوند متعال قیادت و رهبری تمام مردم روی زمین را به او داده است .

 ...«بر اهل زمین پیروزید » هلها ...()قاهتون أل

 ، پس چه پیهروزی بهر اههل زمهین از    کردندو مشرق و مغرب زمین را فتح مسلمانان با شجاعت رفتند 

 ؟پیروزی آنان بیشتر و بزرگتر است

 پرچم اسهالم بهه اهتهزاز درآمهد، و کلمهة     ...« خداوند دینتان را پیروزی داد » )ق  نصت  دین ی ...(

 !!ده ای پیروز شد و باالتر برده شدالاله االاهلل بر هر دین و عقی

 .«لت هیچکس با دین شما مخالف نیستغیر از دو م» (ن انة ل ین ی إال أنطالف ةنفلی تصب  ا  )

 .استدنیای کفر همه اش یکی از این دو ملت  

 .«اسالم درآمده ... یوغ امتی که زیر» هل  ...(أة لإلسل  ونر لب  ةن)أ

، و اسالم آنان را مغلهوب و شهرهایشهان را   اسالم را گرفته و با آن جنگیدند کسانی که جلو پیشرفت

 د .فتح نمو

تظهر تقهدیر   و امتهی کهه ههر روز و شهب من    » (ةلملرة تن ظت وقا هللا   وسیوات  فری کرب یرو  ونا  و)

 .«خداوند و قدرت اوست

ست که احتمهال رسهیدن بهه آنهها را     و امتی که هر روز و شب منتظر لشکر پیروزمند و دالور اسالم ا

 . دارد



 .«ا پر از ترس کرده استهای آنها رخداوند متعال دل» (  قلولهی رعبا   ق  ن )

ین شرایط ترس و کسانی که در آن زمان احتمال هجوم مسلمان ها را به دیار خود می دادند در بدتر

 .رعب بسر می بردند

چهون آفتهاب رسهد    چون فرشته آید دیو بیهرون رود و   نه از ترس اسلحه، بلکه از ترس غلبة عقیده؛»

 .«شب از بین می رود

 .«همراه با زندگی مرفه و ثروت کامل»الماهللا(  ةاضاس ف)نهللا رفا ة اللمش، و

، همراه با رفاهیت مال مسلمانان و همراه با ثروتمندی آنهان  ت نظامیاین همه پیروزی و عزت و قدر

نمی دانسهتند  مسلمانان چنان ثروتمند و مالک طال و نقره شدند که ... تا اینکه از طبقات پایین در جامعه 

 !!آن را چطور خرج کنند

 ...«اگیر در تندرستی کامل فر» ...( ةاللان ةالجلمل ةی اللافم)ف

ن همهه  ، ثروتمندی عمومی است ... خیر و خوشی ظاهر و باطهمگانی به بهترین حال استتندرستی 

 گیر ... .فرا، را گرفته ... تندرستی بزرگ

، لهت اسهالم  . دوز هیچگهاه نصهیب مسهلمانان نشهده بهود     حالتی که از آغاز پیدایش اسهالم تها آن رو  

حکومههت و ملههت از نظههر نظههامی و اقتصههادی و اخالقههی و دینههی و بهداشههتی و اجتمههاعی و ورزشههی و  

 .ن مرحله پیشرفت و تمدن رسیده بودآموزشی و پرورشی به باالتری

کسهی از عههده ی سهپاس آن    هیچگاه با این نعمهات  » (ن یبلغ نهللا هذا ش ت الشاکتی أفما عری )

 .«برنمی آید

 چه برآید                                   کز عهده ی شکرش بدر آید از دست و زبان

 مت اسالم ارزانی داشته چیزی نیست.آن همه نعمتهای بیکران که بر اسپاس سپاسگذاران در برابر 

 و قطره ای در برابر دریائی.      مگر چون کاهی در برابر کوهی                           

 آن سخنرانی مهم می فرماید : ةدر دنبال که حضرت عمر به این خاطر است 

أنفررر ی تی تقصررعررتف ی حرر    فلملرر ی لرر  و ال نرراإ، ذکررتکی   الیا ررب لمررن ی ولررم  قلررول ی)أ

 نر  الإ، فعلی طاع  ، وجمل ی نرهللا الررتور لرالنلی، خوفرا لزوالهرا والن قالهرا، ووجرل نر  تیویلهرا

   .(ب للزیادةاس جلو، ةن  للضت، ونما، للنلمأ ت ن الشة ن  کفتانها وإسل  للنلمأشی، 

)پل شما را لت حذر نری دار  از این ر  قرتوت و دارایری در قلبهای ران النر  کرتدح شرما را از 

خرر ای ان لمنانرر  کنرر ، ننررت این رر  حرر  خرر اد را لجرراد آوریرر  و خررود را در لنرر  ی و لتد رری او 

آریر . و همنرا  لرا شرادد و خوشریالی از قتار دادح طاعت و عبادتش را ل  له رتی  وجر  لجراد 

نلم هررایی کرر  لرر  شررما ارزانرری داشرر   تررتس و هررتاس داشرر   لاشررم  از این رر  آن نلم هررا از شررما 

کنر . و  تف   ش ح، ل  دینتان دادح شون . چتا ک  همچ چمز نلمرت را چرون ناشر تد ضرایهللا نمی

ون کنر  و کفرتان آن از ش ت  رذارد له رتی  راح حفا رت از آن اسرت. و  شر ت خر ا نلم رت افرز

 کفت لمتون لتد(.



ربی اهلل اجتماع است . حضرت عمر  در آمد فرد و شکر بزرگترین وسیله برای زیاد شدن ثروت و  

ایهن  عمل کردن به  . واز همه آنان بلند پرواز تر است فوق دارد وت دیگران برتری وعنه همیشه بر همه ما

 .دم است ولی بیشتر مردم نمی دانندمر کشور وایده بهترین وسیله برای ازدیاد تولیدات 

 

 مصلحت حکومت در سه چیز است: -6

 قسمتی از سخنرانی او در جابیه: و
ة، والی ری لمرا خرذ لرالقواألة، ونانر، األداأ :لرثلو اّل نری   إواّل  نی نا وج ت صلا ناإو الإ)

  .(أنزهللا  

، باقوت و قاطعیهت  ن امانتادا کرد :یز نیافتمچ را جز به سهولی االمر شدن بر شما صال  و خیرمن »

 .«و حکومت کردن به آنچه که پروردگار فرستاده ...عمل کردن 

وارد می شویم ... تا او خالصه ای از تجربهه خهود را در    ما داریم به حرم مقدس فلسفه و فکر عمر 

 بیان دارد ... ما زمان زمامداری برای

، ما را به سخت ترین و خطرناک ترین سهخن سیاسهی   ی گویداو از تجربه خود سخن مو موقعی که 

سهی سهخنش بهه پایهه سهخنان او      . به غیر از سخنان پیهامبران ک به حال گفته شده راهنمایی می کندکه تا 

. او رئههیس پههر و قههویترین شخصههیت سیاسههی دنیهها بههود ، چههرا نههه؟!! و حههال آنکههه او بزرگتههریننرسههیده

 .ل ترین مرد در مملکت شمرده می شد. و در همان حال او افضبودترین و قویترین کشور جهانی افتخار

ورد تجربهه خهود   پس این بزرگ مرد در م. ای عظمت انسانی و شکوه سیاسی بوداو در یک آن دار

، بها  حکومهت امانهت ... اولهین پایهه از پایهه ههای       : ادای(ةنانراأل)أدا، در حکومت چه فرمود؟ فرمهود:  

 صالحیت پرداختن امانت است.

 .ت حاکم آن را به صاحبانش بپردازدحکومت امانت بزرگی است که واجب اس

است کهه در پهرداختن آن   ، پس واجب ت امانت خداوندی است که به عهد  حاکم گذاشته شدهمل

. اگهر  یت عمل کهردن اسهت  . اما پایه دوم از پایه های حکومت عدل اسالمی: با قوت و قاطعتجاوز نکند

 ، نیازمند قدرت است.رداختن حقوق به اهلش باشد، پس نگهداری از حقانت و پپایه اول اداء ام

برای گرفتن و نگهداری حق و یا برای راسهت  باید حاکم جدی باشد و هر گاه برورت ایجاد کرد 

 .ن منحرفین باید قدرت به کار ببردکردن و سر راه آورد

 ؟از پایه های حکومت صالح چیست پس پایه سوم

 .به آنچه خداوند فرو فرستاده است کردن فیصله( نزهللا  أ)الی ی لما 

چون آفریننده مهردم بهتهر    باشد که خداوند فرو فرستاده باشد،یعنی سیاست دولت بر پایه دستوراتی 

اینهها پایهه ههای    . دیهدی؟!!  دالت را پایداری مهی کنهد آگهاه اسهت    به آنها و صالحیتشان و چیزی که ع

ة، دا، االنانرأ)اسی امیرالمؤمنین حضرت عمر ربی اهلل عنه تجربه ی سی ة. خالصحکومت شایسته است



« دادن امانت، قدرتمند بودن و حکهم کهردن بهه دسهتورات الههی     » نزهللا  (أوالی ی لما  ةخذ لالقواألو

عربی و غیهر عربهی    چه تجربه ی نیکویی ... تجربه این است ... حقیقت این است که باید هر سیاستمدار

و افتخار مل کند ... تا ما بتوانیم دولت بزرگ خودمان را به حالت اول در آورده آن را گرفته و به آن ع

ر است که با سهادگی و آسهانی و   . این کلمات خالصه تجربه های سیاسی عمبزرگانم خود را برگردانیم

، در حهالی کهه ماننهد سهتاره ههای درخشهان در شهبهای صهاف         دهت و روشنی در برابر ما قرار داوباح

 .روشنی می دهد درخشیده و

ی از تجربهه  ، و این خالصهه ا چرا نه ؟ز آن آماده نمی کنیمچرا خودمان را برای نظاره و لذت بردن ا

 .های بزرگ مرد دولت ما، دولت اسالم است

سهال  . تجربه طوالنی به مدت ده ز مدت استاین گفتارها شعارهایی است که زاییده یک تجربه درا

 .در سخت ترین شرایط زمانی است

شایسته اسهت کهه آن را مقتهدای خهود قهرار       چرا آن را جلو خود نگذاریم، و از آن پیروی ننماییم؟

 .سر گذاشته بدست فراموشی بسپاریم دهیم نه اینکه آن را پشت

 ادای امانت ... حق گویی ...

 گرفتن حق با قوت ... قدرتمندی ...

 عمل به آنچه خداوند فرو فرستاده ... شریعت خداوند.

 .به خود دیده است؟« به غیر از پیامبران»دنیا سیاستمداری همچون عمر آیا 

 خیر ... . !خداوندا

 مصلحت ثروت در سه چیز است: -7

 :سپس او در همان خطبه می فرماید
یمنرهللا نر  وی فری حر  لثلو أن یوخذ ن  حر  ویلیر الإی نا وج ت صلا هذا الماهللا )أال وإن

 لاطب(.

حهق   ، بهه یهز نیهافتم اینکهه بهه حهق گرفتهه شهود       را در بیشتر از سه چ بدانید که من مصلحت این مال»

 .«پرداخته شود و از باطل من  گردد

 ما را به سوی آن می برد. سیاست مالی است که حضرت عمربن الخطاب دریائی از 

اقتصهادی  مردم با حیرت در تعریف سیاست مالی و سوسیالیستی و کمونیستی و سرمایه داری و نظام 

 ه و چیزی دستگیرشان نشد.دور زد

ایهن عمهر   چون در دریائی از نور شهنا مهی کنهد.    . نه دور زد اما تنها عمر است که نه سرگردان شد و

د است که اقتصاد خود را در قالب عجیب ترین و غریب ترین خطابه ها آشکار می سازد کلماتی معهدو 

 .و جام  که شامل همه چیز می شود



مصلحت این مال را  منهان ای مردم بدانید که » (ال لثلوإالماهللا  انی نا وج ت صلا هذاأال و)

 «!!  جز در سه چیز نیافتم

ر ظرف ده سال تمام تجربه های خود را بیان می دارد ... تجربه هائی که د عمر ربی اهلل عنه خالصة

الصهة  یهن خ ، با افکار و نظرات متفهاوت بیهان مهی دارد ... ا   حکومت بر جهان، و ملتهای غالب و مغلوب

 .تجربه های آن بزرگمرد است

حالل و از چیزی که خداوند  اینکه از راه حق و .«اینکه مال از حق گرفته شود» ن یؤخذ ن  حر (أ)

از راه . پس بر دولت الزم است کهه امهوال خهود را    و از حرام نباشد آن را حالل کرده باشد گرفته شود

. دولهت حهق   وتها را از راه مشروع بدسهت آورد ثر مشروع بدست آورد، همچنین بر ملت الزم است که

. ایهن  نهدارد  را ندارد که مال را از راه حرام جم  کند همچنین فرد هم حق جم  آوری مال از راه حرام

 است پس پایه دوم کدام است ؟ اولین پایه در مصلحت مال

 . در راه حالل خرج شود ... .«و در راه حق داده شود» یلیی فی ح ()و

 .ال خود را در راه مشروع مصرف کندت و ملت الزم است که اموبر دول

 ؟سوم در مصلحت مال چیستپایه 

راه باطهل و در   جائز نیست که دولت امهوال خهود را در  ...« د گردو از باطل من  ( »یمنهللا ن  لاطب)و

. این . و همچنین هیچ فردی حق ندارد که اموال خود را در راه نامشروع صرف کندراه حرام خرج کند

مهردم   برابر و تجربه خود را. ان سیاست و قهرمان اقتصاد می باشد، و قهرماخالصة تجربه ی قهرمان حق

 .است و نسلهای متمادی تا روز قیامت گذارده

و چهه در  بشهر چهه در قهدیم     بر هر مذهب اقتصادی دیگر ساختة مذهب و روش اقتصادی کامل که

 .آینده برتری و تفوق دارد

. ایهن  که به جای خداوند سبحانه و تعالی پرستیده می شود ... چطور آن را حل کنهیم .. ! آن بتی مال

 .مشکل را چطور از بین ببریم

بهه حهق داده    این که از حق گرفته شهود و » (یمنهللا ن  لاطربو یوخذ ن  ح ، ویلیی فی ح ن )أ

 .«شود و از باطل من  گردد

 !چند قطره از اقیانوسهای بزرگ اکلماتی جام  ... اقیانوسهائی در چند قطره ... ی

حضرتش گفتاری برای کسی نگذاشته ... کمونیستها و سرمایه دارها و کسانی که میان این دو هستند 

 .حق ندارند ادعا کنند که تا درجة عمر و تجربه ی عمر رسیده باشند

ین ردگار زمه پرو  را وب  کرده و فرستادبر نظامی می رود که پروردگار زمین و آسمان آن    عمر

 .و آسمان آن را ترسیم کرده است



از جهان ، در ظرف ده سال آن را بر بزرگترین قسمت او خود تجربه را به چشم خود دیدهغیر از این 

 آنروز تطبیق نموده است.

بهه آن طهر    گرفتن طر  از آسمان و عمل کردن ؛ در حضرت او دو بزرگواری و افتخار جم  شده

و از اینجاست که تجربه قاط  و جدی و همیشگی و دائمی او آمد و طوری  ،در بزرگترین قسمت زمین

او همانند سخنرانان و شاعران و  .حقیقت و آسمان دائمی و شفاف ماندآمد که قانونی عام شد و همانند 

و همچنین سخنان او مانند حرفهای سهتمگران  فالسفه که تجربه را ندیده و نچشیده اند سخن نمی گوید 

رسیدن به حقیقت کلهی جمه     . برای او وسایلنباشند نیستن ماده پرست که بر طریق خداوند و متعصبی

 .شده است

 هدایت و نور آسمان ... تجربه و تطبیق زمین ...

 .یا گفتاری است که تحقق می پذیرد ،مذهب او حقی است که حرف میزند

ا مخاطب قرار میدهم در حهالی  و من فریاد زده و صدا می زنم و سیاستمداران خود را و امت خود ر

ههداریم و همیشهه آن   ، باید آن کلمات جاویدان را نگرین روزهای افتخار زندگی می کنیمکه ما در بهت

ب اقتصادی شما کجاست؟ به شتاب جواب مهی  مذهو هرگاه کسی از ما سؤال کرد که ، را تکرار کنیم

 دهیم:

، و در راه م  شهود ه از حق گرفته و جاینک»یمنهللا ن  لاطب( أن یوخذ ن  ح ، ویلیی فی ح  و)

 «ف شود و از باطل و حرام من  گرددحق وحالل مصر

 !هستممن همانند سرپرست یتیم  -8

 :سپس در همان خطبه ادامه می دهد
کلرررت أن اسررر ونمت اسررر لففت، و إن اف قرررتت ا أنرررا فررری نرررال ی هرررذا کررروالی الم رررمی، إنمررر)أال وإ

 .(لالملتوف

، اگهر بهی نیهاز    یتیم استداری اموال شما در بیت المال همانند سرپرست بدانید که مثال من در نگه»

 .«خورمم به انداز  حاجت از آن می، و اگر نیازمند شدآن را ترک کرده و از آن نمی گیرمشدم 

 . گرداندال عمومی مشخص و آشکار میوظیفه هر حاکم را در مورد امو و همینطور حضرت عمر 

بدانید که من در این اموالتان همچون سرپرسهت یتهیم هسهتم    » (کوالی الم مینا فی نال ی هذا أنما إ)

باید رایگان ، و گرنه در مقابل کار خود حقوق بگیرد، مگر موقعی که نیازمند باشدحاکم حق ندارد ...« 

 !کار کند و خدمت نماید

، می کشهم  از آن دستاگر بی نیاز شدم » کلت لرالملتوف(أن اف قتت إن اس ونمت اس لففت، وإ)

 .«و اگر نیازمند گردیدم به انداز  نیاز از آن استفاده می کنم

خود را علنی و در برابر همه محاسبه می کند ... من حق ندارم که از امهوال عمهومی اسهتفاده      عمر 

 .ق ندارم در بیت المال دست دراز کنمنیازم و اگر از اموال شخصی بی نیاز شدم ح  کنم مگر به انداز



 ؟عالم فرمود چه نتیجه ای می گیریماین سخنان که در برابر همه اما از 

نهها داده  بهه آ چنین نتیجه می گیریم که کارمند دولت از رئیس دولت تا پائین فقط به اندازه نیازشان 

لمعروف( یعنی آن انهدازه کهه بهرای مصهرف مناسهب باشهد و اگهر کارمنهدی از امهوال          شود و معنی )با

 .نباید از دولت چیزی بگیرد دشخصی درآمد داشته باش

 کار کند؟ یافت می شود که بدون حقوق و تنخواهشاید کسی سؤال کند مگر می شود و کسی 

و جواب این است که اگر بی نیاز باشد و خواسته باشد کار کند باید مجانی کار کند و گر نه با ایهن  

بهرای  در دولت گی از قانون استخدام بزر . و در اینجاست که درِیط کار را به کسانی دیگر واگذاردشرا

... هرگهاه دولهت چنهین کنهد و بهه      آن برای بیکاران کار پیهدا مهی کنهد     ة. دری که بوسیلما باز می شود

، معنایش این است که یا باید کارمندان ثروتمنهد  های دیگر در آمد دارند حقوق ندهدافرادی که از راه

اد اخراجهی و بیکهار را   تها اینکهه دولهت افهر    ، ا ترک کردهرمجانی برای دولت کار کنند و یا اینکه کار 

 .سرکار آورد

گرفته بپذیرند و بهه آن عمهل    سرچشمه عمر  اسالمی این قانون را که از سیاست استخداماگر دول 

و همهه بهه    اجتماعی را به مرحلة عمل می آوردعدالت  ولتی را از بین می برد وسختی استخدام د، کنند

 .دمی شونکار مشغول 

یونها از آنها در آمهد  عادالنه نیست که فردی مالک ادارات و شرکت های متفاوت باشد و سالیانه میل

کهه زنهدگی خهویش را    ، سپس بیاید کارمند شده و مزاحم افرادی شهود کهه چیهزی ندارنهد     داشته باشد

 .بچرخانند

  :کلید عدالت – 9

 هلل عنهه از مدینهه بهه قصهد فهتح ایهران و      به فرماندهی سعد بن ابی وقاص ربی اوقتی که سپاه اسالم 

نین ربی اهلل عنه .حضرت امیر المؤممدینه را ترک می کرد .. ،وسجمضمهل کردن پادشاهی فارسیان م

ین از میان لبهای مبارک او کلماتی بیهرون آمهد کهه بهتهر     و نی کردآنها برای آنان سخنرا ةر حین بدرقد

برای هر امت و هر دولت  عمومی و همیشگی و قاموس ی کاملوسیله برای تربیت نفوس و دستور سیاس

 .هر زمان و هر مکان شمرده می شود درو هرکس 

بعد از غور و بررسی چنین یافتهه ام.   من این کلمات را از روی شعر و حماسه  نمی گویم بلکه آن را

تأثیر آن قرار دیده و بیش از پیش تحت  این کلمات را خدمت شما خوانند  محترم می گذارم تا آنها را

، و اگر خواسته باشی تمام بشریت را برای خواندنش دعوت نمهایی  از آن کلمات تعجب نمایی گیری و

رق زمین بهرای شهناختن او مهی    مغرب زمین پیش از مش ، چون عمر شخصیتی جهانی است، ودعوت نما

 :ه استفرمود ، ایشانزینت داده را انسانها ة، او چون یاقوتی است که پیشانی همشتابد
ب ) إن   تلالی ضتب ل ی األنثاهللا وصتف ل ی األقواهللا لمیمی لها القلروب فرإن القلرو -1

 (ة فی ص ورها ح ی ییممها   ...نم 



 . ا فلمنفهللا ل ن  علی شم -2

الرررطا،، والهررم  واللررم ، وأنررا و فالیمررا، ،نرراراتلنررا األتباشررمت ف نررارات وأن لللرر هللا إ -3

 .ال باشمت، فالتحمة

 .نت لالا، ویّرت ل ب لاب نف احاأ ل ب وق  جلب   -4

 .فباب الل هللا االع بار، ونف اح  الزه   -5

 .هللاعماالع بار ذکت الموت ل ذکت األنوات، واالس ل اد ل  ل ق یی األاو  -6

 .أح  ل  ح لی کب إالی   ةدیلتلزه  أخذ الی  ن  کب أح  قبل  ح ، واو -7

 .تصانهللا فی ذلک أح ا وال  -8

 ئ.ملی یون  شإن لی ی ف  ال فاف ف ،واک ف لما ی فم  ن  ال فاف       -9

 .إنی لمن ی ولم   ، ولمل لمنی و لمن  شئ -11

، فمهن لهم یسهتط  فهملی مهن یبلغناهها       إلینا،کم اتنهوا شکأ، فوأن اهلل قد ألزمنی رف  الدعاء عنه -11

 .له الحق غیر متعت  خذُنأ

هایی را برای شما بیان می فرماید، تها اینکهه   ، گفتار د متعال به شما مثال هایی می زندخداون  -1

 .آن را زنده نکرده باشد مرده است دلها تا زمانی که خداوند دل ها را زنده کند، معنویت همة

 .اد گرفت از آن نف  بگیردهر کس چیزی ی  -2

تمندی و ، شهرم و سهخاو  برای عدالت نشانه و عالماتی اسهت، سهپس نشهانه ههای عهدالت      و  -3

 . و عالمت آن مهربان بودن است.رمی استبخشش و آرامی و ن

 .برای هر دری کلیدی میسر کرده استخداوند برای هر کاری دری مقرر فرموده و   -4

 .گرفتن است و کلید آن زهد می باشدعدالت عبرت   پس درواز  -5

عبرت گرفتن همان یاد آوردن مرگ موق  یهادآوری مردگهان اسهت و آمهاده شهدن بهرای         -6

 .ن کارهای خوب استفتن انجام دادعبرت گر

 .شد و حق را به مستحقین سپردن استگرفتن حق از هر کس که نزد او با ،و معنی زهد  -7

 .را در مد نظر نگیر هیچ کس گرفتن حقو در   -8

او را ثروتمند  ، چون هر کس با داشتن قوت اکتفا نکند چیزیو باید با داشتن قوت کفایت کرد  -9

 .و غنی نمی گرداند

 .خدایم، و میان من و خدا چیزی نیست من میان شما و میان -11

داشهته  . سهپس اگهر کسهی شهکایتی     ار کرده که دعواها را فیصله بخشمو خداوند متعال مرا واد -11

ن را به من برساند تها  آ باشد به من برساند و اگر خودش نمی تواند بیاید با سفارش کردن به کسی دیگر

 .او رسیدگی نمایماینکه بدون برر و اذیت به شکایت 

. چون او در میان مهردم  ر این سخنان او را تشویق می کنندو حاال ما می بینیم که تمامی مردم به خاط

 .ر به فرد و نادر استفردی عجیب و منحص

 .ی تواند در همة موارد حرف بزندکه هیچکس به مانند آن نمصحبت کرده و بلیغ با بیانی کوتاه 

 مورد نیاز است گرفته و بیان می کنم ... .و من یک کلمه از گفتارش را که در این کتاب 



 ح  ل  ح (ألی کب إالی   ة، و تلدیأح  قبل  ح خذ الی  ن  کب أ)الزه  

  حر  لر  هرت کرری کر  ، و پتداخ   از هت کری ک  ح  را  تف   لاش زه  یلنی  تف   ح»

 .«نر ی  ح  است

 .آن را کلم  ع الت نانم  ای  زه د است ک  حضتت عمت 

 .ن قضیه های تاریخی و اجتماعی استی از لزر  تدو ای  ی 

فتهه و بهه   . شهاید روزی آن را یا به دنبال آن هسهتند مقدسی که نسلها از زمان آدم  عدالت ... گم شد 

 .زندگی خود مربو  نمایند

 ؟مگر راه رسیدن به عدل چیست

  ... . ز هر کسگرفتن حق ا» (ح  ل  ح ألی کب إالی   ة، وتلدیقبل  ح ح  أخذ الی  ن  کب أ)

کهرده و بهه آن عمهل    این است که عدالت را پایهه ریهزی    اگر دولت خواهانِ تعریفی عمیق و کامل،

شده و حقشان  ، بگیرد و به افرادی که به آنها ظلمرا غصب کرده اند، باید حق را از کسانی که آن نماید

 .گرفته شده برگرداند

 ؟ای قهرمان قهرمانان دیگر چه

 «، کسی را در نظر نگیرد ...حقو در گرفتن » ح (أذلک ال تصانهللا فی )و

 پیاده کند الزم و واجب است که از هیچکس شهرم  بر دولتی که می خواهد عدالت را در اجتماعش

 .نفسانی دشمن حق و حقیقت می باشند. چون هواهای باشد و قوم پرستی در کارش نباشدنداشته 

 ؟دیگر چهرا به خود وادار کرده ای ای کسی که عقلها 

و بها قهوت بایهد    » ی،(من نر  لری ی فمر  ال فراف لری یونمر  شرإ، فر)واک ف لمرا ی فمر  نر  ال فراف

 .«، چون کسی که به داشتن قوت اکتفا نکرد چیزی او را بی نیاز و ثروتمند نمی کنداکتفا کرد

ی نیهاز  دادن قوت به هر شهروند اکتفا کن، طوری بده کهه او را به   ، باای حاکم اکتفا کن، ای دولت

؟ ... برای اینکه هر کس قوت او را کفایت نکند چیزی او را بی نیاز نمهی کنهد ... و حهق ایهن     کند، چرا

تمام گنجهای زمین را بهه او   ، اگر چهه هر کس با داشتن قوت قان  نباشد. هیچگاه قان  نمی شوداست ک

 .بدهی

مهی بینهد و مهی دانهد کهه در      ؟ ... معنایش این است که حضرت عمر ربی اهلل عنه معنی این چیست

بان گرفتهه و بهه مظلهومین    صورتی عدالت به سراغ دولت و اجتماع می آید که آن دولت حق را از غاص

 .برگرداند

نیازهای عمومی ملت به تعداد خود فقط افراد عدالت در میان  بر دولت واجب است که برای اقامةو 

کهه ذلیهل شهده و بهه گهدایی      کند و نهه آنقهدر کهم     یبیت المال را خالد که بپردازد، نه آنقدر زیاد بده

ن آورده و بهه  . مانند این است که عمر با این کلمات عدالت اجتماعی را به صورتی کامل بر زبابپردازند

 .آن به مستضعفین تأکید می نماید . چون در گرفتن حق از گردنکشان و پرداختملت معرفی می نماید



ایهد  مرزبندی نموده و می گوید کهه فقهط بهه انهدازه نیهاز او ب      پس او حق هر شهروند را برای دولت

)توزیه     سوسهیالیزم   پس حضرت عمهر  ، اگر حق هر هموطن کفاف و قوت است . پسپرداخته شود

 .صه می نماید ... عدالت ... کفایترا در دو کلمه خال (و غلبه مردم بر مستقبل خود  ی ثروتعادالنه

ه شهده و بهه   از ثروتمنهدان گرفته   دستور میدهد کهه امهوال ابهافی    و از اینجاست که حضرت عمر 

بلر  حر ، وتلدیرة الیر  إلری کرب حر  قلیر  نر  کرب أاخرذ أ):. او می فرماید نیازمندان برگردانیده شود

به افهرادی کهه حهق آنهها بهای        هر کس که حق را غصب کرده گرفت و باید حق را از » (أح  ل  ح 

  .شده برگرداند

، ای برپایی عدالت اجتمهاعی که باید بر واجب می گرداند ضرتش بر دولت الزم واینجاست که ح و

، تها دولهت آن را بهه    ل ابافی خهود را بهه دولهت بپردازنهد    وادار کرد که اموا را قوت ثروتمندان بزور و

 .قوت روزانه خود را ندارند کسانی بدهد که

 :گفتارش چنین است

 ()وال تصانهللا فی ذلک أح ا  

 .«آن از هیچکس پروائی نداشته باش یو برای برپائ»

را تحهت نظهر و مراقبهت داشهته      دولت را دستور میدهد که همهه هموطنهان   و از اینجاست که عمر 

 .از حق خود و نیاز خود تجاوز نکندهیچکس  باشد، تا

چون هر کس بیش از کفایت خود داشته باشد به هموطن دیگر خود تجاوز کرده و حق او را غصب 

 :و در این مورد می فرمایدرده است ک

 .«مایدو باید با داشتن قوت اکتفا ن» )و اک ف لما ی فم  ن  ال فاف(

، و تهر اسهت  ابعاد مختلفش گسترده با ماز سوسیالیزارج است ... ،  این شعاههایی از انوار آن خطبه پر

خهدا و حهق    ، و با اعجهازی شهگفت انگیهز میهان حهق     سمانی را برای بشر مطر  می نمایداصول کامل آ

، و بگویند کهه  د ما بیاینداگر همه کمونیستها به صف نز. پیوندی ناگسستنی ایجاد می نماید بندگان خدا

 ؟ بالفور و شتاب خواهیم گفت:عمر و اسالم کجاستسوسیالیزم 

 .ح  ل  ح (ألی کب إالی   ةدیلت  ح  وملع ح أأخذ الی  ن  کب )

 .«پرداخت اید از هر غاصب گرفت و به مستحقحق را ب»

ق از هیچکس شهرم و  و در گرفتن ح» اک ف لما ی فم  ن  ال فراف(، وأح ا  ال تصانهللا فی ذلک )و

 .«و باید با داشتن قوت اکتفا کند ،حیا نداشته باشد

ه امیرالمؤمنین حضرت عمهر  و حاال ما به گفتاری عجیب تر می پردازیم ... به یک نظام سوسیالیزم ک

 .مجسم می فرمایند یر تنظیم ونظ آن را بطور بی
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 :مر سخنرانی بلیغی بیان فرموددر فتح قادسیه حضرت ع
إذا عجرز ذلرک عنرا ، فرٌص علی أن ال أدع حاجة إاّل س دتها، نا اترهللا للضرنا الربل نی حتیإ)

 .، ح ی نر ود فی ال فاف(تآسمنا فی عمشنا

، تا زمانی که بعضهی از  برآورده کنماشته باشد آن را برایش من حریصم بر اینکه هر کس حاجتی د»

. پس اگهر وبه  چنهان شهود کهه نتهوانیم خواهشههای        گر را در میان خود جای دهندما بتوانند بعضی دی

نداشته . تا اینکه کسی بر دیگری برتری در زندگی و رفاه مانند هم باشیم همدیگر را برآورده کنیم باید

روش رسیدن به خودکفایی کامهل را تشهریح فرمهوده     . حضرت عمر ئی برسندباشد و همه به خودکفا

 ةدع حاجرأن ال أعلری  ی حرتیصٌ نّ إ). جدی و دقیق درجه بندی نموده است خود کفایی را به صورتی

 .ال س دتها ...(إ

دولت جمهوری اسهالمی بریاسهت    .«هر حاجت مشروعی را برآورده سازمحرص من این است که »

 .آورد حاجت هر شهروند را برحریص است که  حضرت فاروق 

 .«  آن برآئیمتا اندازه ای که بعضی از ما از عهد» )نا اترهللا للضنا لبل (

نیازههای همهه مهردم را بهرآورده     ، بایهد  لت و تولیدات و خزانه دولت برآیهد تا زمانی که از عهده دو

 عاجز شد: جات و نیازهای عموم مردمو هر گاه که دولت از برآوردن حا سازد،

ر در همهه  همهه بها ههم برابه    « ردبه صورت مسهاوی بها ههم زنهدگی خهواهیم که      » سمنا فی عمشرنا(آ)ت

 شههری و پهایین   و بهاال » موطنان زندگی یکسهانی خواهنهد داشهت،   ه امکانات شریک خواهیم شد؛ همة

 ؟رابرابری همه هموطنان را رعایت کند. چو بر دولت الزم است که مساوات و  .«شهری نخواهد بود

تا اینکه به درجه ای برسیم که همه به حالهت  « تا اینکه به کفاف برسیم» (فی ال فراف)ح ی نر ود 

 .و منطق اسالم همین است  منطق عمر  خودکفایی برسند و حد خودکفایی به

عهدالت اسهالم بدسهت    ، بها را از عدالت عمر و ما به شرق و غرب اعالن می کنیم که ما این گنج پر

: ما تا ند گفتو کمونیستها با دیدن دژهای گرانقدر این گنج به حالت تشویق فریاد زده خواهآورده ایم 

 ! م این چنین دستورات عجیبی داردبه حال نمی دانستیم که اسال

داشته و با تعجب و لرز  و نظام سرمایه داری با دیدن غرایب این گنج مبهوت شده دهانش را باز نگه

با همکاری همدیگر خواسته باشد نظهام اقتصهادی همچهون نظهام اسهالم       : اگر همه بشریتخواهد گفت

 .ورد هرگز نمی تواندبوجود آ

از آن بهرای خهود    بهها چیهزی را   رپس چه شده است که ما مسلمانان با داشتن چنین گنجینهه ههای پ ه   

 انتخاب نمی کنیم؟.

سته باشند نظامی بیابنهد کهه   جهان اعالم می کنم که اگر کمونیستها و یا سرمایه داران خوا من به همة

صهحیح  ، و با الهام از اسالم سوسیالیزم از اسالم استفاده کنندمذهب اقتصادی خود را با آن درست کنند 

ة اال دع حاجررأ)ال : مهی فرمایهد   . چهون حضهرت عمههر   ه داری صهحیح را پایهه ریههزی نماینهد   و سهرمای 

، ح رری نررر ود فرری فرری عمشررناآسررمنا ذالررک عنررا ت زذا عجررإ، فررسرر دتها، نررا اترررهللا للضررنا لرربل 



همکهاری همهدیگر از عههده آن    هر گاه حاجتی یافتم آن را برآورده کنم ، تا مهوقعی کهه بها    » ال فاف(

 .«برآئیم

بها ههم زنهدگی یکسهانی      اگر از برآوردن آن عاجز شدیم تا زمان رسیدن به خودکفائی همهه سپس  

و بعهد از   ؟ونیستها چه سهرمایه ای مهی مانهد   . بعد از این تعلیم عمر ربی اهلل عنه برای کمخواهیم داشت

دیگهر   داری اعهالم جنهگ سهخت نمهود،    اینکه حضرت عمر ربی اهلل عنه با گفتارش بهر علیهه سهرمایه    

 ؟ن چه چیزی برای گفتن خواهند داشتسرمایه دارا

قسم به پروردگار آسمان و زمهین کهه مها از نظهر سیاسهی و فکهری و اقتصهادی و ادبهی و اجتمهاعی          

 .رهبری و پیشوایی را داریمستعداد ا

. مها امهت وسهط و    گز نباید زیاده روی و افرا  کنیمآن را به ما داده هر استعدادِ ،در آنچه که تقدیر

 . ه سوی غرب؛ بلکه میزان و سنجش نزد ماستمیانه هستیم ... نه به سوی شرق و نه ب

گار آسمانها ... پهس بها داشهتن    ... ما عدالت داریم ... عدالت از پروردپیش ما است ترازوی آسمانی 

حنا نمی یابیم و فقط به طرف حق، و بهر حهق، و بهه    این همه فضایل به شرق کج نمی شویم و به غرب ان

 .خاطر حق، زندگی خواهیم کرد

از اینکه از پایه های بزرگی خود غافل شوید بپرهیزید ... و بدانید  !ای فرزندان دولت اسالمی بزرگ

، آن دو ماننهد  علهم کننهد  مقابلش رژیمههای کمونیسهتی و یها سهرمایه داری قهد      که اگر عدالت عمر در 

 . رابر قهرمانی بزرگ ایستاده باشندکودکانی می مانند که در ب

 :سالمي با افسران خود سخن مي گویدرئیس دولت ا -11

 رئیس جمهوری اسالمی حضرت امیرالمؤمنین عمر بن خطاب ربی اهلل عنه در برابر رؤساء سمیناری

. در این سمینار فرمانداران و فرماندهان سپاه اسالم حضهور بههم مهی رسهانند ... در ایهن      ترتیب می دهند

 . که در آن آمده است :خطابی ایراد فرمودندبر حق رسول خدا  سمینار حضرت رئیس جمهور و خلیفة
فررلدروا علرری ة الهرر د، یل رر د ل رری،  مررأ ی  ل رر  للثررإنرری لرری أللررث ی ا نررتا، و ال جبرراری ، وو ال)أ

، ضررتلوهی ف رر لوهی، وال تیمرر وهی ف ف نرروهی، وال تولقرروا األلررواب دونهرریال تالمرررلمم  حقرروقهی، و

 .(لکب قویهی ضلمفهیفم

، و لیکن من شما را به و مجبور کننده بر مردم نفرستادم بدانید که من شما را دستور دهنده و ستمگر»

کنند، پس حقهوق مسهلمانان    ر کارهایشان به شما اقتدا، تا مردم دان پیشوایان هدایت دهنده فرستادمعنو

  نکنیهد کهه بهه فتنهه     ، و زیهاد آنهها را مهد   خواهند شهد ، و آنها را نزنید که دلشکسته و ذلیل را بپردازید

 .«ن بعیفان را از بین خواهند برد، و درها را بر روی آنها نبندید که در آن صورت قلدراخواهند افتاد

 :ه فرمودمورد خطاب قرار دادپس از آن همه ملت را 
للررثهی إال لمفقهرروا النرراس دیررنهی، أ نرری لرریإ، نررتا، األنصررارأأشرره کی علرری نرری إ، )أیهررا النرراس

(إش ب علمهی شئ رفلوح أن إلمهی فم هی، ویی موا لمنهی، فویقرموا ع  .لیَّ



گهر بهه ایهن    ، مهن آنهها را نفرسهتادم م   خود در همه جا گواه می گیرممن شما را بر امیران  ای مردم!»

را میانشان تقسیم کنند و میان آنها به عدالت داوری  را در دین خود آگاه سازند و اموال خاطر که مردم

 .ی مشکلی پیش آمد مرا با خبر کننداگر در مسائلکنند سپس 

این قسمتی از سخنرانی آن بزرگ مرد در میان نمایندگانش می باشد که باز هم قسمتی از آن را که 

 (لکررب قررویهی ضررلمفهی ...م)وال تولقرروا األلررواب دونهرری، فگههذرانیم: شههت از نظههر مههی  در پههیش گذ

 .مردم نبندید که در آن صورت اقویا بعیفان را پایمال خواهند کردهای خود را بر روی دروازه»

محتهاجتر از سهابق هسهتیم کهه در اجتمهاع خهود       بهه ایهن قسهمت از سهخنرانی حضهرتش      اکنون مها   

. و مستضعفین را می بینیم که در زیهر چکمهه   بینیم که خون مستضعفین را می مکندجهانخوارانی را می 

های مستکبرین له شده و فریاد رسی ندارند ... و نمی دانند که به کجا پناهنده شهوند ... بهعیفان غهارت    

و آنان مستضعفینی هستند که به دست فراموشی سپرده شده اند ... چطور زندگی می کنند و ...  اند شده

  .«ان خود را چگونه تربیت می کنند؟چگونه می خوابند و فرزند

حاکم و یها بهه فریهاد رس    ، که ناله آنها به یان آنها و اجتماع سدهایی گذاشتهارتجاع مستبد و ظالم م

که حقشان بای  شهده و زمینخهواران و سهتمگران حهق     ما افراد زیر سلطه هستند. در اجتماع دیگر نرسد

. پهس  و سیاه خود را بهر جهای گهذارده اسهت    ، رقت و آثار شوم سیاهاند و فئودالیزم  آنان را بای  کرده

 .ال  به این افراد برگردانیده شودوقت آن رسیده که اص

ی به نفه  افهراد مستضهعف    و خدماتی است که دولت باید برای برقراری عدالت اسالمآنجا تغییرات 

. آنهها احتیهاج بهه    نهدک جبهران شهود   که با خدمتی او لیکن مصیبت آنها عمیقتر از آن است  .انجام دهد

 .مت زیادتری دارند ... بسیار زیادخد

آنها نیاز به کسی دارند که پرده را از میان آنها و حکومهت بهردارد و بهه آنهها آزادی بیهان بدههد تها        

 !!اندخورده  از زمانی بسیار دور آنها را اً دعواهای خود را عنوان بنمایند. چون قدرتمندانبتوانند مستقیم

 مهمترین چیز براي دولت: – 12

أح  نرا تلهر  التاعری نر  رعم ر ، تلهر هی ن )إدر یکی از خطبه هایش فرمود:  عمر بن خطاب 

مررا أنررتکی   لرر  لنتکی لن نررأنمررا علمنررا إ ررایف دیررنهی الررذد هرر اهی   لر  و، فرری ولالرذد   علررمهی

  فرری قتیرر  النرراس  نررتأن نقررمی نلصررم  ، وأنرر  نرر  هرراکی عمررا نهرراکی   عنأنرر  طاع رر ، وأن 

 .نبالی علی ن  کان الی ( وللم هی، وال
، آشهنا سهاختن و وادار   اکم می تواند در حق رعیت خود کنهد بهترین کاری که یک سرپرست و ح»

، از کارهای دینی که خداوند آنها را خداوند بر گردن آنها گذارده است کردن آنها به وظایفی است که

وند به شما دستور . و بر ماست که به شما دستوراتی بدهیم که خدااستراهنمایی و هدایت کرده به آن 

ر او را در بین نمودن اوام ء، و باز داشتن شما از آنچه که خدا فرموده و دستورات و اجراانجام داده است

  .«چه کسی باشد، باکی نداریم که حق بر علیه مردم دور و نزدیک



ش تا به مردم آشکار نموده تا اینکه قرن های بعد آن را شنیده و به روشنائی استش راشاهراه سی عمر 

م قوت می بیند که اولین کاری که رئیس دولت و خود دولت با تما عمر  .ابد راه خود را روشن نمایند

غبت و یا . و باید آنها را به راوند متعال استبه سوی خد، توجه دادن مردم و قدرت خود باید انجام دهد

تی طبهق دسهتورات خداونهد    زور وادار به تطبیق شریعت خداوند نمود که در زندگی اجتماعی و معامال

 .عمل کنند

دیهن بها    یم های حاکم بر کشورها مخالفهت نمهوده کهه مهی گوینهد     ژبا این دستور با تمام ر و عمر 

لقیصهر   مها و ،هلل هللمها   را پهیش مهی کشهند کهه:     و یا برب المثل معروف  .زندگی و تمدن کاری ندارد

 .لطة قیصر می باشد از آن قیصر استهر چه مال خداست برای خداست و هر چه در س : لقیصر

و کاملتری دارد که بر پایه های خود استوار است  ةش نظریبه این خاطرمخالفت می کند که خود او

ن است و دین و زندگی . و نظرش این است که دین نظام کامل برای زندگی کردآن نظریه اسالم است

کهه اولهین گهام را    هرگز از هم جدا نمی شوند و از اینجاست که عمر بر خود و بر دولت الزم می دارد 

مشتی محکم به دهان یاوه سرایان می . و با این گفتار آشنا کردن مردم به دینشان برداشتباید در جهت 

این گفتار  کاری ندارد و او در جواب دین اخالق فردی است و با دولت و سیاستکوبد که می گویند 

 پوسیده شان می فرماید:

کی عمررا نهرراکی   عنرر  نرر  ن ننهرراأنررتکی   لرر  نرر  طاع رر ، وأنتکی لمررا لن نررأنمررا علمنررا )إ

رده بهاز  بر ماست که شما را به آنچه که خداوند دستور داده امر کنیم و از آنچه که نهی که » .نلصرم  (

 .«داریم

نبرا لری علری نر  کران ال أنرت   فری قتیر  النراس وللمر هی، ون نقرمی )وأههد:  و باز ادامهه مهی د  

 .(الی 
وند را در بین مهردم دور و نزدیهک، خویشهاوند و غریهب، سهیاه و سهفید،       و باید که دستورات خدا»

که حق علیه چه کسهی اجهرا مهی    ، و هیچ باک و ترسی از کسی نداشته باشیم ء کنیماجرا عرب و عجم

 .«گردد

الی علری نر  کران برن)ال د و با صدای فریهاد گونهه اش فرمهود:    و سخنرانی را قط  کرگفتار  و عمر

  !.«که بر علیه چه کسی می خواهیم حکم کنیم باکی نداریم» (الی 

قدرتی که تطبیق و عملی کردن آن خارق العاده است ... نیروئی که برای احقاق حق از له کردن سر 

 . و با این گفتار طر  عمر برای عملی کردن دسهتورات ان باکی نداردفرو ریختن کاخ ظالمستمگران و 

رد . دولهت موظهف اسهت کهه در اجتمهاعی کهه در زیهر سهلطه دا        اسالمی به اعلی کمال خود می رسهد 

ههیچ   ، دولهت گیرد یا نگیرد، خشنود باشد یها خیهر  . دیگر اجتماع خشم بدستورات خداوند را اجرا نماید

آن . چون دسهتورات خداونهد بایهد اجهرا شهود گهر چهه همهه مهردم از          اردباکی از ربا و خشم آنان ند

یهه چهه   بهاکی نهداریم کهه حهق عل    » (ن  کران الیر الی علی نبال ): خشمگین شوند و معنی گفتار عمر



، خهود را در قبهال   این است که دولت بزرگهی چهون روسهیه   اخبار عجیب  . و ازهمین است« کسی باشد

، ولی مسلمانان از اینکه به آنها گفته یا نباشد، ملت رابی باشد ی داندمسئول مکمونیستی قوانین اجرای 

  .«اجتماعتان اجرا شود شرم دارند شود باید دستورات خداوند در

 !از شکم پروري بپرهیزید – 13

 ودر یکی از سخنرانی ها فرمود:
 لبینررةألمررت لرری یلررذر ، إیرراکی وافررإن  ،یلیمررک نرر  نفررر  لخررذ  لمررا الی الونرری، ل الجررار )لرر

 فهررو وعلررم ی لالقصرر  فرری قرروت ی،، نورقررة للرررقیو، ة للجررریونفررر  عرر  الصررلة، ةفإنهررا ن رررل

   .(ةقود علی اللبادأص  للب ن ،وأو لل  ع  الرتف،أ

، قبول نمی کند تهو بها او رفتهار کنهی    که ، با تو طوری رفتار می کند ثروتمند چه همسایه بدی است»

، چون شکم پروری انسان را پذیرد. از شکم پروری بپرهیزید انش را نپذیری عذرت را نمیپس اگر فرم

در زندگی خود جانب احتیا   و، بیماری می آورد واند فاسد می گردجسد را  از نماز سست می کند و

بهرای عبهادت    بکار برید چون میانه روی از اسراف دور تر است، بدن را سالمتر می کند، ومیانه روی  و

 .«نیرو می دهد

 در سیاست دولت وسیاست ملتش. ... می باشد حی دیگر از عمر رطاین  و

طوری رفتار مهی کنهد   توبا  او چون (خذ  لما الیلیمک ن  نفر لی) ؟ثروتمند همسایه بدی است 

 سرزنش می کند و چون او ترا بر سر کارهای جزئی مؤاخذه و رفتار کنی. ل نمی کند که تو با اوکه قبو

نندآن کارها تو او را سرزنش کنی. با خود بینی که دارد فکر می کنهد کهه   هرگز قبول نمی کندکه به ما

ی در بهار   در حهالی کهه چنهین نظهر     .و توقیرش کنی و تو باید احترامش بگذاری بر گردن تو حق دارد

 .خودش نسبت به تو ندارد

ند نمی توانحقایق پرده گذاشته است وآنها  تکبر ثروتمندان چنین است که ثروتهایشان میان آنها و و

 پرده ای قرار گرفته که آنها نمی تواننهد  برادران فقیر شان و میان آنها . وو نمی خواهند حقایق را بفهمند

سهرپیچی کهردی   اگهر از طهاعتش   » لمت لری یلرذر (أن إ)ف. مساوی ببینند خود را با برادران مسلمانشان

 .«هرگز تو را نمی بخشد

 کرش باشی تحمل وجود تو را ندارد.و قرار دهی و نوخود را آلت دست ا اگر نخواسته باشی که

 بها همسهایگی اش تهو را و    او چهون نین باشد بی شک همسایه بدی است؛ همسایه ای که اخالقش چ

 شعور و وجدانت را اذیت می کند.

از شهکم   (ةالبینرویّراکی إپس از این چه؟....سپس حضرت ملت را متوجه کاری بزرگتر می کنهد . ) 

چرا؟...چهون   فشهرده شهود بپرهیزیهد...    شده و از اینکه آنقدر بخورید که شکمتان پر ...هیزیدپروری بپر

 .پرخوری شما را از نماز سست میکند



هر کس زیاد خوابید  هر کس زیاد نوشید زیاد می خوابد و و ، زیاد می نوشدکه زیاد خوردهرکس 

 چه؟ خدا را انکار می کند....دیگر

می گرداند ... دانش درونی از عمر ربهی اهلل عنهه بها جدیهد تهرین       فاسد بدن را» .(ة للجرری)ونفر 

 سپس حضرت امیر تمامی ملت را متوجه ساخته و می فرماید: ،پدیده های پزشکی مطابقت دارد

بهر   .«ر زندگی خود میانه روی بکهار بریهد  که د سفارشتان می دهم و» )وعلم ی لالقص  فی قروت ی(

چون هر چهه انسهان   از اسراف بپرهیزد؛  و ... ش اقتصاد به کار بردامت اسالمی الزم است که در خوراک

هر گاه که خوراک کم  وبرای عبادت خداوند مهیا تر می شود  بیشتر از اسراف بپرهیزد بدنش سالمتر و

 .کرد تندرست تر شده برای پرستش نیرومند تر می گردد

های گروهی چهه سهخنی بهاقی مهی      سانهر بعد از گفتار عمر ربی اهلل عنه برای دانشمندان تربیتی و 

 .ان میگویدکه مانندش یافت نمی شهود چن ،کلماتی پر معنی را بکار می برد وماند؟ او در گفتاری کوتاه

باعه  ازدیهاد اقتصهاد کشهور مهی       جالهب  ومطهر  مهی کنهد کهه خیلهی فهوق العهاده         هایی راه او پروژ

 شود....چطور؟

، در حقیقت میلونها مبلغی که صرف دعوت می کند اکاو موقعی که ملت را به میانه روی در خور

 در حقیقهت بها   به جیب هموطنان سرازیر می شود وو از هالکت نجات داده  را غذاهای ابافی می شود

با این مبالغ به عمران کشور پهناور اسالم کمک می  این صرفه جویی به بودجه دولت کمک می کند و

مهی کنهد سهالمتر مهی شهود پهس مسهلمانان از لحها          چون ملت خوراک های کمتهری مصهرف    و کند

با این کهار در آمهد کشهور بهاال      و می شودیاد ی انسانی تولید کننده زونیر بهداشتی در سطح باال رفته و

نایی را از چشهم  کهه بها نهورش روشه     شهعاعهایی  اینها شعاعهایی از سوسیالیزم عمر می باشد ... رود ومی

از خهواب بیهدار گشهته وبهه ههوش       ست. امید است که امت اسالمکشورشان و حاکمان ستمگر گرفته ا

نمی دانهیم کهه خهوردن بهرای زنهدگی       و ،، چون بسیاری از ما فکر می کنیم که زنده ایم تا بخوریمآید

 انجام مسئولیت دیگر است. کردن و

د خوشگذرانی مشغولند شهاید بداننه   به عیاشی و اسالمی سوارند و ده امت عربی وحکامی که بر گر

 .ای نداردکه عمل آنها با اسالم هیچگونه رابطه 

 

 چگونه پیروز شویم؟ -14

مسلح اسالم در جبهه های حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب ربی اهلل عنه به فرمانده کل قوای 

نامهه   ... سهت ة عجیبی نوشت که هیچ نامه ای به مانند آن نینام جبهه فارس وآنچه پشت آن است، شرق؛

به تمامی رزمندگان همراه او نوشت ... این نامه بهی شهباهت بهه دسهتور لشهکری نیسهت .....        د ورا به سع

 به تمامی قوای کشور .... دستوری کامل 

 :در آن نامه چه فرمود؟... فرمود



ة علی  ّ فضب الل  أن تقود   إ، فل قود   علی کب حاهللا ن  نلکإنی آنت  ولل  فنا أ)

أش  اح تاسا  ن  الملاص ، ن  ن ت ونوا لیتب. وآنت  ون  نلک أة فی ان م الل و. وأقود 

نما ینصت المرلمون إ، وأخوف علمهی ن  ع وهین ذنوب الجمش إف ،اح تاسكی ن  ع وكی

،  تنا کل تهی، والع  ة  ألن ِعّ تنا لمل کل تهیولوال ذلک لی ت   لنا لهی قو ة ع وهی  ،ملصمل

وإن لی ننصت علمهی لفضلنا، لی  فضب علمنا فی القوة،کان لهی ال ةما فی الملصینن اس وإف

 نولبهی لقوتنا.

تلملوا  ، والا ننهی، فاس یموة ن   ، یللمون نا تفللونن علم ی فی سمتکی حفظأواعملو 

نا، سلأن إ، فل  یرلط علمنا وتقولوا أن ع ّونا شتٌّ ننا أن ی فی سبمب  ، وال، ولملاصی  

ا عملوا لمراخط   کفتة ستا مب لمإ، کما سلط علی لنی ی شتٌّ ننهیفت ّب قو  نرلط علمه

ی کما ترللون  واسللوا   اللون علی أنفر  ،ال  ، فجاسوا خلهللا ال یار وکان وع ا  نفلوالمجوس

 .(سلهللا   ذلک لنا ول یأالنصت علی ع وکی. 

تقوی در هر حال سفارش می ا به سایر دالوران اسالم ر اما بعد: من قبل از هر چیز شخص تو و»

و قویترین سپر در جنگ علیه دشمن  برنده ترین سال  بر چون پرهیزگاری و تقوی مهمترین و .دهم

ود را از ارتکاب معاصی باز به تو و همراهانت دستور میدهم که تا آخرین درجه ممکن خ . واست

 . واکتر از حمله دشمن به آنها استرنلشکر خط . چون گناهِنفس خود بیشتر از دشمن بترسید بر . ودارید

نان آبه این سبب نبود ما قدرت مقابله با  اگر ، ومسلمانان به سسب گناه دشمنان بر آنان پیروزمی شوند

ر ما گا ،نها برابری نداردآی ما هم با گنها نیست و اسباب وسائل جنآ تعدادما مثل  تعدادزیرا  ؛را نداشتیم

نان آبرتری بر  ر ما بر فضل وگاو  ،نها در قوت بر ما غالب خواهند شدآناه شویم گنها مرتکب آهم مثل 

نها آان خدا ناظر اعمالتا ن هستند و از گغالب نشویم با قوت خود نمیتوانیم بیروز شویم و بدانید که فرشت

 ویید دشمن ما از ما بدگ. نی که شما در راه خدا جهاد میکنیددر حال نکنیدرا حیا کنید و معصیت خدا 

تری بر چه بسا که قوم بد. گر ما خوب عمل نکنیمنها بر ما بیروز نمیشوند حتی اآتر است و به این علت 

رست را  بر بنی اسرائیل مسلط کرد بعد از پتش آونه که خدا مجوسیان گهمان  وم برتری بیروز شوند،ق

راى قتل و غارت ان بهایتمیان خانهدر پس ) به سبب اعمالشان گرفتار غضب و خشم خدا شدنداین که 

بر نفس های خویش را س از خدا طلب یاری پ (بودتنى یافتحقق وعد ند و این مدشما به جستجو درآ

و من این نصرت را برای خود و شما  ،میکنیدبر دشمن همیشه طلب نصرت از او ونه که همانگکنید ب

                 .لت دارمأمس

بود که ترجمه شده و در اختیار شما قرار  عمر بن خطاب این بعضی از خطبه های امیر المومنین 

  .مرد تاریخ استفاده مفید ببرید گرفته تا بتوانید از  نصحیت ها و حکمت های این بزرگ

  .اللالمم  ن الیم    ربّ أخت دعوانا وآ

 


