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 !ي خداوند حقي داردها ثروت در هر فردي -1

 :فرمودهايش  در يكي از خطبه ت عمرحضر

ن عمرت في�م �س�ن أ جوألر ��و وال عّ  ل ، ال�و كفافاً أنلاس... لو وددت أن يها أ«
 نن فن �نلسلم� و حد منأ ييق الن أنهللا، و �م إن شاءعم  االق فيأن أ، و كث�نأ

 ،له ادنهإ ينصبن لم �، وله نفسهإن لم يعم  �مال نهللا وونصييه من  تاه حقهأ الّ إایته 
 .»عنف رفق �� من كث� ف قلي  في، ورزق�م نهللا ووني�م نيتأصلحون أو

، نه به نفـع و نـه بـه ضـررم     ماميدوارم كه با كفايت از اين امر خالفت نجات ياب! اي مردم«
را  اميدوارم اگر كم يا زياد در ميان شما عمر كردم طوري عمل كنم كه حقو همچنين  باشد،

ي  هـر چنـد كـه در خانـه    -گذارم  نمي از مسلمانان را رعايت كرده باشم و همچنين هيچ كس
مگر اينكه حقـش را بـه او بپـردازم و گـر چـه بـراي بدسـت آوردن آن زحمـت          -خود باشد

كه خداوند به شما داده آن را درسـت مصـرف    لي. اموانكشيده و بدنش را خسته نكرده باشد
 .»ياري كه بازور بدست آيد بهتر استكنيد و مال كمي كه با شرافت بدست آيد از مال بس

آورديم و  مي از سخنراني آن بزرگ مرد است. اگر ما همه آن را در اينجاهايي  قطرهها  اين
كنـيم   مـي  ما به اين چند قطره اكتفـا . ولي انجاميد مي پرداختيم، به سفر طوالني مي به شرح آن

كار و نيروهـا را  كه مربوط به اقتصاد و امور مالي است و مردم را در حيرت فرو برده و همه اف
 .به خود جلب كرده

كه نه براي من و نـه  اميدوارم كه از اين جهان بروم  »ال عّ و ، ال ل�و كفافاً أأن  لوددُت «
 .عليه من باشد

: يعني طوري زنـدگي كنـد   نجات يابد ه از اين دنيا به طور كفايتك كند مي آرزو عمر
 .اج پيدا كند و نه پس انداز نمايدكه نه احتي

ن� نجع  رزق آل �مد « باشد كه فرمود: مي  ، آرزوي رسول اهللاين اميد و آرزو
 »كفافاً 
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 .بگردانها  آن روزي آل محمد را قوت !الها
 مي را برآورده كند.: يعني آنچه كه فقط نياز آدكفاف

 .»وال عّ  ال ل«
. طلبـد  مـي  . فقط كفايـت را نه پس انداز كند و نه مقروض باشد» نه براي من و نه عليه من«

 .بيشتر نيست ه از آرزوي رسول اهللاهيچگا آرزوي عمر
 .كردند مي دقت كنند در آرزوي عمر مي و كاش كساني كه بر مردم حكومت

 : فرمايد مي حق و باطل سخن گفته و در مورد ؟ سپس حضرت فاروقسپس چه

 .»نهللا عم  االق في�م إن شاءأن أن �ث�ن عمرت في�م �س�ن أوألرجو أ و��«
 .»شم به حق عمل كنمو من اميدوارم كه اگر ان شاءاهللا كم يا زياد در ميان شما با«

. بـه  عمل نمايد ن امت زنده باشد به حقاگر كم يا زياد در ميااينست كه آرزوي دوم عمر 
 .به ترازوي راست عدالت

 ؟پهناور خود به آن عمل نمايد چيستخواهد در سرزمين و اجتماع  مي حقي كه عمر

 .»نصييه من مال نهللاو تاه حقهأإال ، ایته أحد من نلسلم�، و�ن نن ف ن ال ييقأ«
حق و  گذارد مگر نمي رااينكه هيچ مسلماني هر چند كه در خانه خود نشسته باشد 

 .از بيت المال را به او بفرستداش  بهره
او را از بيـت   ي هبهركنم كه دولت حق و  مي ، طوريبراي هر كس، هر زن و مرد هموطن

 .المال بپردازد
. اگـر كسـي در   ال، ثـروت از آن خداسـت  او در م ي ه، بهر: حق هموطن در مالسه مطلب

 . كرده و حق او را نپردازدمخاصمه  بيت المال حقي داشته باشد نبايد كسي با او
.. در زماني كه مال و ثروت به نسـبت مسـاوي در ميـان تمـام     .؟مقدار اين حق چقدر است

 .هر فرد چقدر است ي هگردد كه بهر مي تقسيم شود مشخص مردم
. ؟اجب است حق هـر كـس بـه او داده شـود    ؟ و ودر اين مال ثابت استچرا حق هركس 

نظريـه   مال دولت و نه ملك شخصي كسـي ديگـر و ايـن    ، نهچون ثروت از آن خداوند است
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نند ايـن اسـت   دهد ما مي را ادامهيش ها حرف . و موقعي كه عمرعمر همان نظريه اسالم است
 .گردد مي كه گهربارتر

 .»إله ادنهلم ينصب نفسه، و لهإن لم يعم  و�«
 .»شد!!در بدست آوردن آن خسته نشده باهر چند كه او خودش كار نكرده و بدنش «

نشده باشد در بيـت المـال حقـي    فرمايد كه هر كس و لو اينكه كار نكند و خسته  مي اقرار
  دارد!.

عمـر بـر    ي ه، نظريـ عمـل اسـت   ي ه.. مزد به انداز.ر نكند نخوردهر كس كايد ئگو مي شما
بـه   شما پيشي گرفته چون از شريعت خداوندي سرچشمه گرفته است كه اقرار كـرده  ي هنظري

اسـت كوشـش كـرد يـا     اي  بهـره  ، پس براي هر كسي در آنروت از آن خداوند استاينكه ث
 .، خواست يا نخواستنكرد

، تـا اينكـه كسـي در    را ثابـت نمـوده  ها  آن ل شده و بهرهبراي افراد حق قائ عمر فاروق
گويند هر كس كار نكرد  مي هك ها كمونيست ، همانندرسنه كردن مردم عذري نداشته باشدگ

 .نخورد

 نچه در مورد مال بر دولت مهم استآ -2

إن ف ؛أن �سأل عن نلال فليأت�رند من أ«: چنين فرمودهايش  يكي از سخنراني در عمر
 .»...، فااتلي  ا�م وناتليتم بقد اقي  اعد صاحَبّ  �إ، وقاسماً  ل �ازناً  نهللا جعل�

داوند مـرا خزانـه دار و   هر كس در مورد اموال سوالي داشته باشد به نزد من بيايد چون خ«
تقسيم كننده آن قرار داده و من بعد از دو يارم باقي ماندم و به شما مبتال شدم و شماهم به من 

 .»مبتال شديد
ملـي  هاي  مي و ثروتحاكم و دولت را در مورد اموال عمو ي هظيفدر اين گفتار و عمر

دار و تقسـيم كننـده امـوال    زانـه  خداوند مـرا خ  »�ازنا وقاسما إن نهللا جعل�«نمايد:  مي بيان
 گردانيد.
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.. و مصـرف كـردن از   .بيت المـال يعني وارد كردن به ، : نگهداري و تقسيمدولتي  وظيفه
حـاكم چيسـت؟ مسـئله     ي هقهرمان ما قصد آن را دارد، سـپس وظيفـ  . اين چيزي است كه آن

لـت را  نـين م و همچ كنـد  مي ملت آزمايش ي هآزمايش است خداوند حاكم را بوسيل ي همسئل
 .كند مي بوسيله حاكم آزمايش

 :حق سنگين است و باطل سبك -3

 ةتر  نلطيئو �ن نلاط  �فيف و�، ويإن ذان نلق ثقي  ور« فرموده است: عمر
 .»طو�الً  أورث  حزناً  ةساع ةشهو، ةزرع  شهو ةرب نظرو ةنلو� ة�� من معال

و در دنيا لذتبخش اسـت و تـرك   و به حق عمل كردن سنگين و تلخ است و باطل سبك «
كـارد و يـك    مـي  ، و گاهي يك نگاه بذر شـهوت را ردن از توبه بعد از گناه بهتراستگناه ك

 »گذارد مي لحظه پيروي از شهوت كردن غم طوالني را بجا

قيقـت سـنگين و   ح »...ن الباطل خفيـف.. وإ.إن هذا احلق ثقيل« :و منظور از اين كلمات

 ؟باطل سبك است. چرا
 ي هحت عمومي است و باطل مصـلحت خصوصـي، باطـل لـذت و خواسـت     حق مصل چون

 شـود و  مي گالويزنفساني ي ها خواهش در نتيجه سبك و لذيذ است ولي حق باو نفس است 
دشـوار  و به اين خاطر سـنگين اسـت و بـر نفـس آدمـي       كند مي آن را سركوبي ها خواهش

 .است

ّا﴿ فرمايد: گيرد كه مي مي قرآن فرابع پربار حضرت عمر فرهنگ خود را از اين من  َن ِ 
 .»فرستيم مي بر تو گفتار سنگين فروما « ]5[املزمل:  ﴾٥ ثَقنيً�  ٗ� قَوۡ  َك َعلَيۡ  �ن َسُنلۡ 

و  .فرستيم مي ! ما حق را بر تو فرو.. حق.گذاريم مي ترين چيز را بر دوشت يعني سنگين

 فنتم وستخلفون أ«فرمايد:  مي هگيرد ك مي الهام همچنين از اين گفتار پيامبر اكرم
 ؛أمتانال إلين�م  ة�ايف ةمأ، فلم تصيح ذلها، قد نص نهللا دين�م، قاذرون ألرضنأل
  يوم وللة، قد وأل نهللا  قاع  نهللا وسطونته فتنتظر و ةمأذله وأسالم ولإل وستعيدة ةمأ
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 د دذمتهم جنود نهللا عزّ ، ق، فلیه مم معق  يلؤوون إله، وال مهرب يتقون اهقلو�هم رعياً 
إذن سد نلغور اة نلال وتتاا  نلعوث ونستفاضوج  ونزي  �ساحتهم، م  رفاغة نيعیش، و

ع أحسن منها منا نن نإلسالم.  ةلم ت�ن ذاه نألم نيت ةنيعام ةنلليل ةنيعافي ف نهللا
 .»نلشاكر�نشكر ن ييلغ م  ذان أ  ا  فما عس  ، م  نيفتو  نيعظام فونهللا نلحمود

و بر تمامي اهل آن پيروزيد، خداونـد ديـن    اي مسلمانان شما جانشين اهللا در زمين هستيد«
ي  ي كه در زيـر سـلطه  امت ز دو گروه دشمني ديگر ندارد؛، دين شما به غير اشما را ياري كرد

تح . (رفتن شما براي فو هر روز منتظر تقدير خداوند است، و امتي كه هر لحظه اسالم درآمده
دارند كه به آن پناهنده شوند و ي آنان را از ترس پر كرده نه جائي ها دل شهرهايشان) خداوند

 وانـد   مستقر شدهها  آن . لشكريان خداوند در سرزميندنه مكاني دارند كه به سويش فرار كنن
 رسـت با اينكه شما از نظر مالي در مضيقه نبوده و همه ثروتمنـد و تند  اند، ورد كردهرا خها  آن

 جديـدي فـتح  هـاي   رها و قلعـه گردد و كشو مي روز به روز بر لشكريان اسالم افزوده ايد. شده
كه از آغاز اسالم تا امروز چنين شوكت و قدرت بـه چشـم ديـده     شود. در عافيتي عمومي مي

. ولـي هيچگـاه   با هر كدام از فتوحات بزرگ اسالم، خدا را بايـد سـپاس گفـت   نشده است و 
 .»س اين همه فتوحات بر نخواهند آمدسپا ي هعهد از سپاس گذاران

 را براي ما مشخص در زمان حضرت عمراين گفتارها قسمتي از حاالت دولت اسالمي 
و آن براي افرادي كه ميخواهند حالت آن روز را بدانند مسـتندترين تصـوير و تـاريخ     كند مي

 .توان به آن اعتماد كرد مي است كه

 ».شما وارث و جانشين اهللا در زمين هستيد« »رضاأل أنتم مستخلفون يف«

مـين رسـيده   نمايد كه امت اسـالمي بـه هـدف اصـلي خالفـت در ز      مي حضرت عمر اقرار
 .. و خداوند متعال قيادت و رهبري تمام مردم روي زمين را به او داده استاست

 ..».بر اهل زمين پيروزيد« »...هلهاقاهرون أل«

، پس چه پيروزي بر اهـل  رق و مغرب زمين را فتح كردندو مشمسلمانان با شجاعت رفتند 
 ؟است تر بزرگ پيروزي آنان بيشتر و زمين از
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پرچم اسالم به اهتزاز درآمد، و ..» .را پيروزي داد تان دين خداوند« »...قد نرصاهللا دينكم«

 !!پيروز شد و باالتر برده شداي  عقيده الاله االاهللا بر هر دين و ي هكلم

لت هيچكس بـا ديـن شـما مخـالف     غير از دو م« »ة لدينكم إال أمتـانخمالف ةماُ فلم تصبح «

 .»نيست
 .استيكي از اين دو ملت اش  دنياي كفر همه

 .»...اسالم درآمده يوغ امتي كه زير« »...هلهأة لإلسالم ومستعبد ةمأ«

 ، و اسـالم آنـان را مغلـوب و   اسـالم را گرفتـه و بـا آن جنگيدنـد     كساني كه جلو پيشرفت
 .شهرهايشان را فتح نمود

تظر تقـدير  و امتي كه هر روز و شب من« »ةليلكل يوم و ة تنتظر وقائع اهللا وسطواته يفماُ و«

 .»خداوند و قدرت اوست
 ست كه احتمال رسيدن بهو امتي كه هر روز و شب منتظر لشكر پيروزمند و دالور اسالم ا

 . را داردها  آن

 .»را پر از ترس كرده استها  آن يها دل ند متعالخداو« »اهللا قلوهبم رعباً  قد مأل«

ين دادنـد در بـدتر   مـي  را بـه ديـار خـود   هـا   كساني كه در آن زمان احتمال هجوم مسـلمان 
 .بردند مي شرايط ترس و رعب بسر

چـون  چون فرشته آيـد ديـو بيـرون رود و     عقيده؛ ي هنه از ترس اسلحه، بلكه از ترس غلب«
 .»رود مي آفتاب رسد شب از بين

 .»همراه با زندگي مرفه و ثروت كامل« »املال ةاستفاضمع رفاغة العيش، و«

، همـراه بـا رفاهيـت مـال مسـلمانان و همـراه بـا        ت نظـامي اين همه پيروزي و عزت و قدر
مسلمانان چنان ثروتمنـد و مالـك طـال و    .. تا اينكه از طبقات پايين در جامعه .ثروتمندي آنان

 !!آن را چطور خرج كننددانستند  نمي نقره شدند كه

 ..».اگيردر تندرستي كامل فر« »...ةالعام ةاجلليل ةالعافي يف«
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.. خير و خوشـي ظـاهر و   .، ثروتمندي عمومي استهمگاني به بهترين حال استتندرستي 
 ....گيرفرا، .. تندرستي بزرگ.ن همه را گرفتهباط

. دولـت  مانان نشـده بـود  ز هيچگـاه نصـيب مسـل   حالتي كه از آغاز پيدايش اسالم تا آن رو
، حكومت و ملت از نظر نظامي و اقتصادي و اخالقي و ديني و بهداشـتي و اجتمـاعي و   اسالم

 .ن مرحله پيشرفت و تمدن رسيده بودورزشي و آموزشي و پرورشي به باالتري

سـپاس  ي  كسي از عهدههيچگاه با اين نعمات « »ن يبلغ مع هذا شكر الشاكرينأفام عسی «

 .»يدآن برنمي آ
ــد  ــان چــــــه برآيــــ  از دســــــت و زبــــ

 

ــده   ــز عهــ ــد  كــ ــدر آيــ ــكرش بــ  ي شــ
 

مت اسالم ارزاني داشته ي بيكران كه بر اها نعمت آن همهسپاس سپاسگذاران در برابر 
 چيزي نيست.

ــوهي   ــر كـ ــاهي در برابـ ــون كـ ــر چـ  مگـ
 

 اي در برابــــــــر دريــــــــائي و قطــــــــره 
 

 :فرمايد مي آن سخنراني مهم ي هدر دنبال به اين خاطر است كه حضرت عمر

تم قصعرفتم حق نهللا فعملتم ل و ال ماإ، ذكر�م نهللا نلاع  این�م و�� قلو��مأ«
أنفس�م ع طاعته، و عتم م  نل ور االعم، �وفا لزونما والنتقاما، ووجال من 

، ةمن للض، ونماء للنعمأن نلشكر ة من �فرننها و�سلب للنعمأء ش نه الإ، فتو�لها
  .»ادةب للز�نستؤالو

يتان النه كـرده شـما را از   ها قلب دارم از اينكه ثروت و دارايي در مي پس شما را بر حذر«
خدايتان بيگانه كند، مگر اينكه حق خداي را بجاي آوريد و خود را در بنـدگي و بردگـي او   
 قرار داده طاعت و عبادتش را به بهترين وجه بجاي آريد. و همگام با شـادي و خوشـحالي از  

از شـما   هـا  نعمـت  يي كه به شما ارزاني داشته ترس و هراس داشته باشيد از اينكـه آن ها نعمت
كند. و  گرفته شده، به ديگران داده شوند. چرا كه هيچ چيز نعمت را چون ناشكري ضايع نمي

شكر گذاري بهترين راه حفاظت از آن است. و  شكر خدا نعمتت افزون كند و كفـران آن از  
 .»كفت بيرون برد
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حضـرت   .اجتمـاع اسـت   در آمـد فـرد و   ين وسيله براي زياد شدن ثروت وتر بزرگ شكر
عمل  . واز همه آنان بلند پرواز تر است فوق دارد وت ديگران برتري وهميشه بر همه ما عمر

 دم اسـت ولـي بيشـتر مـردم    مـر  ايده بهترين وسيله براي ازدياد توليدات كشور واين كردن به 
 .دانند نمي

 حكومت در سه چيز است:مصلحت  -4

 قسمتي از سخنراني او در جابيه: و

  ما وجدت صال  ما ��و الإ«
ّ
 نهللا إ �وال

ّ
ة، �ا اايقونألة، ومانء نألدنأ :اثالث ال

  .»ونل�م اما أنزل نهللا
، بـاقوت  ن امانـت ادا كرد :چيز نيافتم را جز به سهولي االمر شدن بر شما صالح و خيرمن «

 .»...حكومت كردن به آنچه كه پروردگار فرستاده وو قاطعيت عمل كردن 
اي از تجربـه   .. تـا او خالصـه  .شـويم  مي وارد ما داريم به حرم مقدس فلسفه و فكر عمر

 ...بيان دارد ما خود را در زمان زمامداري براي
سـخن  ين تر خطرناك وترين  ، ما را به سختگويد مي او از تجربه خود سخنو موقعي كه 

سي سـخنش بـه   . به غير از سخنان پيامبران ككند مي به حال گفته شده راهنماييسياسي كه تا 
ين شخصيت سياسي دنيا تر قوي و ينتر بزرگ ، چرا نه؟!! و حال آنكه اوپايه سخنان او نرسيده

مرد ترين  ل. و در همان حال او افضين كشور جهاني بودتر قوي ترين و. او رئيس پر افتخاربود
 .شد مي در مملكت شمرده

ورد پس ايـن بـزرگ مـرد در مـ    . اي عظمت انساني و شكوه سياسي بوداو در يك آن دار

هاي  .. اولين پايه از پايه.امانت : اداي»ةماننألأدنء «تجربه خود در حكومت چه فرمود؟ فرمود: 
 ، با صالحيت پرداختن امانت است.حكومت

 .ش بپردازدت حاكم آن را به صاحبانحكومت امانت بزرگي است كه واجب اس
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اسـت كـه در   ، پس واجـب  حاكم گذاشته شده ي هت امانت خداوندي است كه به عهدمل
يـت  حكومت عدل اسالمي: بـا قـوت و قاطع  هاي  . اما پايه دوم از پايهپرداختن آن تجاوز نكند

انت و پرداختن حقوق به اهلش باشد، پس نگهداري از . اگر پايه اول اداء امعمل كردن است
 قدرت است.، نيازمند حق

براي گـرفتن و نگهـداري حـق و يـا     بايد حاكم جدي باشد و هر گاه ضرورت ايجاد كرد 
 .ن منحرفين بايد قدرت به كار ببردبراي راست كردن و سر راه آورد

 ؟حكومت صالح چيستهاي  از پايه پس پايه سوم

 .به آنچه خداوند فرو فرستاده است كردن فيصله »نزل اهللاأاحلكم بام «

چـون آفريننـده    باشد كه خداوند فرو فرستاده باشد،ياست دولت بر پايه دستوراتي يعني س
. ديدي؟!! آگاه است كند مي دالت را پايداريو صالحيتشان و چيزي كه عها  آن مردم بهتر به

سياسـي اميرالمـؤمنين حضـرت    ي  تجربـه  ي ه. خالصـ حكومـت شايسـته اسـت   هاي  پايهها  اين

دادن امانت، قدرتمند بودن و حكم « نزل اهللا)أواحلكم بام  ةبالقو خذاألة، وداء االمانأ( عمر

.. حقيقت اين است كه بايـد  ... تجربه اين است.نيكوييي  چه تجربه» كردن به دستورات الهي
.. تا ما بتوانيم دولـت بـزرگ   .عربي و غير عربي آن را گرفته و به آن عمل كند هر سياستمدار

. اين كلمـات خالصـه   و افتخار بزرگانم خود را برگردانيمده خودمان را به حالت اول در آور
ت و روشـني در برابـر مـا قـرار     ر است كه با سادگي و آسـاني و وضـاح  سياسي عمهاي  تجربه

 .دهد مي درخشيده و روشنيي صاف ها شب درخشان درهاي  ، در حالي كه مانند ستارهدهدا
اي  خالصه ، و اينچرا نه ؟كنيم نمي ز آن آمادهچرا خودمان را براي نظاره و لذت بردن ا

 .بزرگ مرد دولت ما، دولت اسالم استهاي  از تجربه
. تجربـه طـوالني بـه    ز مـدت اسـت  اين گفتارها شعارهايي است كه زاييده يك تجربه درا

 .شرايط زماني استترين  سال در سختمدت ده 
كـه آن را مقتـداي   شايسـته اسـت    چرا آن را جلو خود نگذاريم، و از آن پيروي ننمـاييم؟ 

 .سر گذاشته بدست فراموشي بسپاريم خود قرار دهيم نه اينكه آن را پشت
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 ..... حق گويي.اداي امانت
 ..... قدرتمندي.گرفتن حق با قوت

 .. شريعت خداوند..عمل به آنچه خداوند فرو فرستاده
 .به خود ديده است؟» به غير از پيامبران«آيا دنيا سياستمداري همچون عمر 

 ....خير !اونداخد

 مصلحت ثروت در سه چيز است: -5

 :فرمايد مي سپس او در همان خطبه

�من  وحق    فاثالث أن يو�ا من حق و�عط الإما وجدت صال  ذان نلال  أال و��«
 .»من ااط 

 ، بـه يز نيافتم اينكه به حق گرفته شـود بدانيد كه من مصلحت اين مال را در بيشتر از سه چ«
 .»د و از باطل منع گرددحق پرداخته شو

 برد. مي ما را به سوي آن سياست مالي است كه حضرت عمربن الخطابدريائي از 
ي و نظـام  دار سرمايه مردم با حيرت در تعريف سياست مالي و سوسياليستي و كمونيستي و

 اقتصادي دور زده و چيزي دستگيرشان نشد.
. كنـد  مـي  چون در دريائي از نـور شـنا   .نه دور زد اما تنها عمر است كه نه سرگردان شد و

سازد  مي آشكارها  خطابهترين  و غريبترين  اين عمر است كه اقتصاد خود را در قالب عجيب
 .شود مي د و جامع كه شامل همه چيزكلماتي معدو

مصلحت اين  منهان اي مردم بدانيد كه « »ال بثالثإما وجدت صالح هذا املال  ينإأال و«

 »!!  چيز نيافتمجز در سه مال را 
ر ظرف ده .. تجربه هائي كه د.دارد مي خود را بيانهاي  تجربه ي هعمر رضي اهللا عنه خالص

 ، بـا افكـار و نظـرات متفـاوت بيـان     ي غالـب و مغلـوب  ها ملت سال تمام حكومت بر جهان، و
 .آن بزرگمرد استهاي  تجربه ي هالص.. اين خ.دارد مي
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حـالل و از چيـزي    اينكه از راه حـق و  .»گرفته شود اينكه مال از حق« »ن يؤخذ من حقأ«

. پس بر دولت الزم است كـه  و از حرام نباشد كه خداوند آن را حالل كرده باشد گرفته شود
را از راه  هـا  ثـروت  از راه مشروع بدست آورد، همچنين بر ملت الزم است كـه اموال خود را 

حرام جمع كند همچنين فرد هم حـق  . دولت حق ندارد كه مال را از راه مشروع بدست آورد
است پس پايه دوم كدام  . اين اولين پايه در مصلحت مالندارد را جمع آوري مال از راه حرام

 است ؟

 ....در راه حالل خرج شود .»و در راه حق داده شود« »حق يعطی يفو«

 .ال خود را در راه مشروع مصرف كندبر دولت و ملت الزم است كه امو
 ؟مصلحت مال چيستسوم در پايه 

راه  جائز نيسـت كـه دولـت امـوال خـود را در     ..» .دگردو از باطل منع « »يمنع من باطلو«

. و همچنين هيچ فـردي حـق نـدارد كـه امـوال خـود را در راه       باطل و در راه حرام خرج كند
 ن سياست و قهرمان اقتصـاد ، و قهرماقهرمان حقي  تجربه ي ه. اين خالصنامشروع صرف كند

 .است ي متمادي تا روز قيامت گذاردهها نسل مردم و برابر و تجربه خود را. اشدبا مي
بشر چه در قديم  ي هبر هر مذهب اقتصادي ديگر ساخت مذهب و روش اقتصادي كامل كه

 .و چه در آينده برتري و تفوق دارد
.. چطـور آن را حـل   .شـود  مـي  ! آن بتي كه به جاي خداوند سـبحانه و تعـالي پرسـتيده   مال

 .. اين مشكل را چطور از بين ببريم..كنيم

بـه حـق    اين كه از حق گرفته شود و« »يمنع من باطلو حق يوخذ من حق، ويعطی يفن أ«

 .»داده شود و از باطل منع گردد
 !ي بزرگها اقيانوس ا چند قطره از.. ي.ئي در چند قطرهها اقيانوس ...كلماتي جامع

دارها و كسـاني كـه ميـان     و سرمايه ها نيستكمو ...حضرتش گفتاري براي كسي نگذاشته
 .عمر رسيده باشندي  عمر و تجربه ي هحق ندارند ادعا كنند كه تا درجاين دو هستند 
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 ي هرا وضـع كـرده و فرسـتاد   رود كه پروردگار زمـين و آسـمان آن    مي بر نظامي  عمر
 .ين و آسمان آن را ترسيم كرده استپروردگار زم

ين تـر  بـزرگ  ، در ظرف ده سـال آن را بـر  ه را به چشم خود ديدهاو خود تجربغير از اين 
 از جهان آنروز تطبيق نموده است.قسمت 

بـه  گرفتن طرح از آسمان و عمل كردن ؛ در حضرت او دو بزرگواري و افتخار جمع شده
، و از اينجاست كه تجربه قـاطع و جـدي و هميشـگي و    ين قسمت زمينتر بزرگ آن طرح در

حقيقـت و آسـمان دائمـي و شـفاف     وري آمد كه قانوني عام شد و هماننـد  دائمي او آمد و ط
گويد  نمي سخناند  او همانند سخنرانان و شاعران و فالسفه كه تجربه را نديده و نچشيده .ماند

ي ستمگران و متعصبين ماده پرست كه بر طريـق خداونـد   ها حرف و همچنين سخنان او مانند
 .دن به حقيقت كلي جمع شده استرسي . براي او وسايلنباشند نيست

 ..... تجربه و تطبيق زمين.هدايت و نور آسمان
 .پذيرد مي يا گفتاري است كه تحقق ،مذهب او حقي است كه حرف ميزند

زنم و سياستمداران خود را و امت خود را مخاطب قرار ميـدهم   مي و من فرياد زده و صدا
، بايـد آن كلمـات جاويـدان را    كنـيم  مـي  رين روزهاي افتخـار زنـدگي  در حالي كه ما در بهت

ب اقتصـادي  مـذه و هرگاه كسي از ما سؤال كـرد كـه   ، هداريم و هميشه آن را تكرار كنيمنگ
 دهيم: مي شما كجاست؟ به شتاب جواب

، و مـع شـود  اينكه از حق گرفته و ج« »يمنع من باطلحق و أن يوخذ من حق، ويعطی يف«

 »و حرام منع گرددف شود و از باطل در راه حق وحالل مصر

 !هستممن همانند سرپرست يتيم  -6

 :دهد مي سپس در همان خطبه ادامه

�ل  أن نستغني  نستعفف ، و إن نفتقرت نلتيم، إ ماي�م ذان كونل ا أنا فنمأال و�«
 .»االعروف
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 ، اگريتيم استبدانيد كه مثال من در نگهداري اموال شما در بيت المال همانند سرپرست «
حاجت از آن  ي هم به انداز، و اگر نيازمند شدگيرم نمي آن را ترك كرده و از آنشدم ز نيا بي
 .»خورم مي

ال عمومي مشخص و آشـكار  وظيفه هر حاكم را در مورد امو و همينطور حضرت عمر
 . گرداند مي

 بدانيد كه من در اين اموالتان همچون سرپرست يتـيم « »كوالی اليتيممالكم هذا  نا يفأنام إ«

، و در مقابل كار خود حقوق بگيرد، مگر موقعي كـه نيازمنـد باشـد   حاكم حق ندارد ..» .هستم
 !بايد رايگان كار كند و خدمت نمايدگرنه 

 از آن دسـت شـدم  نيـاز   بـي  اگـر « »كلت بـاملعروفأن افتقرت إن استغنيت استعففت، وإ«

 .»كنم يم نياز از آن استفاده ي ه، و اگر نيازمند گرديدم به اندازكشم مي
.. من حق ندارم كه از اموال عمومي .كند مي خود را علني و در برابر همه محاسبه  عمر

ق ندارم در بيت المال شدم حنياز  بي نيازم و اگر از اموال شخصي ي هاستفاده كنم مگر به انداز
 .دست دراز كنم

 ؟گيريم مي عالم فرمود چه نتيجه ايما از اين سخنان كه در برابر همه ا
 بـه گيريم كه كارمند دولت از رئيس دولت تا پائين فقط به اندازه نيازشـان   مي چنين نتيجه

يعني آن انـدازه كـه بـراي مصـرف مناسـب باشـد و اگـر         »ملعروفبا«داده شود و معني ها  آن

 .نبايد از دولت چيزي بگيرد كارمندي از اموال شخصي درآمد داشته باشد
كـار   شود كه بدون حقوق و تنخـواه  مي يافتكسي شود و  مي شايد كسي سؤال كند مگر

 كند؟
باشد و خواسته باشد كار كند بايد مجاني كار كند و گر نياز  بي و جواب اين است كه اگر

بزرگـي از قـانون    . و در اينجاسـت كـه درِ  يط كار را بـه كسـاني ديگـر واگـذارد    نه با اين شرا
.. .كند مي آن براي بيكاران كار پيدا ي هل. دري كه بوسيشود مي براي ما بازدر دولت استخدام 

، معنـايش  ي ديگر در آمد دارند حقوق ندهدها راه هرگاه دولت چنين كند و به افرادي كه از
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را تـرك  اين است كه يا بايد كارمندان ثروتمند مجاني براي دولت كار كنند و يا اينكـه كـار   
 .ورداد اخراجي و بيكار را سركار آتا اينكه دولت افر، كرده

گرفتـه بپذيرنـد و    سرچشـمه  عمر اسالمي اين قانون را كه از سياست استخداماگر دول 
 ي هاجتمـاعي را بـه مرحلـ   عـدالت   برد و مي ولتي را از بينسختي استخدام د، به آن عمل كنند

 .شوند مي و همه به كار مشغول آورد مي عمل
 از هـا  ميليـون  شد و سـاليانه متفاوت باهاي  عادالنه نيست كه فردي مالك ادارات و شركت

كه ، سپس بيايد كارمند شده و مزاحم افرادي شود كه چيزي ندارند در آمد داشته باشدها  آن
 .زندگي خويش را بچرخانند

  :كليد عدالت -7

به فرماندهي سعد بن ابي وقاص رضي اهللا عنه از مدينه بـه قصـد فـتح    وقتي كه سپاه اسالم 
.حضـرت اميـر   ..كـرد  مـي  مدينـه را تـرك   ،وسجـ فارسـيان م مضمهل كردن پادشاهي  ايران و

ي مبـارك او  هـا  لـب  از ميـان  و ني كـرد براي آنان سـخنرا ها  آن ي هر حين بدرقد نينالمؤم
 ي كامـل و قـاموس  ين وسيله بـراي تربيـت نفـوس و دسـتور سياسـ     كلماتي بيرون آمد كه بهتر

 و هـر مكـان شـمرده   هـر زمـان    دربراي هر امت و هـر دولـت و هـركس     عمومي و هميشگي
 .شود مي

بعد از غور و بررسي چنين  گويم بلكه آن را نمي من اين كلمات را از روي شعر و حماسه 
ديـده و بـيش از    راهـا   آن گـذارم تـا   مي محترم ي هيافته ام. اين كلمات را خدمت شما خوانند

تمـام   و اگـر خواسـته باشـي    از آن كلمـات تعجـب نمـايي    پيش تحت تأثير آن قرار گيـري و 
 ، چـون عمـر شخصـيتي جهـاني اسـت، و     ، دعوت نمابشريت را براي خواندنش دعوت نمايي

، او چون ياقوتي است كـه پيشـاني   شتابد مي رق زمين براي شناختن اومغرب زمين پيش از مش
 :ه استفرمود ، ايشانزينت داده را ها انسان ي ههم
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ی اها نيقلوب فإن إن نهللا تعاض  ب ي�م نألمثال وفف ي�م نألقونل لح« -1
 »...صدورذا حت �ييها نهللا ة فب ميتنيقلو

 .»ئا فلينف  اهمن علم شی« -2

نلسخاء، ونم� ونلل�، وأما و فالياء ،مارنتأما نألتياش� ف مارنت وأن للعدل إ« -3
 .»نلياش�، فالرحة

 .»ور اااا، و�ّ  لك ااب مفتاحاأ لك وقد جع  نهللا« -4

 .»ومفتاحه نلزذدفياب نيعدل نالعتيار، « -5

 .»لعماعتيار ذكر نلوت اتاكر نألوونت، ونالستعدند ل اتقديم نألإلنو« -6

 .»أحد ل حقض   إنلق  ةديأتلزذد أ�ا نلق من   أحد قيله حق، ونو« -7

 .»ذيک أحدن تصان  ف وال« -8

 .»ءلم يغنه شإن لم ي�فه نلكفاف ، فونكتف اما ي�فيه من نلكفاف« -9

 .»ءو اینه ش این�م و�� نهللا، ويیه ای� إ�« -10

من  إلنا، فمن لم �ستط  فإض�م تنهون شكأ، فرف  نلعء عنه وأن نهللا قد ألزم�« -11
 .»ل نلق غ� متعت  �اُ ، نأييلغناذا

فرمايـد، تـا    مـي  را براي شـما بيـان  هايي  ، گفتارزند هايي مي د متعال به شما مثالخداون -1
آن را زنده نكرده  تا زماني كه خداوند ها دل ي هند، معنويت همرا زنده كها  اينكه دل

 .باشد مرده است
 .اد گرفت از آن نفع بگيردهر كس چيزي ي  -2
تمندي و ، شرم و سخاوعدالتهاي  براي عدالت نشانه و عالماتي است، سپس نشانه و  -3

 . و عالمت آن مهربان بودن است.بخشش و آرامي و نرمي است

 .براي هر دري كليدي ميسر كرده استاري دري مقرر فرموده و خداوند براي هر ك  -4
 .باشد مي گرفتن است و كليد آن زهدعدالت عبرت  ي هپس درواز  -5
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عبرت گرفتن همان ياد آوردن مرگ موقع يـادآوري مردگـان اسـت و آمـاده شـدن        -6
 .فتن انجام دادن كارهاي خوب استبراي عبرت گر

شـد و حـق را بـه مسـتحقين سـپردن      نزد او باگرفتن حق از هر كس كه  ،و معني زهد  -7
 .است

 .را در مد نظر نگير هيچ كس گرفتن حقو در   -8
او  ، چون هر كس با داشتن قوت اكتفا نكند چيـزي و بايد با داشتن قوت كفايت كرد  -9

 .گرداند نمي را ثروتمند و غني
 .من ميان شما و ميان خدايم، و ميان من و خدا چيزي نيست -10
. سپس اگر كسي شـكايتي  ار كرده كه دعواها را فيصله بخشما وادو خداوند متعال مر -11

تواند بيايـد بـا سـفارش كـردن بـه كسـي        نمي داشته باشد به من برساند و اگر خودش
 .او رسيدگي نمايمن را به من برساند تا اينكه بدون ضرر و اذيت به شكايت آ ديگر
. چـون او در  كننـد  مـي  و را تشويقر اين سخنان ابينيم كه تمامي مردم به خاط مي و حاال ما

 .ر به فرد و نادر استميان مردم فردي عجيب و منحص
مـوارد   ي هتوانـد در همـ   نمـي  كه هيچكس به ماننـد آن صحبت كرده و بليغ با بياني كوتاه 

 .حرف بزند
 ....كنم مي و من يك كلمه از گفتارش را كه در اين كتاب مورد نياز است گرفته و بيان

 »حد له حقألی كل إاحلق  ة، و تأديأحد قبله حقحلق من كل خذ اأالزهد «

ن حق به هر كسي كه ، و پرداختق از هر كسي كه حق را گرفته باشدزهد يعني گرفتن ح«
 .»مستحق حق است

 .آن را كليد عدالت ناميد اين زهدي است كه حضرت عمر
 .تاريخي و اجتماعي استهاي  ن قضيهيتر بزرگ و اين يكي از

. شايد روزي آن را به دنبال آن هستنداز زمان آدم  ها نسل مقدسي كه ي ه. گم شد..عدالت
 .فته و به زندگي خود مربوط نماينديا
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 ؟مگر راه رسيدن به عدل چيست

گـرفتن حـق از هـر    « »حـد لـه حـقألی كل إاحلق  ة، وتأديقبله حقحد أخذ احلق من كل أ«

   ....كس
كـرده و بـه   اين است كه عدالت را پايه ريـزي   اگر دولت خواهانِ تعريفي عميق و كامل،

 بگيـرد و بـه افـرادي كـه بـه      انـد،  را غصب كرده، بايد حق را از كساني كه آن آن عمل نمايد
 .شده و حقشان گرفته شده برگرداند ظلمها  آن

 ؟اي قهرمان قهرمانان ديگر چه

 »...، كسي را در نظر نگيردحقو در گرفتن « »حدأذلک  ال تصانع يفو«

پيـاده كنـد الزم و واجـب اسـت كـه از       خواهد عـدالت را در اجتمـاعش   مي دولتي كه بر
نفساني دشمن حـق و  . چون هواهاي باشد و قوم پرستي در كارش نباشدنداشته  هيچكس شرم

 .باشند مي حقيقت
 ؟را به خود وادار كرده اي ديگر چه ها عقل اي كسي كه

و با قوت بايد اكتفا « »ءه الكفاف مل يغنيه يشن من مل يكفيإ، فواكتف بام يكفيه من الكفاف«

 .»كند نمي و ثروتمندنياز  بي ، چون كسي كه به داشتن قوت اكتفا نكرد چيزي او راكرد
 دادن قوت به هر شهروند اكتفا كن، طوري بده كه او را ، بااي حاكم اكتفا كن، اي دولت

.. .كند نمينياز  بي نكند چيزي او را .. براي اينكه هر كس قوت او را كفايت.؟كند، چرانياز  بي
 تمـام  ، اگـر چـه  شـود  نمي ه هر كس با داشتن قوت قانع نباشد. هيچگاه قانعو حق اين است ك

 .ي زمين را به او بدهيها گنج
دانـد   مـي  بينـد و  مي .. معنايش اين است كه حضرت عمر رضي اهللا عنه.؟معني اين چيست

بان آيـد كـه آن دولـت حـق را از غاصـ      مـي  مـاع كه در صورتي عدالت به سراغ دولـت و اجت 
 .گرفته و به مظلومين برگرداند

نيازهـاي  به تعداد خود فقط افراد عدالت در ميان  ي هبر دولت واجب است كه براي اقامو 
كه ذليل كند و نه آنقدر كم  بيت المال را خاليد كه عمومي ملت بپردازد، نه آنقدر زياد بده
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مانند اين اسـت كـه عمـر بـا ايـن كلمـات عـدالت اجتمـاعي را بـه           .شده و به گدايي بپردازند
. چون در گرفتن حق از گردنكشـان و  نمايد مي ن آورده و به ملت معرفيصورتي كامل بر زبا

 .نمايد مي آن به مستضعفين تأكيد پرداخت
گويد كه فقط به اندازه نياز او  مي پس او حق هر شهروند را براي دولت مرزبندي نموده و

  پـس حضـرت عمـر   ، اگر حـق هـر همـوطن كفـاف و قـوت اسـت       . پسيد پرداخته شوداب
 صـه را در دو كلمـه خال  )و غلبـه مـردم بـر مسـتقبل خـود      ي ثروت (توزيع عادالنه سوسياليزم

 ... كفايت... عدالت.نمايد مي
ه از ثروتمنـدان گرفتـ   دستور ميدهد كـه امـوال اضـافي    و از اينجاست كه حضرت عمر

يله حق، وتأديـة حد قلق من   أن�ا أ« :فرمايد مي . اوزمندان برگردانيده شودشده و به نيا
به افرادي  هر كس كه حق را غصب كرده گرفت و بايد حق را از « »نلق إض   أحد ل حق

  .ضايع شده برگرداندها  آن كه حق
الت اي برپـايي عـد  كه بايد بر گرداند مي واجب اينجاست كه حضرتش بر دولت الزم و و

، ل اضافي خود را بـه دولـت بپردازنـد   وادار كرد كه اموا را قوت ثروتمندان ، بزور واجتماعي
 .قوت روزانه خود را ندارند تا دولت آن را به كساني بدهد كه

 :گفتارش چنين است

 »ذيک أحدنً  وال تصان  ف«
 .»آن از هيچكس پروائي نداشته باش و براي برپائي«

را تحت نظر و مراقبت  لت را دستور ميدهد كه همه هموطناندو و از اينجاست كه عمر
 .از حق خود و نياز خود تجاوز نكندهيچكس  داشته باشد، تا

چون هر كس بيش از كفايت خود داشته باشد به هموطن ديگر خود تجاوز كـرده و حـق   
 :فرمايد مي رده است و در اين مورداو را غصب ك

 .»مايدايد با داشتن قوت اكتفا نو ب« »و اكتف بام يكفيه من الكفاف«
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تـر   ابعاد مختلفش گسترده با ماز سوسياليز.. ، .ارج است يي از انوار آن خطبه پرها شعاه اين
، و با اعجـازي شـگفت انگيـز ميـان     نمايد مي سماني را براي بشر مطرح، و اصول كامل آاست

به صف  ها كمونيست مهاگر ه. نمايد مي پيوندي ناگسستني ايجاد حق خدا و حق بندگان خدا
 ؟ بالفور و شتاب خواهيم گفت:عمر و اسالم كجاست، و بگويند كه سوسياليزم د ما بيايندنز

 .»حد ل حقأض   إنلق  ةديأته حق ويلع حدأأ�ا نلق من   «
 .»ايد از هر غاصب گرفت و به مستحق پرداختحق را ب«

ق از هيچكس و در گرفتن ح« »فافاكتف بام يكفيه من الك، وأحداً ذلک  ال تصانع يفو«

 .»و بايد با داشتن قوت اكتفا كند ،شرم و حيا نداشته باشد
ه اميرالمـؤمنين  .. بـه يـك نظـام سوسـياليزم كـ     .پـردازيم  مـي  تر و حاال ما به گفتاري عجيب

 .فرمايند مي ير تنظيم و مجسمنظ حضرت عمر آن را بطور بي

 ؟چگونه است كفاف و قوت نزد عمر -8

 :مر سخنراني بليغي بيان فرمودقادسيه حضرت ع در فتح

 سددتها، ما نسس  اعننا نلعض� حر�إ«
ّ
إذن عؤز ذيک ، فىل ع أن ال أد  حاجة إال

 .»نلكفاف ف ي، حت �ستوعنا تسسینا ف عیشنا
، تا زماني كه برآورده كنممن حريصم بر اينكه هر كس حاجتي داشته باشد آن را برايش «

. پـس اگـر وضـع چنـان شـود كـه       گر را در ميان خود جاي دهندانند بعضي ديبعضي از ما بتو
. تا اينكه در زندگي و رفاه مانند هم باشيم ي همديگر را برآورده كنيم بايدها خواهش نتوانيم

روش  . حضـرت عمـر  نداشـته باشـد و همـه بـه خودكفـائي برسـند      كسي بر ديگري برتري 
جدي و دقيـق درجـه    ده خود كفايي را به صورتيرسيدن به خودكفايي كامل را تشريح فرمو

 .»...ال سددهتاإ ةدع حاجأن ال أعلی  حريصٌ  ينّ إ«. بندي نموده است

دولت جمهوري اسالمي  .»هر حاجت مشروعي را برآورده سازمحرص من اين است كه «
 .آورد حاجت هر شهروند را برحريص است كه  برياست حضرت فاروق
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 .»آن برآئيم ي هاي كه بعضي از ما از عهد ا اندازهت« »ما اتسع بعضنا لبعض«

نيازهـاي همـه مـردم را    ، بايـد  لت و توليدات و خزانه دولت برآيدتا زماني كه از عهده دو
 جات و نيازهاي عموم مردم عاجز شد:و هر گاه كه دولت از برآوردن حا برآورده سازد،

ر در همـه  همه با هم براب» ردك به صورت مساوي با هم زندگي خواهيم« »عيشنا سينا يفآت«

 شهري و باال« موطنان زندگي يكساني خواهند داشت،ه ي هامكانات شريك خواهيم شد؛ هم
برابـري همـه هموطنـان را    و بر دولت الزم است كـه مسـاوات و    .»و پايين شهري نخواهد بود

 ؟رعايت كند. چرا

برسيم كه همه به اي  درجه به تا اينكه» تا اينكه به كفاف برسيم« »الكفاف يف يحتی نستو«

 .و منطق اسالم همين است  منطق عمر حالت خودكفايي برسند و حد خودكفايي به
عدالت اسالم ، بها را از عدالت عمر كنيم كه ما اين گنج پر مي و ما به شرق و غرب اعالن

اد زده با ديدن دژهاي گرانقدر اين گنج به حالت تشويق فريـ  ها كمونيست وايم  بدست آورده
 ! م اين چنين دستورات عجيبي دارددانستيم كه اسال نمي : ما تا به حالند گفتخواه

داشـته و بـا    داري با ديدن غرايب اين گنج مبهوت شده دهـانش را بـاز نگـه    و نظام سرمايه
: اگر همه بشريت با همكاري همديگر خواسته باشد نظام اقتصادي تعجب و لرز خواهد گفت

 .تواند نمي ورد هرگزبوجود آ همچون نظام اسالم
از آن بـراي   بها چيزي را رپهاي  پس چه شده است كه ما مسلمانان با داشتن چنين گنجينه

 كنيم؟. نمي خود انتخاب
ان خواسته باشند دار سرمايه و يا ها كمونيست كنم كه اگر مي جهان اعالم ي همن به هم

، و با الهام از اسالم استفاده كنندكنند  نظامي بيابند كه مذهب اقتصادي خود را با آن درست
 . چون حضرت عمري صحيح را پايه ريزي نماينددار سرمايه صحيح واز اسالم سوسياليزم 

سسینا ذنيک عنا ت زذن عؤإ، فال سددتها، ما نسس  اعننا لعضإة د  حاجأال «: فرمايد مي
برآورده كنم ، تا موقعي كه هر گاه حاجتي يافتم آن را « »نلكفاف ف ي، حت �ستوعیشنا ف
 .»همكاري همديگر از عهده آن برآئيمبا 
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بـا هـم زنـدگي     اگر از برآوردن آن عاجز شديم تا زمان رسيدن به خودكفائي همهسپس  
اي  سـرمايه  چـه  ها كمونيست . بعد از اين تعليم عمر رضي اهللا عنه براييكساني خواهيم داشت

ي اعالم جنـگ سـخت   دار سرمايه ا گفتارش بر عليهب و بعد از اينكه حضرت عمر ؟ماند مي
 ؟ن چه چيزي براي گفتن خواهند داشتادار سرمايه ديگر نمود،

قسم به پروردگار آسمان و زمـين كـه مـا از نظـر سياسـي و فكـري و اقتصـادي و ادبـي و         
 .ستعداد رهبري و پيشوايي را داريماجتماعي ا

. ما امـت  گز نبايد زياده روي و افراط كنيمه هرآن را به ما داد استعداد ،در آنچه كه تقدير
 . ه سوي غرب؛ بلكه ميزان و سنجش نزد ماست.. نه به سوي شرق و نه ب.وسط و ميانه هستيم

.. پس با .ها آسمان .. عدالت از پروردگار... ما عدالت داريم.پيش ما استترازوي آسماني 
يابيم و فقط به طرف حـق،   نمي حنانشويم و به غرب ا نمي داشتن اين همه فضايل به شرق كج

 .و بر حق، و به خاطر حق، زندگي خواهيم كرد
.. .بزرگي خود غافل شويد بپرهيزيدهاي  از اينكه از پايه !اي فرزندان دولت اسالمي بزرگ

، علم كننـد ي قد دار سرمايه ي كمونيستي و ياها رژيم و بدانيد كه اگر عدالت عمر در مقابلش
 . رابر قهرماني بزرگ ايستاده باشندمانند كه در ب مي نيآن دو مانند كودكا

 :گويد مي سالمي با افسران خود سخنرئيس دولت ا -9

 در برابر رؤساء سميناري رئيس جمهوري اسالمي حضرت اميرالمؤمنين عمر بن خطاب
. در ..رسانند مي . در اين سمينار فرمانداران و فرماندهان سپاه اسالم حضور بهمدهند مي ترتيب

. كه در خطابي ايراد فرمودندبر حق رسول خدا  ي هسمينار حضرت رئيس جمهور و خليفاين 

ة نمدی، عمأ�م تي�ن اعثلم أاعث�م نُورنء وال جيار�ن، و ��و الأ« :آن آمده است
ض�وذم فتدلوذم، وال تمدوذم ال تا�م، فأدرون ع نلسلم� حقوقهم، و ييعتد

 .»أ�  قو�هم ضعيفهم، فياونب دونهمفتفتنوذم، وال تغلقون نأل
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، و لـيكن  و مجبور كننده بر مـردم نفرسـتادم   بدانيد كه من شما را دستور دهنده و ستمگر«
كنند،  ، تا مردم در كارهايشان به شما اقتداان پيشوايان هدايت دهنده فرستادممن شما را به عنو

 ، و زيـاد خواهنـد شـد  سته و ذليـل  را نزنيد كه دلشكها  آن ، وپس حقوق مسلمانان را بپردازيد
نبنديد كه در آن صورت ها  آن ، و درها را بر رويح نكنيد كه به فتنه خواهند افتادرا مدها  آن

 .»ن ضعيفان را از بين خواهند بردقلدرا
 :ه فرمودپس از آن همه ملت را مورد خطاب قرار داد

م إال لفقهون نلاس دينهم، اعثهأ لم �إ، ورنء نألوصارأأشهد�م ع  �إ، أيها نلاس«
 .»لّ إرفعوه  ءشك عليهم شأن إليهم فيئهم، و�كمون اینهم، فو�قسمون ع

را نفرستادم مگـر  ها  آن ، منگيرم مي خود در همه جا گواهمن شما را بر اميران  اي مردم!«
ها  آن ميانرا ميانشان تقسيم كنند و  را در دين خود آگاه سازند و اموال به اين خاطر كه مردم

 .ي مشكلي پيش آمد مرا با خبر كننداگر در مسائلبه عدالت داوري كنند سپس 
باشد كه باز هم قسمتي از  مي اين قسمتي از سخنراني آن بزرگ مرد در ميان نمايندگانش

أ�  قو�هم يوال تغلقون نألاونب دونهم، ف«گذرانيم:  مي آن را كه در پيش گذشت از نظر
مردم نبنديد كه در آن صورت اقويا ضعيفان را هاي خود را بر روي  دروازه« »...ضعيفهم

 .پايمال خواهند كرد
محتاجتر از سابق هستيم كه در اجتماع خود به اين قسمت از سخنراني حضرتش اكنون ما  

بينيم كه در زيـر   مي . و مستضعفين رامكند مي بينيم كه خون مستضعفين را مي جهانخواراني را
.. .دانند كه به كجـا پناهنـده شـوند    نمي .. و.برين له شده و فرياد رسي ندارندمستكهاي  چكمه

.. .انـد  آنان مستضعفيني هستند كه به دسـت فراموشـي سـپرده شـده    و .. .اند ضعيفان غارت شده
  .»كنند؟ مي ان خود را چگونه تربيتخوابند و فرزند مي كنند و چگونه مي چطور زندگي

حاكم و يا بـه  به ها  آن ، كه نالهو اجتماع سدهايي گذاشتهها  آن يانارتجاع مستبد و ظالم م
كه حقشــان ضــايع شــده و مــا افــراد زيــر ســلطه هســتند. در اجتمــاع فريــاد رس ديگــر نرســد
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و سـياه  ، رقت و آثار شوم سياهو فئوداليزم اند  زمينخواران و ستمگران حق آنان را ضايع كرده
 .الح به اين افراد برگردانيده شودسيده كه اص. پس وقت آن رخود را بر جاي گذارده است

ي بـه نفـع افـراد    و خدماتي است كه دولت بايد براي برقراري عدالت اسـالم آنجا تغييرات 
نـدك جبـران   عميقتر از آن است كه با خـدمتي ا ها  آن و ليكن مصيبت .مستضعف انجام دهد

 ... بسيار زياد.مت زيادتري دارنداحتياج به خدها  آن .شود
آزادي بيان ها  آن و حكومت بردارد و بهها  آن ها نياز به كسي دارند كه پرده را از ميان آن

 از زمـاني بسـيار دور   اً دعواهاي خود را عنوان بنمايند. چون قدرتمندانبدهد تا بتوانند مستقيم
 !اند! را خوردهها  آن

 مهمترين چيز براي دولت: -10

من رعيته،  أحق ما تعهد نلرنعن إ«د: فرموهايش  در يكي از خطبه عمر بن خطاب
ما أور�م ان نأنما علينا �ذدنذم نهللا ل و ياايف دينهم نلو ، فهللا عليهم يتعهدذم اال

 ورأن نقيم نه من معصيته، وأها�م عما نها�م نهللا عنأأور�م نهللا اه من طاعته، وأن 
 .»ع من نن نلق نيال قر�ب نلاس و�عيدذم، وال نهللا ف

، آشنا سـاختن  تواند در حق رعيت خود كند مي اكمهترين كاري كه يك سرپرست و حب«
، از كارهـاي  گـذارده اسـت  هـا   آن خداوند بر گردن به وظايفي است كهها  آن و وادار كردن

. و بـر ماسـت كـه بـه شـما      اسـت را به آن راهنمـايي و هـدايت كـرده    ها  آن ديني كه خداوند
، و باز داشتن شما از آنچه كه خدا ما دستور انجام داده استوند به شدستوراتي بدهيم كه خدا

، باكي نـداريم كـه   ر او را در بين مردم دور و نزديكنمودن اوام ءفرموده و دستورات و اجرا
  .»چه كسي باشدحق بر عليه 

بعـد آن را شـنيده و بـه    هاي  به مردم آشكار نموده تا اينكه قرن شاهراه سياستش را عمر
بيند كه اولين كاري كه رئيس دولـت و   مي عمر .ابد راه خود را روشن نمايند ش تاروشنائي

اونـد  بـه سـوي خد  ، توجـه دادن مـردم   م قوت و قدرت خود بايد انجام دهدخود دولت با تما
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را به رغبت و يا زور وادار به تطبيـق شـريعت خداونـد نمـود كـه در      ها  آن . و بايدمتعال است
 .طبق دستورات خداوند عمل كنندتي زندگي اجتماعي و معامال

 گوينـد  مـي  حاكم بر كشورها مخالفت نموده كـه ي ها رژيم با اين دستور با تمام و عمر

 ،هللا هللاما كشند كه:  مي را پيش و يا ضرب المثل معروف  .دين با زندگي و تمدن كاري ندارد

باشـد از   مي صرقي ي هلطهر چه مال خداست براي خداست و هر چه در س : لقيرصـلقيرص  ماو

 .آن قيصر است
خـود  هـاي   تري دارد كه بر پايـه  كامل ي هش نظريكه خود كند مي به اين خاطرمخالفت او

. و نظرش اين است كـه ديـن نظـام كامـل بـراي زنـدگي       و آن نظريه اسالم استاستوار است 
بـر  شوند و از اينجاست كه عمر بر خـود و   نمي كردن است و دين و زندگي هرگز از هم جدا

. و بـا  آشنا كردن مردم به دينشان برداشـت كه اولين گام را بايد در جهت دارد  مي دولت الزم
دين اخالق فردي است و گويند  مي كوبد كه مي مشتي محكم به دهان ياوه سراياناين گفتار 

 فرمايد: مي اين گفتار پوسيده شان با دولت و سياست كاري ندارد و او در جواب

�م عما نها�م نهللا عنه ن ننهاأور�م نهللا اه من طاعته، وأور�م اما أن نأنما علينا إ«
بر ماست كه شما را به آنچه كه خداوند دستور داده امر كنيم و از آنچه كه « .»من معصيته

 .»رده باز داريمنهي ك

نيا ض ع مـن نن ال قر�ب نلاس و�عيدذم، و أور نهللا فن نقيم وأ«دهد:  مي و باز ادامه
 .»نلق
وند را در بين مردم دور و نزديك، خويشاوند و غريـب، سـياه و   و بايد كه دستورات خدا«

كه حق عليه چـه  ، و هيچ باك و ترسي از كسي نداشته باشيم ء كنيماجرا سفيد، عرب و عجم
 .»گردد مي كسي اجرا

مـن ع  اليـنال «فرمود: اش  د و با صداي فرياد گونهو سخنراني را قطع كرو عمر گفتار 
  !.»خواهيم حكم كنيم مي كه بر عليه چه كسي باكي نداريم« »نلقنن 
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.. نيروئي كه براي احقاق حق از لـه  .قدرتي كه تطبيق و عملي كردن آن خارق العاده است
. و با ايـن گفتـار طـرح عمـر بـراي      فرو ريختن كاخ ظالمان باكي نداردكردن سر ستمگران و 
. دولـت موظـف اسـت كـه در     رسـد  مـي  ي كمـال خـود  اسالمي به اعل عملي كردن دستورات

گيرد يـا  . ديگر اجتماع خشم برد دستورات خداوند را اجرا نمايداجتماعي كه در زير سلطه دا
. چـون دسـتورات   هيچ باكي از رضـا و خشـم آنـان نـدارد     ، دولتنگيرد، خشنود باشد يا خير

 ايلنبـال «: عني گفتـار عمـر  آن خشمگين شوند و مخداوند بايد اجرا شود گر چه همه مردم از 

اخبار عجيب  . و ازهمين است» يه چه كسي باشدباكي نداريم كه حق عل« »من كان احلقعلی 

 مسـئول كمونيسـتي  قـوانين  ، خود را در قبـال اجـراي   اين است كه دولت بزرگي چون روسيه
يـد دسـتورات   شود باگفته ها  آن ، ولي مسلمانان از اينكه بهيا نباشد، ملت راضي باشد داند مي

  .»اجتماعتان اجرا شود شرم دارند خداوند در

 !ي بپرهيزيدپرور شكم از -11

 فرمود:ها  در يكي از سخنراني و

أاي  لم يعار ، إيا�م فإن  ،يعطيک من نفسه أ�ا  اما الي ،نيغ� ه نلارئا«
 وعلي�م اايقصد ف، وورثة للسقمو، ة للؤسمومفسد عن نلصالة، ةفإنها وكسل ونلطنة
  .»ةقود ع نيعيادأصح لليدن ،وأو اعد عن نل ف،أ فهو قوت�م،

كند تو با او رفتار  نمي قبولكه  كند مي ، با تو طوري رفتارثروتمند چه همسايه بدي است«
 ، چـون ي بپرهيزيـد پـرور  شـكم  پـذيرد. از  نمـي  انش را نپـذيري عـذرت را  ، پس اگر فرمكني

 و، آورد مـي  بيماري واند گرد مي فاسدجسد را  و كند مي ي انسان را از نماز سستپرور شكم
بكار بريد چون ميانه روي از اسراف دور تر است، ميانه روي  در زندگي خود جانب احتياط و

 .»دهد مي براي عبادت نيرو ، وكند مي بدن را سالمتر
 در سياست دولت وسياست ملتش. ...باشد مي رحي ديگر از عمرطاين  و
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 طـوري رفتـار  توبا  او چون »خذک بام اليعطيک من نفسـهأي« ؟است ثروتمند همسايه بدي 

 بر سر كارهاي جزئي مؤاخذه وتو را  چون او رفتار كني. كند كه تو با او نمي لكه قبو كند مي
كندكه به مانندآن كارها تـو او را سـرزنش كنـي. بـا خـود       نمي هرگز قبول و كند مي سرزنش

و تـوقيرش   و تو بايـد احتـرامش بگـذاري    تو حق دارد كه بر گردن كند مي بيني كه دارد فكر
 .خودش نسبت به تو ندارد ي هي در باردر حالي كه چنين نظر .كني
حقايق پرده گذاشته است  وها  آن يشان ميانها ثروت تكبر ثروتمندان چنين است كه و
پرده اي  شانبرادران فقير  وها  آن ميان . وخواهند حقايق را بفهمند نمي ند وتوان نمي وآنها

بيت مل أن إف«. مساوي ببينند خود را با برادران مسلمانشان توانند نمي ها آن قرار گرفته كه

 .»بخشد نمي سرپيچي كردي هرگز تو رااگر از طاعتش « »يعذرک

كرش باشي تحمل وجود تو را خود را آلت دست او قرار دهي و نو اگر نخواسته باشي كه
 ندارد.

اش  بـا همسـايگي   او چـون همسايه بدي است؛ شك  بي نين باشدچاي كه اخالقش  همسايه
 .كند مي شعور و وجدانت را اذيت تو را و

اكم إ« .كند مي تر بزرگ پس از اين چه؟....سپس حضرت ملت را متوجه كاري  »ةوالبطنيّ

فشرده شود  شده و از اينكه آنقدر بخوريد كه شكمتان پر هيزيد...ي بپرپرور شكم از
 .كند مي پرخوري شما را از نماز سستچرا؟...چون  بپرهيزيد...

هـر كـس    خوابـد و  مـي  هر كس زياد نوشيد زياد و نوشد مي ، زيادكه زياد خوردهركس 
 چه؟ ....ديگركند مي زياد خوابيد خدا را انكار

تـرين   بـا جديـد   .. دانـش درونـي از عمـر   .گرداند مي فاسد بدن را« .»ة للجسـمومفسد«

 ســپس حضــرت اميــر تمــامي ملــت را متوجــه ســاخته و ،قــت داردپزشــكي مطابهــاي  پديــده
 فرمايد: مي

ر زندگي خود ميانه روي بكار كه د دهم مي سفارشتان و« »قوت�م وعلي�م اايقصد ف«
از اسـراف بپرهيـزد؛    و ...بر امت اسالمي الزم است كه در خوراكش اقتصاد به كار برد .»بريد
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 بـراي عبـادت خداونـد مهيـا تـر      زد بـدنش سـالمتر و  چون هر چه انسان بيشتر از اسراف بپرهيـ 
 .گردد مي هر گاه كه خوراك كم كرد تندرست تر شده براي پرستش نيرومند تر وشود  مي

گروهـي چـه سـخني    هاي  رسانه بعد از گفتار عمر رضي اهللا عنه براي دانشمندان تربيتي و 
ان ميگويدكه مانندش چن برد و يم ،كلماتي پر معني را بكارماند؟ او در گفتاري كوتاه مي باقي

باعـث ازديـاد    جالـب  وكه خيلي فـوق العـاده    كند مي مطرح راهايي  هاو پروژ .شود نمي يافت
 شود....چطور؟ مي اقتصاد كشور

، در حقيقت ميلونهـا مبلغـي   كند مي دعوت او موقعي كه ملت را به ميانه روي در خوراك
 بـه جيـب هموطنـان سـرازير    و ات داده از هالكـت نجـ   را شـود  مي كه صرف غذاهاي اضافي

بـا ايـن مبـالغ بـه      و كنـد  مـي  اين صرفه جويي به بودجه دولت كمك در حقيقت با شود و مي
 كند مي كمتري مصرفهاي  چون ملت خوراك و كند مي عمران كشور پهناور اسالم كمك

توليد كننده  ي انسانيونير شود پس مسلمانان از لحاظ بهداشتي در سطح باال رفته و مي سالمتر
 يي از سوسـياليزم عمـر  هـا  شـعاع  هـا  اين رود و ميبا اين كار در آمد كشور باال  و شود مي يادز

نايي را از چشم كشورشـان و حاكمـان سـتمگر گرفتـه     كه با نورش روش ييها شعاع ...باشد مي
 ، چون بسياري از مـا فكـر  از خواب بيدار گشته وبه هوش آيد است. اميد است كه امت اسالم

انجام مسئوليت  دانيم كه خوردن براي زندگي كردن و نمي و ،تا بخوريمايم  كنيم كه زنده مي
 ديگر است.

خوشـگذراني مشـغولند    بـه عياشـي و   اسالمي سـوارند و  ده امت عربي وحكامي كه بر گر
 .ندارداي  رابطه با اسالم هيچگونهها  آن شايد بدانند كه عمل
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مسلح اسـالم در  ر المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه به فرمانده كل قواي حضرت امي
عجيبي نوشت كه هيچ نامـه اي بـه    ي هنام جبهه فارس وآنچه پشت آن است، شرق؛هاي  جبهه
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.. اين نامه بـي شـباهت   .به تمامي رزمندگان همراه او نوشت نامه را به سعد و ...ستمانند آن ني
 ... .به تمامي قواي كشور.... دستوري كامل .به دستور لشكري نيست

 :در آن نامه چه فرمود؟... فرمود

ة ع دّ فن  نيعُ أن تقوی نهللا إ، فاتقوی نهللا ع   حال من معکآور  و إ�ما اعد فأ«
أشد نحسنساً من نلعاص، ن ت�ونون نلرب. وآور  ومن معک أ ة فوكيد ينيعدو. وأقو

نما ينص �، وأ�وف عليهم من عدوذمذنوب نلیش  نإف ،من نحسنس�م من عدو�م
، ة؛ ألن ِعّدتنا يیه كعدتهمولوال ذيک لم ت�ن لا اهم قو ة عدوذم هللا،نلسلمون امعصي

و�ن لم ننص  نيقوة، نن مم نيفن  علينا ف ةينلعص ن نستو�نا فإ، فدتنا كعدتهموالعُ 
 عليهم افنلنا، لم نغليهم اقوتنا.

 ، والن منهمستحيوأ، فة من نهللا، يعلمون ما تفعلونس��م حفظ فن علي�م أعملو أو
ٌّ منا سبي  نهللا، وال أنتم ف، ونهللا تعملون امعاص ن �، فلن �سلط علينا وتقولون أن عدّونا 

ٌّ منهمسأأ ا عملون امسا�ط انعي  لإ ، كما سلط ع ا�نا، فُرّب قوم وسلط عليهم 
ونسألون نهللا نيعون ع  ،الً الل نليار و�ن وعدنً مفعو، فؤاسون �نهللا �فرة نلؤوس

 .»سأل نهللا ذيک لا وي�مأم كما سسألونه نلص ع عدو�م. أنفس�
ا به تقوي در هر حال ساير دالوران اسالم ر اما بعد: من قبل از هر چيز شخص تو و«

 وليه دشمن ع سالح برترين  برنده چون پرهيزگاري و تقوي مهمترين و .دهم مي سفارش
به تو و همراهانت دستور ميدهم كه تا آخرين درجه ممكن  . وين سپر در جنگ استتر قوي

 لشكر . چون گناهنفس خود بيشتر از دشمن بترسيد بر . وود را از ارتكاب معاصي باز داريدخ
مسلمانان به سسب گناه دشمنان بر آنان پيروزمي  . واستها  آن از حمله دشمن به تر خطرناك

 تعدادما مثل  تعدادزيرا  ؛نان را نداشتيمآبه اين سبب نبود ما قدرت مقابله با  اگر ، وشوند
مرتكب ها  آن ر ما هم مثلگا ،برابري نداردها  آن ي ما هم باگنيست و اسباب وسائل جنها  آن
نان غالب آبرتري بر  ر ما بر فضل وگاو  ،در قوت بر ما غالب خواهند شدها  آن ناه شويمگ
 ان خدا ناظر اعمالتا ن هستند و ازگويم با قوت خود نميتوانيم بيروز شويم و بدانيد كه فرشتنش
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وييد گ. نكنيد مي ي كه شما در راه خدا جهاددر حال نكنيدرا حيا كنيد و معصيت خدا ها  آن
گر ما خوب عمل ند حتي اشو نمي بر ما بيروزها  آن دشمن ما از ما بدتر است و به اين علت

تش آونه كه خدا مجوسيان گهمان  وم برتري بيروز شوند،تري بر قچه بسا كه قوم بد. نكنيم
به سبب اعمالشان گرفتار غضب و خشم رست را  بر بني اسرائيل مسلط كرد بعد از اين كه پ

 ي هوعدند و اين مدراى قتل و غارت شما به جستجو درآهايتان ب ميان خانهدر پس ( خدا شدند
از او ونه كه همانگكنيد خويش را بهاي  بر نفسس از خدا طلب ياري پ )بودتنى ياف تحقق

                 .لت دارمأو من اين نصرت را براي خود و شما مس ،كنيد مي بر دشمنهميشه طلب نصرت 
بود كه ترجمه شده و در اختيار  امير المومنين عمر بن خطابهاي  اين بعضي از خطبه

مرد تاريخ استفاده مفيد  گاين بزرهاي  و حكمتها  از  نصحيت رفته تا بتوانيدگشما قرار 
  .ببريد

 العاملني ن احلمد هللا ربّ أخر دعوانا وآ
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