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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  » سعيد افغانی –سعيدی «امين الدين الحاج داکتر

 ٢٠١٧ می ١٢
  

 )!رض(خالفت حضرت عمر واليھا در زمان
 

داشت كه  ھر گاه قصد مي. كرد در تعيين واليان با تمام دقت برخورد مي) رض(حضرت عمر  المؤمنينامير

، عدالت و امانتداری او را کامالً مورد مطالعه وباز پرس احيث والی در يک واليت منصوب كند، تقوه صی را بشخ

  .داد قرار می

كردھمانا  وی آن حساب میرن والی ھا مھم بود وبريدر تعي) رض( که برای حضرت عمر کته ایمھمترين ن

 کوچکترين فعاليت والی احت) رض(حضرت عمر . ود آن واليت بیچگونکی رفتار وکردار والی ھا با مردم ورعايا

 تأکيد می نمود که اگر به احدی کتهبه رعايا ھميشه براين ن) رض(حضرت عمر . و کنترول داشت  ھا را زيرنظر

  .زار واذيتی برسد، بدون ترس و خطر به من اطالع ومراجعه فرمايد آترين  از شما، از طرف والی ھا ، کوچک

  

   :به والی ھا ارشادات حضرت عمر 

  .  لباس نازک نپوشيد-١

  .  نان از آرد غربال شده نخوريد-٢

ه ب نمايد، تا مردم ون خويش پھردار ومحافظ مقرر ۀبه روی مردم نبنديد، بر درواز  منزل خويش راۀ درواز-٣

  .د نخصوص حاجتمندان بتوانند با سھولت غرض اجرای امور وکارھای خويش به نزد شما مراجعه نماي

  . يد ئبايد اشتراک نماه  به عيادت مريضان برويد ودر تشييع جناز- ۴

  : سيرت نويسان می نويسند 

اين ! يا اميرالمؤمنين : گذشت که ناگھان شخصی صدا زد از راھی می) رض ( از روز ھا حضرت عمریدر يک

والی مصر » بن غانمعياض «شرايطی که شما نسبت به واليان خويش دستور فرموده ايد عملی نمی گردد، زيرا 

  . محافظ تعيين نموده است  و  خويش پھره دارۀ خانۀدراز پوشد و در لباس نازک می

برايش دستور  و) ل تفتيش واليان بودواومسؤ(را خواست » محمد ابن مسلمه«حضرت عمر به شيندن اين موضوع 

  . يافتند با خود بياورندرا در ھر حالی که » بن غانمعياض «، و فرمود که بايد به مصر سفرکند

که   والی ايستاده اند وزمانیۀبيند که محافظين وپھره داران به در خان بن مسلمه وقتی به مصر رسيد ، میمحمد 

محمد ابن مسلمه او را مخاطب قرار داده، . لباس نازک پوشيده است» بن غانمعياض  « والی شد، ديد کهۀداخل خان
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.   کنماجازه دھيد تا لباس خويش را تبديل: جواب داد. نين تو را احضار کرده استاميرالمؤم! برخيز: وبرايش گفت 

  . حاضر نمود ) رض(بن مسلمه اجازه نداد و ھمانگونه وی را به محضر امير المؤمنين حضرت عمر اما محمد 

 ضخيمی اين لباس نازک را از تن خود بيرون کن ودرعوض لباس که اورا ديد ، برايش گفت، )رض(حضرت عمر 

گوسفندان را : وی را از مقام واليت معزول وفرمود. برايش داد که بپوشد و گله گوسفندان را جھت َچرا به او سپرد

افتد بده و آنچه باقی  به مسافرانی که گذرشان از کنار تو میاز شير آن ھا بگذران و  به َچرا ببر و اوقات خود را با آن

. اما مرگ برای من از اين کار بھتر است! بلی، شنيدم:  گفت"بن غانمعياض "شنيدی؟ . ما نگھدارماند، برای  می

) يعنی گوسفنددار(» به غانم«چرانيد و بدين جھت  ت گوسفند میپدر! از اين کار می شرمی ؟: مودآنحضرت فر

  . مشھور است 

بعد از ! اميرالمؤمنينبلی، يا : بن غانم گفتتوان اعمال نمود؟ عياض  وص تو میآيا برخورد بھتری در خص! خوب

از آن ! خوب است، اکنون بر سر کارت برو: پس آن جناب فرمود.  من نخواھيد شنيدۀگونه شکايتی از ناحي اين ھيچ

  آمين. الھی ما و حکام ما را ھدايت نيکی کن. کرد که ھيچ حاکمی بھتر از او پيدا نشد ای رفتار می پس او به گونه

 

  

  

  

  

 

 

 

 


