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  )سعيدافغانی(الحاج داکتر امين الدين سعيدی

 ٢٠١٨  فبروری٠٢
  

 )!رض( انتخاب واليان توسط حضرت عمر ۀشيو

٢ 
يا اميرالمؤمنين : برخاست و گفت )رض (بن عاص حضرت عمرو

که از جانب شما انتصاب  والی اگر وضع چنين باشد کسی برای

  .قايل نخواھد شد اند ارزشی  شده

  :حضرت عمر در جوابش فرمودند 

که من  حال آن! ما اين است که قصاص گرفته نشود؟منظور ش

از من : ام که فرمودند را ديده هللا صلی هللا عليه وسلم رسول

  .قصاص بگيريد

: گفت )رض(عمرو بن عاص! ای شخص برخيز و قصاص بگير

چنانکه . يد تا ما او را راضی گردانيمئاجازه بفرما! يا اميرالمؤمنين

ّ تازيانه به او دو سکه ھرآن شخص چنين رضايت داد که عوض 

  .داده شود

وليت واليت ؤکه مس) رض(حضرت ابوموسی روزی ھمچنان 

دوش داشت ، به ھمراه منشی خويش حاضر وگزارش ه بصره را ب

  .حضور حضرت عمر تقديم داشت ه خويش را ب

  . گزارش منشی حضرت ابو موسی بی نھايت خوش شدۀاز شيو) رض(حضرت عمر 

  ؟تالوت نمايد اين نامه را در حضور مردم در مسجد فرمود منشی شما کجاست تا روز بعد به حضرت موسی 

به محض . تواند به مسجد بيايد او نصرانی است و نمی ! يا اميرالمؤمنين :حضرت ابو موسی درجواب عرض داشت 

اند و خداوند  ه را حالل قرار دادتھا رشو اين: ًشديدا به حضرت ابوموسی اعتراض کرد و فرمود موضوع شنيدن اين

لذا اگر دوباره چنين چيزی شنيدم تو را مجازات  ! ايد؟ ھا را امين خود قرار داده ايشان را خائن معرفی کرده و شما آن

  .خواھم کرد

  :سيرت نويسان می نويسند 
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 والی اش در عيادت مريض  شنيد می ) رض(المؤمنين حضرت عمر که امير زمانی :می فرمايد  حضرت ابراھيم نخعی

بی خبر است ، به صورت فوری آن والی را از وظيفه اش سبگدوش  مردم فقير ومسکين  غفلت نموده ويا ھم از احوال 

  .وعزل می نمود 

وبا لباس   خوبی وشيک پوشيدهًاگويند در سفری که به ديار شام داشت ، حضرت معاويه را ديد که لباس زيبا ونسبت می

اين ! ای معاويه: اين کسرای عرب است و خطاب به او فرمود :بود فرمود استقبال حضرت عمر ايستاده   مجلل به

  .توانند خود را به دربار تو برسانند نيازمند نمی مردم  ام که چيست؟ شنيده

چون جاسوسان دشمن اينجا سکونت دارند، برای اظھار ! يا اميرالمؤمنين: به لرزه افتاد و گفت )رض(حضرت معاويه

   .يد در آينده چنين نخواھم کردئاما اگر شما منع فرما. ھا چنين شده است دن آنگرداني ھيبت و مرعوب

اين سخن به او ) ودراواخر عمر به حکومت مصر رسيد( که از جمله فاتح مصر است )رض(نسبت به عمرو ابن عاص

   .شتر، گوسفند، غالم وغيره وجود دارد جمله فراوانی از وثروت رسيده بود که در نزد او مال

   اشخاصی؟ یه اوردآدست ه ب ای برايش نوشت که اين ھمه مال که نزد توست از کجا  نامه طی) رض (ضرت عمر ح

   .ام ّبھتر از تو اينجا وجود داشت، تو را فقط به خاطر تکلف و رياضت به اين منصب مقرر نموده

عمرو  !برايم جواب بنويسيد  تر  ھرچه سريع. کرده باشی، مانعی از عزل شما وجود نخواھد داشت چنين ً اواقع اما اگر

ای که از مال  اما چون اينجا کاال ارزان است، سھميه. ام من خيانت نکرده! ای اميرالمؤمنين: جواب داد )رض(بن عاص

ھا مرا قانع  در جوابش نوشت که اين گفته )رض(سپس حضرت فاروق. ام غنيمت به من رسيده با آن اين اشياء را خريده

فرستم، نصف اموالت را به او تحويل  را می )ول امور تفتيش وکنترول والی ھاؤمس(  ابن مسلمهمن محمد. سازد نمی

   !بده

من اسبی را که قيمتش بيست ھزار درھم بود : مسيحی نزد ايشان آمد و عرض کرد در يکی از روز ھا يکتن از تاجران

سپس .  ھزار درھم وصول کرداست از من يک» بن جديرزياد «مأمور وصول خراج که . رفتمبرداشته و 

   .خواھد ھمان سال که با ھمان اسب از آنجا گذشتم باز از من يک ھزار درھم ديگر می مابين در

نصرانی چنين پنداشت که شکايتش پذيرفته نشد و در دل تصميم ! ھمين قدر بس است: فرمود )رض (حضرت عمر 

معلوم گرديد که فرمان اميرالمومنين حضرت عمر  . جا رسيدھمين که به آن. گرفت که بايد يک ھزار درھم را بپردازد

در ظرف يک سال مالی که از آن يک بار خراج وصول شده است بار دوم در  آنجا مواصلت  کرده بود ، قبال به) رض(

يزی مطابق اين فرمان من از تو چ: بن جدير فرمان را در جلوی نصرانی خواند و گفتزياد . ھمان سال نبايد گرفته شود

کنم و دين شخصی را اختيار  ّکه من از مسيحيت توبه می آن شخص با شنيدن آن سخن عرض کرد. توانم وصول کنم نمی

  .ّاسالم مشرف شد دين مقدس و به اين ترتيب به. نمايم که اين فرمان را صادر کرده است می

  :نويسند رخين میؤم

. ِن دليل عزل نمود که او در منزل را به روی خود بسته بودفاتح ايران را فقط به اي )رض(بن ابی وقاصحضرت سعد 

   .ام من سعد را بر خاطر کدام خيانتی عزل نکرده: اما در آخر عمر فرمود

حضرت خالد و حضرت مثنيب را به اين سبب از فرماندھی لشکر عزل کرد که مردم گمان برده بودند که علت فتوحات 

   .ترين خللی واقع نشده است از عزل آنان در وضع فتوحات، کوچکباشد، در حالی که بعد  ھا می شخص آن

  :گويند  می

که در وصف  منصوب کرد، وی به شاعری» قنسرين« حيث حاکمه ب حضرت خالد را بعد از عزل از مقام فرماندھی،

  .ادد ھزار درھم انعام سروده ای ترتيب نموده بود ، مبلغ مدح  اش 
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ای نوشت که من  رسيد به حضرت ابوعبيدة بن الجراح نامه)رض(حضرت عمر فاروق سمع وقتی که اين موضوع به

ھايش را با  قنسرين عزل کردم، او را نزد خود احضار کن و در مجمع عمومی دست مقام واليت خالد ابن وليد را از

اين مبلغ  اگر. ، سؤال کن دکه به شاعر انعام بدھ کرده  را از کجا گزاف ّعمامه ببند و از وی در مورد اين که اين مبلغ

   .بيت المال داده، مرتکب خيانت شده و اگر از خود داده، اسراف کرده است را از پول

با وجود شجاعت و اقتداری که داشت،  )رض ( چنين رفتار شد و حضرت خالد »سيف هللا«که با حضرت خالد  چنان

. خاضعانه گردن نھاد )رض(امير المؤمنين حضرت عمر  مطيع و فرمانبردار اوامر اميرالمؤمنين بود و بر اجرای حکم

 متحد  ایطی نامه   ھاولی در ضمن به تمام والی .ليت مھمی واگذار ننمودومسؤ )رض(و پس از آن به حضرت خالد

  .ّبه علت خيانت عزل نشده است )رض(المال اطالع داد که حضرت خالد بن وليد 

  

   :ارشادات حضرت عمر به والی ھا 

داد تا به مردم زور بگويند يا  ولين خود اجازه نمیؤھرگز به مس )رض( تذکر داديم حضرت عمر که در فوق ھم طوری

ای ذيل در دساتير رسمی قرار  رھنمود ھ،در جنب ساير ارشادات .احساس بزرگی نمايند و مردم را خوار بشمارند

  :داشت

   . لباس نازک نپوشيد-١

   . نان از آرد غربال شده نخوريد-٢

خصوص ه نمايد، تا مردم وب ومحافظ مقرر ندار هرھ خويش پۀ، بر دروازنزل خويش رابه روی مردم نبنديد مۀ درواز-٣

  . حاجتمندان بتوانند با سھولت غرض اجرای امور وکار  ھای خويش به نزد شما مراجعه نمايد

   .يد ئبايد اشتراک نما هبه عيادت مريضان برويد ودر تشييع جناز - ٤

  

  :  ھاوالی ۀعمد وظايف

چنين  ذيل رددرشش مورا  )رض( واليان دوران خالفت امير المؤمنين حضرت عمر ۀوظايف عمد سيرت نويسان

  :فرموده اند  جمعبندی وخالصه

  .ھا در ھر جا که الزم باشد عنايت به امور لشکر ايالت و مستقر کردن آن-١

ھا در مواردی که قانون شريعت  نمودن آننظارت بر وصول حقوق دولتی از قبيل زکات، خراج، جزيه و صرف  -٢

  .اسالم تقرير کرده است و گماردن مأمورين برای وصول حقوق دولتی از مردم طبق نظام مالی اسالم

  .تعيين قضات، نظارت بر احکام صادره و تعيين حکام بر شھرھای تابع ايالت -٣

  .تبليغ دين اسالم و حمايت و دفاع از حريم دين -٤

  .و حد شرعی بر مجرميناجرای کيفر -٥

  .امامت در نمازھای پنجگانه، نماز عيد و جمعه در مرکز ايالت و مھيا کردن کاروان حج و تعيين رئيس کاروان -٦

  

  :لين شھر ھا وولسوالی ھا و مسؤۀوظايف عمد

ً امدتنمودند ، ع ر حاصل میجانب والی واليت ويا ھم از جانب امير المؤمنين تقراز  که  ھالين شھر ھا وولسوالیومسؤ

   :ودبد وظايف ذيل پيشبر

  . امور عمومی مردم شھرۀتدبير امور پادگان شھر، حفظ امنيت و ادار -١
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  . محافظت حدود و ثغور مربوط به آن ناحيه-٢

  .گانه، نماز جمعه و نماز عيد امامت در نمازھای پنج -٣

که گفتيم از وظايف  ين دو امر چنانا. ی و دريافت حقوق دولتی نداشتئ حاکم شھر حق دخالت در امور قضا-٤

  .واليت بود  اختصاصی والی

  پايان

  

  :موضوع 

  

  )!رض( انتخاب واليان توسط حضرت عمر ۀشيو 

 :تتبع ونگارش 

 » سعيد افغانی - سعـيـدی«  امين الدين الحاج داکتر 

   جرمنی-حق الره ل مرکزفرھنگی دوومسؤ  افغانمدير مرکز مطالعات ستراتــيــژيک

  

  » سعيد افغانی –سعيدی «ح الدين دکتور صال: مھتمم 

  فضل احمد: مصحح

 

  


