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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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 Ideological مسائل ايدئولوژيک

  

  »سعيد افغانی « امين الدين سعيدی الحاج داکتر
 ٢٠١٧ می ١۴
  

 ستانافغاندر بل توجه زمامداران اق
 امور، تالاعم از معاشات و( ملت است که مرکز دخل و خرج دولت ۀبيت المال به تعبير امروزی ھمان خزان

 از آن پرداخته می) ھای عمومی و خصوصی دولتی  پروژهۀ، قاضی، نيروھای امنيتی، ساير کارمندان وبودج رئيس

  .شود

در صدر اسالم خلفای راشدين عالوه بر تأمين مخارج موارد مذکور، به ھرکدام از باشندگان  خويش در صورت 

  .عطاء می کردنداضرورت مبلغی رانيز  

فتوحات اسالمی و پيشرفت امور ، تعداد  با گسترش تعداد مسلمانان و) رض(ت حضرت عمر در زمان خالف

  . کارمندان و مأموران دولتی نيز افزايش يافت

شد تا امور خدماتی کشور بر اساس   خاصی پيروی میۀلذا برای تأمين مخارج دولت اسالمی، از فرمول و برنام

   .نياز و اولويت صورت پذيرند

 حضرت عمر رضی هللا عنه رفتم ديدم ۀروزی  به خان: بن نجيح صحابی جليل القدر اسالم می فرمايد عبدالرحمان

باشد، روزی غالمش رفته بود تا شتر را بدوشد، متوجه شده بود که قبل از او  مشغول دوشيدن ماده شتر خود می

ان بيت المال را دوشيده، نزد  شتر، شيرھای مادرش را نوشيده است، غالم مجبورشد شيرھای يکی از شترۀچوچ

اين شير : حضرت عمر رضی هللا عنه بعد از اين که شير را نوشيد، گفت. حضرت عمر رضی هللا عنه حاضر نمايد 

وای بر تو به : حضرت عمر رضی هللا عنه گفت .شير يکی از شتران بيت المال است: را از کجا آوردی؟ او گفت

د مسلمانان رفت وحالل بودن آن شير را که ازشتران بيت المال نوشيده بود،  آتش دادی تا بنوشم؟ سپس نزۀمن شعل

  )٧٠٢تاريخ المدينة المنورة صفحه. (را برای او حالل کردند خواست، که مسلمانان آن

   !خواننده محترم

منين با نوشيدن شيری از روی اشتباه، از ترس و عذاب الھی به مسلمانان ؤحضرت عمر امير الم! توجه بايد کرد 

 مردم بودند، تقاضا می نمايد ، تا آرامش ۀ نمايند را از بزرگان اصحاب که نآ ت طلب حاللي مراجعه می فرمايد و

   .کند خاطر را کسب می

شد،  درآن نگاھداری وحافظت میکه اموال بيت المال را  یاقتا) رض(گويند روزی حضرت ابو موسی اشعری می

ھای حضرت عمر فاروق كه طفل  را به يکی از نواسه  آن. ھا يک درھم يافت کرد که از ميان خاکروبه جارو می
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از کجا يافتی؟ طفل  را اين:  گفته خويش ديدۀآن درھم را در دست نواس) رض(حضرت عمر  .کوچکی بود داد

 کجااز که نواسه اش درھم را  اه شدن به اين اصل،آگضرت عمربعد از ح .اين را ابو موسی به من داده است: گفت

 خود گرفته به بيت المال دوباره تسليم نمود  و ۀبه دست اورده است، عصبانی شد و آن درھم را از دست نواس

پسرش پيش عين واقعه برای دختر :  ما نيافتی؟ مؤرخين می نويسندۀتر از خان ای را ذليل خانه! ای ابو موسی: فرمود

ر دھانش گذاشت و درھم اما آن جناب انگشت د. کرد دويد و گريه می آمد که او درھمی را در دھان گذاشته بود و می

  .ورده وتسليم بيت المال نمودآش بيرون را از دھن

 نه تنھا در فکر طلبيدن ستانافغاندر خصوص زمادران  ه و اما زمامداران و والت امور کشورھای اسالمی وب 

کنند که خالف صريح اين  الل نيستند بلکه مال بيت المال را حق مشروع خويش می دانند و چنان درآن تصرف میح

  »فاعتبرو يا أولي اآلبصار «:حکم است که می فرمايد 

 

 


