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 امارت اســـــالمی افغانســـتان        

 وزارت ارشــاد،حج واوقاف                         

 ریاست ارشاد و انسجام مساجد                       

                 

 روز جمعه وموضوع خطابت                                                              

 تقریر وبیان تحریر شده که به متام خطباء مرکز و والیات                                                

 رددگبه هر دو زبان ملی کشور )دري و پشتو( ارسال می                                                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ش ـه1401/قوس/18ق مطابق ـه1444/ولجامدی األ/15

  حقوق حاکم رشعی ومسئولیت های شان در برابر ملت
 

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا، من يهده الله، فـال ملـ ل لـه، 

 هادي له، وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال رشيك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .ومن يُلل ، فال 

ِِ يَِعُُكُـْم لََعللكُـْم أمابعد:قال الله تعالی:إِنل اللَّه يَأُْمُرِبالَْعْدِل َواإلِْحَساِن َوإِيَتاءِذي الُْقـْرَى َويَْنَهـع َعـِن الَْفْحَشـاء َوالْ  ُمنكَِرَوالَْبْغـ

 (90وَن{النح :)تََذكلرُ 

وجود حاکم رشعی رضورت است، بدون حاکم  رشعی در جامعه استقرار وامنیت منی آیدوعـدالت در عه اسالمی برای جام

را به مسـئولیت هـای دینـی  ناپیاده میکند ومسلامن آن تطبیق منی شود. واین  حاکم رشعی است که عدالت را در جامعه

ان به اساس رشیعت اسالم فیصله میکند، مسلامنان وجامعـه اسـالمی را از رشوفتنـه ودنیوی شان متوجه میسازد.ودر بین ایش

 نجات میدهد.

از همین جهت  وبه مشکالت مردم رسیدگی میکند، حاکم رشعی است که زمینه هر نوع نیکی وخوشحالی را مساعد میسازد

ـلْطَانُ ه است.است که در رشیعت اسالم حاکم رشعی وسلطان را سایه خدا ورحمت الله گفته شد هِ  ِظـ ُّ  )السُّ  األَْرِض  ِف  اللـل

 عاصم[ أيب البن ] السنة.الله( أََهانَهُ  أََهانَهُ  َوَمنْ  الللهَ  أَكْرَمَ  أَكْرََمهُ  َفَمنْ 

در حقیقت الله را اکرام کـرده اسـت،  مناید،در زمین است، کسیکه احرتام به سلطان الله حاکم سایه ه)رحمت(  -ترجمه:

 کسیکه بی حرمتی وی را بکند  الله تعالی اورا سبک میکند.

، یک جنبه آن حاکم وراعی است وجنبه دیگر آن رعیـت وملـت اسـت  ایـن هـر دو یکـی جامعه اسالمی دو جنبه  دارد

 حقوق خاصی دارند. یبردیگر 

 :حقوق رشعی حاکم

 حقوق دارد وبعلی از حقوق آن قرار ذی  است:حاکم رشعی باالی رعیت وملت خود 

 حقوق رشعی حاکم اطاعت وتابع داری از وی است.:اطاعت و تابعداري -1
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اطاعت از حاکم در متام حاالت ، پنهان وآَشکار فرض است. قبول کردن فیصله ها وحکم حـاکم الزم اسـت ویپی ـی از 

ُسـوَل َوأُوِي األَْمـِر ِمـْنكُمْ {: حکم ودستورات حاکم گناه است.الله تعالی میفرماید { يَا أَيَُّها اللِذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا الللَه َوأَِطيُعوا الرل

 (5۹النساء: )

 ای مومنان الله را اطاعت کنیدو پیغمربرا اطاعات کنیدو فرمان روایان خویش را نیز اطاعت کنید. -ترجمه:

ونوابان است، ودر قول دیگر این است که مراد حاکم مسلامن ألَْمِر ِمْنكُْم( )أُوِي امراداز میگوید: امام ابن جامعه رحمه الله

 از اولواالمر علامء کرام است.

سختی وآرامی واجب است، برابر است که امر ودستور حاکم به طاعت از حاکم رشعی در متام حاالت، به اساس آیه فوق ا

واجب است که به گناه امر نکرده باشد. وقتیکه حاکم رشعی به گناه طبیعت کسی برابر باشد ویا نباشد تا وقتی از آن اطاعت 

 گناه واجب نیستانجام  در  او امر کرداطاعت

ِِّ صلی الله علیه وسلمدر یک حدیث اینطور آمده است ْمُع َوالطلاَعُة َحقٌّ َما  -:)َعِن ابِْن ُعَمَر رَِِضَ اللُه َعْنُهاَم َعِن النلِب َقاَل السل

ْمُع لَْم  َوالطلاَعُة َعََل الَْمْرِء الُْمْسلِِم ِفياَم أََحبل يُْؤَمْر ِبالَْمْعِصَيِة )ِِبَْعِصَيٍة( َفإَِذا أُِمَر ِِبَْعِصَيٍة َفاَل َسْمَع َواَل طَاَعَة(. وفی روایة ) َقاَل السل

 َوكَرَِه (.صحيح البخاري

که رسول الله صلی الله علیه وسـلم فرمودنـد: شـنیدن واطاعـت است  عبدالله ابن عمررِض الله عنهام روایت  زا -ترجمه:

  کرد باز قبول کردن واطاعت نیست ، وقتیکه به گناه امرکردن) ازحاکم رشعی واجب  است تا وقتیکه به گناه امر نکرده باشد

ویـا منـی آن ـه کـه مینسـندد درروایت دیگری آمده است: که شنیدن واطاعت کردن باالی مرد مسلامن واجب اسـت در 

 د.پسند

َعلَْيَك در یک حدیث رشیف دیگری آمده است:)که رسول الله صلی الله علیه وسلم بـه یـک صـحابی ننـین فرمودنـد:)

ْمُع َوالطلاَعُة ف ُعْْسَِك َويُْْسَِك ، َوَمْنَشِطَك َوَمكْرَِهَك(. رواه مسلم .  السل

 حالت راحت  ودر حالت بدی.الزم است برتو شنیدن واطاعت در سختی وآسانی در  -ترجمه:

البته قاب  یاد آوری است که کدام حقوقیکه حاکم رشعی ، امام املسلمین، خلیفة املسلمین وامیر املومنین باالی رعیـت 

افراد ماتحت خـود  دارنـد کـه در درجـه اول از  باالیهم  انخود دارد  هم نان همین حقوق را وزراء، والیان وقومندان

 ر شده اند.طرف حاکم رشعی  مقر 

اْسـَمُعوا  -صلی الله علیه وسـلم-َقاَل َقاَل َرُسوُل اللهِ  -رِض الله عنه  -: )َعْن أَنَِس بِْن َمالٍِك در یک حدیث رشیف آمده است

(. صحيح البخاري  َوأَِطيُعوا َوإِِن اْسُتْعِمَ  َعلَْيكُْم َعْبٌد َحَبِِشٌّ

 م)حـاکه میگوید، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودنـد: حکماز انس ابن مالک رضی الله عنه روایت است ک -ترجمه:

 ز او اطاعت کنید اگر نه باالی شام غالم حبشی امیر مقرر شود.رشعی( را بشنوید وا
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در این حدیث رشیف اشاره به منُر ومُهر ناخوشایند امیر است، یعنی اگر اینطور شخصی باالی شامامیر مقرر شود کـه از 

 خوشایند منی باشد برای شام اطاعت وی واجب است.لحاظ منُر ومُهر 

طـرف الت ایجاد شـده از کشض گشته که امت اسالمی در مقاب  مدردین مقدس اسالم اطاعت از حاکم رشعی بخاطر این فر 

 بگیرد.باشدوجلو اختالفات وبی نُمی  را یک صف مستحکم ن اسالم  وباغیان وفتنه های دیگردشمنا

 أجمع العلامء عَل وجوب طاعة اإلمام ف غري معصية(. عمدة القاري ):میگویدقاِض عیاض رحمه الله 

 علامء اجامع کرده اند به وجوب اطاعت امام در غیر معصیت. -ترجمه:

 کمک ونرصت حاکم رشعی واجب است: -۲

رعیـت مناینـد، وف مسلامنان کمـک ونرصـت فدرجهت وحدت صکه وی را  حقوق دیگری حاکم  باالی رعیت این است 

 .واجب است  حاکموملت برای 

نون حاکم رشعی از دین ورشیعت منایندگی میکند ومحافظ جامعه اسالمی میباشد کمک کردن به وی در حقیقت کمـک 

 کردن به رشیعت  اسالمی ومسلامنان است .

تعـالی را اداء کـرده واز (حق رعیت را اداء کند در حقیقت حق الله حاکم رشعیوقتیکه ) :میگویدامام ماوردي رحمه الله 

این ننین امامیکه  حق رعیت را پوره اداء کـرده دو حـق دارد، یـک حـق اطاعـت کـردن از او ودیگـر کمـک کـردن 

 .]االحکام السلطانیة[  او

همرای حاکامن ظاهراً وباطناً کمک کردن از جمله حقوق آنان است همرای آنان در حـد تـوان  :میگویدامام ابن جامعه 

بـدین اسـت وکوتـاه کـردن دسـت  قدردانیرحقیقت کمک منودن همرای مسلامنان است وبجای آوردن کمک کردن د

 [تحریر االحکاممتجاوزین است.

 احرتام، عزت وقدر دانی کردن از حاکم رشعی: -۳

احرتام، عزت وقدر دانی حاکم رشعی رشعاً واجب است که بواسطه این در میان حاکم ورعیت محبت زیـاد میشـود،نزاع 

 واختالفات از بین میرود.

ـْيَبِة املُْسـلِِم وحاِمـِ  الُقـرْآِن َغـرْيِ میفرماید در این مورد رسول الله صلی الله علیه وسلم :) إّن ِمْن إْجالِل الله إكْراَم ِذي الشل

لْطاِن املُْقِسِط(. سنن أيب داود.  الغاِي فيِه والّجاِف َعنُه وإِكْراَم ِذي السُّ

م کردن پروردگار احرتام گذاشنت به محاسن سفیدان وحفاظ قرآن کریم که در قرآن کریم افراد وجفا تعُییکی از  -ترجمه:

 منیکنند، اکرام واحرتام کردن سلطان عادل است.

رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید:)من اهان سلطان الله فی االرض اهانه الله(ترمذی؛ ترجمه: کسیکه اهانت کند بـه 

 مسلامن( در زمین الله اورا ذلی  میکند.پادشاه)حاکم 

 شود . ونگریسته مناسب است که به مقام وجایگاه حاکم رشعی احرتام شود وبه دیده قدر دیده
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در طول تاریخ علامی بزرگ وامامان حکام را احرتام  وقدر دانی میکردند کسانی که به مقام حکام رشعی بی ادبی میکننـد 

 األحکام[.]تحریر مسنونه نیست این راه

 نصیحت کردن به حاکم: -4

 یکی از حقوق حاکم باالی ملت ورعیت نصحیت وخیرخواهی در حق اوست:

ِتِهْم(.میفرمایدلله صلی الله علیه وسلم رسول ا يُن النلِصيحُة. قلنا : لَِمْن ؟ َقاَل : لِلِه َولِِكَتاِبِه َولَِرُسولِِه َوألِِئلِة املُْسلِِمنَي َوَعامل  :) الدِّ

 رواه مسلم .

دین نصیحت است ما گفتیم از برای کی؟رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: برای الله تعـالی وبـرای کتـاب  -ترجمه:

 الله وبرای رسول الله وبرای حاکم مسلامنان وبرای عام مردم.

صیحت به کتاب الله این است وناست  نصیحت وخیرخواهی به الله تعالی ایامن آوردن  وعم  کردن به هدایات الله تعالی 

 رهنامئی های قرآن ونصیحت از برای رسول الله این استبه که ایامن آوردن به قرآن وعم  کردن 

که ایامن آودن به رسول الله صلی الله علیه وسلم وعم  کردن به دین او است ونصیحت ازبـرای حـاکامن مسـلامن ایـن  

 طرات حفاظت کرده شوند.است که به آنها رهنامئی های درست شود واز خ

 .]رشح النووی[میفرماید:که نصیحت کردن به اِئه مسلمین کمک کردن با آنها واطاعت آنها است.امام نووی رحمه الله 

تُْْشِكُوا ِبِه َشْيًئا، َوأَْن  :)إِنل الللَه يَرََْض لَكُْم ثَ اَلثًا، َويَْسَخُط لَكُْم ثَ اَلثًا: يَرََْض لَكُْم أَْن تَْعُبُدوُه َواَل در یک حدیث دیگرآمده است

ُه الللُه أَْمَركُْم(. مسند أحمد  تَْعَتِصُموا ِبَحْبِ  الللِه َجِميًعا َواَل تََفرلُقوا، َوأَْن تَُناِصُحوا َمْن َوالل

اینکه  بدون شک الله تعالی از شام به سه سخن راضی میشود وبه سه سخن به شام قهر میشود ازشام راضی میشود بر -ترجمه:

اورا عبادت کنید وبه او هیچ نیزی را رشیک نیاورید ودیگر اینکه ننگ بزنید به ریسامن الله )قرآن کریم( واختالف نکنید 

 واین که نصیحت کنید از برای  کسیکه الله تعالی اورا متولی امور شام گشتانده)حاکم(

د، نرا که نصیحت کردن از برای حکـام در مجـالس برای حاکم در جای مناسب ودور از انُار عامه باش نصیحت کردن از

گیـرد ونصـیحت طـور پنهـانی بانکار علنی صورت ، در صورت ننین کار است مخالفعم   وانُار عامه ازاصول نصیحت 

هُ  َصَلل  الللهِ  َرُسوُل  ِبَقْولِ  تَْسَمعْ  أَلَمْ  َحِكيمٍ  بْنِ  لِِهَشامِ  َغْنمٍ  بْنُ  ِعَياُض  :)َقاَل صورت میگیرد. در یک روایت آمده است  َعلَْيـهِ  اللـل

ِذي أَدلى َقدْ  كَانَ  َوإِال َفَذاكَ  ِمْنهُ  َقِبَ   َفإِنْ  ِبهِ  َفَيْخلُوا ِبَيِدهِ  يَأُْخذُ  َولَِكنْ  َعالنَِيةً  يُْبِدهِ  َفال ُسلْطَانٍ  لِِذي يَْنَصحَ  أَنْ  أََرادَ  َمنْ  :َوَسللمَ   الـل

 عاصم[ أيب البن َعلَْيه(.] السنة

عیاض ابن غنم به هشام ابن حکیم گفت:آیا تو این قول رسول الله صلی الله علیه وسـلم را نشـنیده ای، کسـیکه  -ترجمه:

جایی گوشه کنـد ، اگـر به میخواهد صاحب سلطلنت را نصیحت کند باید اورا علنی نصیحت نکند بلکه دست اورا گرفته  و 

 ادا کرد آن ه را که بر باالی وی الزم بود.نصیحت اورا قبول کرد خوب است واگر نکرد، پس این 

علنی انکار وانتقاد کرده میشود؟او در جواب گفت نخیر. بلکه طور از حرضت عبد الله ابن عباس کسی پرسید آیا باالی امام  

 کار خود را به او به طور یی پیش کند. نیا
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 حاکم:صرب  کردن به لغزش های  -5

از حاکم رشعی کاری ی میزند به اثر آن به کسی زیانی میرسد الزم است که او صـرب نون که حاکم هم یک بْش است اگر 

 مناید.

َمْن َرأَى ِمْن أَِمريِِه َشْيًئا يَكْرَُهُه َفلَْيْصرِبْ َعلَْيِه َفإِنلُه َمْن َفاَرَق الَْجاَمَعَة ِشرْبًا َفـاَمَت  :)فرموده استرسول الله صلی الله علیه وسلم 

 صحيح البخاري. (.ِميَتًة َجاِهلِيلةً إِالل َماَت 

امعـت یـک بلسـت کسیکه از امیر خود نیزی را میبیند که به او بد معلوم میشود به آن صرب کند نرا کسیکه از ج -ترجمه:

 به مرگ جاهلیت .جدا میشود ومیمیرد،

رشعی نیزی را ببیند کـه بـا در این حدیث رشیف رسول الله صلی الله علیه وسلم برای ما امر منوده که شخصی از حاکم 

مزاج وی برابر نباشد  ویا رشعاً  کدام مشکلی داشته باشد باید صرب مناید، کوشش نکند که از بیعت حاکم خود را بیرون کند 

 ودر مقاب  حاکم قیام مناید زیرا در مقاب  حاکم رشعی قیام  منودن خامته بدی دارد.

 خود داری کردن از قیام در مقاب  حاکم: -۶

قیام کردن حـرام  از جمله حقوق حاکم نیز این است که باید از بیعت واطاعت وی بیرون نشود  زیرا در مقاب  حاکم رشعی

وگناه کبیره است.حاکم رشعی در حقیقت برای ملت ورعیت سمبول وحدت است .کسیکه از حاکم رشعی مخالفت میکنـد 

 گفته میشود خوارجبنام باغی و در حقیقت وحدت مسلامنها را از بین میربد واین شخص را 

 َمْن َفاَرَق الَْجاَمَعَة ِشرْبًا َفَقْد َخلََع ِربَْقَة اإِلْسالَِم ِمْن ُعُنِقِه(. سنن ايب داوود(:درحدیث رشیف آمده است

 اسالم  را از گردن خود. حلقه کسی که از جامعت مسلامنها جدا شود یک وجب، درحقیقت دور میکند-ترجمه:

ای بد هم نکنیم ما جائز منی دانیم  قیام در مقاب  حاکم را اگر نه ظلم کند وبرای آن دع:میفرمایدامام طحاوي رحمه الله 

]عقیدة الطحاویة[. وما باز نداریم دست های خود را از اطاعت او وما اطاعت وی را اطاعت الله بشامریم  

مادیدیم  علامء در متام شهرهای حجاز، عراق، شام ویمن که مذهب آنها این بود :) میفرمایدمه الله امام ابوزرعه رازی رح

که قیام کردن درمقاب  حاکم جائز نیست باید ما بشنویم واطاعت منائیم از آنانیکه الله تعالی آنان را به کارهای ما گامریـده  

 [ه  السنة لاللكايئرشح أصول اعتقاد أ ] (.وما دستان خود را از اطاعت آنها باز نداریم.است 

 دعا کردن در حق حاکم رشعی: -۷

 یکی از حقوق حاکم رشعی دعا کردن در حق اوست.

.محبت کنیوهمرای آن م مد دعا منائیق حاکم رشعی خو این ترغیب منوده است که در حمارا بر پیغمربعلیه السالم   

ِهْم ، َورِشَاُر أَِِئلِتكُُم تُِحبُّونَُهْم َويُِحبُّونَكُْم، َويَُصلُّوَن َعلَْيكُْم َوتَُصلُّوَن َعلَيْ ِخَياُر أَِِئلِتكُُم اللِذيَن :)در حدیث رشیف آمده است 

.صحيح مسلم .اللِذيَن تُْبِغُلونَُهْم َويُْبِغُلونَكُْم، َوتَلَْعُنونَُهْم َويَلَْعُنونَكُْم(  

ان همرای شام محبت ودوستی محبت ودوستی میکنید وآنبهرتین امامان شام آنانی هستندکه شامهمرای آنان  -ترجمه:

همرای آنان کینه میکنید  که شام وشامرا دعا میکنند وشام آنان را دعا میکنید وبد ترین امامان شام کسانی هستند میکنند

 وآنان همرای شام کینه میکنند وشامبرآنان لعنت ونفرین میگوئید وآنان بر شام لعنت ونفرین میگویند.
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 .]عقيدة الطحاویه[مابرای اِئه خود دعا میکنیم به صالح وعافیت آنان: میگویدطحاوی رحمه الله امام 

اگر مامستجاب الدعا میبودیم خواه وهم نان از امام فلی  بن عیاض و احمد ابن حنب  روایت است که آنان میگفتند  

 حلية األولیاء[مخواه برای سلطان دعا میکردیم .

 حاکم رشعی:دفاع کردن از  -8

 از جمله حقوق حاکم رشعی این است که به جان،مال  از او دفاع شود.

که از حاکم رشعی بواسطه) قول، فع ، مال، نفس ، اه  به طور آشکار وپنهـان دفـاع :میگویدامام ابن جامعه رحمه الله 

 (.]تحریر االحکام[کردن حق رشعی حاکم است

وقتیکه ملت ورعیت حقوق رشعی حاکم را اداء کنند در نتیجـه جامعـه از اختالفـات پـاب میباشـد ودر جامعـه خوشـی، 

عدالت، وحدت صفوف میباشد ودر مقاب  دشمن مسلامنان مشت واحد میباشند ودر هر میدان کامیـابی نصـیب مسـلامنان 

 هست. 

 وجائب ومسئولیت  های حاکم در برابر ملت: 

بر اساس اصولیکه سلف الصالحین اجامع کرده اندباید به هیچ کس اجازه داده نشود تاازاحکام دیـن ی کشـی  :حفظ دین

مناید واگرشک وشبهه پیرامون احکام دین برایش پیدا شده باشد آن را ح  کند واگر بازهم به خروج از دین ارصار داشـته 

که رسول الله صلی الله علیه وسلم در این مورد فرموده اسـت:)من باشد احکام دین را بر باالیش تطبیق مناید هامن گونه ای

 کسیکه دین خود را تغیر دهد باید کشته شود .نسائی بد دینه فاقتلوه....(

باید حاکم رشعی بخاطر حفاظت دین مدارس دینی را اعامر کند، درس وتدریس را رشد بدهـد ، علـامرا اکـرام کنـد واز 

 .بگیرد علامء بخاطر حفاطت دین مشوره

باید  ،در صورتیکه مشاجره، مخاصمه ومنازعه بین مردم به وجود آید:تنفیذ احکام دینح  وفص  خصومت، اختالفات و  -1

ح  وفص  آن   بر اساس ارشادات دین حنیف اسالم صورت گیرد تا عدل همه جامعه را در آغوش کشیده ظامل جرات ظلم 

 .را ازدست داده ومُلوم احساس ضعف وبی اره گی نکند

ینـان یکی از وظائف ومکلفیت های اساسی حاکم وقت است تا هر فرد بتواند با اطمامنیت  تامین  : شهرها تأمین امنیت -۲

کام  به کارهای روزمره خود ادامه داده وبخاطر آرام زندگی خویش را ادامه دهد که این موضـوع در جامعـه از اهمیـت 

 اساسی برخوردار است .

 به حاکم رشعی مناسب است بخاطر حفاظت جان، مال، آبرو ونس  مردم  حدود را رشعی را نافذ مناید. :تطبیق حدود -۳

نون حدود رشعی به منُور حفظ جان، مال، آبرو، نس  انسان ها مْشوع گردیده است .که تطبیـق آن یکـی از وظـائف 

بر باالی کسانی که در جامعه اسالمی مرتکـب را ومکلفیتهای  حاکم وقت بوده  که طبق هدایات ودساتیر دین مقدس اسالم 

از ارتکاب بیشرت جرم وجنایات به اثرر تنفیظ حـدود الهـی بـه دور  جرم  وجنایات میشوند  تطبیق منوده  وجامعه اسالمی را

 نگهدارد.

یکی ازوظائف حاکم رشعی مسلامنان است که بایـد درآن غفلـت  :وقلم رو مسلامنانودفاع از یزمین   حفظ یحدات -4

 ننموده زیرا همه دشمنان دین اسالم باکید ومکر فروان متوجه یزمین مسلمین اند وبرحاکم وامیر مسلامنان الزم است که 



 7 

 

الی درایـن مـورد از بین برده بتواند.طوریکه الله تعـبه اندازه ای آماده گی داشته باشد که این خواب وخیال دشمنان را 

بَاِط الَْخْيِ  تُرِْهُبوَن ِبِه َعْدول اللِّه َوَعُدولكُْم {اال :}میفرماید ٍة َوِمن رِّ ا اْسَتطَْعُتم مِّن ُقول واْ لَُهم مل  (60نفال: )َوأَِعدُّ

وبه  این وسیله دشـمن وبرای مبارزه با آنها آن ه را که توان دارید از تهیه نیرو واز آماده ساخنت اسنان محیاسازید  -ترجمه:

 الله ودشمن خویش را برتسانید.

باید حاکم مسلامن بخاطر نْشواشاعت دین واز بین بردن باغی ها، خوارج ومرتـدین جهـاد جهاد برای اعالی کلمة الله: -5

 مسلحانه را جاری نگهدارد.

هامنطوریکه الله جـ  جاللـه  ؛وتوزیع آن برای مستحقینمیباشد زکات عْش و جمع آوری باالی حاکم رشعی یک حق  -۶

َدَقاُت لِلُْفَقَراء َوالَْمَساِكنِي َوالَْعاِملنَِي َعلَْيَها َوالُْمَؤللَفِة ُقلُوبُُهْم َوِف الرَِّقاِب وَ :}در قرآن کریم میفرماید َا الصل الَْغارِِمنَي َوِف َسـِبيِ  إمِنل

َن اللِّه َواللّ  ِبيِ  َفِريَلًة مِّ  (60ُه َعلِيٌم َحِكيٌم{التوبه: )اللِّه َوابِْن السل

اموال زکات برای مستمندان وبنیوایان وکارکنان جمع آوری زکات وکسانی است که بـه وسـیله آن دلهایشـان بـه  -ترجمه:

سوی اسالم الفت داده میشود ودر آزاد ساخنت بردگان ودر ادای دین تاوان دهندگان ودر راه الله ودر حق مسافران رصف 

 حکمی است مقرر از جانب الله  والله دانا وبا حکمت است.کرده میشود، 

 تطبیق عدالت:  -8

هـم از ظلـم خـود داری از ظلم حفاظت مناید وعدالت را درجامعه پیاده کند وخود او باالی حاکم الزم است که رعیت را 

 مناید.

ظلم کنند.اگر حاکم میبینـد کـه انسـانان د وملت را هم نگذارد  که یکی  بردیگر نوالیان وامیران خود را نگذارد که ظلم کن

 یکی بر دیگر ظلم میکند وحاکم جلو این ظلم را منی گیرد خود حاکم نیز در این ظلم رشیک شمرده میشود.

عدالت حاکم زندگی  برای مردم وروح مملکت است، بغیر از روح از برای جسد بقا نیست، به حاکم رشعی مناسب است که 

 تکیه مناید نرا که درعدالت مصلحت بندگان نهفته است. بر عدالت اعتامد وبراو 

 الله تعالی امربه عدالت واحسان میکند.ترجمه:؛  ۹0{النح : َواإلِْحَسانِ  ِبالَْعْدلِ  يَأُْمرُ  اللّهَ  إِنل }:عدالت حکم الله تعالی است

 8ئدة:{ املالِلتلْقَوى أَْقرَُب  ُهوَ  اْعِدلُوا تَْعِدلُوا أاَل َعََل  َقْومٍ  َشَنآنُ  يَْجرَِمنلكُمْ  َوال}:آیت دیگری میفرمایدتعالی در الله 

، عدالت کنید که عدالت به پرهیزگاری نزدیکرت اسـت واز اللـه که عدالت نکنید بر نیانگیزد اودشمنی قومی شامر  -ترجمه:

 برتسید یقیناً الله به آن ه میکنید آگاه است.

  للبيهقِ الكربى السنن َسَنٍة( ِستِّنيَ  ِعَباَدةِ  ِمنْ  أَْفَلُ   َعْدلٍ  إَِمامٍ  ِمنْ  يَْومٌ  :)در یک حدیث رشیف آمده است

 عبادت شصت سال کرده. از از امام عادل بهرت است ییک روز  -ترجمه:

حاکم بدون استثناء قانون را تطبیق کند ر  برباالی مردم تطبیق مناید.اگر حاکم رشعی باید قوانین ودستورات رشعی را براب 

 عدالت ِبیان میایید. 

حرضت عمر رضی الله عنه به والیان وامیران میگفت: اسپ ها وسالح خود را از معاش تان بگیرید ودستان خود را به بیـت 

 اي[.]الترباملسبوب ف نصیحة امللوب، للغز املال پیش نکنید، دروازه های خودرا به روی مردم بند نکنید
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خواسـت وبـرایم گفت:یـک  خـود  که یک شب مرا حرضت عمر نزد:الرحمن ابن عوف رضی الله عنه میگوید حرضت عبد

دروازه مدینه منوره بار خود را گذاشته اند، من میرتسم  که آنها در این شب خواب میشوند ووسائ  آنهـارا کسـی  درقافله 

یقت نکن، من همرای او رفتم هنگامیکه به آنجا رسیدیم به من گفت: تو خـواب شـو وخـودش متـام شـب را حراسـت 

 .]الترباملسبوب[ کرد

ود ابو موسی اشعری نوشته کرد: والی نیکبخت آن است که رعیت به سبب  آن حرضت عمر فاروق رضی الله عنه به والی خ 

 د.ند وبدبخت والی آن است که به سبب آن مردم بدبخت شو ننیکبخت شو 

 عدالت با امنیت گره خورده است عدالت در آوردن امنیت نقش مهم را بازی میکند.

که در آنجا نه پیره داری است ونه دروازه بانی کسی با او گفت:  عمر فاروق تقاضا کرد دید وقتیکه هرمزان اجازه ورود را نزد

که خلیفه امیر املومنین در مسجد نبوی است هرمزان آنجا رفت دید که حرضت عمر فاروق بر ی ریگها اسـرتاحت اسـت 

 (!فنمت فأمنت عدلت عمر )يا ودره اش پیش رویش گذاشته شده است .هرمزان وقتیکه این حالت را مشاهده کردگفت

 امللوك[ .] یاجای عرن عدالت کردی، امنیت آوردی به این خاطر خواب هستی

هم نان حرضت عمر رضی الله عنه برای امیران ووالیان خود امر کردکه از طرف شب به مدینه منوره داخ  نشوند؛ تا اینکه 

 مردم ببینند که دراموال آمران ووالیان کدام زیادت نیامده است.

 ابوبکر صدیق رضی الله عنه:واقعه حرضت 

حرضت ابوبکر صدیق خودش مال دار بود زیرا در مکه معُمه تجارت میکرد ودر مدینه منوره هم تجارت میکردند، بعد از 

در  خاطر تجارت به طرف بازار روان شدوفات نبی کریم صلی الله علیه وسلم هنگامیکه خلیفه مسلامنان مقرر شد، صبح گاه ب

برای ابوبکر صدیق فرمودند تـو راه همرای حرضت عمر وحرضت ابوعبیده ابن جراح رضی  الله عنهام روبرو شد، آن هردو 

مرصوف تجارت شوی حکومت داری بزرگ مسلامنان پس میامند؛برای حرضت ابوبکر صدیق رضی الله عنـه بـه مشـوره اگر 

نان محرتم حاال شام تقوا وپرهیزگاری ابوبکر صدیق را ببینید با وجود این صحابه کرام از بیت املال وظیفه مقرر شد ، مسلام

اینکه امیر املومنین است واختیار متام مملکت را بدست دارد مگر از بیت املال برای مرصف آنقدر وظیفه گرفته بـود کـه 

کبار همْس او خواهش حلوا قوت والیموت او میشد یعنی آنقد مرصف از بیت املال گرفته بود که گذاره خوراب او میشد، ی

خوردن را کردکه قلب من به  حلوا متای  دارد، حرضت ابوبکر صدیق برای او گفت :من بخاطر خدمت مسـلامنان ازبیـت 

املال وظیفه معمولی گرفتم،نه بخاطر اینکه همرایم دینار ودرهم زیاد باشد ، هیچ گنجایش ندارد کـه بـرای شـام نیـزی 

خته منائید، بعد از این همْسوی  از خرنی روزمره خود  کم کم پس انـداز کـرده  کـه بعـد از بدهم  که شام با آن حلوا پ

مدتی حلوا پخته کرد، حرضت ابوبکر صدیق وقتی به خانه آمد حلوا را نزد او گذاشت ابوبکر صدیق رضی اللـه عنـه ایـن 

برایش گفت:که این را مـن از خـر  خوراب را در خانه خود هنگامی که دیدپرسان  کرداین حلورا کی آورده؛ همْسش 

 هرروز پس انداز کرده ام مثالً یک یک روپیه پس انداز میکردم که از آن این حلوا را پخته منودم.

حرضت ابوبکر صدیق رضی الله عنه برای او گفت :ازاین معلوم شد که در مرصف روزانه ما یک روپیه اگر کم شود گذاره ما 

ملال فرستاد، بخاطر اینکه از بیت املال روزانه آن اندازه مرصفیکه به خانه ابـوبکر صـدیق میشود، حلوارا گرفت وبه بیت ا

 می آمد یک روپیه آن را کم مناید.
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این کامل احتیاط ابوبکر صدیق رضی الله عنه بود در اموال که عامه مسلامنان حق داشتند یعنی )بیت املال(یک  -نتیجه:

 روپیه هم از آن گرفنت را خوش نداشت.

حرضت عمر ابن عبدالعزیز رحمـة  ،یک وقت از عید یک روز یا دو روز قب :رِض الله عنه بن عبدالعزیزحرضت عمر واقعه 

الله علیه بخانه خود تْشیف آورد، میبیند که فرزندان کونکش در خانه گریان میکنند که برای وی)دوازده اطفال بـود(از 

ه این اطفال نرا گریان میکنند؟ وی در جوابش گفت:اینهـا بخـاطری خانم خانه خود فاطمه بنت عبدامللک پرسان کرد ک

گریان میکنند که متام دوستان وهمقطاران آنها برای عید لباس جور کرده اند؛ پدرما امیر املومنین است لباسهای ما پـر از 

یـار منایـد. حرضـت عمـر ابـن پینه هستند وبرای ما در روز عید لباس نو نیست وپدر ما در این عید برای ما باید لباس نو ت

عبدالعزیز رحمة الله علیه برای او گفت: ای همْساطفال من صرب کند که همرای من پیسه نیست من از کـدام درب بـرای 

آنها لباس تیار منایم من از بیت املال آنقدر وظیفه میگیرم که به بسیار مشک  نفقه خانه ام پوره میشود وبرای لباس اطفـامل 

 دارب کرده منی توانم .از هیچ طرفی ت

هم نین یک روز عمر ابن عبدالعزیز رضی الله عنه مال فئی را برای مسلامنان تقسیم میکرد درحالیکه طف  وی دسـتش را 

دراز کرد ویک سیب را به دهن خود انداخت حرضت عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنـه دسـتش را دراز کـرد وسـیب را از 

های دیگر گذاشت در حالیکه آن طف  گریان میکرد ومادرش هم به گریان آمد، مادرش دهن طف  بیرون کرد  وبا سیب 

 غالم خودش را به بازار فرستاد وسیبی را برای طفلش آورد.

حق مردم است باالی نُام که برای مـردم :باکفایت وامین به وظائف دولتی،صادق،صگامشنت اشخاص اه  کار، مخل -۹

  برحاکم رشعی الزم است که بخاطر این کار افراد شایسته ومخلص را بگامرد.خدمات با کیفیت را عرضه کند 

 مْسُؤوٌل  َوكُلُّكُمْ  ، َراعٍ  كُلُّكُمْ  :)نُارت مستقیم از جریان کاری دولت داری نُر به فرموده رسول الله صلی الله علیه وسلم -10

 (. متفق علیه، ترجمه:َرِعيلتهِ  َعنْ 

: حق مردم بر حاکم این است که از حال مردم خود را خرب دار مناید وبـه مشـکالت ی از احوال مسلمین تفدق ووارس-11

 الله يسألنِ أن لخشيت ضياعا الفرات بشاطئِ جم  )لومات: آنان رسیدگی کند.طوریکه حرضت عمر رضی الله عنه فرموده

 عنه(

 الله تعالی در مورد آن از من پرسان خواهد کرد. شرتی به ساح  دریا فرات ضایع شود  من میرتسم کهاگر -ترجمه:

 جستجوی راهای بهرت زندگی برای مردم وملت. -1۲

 

 


